
 

Datum: 25-sep-2o13 ob 18: 3o uri 

Prisotni: predstavniki razredov oz. njihovi namestniki, ga. ravnateljica, ga. pomočnica, predsednik aktiva SS pomurskih šol 

Opravičeno odsotni: 1 

 

Dnevni red sestanka:  

1. Pregled kandidatur za članstvo v SS po posameznih oddelkih 

2. Izvolitev in potrditev predsednika, podpredsednika in zapisnikarja 

3. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2o13/2o14 

4. Predstavitev predloga LDN in mnenje o LDN 

5. Pregled predlogov staršev, oblikovanih na roditeljskih sestankih 

6. Pobude, predlogi, mnenja 

7. Razno 

 

Zap. 

številka 

 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 

 

NOSILEC, 

POROČEVALEC 

 

ROK 

 

 

1./2. 

*Ugotavljanje navzočnosti  

*Pregled dnevnega reda in potrditev le-tega 

* pregled kandidatur za članstvo v SS in izvolitev vodstva.                                       

Predlog za predsednika: g. Kavaš, g. Tivadar - potrjen g. Kavaš.                                                    

Predlog za podpredsednika: g. Bukovec in g. Gjörek – potrjen g. Gjörek.                       

Predlog za zapisnikarja: ga. Repić in ga. Antolin – potrjena ga. Repić 

*Potrditev zapisnika z dne 1o. jun. 2o13 

  

*ravnateljica OŠ 

Beltinci 
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3. 

*ravnateljica, ga. Horvat, je podala pregled poročila za šolsko leto 2o12/2o13 – na šoli je 

bilo 28 oddelkov, vključenih 607 učencev; na Melincih 1 kombinirani oddelek z 8 učenci. Bil 

je organiziran 1 oddelek jutranjega varstva za 30 učencev, v podaljšano bivanje je bilo 

vključenih 252 učencev. I-table oz. projektorji so bili nameščeni v vsako učilnico; 

prenovljena je bila gospodinjska učilnica in kuhinja; prav tako tudi arhiv šole, nekaj 

kabinetov in učilnic; zelene table so bile zamenjane z belimi; nameščene so bile zunanje 

žaluzije.                                                                              Osnovna šola zelo dobro 

sodeluje z drugimi  institucijami iz okolja in se s svojimi aktivnostmi aktivno vključuje v 

različne prireditve, ki so organizirane v občini Beltinci. 

Predstavljene so bile tudi aktivnosti, ki jih za učence šole izvaja šolska svetovalna služba 

(tabori za nadarjene, učenje učenja, poklicna orientacija,…). 

Nekaj je bilo povedanega tudi na temo učnega uspeha – 4 učenci III. triade so imeli 

popravne izpite, ki so jih uspešno opravili. Pri NPZ v 6. Razredu so učenci naše šole dosegli 

pri matematiki rezultat nad slovenskim povprečjem; prav tako je bil dosežen 

nadpovprečen rezultat pri zgodovini v devetem razredu. 

Pojavljajo se različne oblike nasilja – verbalno in fizično nasilje, socialna izolacija, 

grožnje, poškodbe šolskega inventarja. 

Nadstandardni program se je izvedel v 5. razredih (smučanje, udeležilo se ga je 64 

učencev) in v 3. razredih (poletna šola, Debeli rtič). 

 

*ravnateljica OŠ 

Beltinci 

 

 

 

4. 

*ravnateljica OŠ Beltinci je predstavila LDN 2o13/2o14; prednostne naloge  za doseganje 

ciljev (vizije, poslanstva, privzgajanje vrednot); dati učencem taka znanja, da bodo 

dosegali primerljive rezultate z vrstniki tudi v evropskem pogledu. in uvajanje sodobnih 

 

*ravnateljica OŠ 

 



oblik dela. 

Na šoli je v tem šolskem letu vpisanih 609 otrok; 28 oddelkov – 1 kombiniran na Melincih. 

Organiziranih je 9 skupin podaljšanega bivanja (252 učencev) ter 1 in pol skupina 

jutranjega varstva (25+19 otrok). 

Predvidene investicije: 

• zamenjava luči v kuhinji 

•   obnova gospodinjske kuhinje 

•   ureditev arhiva 

•   keramična dela na zunanjem stopnišču razredne stopnje 

•   zunanje žaluzije na severni strani spodaj 

•   videonadzor 

•   vodovod Melinci 

•   dopolnitev športne tehnologije v športnih prostorih 

 

Razširjeni program šole: 

• jutranje varstvo za učence 1. razreda 

•   podaljšano bivanje v 10 skupinah za učence od 1. do 5. razreda 

•   varstvo v šolskih prostorih (vozači, izbirni predmeti …) 

•   preverjanje znanja plavanja v 6. razredu. 

•   tečaj plavanja za neplavalce v 1. in 3. razredu 

•   šola v naravi (3. razred - poletna šola v naravi, 5. razred - zimska šola v naravi) 

•   dnevi dejavnosti v strnjeni obliki izven šole (2. in 4. razred). 

  Izvedena bodo različna izobraževanja za kolektiv šole, še naprej bodo tekle različne 

aktivnosti sodelovanja s starši in aktivnosti sodelovanja z okolico. 

Beltinci 

 



Še naprej se izvajajo različni projekti (PaschSchulen, Evropska vas, Teden 

vseživljenjskega učenja, Eko šola,…). 

Kolesarski izpit so bo v letošnjem letu opravljal nekoliko drugače kot do sedaj – v 4. 

razredu teorija, v 5. Razredu pa praktični del, v mesecu septembru. 

 

 

 

 

5./6./7. 

*predstavniki razredov so predstavili predloge in pobude 

*v 1. In 2. razredu je bil ukinjen matematični krožek, ker se aktivnosti ni dalo časovno 

uskladiti 

*izpostavljen je bil problem prevozov – ravnateljica pripravi odgovor 

*zakaj nimajo učenci več sadja na razpolago v učilnici - sprejet je bil dogovor, da učenci 

več ne odnašajo hrane v razrede; sadje jim je vedno na voljo v prostoru pri kuhinji 

*izpostavljeno je bilo vprašanje, zakaj sta v razredu 2 učiteljici in ne 1 učiteljica in 1 

vzgojiteljica – po sistemizaciji delovnih mest je lahko takšna kadrovska zasedba 

*potem je predstavnica razreda vprašala, zakaj se učenci v njihovem razredu pri 

podaljšanem bivanju delijo v skupini – zaradi organizacije skupin podaljšanega bivanja; 

vedno se en razred deli na pol. 

*izražena je bila pobuda, da se pouk prične ob 7: 15 uri; g. Tivadar pobudo prenese na 

ZASSS. 

*prepozno obvestilo na spletni strani šole zaradi odpovedi športnega dne – težave s 

strežnikom 

  



*Pohorje – straši izrazili pobudo naj učenci ne bi odhajali vedno na isto lokacijo, ampak 

nekam drugam 

*e- asistent – s 1. okt. 2o13 se poskusno uvaja tudi na naši šoli 

*pobuda: že v vrtcu naj bi se vzgojiteljice z otroci pogovarjale v pogovorni slovenščini. 

* POHVALA je bila izrečena učitelju Marku Jerebiču – interesno dejavnost (taborniki) 

izvaja v popoldanskem času.  

*podan je bil predlog, da se na Žitni ulici in na Gregorčičevi ulici uredijo pločniki, saj po 

tej poti hodijo otroci v šolo in potem je nevarna, ker ni urejenih pločnikov. 

* ZAHVALA in POHVALA je bila izrečena tudi ge. Andreji Duh, ki je učence naše šole 

spremljala na tekmovanju »Turizmu pomaga lastna glava«, kljub temu, da je bila tik pred 

nastopom porodniške. 

*pobude za zbiranje več ponudnikov za zaključno fotografiranje; učenci so dobili dve 

enako fotografiji, kakovost fotografij bi lahko bila boljša. 

*odpadni papir so bo zbiral jeseni in spomladi. 

*na Svetu zavoda sta bila sprejeta sledeča sklepa:                                                      

Sklep št.1: 

Svet staršev daje soglasje k nadstandardnim programom od 1.- 9. razreda. 

Sklep št.2: 



Svet staršev daje soglasje za odklepanje šole ob 7.20 za vse učence, razen učence 

jutranjega varstva in 1. razreda.             

*in še v zvezi z oglaševanjem v šoli – propagandno gradivo je na voljo staršem na točno 

določnih mestih in ga starši lahko vzamejo, učencem pa se letakov ne deli več. 

*do 2. dec. 2o13 mora SS OŠ Beltinci izvoliti 3 predstavnike v Svet zavoda. 

                                   

Sestanek je bil zaključen ob 20: 4o uri. 

 

Zapisala: Tamara Repić  

Predsednik SS: Kavaš Srečko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


