ZAPISNIK
3. SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
Datum: 22. 5. 2018
Čas: 18. 00 – 19. 15
Kraj: Zbornica na OŠ Gustava Šiliha Maribor
Prisotni člani: Lista prisotnosti je priloga zapisnika

Vodstvo:
 Ravnateljica ga. Milojka Sevšek
 Pomočnic ravnateljice ga. Darinka Ploj
 Vodja PP ga. Cvetka Kovačič
 Vodja POPP ga. Pegi Zakrajšek Stergar

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje SS v šol. letu 2017/18
2. Potrditev seznama in cene učbenikov in delovnih zvezkov za šol.
leto 2018/2019
3. Predstavitev izvedenih aktivnosti v zadnjih treh mesecih (marec,
april, maj)
4. Predstavitev načrtovanih aktivnosti v juniju
5. Aktualne informacije
6. Pregled prispele pošte
7. Pobude in predlogi
8. Razno
Sejo Sveta staršev smo pričeli s slovesom ge. Barbare Kos, ker njen sin zadnje
leto obiskuje šolo in se z junijem poslavljata od nas. Ga. Kos se je zahvalila za
čudovitih osemnajst let in vsem staršem namenila naslednje besede: «Zavzemite
se za svojega otroka, v dobrem in slabem, ne pozabite pa na ostale otroke, ki so
del njegove skupnosti v šoli. Pripravite in naučite jih vsega. Tudi tega, da vedno

ni vse pozitivno, da se dogajajo tudi negativne stvari, na katere moramo biti
pripravljeni.«
Ga. Sevšek se je zahvalila za vse povedano in za vso delovanje in podporo go.
Kos, ki je vsa leta tudi finančno pomagala šoli.
Prav tako se je v imenu vseh staršev ge. Kos zahvalila tudi predsednica SS, ga.
Ropič.
V nadaljevanju seje je na prošnjo nekaterih članov predlagala, da zamenjamo
vrstni red točk dnevnega reda. Z dvigom rok smo predlog potrdili in tako
zamenjali 1. in 2. točko dnevnega reda.
Sklep 1:
V dnevnem redu se zamenjata 1. In 2. Točka dnevnega reda. Sklep je soglasno
sprejet.
K točki 1
Ga. ravnateljica nam je prebrala seznam učbenikov in delovnih zvezkov za vse
razrede OŠPP, prav tako je prebrala tudi cene, ki jih je potrebno doplačati za
posamezen razred ( priloga ). Člani SS smo dobili v podpis soglasja in jih
oddali ravnateljici.
K točki 2
Predsednica nas je povprašala ali imamo kakšne pripombe na zapisnik 2. seje
SS in ker le-teh ni bilo, smo z dvigom rok potrdili Zapisnik 2. Seje SS.
Sklep 2:
Zapisnik prejšnje seje je soglasno sprejet.
K točki 3
Ravnateljica, ga. Sevšek, je podala pregled dela in aktivnosti v vrtcu in šoli v
zadnjih treh mesecih šolskega leta 2017/2018:













MATP v Ormožu
Nastop gledališke skupine Kekec
Plavalni miting v Pristanu
Delovna akcija - zaposleni Zavarovalnice Sava so sodelovali z učenci PP
in skupaj z njimi urejali okolico
Obisk ministrice za šolstvo
Glasbena revija v Velenju
Predstavitev knjige o avtizmu in senzorni integraciji
Premierna predstavitev muzikala« Dekle, ki je ljubilo zvezdo«
Področne igre v nogometu
Področne igre v atletiki
Dan odprtih vrat z delavnicami
Obisk gospe poslanke dr. Jasne Murgel









Medi Medo – obisk študentov medicine
Obisk iz Andragoškega zavoda
Učenci UŽD na obisku v domu Danice Vogrinec
Šole v naravi
Plavalni tečaj
Izobraževanja za delavce šole
COMPAS – opravljenih 91 storitev

K točki 4
Gospa ravnateljica je predstavila še aktivnosti, ki se bodo dogajale še v zadnjih
dneh maja in v mesecu juniju:











Zaključne ekskurzije
Šole v naravi
Regijske igre na Ptuju
Likovna kolonija v Črni na Koroškem
Obisk župana mesta Maribor
Zaključek bralne značke
Obisk na 2. gimnaziji in dan preživet z njihovimi dijaki
Valeta
Lepa Vida – predstava VDC Polž – a
Zaključek šolskega leta s sladolednim piknikom in srečelovom – 22. 6.

K točki 5
Gospa Sevšek je poudarila velik pomen na novo sprejetega zakona, po katerem
se bodo ljudje, ki prejemajo nadomestilo invalidnine lahko tudi zaposlili, po
koncu zaposlitve pa se vrnili na ZPIZ v nadaljnje prejemanje nadomestila.
Na šoli so se zato aktivno podali v iskanje delovnih mest za učence UŽD, da bi
jim tako za začetek priskrbeli opravljanje prakse na določenem delovnem mestu.
Na povabilo ge. ministrice je skupaj z gospodarstveniki že bila na posvetu o
socialnem vključevanju.
Gospa ravnateljica je pozvala tudi starše in jih prosila, naj jo obvestijo, če
izvedo za kakšno tako delovno mesto, primerno za naše učence.
Kmalu si bomo lahko spet ogledali šolski muzikal »Dekle, ki je ljubilo zvezdo«.
Je avtorsko delo gospoda Manča Kovačiča in sicer na področju glasbe, besedil
in igre. Predstava je profesionalno izvedena in nas je vse povabila k nadaljnjim
ogledom.

K točki 6
Prispele pošte ni bilo.
K točki 7
Gospa Ropič, predsednica Sveta staršev je povedala, da na današnji seji lahko
praznujemo, saj s 1. septembrom 2018 prične veljati novi »Pravilnik o
normativih«.
To je pravilnik, kamor so zapisane vse spremembe, ki smo si jih dolgo želeli in
si jih zadali kot najpomembnejše naloge že pred sedmimi leti. Zelo veliko nam
je pri tem delovanju pomagala in k uspehu pripomogla gospa dr. Jasna Murgel,
ki je bila vedno pripravljena poslušati o naših težavah in nam svetovala, kako
naj ukrepamo. S pravilnikom smo tako pridobili več zaposlenih varuhov,
jutranje varstvo tudi za Posebni program , kuharja, hišnika, novosti pri
organizaciji 1. razredov, kjer so otroci z avtističnimi motnjami in spremembe pri
organiziranju mobilne službe.
Predsednica se je v imenu vseh staršev zahvalila ge. Sevšek in vsem ostalim
zaposlenim, da so skupaj s starši bili pripravljeni na sprejemanje novih idej in
želja, ki se nam danes, na naše veliko zadovoljstvo, izpolnjujejo.
K točki 8
Gospa Ropič je povprašala, kdaj se lahko izvedo informacije o spremembah in
organizaciji razredov, ga. Kovačič pa je odgovorila, da bo v sredini meseca
junija že marsikaj znano.

Seja se je zaključila ob 19.15 uri.

Zapisala:
Vesna Berlič

Maribor, 28. 5. 2018

Predsednica Sveta staršev:
Vanja Ropič

