ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 16. 1. 2017, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prisotnih je bilo 12 članov SVETA STARŠEV , ravnateljica Sonja Filipič in
Opravičeno odsotni: Kovač Uršula.
Sestanek sveta staršev je vodila ga. Nataša Bratuša Živadinović po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje.
2. Pogovor o aktualnem dogajanju v šoli .
3. Predlogi, pripombe

Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev in sveta zavoda z dne 24. 10. 2016. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 24.10.2016 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Ga. Nataša Bratuša Živadinović je predala besedo ravnateljici šole, da seznani svet staršev z aktualnim
dogajanjem v šoli v preteklem mesecu.
1. V Planet TUŠ se je uspešno odvila slavnostna prireditev ob 140. obletnici šole. Dvorana je bila polno
zasedena, prireditev je obiskal predsednik države Borut Pahor. Učenci so izvedli zelo prijeten in prisrčen
nastop, kakor tudi vodenje celotne prireditve.
2. Novoletni bazar je bil zelo uspešen, čeravno se je odvija med tednom, v ponedeljek 5.12.2016. Zbrali
smo 2.641,94 EUR.
3. V telovadnici šole se je v okviru KUD Studenci- sekcije za slikarstvo odvila avkcija umetniških slik.
Izkupiček 1.200,00 EUR je bil namenjen številčnim družinam učencev OŠ JANKA PADEŽNIKA
MARIBOR (5,6,7 članskim družinam.) »4 družine po 260,00 €«
4. LIONS klub je v mesecu decembru razdelil 800,00 € kot donacijo posameznikom in več številčnim
družinam.
5. HENKEL je v mesecu decembru OŠ JANKA PADEŽNIKA doniral sredstva za projekt s področja trajnosti
v višini 1.750,00 € . Sredstva bomo porabili za zamenjavo svetil v Iztokovi z varčnimi LED svetili.
6. Pripravljene so naloge »Mladi za napredek Maribora« v okviru ZPM Maribor. Predstavili se bomo z 8
nalogami. ( geografija, zdravstvo, tuji jeziki, matematika pedagogika in psihologija, biologija)
7. Dne 6. In 7.1.2017 se je odvijal raziskovalni tabor CŠOD ŠKORPIJON- Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Tabor
je bil izjemno uspešen in zelo zanimiv. Učenci so uživali v dogodivščinah tabora, ki je bil zelo dobro
organiziran. Predstavitev raziskovalnih nalog »Mladi za napredek Maribora«, svetu staršev bo
13.2.2017.
-/-

-28. G. Jani Prgič, bo dne 23.1.2017 izvedel strokovno predavanje »TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI« za
pedagoški kolektiv in za starše.
9. V januarju bo organizirano drugo srečanje z bodočimi prvošolčki, februarja bo izveden vpis v prvi razred
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
10. V februarju s bo na OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO organiziran interaktivni dokumentarni program
»IZZIVALEC ULICE« - Bojan Kodelja.

Točka 3:
Pobuda staršev je, da se v okviru šole in s pomočjo ARNES-a dogovori, da bo možna navidezna elektronska
prijava oz. odprtje navideznih poštnih predalov za učence. Le ti potrebujejo elektronski naslov za opravljanje
kolesarskega izpita. Zaradi varovanja osebnih podatkov in možnih zlorab, bi bilo potrebno to urediti na nivoju
MIZŠ. Šola se bo maksimalno angažirala, da se ta problem razreši.
Prevelik je vpliv privatnih institucij, ki na različne načine zbirajo in imajo arhivirane osebne podatke učencev.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisal:

Predsednica sveta staršev

Branko Nerat

Nataša Bratuša Živadinović

