ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ SVETI TOMAŽ,
ki je bila v četrtek, 29.9.2016, ob 17. uri, v zbornici Osnovne šole Sveti Tomaž.
Prisotni: Ingrid Kralj, Adrijana Perko, Marko Lalić, Ina Kovše, Saša Voršič, Blanka Kosi Raušl,
Andreja Fridman Vidovič, Anita Ivanuša, Aleš Bukovič, Andrej Hebar, Valerija Plejnšek, Mateja
Hržič, pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja Vajda in ravnateljica Irma Murad
Upravičeno odsotna: Natalija Mlakar
Neupravičeno odsotna: Marija Štrumelj

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017.
3. Izvolitev predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017.
4. Evalvacija dela za šolsko leto 2015/2016.
5. Predstavitev LDN za šolsko leto 2016/2017.
6. Nadstandardni programi v šolskem letu 2016/2017.
7. Vprašanja, predlogi, pobude.
8. Razno.

Ad1)
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne.
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad2)
Ravnateljica je predstavila posamezne predstavnike, izvoljene v Svet staršev v šolskem letu
2016/2017.
Ad3)
Izmed članov Sveta staršev sta bili za predsednico Sveta staršev predlagani Andreja Fridman Vidovič
in Mateja Hržič. Za predsednico je bila z devetimi glasovi izglasovana Mateja Hržič.
Ad4)
Pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja Vajda je predstavila realizacijo LDN-ja v šolskem letu
2015/2016, v katerem je bilo v vrtec vpisanih 59 otrok. Število vpisanih je variiralo do maksimalno
62. V vrtcu so bili štirje oddelki; vsi otroci so bili vključeni v 9-urni program.
Strokovne delavke vrtca so delale po vodilih Kurikuluma, ki jim dopušča veliko prostega odločanja.
Skupine so sodelovale na natečajih. Njihovo prednostno področje je bila matematika.

S šolo so sodelovali na bazarju, pripravljali likovne natečaje. Izvedli so projekte Zdravje v vrtcu, Mali
sonček, Čisti zobje – zdravi zobje, Šport špas, Gozdni vrtec. Sodelovali so na otroški folklorni reviji in
reviji pevskih zborov, na pustni povorki pri Sv. Tomažu, v Ormožu in na Ptuju. 15 otrok se je
udeležilo plavalnega tečaja in 16 otrok mini olimpijade v Ormožu. Gostili so pediatra dr. Dušana
Kolariča.
Vpis novincev so imeli v mesecu aprilu, ko so potekali tudi dnevi odprtih vrat. Skozi vse leto so
sodelovali s starši. Medse so povabili babice in dedke, kjer so bili deležni dobre udeležbe.
Strokovne delavke so se tekom šolskega leta strokovno izpopolnjevale. V vrtcu je bilo dijakinjam
Gimnazije Ljutomer in Gimnazije Ormož ter študentkam Pedagoške fakultete Maribor omogočeno
praktično izpopolnjevanje.
V mesecu juniju so strokovne delavke skupaj z otroci izpeljale zaključno prireditev.
Cilji so bili realizirani; kot vodja pomočnica ravnateljice za vrtec sicer vidi še določene
pomanjkljivosti, vendar pa opaža tudi napredek.
Ravnateljica je povedala, da se v šoli kaže uspešnost na učnem področju, vendar je to šele začetek – s
tem je treba nadaljevati. Vsi učenci so napredovali v višje razrede (za razliko od lani, ko je en učenec
razred ponavljal). Ena učenka se je tekom šolskega leta izpisala zaradi preselitve.
Nadstandardni programi so bili enaki; finančni vložek staršev so se v šoli trudili spraviti na minimum.
Nacionalni preizkus znanja za 9. razrede je pokazal dobre rezultate v primerjavi z državnim
povprečjem. Z omenjenimi rezultati so zelo zadovoljni, medtem ko s 6. razredi nekoliko manj. Pri
slednjih rezultati niso spodbudni. Še vedno se opažajo težave pri branju učencev.
V sklopu interesnih dejavnosti bo letos plesni krožek izveden, medtem ko ga v lanskem šolskem letu
ni bilo. Pri natečajih učenci osvajajo vse do srebrnih priznanj, po tem se pa ustavi. Od lanskega
šolskega leta se v tem šolskem letu nadaljuje tudi projekt Uživajmo v zdravju.
Šola dobro sodeluje z lokalno skupnostjo in društvi.
Med strokovnimi delavci je bila razvojna naloga dobro sprejeta. Cilji so bili v dopustni zakonski meji
tudi realizirani.
Investirali so v interaktivne table, v pleskanje. Nekaj investicij še čaka na izvedbo, ker je finančni plan
narejen za koledarsko in ne za šolsko leto.
Povedala je, da se je lani na novo konstituiral Svet zavoda.
Ad5)
Pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja Vajda je glede letnega delovnega načrta za šolsko leto
2016/2017 povedala, da je v vrtec vpisanih 75 otrok, od tega je 28 novincev. V vrtcu je 5 oddelkov; en
oddelek se nahaja v prostorih starega vrtca, torej v prostorih osnovne šole. Obratovalni čas vrtca ostaja
enak.
Prednostno področje v letošnjem letu je družba – razvijali bodo mir in hvaležnost.
Vrtec bo sodeloval z logopedinjo; načrtujejo izvedbo plavalnega tečaja v mesecu aprilu. Izvajal se bo
judo, plesna šola, angleščina za najmlajše, Mali raziskovalec. Strokovne delavke vrtca bodo izvedle
projekte Zdravje v vrtcu, Mali sonček, Čisti zobje – zdravi zobje, Šport špas – druženje treh generacij,
Društvo sobivanje, Varno s soncem. V mesecu oktobru bodo imeli Teden otroka, v marcu bodo medse
povabili očete in mame.
Ravnateljica Irma Murad je povedala, da bodo v šolskem letu 2016/2017 izpeljali 191 dni pouka.
Nadaljevali bodo z bralnimi strategijami. Prevetriti je potrebno vzgojni načrt, ker se v naslednjem
šolskem letu zaključuje. Med investicijami načrtujejo opremiti manjšo učilnico za likovni in glasbeni
pouk. Dodatni in dopolnilni pouk bosta še naprej izvajana. Letos imajo pri podaljšanem bivanju tri ure
več kot lani.
Povečal se je predmetnik; obvezni predmet je postala tudi angleščina. Na NPZ-ju bo tretji predmet
geografija.

Med interesnimi dejavnostmi sta letos dodatno še planinski in plesni krožek. Začnejo se z mesecem
oktobrom. Pričeli bodo tudi s šahom, ki je omogočen vsem razredom. Otroci bodo sodelovali tudi na
Otroškem parlamentu. Letos je tema Otroci in načrtovanje prihodnosti.
Osnovna šola je letos za obdobje petih let prejela naziv Kulturna šola.
Preko hospitacij bo potekalo formativno spremljanje, da bo na tem področju narejeno res tisto, kar
zmorejo.
Letni delovni načrt bo objavljen na spletni strani; gre za živ dokument, ki se lahko sproti spreminja.
Ad6)
Nadstandardni program je klasičen. Šola v naravi bo potekala v koncu meseca maja in začetku junija v
Ankaranu. Subvencija ministrstva obsega 67,60 eur. Od 23.1. do 27.1. bo za 6. razred izpeljana
zimska šola v naravi. Sredstva za omenjeno si šola pridobiva tudi pri občini in pri Rdečem križu, da je
strošek čim manjši. Tudi plavalno opismenjevanje bo cenejše, saj ima šola letos lastno vaditeljico.
Nemščino in športni krožek pokriva občina. Izvedli bodo pevski vikend, delavnice, tabor za
ustvarjalne; 16. decembra bo izpeljan koncert.
Na nadstandardne programe ni bilo pripomb.
Sklep: Svet staršev je bil seznanjen z nadstandardnimi programi.
Ad7)
Blanka Kosi Raušl je izpostavila odsotnost svetovalne delavke. Ravnateljica je povedala, da je
svetovalna delavka v bolniškem staležu od 1.3.2016. Glede njene odločbe je bilo izvedeno preverjanje,
saj zdravljenje ni zaključeno in je delno upokojena. Ker je v mesecu decembru predvidena ena
upokojitev, planirajo razpis za polovični delovni čas. Sicer pa 30% dela lahko opravi strokovni
delavec, ki ni iste stroke. Vso dokumentacijo, ki je v opisu del in nalog svetovalne delavke pa ureja
ravnateljica sama.
Anita Ivanuša je vprašala glede tistih otrok, ki imajo odločbe. Na to je ravnateljica odgovorila, da
svetovalna delavka v večini ne dela z otroci z odločbami, ampak imajo ti otroci po odločbah določeno
delo s specialnim pedagogom, logopedom, učiteljem.
Andreja Hebarja je zanimalo, zakaj ni ob tako dolgem bolniškem staležu nadomestne zaposlitve.
Ravnateljica je povedala, da je njena ocena takšna, da delo zmorejo opraviti ostali strokovni delavci.
Sledil je predlog, da se staršem posreduje informacija, kdo otroka z odločbo obravnava.
Mateja Hržič je vprašala, kaj se zgodi, ko se pojavi potreba po usmerjanju. Ravnateljica je podala
razlago, da morajo pred predlogom za usmeritev biti izpolnjeni vsi koraki – pomoč učitelja, pomoč pri
podaljšanem bivanju ipd.. Ko so izpolnjeni ti koraki, se po potrebi poda predlog za usmeritev. Sicer se
je za vse stvari potrebno obračati na razrednika.
Mateja Hržič je tudi predlagala, da se na spletni strani omogoči odjava malice, saj je včasih staršem
lažje napisati mail, kot poklicati, na kar je ravnateljica predlagala, da se odjava lahko pošlje tudi na
njen mail ali pa preko E-asistenta.
Predsednica je ravnateljici še čestitala za prejet naziv Kulturna šola.
Andrej Hebar je izpostavil planinski krožek – zakaj je namenjen zgolj otrokom od 1. do 3. razreda.
Ravnateljica je pojasnila, da se bo sprva vpeljala prva triada, potem se bo planinski krožek nadaljeval
še v višje razrede. Tako so naredili po lastni presoji, saj je bil med 7., 8. in 9. razredom za omenjeni
krožek zelo majhen interes. Andrej Hebar je nadaljeval z interesnimi dejavnostmi, zaradi katerih otroci
ne morejo ujeti drugega avtobusa. Ravnateljica je odgovorila, da tisti, ki imajo avtobus, smejo vedno
oditi pravočasno, sicer pa ji ni znano, da bi kakšna interesna dejavnost potekala 8. šolsko uro.
Vprašal je še, ali držijo govorice, da naj bi se NPZ-ji ocenjevali. Ravnateljica je pojasnila, da v tem
šolskem letu ostane tako, kot je bilo, za naprej pa ne more povedati, če bodo kakšne spremembe.

Anita Ivanuša je izpostavila interesne dejavnosti v 3. razredu. Otroci sicer imajo na urniku vpisane
nekatere interesne dejavnosti (folklora, zbor, športni krožek...tudi verouk), vendar so nekateri starši
izrazili željo, da se dopišejo še vse ostale in da se pri vseh pripiše še datum pričetka izvajanja te
dejavnosti ter periodičnost - torej ali se dejavnost izvaja 1x na teden, 1x na 14 dni ali 1x na mesec,...in
nekateri starši bi želeli urnik pred vhodom v učilnico. Zdaj so namreč nekateri prihajali nulto uro npr.
k folklori, pa se ta dejavnost še sploh ni pričela izvajati. Ravnateljica je povedala, da bodo poskrbeli,
da bodo starši obveščeni.
Ad8)
Ravnateljica je člane sveta seznanila, da članom Šolskega sklada poteče mandat. Izpostavila je
vprašanje, ali naj stari člani nadaljujejo z delom ali se predlagajo novi. Člani sveta se strinjajo, da člani
sklada ostanejo isti.
Sklep: Člani Šolskega sklada ostanejo Andreja Fridman Vidovič, Aleš Bukovič, Andrej Hebar in
Mateja Hržič.

Seja je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:
Saša Voršič

Predsednica Sveta staršev:
Mateja Hržič

