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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V TOREK, 18. SEPTEMBRA 2012, 
OB 17. URI V UČILNICI LIKOVNE VZGOJE. 
 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev so se udeležili vsi 
predstavniki sveta staršev. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Zakonska opredelitev dela sveta staršev. 
3. Poročilo o delu v šolskem letu 2011/2012. 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013. 
5. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja. 
6. Evalvacija vzgojnega načrta. 
7. Razno. 

                                           
K 1. točki) 
Ravnateljica Stanislava Frangež je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 15. maja 
2012. Opozorila je na spremembe oblike diferenciacije in uvedbe manjših učnih skupin 
zaradi spremembe zakonodaje. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
K 2. točki) 
Ravnateljica je svet staršev seznanila s pristojnostmi (po ZOFVI in Odloku o ustanovitvi) in s 
Poslovnikom sveta staršev, ki je prav tako kot zapisniki objavljen na spletni strani šole. 
 
Sklep 1: Svet staršev je z javnim glasovanjem za predsednico sveta staršev imenoval       
              Dušanko Bratuša, za njeno namestnico pa Zdenko Peršin. 
 
Sklep 2: Svet staršev je z javnim glasovanjem potrdil Natašo Gabrijan za predstavnico  
              staršev OŠ Slave Klavore v Aktivu staršev mariborskih osnovnih šol. 
 
              Ravnateljica je predstavnici staršev v Aktivu izročila gradivo prejšnjih sestankov. 
 
Ker Karmen Kolmanič nima več otroka na naši šoli in ji je s tem prenehal mandat v svetu 
šole, je bilo potrebno izvoliti novega predstavnika staršev v svet šole. 
 
Sklep 3: Svet staršev je z javnim glasovanjem imenoval Dušanko Bratuša za predstavnico  
              staršev v svet šole. 
                
K 3. točki)  
Šola je gradivo Poročilo o delu v šolskem letu 2011/2012 poslala članom sveta staršev po 
elektronski pošti. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
Ga. Gabrijan je pogrešala v poročilu vpis devetošolcev v srednje šole. 
Ravnateljica je odgovorila, da ima šola podatke le o vpisu s prvo prijavnico, ne pa tudi kam 
so se učenci dejansko vpisali (prenos prijav, omejitev vpisa, …) 
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Večina učencev (okoli 90 %) se vpisuje na gimnazijske in strokovne štiriletne programe. 
 
Ga. Radolli je dopolnila poročilo s sodelovanjem šole na Mednarodnem simpoziju Izzivi 
prihodnosti, z raziskavo na naši šoli. 
 
K 4. točki) 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 v točkah, ki se 
nanašajo na nadstandard. Starši so gradivo Osnutek letnega delovnega načrta prejeli po 
elektronski pošti. 
 
4.1.  
Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardnimi oblikami v okviru obveznega 
programa: 
     -    dnevi dejavnosti, 
     -    strokovne ekskurzije, ki so vključene v dan dejavnosti, 
     -    tekmovanja. 
 
4.2. 
Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardom v okviru razširjenega programa: 
    -    jutranje varstvo od 2. do 5. razreda, cena je 8,00 € mesečno, 
    -    šola v naravi 3. razred, 5. razred in 8. razred v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. 
 
Okvirna cena za petdnevno šolo v naravi za 5. in 8. razred je 90,00 €. V 5. razredu bo 
prispevek zmanjšan za prispevek MIZKŠ 67,70 €. 
V 3. razredu pa bo cena tridnevne šole v naravi okvirno 60,00 €. 
 
4.3. 
Ravnateljica je predstavila področje čistega nadstandarda: 

- nemščina od 3. do 6. razreda, ki ga financira MO Maribor, 
- računalništvo od 4. do 6.  razreda, ki ga financira MO Maribor, 
- strokovne ekskurzije v tujino: 

               - Dunaj - za učence 8. in 9. razreda, 
            - Celovec - za nadstandard nemščina (4. do 6. razred) 

        Starši se prostovoljno odločajo o udeležbi učencev na strokovnih ekskurzijah in  
        prispevajo polno ceno. 
4.4 
Plavalni tečaji: 

- 1. razred - nadstandard, izvajal se bo v okviru OPB, financirala ga bo MO Maribor, 
- 3. razred - vključen v učni načrt in spada v obvezni program, financira ga MIZKŠ in MO 

Maribor, 
- preverjanje plavanja v 6. razredu spada v obvezni program. 

 
Ga. Gabrijan je postavila vprašanje ali lahko učenci, ki se zaradi bolezni v 1. razredu niso 
udeležili plavalnega tečaja, le tega nadomestijo. 
Ravnateljica je odgovorila, da se bo pozanimala pri izvajalcih. 
Pripomba je bila tudi na čas izvedbe plavalnega tečaja v 1. razredu (december). 
 
Svet staršev se je strinjal s predlaganim nadstandardom v šolskem letu 2012/2013. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
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K 5. točki) 
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je podal poročilo o NPZ v letu 2012. 
Za učence 9. razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in glasbene 
vzgoje. 
Za učence 6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in 
angleščine. 
Poročilo je priloga zapisniku. 
 
K 6. točki) 
Katja Kovačič, pedagoginja je podala izsledke ankete o vzgojnem delovanju šole. Na osnovi 
evalvacije smo uvedli spremembe hišnega reda, vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
Poročilo je priloga zapisniku. 
 
K 7. točki)  
Ravnateljica je svet staršev seznanila s cenami šolske prehrane. 
Cenik je priloga zapisniku. 
 
Go. Gabrijan je zanimala tema starševskih večerov, povratna informacija o anketi prehrane, 
o mlečni malici za učence enkrat tedensko, o opremljenosti šole z nadzornimi kamerami. 
 
Ravnateljica je odgovorila, da bo na naslednjem sestanku sveta staršev prisoten organizator 
prehrane, ki bo podal izsledke ankete. Preverila bo število mlečnih obrokov za malico. Šola 
ima le eno nadzorno kamero pri vhodu v šolo z namenom varovanja premoženja. 
Predvidene teme starševskih večerov – domače naloge, odvisnost, odnosi. 
 
Ga. Radolli je pohvalila vse delavce šole za strokovni in prijazen odnos do otrok in staršev 
ter o sprotnem obveščanju otrok glede varnosti. 
Z roditeljskega sestanka je prenesla vprašanja o ključih za garderobne omarice, o varstvu 
učencev 6. razreda po končanem pouku, o statusu športnika, o izposoji učbenikov (učenci, 
ki bolj skrbijo za učbenike naj dobijo tudi bolj ohranjene učbenike v izposojo). 
 
Pomočnik ravnateljice je odgovoril, da v primeru izgubljenega ključa učenci poiščejo njega, 
da jim odklene omarico.  
 
Ravnateljica je odgovorila, da se učenci 6. razreda, ki ostajajo v šoli po končanem pouku 
lahko pridružijo učencem v OPB 5. r. po predhodnem dogovoru z razredniki. 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti so na spletni strani. Učenci lahko na vlogo staršev 
pridobijo status, če ustrezajo kriterijem v Pravilih. 
 
Ga Škraban je predlagala, da v 4. razredih ponudimo interesno dejavnost eko raziskovalci. 
Ga. Imperl je pohvalila organizacijo pogovornih ur v 9. b – urnik preko googlovih 
dokumentov in obveščanje staršev na elektronske naslove. 
Starši so predlagali, da bi učitelji starše obveščali preko elektronske pošte namesto obvestil 
na papirju. 
 
Ravnateljica je starše povabila k udeležbi na pohodu Koraki za korakce, ki bo v soboto 29. 
septembra in k akciji zbiranja papirja. 
 
Naslednji sestanek sveta staršev bo predvidoma  v četrtek, 15. novembra. 
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Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 19.45 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Ravnateljica: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Stanislava FRANGEŽ 


