ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 11. 5. 2015, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prisotnih je bilo 14 članov SVETA STARŠEV in ravnateljica ga. Sonja Filipič
Opravičeno odsotna: Koritnik Darko, Puškar Šupuk Vahida, Zorec Klemenčič Uroška.
Sestanek sveta staršev je vodila ga. Nataša Bratuša Živadinović po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Informacija o financiranju fakultativnega pouka s strani MOM
3. Mnenja, predlogi …
Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev z dne 11.3.2015. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 11.3.2015 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Ga. Nataša Bratuša Živadinovič je predala besedo ga. ravnateljici za obrazložitev situacije v zvezi z
financiranjem fakultativnega pouka tujega jezika in računalništva. Ga. ravnateljica je poudarila, da je potrebnih
sredstev v višini 57.000,00 EUR za vse OŠ MOM. Odbor za financiranje vzgoje in izobraževanje je financiranje
podprl. Hkrati so tudi našli sredstva, ki bi se v okviru proračuna MOM prerazporedila na to postavko. Na žalost do
realizacije ni prišlo. Kljub situaciji se glede na zahtevo osnovnih šol v MOM pričakuje ureditev situacije za šolsko
leto 2015/16. VSEKAKOR PA ŠOLE PO ZAKONODAJI NE MOREJO IN NE SMEJO FINANCIRATI TE
DEJAVNOSTI S PRESEŽKI SREDSTEV ŠOL. Šola je neprofitna organizacije in ne more imeti presežkov
denarnih sredstev. Možna bi bila le rešitev, da se financira kot interesna dejavnost..
V nadaljevanju je ga ravnateljica opisala ponudbo šole na področju izbirnih predmetov za tretje vzgojno
izobraževalno obdobje. Pojasnila je obvezne izbirne predmete iz DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNEGA
PODROČJA ter NARAVOSLOVNO TEHNIČNEGA PODROČJA. Kot neobvezni izbirni predmet bo v šestem in
sedmem razredu ponujena NEMŠČINA. Ponudba izbirnih predmetov je objavljena na spletni strani šole.
V okviru te točke je v nadaljevanju ga. ravnateljica predstavila izjemne dosežke naših učencev na različnih
tekmovanjih. Vse tri naloge MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA so dosegle izjemen uspeh. Naloga na področju
prometa je dosegla 1. mesto. Naloga iz kemije je dosegla 2 mesto.. Naloga iz matematike je dobila zlato
priznanje in je bila v nadaljevanju prekvalificira na področje zgodovine, glede na tematsko povezanost
matematike in zgodovine. raziskovalni nalogi s področja prometa in matematike/zgodovine sra se uvrstili na
držano srečanje mladih raziskovalcev Slovenije.
V soboto, 9.5.2015, je potekalo državno tekmovanje mladih čebelarjev. Naši učenci so dosegli izjemen uspeh,
tekmovalo je 500 učencev iz celotne Slovenije. Bronasto priznanje so prejele štiri učenke 6. razreda.
Zlato priznanje pa sta prejela učenec in učenka 8. razreda .
Naš ekipa se je uvrstila tudi na državno tekmovanje v Ekokvizu. Med 331 ekipami regije so dosegle 1. mesto, na
državnem tekmovanju pa so med 1312 ekipami dosegle izjemno 3. mesto.
V Znanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav (konstruiranje z lego gradniki) sta dva učenca dosegla odlično
3. mesto, en učenec pa se je z zmago v svoji kategoriji uvrstil na državno tekmovanje, kjer je dosegel 7. mesto.
./.

-2Ga. ravnateljica bo v mesecu junija pripravila podroben seznam dosežkov učencev na različnih tekmovanjih.
V nadaljevanju je ga. ravnateljica opisala težave na področju učbenikov, delovnih zvezkov in učbeniških skladov.
Založbe sicer iščejo možnosti za pocenitev učbenikov in delovnih zvezkov. Istočasno je velikemu številu
učbenikov potekla veljavnost. že leta 2004 oz. 2005. MIZŠ ne financira učbeniških skladov, zato postopna
prenova učbeniških skladov pade na pleča šole.
V nadaljevanju je ga ravnateljica opisala aktivnosti, ki nas čakajo v maju in juniju:
- tabor nadarjenih učencev,
- tabor zgodnjega naravoslovja za učence v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju,
- zborovski boom s vključitvijo plesa,
- zaključna prireditev PREVZELI SMO MUZEJ, 25. 5. 2015 (vabila bodo dobili vsi starši),
- jeseni bomo praznovali 140 letnico šolstva na Studencih, isto obletnico začetka šolanja v sedanji šolski
stavbi na Obrežni ulici pa leto kasneje,
- zaključna prireditev, 23. 6. 2015,
- podelitev spričeval, 24. 6. 2015,
- šolske zaključne ekskurzije, 28. Maj 2015,
- nagradni izlet za učence, 11. 6. 2015.
Podana je bila tudi informacija o vpisu prvošolcev. Vpisanih je 48 prvošolčkov, predvidevajo se 4 preložitve
šolanja na naslednje šolsko leto. Zbiralna akcija starega papirja bo v torek, 26. 5. 2015. V šolskem letu 2015/16
bodo zbiralne akcije starega papirja ponovno trajale dva dni.
Točka3:
Pod to točko razprave in mnenj ter predlogov ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisal:

Predsednica sveta staršev

Branko Nerat

Nataša Bratuša Živadinovič

