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Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu
2018/2019, ki je potekala v torek, 26. februarja 2019, ob 17. uri v zbornici šole.
Prisotni člani sveta staršev: Petra Gajšek, Olga Galuf, Jasmina Jančič, Janez Kodele,
Katarina Scholtemeijer, Polonca Lukanc, Tanja Rijavec,
Jože Turnšek, Nina Lilek, Miha Kundih, Barbara Rozman,
Katja Smole, Ksenija Aškerc, Metka Stegu Stepišnik,
Katarina Čolović, Aleksandra Železnik, Teja Vrečko
Luknar, Alenka Marguč, Katja Kovče, Majda Bender.
Odsotni: Irena Tuhtar (opr.), Žan Valenčak (opr.), Saška Horvat (opr.), Natalija Brečko
(opr.), Barbara Gazvoda Jezovšek (opr.), Lidija Tekauc (opr.), Mojca Tomažin
(opr.).
Ostali prisotni: Marjan Gradišnik, ravnatelj šole; mag. Jure Radišek, pomočnik
ravnatelja; Marija Pišek, tajnica šole; Gabrijela Žlof Leskovšek,
predstavnica Sveta staršev v Svetu zavoda.
Predsednik Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, mag. Jože Turnšek, je
pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red. Svet staršev je predlog
potrdil in začel z obravnavo naslednjega
dnevnega reda:
1.
Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja
Šentjur v šolskem letu 2018/2019, 26. septembra 2018.
2.
Poročilo ravnatelja o učnih in vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju ter o
dosedanji izvedbi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019.
3.
Obravnava prispelih pisnih pobud, vprašanj in pohval staršev iz posameznih
razredov.
4.
Poročila (predstavnic Sveta staršev v Svetu zavoda, članov Upravnega odbora
šolskega sklada, članov skupine za prehrano, predstavnika SSt v ASSOŠCR).
5.
Predstavitev kandidatov za ravnatelja, razprava in pisanje obrazloženega mnenja
Sveta staršev.
6.
Razno.
SKLEP 1: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red.
K točki 1
Svet staršev je potrdil zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja
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Šentjur, 26. septembra 2018, ki je bil predhodno usklajen po elektronski pošti.
Pri obravnavi realizacije sklepov iz prejšnje seje so bila podana dodatna pojasnila:
Tabla za učilnico OPP je na šoli in še čaka na montažo, medtem ko so stoli in klopi tudi
že naročeni. Igrišče za šolo je razširjeno, v načrtu pa je tudi učilnica na prostem, da bodo
lahko učenci izvaljali določene dejavnosti v naravi. Koši za odpadke bodo nameščeni ob
zunanjih igriščih, ob avtobusnem postajališču so postavljene dodatne klopi.
Pri sklepu 1 pod točko 5 o imenovanju predstavnikov staršev v skupino za prehrano je
ravnatelj pojasnil, da je po Zakonu o šolski prehrani v 5. členu opredeljeno, da ravnatelj
lahko ustanovi skupino za prehrano. Skupina za prehrano daje mnenja in predloge glede
hrane, medtem ko je sestava jedilnikov izključno strokovna zadeva, saj gre za
upoštevanje diet, energetskih in kaloričnih vrednosti, določenega deleža mesa in vlaknin
itn. V tem času je ravnatelj prenovil Pravila za prehrano. V pravilih je opredeljena tudi
sestava skupine za prehrano, in sicer: vodja šolske prehrane, vodja šolske kuhinje, trije
predstavniki strokovnih delavcev šole (predmetna, razredna stopnja in podružnična šola),
vodja skupnosti učencev in dva predstavnika staršev (matična in podružnična šola).
SKLEP 1: Svet staršev daje soglasje k predlogu ravnatelja o sestavi skupine za
prehrano, ki jo sestavljajo vodja šolske prehrane, vodja šolske kuhinje,
trije strokovni delavci šole (predmetna, razredna stopnja in
podružnična šola), vodja skupnosti učencev in dva predstavnika
staršev (matična in podružnična šola).
Predstavnika staršev sta bila imenovana na seji Sveta staršev 26. septembra 2018, in
sicer Žan Valenčak in Nina Lilek. Skupina za prehrano naj bi se sestala vsaj dvakrat v
letu, enkrat letno naj bi bila izvedena tudi evalvacija zadovoljstva potrošnikov. Pravila o
šolski prehrani sprejme Svet šole (6. člen, ZŠolPre-1).
Prehrana je v zavodih podvržena številnim nadzorom, tako notranjim in zunanjim. Zunanji
nadzor in svetovanje opravlja med drugim tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki
vsako leto objavi poročilo o strokovnem spremljanju skladnosti šolske prehrane z
veljavnimi prehranskimi smernicami (poročilo 2017). Predstavnica staršev v skupini za
prehrano je predlagala, da bi na sestanke skupine za prehrano povabili tudi strokovnjake,
praktike. Ravnatelj se je s tem strinjal in prosil, naj mu sporočijo imena kompetentnih oseb.
Glede kontaktnih podatkov učiteljev so se člani sveta strinjali z ravnateljem, da se
telefonska številka posameznega učitelja ne objavi, ker bi s klici lahko prišlo do motenja
pouka. Za nujne primere so učitelji dosegljivi na telefonski številki tajništva šole 03 746 38
00, dopisali bodo tudi elektronske naslove učiteljic in učiteljev v tabelo s seznamom
govorilnih ur.
SKLEP 2: Svet staršev je sprejel in potrdil zapisnik in realizacijo sklepov 1. seje
Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, 26. 9. 2018.
K točki 2
1. Ravnatelj je poročal o organizaciji in delu v tekočem šolskem letu. Podlaga za delo je
Letni delovni načrt šole 2018/2019, predmetniki, urniki, letne priprave, tedenske in
dnevne priprave.
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- Večjih težav pri realizaciji programa ni.
- Poleg rednega dela se na šoli izvajajo tudi projekti: SALLY RIDE EARTHKAM,
ERASMUS+(KA1), ERASMUS+(KA2), INOVATIVNA PEDAGOGIKA V LUČI
KOMPETENC 21. STOLETJA, KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI, BEREMOUSTVARJAMO-POMAGAMO, VARNO NA KOLESU, POLICIST LEON SVETUJE.
Projekti pomenijo dodatno delo učiteljev in učencev, a učenci z njimi dobijo znanje in
bogate izkušnje, ki jim bodo v življenju koristile.
Več o projektih je objavljeno na spletni strani šole.
- Od 13. do 18. januarja 2019 je bila uspešno izvedena Zimska šola v naravi 2018/2019
na Kopah (hotel Lukov dom).
- Šola je zelo aktivna in uspešna na področju kulturnega delovanja. Člani gledališke
skupine Teater (nade)budnih, pod vodstvom mentorice Bojane Potočnik, so pripravili
avtorski projekt po šansonskih besedilih Svetlane Makarovič »Praprotni cvet ali Kdo se
boji čutečega človeka?« Predstavo si bo možno ogledati v IKC Šentjur, v torek,
19. 3. 2019, ob 18. uri v okviru prireditve »MAVRIČNI SPLET BESED. S predstavo bo
Teater (nade)budnih sodeloval tudi na Območnem srečanju gledališčnih skupin osnovnih
šol Občine Šentjur »IGRAJMO SE GLEDALIŠČE« v četrtek, 21. marca 2019, ob 10. uri,
v IKC Šentjur.
Učenci Podružnične osnovne šole Blagovna so pripravili novoletno srečanje s starši. V
mesecu marcu bodo izvedli tradicionalno prireditev »ŠOPEK ZA MAMICO«. S predstavo
»TRGAGATOR« se bo tudi dramska skupina POŠ Blagovna pod vodstvom mentorice
Edith Costo predstavila na Območnem srečanju gledaliških skupin osnovnih šol Občine
Šentjur »IGRAJMO SE GLEDALIŠČE«, v torek, 26. marca 2019, ob 8. uri.
- Na šoli uspešno deluje pevska, plesna in instrumentalna dejavnost (OPZ, MPZ, TERCA,
ORFF, ŠPF).
- Na šoli potekajo številna tekmovanja iz različnih predmetov.
- Učenci dosegajo vidne rezultate tudi na športnem področju.
Ravnatelj je poudaril, da si želi čim boljšega sodelovanja s starši, učenci, učitelji in vsemi,
ki so vključeni v izvajanje delovnega načrta šole. Veseli se vsake pobude, ki bo prišla s
strani staršev, učencev in sodelavcev in bo pozitivno vplivala na delo v šoli.
2. Ravnatelj je predstavil načrte za vzdrževanje šolskih prostorov. V naslednjih letih imajo
namen posodobiti prostore šolske kuhinje. Ogledi so že bili opravljeni, v pripravi je
projektna dokumentacija. Na POŠ Blagovna se načrtuje prenova tal v telovadnici in
prenova vseh sanitarij.
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel in potrdil poročilo ravnatelja o učnih in vzgojnih
rezultatih in izvedbi Letnega delovnega načrta v tekočem šolskem letu.
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K točki 3
Na vprašanje predstavnice oddelka s prilagojenim programom glede kapacitet vpisa otrok
za naslednje šolsko leto v prilagojeni program nižjega izobrazbenega standarda je
ravnatelj pojasnil, da trenutno kaže na dodatni oddelek in naslednje leto bomo imeli tri
oddelke prilagojenega programa. Zgornji normativ je devet učencev, trenutno pa je
vpisanih 21 učencev.
Predstavnik staršev je poročal, da je mamica v razredu že tretjič v tem šolskem letu
odpravljala uši pri otrocih. Kaj bi se lahko še izboljšalo, da bi ob pojavu uši na šoli njihovo
odpravljanje bilo bolj učinkovito?
Ravnatelj je pojasnil, da zaposleni na šoli otrokom ne smejo pregledovati lasišča in izvajati
razkuževanja. Na spletni strani šole je objavljeno obvestilo o pojavu uši s povezavo na
Inštitut za varovanje zdravja RS, kjer so objavljena Navodila za ravnanje ob pojavu
naglavnih uši.
K točki 4
1. Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada je poročal o seminarju z naslovom
»Upravljanje in delovanje šolskih skladov«, ki ga je gostila naša šola 13. novembra 2018.
Sodelovalo je 21 udeležencev iz 14. osnovnih šol, tudi iz drugih slovenskih aktivov.
Seminarja so se udeležili tudi ravnatelji in strokovni delavci šol, kar je razpravo obogatilo
tako s primeri dobrih praks kot tudi s težavami, ki se pojavljajo pri delu s šolskimi skladi.
Naš šolski sklad uspešno deluje. Pravila šolskega sklada so dobro napisana.
Iz Finančnega poročila šolskega sklada na dan 31. 12. 2018 je razvidno začetno stanje
na dan 1. 1. 2018 in vsi prihodki in odhodki v letu 2018. Finančno poročilo za leto 2018 je
objavljeno na šolski spletni strani. Poročilo vsebuje tudi prihodke in odhodke do
25. 2. 2019, tudi to poročilo je na spletni strani šole.
V razpravi med prisotnimi člani je bila dana pobuda, da se iz sredstev šolskega sklada
financira tudi izposoja opreme za šolo v naravi na smučišču in nakup nekaj koles za
izposojo učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit ter se učijo prometne varnosti.
SKLEP 1: Svet staršev se je seznanil s poročilom Upravnega odbora šolskega
sklada na dan 26. 2. 2019.
2. Predstavnici Sveta zavoda sta podali poročilo s 6. seje, ki je bila 28. septembra 2018
in 8. seje, ki je bila 25. 2. 2019. Postopek imenovanja ravnatelja je v teku. V komisiji za
odpiranje prispelih vlog kandidatov za ravnatelja je sodelovala tudi predstavnica staršev
v Svetu zavoda, Mojca Tomažin.
SKLEP 2: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnic v Svetu zavoda.
3. Skupina za prehrano se v tem času ni sestala. Predvideva se sestanek v novi sestavi
do konca šolskega leta.
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4. Predstavnik v ASSOŠCR, Jože Turnšek, je poročal, da je bila novembrska seja
celjskega aktiva volilna. Aktivu se je pridružila tudi OŠ Dobrna. V aktivu so v sklopu
zbiranja cen delovnih zvezkov na ZASSS naredili še lastno analizo vseh trenutno
vključenih 13. osnovnih šol. Zapisniki sej, kot tudi analiza delovnih zvezkov so javni in
dosegljivi na spletni strani aktiva.
Predsednik aktiva sodeluje tudi v Koordinaciji ZASSS. Ta se je sestala v tem času dvakrat
(4. 10. 2018 in 24. 1. 2019). V mesecu oktobru se je predsedstvo ZASSS sestalo z novim
ministrom Jernejem Pikalom in njegovimi sodelavci. Dogovorili so se, da bo sodelovanje
in sestajanje ostajalo podobno, kot je bilo do zdaj, vsaj dvakrat v letu. E-novice so bile za
obveščanje staršev poslane septembra in oktobra 2018 ter letošnje leto februarja 2019.
ZASSS je bila vabljena na 1. posvet glede učbeniške politike, ki ga je sklical minister
Pikalo (19. 12. 2019). Na sestanku je bilo dogovorjeno, da lahko deležniki do 9. januarja
2019 ministru pisno oddajo svoje predloge k razpravi o učnih gradivih na temo učbeniških
skladov, delovnih zvezkov, kakovosti in količine učnih gradiv, o digitalizaciji učnih gradiv
ter o iskanju optimalnega ravnotežja. Koordinacije ZASSS je zbrane predloge iz
slovenskih aktivov staršev zbrala in oblikovala dopis, ki je bil poslan v določenem
časovnem roku.
ZASSS je članica mednarodne starševske organizacije EPA.
podpredsednik ZASSS, je bil izvoljen v predsedstvo EPA.

Boštjan Bobič,

V nadaljevanju je predsednik opozoril, da je ZASSS ustanovljena v skladu s 66. členom
ZOFVI-ja in združuje Svete staršev več kot polovice slovenskih osnovnih šol, da je to
prostovoljna organizacija. Društvo svet staršev, ki je avtor nedavne peticije, je
organizirano profitno in predstavnik je prisotne opozoril, da sta to dve različni organizaciji
staršev.
SKLEP 3: Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnika v ASSOŠCR.
K točki 5
Peta točka dnevnega reda je zaradi pisanja obrazloženega mnenja bila obravnavana na
koncu seje.
Predsedujoči je prisotne seznanil, da se je na razpis za ravnatelja, ki je bil objavljen v
Uradnem listu 11. januarja 2019, prijavil en kandidat, in sicer mag. Jure Radišek, sedanji
pomočnik ravnatelja. Ob prijavi je podal k vlogi tudi program vodenja zavoda, ki so ga
člani dobili kot gradivo za sejo. Sledila je javna predstavitev kandidata.
Mag. Jure Radišek je v svoji nazorni predstavitvi na začetku, navezujoč se na japonski
pregovor, da je znanje luč, dodal misel: »šola je luč«. Kajti šola smo, bolj kot sama
zgradba, ljudje, ki vanjo vstopamo, to so učenci, starši in učitelji. Gre za stičišče bivanja
vseh treh deležnikov, kjer prevladujejo čustva, modrosti in medsebojni odnosi. Odnosi so
ključni in tisti, na katerih šola temelji. Ti se mu zdijo osrednji in na njih želi »graditi«
prihodnost te šole. Načela, za katera si bo prizadeval; so zaupanje, sodelovanje in
pripadnost. Med štirimi ključnimi cilji vzgoje in izobraževanja naših otrok v osnovni šoli je
poudaril opismenjevanje in bralno razumevanje, oblikovanje učnih strategij (znati se učiti
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in naučiti), osvajanje delovnih navad in sistematičnost ter kot četrti cilj osvajanje družbenih
okoljskih norm in vrednot. Delo šole želi voditi v skladu z zakonodajo v povezavi z MIZŠ,
s pedagoškimi fakultetami, z ZRSŠ, s šolami v regiji in šolami na širšem območju. Vizijo
osnovne šole vidi kot »prstni odtis« vseh, ki so jim odprta vrata, da s svojim znanjem in
izkušnjami kot ekipa uspejo skupaj priti do prej predstavljenih ciljev.
Od učencev pričakuje več interaktivnosti, znanje bo treba na novo osmisliti in naloga šole
je, da jim pokaže, kako. Pričakuje, da bodo spoštovali pravila in da bodo osebno
odgovorni.
Pri zaposlenih se bo zavzemal za njihovo zadoščenje in zadovoljstvo, kajti le na podlagi
tega lahko od njih zahtevamo in dobimo kakovostno delo. Pomembnejšo vlogo bo namenil
strokovnim aktivom, od katerih bo pričakoval več poenotenja. Predlagal bo odbor za
kakovost in evalvacijo dela zaposlenih.
Pri starših zagovarja tri načela zaupanja. Zaupanje do strokovnega dela učiteljev,
zaupanje do otrokovih zmožnosti in talentov.
Letni delovni načrt kot zelo pomemben dokument bodo soustvarjali skupaj. Prizadeval si
bo uvesti varstvo vozačev za višje razrede, več medpredmetnega povezovanja, na novo
bodo zastavili podaljšano bivanje (v odvisnosti od pričakovanih sprememb na sistemski
ravni), morda bi uvedli tutorstvo, zlato knjigo učencev, mediacijo, ki so jo v preteklosti že
uvajali.
Želi si, da bi skupaj vodili šolo, ki ima dobro tradicijo, usmerjeno v sedanjost in z uvidom
na prihodnost.
Po predstavitvi je mag. Jure Radišek odgovarjal še na vprašanja članov.
•

•
•
•

•

Jutranje varstvo: Glede jutranjega varstva si bo prizadeval, da ostane tako dobro
organizirano še naprej, da bo razen za prvošolce tudi za učence od 2. do 4. razreda
še naprej brezplačno za starše, če bo to v okviru finančne zmožnosti Občine
Šentjur.
Zdravniški pregledi: Zdravniški pregledi učencev niso trenutno nikjer
sistematizirani. Vendar ne vidi večjih težav, da tudi v prihodnje vodi šola učence na
zdravniške preglede, dokler se to ne bo sistemsko uredilo.
Prometna varnost, urejenost podhoda oz. nadhoda: Dogovorjeno je, da se bo
ob izgradnji krožišča pri šoli zgradil tudi podhod oziroma morda nadhod od šole do
športnih igrišč in si bo prizadeval, da bo do te izvedbe načrtov prišlo.
Podpora povezovanju staršev na regijskem in zvezni ravni: Svet staršev naše
šole je povezan v regijski Aktiv - ASSOŠCR in Zvezo aktivov svetov staršev, možna
je organizacijska podpora in izpeljava sestankov, seminarjev ali morda Skupščine
ZASSS na naši šoli.
Naložbe in vzdrževanje - kuhinja: Največji projekt, ki nas čaka v prihodnosti, je
obnova ali novogradnja kuhinje. Strokovnjaki bodo podali predloge glede
kapacitete in možnosti obnovitve obstoječih prostorov. Trenutno imajo na šoli
največje težave z vlago, saj morajo na vsake pol leta prostore prebeliti in vsako
leto zamenjati omete. Mag. Jure Radišek je ob tem vprašanju pojasnil, da se
trenutno iz občinskega proračuna končuje obnova kuhinje v Dramljah. Na naši šoli
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•

•

•

•

je posebna komisija že opravila prve oglede in realno je pričakovati obnovo, ko se
bodo na Občini v ta namen dodelila sredstva.
Otroci s posebnimi potrebami: Vključenost teh otrok daje velik pomen. Že zdaj
na šoli ni opaziti stigm. Tudi v prihodnje namerava dajati velik pomen sprejetosti in
dobremu počutju teh otrok. Ti otroci bodo še naprej hodili skupaj z osnovnim
programom v poletno šolo v naravi; projekt tutorstvo, ki ga je omenil v predstavitvi,
v tem programu že deluje. Zaveda se, da je treba znanje učiteljev in staršev, na
tem področju še nadgraditi. Ravno zaradi prilagojenega programa, ki se izvaja na
šoli, imamo kot šola to prednost, da imamo dobre strokovnjake že zaposlene na
šoli in nam bodo v pomoč. Tudi na sistemski ravni pričakujemo, da se bo z zgodnjo
obravnavo otrok in posebnimi multidisciplinarnimi delovnimi skupinami, ki bodo v
pomoč otroku in družini, veliko spremenilo na boljše.
Vrednote, vzgojni načrt: Otrokom smo tako starši kot učitelji vzgled in morali
bomo prevzeti tudi odgovornost. Ko bomo mi njim dober vzgled, lahko od njih
zahtevamo enako nazaj. Vrednostni sistem vidi kot posledico odnosov. Etika kot
ena od smeri filozofije, za katero se je tudi izobrazil, obravnava ravno to. Podpira
zdrave odnose, ki temeljijo na vrednotah in normah.
Digitalizacija: Na vprašanje, kako ocenjuje uporabo in delo učencev z računalniki,
pametnimi telefoni in drugimi digitalnimi napravami je kandidat odgovoril, da tablico
in računalnik vidi kot dober učni pripomoček. S temi napravami je potrebno ravnati
previdno in ozaveščeno, kajti komunikacija mora biti osebna. Telefon, pametni
telefon, kot ga poznamo danes, je fotoaparat, brskalnik, naprava za beleženje
zapiskov, telefon za telefoniranje pa šele na petem mestu; za telefoniranje je
tovrstna naprava učencem na razpolago v tajništvu šole in tudi pri njem. Ne podpira
igranja iger na teh napravah, za igro je narava, gozd … Učilnica na prostem, ki
upa, da bo kmalu zaživela, je ena od poti, ki usmerjajo učence nazaj k naravi.
Podružnična šola Blagovna, sodelovanje z matično šolo: Leta 1963 se je POŠ
Blagovna priključila naši šoli in od takrat je del matične šole. POŠ je zelo povezana
s svojim krajem na družbenem in kulturnem področju. Osebno bi si želel, da se
učitelji in učenci izmenjujejo, na primer na kulturnih prireditvah. Kurikulum je
strokovna stvar aktiva in njihovega dela ne želi določati, seveda pa želi sodelovati
in jim pomagati.

SKLEP 1: Svet staršev se je seznanil s programom vodenja kandidata za
ravnatelja mag. Jureta Radiška.
Svet staršev je na osnovi predstavitve kandidata in razprave v nadaljevanju oblikoval in
uskladil obrazloženo mnenje o kandidatu. Pisno obrazloženo mnenje je priloga tega
zapisnika.
SKLEP 2: Svet staršev je oblikoval obrazloženo mnenje o kandidatu in ga 27. 2.
2019 pošlje Svetu zavoda OŠ Franja Malgaja.
K točki 6
1. Predsednik je pojasnil, da je minilo že tretje leto od sodelovanja našega Sveta staršev
v Aktivu svetov staršev osnovnih šol celjske regije (ASSOŠCR) in da je treba izvoliti
predstavnika in njegovega namestnika za novo triletno obdobje. Člani so predlagali, da to
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predstavništvo prevzameta kar predsednik in namestnik predsednika Sveta staršev.
Predlagana sta bila javno in soglasno izvoljena.
SKLEP 1: V skladu z 31. čl. Poslovnika Sveta staršev OŠ Franja Malgaja je bil za
naslednje triletno obdobje za predstavnika Sveta staršev OŠ Franja
Malgaja v ASSOŠCR soglasno izvoljen Jože Turnšek, za njegovega
namestnika pa Janez Kodele.
2. Predsedujoči je predstavil analizo delovnih zvezkov in učnih gradiv, ki je bila narejena
po metodologiji, ki jo pripravlja Delovna skupina za učna gradiva na ZASSS. Analiza je
bila članom poslana kot gradivo za sejo in bo objavljena tudi na strani ASSOŠCR. Prav
tako bo analiza ZASSS objavljena v obliki Okrožnice na spletni strani ZASSS v mesecu
aprilu. Za našo šolo je povprečna cena delovnih zvezkov za vseh devet razredov v tem
šolskem letu 625,76 evra, učenci uporabljajo delovne zvezke pri 44 učnih predmetih. V
celjskem Aktivu je povprečna cena 501,90 evra, na ravni ZASSS je povprečna cena za
šolsko leto 2018/19, 533,51 evra.
V preteklosti je bila šola pripravljena organizirati nakup delovnih zvezkov in drugih učnih
pripomočkov. Učbeniki so del učbeniškega sklada in jih plača Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Prav tako plača MIZŠ delovne zvezke za prve razrede.
Sezname pripravijo strokovni aktivi učiteljev in jih posredujejo ravnatelju. V skladu s
Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ravnatelj nato na junijski seji Sveta staršev
pridobi soglasje Sveta staršev za nakup. Predsednik je pojasnil, da bo od novega vodstva
naše šole odvisno, ali bo šola pripravljena ta nakup še organizirati, bi pa morali že na tej
seji sprejeti sklep, da se aktivnosti lahko začnejo (v primeru soglasja) odvijati. Člani sveta
so soglašali, da se plačilo organizira po položnicah in vsi učenci dobijo prvi teden v
septembru delovne zvezke v šoli. S tem je staršem prihranjeno iskanje delovnih zvezkov
po knjigarnah.
SKLEP 2: Svet staršev je sprejel in potrdil pobudo, da šola tudi za šolsko leto
2019/2020 izvede akcijo nabave delovnih zvezkov in drugih pripomočkov,
ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Delovni zvezki se plačajo po
položnicah v dveh obrokih (prvi obrok je akontacija, pri drugem pa se
opravi poračun glede na ceno delovnih zvezkov). Na podlagi prejetih
obvestil se starši odločijo, ali bodo pristopili k akciji ali ne.
3. Naslednja redna seja sveta staršev bo predvidoma na začetku meseca junija 2019.
Seja se je končala ob 19.40.
Šentjur, 26. februar 2018

Zapisnikarica:
Marija Pišek

Predsednik Sveta staršev
Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur:
mag. Jože Turnšek
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