
 
ZAPISNIK  SVETA STARŠEV, 

ki je bil 12.5.2014, s pričetkom ob 18.00 uri. 
 

PRISOTNI:   12 ČLANOV SVETA STARŠEV, ravnateljica šole. Seznam prisotnih  je priložen. 
Opravičili: ga. PUŠKARIČ NATAŠA, ga. LUKEŠ ANDREJA,  ga. SKAMLEC BARBARA, ga. ŽIŽEK 
ANJA,  ga. NATAŠA ŽIVADINOVIČ BRATUŠA.    
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled  zapisnika  in  sklepov  prejšnje  seje 

2. Poročilo s seje ASSMOŠ 

3. Seznanitev s seznamom delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v šolskem letu 

2014/15 

4. Seznanitev z dosežki učencev na različnih tekmovanjih v šolskem letu 2013/14. 

5. Mnenja, predlogi 

Točka 1: 

K tej točki je svet staršev soglasno  potrdil in sprejel : 

SKLEP št. 1: 
Zapisnik  seje  SVETA STARŠEV z dne  14. 4. 2014 je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 
 
Točka 2: 
Predsednik sveta staršev predstavil okvirne točke o katerih so se pogovarjali na ASSMOŠ 

- zakonodaja vzgojni načrt l 2007/8, 
-  izkušnje staršev  pri vzgojnih načrtih. 

 Omenil je, da starši vzgojnih načrtov v glavnem ne poznajo, vendar bi v bodoče želeli bolj 
sodelovati pri oblikovanju vzgojnih načrtov. Prav tako bi želeli vplivati oz. sodelovati pri 
določenih izvajalcih pri raznih dejavnostih, ki jih opredeljuje in se izvajajo v okviru vzgojnega 
načrta šole. ( varni internet… itd) Vzgojni načrt bi naj bil berljiv dokument, ki se vsako leto 
tudi evalvira. Poudariti je potrebno, da se ta akt na OŠ skupaj s pravili šolskega reda in 
hišnega reda sprejema na vsaki OŠ. Na OŠ JANKA PADEŽNIKA so bila ta pravila podrobno 
obdelana na sejah sveta staršev in sprejeta na seji zavoda. Vprašanje je, če na vseh OŠ MOM 
sploh zaživijo vzgojni načrti. 

- delovna skupina za učbenike,  
Vprašanje uvajanja e-učbenikov in potrjevanje cen oz. spremljanju cen. 

- delovna skupina za sistem kakovosti. 
G. Melanšek je poudaril, da se pogovarjajo o financiranju zveze ASSMOŠ a trenutno ni še nič 
rešeno.  
 
  
 



 
 
V nadaljevanju je opisal sestanek ASSMOŠ z ravnatelji OŠ MOM, ki je potekal na OŠ 
MARTINA KONŠAKA MARIBOR. Kot neprijetna nerodnost, ki se je pripetila, je izjemno 
majhna udeležba predstavnikov ASSMOŠ. Udeleženih je bilo 12 ravnateljev in ravnateljic OŠ 
in predstojnica mag. Sonja Bevc. Tudi tu je bila osnovna tema vzgojni načrt, ki bi naj opradelil 
tudi medsebojno spoštovanje starši, učenci, učitelji. 
V nadaljevanju je besedo o tem srečanju povzela ga ravnateljica. Poudarila je, da je bil 
začetek srečanja neposrečen in preveč napadalen oz. agresiven strani ASSMOŠ okoli ocene 
kako so sestavljeni vzgojni načrti na šoli, kaj je zakonska podlaga, kaj predstavljajo in kdo jih 
potrjuje. Na srečanju je na to opozorila ga. mag Bevc, ki je obrazložila vse v zvezi z vzgojnimi 
načrti in zakonskimi podlagami za vzgojne načrte. Prav tako ne gre enačit vseh OŠ glede tega 
področja in posploševat ocene vzgojnih načrtov.  
SKLEP: srečanja ASSMOŠ in ravnateljev je bil, da se srečanja nadaljujejo, vendar z vnaprej 
dogovorjenimi in dobro pripravljenimi temami. 
V nadaljevanju je ga. Ravnateljica opisala sodelovanje, staršev, učencev in učiteljev pri 
nastanku in pripravi vzgojnega načrta. Opisala je kako je pri nas potekal tudi postopek 
sprejemanja Pravil šole in hišnega reda, kako potekajo vzgojni ukrepi. Prav pri njih bi bilo 
lažje, če bi bili opredeljeni na državni ravni. V nadaljevanju je delovanje oz. nastajanje 
vzgojnih načrtov opisala ga. Vahida Puškar Šupuk, ki sodeluje v skupini za izdelavo vzgojnega 
načrta tudi evalviranje vzgojnega načrta na OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR. Poudarila je, da 
je ta komunikacija med učenci, učitelji in starši na visoki ravni in bi bila lahko za vzgled 
drugim OŠ. Prav tako je potrebno poudariti, da je komunikacija s svetom staršev in tudi 
samimi starši res pogosta, saj potekajo seje sveta staršev vsak mesec, kar je bolj izjema na 
OŠ, kot pa pravilo. Učence je potrebno še bolj motivirat v sodelovanju v vzgojnem načrtu. To 
velja predvsem pri učencih višjih razredov. 
 
Točka št. 3: 
Ga. ravnateljica je svet staršev seznanila s seznamom delovnih zvezkov in učnih gradiv 
predvidenih za šolsko leto 2014/15. Strokovni aktivi učiteljev so pregledali vsa gradiva in 
delovne zvezke in učitelji odločajo, kateri delovni zvezki se bodo uporabljali v prihodnjem 
šolskem letu . Strokovni aktivi vse podlage za delovne zvezke, svet staršev daje soglasje  k 
seznamu delovnih zvezkov. Učbeniki se ne spreminjajo, razen dodatni 1 učbenik  v 5. razredu 
in 1 učbenik v 6. razredu.  
SKLEP št. : 
Svet staršev daje soglasje k seznamu delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015 in soglasje 
k nabavi le teh pri KOPIJA NOVA d.o.o. in hkrati daje soglasje k prispevku enega zavoja 
fotokopirnega papirja A4 na učenca. Tega lahko učenci kupijo tudi sami in ga dostavijo 
sami, če kdo od staršev nabavi delovne zvezke in učb. drugod. Ta zavoj je namenjen 
kopiranju različnih zadev za vse učence šole. 
 
Točka št. 4: 
 
Ga. ravnateljica je člane sveta staršev seznanila z izjemnimi rezultati naših učencev na 
različnih tekmovanjih in sicer: 
 
 



zgodovina 3 srebrne + 8 bronastih Uvrstitev na državno 

geografija 1 srebrno+6 bronastih Uvrstitev na državno 

biologija 1 srebrno 4 uvrstitev na državno 

astronomija 2 srebrni+3 bronasti  

Angl. j 1 srebrno+7 bronasti  

Nem. J 1 srebrno  

Bober  2 bronasti  

robosled 1x3 mesto in 1x2 mesto Uvrstitev na drž. tekm 

Raziskovalni nalogi Mladi za napredek MB Obe na drž. prvenstvo 

matematika 1 diamantno priznanje 
KENGURU 

MATEJ MELANŠEK 

košarka 6 in 7 razred Uvrstitev v finale RS med 4 
najboljše ekipe SLOVENIJE 

matematika 3 srebrne+11 bronastih  

 
 
Točka št. 5: 
 
G. Koritnik je v okviru te točke omenil projekt MIRNO MORJE, projekt jadranja financiran s 
strani EU, možnost sodelovanja oz. prijave naše šole. OŠ Janka Padežnika ima interes 
sodelovati v tem projektu. 
 V nadaljevanju se kaže tudi možnost izmenjave z učenci hrvaških OŠ. Ravnateljica je podala 
pozitivno mnenje k sodelovanju naše šole pri tej izmenjavi, ki pa bi krepila poznavanje jezika 
in pomenila enodnevno ali celo dvodnevno srečanje učencev sosednjih držav. 
 
NASLEDNJE SREČANJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA PADEŽNIKA BO 16.6.2014 OB 18.00 URI. 
 
 
Sestanek SVETA STARŠEV je bil zaključen ob 19.55 uri. 
 
 
Zapisal:  
Branko Nerat 
 
       
 
       Predsednik  sveta staršev 
       Boris Melanšek 
        


