ZAPISNIK
Seje SVETA STARŠEV IN SVETA ZAVODA, ki je bila v ponedeljek , 13.1.2014, ob 18. uri
v prostorih jedilnice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prisotnih je 9 članov SVETA ZAVODA , 16 članov SVETA STARŠEV in ga. ravnateljica.
Opravičeno odsotni: ga. Lukež Andreja, ga. Puškar Šupuk Vahida, ga. Žnidarič Mateja, kot
člani SVETA STARŠEV in ga. Miložič Katarina kot članica SVETA ZAVODA.
Svet staršev in svet zavoda je zaradi začetne odsotnosti predsednice sveta zavoda ga. Nine Malajner,
vodil g. Melanšek po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Informacije o aktualnih aktivnostih
3. Mnenja, predlogi
Točka 1:
Ga. Malajner Nina je kot predsednica SVETA ZAVODA, vsem udeležencem zaželela uspešno NOVO
LETO 2014, se vsem zahvalila za sodelovanje z željo, da še naprej tako uspešno sodelujemo tudi v letu
2014. V nadaljevanju je predstavila zapisnik SVETA ZAVODA IN SVETA STARŠEV z dne 30.9.2013.
Na zapisnik ni bilo nobenih pripomb. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik SVETA ZAVODA in SVETA STARŠEV z dne 30.9.2013 je bil z dvigom rok soglasno
potrjen.
V nadaljevanju je besedo povzel predsednik SVETA STARŠEV g. Melanšek Boris. Pregledan je bil
zapisnik sveta staršev z dne 18.11.2013. Sprejet je bil
SKLEP št. 2:
Zapisnik SVETA STARŠEV z dne 18.11.2013 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Točka 2:
V uvodu je ga. ravnateljica zaželela vsem srečno Novo Leto z željo, da bi tudi v letu 2014 tako uspešno
sodelovali. Predstavila je aktivnosti v mesecu decembru:
- BOŽIČNO NOVOLETNI BAZAR, zbrano je bilo 2.160,00 EUR, kar je kljub težki finančni
situaciji v državi, celo več kot predhodno leto. Sredstva gredo v šolski sklad.
- BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT, bil je zelo lep in res polno obiskan.
- ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA, dne 28.11.2013 je bilo zbrano 7,5 t starega papirja.
Naslednja akcija zbiranja starega papirja bo 30.1.2014.
- PREDBOŽIČNI IZLET V LEOBEN, bil je izredno zanimiv in takoj po objavi polno zaseden.

V nadaljevanju je ga. ravnateljica predstavila še rezultate raznih tekmovanj znanj:
*BIOLOGIJA
Tekmovalo je 15 učencev, 4 učenci so dosegli bronasta priznanja, 1 učenec se je uvrstil na državno
tekmovanje, saj je dosegel srebrno priznanje.
*ZGODOVINA
Tekmovalo je 19 učencev, 6 učencev je doseglo bronasto priznanje, 5 se jih je uvrstilo na regijsko oz.
področno tekmovanje.
*ASTRONOMIJA
Dva učenca sta se uvrstila na državno tekmovanje.
*LOGIKA
Trije učenci so dosegli bronasto priznanje.
*SLOVENŠČINA
Tekmovanja se je udeležilo 122 učencev, od tega je 43 učencev doseglo bronasto priznanje, 6 učencev
se je uvrstilo na regijsko tekmovanje.
*TUJI JEZIKI
Angleščina 9 razred: tekmovalo je 12 učencev, od tega je 5 učencev doseglo bronasto priznanje, 1
učenec pa se je uvrstil na regijsko tekmovanje.
Angleščina 8 razred: 2 učenca sta dosegla bronasto priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje.
*BOBER
Tekmovanje na področju računalništva je razdeljeno na dve kategoriji:
-mladi BOBER od 7. do 9. razreda, učenci so dosegli 8 bronastih priznanj, 1 učenec je dosegel
maksimalno število točk.
- BOBERČEK od 5. do 6. razreda, učenci so dosegli 9 bronastih priznanj, 1 učenec je dosegel
maksimalno število točk .
Ga. ravnateljica je v nadaljevanju pozvala člane SVETA ZAVODA in SVETA STARŠEV na obisk v
SINAGOGO na razstavo o sodelovanju naših in romskih otrok. Vodenje po razstavi opravljajo učenci
naše šole. Gre za pogled na zgodovino Romov. Povabilo našim staršem velja za 18.2.2014 ob 17.00
uri. Povabilo velja vsem staršem otrok naše šole.
V okviru točke mnenja in predlogi, ni bilo razprave.
Seja SVETA ZAVODA in SVETA STARŠEV je bila zaključena ob 20.00 uri.
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