
ZAPISNIK

9. seje Aktiva svetov staršev pomurskih osnovnih šol, ki se je odvijala dne 14.10.2013 ob 18.00 uri

na OŠ Bakovci.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev zapisnika 8. seje, sprejem dnevnega reda;

2. Predstavitev OŠ Bakovci (splošna predstavitev, delovanje Sveta staršev OŠ …);

3. Poročilo o aktivnostih od 8. seje do danes, Koordinacija ZASSS september – Brdo – priloga

zapisnik;

4. Razprava o predlogu meril za izbiro kandidatov ob vpisu v srednje šole – priloga osnutek sklepa;

5. Obravnava predlogov za posvetovanja v tem šolskem letu 2013/2014 na nivoju pomurskega aktiva in

na skupščini ZASSS – predloga za razpravo:

a) Izobraževalna komponenta šole – kakšno vlogo imamo starši v razmerju do učitelja, da bi učitelj

čim bolj kvalitetno posredoval znanje učencem …;

b) Vzgojna komponenta šole – vzgojni načrt: vsebina, sodelovanje staršev pri pripravi, vloga šole pri

reševanju konfliktnih situacij, vloga staršev …

6. Razno – vprašanja in možni odgovori staršev o drugih aktualnih zadevah.

Ad 1

Sejo vodi Gorazd Tivadar, predsednik Aktiva  Svetov staršev pomurskih šol. Pozdravi vse navzoče, gostitelja

seje g. Ivana Bojneca, ter ravnateljico OŠ Bakovci ga. Vando Sobočan.

Ugotovitev navzočnosti:

Prisotni člani aktiva:

OŠ Sveti Jurij – Suzana Kuzmič, 

OŠ Gornja Radgona – Irena Ferlan

OŠ Beltinci – Gorazd Tivadar

OŠ Bakovci – Ivan Bojnec

OŠ Grad – Lidija R. Ferencek

OŠ Križevci pri Ljutomeru – Vlasta Osterc Kuhanec

OŠ Ivan Cankar Ljutomer – Darko Ščavničar

OŠ Cezanjevci – Melita Senčar

OŠ DOŠ Lendava – Ladislav Sobočan

OŠ Kapela – Jani Kosi

OŠ Sveti Jurij (v Prekmurju) – Brigita Andrejek

OŠ Mala Nedelja – Katja Raj
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Ostali navzoči:

Ravnateljica OŠ Bakovci ga. Vanda Sobočan.

Članice Sveta staršev OŠ Bakovci – Darja Meolic Zver, Anita Marin, Anita Gerič, Karmen Kaučič, Simona

Pirc Katalinič

Članice in člani Aktiva Svetov staršev so zapisnik 8. seje sprejeli brez pripomb, prav tako se sprejme

predlagani dnevni red.

Ad 2

Gospa ravnateljica pozdravi vse navzoče. Se predstavi in predstavi OŠ Bakovci, tudi s pomočjo računalniške

predstavitve, prav tako nam je bila predstavljena in ponujena šolska publikacija za šol.  l.  2013/2014, iz

katere  izhajajo  osnovni  podatki  o  šoli,  izvleček  iz  vzgojnega  načrta,  hišni  red  šole.  Nazorno,  tudi  s

fotografijo iz zraka, nam je bil predstavljen šolski okoliš, šolske zgradbe, nato na kratko zgodovina šole, ki je

predstavljena tudi na predloženih (zelo lepih) tiskanih gradivih – razglednica, merilni trak – priloge, ki se

vložijo v arhiv aktiva.

Šolo sicer trenutno obiskuje 148 otrok. Poleg matične šole deluje tudi podružnična šola v Dokležovju, kjer se

je šola v preteklosti na tem območju pravzaprav tudi začela in se nato preselila kot matična šola v Bakovce.

OŠ Bakovci spada pod mestno občino Murska Sobota.

Izpostavljeno je bilo, da so se učenci in starši druge in tretje triade odločili, da bodo učenci svoje šolsko delo

organizirali  in načrtovali  v  osebni mapi  – t.i.  portfolio,  katere vzorec je šola prejela s  strani  Zavoda za

šolstvo. V to mapo si vsak učenec na začetku šolskega leta napiše, kaj želi doseči, nato pa spremlja uspehe in

neuspehe.

Nadalje je bilo izpostavljeno, da je šola trenutno tudi koordinator projekta Evropska vas, glede katerega pa

so težave glede financiranja.

Predstavnik sveta staršev g. Ivan Bojnec je predstavil delovanje sveta staršev, posebej pozdravil tudi navzoče

članice Sveta staršev iz OŠ Bakovci, ki jih je povabil na sejo, da bi se seznanili z delovanjem pomurskega

aktiva, tudi z namenom, da bi se na ta način prenašalo znanje na nove člane in s tem nadaljevalo članstvo v

pomurskem aktivu, ko bi ga posamezni predstavnik zapustil zaradi končanja osnovne šole njegovih otrok. G.

Bojnec je posebej izpostavil dobro sodelovanje z vodstvom šole.

V tej zvezi je ravnateljica predstavila internetno stran šole, na kateri ima posebno mesto tudi rubrika o Svetu

staršev z vsemi relevantnimi gradivi, zapisniki... Internetno stran šole je resnično potrebno le pohvaliti kot

zelo zgledno in izčrpno.

Ga. ravnateljica je nato prisostvovala seji aktiva do konca ter vmes podala več koristnih podatkov. Tako med

drugim, da na njihovi šoli cene učnih gradiv znižujejo tudi s pomočjo t.i. digitaliziranih delovnih zvezkov in

elektronskih učilnic. Neposredno je bilo preko računalnika tudi predstavljen primer. Se pa v posameznih
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primerih glede tega pojavljajo težave, saj nekateri učenci doma še nimajo dostopa do interneta.

Prav tako je bilo v razpravi izpostavljeno v zvezi vzgojnim načrtom, da na šoli Bakovci vsako spremembo

predstavijo  svetu  staršev,  ki  poda  mnenje.  V  razpravi  so  nekateri  člani  dodali,  da  na  nekaterih  šolah

razpravljajo o vzgojnem načrtu v mesecu septembru, na nekaterih pa ne. Na tem mestu smo zaključili, da

bomo tej problematiki zaradi različnih praks posvetili posebno razpravo na eni od prihodnjih sej pomurskega

aktiva.

Ad 3)

Predsednik Aktiva Sveta staršev pomurskih osnovnih šol Gorazd Tivadar je nato podal poročilo o aktivnostih

od 9. seje do danes.

Ob tem poda kratko – tudi s pomočjo računalniške prezentacije - predstavitev aktiva in Zveze aktivov svetov

staršev Slovenije – priloga – in hkrati dosedanje delo ter načrte za naprej.

Nato predsednik predstavi realizacijo sklepov prejšnje – 8. seje Pomurskega aktiva:

- Glavni sklep 8. seje je bil glede zbiranja podatkov o nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih

učnih gradiv (sklep št. 3). Predsednik izrazi zadovoljstvo, da smo uspeli pridobiti podatke od 16 šol

(od 26 vključenih v Pomurski aktiv). Glede na posredovano se za Pomurje opaža vnovično znižanje

nabavnih cen. Po podatkih teh 16 šol je povprečna skupna nabavna cena za vseh devet razredov OŠ

v Pomurju 759,30 EUR. Od največ 976,91 EUR do najmanj 598,84 EUR – torej so tudi med šolami

v Pomurju še velike razlike. Pozitivno dejstvo je, da se torej že tretje leto zapored povprečne cene v

Pomurju nižajo. Negativno pa je to, da je še vedno povprečna cena v Pomurju še vedno višja od

povprečne  cene na  ravni  cele  Slovenije  –  za  leto  2012 je  bila  povprečna  cena  po  podatkih  82

slovenskih šol 703,61 EUR.

- Na ravni Slovenije je bilo posredovanih podatkov od 110 OŠ, kar je do sedaj največ (leta 2011 je

podatke posredovalo 92 šol, 2012 pa 82 šol). Analiza na nacionalni ravni je v pripravi.

- Naslednji sklep 8. seje je bil, da smo podprli pobudo, da se ohrani  drugi tuji jezik kot obvezni

predmet,  vendar  je glede tega vprašanja odločitev ministrstva drugačno.  Tako drugi tuji  jezik ni

obvezni, ampak izbirni predmet.

Nadalje  predsednik predstavi  sodelovanje  na seminarju  o  Etiki  in  vrednotah  v  vzgoji  in  izobraževanju.

Predstavi se projekt, podajo bistveni poudarki in se gradivo o seminarju predstavi prisotnim članom in je v

prilogi oz. arhivu aktiva.

Nato  se  predstavi,  da je  po  seminarju na Brdu bil  tudi  sestanek Koordinacije  – zapisnik tega  sestanka

Koordinacije je v prilogi tega zapisnik.
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Glede načrtov dela za naprej je bilo v razpravi doseženo soglasje in sprejet

SKLEP št. 1, da bodo teme razprave na pomurskem aktivu v tem šolskem letu 2013/2014 sledeče:

1. Seminar o postopkih imenovanje ravnatelja in vlogi svetov staršev v tem postopku;

2. Izobraževalna komponenta šole – kakšno vlogo imamo starši v razmerju do učitelja, da bi učitelj čim

bolj kvalitetno posredoval znanje učencem – vpliv staršev na kvaliteto poučevanja

3. Vzgojna komponenta šole – vzgojni načrt: vsebina, vlaga staršev oz. sveta staršev pri pripravi in pri

spremljanju izvajanja vzgojnega načrta.

Poudarki iz razprave o načrtih za naprej:

K temi št. 1:

Za  izvedbo  seminarja  o  postopkih  imenovanja  ravnatelja  smo  se  odločili  najprej  zato,  ker  tudi  na

nacionalnem nivoju poteka dogovarjanje, da bi se organiziral seminar na to temo s predstavniki ministrstva

za šolstvo. Poleg tega pa bo na kar nekaj šolah v Pomurju v spomladanskih mesecih 2014 potekala izbira

novih ravnateljev. Že na več dosedanjih sejah pomurskega aktiva pa je bila soglasna ugotovitev, da je za

kvalitetno delo,  kvalitetno  spremljanje  dela  učiteljev in s  tem za kvalitetno  šolo  zelo  pomemben dober

ravnatelj, zato želimo starši imeti pri izbiri svojo konstruktivno vlogo, ki nam jo daje zakonodaja.

K temi št. 2:

Ugotovitve več razpravljavcev članov aktiva so, da je kvaliteta poučevanja posameznih učiteljev različna,

starši pa natančno ne vemo, ali imamo kakšen vpliv na to in kje so meje učiteljeve avtonomije. Ker dejstva

so, da v posameznih primerih prihaja do težav z znanjem, ki  ga učenci pridobijo. Tako so se izpostavili

primeri, ko šele rezultati NPZ pokažejo, da znanje, ki ga posredujejo nekateri učitelji učencem, ni ustrezno,

saj so bili konkretni rezultati NPZ za izpostavljeni primer na eni od šol zelo slabi, čeprav so starši že več let

za ta izpostavljeni primer učitelja opozarjali na slabo delo učitelja.

Z namenom, da bi bilo takšnih primerov čim manj, da se torej ne bi šele čez leta opazilo in opozorilo na

slabo posredovanje znanja na učence, želimo starši najprej sploh ugotoviti, ali in kakšno vlogo v razmerju do

šole oz. učitelja imamo. Z namenom, da vsak prevzame svoj del odgovornosti in dolžnosti – učitelj, učenec

in starši.

K temi št. 3:

Ugotovitve  iz  razprave  so  bile,  da  so  zelo  različne  prakse  glede  sprejemanja  in  spremljanja  izvajanja

vzgojnih načrtov. Tako na nekaterih šolah vsako leto predstavijo vzgojni načrt svetu staršev, na nekaterih

tekom šolskega leta sploh ne. Da bi ugotovili, kaj je pravi način, kakšne so pravice in dolžnosti po zakonu,

želimo izvesti poseben posvet na to temo.  

Konkretno glede načrtov za naprej je bil sprejet tudi 
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SKLEP št. 2, da se predsednik zaveže, da bo v najkrajšem možnem času – že ob pošiljanju tega zapisnika v

potrditev – pripravil ažuren seznam e-pošte članov aktiva. Hkrati pa tudi ponovno vabilo k včlanitvi na vse

OŠ v Pomurju.

Ad 4)

V razpravi  o predlogu  meril  za  izbiro  kandidatov v  primeru omejitve  vpisa  v programe srednjega

poklicnega  izobraževanja,  srednjega  strokovnega  in  tehniškega  izobraževanja  ter  gimnazij  je

predsednik najprej predstavil, da poteka na nacionalnem nivoju razprava o predlogu ministra za šolstvo –

osnutek meril v prilogi je bil poslan k vabilu na to sejo. 

V obširni razpravi so se  glede meril iz točke 2 osnutka izpostavili trije različni predlogi, glede enotnega

mnenja in stališča aktiva zaenkrat ni bilo soglasja.

Soglasje je bilo le glede tega, da je prav, da se je vključilo upoštevanje eksternih preverjanj znanja, da bi se s

tem ta preverjanja vzela bolj resno, tako najprej s strani učencev, njihovih staršev, kot tudi učiteljev.

Sicer je najprej bilo izpostavljeno mnenje, da bi bilo potrebno eksternim preverjanjem znanja dati še večji

pomen - delež točk - kot se predlaga. Pri tem se poda primerjava z merili pri vpisih na študij, ko predstavlja

ocena mature 80% točk za vpis na študij. Tudi v osnovni šoli bi bilo potrebno večji poudarek dati eksternim

preverjanjem (npr. NPZ), ki vseeno predstavljajo neko objektivno merilo znanja. Šole so namreč po kvaliteti

zelo različne. Odličnjak iz ene šole ni enak odličnjaku iz druge šole, dobre ocene je na eni šoli lažje dobiti

kot na drugi šoli.

Nasprotno mnenje je bilo, da bi bilo potrebno še večji delež točk dati učnemu uspehu v zadnji triadi, ki bi

moral še bolj vplivati na merila za vpis v srednje šole. Pri tem se izpostavijo težave glede kvalitete izvedbe

NPZ, uspehu v šoli pa je dan premajhen poudarek.

Tretje mnenje pa je bilo,  da bi bilo potrebno delež obeh meril (NPZ in uspeh zadnje triade) na začetku

izenačiti, nato pa s pomočjo srednjih šola izdelati analizo, ali je takšna rešitev prava oz. kateremu merilu dati

večji pomen, ter tako ob analizi merila prilagoditi.

Po razpravi nismo dosegli soglasja, sprejeli pa smo 

SKLEP št. 3, da o tem - predlogu meril v točki 2 - še naredimo razpravo po svetih staršev na svojih šolah in

o tem sprejmemo stališče aktiva na naslednji seji.

Smo se pa strinjali, da so predlagana merila v osnutku v  točki 3 pomanjkljiva. Upoštevajo se namreč le

posebni dosežki ob vpisu v športne gimnazije, ne pa posebni dosežki ob vpisu v umetniške gimnazije. Tako

smo soglasno sprejeli 

5



SKLEP št. 4: 

„Aktiv svetov staršev pomurskih osnovnih šol  predlaga, da se  merila za izbiro kandidatov v primeru

omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega

izobraževanja ter gimnazij dopolnijo tako, da se 

Za 3. točko meril doda 4. točka, ki se glasi:

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška Gimnazija, se za izbiro med njimi uporabijo: 

a) merila iz 2. točke tega sklepa in 

b) merilo umetniški dosežki, 

in sicer tako, da  se kandidatu k točkam po merilu iz a.  podtočke te točke: za pridobljen status

umetnik A prišteje 10 točk in za pridobljen status umetnik B prišteje 5 točk.

Ad 5) in 6)

Soglasni  smo  bili,  da  bomo  posredovali  kot  teme  razprave  na  pomurskem aktivu  v  tem šolskem letu

2013/2014 – kot pod sklep št. 1 te seje – tudi kot naš predlog za posvetovanja na koordinaciji in skupščini

ZASSS.

Določili smo naslednjo sejo, ki bo 3. 2. 2013 ob 18.00 uri na OŠ Cezanjevci. Na tej seji bosta dve točki (ki

sta med seboj tudi povezani), to je izvedba Seminarja o postopkih imenovanje ravnatelja in vlogi svetov

staršev v tem postopku ter obravnava teme Izobraževalna komponenta šole – kakšno vlogo imamo starši v

razmerju do učitelja, da bi učitelj čim bolj kvalitetno posredoval znanje učencem – vpliv staršev na kvaliteto

poučevanja.

Predsednik  se  zaveže  na  sejo  pridobiti  udeležbo tajnika  ZASSS in  še  kakšnega  dolgoletnega  člana,  da

posredujeta njihove izkušnje.

Na  zadnji  seji  v  tem  šolskem letu,  junija,  pa  bi  izvedli  poseben  posvet  o  drugi  temi,  to  je  Vzgojna

komponenta šole – vzgojni načrt: vsebina, vlaga staršev oz. sveta staršev pri pripravi in pri  spremljanju

izvajanja vzgojnega načrta.

Sicer se tudi ugotovi, da nobeden od članov zaenkrat ni podal soglasja, da bi bil član katere od delovnih

skupin ZASSS.

Seja Aktiva je bila končana ob 20.10 uri.

Zapisnik zapisal: Predsednik: Gorazd Tivadar
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