
ZAPISNIK SKUPNE SEJE SVETA STARŠEVIN SVETA ŠOLE

Datum: Z.oktober 2019, ob 17.00.

Prisotni: ravnateljica mag. Sonja Filipič, pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh, predsednica
sveta šole Nina Malajner, člani sveta šole, člani sveta staršev

Odsotni: Rene Redžič, Željko Vogrin, Matjaž Tuš,Korina Čerček, Jasmina Hanžič Najdek, David

Petrič, Jasna Pen, Nataša Frešer

Dnevni red:
1. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2019/2020
2. Pregled zapisnika in sklepov sveta šole
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrtašole za šolsko leto 2019/2020
4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDNza šolsko leto 2018/2019
5. Obravnava sprememb v Pravilih šolskega reda
6. Aktualne informacije o delu šole
7. Predlogu, pobude

Ad1

Ravnateljica razloži delovanje in vlogo sveta staršev ter vlogo predsednice sveta staršev. Svet

staršev predlaga za predsednico Mojco Fatur, za namestnika pa Albina Anžela

V prihodnjem letu starši želijo prejemati vabila za seje po elektronski pošti.

SKLEP1: Svet šole je predlog enoglasno sprejel, predsednica sveta staršev bo Mojca Fatur,
namestnik bo Albin Anžel.

V prihodnjem letu bomovabilaza seje pošiljali po elektronski pošti.

Ad2

Pregledali smo zapisnik in sklepe prejšnje seje.

SKLEP 2: Zapisnik in sklepi prejšnje seje so bili potrjeni.



Ad3

Ravnateljica izčrpno predstavi Letni delovni načrt za leto 2019/2020,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 enegačlana,kibi sodelovalpri oblikovanju
Vzgojnega načrta ter razloži smernice dela le tega. Predlagajo Klemna Koglerja.

Število otrok narašča, trenutno je v ustanovi 437 učencev.

Ravnateljica pove, da se je vpis v OŠ iz leta 2018, koje bilo vpisanih 378 učencev povečal na
437 učencev, ter da se uvaja Španščinakot nov obvezni izbirni predmet v7. in 8. razredu.

SKLEP3: Svet šole je potrdil Klemna Koglerja za člana timaza oblikovanje Vzgojnega načrta
šole.

Letni delovni načrt za leto 2018/19 je enoglasno sprejet.

Ada

Pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh predstavi poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta

za leto 2018/2019.

SKLEP4: Poročilo o realizaciji LDNza leto 2018/19 je sprejeto.

Ad5

Ravnateljica predstavi spremembeoz. dopolnitve Pravil šolskega reda: črta »od tod zmorem

sam«in prepoved uporabe mobilnih telefonovv šoli za učence.

Lavrencij Galuf izrazi pomislek ob črti zaupanja. Ravnateljica, Nina Malajner in Koraljka Čeh

razložijo več vidikov in razlogov za to odločitev (čistoča, samostojnost učencev, varnost

otrok).

MilanGujt pove,da je ravnateljica odgovorna za organizacijo dela v VIZ in ima pravico
odločati o le tem.

Uroška Klemenčič pove zgodbo sina, ki se slabopočuti, ker so vsi sošolci med odmori in
prostimi urami na telefonih.

Brina Zavrl pove, da učenci navade prinašajo od doma.



Milan Gujt čestita šoli za odločitev in izrazi podporo pri uvajanju dopolnitev Pravil šolskega
reda.

Albin Anžel vpraša, kako se bo omogočil kontakts starši med šolo v naravi, zimovanjem itn.

Ravnateljica odgovori, da je med takšnimi aktivnostmi navoljo šolski telefon oz. daučitelji
poskrbijo za komunikacijo s starši, v kolikor je potrebna.

SKLEP 5: Predlog dopolnitev Pravil šolskega reda: črte samostojnosti in prepovedi uporabe
mobilnih telefonovv šolski stavbi in šolski okolici je enoglasno sprejet.

Ad6

Aktualne informacije so bile navedene že pri predstavitvi Letnega delovnega načrta.

Ravnateljica podrobno predstavi potek investicije, ki se izvaja že 11 mesecev.

Razloži aktualno problematiko v zvezi z 4.b razredom,ki je letos premeščenv prikletno etažo

oz. s pritožbami nekaterih staršev. Predstaviočitke staršev in ugotovitve zdravstvene
inšpekcije.

Ravnateljica pove, da se razred v prikletnih prostorih, v katerega je letos umeščen 4.b,

uporablja za pedagoški proces že 40 let.

Ravnateljica predstavi svoj vidik problematike 4.b in pove, da od 14-ih točk zapisnika
zdravstvene inšpekcije v 11-ih točkah ni ugotovljenih neustreznosti, morebitne ostale že

odpravlja oz. bo odpravila v skladuz ureditveno odločbo.

Ravnateljica omeni, da bo izdana Ureditvena odločbas strani Zdravstvenega inšpektorata, s
katero bodo naložene meritve v prej omenjenem zapisniku inšpektorata. S strani

pooblaščenega podjetja za požarno varnost in varstvo pri delu bo izdana Ocena tveganja za

zdravje učencevter Ocena tveganja za delovno mesto učiteljice.

Ravnateljica omeni, da so že nameščene nove luči, da se bo uredilo prezračevanje glede na

meritve, da so nameščeni obešalniki, ki nadomeščajo garderobe, da v tem trenutku ni

mogoče namestiti umivalnikav kletni prostor zaradi premajhne cevi vodovodne napeljave,
bo pa, kobourejena nova vodovodna napeljava, ter da je do prvega umivalnika manj kot

10m. Pove,da se skozi oknav kletnih prostorih vidi in da se redno čistijo.

Ravnateljica v tem sklopu pojasnjevanja tudi pove, da bodo nastali dodatni stroški pri
odpravljanju trenutnega stanja prikletne učilnice, v katerem se trenutno nahaja 4.b.

Lavrencij Galuf povzdigne glas zaradi tega, ker preostali člani sveta staršev ne podprejo
očitkov staršev 4. b. Vsem udeleženim na seji razdeli ovojnice s pismom, v katerem razloži

problematiko učilnice 4.b.



6. Galuf izrazi nezadovoljstvo ob nasmihanju drugih staršev v zvezi z anonimno prijavo in

pojasni, da to ni samo problem 4.b, ampak 1.b, 2.b, 3.b, katere v prihodnje čaka ista
problematika.

V sklopu debatese pove tudi to, da šola ni hotel s petimi zvezdicami ter, da so zahteve
staršev neutemeljene.

Milan Gujt pozove, da se poskusimo približati drug drugemu in racionalno gledati na

problem.

Nina Malajner pove, da nevidi v učilnici nič spornega, gre za učilnico,v kateri vsak učitelj
lahko nemoteno izvaja vzgojno-izobraževalni proces

Ravnateljica povzame dogodkena roditeljskih sestankih v 4.b. Lavrencij Galuf nekatere
predstavljene informacije zanika. Ravnateljici se opraviči za žalitve. Ravnateljica razloži, zakaj

ne želimo preseliti zbornice oz. zamenjati prikletno učilnico z zbornico.

Milan Gujt predlaga, da samo predstavnik staršev 4.b komunicira z ravnateljico in tako
rešujejo težave.

Manja Flisar pove, da starši 4.b s svojimi obtožbami v medijih škodijo ugledu šole.

Koraljka Čeh pove,da so starši 4.b ubrali napačnopotz obtožbami in brez dialoga z

vodstvom.

Dialog z vodstvom šole je bil prekinjens vključitvijo medijev v problematiko povezano s 4.b.

Lavrencij Galuf zahteva razlago tlorisa investicije (obnova šole) ter strokovne podlage,ki
omogočajo dodatenvpis. Milan Gujt mupredlaga, naj pisno odda svoje zahteve.

Ravnateljica odgovori, da se je investicija predlagala zaradi neustreznosti veznega hodnika.

Projektje bil izdelan z namenom, da se zgradi nov vezni hodnik. Občina (TMD Ptuj) je leta

2006 izdelala projekt, brez vpliva šole in zato ne nosimo odgovornosti. Izdelan je bil glede na

takratne podatke o gibanju rojstev.

V šolo se imajo pravico vpisati otroci iz šolskega okoliša. Trenutnoje število rojstev visoko.

Lavrencij Galuf pravi, da ni pomembo koliko starševstoji za njihovimi obtožbami in da so

nekateri že psihično uničeni zaradi težav s prikletno učilnico. Milan Gujt opozori, da s svojim

ravnanjem škodijo ugledu šole in lahko za to kazensko odgovarjajo ter je zelo pomembno,
kdo stoji za njihovimi izjavami.

SKLEP6: Lavrencij Galuf bo obiskal ravnateljico in z njo reševal pomisleke in težave,kijih
imajo nekateri starši 4.b.



Ad.7

Ni bilo predlogov in pobud.

Skupno sejo sveta šolein sveta staršev smo zaključili ob 20.10.

Zapisnik zapisala: Predsednica sveta šole:

Koraljka Čeh, Corel . ina Malajner, prof.
lino Skotofina

"Opomba: tekst, označen z modro barvo, predstavlja dopolnitev zapisnika s strani
predstavnika v svetu staršev Lavrencija Galufa. Dopolnjen zapisnik je bil sprejet na seji sveta
staršev dne 11. 11. 2019.


