ZAPISNIK
1. SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Datum: 25. 9. 2018
Čas: 17. 00 – 18. 45
Kraj: Avla na OŠ Gustava Šiliha Maribor
Prisotni člani: Lista prisotnosti je priloga zapisnika

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

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika zadnje seje v šol. letu 2017/18
3. Zaključno poročilo OŠ G. Šiliha Maribor za šol. leto 2017/18
4. Letni delovni načrt OŠ G. Šiliha Maribor za šol. leto 2018/19
5. Vzgojni načrt, Hišni red in Pravila šolskega reda
6. Prispela pošta
7. Razno

K točki 1
Predsednica Sveta staršev, ga. Vanja Ropič, nas je vse člane pozdravila v
novem šolskem letu in predvsem novim članom SS razložila potek delovanja
sveta staršev. Razložila je, kje vse si lahko pridobimo informacije o delovanju
Sveta staršev. Prav tako je povedala , da o težavah, ki nas pestijo, lahko

napišemo elektronsko pošto in jo naslovimo na Svet staršev ali napišemo kar
pismo, ki ga damo v nabiralnik v avli šole. Zapisnike lahko prebiramo na spletni
strani naše šole, če pa kdo nima možnosti, se mu lahko zapisnik pošlje po pošti
na njegov naslov.
Vse člane SS je povprašala, ali bi kdorkoli želel postati novi predsednik Sveta
staršev. Nihče se ni javil in tako je še samo ugotovila, da smo sklepčni in da
lahko nadaljujemo s sejo.
K točki 2
Ga. Ropič je še enkrat poudarila, da na seje SS lahko prihajajo vsi starši, ne
glede na to ali so člani SS ali ne. Soglasno, z dvigom rok, smo potrdili zapisnik
prejšnje seje.
Sklep 1: Z dvigom rok smo potrdili zapisnik 3. seje Sveta staršev.
K točki 3
Ravnateljica šole, ga. Milojka Sevšek, nas je pozdravila in kot prvo predstavila
Zaključno poročilo OŠ Gustava Šiliha za šolsko leto 2017/2018 (dostopno na
http://osgusi.splet.arnes.si/#)
Povedala je, da so se v septembru že zgodile nekatere aktivnosti in sicer
predstava »Moja najljubša knjiga« ter šola v naravi, ki sta jo obiskali dve
skupini otrok.
Posebej je poudarila, naj si na spletni strani šole pogledamo delovanje in
ponudbo strokovnega centra Kompas, ki je namenjen otrokom, ki še nimajo
odločb o usmeritvi. Prav tako je vse starše povabila v šolsko knjižnico, kjer se
nahaja izredno veliko didaktičnega materiala za otroke in si vse to lahko
izposodimo.
K točki 4
Ga. Sevšek je predstavila Letni delovni načrt OŠ Gustava Šiliha za šolsko leto
2018/2019 (dostopno na http://osgusi.splet.arnes.si/#).
Kot vedno se bodo tudi v tem letu trudili za čim boljše socialno vključevanje
otrok in mladostnikov v razne projekte. Kot prvo je omenila Center ponovne
uporabe, s katerim že sodelujejo in so od njih že dobili nekaj nalog in delo. Prav
tako so v dogovarjanju s Salonom uporabnih umetnosti, kjer bi naj dva učenca
pomagala pri strežbi, seveda s sodelovanjem in pomočjo specialnega pedagoga.
Vse starše in otroke je povabila na prireditev »Skupaj v jesen« v naslednjem
tednu. Obljubljajo veliko aktivnosti in dobro kosilo.
V letnem načrtu je zapisana tudi potreba po zamenjavi oken, toplotne postaje,
so pa pridobili že zavese za prireditve v telovadnici, a trenutno še ni dvigala
zanje.
Naštela nam je še nekaj prihajajočih dogodkov, kot so:











muzikal »Dekle, ki je ljubilo zvezdo«, 22.10.,
tradicionalni slovenski zajtrk,
delavnica za učitelje, ki bodo izdelovali izdelke za bazar,
lutkovna predstava za otroke,
delovna sobota 8. 12. (namenjena je srečanju s starši in zato prosijo vse
starše, da bi pripravili nekaj za otroke),
prireditev za Dedka Mraza 20.12.,
proslava ob kulturnem dnevu, 7.2.,
delovna sobota, 6. aprila,
dan odprtih vrat, 18. aprila…

Ga. ravnateljica nam je povedala, da bodo z muzikalom »Dekle, ki je ljubilo
zvezdo« nastopali tudi v Portorožu in Celju, prav tako še v Mariboru oz. v
Selnici, kjer bomo imeli možnost videti to čudovito glasbeno predstavo naših
otrok in učiteljev.
Vse starše je prosila, da se udeležujejo govorilnih ur, sestankov in predavanj, ki
se bodo izvajala na naši šoli in bodo zelo zanimiva in poučna. Za dopoldanske
govorilne ure pa se naj prijavimo vsaj en dan vnaprej.
V šolskem skladu je trenutno 3919 evrov in ta denar se potroši za različne
zadeve, kot so: prevozi, kotizacije za MATP, glasbeno revijo in drugo.
K točki 5
Ga. ravnateljica je na kratko opisala Vzgojni načrt, Hišni red in Pravila šolskega
reda, ki se vsi nahajajo tudi na spletni strani šole. Izpostavila je čas jutranjega
varstva, od 7.45 do 8. ure pa otroke peljejo v razred.
Ravnateljica je opozorila, da učenci ne smejo imeti pri sebi mobitelov in če
otroci tega ne upoštevajo, učitelji mobitel odvzamejo in starši morajo priti ponj.
Prosila je tudi, naj otroci v primeru bolezni ali pojava uši ostanejo doma.

K točki 6
Prispele pošte ni bilo.
K točki 7
Ga. Skale je vprašala, kako to, da ob delovnih sobotah ni kosila za otroke.
Ravnateljica ji je odgovorila, da so se tako odločili iz izkušenj preteklih let, ko
so velike količine hrane morali pometati proč.

Ga. Ropič je povprašala ali so kakšne možnosti, da bi v poletnih mesecih imeli
organizirano počitniško varstvo za nekatere otroke, predvsem tiste z avtizmom,
ki jim izpad dnevne rutine predstavlja problem. Kot prostor je predlagala dom
A. Skale.
Ga. Sevšek je odgovorila, da za prostor ni problem, prav tako ne za organizacijo
prehrane, morali bi samo najti ljudi, ki bi bili usposobljeni za takšno delo. Prav
tako bi delo moralo biti plačano. Ga. Ropič se je strinjala, da to delo ne morejo
opravljati prostovoljci, temveč usposobljeni ljudje, ki poznajo otroke in njihove
zdravstvene težave. Najprej bo potrebno ugotoviti, koliko otrok bi prihajalo v
takšno obliko varstva in koliko so starši sami pripravljeni plačati. Dogovorili
smo se, da izvedemo anketo poizvedovalne narave, kdo od staršev bi bil
zainteresiran za takšno obliko počitniškega varstva ter kdo od zaposlenih.
Ga. Sevšek nam je predstavila novo vodjo in pomočnico ravnateljice, go. Ireno
Čebular, ki bo na tem delovnem mestu eno leto.
Mama deklice, ki letos odhaja na specialno olimpijado v Abu Dhabi, je
povedala, da so zelo srečni in zadovoljni z delom učiteljev na naši šoli in se
vsem najlepše zahvaljujejo.

Seja se je zaključila ob 18.45 uri.

Zapisala:
Vesna Berlič

Maribor, 12. 11. 2018

Predsednica Sveta staršev:
Vanja Ropič

