ZAPISNIK SKUPNE SEJE SVETA STARŠEV IN SVETA ŠOLE
Datum: 10. oktober 2018, ob 17.00.

Prisotni: ravnateljica mag. Sonja Filipič, pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh, člani sveta šole,
člani sveta staršev
Opravičeno odsotni: Rene Redžič, Željko Vogrin, Milan Gujt

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika in sklepov sveta šole
Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2018/2019
Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/2019
Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/2018
Aktualne informacije o delu šole
Predlogi, pobude.

Ad 1
Pregledali smo zapisnik in sklepe prejšnje seje. Zadnja seja sveta šole je potekala po e-pošti.
Šlo je za volitve novega člana sveta šole, saj je dosedanja članica Koraljka Čeh nastopila
funkcijo pomočnice ravnateljice in kot takšna pa ne more istočasno opravljati obeh funkcij.
Zato so bile izpeljane nadomestne volitve. Za novo članico sveta šole je bila izvoljena
Marjetka Mataln.

SKLEP: Zapisnik in sklepi prejšnje seje so bili potrjeni.

Ad 2
Ravnateljica mag. Sonja Filipič je pojasnila, da bo na sejah sveta staršev in sveta šole prisotna
pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh, ki bo v prihodnje pisala zapisnik in opravljala
korespondenčne naloge.
Pojasni zakaj datumsko zamujamo s sejo, saj je ravnateljica bila odsotna zaradi zdravstvenih
razlogov.
Ravnateljica razloži vlogo predsednice sveta staršev. Svet staršev predlaga za predsednico
Tjašo Bečela Hölbl, za namestnico pa Saško Purišid.

SKLEP: Svet šole je predlog enoglasno sprejel.

Ad 3
Ravnateljica izčrpno predstavi Letni delovni načrt za leto 2018/2019, ki temelji na evropskih
kompetencah. V letošnjem letu sledimo ciljem formativnega spremljanja ter oblikovanju
spodbudnega okolja za raziskovalno dejavnost.
Ravnateljica je pozvala starše, da predlagajo enega člana, ki bi sodeloval pri oblikovanju
Vzgojnega načrta ter razloži smernice dela le tega. Predlagajo Špelo Bergoč.
V letošnjem letu se pričakuje uresničitev dolgo pričakovane investicije oz. gradnje stavbe z
večnamenskim prostorom, knjižnico in multimedijsko učilnico.
Število otrok narašča, trenutno je v ustanovi 373 učencev.
V letu 2018/19 smo vstopili v triletni poskus Razširjenega programa, kjer iščemo didaktične
modele področij, ki bi nadomestili OPB.
Novost v letu 2018/19 je Letna šola v naravi Debeli rtič, s poudarkom na plavanju, ki bo
izvajana v 5. razredu.
Pristopili smo tudi k projektu vrstniške mediacije.
Predstavnica staršev 2. b razreda Nadja Kogal, je vprašala kako je z aktivnostmi na športnem
področju, koliko se udeležujemo športnih tekmovanj. Ravnateljica je razložila, da se učitelja
športa vsako leto znotraj strokovnega aktiva odločita za tekmovanja, ki se jih bo šola
udeležila. Pri tem upoštevata interese in zmožnosti učencev.
Član sveta šole Matjaž Tuš je opozoril na pomen izobraževanja o varnosti na spletu.
SKLEP: Svet šole je potrdil Špelo Bergoč za članico tima za oblikovanje Vzgojnega načrta
šole.
SKLEP: Člani sveta staršev so k dokumentu Letni delovni načrt za leto 2018/19 izrekli
pozitivno mnenje, člani sveta šole so ga enoglasno potrdili.

Ad. 4
Pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh je predstavila poročilo o realizaciji Letnega delovnega
načrta za leto 2017/2018.

SKLEP: Člani sveta staršev so k dokumentu Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta
za leto 2017/18 izrekli pozitivno mnenje, člani sveta šole so ga enoglasno potrdili.

Ad. 5
Aktualne informacije so bile navedene že pri predstavitvi Letnega delovnega načrta.
Ravnateljica je predstavila nove cene storitev na OŠ Janka Padežnika Maribor.
Ravnateljica je podrobneje razložila postopek razpisa za investicijo.
Mirjana Vračun je izrazila prošnjo, če bi se dalo vplivati na omejitev hitrosti na Obrežni cesti,
saj je cesta obremenjena s prometom, na zaključku ceste ni pločnika in je zelo nevarna
učencem, ki hodijo peš v šolo in iz nje.
Matjaž Tuš je postavil vprašanje glede lastne kuhinje z ozirom na vedno večji vpis v šolo.
Ravnateljica je v nadaljevanju predstavila zahtevo Mestne občine Maribor, da potrebuje šola
soglasje občine za porabo presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta.
V letu 2017 smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti = 1.998,90 EUR, od
tega smo za 1.338,89 EUR, že pridobili soglasje Mestne občine Maribor – nabavili smo
projektor Epson.

SKLEP: Nove cene šolskih storitev so potrjene (cenik v prilogi).
Ravnateljica bo podala zahtevek Urošu Kosiju na Sektorju za komunalo in promet Mestne
občine Maribor za ureditev Obrežne ceste.
Šola načrtuje širitev kuhinje oz. organizacijo lastne kuhinje. Investicijski projekt je bil
posodobljen in je vanj vključena transportna pot v kuhinjo, nakup potrebnih aparatov,
ureditev greznice in zagotovitev ostalih pogojev za lastno kuhinjo.
Svet šole OŠ Janka Padežnika Maribor, potrjuje porabo presežka prihodkov nad odhodki v
letu 2018, v vrednosti = 660 EUR za urgentne zadeve.

Ad. 6
Člani sveta šole želijo v bodoče prejemati vabila za seje po elektronski pošti, svet staršev pa
tudi po klasični pošti.
SKLEP: Vabila za seje bomo članom pošiljali tako po klasični, kot elektronski pošti.

Skupno sejo sveta šole in sveta staršev smo zaključili ob 19. 20.

Zapisnik zapisala:

Predsednica sveta šole:

Koraljka Čeh

Nina Malajner

