ZAPISNIK
Seje SVETA STARŠEV IN SVETA ZAVODA, ki je bila v ponedeljek , 29.9.2014, ob 18. uri
v prostorih jedilnice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prisotnih je 10 članov SVETA ZAVODA , 18 članov SVETA STARŠEV in ga. ravnateljica.
Odsotni: g. Štefok Tomaž, kot član SVETA ZAVODA in kot član SVETA STARŠEV.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov sveta šole
2. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 204/2015
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2014/2015
4. Obravnava in sprejem Poročila o realizacije LDN za šolsko leto 2013/2014
5. Obravnava in sprejem cen različnih šolskih obveznosti
6. Predlogi in pobude….
Točka 1:
Ga. Malajner Nina je kot predsednica SVETA ZAVODA predstavila zapisnik seje sveta zavoda z dne
16.6.2013. Na zapisnik, ki se je nanašal na predstavitev poslovnega načrta zavoda, predpis ZIPR1415,
ni bilo pripomb. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik SVETA ZAVODA z dne 16.6.2014, je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
V nadaljevanju je besedo povzela ravnateljica. Vsem članom sveta staršev in sveta šole je zaželela obilo
uspeha in plodnega sodelovanja tudi v novem šolskem letu. Še posebej je pozdravila člane sveta staršev,
ki prvič opravljajo to nalogo. V nadaljevanju je povzela predloge za mesto predsednice in podpredsednice
sveta staršev, kar je pogoj, da je svet staršev konstituiran. Sprejet je bil
SKLEP št. 2:
Za predsednico, je s soglasjem vseh navzočih članov sveta staršev, izbrana NATAŠA BRATUŠA
ŽIVADINOVIČ. Za podpredsednico sveta staršev v šolskem letu 2014/2015, je bila soglasno z
dvigom rok vseh prisotnih članov izbrana ga. TJAŠA BEČELA HÖLBL. S tem je svet staršev OŠ
JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, za leto 2014/2015, KONSTITUIRAN.
V nadaljevanju se je ga. NATAŠA BRATUŠA ŽIVADINOVIČ zahvalila za zaupanje za izvolitev
predsednice sveta staršev.
Točka 3:
V uvodu je ga. ravnateljica opisala pomen dokumenta, ki se sprejema v začetku vsakega šolskega leta.
Dokument je na vpogled v prostorih šole in posredovan ustanoviteljici MO MARIBOR ter MIZŠ RS.

Ga. ravnateljica je v nadaljevanju opisala LDN za leto 2014/2015.
I.
NAMEN DOKUMENTA
1. poslanstvo in vizija OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR ,
2. vzgojni načrt šole.
II.
ORGANIZACIJA ZAVODA
1. Pot v šolo.
2. Prostor in drugi materialni pogoji.
2.1. učilnice v šolski stavbi na Iztokovi ulici.
2.2. učilnice v šolski stavbi na obrežni ulici.
2.3. drugi prostori.
2.4. investicije, investicijsko vzdrževalna dela in oprema.
3. Vzgojno izobraževalni program šole.
3.1. Organiziranost učno-vzgojnega dela (časovni razpored pouka,
ocenjevalna obdobja, NPZ, šolske počitnice in prazniki).
3.2. Obvezni program (obvezni predmeti, dnevi dejavnosti, ure oddelčne
skupnosti, izbirni predmeti, plavalni tečaji).
3.3. Razširjeni program (podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk,
interesne dejavnosti, jutranje varstvo, šola v naravi).
3.4. Fakultativni pouk.
3.5. Učna pomoč učencem.
3.6. Druge dejavnosti (eko šola kot način življenja, zdrava šola, UNESCO
ASPnet, zdrav življenski slog, šolski ekovrt, kazalci kakovosti VIZ za
delo z nadarjenimi učenci, sodelovanje s šolo za ravnatelje,
postopno uvajanje obveznega tujega jezika v OŠ, domače naloge,
mladi za napredek MB, SKK, formativno spremljanje bralna
pismenost, projekt« prevzeli smo muzej« nadstandard, šolska
skupnost učencev šole).
4. Organiziranost šole in organi šole,
1. SVET ZAVODA
2. RAVNATELJICA
3. STROKOVNI ORGANI
* UČITLJSKI ZBOR
* ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
* RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIVI
4. SVET STARŠEV
5. Druga področja življenja in dela na OŠ JANKA PADEŽNIKA
5.1 sodelovanje s starši
5.2 sodelovanje z okoljem
V nadaljevanju je ga. ravnateljica opisala pomembnejša investicijsko vzdrževalna dela, šolski koledar,
božični bazar in tradicionalni slovenski zajtrk. Sporočila je tudi, da je učiteljski zbor ne pedagoški
konferenci istega dne izrekel pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 2014/2015
SVET STARŠEV daje pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 2014/2015.

SVET ZAVODA je sprejel
SKLEP št. 3:
Svet zavoda je z dvigom rok soglasno potrdil LETNI DELOVNI NAČRT OŠ JANKA PADEŽNIKA
MARIBOR za šolsko leto 2014/2015.
Točka 4:
Ga. ravnateljica je opisala realizacijo LDN za šolsko leto 2013/2014. Poročilo je povzeto s v sledečih
točkah
I.
UVOD
II.
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
1. PROGRAM, KURIKULUM, UČNI NAČRTI
2. DELO NA POSAMEZNIH DRUGIH PODROČJIH
3. DRUGE VZPOREDNE DEJAVNOSTI ŠOLE
4. PODROČJE DELA S STARŠI
5. PODROČJE DELOVANJA ORGANOV ŠOLE
6. PODROČJE IZVAJANJA PROJEKTOV
7. PODROČJE INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL
Celotnemu kolektivu OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR je uspelo doseči zastavljene cilje. Pedagoški
proces je potekal v skladu s cilji šole 21. stoletja.
Sporočila je tudi, da je učiteljski zbor ne pedagoški konferenci istega dne izrekel pozitivno mnenje k
POROČILU O REALIZACIJI LDN ZA ŠOLSKO LETO 2013/14.
SVET STARŠEV izreka pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji LDN za 2013/2014.
SVET ZAVODA je sprejel
SKLEP št. 4:
Svet zavoda je z dvigom rok soglasno potrdil Poročilo o realizacije LDN za šolsko leto 2013/2014.
Točka 5:
Ga. ravnateljica je podala predlog cen različnih šolskih obveznosti za šolsko leto 2014/2015.
NAZIV
ZAJTRK
MALICA
MALO KOSILO ( 1. R- 5. R)
VELIKO KOSILO ( 6. R- 9. R)
JUTRANJE VARSTVO
Cene so enake kot v šolskem letu 2013/2014.

CENA v EUR
0,60
0,80
1,39
1,67
8,00

SVET ZAVODA je sprejel
SKLEP št. 5:
Svet zavoda je z dvigom rok soglasno potrdil cene šolskih obveznosti za šolsko leto 2014/2015.
Točka 6:

Določeni predstavniki sveta staršev so dali pobudo, da se denar od zbranega starega papirja 9. A in 9.
B razreda uporabi za doplačilo k valeti teh učencev. V nadaljevanju so dali pobudo, da bi se iztržek od
zbiralnih akcij porabil po razredih.
SVET STARŠEV je sprejel
SKLEP št. 1:
Denar od zbranega starega papirja 9A in 9B, se uporabi za doplačilo k valeti teh učencev.
Glede porabe denarja zbranega od zbiralnih akcij starega papirja po razredih se bo na predlog
ravnateljice izvedel anketni vprašalnik, ki ga bodo izpolnili starši naših učencev. O rezultatih ankete bo
tekel pogovor na novembrski seji sveta staršev.
Seja SVETA ZAVODA in SVETA STARŠEV je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisal:
Branko Nerat
Predsednica SVETA ŠOLE:
Nina Malajner, prof.
Predsednik SVETA STARŠEV
Nataša Bratuša Živadinović

