ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 15. 4. 2013, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA
MARIBOR.
Prisotnih je bilo 11 članov SVETA STARŠEV in ravnateljica ga. Sonja Filipič.
Opravičeno odsotni so: Borut Zalokar, Ajdin Šupuk, Aleš Žurga, Renata Belšak .
Sestanek sveta staršev je vodil g. Melanšek po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Informacija o različnih šolskih dejavnostih
3. Misli, ideje, predlogi,…
Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev in sveta zavoda z dne 11.3.2013. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 11.3.2013 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Ga. ravnateljica je uvodoma pojasnila termine sistematskega pregleda za prvi razred. Preverila je
informacijo glede izvedbe sistematskega pregleda za prvi razred in ugotovila, da je Zdravstveni dom
Adolfa Drolca Maribor termin prestavil, ob tem pa ni obvestil šole. Na ASS MOŠ te teme še niso
obravnavali. V nadaljevanju je ga. ravnateljica predstavila rezultate tekmovanja »Mladi za napredek
Maribora«. Naloge so doživele epilog z odličnimi rezultati med 150 sodelujočimi nalogami. Sedem nalog
je bilo zlatih, od tega dve iz OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prvo mesto sta dosegli nalogi: SKRITE POŠASTI in SLAVNI VIRTUOZI IN UMETNIKI NA
MARIBORSKIH ODRIH MED LETOMA 1918 IN 1941. Naloga MARIBOR-PROSTOR ZA VSE, pa je
dosegla kar 158 točk in se tako uvrstila na možnost prijave na državno srečanje mladih raziskovalcev,
ki bo 20. maja v Murski Soboti.
V nadaljevanju je ga. ravnateljica opisala delavnice s skupnim imenom TRŽNICA ZNANJA, ki so
prvenstveno namenjene nadarjenim učencem šole, zaželeno pa je sodelovanje vseh tistih učencev, ki
jih področje zanima. V šolskem letu 2012/13 bo izvedenih približno dvajset delavnic. Na osnovi
obdelanih podatkov (števila učencev, ki so se delavnic udeležili, izpolnjenih listov pričakovanj in
evalvacijskih listov) se bomo na šoli odločili, v kakšni obliki in če bomo nadaljevali v šolskem letu
203/14.
Ga. ravnateljica je prisotne še seznanila z aktivnostmi, ki se bodo izvedle v mesecu aprili ali maju tega
šolskega leta. Aktivnosti so naslednje:
- zbiralna akcija starega papirja, ki se bo izvedla 8. in 9. maja 2013,
- tabor nadarjenih učencev od 24. do 27. maja 2013,
- tabor zgodnjega naravoslovja za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja od 17. do 19. maja
2013,
- proslava ob prazniku mestne četrti Studenci, 12. aprila 2013,

- pohod generacij,ki ga organiziramo skupaj z Domom pod gorco in Vrtcem Studenci, dne 11. maja
2013 (v skladu s Šolskim koledarjem se nadomešča 24. junij 2013),
- zaključila se je aktivnost z delovnim naslovom »Imejmo živali radi«. Nastala so likovna in literarna dela
naših učencev, izdana bo knjiga v okviru založbe PIVEC. Delo bo izdano predvidoma v prvi polovici
meseca junija, prispevki učencev so obsežni, prisrčni in kvalitetni.
Na Pohodu generacij bo v sklopu prireditev s strani šole izvedena akcija modri stol v okviru UNESCO
projekta. Šola bo domu starostnikov Dom pod gorco in Vrtcu Studenci podarila didaktični produkt za
razvijanje jezikovnih sposobnosti, ki je nastal v okviru projekta FREPPY.
V nadaljevanju je ga. ravnateljica opisala aktivnosti v zvezi z projektom Usposabljanje za
samoevalvacijo. Prva delavnica za zaposlene se je realizirala 2. in 4. aprila 2013, opredelitev področij
izboljšav, kar jr cilj usposabljanja, je temeljil na dveh področji: znanje in vrednote.
Naslednja aktivnost, ki je aktualna, je prijava šole na poziv »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v
lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, ki ga je objavila
Šola za ravnatelje. Prijava se nanaša na organiziranje mreže, v kateri so povezane štiri šole, ena
koordinatorica in tri partnerske. Šola koordinatorica bo imela možnost 50 %zaposlitve strokovnega
delavca, šole partnerice pa med 20% in 30%. Na poziv se je prijavila naša šola kot koordinatorica,
partnerske šole pa so naslednje: OŠ Fram, OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Toneta Čufarja Maribor.
.
Za projekt je skupno namenjeno 1.200.000,00 EUR.
Točka 3:
Predstavnica razreda je predstavila problematiko objave rezultatov za Vegovo priznanje. Nekateri
starši so izrazili pomislek, javne objave rezultatov matematičnega tekmovanja. Starši imajo gesla, s
katerimi lahko dostopajo do rezultatov za svojega otroka. Ga. ravnateljica je povedala, da tu popolna
anonimnost ni mogoča, saj se v prvi fazi prijavijo najbolj nadarjeni učenci z dobrim predznanjem. Prav
tako so starši v začetku leta podpisali soglasja o objavi vseh vrst tekmovanj. Če tega ne bi bilo, potem
ne bi mogli nikoli pohvaliti nobenega učenca javno pohvaliti za izjemne rezultate in dosežke. Zato
trenutno ostaja v veljavi dosedanji način predstavitve rezultatov učencev.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisal:
Branko Nerat

Predsednik sveta staršev
Boris Melanšek

