ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 13. 11. 2017, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prisotnih je bilo 14 članov SVETA STARŠEV, ravnateljica Sonja Filipič
Opravičeno odsotni: Krajnc Katja, Lukeš Andreja, Škrobar Mojca, Štefok Tomaž
Sestanek sveta staršev je vodila ga. Bečela Hölb Tjaša po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Seznanitev z decembrskimi aktivnostmi
3. Poročilo o delovanju šolskega sklada
4. Mnenja, pobude in predlogi (nekateri predlogi s strani predstavnikov oddelkov že podani)

Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik seje sveta staršev in sveta šole z dne 2.10.2017. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 2.10.2017 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Ga. Bečela Hölbl Tjaša je predala besedo ravnateljici šole, da seznani svet staršev z predvidenimi decembrskimi
aktivnostmi.
1. 5. decembra 2017 se bo prva delavnica za bodoče prvošolčke, ki bodo vpisani v osnovno šolo v šolskem
letu 2018/2019. Glede na demografske podatke se predvideva veliko število bodočih učencev in staršev.
2. 7. decembra 2017 bomo na šoli izvedli novoletni bazar. Aktivnosti z izdelovanjem božično novoletnih
izdelkov učencev in celotnega kolektiva so v polnem teku.
3. 9. decembra 2017 bo izvedena ekskurzija za učence in starše v predbožični Celovec. Kot vsako leto, se
tudi to leto predvideva, da bo avtobus v celoti zaseden.
4. 19. decembra 2017 bo v telovadnici šole božično-novoletni koncert.
V mesecu decembru bo izveden še športni dan za učence od 5. do 9. razreda. Učenci bodo izvajali plavanje oz.
drsanje.
Točka 3:
V okviru te točke je predsednik UO Šolskega sklada podal poročilo o delovanju šolskega sklada v letu 2017.
Zadnja seja UO odbora je bila 9.11.2017, kjer so obravnavali program dela UO 2017/2018, vpogled v konto
prihodkov in odhodkov šolskega sklada za obdobje 1.1.2017 do 31.10.1017, ki je priloga k temu zapisniku.
Določene aktivnosti šolskega sklada se odvijajo več let, saj pomenijo veliko angažiranje sredstev in prizadevne
aktivnosti zaposlenih za pridobitev najustreznejših izvajalcev oz. dobaviteljev opreme.
./.

-2Dvoletna aktivnost se odvija na področju gibal, ki morajo ustrezati strogim zakonskim predpisom. G. Zalokar je
predstavil nabave s pomočjo sredstev šolskega sklada:
- gibala,
- grafična stiskalnica,
- obnova oblačil folklora,
- predvidena še nabava oblačil pevski zbor,
- hiška senik knjig,
- 3 d tiskalnik.
Iz dela zbranih sredstev na bazarju (kulinarični del) se bodo nabavile računalniške tablice, del sredstev bo
prispevala šola. V kolikor bodo tablice nabavljene pri Telekomu, bo le ta ponudil konkurenčno ceno in še del
donacije. Tako bi s tabličnimi računalniki na šoli opremili prvo mobilno računalniško učilnico. Z akcijami zbiranja
starega papirja se iz leta v leto zbere več sredstev.
Točka 4:
Predstavnica sveta staršev je dala pobudo, da se oblikuje mapa kriterijev ocenjevanja v višjih razredih.
Razredniki bi imeli te kriterije na razpolago na razrednih urah. Ravnateljica je pojasnila, da kriteriji ocenjevanja pri
posameznih predmetih in pred vsakim ocenjevanjem znanja obstajajo, prednost informiranja je vsekakor pri
učitelju, ki izvaja predmet. Ravnateljica je še povedala, da bo pobudo posredovala učiteljskemu zboru in
strokovnim aktivom šole.
V naslednji pobudi so starši opozorili na nevarno pot za pešce mimo gostišča JANEZ. Trenutno ni talnih oznak,
kje je sploh parkirišče, kaj je cestišče. Starši so izpostavili problematiko napačno parkiranih avtomobilov na
pločnikih na Limbuški cesti.
Svet staršev je sprejel
SKLEP ŠT. 2:
Na MOM se na urad za prometno varnost naslovi pobuda za ureditev prometnega režima na tej nevarni
poti pri gostišču JANEZ.
Istočasno se zaradi parkiranih avtomobilov na pločnikih na Limbuški cesti, poda pobuda POLICIJSKI
POSTAJI II za sprejetje določenih ukrepov. Hkrati se obvesti mestno redarstvo o tej kršitvi cestno
prometnih predpisov.
V nadaljevanju so člani sveta staršev opozorili na nevaren in slabo vzdrževan nadhod nad železniško progo, ki ga
vsak dan prečkajo naši učenci. Ta nadhod postaja življenjsko nevaren za učence, kakor tudi vse tiste, ki ga
prečkajo.
Svet staršev je sprejel
SKLEP ŠT. 3:
Ga. ravnateljico se pooblašča, da na MOM, SŽ, Ministrstvo za infrastrukturo in mestno četrt Studenci
poda pobudo za ureditev nadhoda nad železniško progo, ki jo vsakodnevno prečkajo učenci.
V nadaljevanju so člani sveta staršev opozorili na spreminjanje urnika v začetku leta. Ga. ravnateljica je
obrazložila zakaj je do teh sprememb prihajalo. Večina težav je bilo v mesecu oktobra odpravljenih. Problem je v
velikem številu interesnih dejavnosti in večjem številu učencev v tem šolskem letu. Učenci se v začetku šolskega
leta vpišejo na preveč ID, ki pa jih kmalu opustijo in se udeležijo nato le ene ali dveh. Ga. ravnateljica je
prisluhnila pobudi, da se v začetku prihodnjega šolskega leta že prvi dan posreduje učencem v pisni obliki nabor
interesnih dejavnosti, vključno z urnikom in prijavnico.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisal:
Branko Nerat

Predsednica sveta staršev:
Tjaša Bečela Hölbl

