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Z	
  A	
  P	
  I	
  S	
  N	
  I	
  K	
  
3.	
  redne	
  seje	
  Sveta	
  staršev	
  Osnovne	
  šole	
  Rače,	
  
	
  ki	
  je	
  bila	
  v	
  četrtek,	
  	
  8.	
  6.	
  2017,	
  ob	
  18.15	
  
v	
  učilnici	
  MAT	
  (v	
  pritličju	
  šole)	
  
Predlog	
  dnevnega	
  reda:	
  
	
  
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2016/17 in pregled
izvedbe sklepov predhodne seje.
4. Seznanitev z izborom ter podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 za posamezen razred.
5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2016 ter poslovanju
v šolskem letu 2016/17 in imenovanje nadomestnih članov v Upravni odbor
Šolskega sklada.
6. Predlog Poslovnika o delovanju sveta staršev.
7. Seznanitev s predlogom Vzgojnega načrta ter podaja mnenja o predlogu.
8. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja) ter predlogi in pobude
iz oddelkov.
9. Poročilo predstavnikov staršev v organih šole in ASSMOŠ.
10. Razno.
	
  
Sejo	
  je	
  vodila	
  namestnica	
  predsednika	
  Sveta	
  staršev	
  Osnovne	
  šole	
  Rače	
  ga.	
  Anita	
  Perko.	
  

Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
Svet staršev je sklepčen. Prisotnih je 14 predstavnikov oddelkov, ravnatelj g.
Rolando Lašič, pomočnici ravnatelja ga. Romana Zupančič in ga. Nina Brezner ter
predsednica UO šolskega sklada ga. Marina Koren Dvoršak (priloga 1). Opravičili so
se predstavniki Lunic, Mavric, 1. a, 3. a, 5. b, 7. a in 8. a razreda ter predstavnik
staršev vrtca v Svetu zavoda.
Predlog sklepa:
SKLEP 1
Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval g. Sama Repoluska.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  14	
  glasovi	
  od	
  14	
  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	
  14	
  glasovi	
  od	
  14	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2016/17
in pregled izvedbe sklepov predhodne seje
V skladu s pravilnikom zapisnikar pripravi predlog zapisnika in ga v elektronski obliki
posreduje najkasneje v petih dneh udeležencem seje. Udeleženci seje posredujejo
pripombe in dopolnitve k predlogu zapisnika zapisnikarju najkasneje v desetih dneh
po izvedbi seje. Zapisnikar izdela končno verzijo zapisnika najkasneje v petnajstih
dneh po izvedbi seje. Udeleženci seje lahko podajo pisne pripombe predsedniku
Sveta glede pravilnosti in celovitosti navedb v zapisniku, predsednik Sveta na
naslednji seji omogoči opredelitev članov Sveta do navedenih pripomb.
Predlog zapisnika je bil poslan prisotnim na seji 10. februarja 2017. Ker pripomb ni
bilo, je bil podpisan in objavljen na spletni strani 18. februarja 2017:
http://www.osrace.si/images/datoteke/svetstarsev/16_17/Zapisnik_2._seje_Sveta_starsev_2016-‐
17.pdf	
  

Predlog sklepa:
SKLEP 3
Svet staršev je potrdil predloženi zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Rače
2016/17.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  14	
  glasovi	
  od	
  14	
  prisotnih.	
  	
  
Pregled izvedbe sklepov predhodne seje:
Sklepi predhodne seje so bili realizirani.

Predlog sklepa:
SKLEP 4
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodne seje izvršeni.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  z	
  14	
  glasovi	
  od	
  14	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 4. Seznanitev z izborom ter podaja soglasja k skupni nabavni ceni
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 za
posamezen razred.
Pri tej točki se je pridružila še ena članica Sveta staršev, predstavnica 3. a, zato je od
tega trenutka naprej prisotnih 15 članov Sveta staršev.
Strokovni aktiv je pripravil seznam, ki je priložen.
V prvem razredu bodo vsi delovni zvezki zastonj, ker strošek šoli krije ministrstvo. Od
2. do 4. razreda se je cena gradiv znižala, na predmetni stopnji pa je predlaganih
nekaj novih delovnih zvezkov, in sicer za tehniko v 6. razredu in za zgodovino v 7. in
8. razredu, utemeljitev je priložena. Prav tako je priložena primerjava s stroški v
prejšnjih letih.
Nekaj pojasnil:
-

Zemljevid, ki je na seznamu za 4. razred, učenci uporabljajo tudi v 5. razredu. V 4.
razredu torej bodite pozorni, da ga prihranite za uporabo v naslednjem letu.
Atlas je na seznamu za 6. razred. Če doma obstaja starejši atlas, ni treba kupiti
novega. Atlas je namreč koristen zato, da ga lahko učenci uporabljajo doma, od 6.
do 9. razreda.

Dodatna pojasnila k dodatnim stroškom je predstavil tudi ravnatelj g. Rolando Lašič.
G. Samo Repolusk je izpostavil pričakovanje staršev, da delovni zvezki ne bi ostajali
na pol prazni, prav tako pa dilemo o tem, ali so delovni zvezki učno gradivo
predvsem za uporabo pri pouku ali pa tudi za domače delo. V pogovoru se je
izoblikovalo stališče, da je način uporabe delovnega zvezka strokovna presoja
učitelja, vsekakor pa delovni zvezki v osnovi niso namenjeni zgolj za domače naloge.

Predlog sklepa:
SKLEP 5
Svet staršev se je seznanil s predlaganim seznamom delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv ter podal soglasje k skupni nabavni ceni delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 za posamezen razred po
seznamu, ki je priloga tega sklepa. Svet staršev prav tako ugotavlja, da bo v
skladu z Okrožnico MIZŠ z dne 10. maja 2017 vsa učna gradiva za učence 1.
razredov v celoti financirala šola.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  s	
  15	
  glasovi	
  od	
  15	
  prisotnih.	
  	
  
	
  

Ad 5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2016 ter
poslovanju v šolskem letu 2016/17 in imenovanje nadomestnih članov v
Upravni odbor Šolskega sklada
V skladu s Pravili šolskega sklada predsednik upravnega odbora šolskega sklada
najmanj enkrat letno poroča svetu staršev o delu šolskega sklada. Priloženo je
poročilo o finančnem poslovanju šolskega sklada za leto 2016 in Poročilo o delu
šolskega sklada 2016/17 (priloga 3).
Ob sklepu smo se zahvalili ge. Barbari Jurički za izjemno delo, ki ga je v teh letih
opravila v Šolskem skladu!

Predlog sklepa:
SKLEP 6
Svet staršev se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju Šolskega
sklada za leto 2016 in o poslovanju v šolskem letu 2016/17 ter ju podpira.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  s	
  15	
  glasovi	
  od	
  15	
  prisotnih.	
  	
  
Ker se z letošnjim šolskim letom zaključuje šolanje otroka članice Upravnega odbora
Šolskega sklada ge. Barbare Jurički, je potrebno imenovati novega predstavnika
staršev.

Predlog sklepa:
SKLEP 7
Svet staršev je za članico Upravnega odbora Šolskega sklada kot predstavnico
staršev namesto ge. Barbare Jurički od 8. 6. 2017 do 13. 2. 2018 predlagal in
imenoval go. Nino Pušnik.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  s	
  15	
  glasovi	
  od	
  15	
  prisotnih.	
  	
  
Prav tako mora svet staršev imenovati novo članico Upravnega odbora Šolskega
sklada, predstavnico zaposlenih vrtca.

Predlog sklepa:
SKLEP 8
Svet staršev je za članico Upravnega odbora Šolskega sklada kot predstavnico
vrtca namesto ge. Mateje Dovnik od 8. 6. 2017 do 13. 2. 2018 na predlog Sveta
zavoda imenoval go. Petro Ornik.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  s	
  15	
  glasovi	
  od	
  15	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 6. Predlog Poslovnika o delovanju sveta staršev.

Zaradi sprememb predpisov Pravilnik o delovanju sveta staršev ni več skladen s 66.
členom ZOFVI, zato ga je potrebno posodobiti. Na ZASSS so pripravili vzorčni
poslovnik, v katerega so vstavljeni podatki o šoli in je usklajen s predsednico UO
šolskega sklada (priloga 4).

Predlog sklepa:
SKLEP 9
Svet staršev je sprejel predlagani Poslovnik o delovanju Sveta stasršev
Osnovne šole Rače.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  s	
  15	
  glasovi	
  od	
  15	
  prisotnih.	
  

Ad 7. Seznanitev s predlogom Vzgojnega načrta ter podaja mnenja o
predlogu.
Predlog je priložen kot priloga 5. Obravnavan je bil na sestanku Šolske skupnosti in
Učiteljskega zbora, predvidoma bi dokument obravnaval Svet zavoda septembra.

Člani Sveta staršev k predlogu Vzgojnega načrta niso imeli pripomb.

Predlog sklepa:
SKLEP 10
Svet staršev se je seznanil s predlogom dopolnjenega Vzgojnega načrta in
dopolnitev podpira.
Rezultat	
  glasovanja:	
  Sklep	
  je	
  bil	
  soglasno	
  sprejet	
  s	
  15	
  glasovi	
  od	
  15	
  prisotnih.	
  	
  

Ad 8. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja) ter
predlogi in pobude iz oddelkov.
Ravnatelj je predstavil kratko obvestilo o aktualni problematiki: vzgojna problematika
na šoli, problem pojavljanja uši v vrtcu in šoli, izjemni uspehi učencev na različnih
tekmovanjih, uspeh na NPZ v 6. in 9. razredu v letošnjem letu (nad državnim

povprečjem, predvsem matematika), izdaja šolskega in vrtčevskega letopisa, Rotary
klub je financiral talne igre na igrišču, problematika izbire obveznih izbirnih premetov,
poleti se bodo postavila na igrišču dodatna plezala (»mini adrenalinski park«),
uspešni smo bili na razpisih prva zaposlitev (novi sodelavki v vrtcu in šoli), potreba po
zvišanju ekonomske cene vrtca (predvidoma minimalni dvig za 2 %), obeta se
dograditev vrtca s strani občine (stalno večanje števila otrok in števila priseljenih
družin v občini Rače-Fram), reševanje prostorske problematike vrtca v trenutnih
razmerah.
V sklepni besedi je ravnatelj povabil starše na srečanja otroških pevskih zborov v
Ljudskem vrtu 13. junija 2017 ob 17. uri.

Predlogi in pobude iz oddelkov:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapljice: Kako se bodo oblikovale skupine Kapljic in Kometov za šolo?
Ravnatelj je predstavil več kriterijev, po katerih se določajo skupine.
Kometi: Pohvalili so prireditev »mini maturantov«. Nekateri starši so pogrešali
zaključno zabavo, a na koncu je prevladalo mnenje, da je dober tudi čisto
drugačen zaključek, predvsem pa so bili zadovoljni otroci. Starši bi imeli v
enakem obsegu tečaj nemščine tudi naslednje leto. Izrazili so tudi željo, da bi
imeli roditeljske sestanke ob različnih terminih za tiste družine, kjer so trije ali
več otrok. K temu mnenju so se pridružili tudi starši otrok v šoli.
V razpravi smo ugotovili, da je elektronsko vpisovanje staršev na sezname za
govorilno uro še v fazi uvajanja in da morajo razredniki starše tudi v prihodnje
navajati na ta način, prav tako pa morajo učitelji poenotiti elektronsko
vpisovanje (namesto seznamov na vratih).
1. b: Imeli so težave z ušmi in predstavili načine
3. a: Zadovoljstvo z vsemi učitelji, še posebej pa pohvala dela učitelja Aleša
Požgana.
3. b: Pohvala učiteljev in navdušenje nad mnenji otrok o svojih učiteljih.
Od 19:30 najprej je bilo prisotnih še 14 članov Sveta staršev.
4. b: Pohvala razredničark, da sta otroke peljali na izlet brez telefonov.
5. a: Ena od mam zelo priporoča delovni zvezek za zgodovino. Starši bi želeli
ponudbo šolskih potrebščin še od kakšnega ponudnika, ne le od Kopije.
8. a: Pohvala starša o konstruktivnem načinu dela v Svetu staršev.
8. b: Želja staršev, da se delovni zvezki res izkoristijo in pri nekaterih
predmetih ne ostajajo na pol pazni.
9. a in 9. b: Napoved valete in zahvala učiteljem.

Ad 9. Poročilo predstavnikov staršev v organih šole in ASSMOŠ.
Svet zavoda je imel seji 27. 2. 2017 in 24. 4. 2017. Na prvi seji je sprejel poročilo o
delu v letu 2016. Prihodki so se glede na predhodno leto od ministrstva povečali za 8

% in od občine za 9 %, zaposlenost se je povečala za skoraj 12 %. Pri tem je šlo
za zelo kvalitetne zaposlitve, kot na primer za Zdrav življenjski slog ter za
prve zaposlitve. Tudi nekateri študenti na praksi so izvrstni. Upamo lahko, da jih bo
čimveč tudi bolj trajno okrepilo šolo. Svet zavoda je s sklepom izrazil zahvalo vodstvu
šole in prejšnji sestavi Sveta zavoda OŠ Rače za veliko in uspešno opravljeno delo.
Ravnatelju je soglasno izglasoval 100% uspešnost, sprejel predlagana programa
razvoja šole in vrtca ter enak sklep kot na svetu staršev o privezovanju s pasovi na
avtobusih. Prav tako je predlagal občini, da pospeši aktivnosti za ustanovitev
knjižnice v Račah. Na drugi seji je sprejel program dela, finančni in kadrovski načrt
ter potrdil pritožbeno komisijo. Prav tako je dal soglasje, da se lahko morebitni
presežek prihodkov nad odhodki uporabi za nakup opreme in investicijsko
vzdrževanje.
Komisija za sprejem novincev v vrtec je na seji 4. 4. 2017 pripravila prednostni vrstni
red. V 9 oddelkih je na voljo 171 mest, od tega predvidoma 44 za novince, na
prednostnem seznamu je 48 otrok. Na čakalnem seznamu je le 6 otrok, ki pa s 1.
septembrom še ne bodo izpolnili starostnega pogoja.
ASSMOŠ je imel seji 16. 3. 2017 in 17. 5. 2017, organiziral pa je tudi skupščino
ZASSS dne 8. 4. 2017. Posebej velja izpostaviti spremljanje stroškov, ki jih imamo
starši s šolo, ter odzive na ne dovolj premišljene predloge ministrstva o učbeniškem
modelu, poučevanju tujih jezikov in vrednotenju materialnih stroškov v šoli. Na seji
17. 5. 2017 je mag. Vera Bevc, predstojnica enote Maribor na Zavodu Republike
Slovenije za šolstvo, predstavila model formativnega spremljanja, ki je namenjen
izboljšanju motivacije in odnosa do učenja. Tudi OŠ Rače ga uvaja in lahko veliko
prispeva k boljši kakovosti izobraževanja.

Ad 10. Razno.
	
  
Seja je bila zaključena ob 19:35.
Zapisal:
Samo Repolusk

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:
Aleksander Zidanšek

Rače, 14. 6. 2017
Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
3. Poročilo o finančnem poslovanju šolskega sklada za leto 2016 in Poročilo o delu
šolskega sklada 2016/17
4. Poslovnik o delovanju sveta staršev
5. Predlog Vzgojnega načrta

