ZAPISNIK
2. SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Datum: 11. 2. 2020
Čas: 17. 00 – 18. 15
Kraj: Zbornica na OŠ Gustava Šiliha Maribor

Prisotni člani: lista prisotnosti je priloga zapisnika
Vodstvo:
• Ravnateljica ga. Milojka Sevšek
• Pomočnica ravnateljice ga. Irena Čebular
• Pomočnica ravnateljice ga. Urška Topolovec
• Vodja PP ga. Cvetka Kovačič
• Vodja POPP ga. Pegi Zakrajšek Stergar

Dnevni red:
1. Pregled dela v prvi polovici šol.leta 2019/2020
2. Aktualne informacije
3. Pobude in predlogi
4. Razno
Predsednica ga. Vanja Ropič je pozdravila vse prisotne in se opravičila, ker je
prišlo do pomote in zapisnik prejšnje seje ni bil objavljen na spletu. Besedo je
predala ravnateljici, ge. Milojki Sevšek.
K točki 1
Gospa Sevšek je pozdravila vse prisotne člane Sveta staršev in vse svoje
sodelavce ter predstavila delo in aktivnosti v prvi polovici šolskega leta
2019/2020. V tem času so namreč bile izvedene že mnoge dejavnosti, kot so
npr.:
• šola v naravi v Poreču in Duhu na Ostrem vrhu,

• 50. obletnica delovanja Posebnega programa ( srečanje z bivšimi učenci
šole, razstava fotografij skupaj z vsemi udeleženci olimpijskih iger ,
medgeneracijsko druženje),
• košarkarski turnir ,
• božični bazar
• predstava društva "Za boljši svet ",
• lutkovno gledališče,
• kino predstava,
• božična prireditev v telovadnici ,
• obisk učencev OŠ Leona Štuklja,
• delavnice za starše,
• sodelovanje z domom Danice Vogrinec, kjer se izvajajo razne delavnice,
igre, nastop Miklavža in pevskega zbora,
• peka peciva ob petkih je dobro sprejeta in proda se vse pecivo,
• projekt "Formativno spremljanje", kjer so se izvajali nastopi in
hospitacije,
• ogradili travnat prostor za šolo, kjer bo učilnica na prostem,
• po prijavi na spletni projekt trgovine Lidl smo dobili 1. nagrado in to
bodo igrala v vrednosti 18.000 evrov,
• trije mladostniki opravljajo delo v restavraciji Jack&Joe,
• v kuhinji je nov pomivalni stroj,
• IKT oprema je v veliki meri zamenjana,
• iz naslova programa Javnih del smo dobili 3 kandidate za pomoč pri
učenju in informatorja.

K točki 2
Gospa ravnateljica nam je predstavila novosti, ki bodo sledile v naslednjih
mesecih. To so:
• naročene so nalepke za stopnice, ki bodo na ta način polepšane in
popestrene s številkami, poštevanko, letnimi časi in pozitivnimi
mislimi. Prav tako bodo tudi označbe za slabovidne otroke,
• ker je pustni čas, nas bodo v prihajajočih dnevih obiskali kurenti,
• organiziran je avtobusni prevoz na pustovanje na Ptuj, za vse učence,
ki si to želijo doživeti,
• v mesecu marcu , 6. in 7. 3., bodo na Rogli zimske državne igre, naša
šola je organizator, pokrovitelj pa gospod predsednik, Borut Pahor.

Nastopal bo ansambel Čuki in vsi smo vabljeni na otvoritev na 2.
gimnazijo.
• 19. marca bo praznik družine in prav tako vabljeni k obisku,
• zbirajo se gospodinjski zamaški in sicer kar na šoli,
• vabljeni k ogledu naše FB strani,
• poletno varstvo bo v dnevih, ko so učitelji prisotni na šoli in sicer do 3.
julija in od 26. avgusta. Če bodo potrebe drugačne, naj starši to javijo
vodstvu in bodo poskušali varstvo organizirati preko društva Školjka.
Gospa Sevšek je še dodala, da bi bilo na šoli nujno zamenjati okna in
izvesti energetsko prenovo. G. Dolinšek je povedal, da podjetje Petrol
izvaja energetske prenove na veliko osnovnih šolah, a sami izbirajo, kje.
Upamo, da bodo izbrali našo šolo. V kuhinji je sicer že obljubljena
menjava električnega in plinskega štedilnika, potrebno pa bi bilo urediti
tudi prezračevanje.
K točki 3
Glede na novo kolesarsko stezo, ki poteka ravno mimo glavnega uvoza in
izvoza za šolo, je g. Dolinšek predlagal, da se uredi odvzem prednosti za
kolesarje. Ga. Sevšek se je strinjala s predlogom in bo poklicala
odgovorne osebe.
K točki 4
Gospa ravnateljica je pozvala vse starše, naj se v primeru težav oglasijo
pri njej ali pri ge. Cvetki, pri ge. Pegi ali pri ge. Vanji in ni potrebno
čakati na sejo SS.

Seja se je zaključila ob 18. 15 uri.

Zapisala:
Vesna Berlič

Maribor, 13. 4. 2020

Predsednica Sveta staršev:
Vanja Ropič

