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Z	
  A	
  P	
  I	
  S	
  N	
  I	
  K	
  
2.	
  redne	
  seje	
  Sveta	
  staršev	
  Osnovne	
  šole	
  Rače,	
  
	
  ki	
  je	
  bila	
  v	
  ponedeljek,	
  	
  6.	
  2.	
  2017,	
  ob	
  17.30	
  
v	
  učilnici	
  MAT	
  (v	
  pritličju	
  šole)	
  
	
  
Predlog	
  dnevnega	
  reda:	
  
	
  
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2016/17 in pregled
izvedbe sklepov predhodne seje.
4. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja in obravnavo
problematike varnostnih pasov pri avtobusnih prevozih otrok) ter predlogi in
pobude iz oddelkov.
5. Imenovanje predstavnika in namestnika v Aktivu svetov staršev mariborskih
osnovnih šol (ASSMOŠ) in predstavitev aktivnosti ASSMOŠ.
6. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2016.
7. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda.
8. Program razvoja šole in vrtca.
9. Razno.
	
  
Sejo	
  je	
  vodil	
  predsednik	
  Sveta	
  staršev	
  g.	
  Aleksander	
  Zidanšek.	
  
	
  

Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
Svet staršev je sklepčen. Prisotnih je 18 predstavnikov oddelkov (člani ali namestniki
in ga. Batagelj kot pooblaščena predstavnica 6. a razreda), ravnatelj g. Rolando
Lašič in predstavnik v ASSMOŠ g. Tomaž Seliškar (priloga). Opravičili sta se
predstavnica Mavric in predstavnica 8. a razreda.

Predlog sklepa:
SKLEP 1
Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval Tadejo Batagelj.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  18	
  glasovi	
  od	
  18	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 2. Potrditev predloga dnevnega reda.
Predlog sklepa:
SKLEP 2
Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  18	
  glasovi	
  od	
  18	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2016/17
in pregled izvedbe sklepov predhodne seje
Predlog sklepa:
SKLEP 3
Svet staršev je potrdil predloženi zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače
2016/17.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  18	
  glasovi	
  od	
  18	
  prisotnih.	
  	
  
Predlog sklepa:
SKLEP 4
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodne seje izvršeni.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  18	
  glasovi	
  od	
  18	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 4. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja in
obravnavo zagotavljanja varnosti pri prevozih otrok) ter predlogi in
pobude iz oddelkov.
Ravnatelj je predstavil kratko obvestilo o aktualni problematiki (priloga).
Ob 17:38 se je pridružila predstavnica Kometov, ga. Barbara Slaček. Prisotnih je 19
zastopnikov oddelkov.
Ob 17:45 se je pridružila pomočnica ravnatelja, ga. Romana Zupančič.
Ravnatelj in predsednik sveta staršev sta predstavila problematiko varnosti pri
avtobusnih prevozih otrok.
Po krajši razpravi je predsednik sveta staršev dal na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP 5
Za prevoze otrok se uporabljajo le vozila z vgrajenimi in delujočimi varnostnimi
pasovi in med vožnjo morajo biti vsi otroci privezani.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  19	
  glasovi	
  od	
  19	
  prisotnih.	
  	
  

Vprašanja staršev:
1. razred
Spet so se pojavile uši. Šola sproti ukrepa, za rešitev problema je potrebno usklajeno
delovanje vseh staršev. Informacije in napotki so objavljeni tudi na spletni strani
vrtca:
http://vrtec.osrace.si/index.php/2014-07-18-08-14-14/obvestila/395-usivost
http://vrtec.osrace.si/index.php/2014-07-18-08-14-14/obvestila/397-napotki-zauspesno-odstranjevanje-usi

Kometi
Želijo izredni roditeljski sestanek, ker je na zadnjem roditeljskem sestanku ostalo
nekaj neodgovorjenih vprašanj.
Imajo tudi vprašanje glede pogovornih ur, ki bi jih želeli več.

Sončki
Dobili so informacijo, da se gospa, ki pelje otroke na Svizec, neprimerno obnaša do
fantov.
Pohvalili so Nino, da je odlična vzgojiteljica.

Kapljice
Pohvalili so obe vzgojiteljici in Tino, ki ima v skupini individualno pomoč.
Na slike so čakali zelo dolgo, ker so bile težave s komunikacijo s podjetjem Artpro, ki
je za pošiljanje čakalo na plačilo zadnjega starša, tako da so koledarje dobili šele po
praznikih. Za naslednje leto bi torej morali izboljšati odzivnost in komunikacijo
podjetja, ki izvaja slikanje.

Za dogovor o komunikaciji s starši v oddelkih je predsednik sveta staršev dal na
glasovanje predlog sklepa:
SKLEP 6
Člani Sveta staršev bodo starše v oddelkih skrbno obveščali o delu Sveta
staršev ter pri tem upoštevali morebitne posebne dogovore v oddelkih, prav
tako bodo zagotovili zbiranje pobud, predlogov in pritožb staršev oddelkov v
zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in organizacijo dela šole ter jih sproti
pošiljali predsedniku Sveta staršev.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  19	
  glasovi	
  od	
  19	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 5. Imenovanje predstavnika in namestnika v Aktivu svetov staršev
mariborskih osnovnih šol in predstavitev aktivnosti ASSMOŠ.
Predstavnik v ASSMOŠ g. Tomaž Seliškar je predstavil delo aktiva.
Na prvi seji v oktobru so se pogovarjali o drugem tujem jeziku. O zadevi je potekala
javna razprava, povzetek je objavljen na spletni strani ministrstva na
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/9920/. V ASSMOŠ si želijo, da se
poučevanje drugega tujega jezika ohrani, saj so izkušnje dobre. V ASSMOŠ prav
tako zbirajo pregled cen delovnih zvezkov.
Druga seja je bila pred dvema tednoma na Osnovni šoli Franceta Prešerna: g.
Seliškar je pohvalil ravnateljico in povedal, da so seje ASSMOŠ koristne tudi za
spoznavanje drugih šol, od katerih se lahko kaj naučimo. V aktivu so se seznanili z
dogajanjem na ministrstvu, predstavniki aktiva se vsako leto srečajo z ministrico.
Precej vprašanj je še nerešenih, tudi glede šole v naravi. Skupščina ZASSS bo letos
v Mariboru 8. 4. 2017 na Osnovni šoli Draga Kobala. Dogodek je javen.
Po večletnem uspešnem delu v aktivu je g. Seliškar prosil za imenovanje novega
predstavnika. Predsednik sveta staršev se je zahvalil g. Seliškarju za skrbno in
kvalitetno predstavljanje staršev v aktivu ter za številne koristne informacije, ki so
pripomogle k bolj kakovostnemu delu v šoli. Vprašal je prisotne, kdo bi bil pripravljen
sprejeti vlogo predstavnika ali namestnika v aktivu. Ker ni bilo odziva, je dal na
glasovanje predlog sklepa:
SKLEP 7
Svet staršev je za predstavnika v Aktivu svetov staršev mariborskih osnovnih
šol imenoval Aleksandra Zidanška.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  19	
  glasovi	
  od	
  19	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 6. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2016.
Svet staršev bo obravnaval poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada na
korespondenčni seji, ko bo pripravljeno.

Ad 7. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda.
Poročal je predstavnik staršev v Svetu zavoda Aleksander Zidanšek. 16. 1. 2017 je
bil konstituiran nov Svet zavoda za obdobje 16. 1. 2017 – 16. 1. 2021.
Predstavnice delavcev šole so Karmen Jelčič (predsednica), Sara Jurečko in Petra
Pipenbaher, predstavnici delavcev vrtca sta Maja Krajnc in Apolonija Dobič,
predstavniki lokalne skupnosti so Branko Leva, Nataša Granda Krepfl in Bruno Jereb,
predstavnik staršev vrtca je Branko Ančevski in predstavnika staršev šole sta Mateja
Belca in Aleksander Zidanšek (podpredsednik). Naslednjo sejo bo imel 27. 2. 2017.
Predlogi staršev za obravnavo na seji so dobrodošli, po možnosti vsaj 10 dni pred
sejo.

Ad 8. Program razvoja šole in vrtca.
Skupina za pripravo programa razvoja šole in vrtca se je lani večkrat sestala,
nazadnje 29. 8. 2016. Osnutek obeh programov je bil predstavljen Svetu zavoda 29.
9. 2016. Pred sprejemom na Svetu zavoda mora predlog obravnavati tudi Svet
staršev. Za to sejo je ravnatelj pripravil čistopis obeh osnutkov, ki je bil poslan članom
z vabilom za sejo.
G. Seliškar je opozoril na problem financiranja šole in vrtca, ki je nizko glede na
primerljive šole in vrtce.
Ob 18:38 je sejo zapustil g. Glušić, predstavnik Lunic. Prisotnih je 18 predstavnikov
oddelkov.
Predsednik sveta staršev je dal na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP 8
Svet staršev se je seznanil s predlogoma programov razvoja šole in vrtca ter ju
podpira.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  18	
  glasovi	
  od	
  18	
  prisotnih.	
  	
  
	
  

Ad 9. Razno.
Ob 18:40 je sejo zapusil g. Leva, predstavnik 8. b razreda, ob 18:50 pa ga. Varl,
predstavnica 1. a. Prisotnih je 16 predstavnikov oddelkov.
Starši iz vrtca so opozorili, da je v vrtcu letos precej manj dejavnosti.
Več staršev je predlagalo, da se posebna pozornost posveti otrokom z učnimi oz.
razvojnimi težavami in da je potrebno poskrbeti za izobraževanje vzgojiteljic,
učiteljev, staršev.
Pomočnica ravnatelja je povedala, da je na šoli veliko programov, ki otroke
usmerjajo. Seveda pa šola potrebuje podporo staršev, da bi delovali v isti smeri.
Letos ima šola projekt osem krogov odličnosti s ciljem, da otroke naučijo
samoobvladovanja, odgovornosti in mirnega reševanja konfliktov.
Ravnatelj je poudaril, da so za vzgojo odgovorni starši in da je potrebno probleme
reševati skupaj.
Predstavnica 6. a ga. Batagelj je vprašala, kakšen načrt ima šola za soočanje z
nasiljem?
Pomočnica ravnatelja je povedala, da je šola kontaktirala pedopsihologijo, Zavod za
šolstvo, policijo, ... Vedo, za katere otroke gre, ni jih veliko. Z njimi se dnevno
individualno dela in so obravnavani pri ustreznih strokovnjakih. Izpostavila je dobro
sprejeto predavanje ge. Batagelj za starše 1. razredov o težavah otrok s pozornostjo.
Pri predavanjih o vzgoji bo potrebno tesnejše sodelovanje šole in staršev, da se
poveča udeležba staršev in s tem učinek dogodkov.

Predstavnica 3. b razreda ga. Mlinar Reljić je predstavila izkušnjo iz Maribora, ko so
si starši sami plačali seminar prof. Divjakove, ker vrtec ni imel sredstev.
Predstavnica 5. a razreda ga. Nahtigal je povedala, da pogreša vsebine za večje
otroke, ker so predavanja predvsem namenjena prvi triadi.
Predstavnica 4. b razreda ga. Belca je vprašala, kako je z vzgojnimi ukrepi?
Ravnatelj je pojasnil, da sta bila v razredu dva.
Predstavnica Oblačkov ga. Bodner je izpostavila problem čiščenja vhoda v vrtec, ki je
bil zamrznjen in nevaren za padce.
Predstavnica 3. a razreda ga. Plečko je povedala, da FURS organizira brezplačen
program finančnega opismenjevanja mladih in bo poslala informacijo ravnatelju.
	
  
Seja je bila zaključena ob 19:05.
Zapisala:
Tadeja Batagelj

Rače, 17. 2. 2017
Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Poročilo ravnatelja

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:
Aleksander Zidanšek

