
ZAPISNIK

8. seje Aktiva svetov staršev pomurskih osnovnih šol, ki se je odvijala dne 03.06.2013 ob
17.00 uri  na OŠ Križevci, Križevci pri Ljutomeru.

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev zapisnika 7. seje, sprejem dnevnega reda; 
2. Predstavitev OŠ Križevci (splošna predstavitev, delovanje Sveta staršev OŠ…);
3. Poročilo o aktivnostih pomurskega aktiva od 7. seje do danes, Skupščina ZASSS april 2013

– Ljubljana;
4. Zbiranje podatkov o nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv;
5. Razno – vprašanja in možni odgovori staršev o aktualnih zadevah. 

Add) 1

Sejo vodi Gorazd Tivadar, predsednik Aktiva  Svetov staršev pomurskih šol. Pozdravi vse navzoče,
gostiteljico seje go. Vlasto Osterc Kuhanec, ter ravnateljico OŠ Križevci go. Lidijo Koroša.

Ugotovitev navzočnosti:

Prisotni člani aktiva:
OŠ Gornja Radgona – Irena Ferlan
OŠ Turnišče – Marija Feher
OŠ Beltinci – Gorazd Tivadar
OŠ Bakovci – Ivan Bojnec
OŠ Miška Kranjca Velika Polana – Ana Hozjan
OŠ Grad – Lidija R. Ferencek
OŠ Križevci pri Ljutomeru – Vlasta Osterc Kuhanec
OŠ Križevci pri Ljutomeru – Karmen Dragović
OŠ Cezanjevci – Melita Senčar
OŠ Kapela – Jani Kosi
OŠ Mala Nedelja – Katja Raj
OŠ Prežihovega Voranca Bistrica – Denise Semenič

Opravičeni člani aktiva:

 Matjaž Šišernik, Aleksandra Nerat (OŠ Negova), Barbara Potočnik Gajser (OŠ Stročja vas), Dejan
Berič (OŠ Radenci), Ladislav Sobočan (DOŠ Lendava), Srečko Kavaš (OŠ Beltinci)

Predsednik je na začetku glede na navzočnost ugotovil, da ni navzočih vsaj polovica članov aktiva
(navzočih 11 od 26 šol članic), zato so bile vse pobude in stališča na sestanku v obliki osnutka in
bodo dani sklepi v skladu s 6. členom Poslovnika svetov staršev pomurskih osnovnih šol v pisno
glasovanje po elektronski pošti.
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Najprej bo tako dano v pisno glasovanje:

1. SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik 7. Seje Aktiva svetov staršev pomurskih osnovnih šol,
ki se je odvijal dne 08.04.2013 ob 17.00 uri  na OŠ Sveti Jurij

2. SKLEP št. 2: Potrdi se predlagani dnevni red 8. Seje za dne 3. 6. 2013 na OŠ Križevci

Add. 2
- Gospa ravnateljica pozdravi vse navzoče. 
- Predstavi šolo in dejavnosti na šoli, uspehe, dobre prakse.
- Predsednica sveta staršev OŠ Križevci predstavi dejavnost sveta staršev in izpostavi dobro

sodelovanje s šolo in njenimi predstavniki.
- V nadaljevanju se je razvila razprava z ravnateljico o aktualnem vprašanju ukinjanja drugega

tujega jezika (o tem več v nadaljevanju). 
- Prav tako o nacionalnem preverjanju znanja, katerega na splošno ravnateljica ocenjuje kot

pozitivnega. 
- Tudi se je nato razvila razprava o praksi glede šolskega sklada. Na OŠ Križevci zbirajo

sredstva tudi z neposrednimi plačili s strani staršev, ki so bili pozvani, da se pisno
opredelijo, kolikšen znesek so pripravljeni prispevati (od 0 do 30 EUR letno). Nekaj
sredstev pa so pridobili tudi s strani donacij od domačih podjetnikov. Sredstva šolskega
sklada so namenili za šolsko opremo. Predstavnik OŠ Kapela je povedal, da je na njihovi
šoli svet staršev sprejel sklep, da se staršem k mesečni položnici doda 1 EUR mesečno za
šolski sklad. Pove, da vsi, ki redno plačujejo položnice za stroške šole, plačajo tudi ta
dodatni evro. Sredstva so namenili za nadstandardno opremo.

- Nato so bila še vprašanja ravnateljici o neformalnih srečanjih staršev. Predstavi prakso na
OŠ Križevci, da so se starši otrok s posebnimi potrebami organizirali v t.i. Klub staršev
otrok s posebnimi potrebami (8 staršev). Podobno imajo v OŠ Gornja Radgona posebna
srečanja staršev otrok s posebnimi potrebami, skupni izlet.

- Nazadnje je bilo še vprašanje ge. ravnateljici glede prakse z valeto na njihovi šoli.
Ravnateljica pove, da so lansko leto imeli valeto v telovadnici šole, tako formalni kot
neformalni del. Letos pa so se starši in otroci organizirali in bodo po formalnem delu v šoli
imeli neformalni del v diskoteki Oxygen v Ljutomeru, ki bo odprta le za šolarje namen
valete, to bo v četrtek 20. junija od 21.00 do 24.00, prisotna bosta razrednika, tudi
ravnateljica, šola bo plačala tudi enega varnostnika.  

Add. 3

Predsednik Aktiva Sveta staršev pomurskih osnovnih šol poda poročilo o aktivnostih pomurskega
aktiva od 7. seje do danes. 

Predstavi povzetek zapisnika skupščine Zveze aktivov staršev Slovenije, ki je bila 19. 4. 2013 ob
17.00 uri v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – zapisnik v prilogi.

Predsednik predstavi tudi zapis iz sestanka predstavnikov Zveze pri ministru s predstavniki
ministrstva, zadolženimi za osnovno šolstvo – zabeležka v prilogi.
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Add. 4

Glede zbiranja podatkov o nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv predsednik
predstavi, da je potrebno, da predstavniki svetov staršev zaradi izdelave analize cen, posredujejo
podatke. 

Sprejet je bil 

SKLEP št. 3: Predstavniki svetov staršev šol, ki so vključene v pomurski aktiv, se zavežejo
posredovati podatke o nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv na e-pošto
pomurskega aktiva do 20. 6. 2013.

O tem se predsednik zaveže posredovati še posebno obvestilo po e-pošti, kot je to bila praksa v
preteklosti.

Add. 5

- Pod točko razno se je najprej nadaljevala razprava o cenah delovnih zvezkov in drugih učnih
gradivih. Predstavnica OŠ Križevci je tudi preko računalnika predstavila prakso spletne
učilnice, ki jo uporabljajo na njihovi šoli. 

- Predstavnica OŠ Prežihovega Voranca pa je predstavila, da obstaja dosti gradiva tudi na
internetni strani www.irokus.si.

- Izpostavila so se tudi vprašanja ocenjevanja kakovosti na šoli. Ravnateljica OŠ Križevci je
omenila, da bodo na njihovi šoli imeli vprašalnik za starše tudi preko interneta. Predstavnik
OŠ Kapela prav tako omeni, da bodo pripravili anketo.

- Predsednik je nato predstavil posebej predstavil aktualno Pobudo o ohranitvi 2. tujega jezika
kot obveznega predmeta. Po razpravi je bilo skupno mnenje, da je drugi tuji jezik v tretji
triadi potreben. Izpostavilo se je, da so izkušnje iz šol, kjer ta pouk že izvajajo, pozitivne. Še
posebej za SV del Slovenije bi bilo koristno, da se otroci poleg angleščine kot splošnega
svetovnega jezika, učijo zaradi bližine ter navezanosti na Avstrijo, Nemčijo, tudi nemški
jezik. Zato smo soglasno sprejeli 

SKLEP št. 4: Aktiv svetov staršev pomurskih osnovnih šol podpira Pobudo, da se drugi tuji
jezik kot obvezni predmet ohrani.

- Na koncu je bilo še nekaj izmenjave praks glede delovanja tima za zdravo prehrano.
Predstavljena je bila praksa OŠ Križevci, kjer opravljajo tudi anketo o prehrani, koordinator
zdrave prehrane tudi delo tima koordinira preko e-pošte. Predstavljena je bila praksa treh šol
OŠ Radenci, Kapela in Gornja Radgona, kjer imajo te tri šole zaposlenega koordinatorja za
delo na teh treh šolah.

Nazadnje je bilo še sklenjeno, da bo naslednja seja na OŠ Bakovci prvega ali drugega ponedeljka v
oktobru 2013 ob 18.00 uri.

Seja Aktiva je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisnik zapisal: Gorazd Tivadar, predsednik
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