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ZAPISNIK 6. SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE
RAČE V ŠOLSKEM LETU 2013/14, KI JE POTEKALA 20.
5. 2014 OB 17. URI, V UČILNICI ANGLEŠČINE, Z
NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM:
1. Pregled prisotnosti
2. Potrditev predloga dnevnega reda 6. seje (SSt)
3. Določitev zapisnikarja
4. Seznanitev z odstopom predsednice Sveta staršev OŠ Rače in izvolitev predsednika sveta
staršev
5. Poročilo s seje Sveta zavoda
6. Glasovanje o zaupnici predstavnikom SSt v Svetu zavoda OŠ Rače
7. Pregled izvedbe sklepov in potrditev zapisnika 2. seje SSt
8. Pregled zapisnika in potrditev sklepa 5. seje SSt (2. korespondenčna seja)
9. Novosti in spremembe v šolskem letu 2014/2015
(Uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred, predstavitev izbire izbirnih predmetov v luči sprememb
ZOsn, seznanitev z dopisom RIC o lestvici »najuspešnejših« šol in namenu nacionalnih preverjanj
znanja, seznanitev s predlogi strokovnih aktivov glede izvajanja fleksibilne diferenciacije v šolskem
letu 2014/15, seznanitev s podrobnejšimi kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v
naravi in s podatki o subvencioniranju šole v naravi, seznanitev z izvajanjem vzgojnega načrta v
šolskem letu 2013/14)

10. Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov šolsko leto 2014/15 ter potrditev
skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
11. Obravnava predloga nadstandardnih storitev v šolskem letu 2014/15
12. Aktualna problematika v Vrtcu Rače (predstavniki vrtca)
13. Predlog spremembe programa šolskega sklada za tekoče šolsko leto
14. Pregled izvedbe sklepov in potrditev zapisnika 4. seje SSt
15. Seznanitev z odstopom članov Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače in začetek
postopka za imenovanje nadomestnih članov
16. Poročilo o delovanju Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol in Zveze aktivov
Svetov staršev Slovenije
17. Predlogi in pobude
K1
Prisotnih je 16 članov, 2 člana sta iz opravičljivih razlogov prišla kasneje, kar pomeni, da smo
sklepčni pri glasovanju (priloga: lista prisotnosti).
K2
G. Seliškar je predlagal, da se 14. točka premakne na začetek, kar je bilo potrjeno. Prav tako
je bil potrjen predlog ga. Simonič, da se 13. točka pomakne na začetek. Člani sveta so
potrdili predlagan dnevni red.
Sklep1:
S sklicem seje predlagani dnevni red in predlagani spremembi vrstnega reda 14. in 15.
točke, ki se obravnavata kot točka 5 in 6.
Za 15, proti 0, vzdržani 1.

K3
Za zapisnikarja je bila določena Sibili Simonič.
K4
Za novo predsednico Sveta staršev je bila izvoljena ga. Marina Koren Dvoršak.
Sklep 2:
Za predsednico Sst OŠ Rače izvolimo Marino Koren Dvoršak.
Za 18, proti 0, vzdržani 0.
K5
Poročilo s seje Sveta zavoda, ki je bila 15. 5. 2014, je podal g. Seliškar. Seznanil nas je z
odstopom predsednice ga. Pečnik. Izvedene so bile nadomesten volitve za nove člane, kjer
sta bila izvoljena ga. Pučko in g. Škerbal. Prav tako je bila kasneje razrešena nova
predsednica Sveta zavoda Brigita Voga s strani učiteljskega zbora in sedaj vodi Svet zavoda
podpredsednica ga. Šalamun.
Na seji ni bila potrjena ga. Slana za novo ravnateljico. Septembra bo nov razpis za ravnatelja
OŠ Rače.
Obravnavana je bila pritožba ga. Pečnik zaradi ne odobritve inovacijskega projekta. Prav
tako so člani obravnavali pritožbo glede zavrnitve vloge o sprejetju otroka v vrtec. Podan je
bil predlog, da občina pregleda kriterije, ki določajo sprejetje otrok v vrtec. Prav tako je bil
podan predlog o odprtju novega oddelka vrtca.
K6
Predlog ga. Simonič, ga. Lešnik in ga. Semenič o glasovanju glede zaupnice članov staršev
v Svetu zavoda ni bil večinsko potrjen. Razvila pa se je dolga debata o njihovi primernosti,
kljub temu, da ostajajo v Svetu zavoda.
Pred 7. točko dnevnega reda so sejo zapustili ga. Ekart, ga. Lešnik in ga. Bradač.
K7
Prisotni člani smo potrdili zapisnik 2. seje Sveta staršev in pregledali izvedbo sklepov
(priloga). Vsi sklepi še niso realizirani. G. ravnatelj je obljubil, da se bo naredilo vse potrebno,
da bi tudi otroci v 3. razredu imeli svoje omarice. Na to je opozoril g. Batagelj.
Sklep 3:
Člani Sst potrjujemo zapisnik 2. seje Sst.
Za 14, proti 0, vzdržani 0.
Pred 8. točko je sejo zapustil tudi g. Batagelj.
K8
Na korespondenčni seji je bil sprejet sklep, da se OŠ Rače prijavi na javni razpis za uvedbo
prvega tujega jezika v 2. razred. Sklep je bil potrjen.
Sklep 4:

Potrjujemo sklep korespondenčne seje, ki je bila izvedena med 7. in 10. 4. 2014 o soglasju
šoli za sodelovanje v postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razrede OŠ.
Za 14, o proti, 0 vzdržanih.
K9
G. Jurič je seznanil Svet starše o novostih in spremembah v naslednjem šolskem letu
(priloga).
K 10
Z izborom učbenikov in delovnih zvezkov v novem šolskem letu in o poteku izbora je starše
seznanila knjižničarka. Prav tako so bile pojasnjene cene, ki niso bile jasno razvidne iz
gradiva, ki smo ga prejeli starši pred sejo. Pripombe so bile glede delovnega zvezka pri
predmetu glasba in podan je bil predlog, da nova učiteljica razmisli o smotrnosti uporabe le
tega.
Člani Sveta staršev smo potrdili nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
novo šolsko leto 2014/2015 (priloga).
Sklep 5:
Svet staršev pogojno potrjuje skupno ceno delovnih zvezkov v višini 698,61 evra. Učitelji naj
ponovno razmislijo o nujnosti uporabe delovnega zvezka za glasbo.
Za 14, proti 0, vzdržani 0.
Sejo je zapustil g. Robič in ugotovljeno je bilo, da nismo več sklepčni, tako da smo sejo
zaključili. Sprejet je bil sklep, da se seja nadaljuje v obliki korespondenčne seje.
Seja je bila zaključena ob 20.20.

Zapisnik zapisala:
Sibili Simonič

Predsednica Sveta staršev:
Marina Koren Dvoršak

Priloge:
Priloga 1: Lista prisotnih
Priloga 2: predlog diferenciacije za šolsko leto 2014/15 (scan0004.docx)
Priloga 3: predlog ravnatelja svetu staršev za potrditev skupne cene delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv (Seznam gradiv 2327 00 10.docx)

