ZAPISNIK SVETA STARŠEV,
ki je bil 14.4.2014, s pričetkom ob 18.00 uri.
PRISOTNI: 14 ČLANOV SVETA STARŠEV, ravnateljica šole. Seznam prisotnih je priložen.
Opravičili: ŽNIDARIČ MATEJA, ZALOKAR BORUT, KOLEDNIK MAGDALENA,PONGRAC
MARIJA
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Poročilo s seje Zveze aktivov svetov staršev Slovenije
3. Imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada (Pravila šolskega sklada OŠ Janka
Padežnika Maribor so priložena v skenirani obliki)
4. Informacija o spremembah Zakona o osnovni šoli (poudarek na spremembah, ki
začnejo veljati s šolskim letom 2014/15
5. Sprotne informacije
6. Razno

Točka 1:
Uvodoma je besedo povzel g Melanšek.
K prvi točki je svet staršev soglasno potrdil in sprejel :
SKLEP št. 1:
Zapisnik seje SVETA STARŠEV z dne 10. 3. 2014 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Predsednik sveta staršev je prosil, da se Poročilo s seje ASSMOŠ (2. točka dnevnega reda)
prestavi na naslednjo sejo sveta staršev.
SKLEP št. 2:
Svet staršev se strinja, da se točka Poročilo s seje ASSMOŠ prestavi na naslednjo sejo sveta
staršev.
Točka št. 3
Ga. ravnateljica je povzela besedo in še enkrat predstavila vse kandidate za UO Šolskega
sklada.
Predlagani kandidati s strani učiteljskega zbora so:
- ANDREJA MIRT,
- VESNA DOBAJ,
- MARJANA ŠAUC,
- BRANKA MEZNARIČ.

S strani sveta staršev pa so predlagani naslednji kandidati:
- MONIKA KOCUVAN,
- RENATA BELŠAK,
- BORUT ZALOKAR.
SKLEP št. 3:
Svet staršev soglasno potrjuje vse predlagane kandidate za UO šolskega sklada. S tem je
novi UO šolskega sklada na novo konstituiran.
Točka 4:
Ga. ravnateljica je podala informacije o spremembah Zakona o osnovni šoli, ki začnejo veljati
s šolskim letu 2014/15.
Prve spremembe se nanašajo na PRVI TUJ JEZI KOT OBVEZNI PREDMET.
Tuj jezik v 2. razredu se bo v skladu z zakonom uvajal postopoma tako, da se bo v šolskem
letu 2014/15 vključilo v izvajanje največ 15 % osnovnih šol. Izbor šol bo določil minister s
sklepom, ki bo objavljen na spletnih staneh ministrstva najkasneje do 31. maja 2014. Naša
šola izpolnjuje vse formalne pogoje za uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta
v 2. razredu, zato se bo prijavila na Javni razpis za vključitev osnovnih šol v postopno uvajanje
prvega tujega jezika v 2. Razred osnovne šole v šolskem letu 2014/15.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli lahko šola ponudi naslednje neobvezne
izbirne predmete:
 prvi tuji jezik - za učence 1. razreda (v šolskem letu 2015/16),
 drugi tuji jezik – za učence od 4. in 7. razreda,
 umetnost, računalništvo, šport, tehnika – za učence od 4. razreda.
Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v skladu z 22. členom prehodnih in končnih
določb začel izvajati postopoma in sicer v šol. letu 2014/15 začel izvajati za učence 4. In 7.
razreda.
DRUGI TUJ JEZIK
Šola mora učencem od 4. in 7. razreda obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika kot
neobvezni izbirni predmet.
UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA
Poleg drugega tujega jezika šola učencem 4. razreda lahko ponudi pouk neobveznih izbirnih
predmetov, kot so umetnost, šport, računalništvo in tehnika.
Ga. ravnateljica je v nadaljevanju opisala še normative za učne skupine pri neobveznih
izbirnih predmetih, menjave neobveznih izbirnih predmetov, oblikovanje skupin neobveznih
izbirnih predmetov, urnik neobveznih izbirnih predmetov ter ocenjevanje.
Točka 5:
Ga. ravnateljica je podala informacijo o doseženih rezultatih na področju raziskovalnih nalog
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA. Obe nalogi sta bili odlični. Ena je dosegla maksimum točk
in to največ od vseh sodelujočih osnovnih šol na področju Mestna občine Maribor in sicer
naloga VILTUŠKI BARON EDUARD VON LANNOY. Učenki in mentorica so bili nagrajeni tudi z
nagradnim izletom za dva dni s strani ZPM. Obe nalogi sta se uvrstili na državno srečanje
mladih raziskovalcev.

Prav tako sta se na tekmovanju dobro odrezali dekliška in fantovska ekipa v košarki. Fantje so
se uvrstili celo na področno državno tekmovanje.
V nadaljevanju je ga. ravnateljica predstavila še aktivnosti v zvezi z ureditvijo peš prometa po
Kotnikovi ulici. Ga. ravnateljica je podala tudi informacijo o zbiranju starega papirja na
zbiralni akciji v aprilu, zbrano je bilo 6,9 ton starega papirja.
Točka 6:
Pod to točko ni bilo dodatne razprave.

Sestanek SVETA STARŠEV je bil zaključen ob 19.55 uri.

Zapisal:
Branko Nerat

Predsednik sveta staršev
Boris Melanšek

