ZAPISNIK SVETA STARŠEV,
ki je bil 14.10.23013, s pričetkom ob 18.00 uri.
PRISOTNI: 17 ČLANOV SVETA STARŠEV, ravnateljica šole. Seznam prisotnih je priložen ,
Opravičila ga. PUŠKAR ŠUPUK VAHIDA.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Prometna varnost
3. Poročilo septembrske zbiralne akcije papirja, nova pobuda
4. Obravnava vprašanj članov sveta staršev
5. Mnenja, predlogi.

Točka 1:
Uvodoma je besedo povzel g. Melanšek. Svet staršev je k tej točki soglasno potrdil:
SKLEP št. 1:
Zapisnik seje SVETA ŠOLE IN SVETA STARŠEV z dne 30.9.2013 se soglasno sprejme.
Točka 2:
Ravnateljica je opisala aktivnosti pri spremembi prometnega režima v Iztokovi ulici. Ta
sprememba v enosmerno ulico je potekala dve leti. Naši učenci so se na sprejemu zahvalili g.
županu za realizacijo aktivnosti, ki pripomore k večji varnosti učencev. Prav tako so se
zahvalili Uradu za promet, komunalo in prostor MOM.
Učence moramo ponovno opozoriti na napačno vožnjo s kolesi, saj nepravilno vozijo iz smeri
CIRIL-METODOVE ulice.
Točka 3:
Pri tej točki je ga. ravnateljica podala rezultat zbiralne akcije papirja. Zbrano je bilo cca. 5 ton
papirja. V okviru te točke je g. Melanšek izpostavil vprašanje »zakaj zbiralna akcija samo en
dan«. Ravnateljica je pojasnila, da potrebujemo zjutraj in popoldan v okviru te akcije po 3
učiteljice, to je šest vsak dan, torej v dveh dneh 12 učiteljic. Glede na število teh akcij in
ostalih aktivnostih učiteljic, je skoraj nemogoče zagotoviti tolikšno prisotnost učiteljskega
kadra. Tokrat smo poizkušali to akcijo izpeljati v enem dnevu. Glede na rezultate
predhodnega leta so ti primerljivi z dvodnevnimi akcijami. Vsak starš pa ima možnost
pripeljati papir tudi še izven tega enodnevnega termina, če mu čas takrat to ni dopuščal.
SKLEP št. 2:
Svet staršev se strinja, da je zbiralna akcija starega papirja po en dan, vsaki drugi mesec.
Prav tako soglaša, da se izrabljene kartuše in tonerji, po novem zbirajo za DRUŠTVO
STARŠEV OTROK ZBOLELIH ZA RAKOM.

Točka št. 4
G. Ravnateljica je najprej odgovorila na vprašanje g. DARKA KORITNIKA:
1. Vprašanje, glede obvestila preko spleta ali je v sedmem razredu obvezen drugi tuj jezik.
Do začetka šolskega leta, zaradi financiranja ni bilo jasno ali bo ali ne bo. Res pa je, da ko je
bila sprejeta odločitev na MIZŠ, šola tega ni objavila na spletnih straneh šole.
2. Vprašanje, glede vpliva ocene drugega tujega jezika pri vpisu v srednje šole. Ravnateljica je
pojasnila, da ocena drugega tujega jezika ne vpliva na vpis v srednje šole. 3. Nivo zahtevnosti
drugega tujega jezika.
G. ravnateljica je podala rezultate NPZ iz tujega jezika za 9. razred, ki kažejo na primerljivost
in uspešnost izvajanja tujega jezika na naši šoli.
Tuji jezik
ANGLEŠČINA
Prvi tuji jezik
NEMŠČINA
Prvi tuji jezik

SLOVENSKO
POVPREČJE %
64,32
69,33

OŠ JANKA PADEŽNIKA %
83,32 - 8A
60,61 - 9B
57,2 - 9A
63,8 - 9B

Pri tem je potrebno posebej poudaritI, da so na naši šoli pri NP sodelujejo učenci Romi in
učenci z odločbami, zato je ta rezultat dober in povsem primerljiv s slovenskim povprečjem.
Vprašanja ga NATAŠE ŽIVADINOVIČ BRATUŠA so bila sledeča:
1. Vprašanje oblikovanje skupin pri fakultativnem pouku tujega jezika. Ravnateljica je
pojasnila oblikovanje skupin ter njihovo združevanje zaradi financiranja občine. V letu
2014/15 bo obvezen prvi tuj jezik že v drugem razredu. V poizkusni izbor bo prišlo 150 šol iz
celotne države. Naša šola se bo glede na reference in izpolnjevanje kadrovskih pogojev
prijavila.
V nadaljevanju je ga. ravnateljica podala cene delovnih zvezkov za nemščino v 1., 2. in 3.
razredu in ceno učbenika za 4., 5. in 6. razred. Prav tako je podala cene za angleški jezik za
delovni zvezek v 1. in 2. razredu. V 3. in 4. razredu pa imajo učenci učbenik in delovni zvezek
in nato še nov učbenik in delovni zvezek v 5. in 6. razredu.
Izrednega sestanka članov sveta staršev z učiteljicami nemškega in angleškega jezika na željo
staršev ne bo.
Na vprašanje ga. BARBARE GAVEZ VOLČJAK glede cene tečajev tujega jezika v prvem in
drugem razredu, je ravnateljica podala možnost, da bo za družine, kjer obiskujeta tuj jezik
dva otroka v prvem in drugem razredu, najbrž polovična cena. Cene tečajev pa bodo še
enkrat proučene, odločitev o ceni pa bo podana takoj, ko bo možno. Starši bodo o tem
obveščeni.
Točka 4:
G. Melanšek je pojasnil aktivnosti glede valete za 9. razred. Zaradi finančne krize in socialnih
stisk staršev je bil sprejet:
SKLEP št. 3:
Denar od zbiralne akcije papirja, ki ga zbereta 9. a in 9. b razred, se lahko uporabi za plačilo
stroškov valete.

Sestanek SVETA STARŠEV je bil zaključen ob 20.30 uri.

Zapisal:
Branko Nerat

Predsednik Sveta staršev
Boris Melanšek

