ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 16.11. 2015, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prisotnih je bilo 13 članov SVETA STARŠEV , ravnateljica ga. Sonja Filipič in g. Dejan Peklar
Opravičeno odsotni: Purišič Saška, Tement Vida, Žnidarič Mateja
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. Poročilo s sestanka ASSMOŠ .
3. Obravnava pobud in predlogov:


ureditev spletne strani šole,



zagotovitev varnega bivanja otrok v zgradbi Obrežna in na veznem hodniku,



ureditev prostora za jutranje preživljanje časa pred pričetkom pouka za učence, ki imajo
pouk v šolski stavbi na Obrežni ulici,



politika šole v zvezi s problematiko beguncev/migrantov,



zbiranje predlogov za porabo šolskega sklada,



ureditev prehoda za pešce pri avtobusni postaji na Valvasorjevi ulici.

4. Informacija o delu šole v prvih mesecih šolskega leta 2015/169.
5. Mnenja, predlogi …
Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev in sveta zavoda z dne 6.10.5.2015. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 6.10.2015 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Ga. Nataša Bratuša Živadinovič je podala informacije s sestanka ASSMOŠ, ki je bil meseca septembra na OŠ
Rada Robiča v Limbušu. Na novo se je konstituiral ASSMOŠ. Za predsednico je bila izvoljena ga TONICA
BONČINA. Novosti v letu 2015/16 jim je predstavil g. Seliškar. Oblikovana je bila skupina, ki se bo zavzemala za
uveljavitev sprejemnih izpitov za vpis na srednje šole. To zadeva področje OŠ celotne SLO in pa MIZŠ ter po
potrebi še druga ministrstva. Prav tako se je znova pojavil predlog o možnosti plačevanje 0,5% dohodnine za
šolske sklade OŠ , če se tako odloči zavezanec za plačilo dohodnine. Predlog je bil poslan MIZŠ RS.
Oblikovana je bila delovna skupina, ki se bo ukvarjala z novim načinom financiranja šolskih skladov. Ga. Nataša
Bratuša Živadinovič, bo poslala potrjen zapisnik ASSMOŠ na elektronsko pošto vseh članov sveta staršev.
Točka 3:
 preoblikovanje spletne strani OŠ Janka Padežnika Maribor:
V nadaljevanju te točke je Peklar Dejan opisal sedanjo spletno stran, ki deluje na platformi SHARE POINT in je
stara 8 let. Ni možna sama nadgradnja te platforme, obstaja pa možnost nakupa novejše verzije. To novejšo in
dodelano verzijo uporabljata PTT in RTV.
./.

-2Glede na slabosti, ki jih ima obstoječa verzija, je Peklar Dejan predlagal izbiro med WORD PRESS in JOOMLA,
ki jih je predstavil v nadaljevanju
 WORD PRESS:
Prilagojen za tablice in pametne telefone, brezplačno programsko orodje. Uporablja ga OŠ
RADLJE, OŠ LIVADA in OŠ VUZENICA.
 JOOMLA:
Brezplačna osnovna platforma, prilagojena za tablice in pametne telefona. Uporablja jo OŠ
BRATOV POLANČIČEV MARIBOR.
Članom sveta staršev je bila bolj všeč predstavitev WORD PRESS oz. spletne strani OŠ RADLJE, kot vzorec.
Osnovna cena znaša cca. 1.500,00 €, + DDV, gostovanje na strežniku arnes pa je brezplačno. Svet staršev je
sprejel :
SKLEP št. 2:
Imenuje se delovna skupina za oblikovanje predlogov z tega področja, ki je sledeča:
* Marko Hölbl,
* Zalokar Borut,
* Peklar Dejan,
* Kristjan Perčič.


zagotovitev varnega bivanja otrok v zgradbi Obrežna in na veznem hodniku

Nataša Bratuša Živadinović je predstavila predlog o možnosti dežuranja učence na Obrežni oz. veznem hodniku.
Ravnateljica je pojasnila, da je na veznem hodniku prisoten dežuren učitelj in prav tako na veznem hodniku 1
učitelj. Dnevno dežura 9 učiteljev. Glede na temperature v veznem hodniku je dežurstvo manj možno. Hkrati pa
gre za druženje učencev, ki je za določene učence zelo koristno in zanimivo, vsekakor pa je poudarek na sami
vzgoji, ki jo opravljajo starši.


ureditev prostora za jutranje preživljanje časa pred pričetkom pouka za učence, ki imajo
pouk v šolski stavbi na Obrežni ulici,

V okviru te točke je ravnateljica predstavila možnosti lokacij, ki bi se lahko uporabile za jutranjo preživljanj e
prostega časa pred začetkom pouka. Te so:
- knjižnica,
- gibalnica,
- razred.
Problemi se občasno pojavljajo v glavnem na višji stopnji. Vseeno pa učenci radi prihajajo prej v šolo in se zjutraj
družijo. Res, da pride včasih do neprimernih dialogov in malih problemov, a kljub temu je druženje učencev
korektno in vzgojno pozitivno. V primeru, da bi se zbirali v enem od zgoraj navedenem prostoru, je potreben
nadzor učitelja, ki bi ga lahko reševali s pomočjo zaposlenega iz javnih del, seveda če bo odobreno tudi v letu
2015/16.


politika šole v zvezi s problematiko beguncev/migrantov,

V šoli se ta problematika oz debata o strpnosti do beguncev diskutira pri različnih urah. Tako učenci, kot tudi
starši si delno sami, delno s pomočjo medijev, kakor tudi znanja zgodovine, ter razumevanju drugačnosti
izoblikujemo stališča o tej tematiki. Vsekakor je na prvem mestu strpnost in razumevanje begunske
problematike.
./.

-3

zbiranje predlogov za porabo šolskega sklada

Predlog ureditve igral se bo realiziral na naslednjem koledarskem letu, seveda v odvisnosti od sredstev: sedaj se
zbirajo predlogi, ki jih zbirata športna pedagoga. Poudariti je potrebno, da smo s športno opremo izjemno
opremljeni na račun sredstev zdravega življenjskega sloga. Gibala so zelo draga, zato bo nabava potekala
postopoma iz sredstev šolskega sklada in mogoče s sredstev šole, če bo za to na razpolago finančni vir.


ureditev prehoda za pešce pri avtobusni postaji na Valvasorjevi

Ravnateljica je opisala aktivnosti v zvezi z urejanjem Kotnikove ter dopis na pristojen urad MOM MB v zvezi z
ureditvijo pločnika v tej ulici. Istočasno je predstavila pobudo oz. dopis o dodatnem prehodu blizu avtobusne
postaje na Valvasorjevi. Vsekakor je varnost učencev na prvem mestu in upamo , da se bo pristojen urad
pozitivno odzval. Vsekakor pa bo odločitev odvisna od zakonskih predpisov na tem področju. Trenutno odločitve
še ni, dodatno pa bo s strani šole podana vloga za ureditev in označba kolesarke poti od krožišča za mostom do
same šole. Trenutno je ta označba izostala in je neurejena, prometni urad pa bo moral poiskat rešitev za ta
problem.
Točka 4:
Ravnateljica je v okviru te točke predstavila število učencev v 1. razredu in pa okviren vpis, ki se predvideva v letu
2016 in v letu 2017. V soboto 5. decembra se bo na šoli odvijal NOVOLETNI BAZAR. Aktivno smo se vključili v
projekt MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA, dosegli nekaj odličnih rezultatov na tekmovanjih. Rezultati bodo
predstavljeni na naslednji seji , v koledarskem letu 2016. MIZŠ RS pripravlja spremembe na področju financiranja
učbeniškega sklada, ki bi pomenil manjšo obremenitev tako za starše, kot tudi za šolo.
Točka 5:
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri

Zapisal:

Predsednica sveta staršev

Branko Nerat

Nataša Bratuša Živadinović

