3. seja SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE BELTINCI
Datum: 19.nov.2o15 ob 17:00 uri; zbornica OŠ Beltinci
Prisotnih: 17 predstavnikov razredov oz. njihovi namestniki, ga. ravnateljica, ga. pomočnica, učitelji predmetov NPZ, predstavnik občine Beltinci g.
Petek
Opravičeno odsotni: 2
Dnevni red sestanka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev navzočnosti
Potrditev zapisnika 1. in 2. seje Sveta staršev OŠ Beltinci
Nacionalno preverjanje znanja – analiza, razprava
Šolski prevozi učencev
Pravila šolske prehrane
Pobude, predlogi
Razno

Zap.
Št.

1. in 2.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
*Sejo vodi predsednica Sveta staršev OŠ Beltinci (v nadaljevanju SS) Tamara Repić.

NOSILEC, POROČEVALEC
*Predstavniki razredov OŠ Beltinci

*ugotovljena je bila sklepčnost SS; seja poteka po potrjenem dnevnem redu.

*Ravnateljica in pomočnica
ravnateljice OŠ Beltinci

*soglasno se potrdita zapisnika 1. in 2. seje Sveta staršev
*3. in 4. točka dnevnega reda sta bili zamenjani (soglasno podprt predlog), saj je
prisotnost g. Petka na seji SS OŠ Beltinci bila zaradi službenih obveznosti časovno
omejena
Na seji občine Beltinci je bil sprejet sklep, da naj bi starši sofinancirali š olski prevoz
učencev. Zadeva še ni dobila svojega epiloga, bo pa do konca šolskega leta šolski
prevoz učencev za starše brezplačen. Se bomo pa na temo plačevanja prevoza še
sestali predstavniki SS OŠ Beltinci in predstavniki občine Beltinci ter skušali najti

*Povabljeni gostje

*g. Slavko Petek
*Ravnateljica in pomočnica
ravnateljice OŠ Beltinci

ROK

najugodnejšo rešitev.
Na šoli imamo 2/3 vozačev in 1/3 učencev iz Beltinec.
4.

SPV so ocenili, da so vse poti po katerih hodijo učenci v šolo nevarne.

* Predstavniki razredov OŠ Beltinci

Prevoz Lipovci še vedno pereč problem.
Šola je urejala pomembnih 5 minut zamika prevoza zaradi kosila, vendar s strani
staršev ni bilo nobenega pozitivnega komentarja.

* povabljeni učitelji OŠ Beltinci

Predlog je bil, da bi v bodoče sklicali sestanek in staršem predlagali rešitve za
nastali problem. Mnenja smo, da bo s skupnimi močmi šlo vse urediti. (starši + šola +
občina)
Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ)

3.

*kot težava je bilo izpostavljeno, da NPZ nima neke širše veljave. Kar je lahko razlog,
da učenci niso zavzeti pri preverjanju znanja.

*Ravnateljica in pomočnica
ravnateljice OŠ Beltinci

*prav tako se zdi absurdno in neobjektivno, da so učitelji ocenjeni na podlagi
rezultatov NPZ-ja. S strani staršev in učiteljev je potrebno motivirati učence, da je
znanje vrednota.

*Predstavniki razredov OŠ Beltinci

Ga. ravnateljica nam je predstavila končne ocene v petih pomurskih srednjih šolah;
uspehe naših učencev ob koncu 1.letnika. Na osnovi podatka o učni uspešnosti naših
učencev v nadaljnjem izobraževanju, je moč zaključiti, da so njihovi zelo dobri. Poleg
dobrih ocen se znajo obnašati na avtobusu in v gledališču. So olikani in z dobro
podlago učenosti iz osnovne šole. Vsi smo se strinjali, da je ta povratna informacija
pomembna in realna informacija o dejanski uspešnosti naših otrok in učencev v
srednjih šolah.
Učitelji so razočarani nad sodelovanjem s starši. Zelo mali odstotek staršev pride
na vpogled rezultatov NPZ k učiteljem, po drugi strani pa je bilo s strani prisotnih
učiteljev izraženo mnenje, da starši pogosto preveč globoko posegajo v delo

*povabljeni učitelji OŠ Beltinci

učiteljev, za kar nimajo pravice.
*zaključek razprave bi lahko strnili s sledečimi besedami: tako starši kot seveda
tudi učitelji bomo s skupnimi močmi, znanjem in pozitivno naravnanostjo usmerjali
učence k enotnemu cilju – pridobiti si tekom osnovnošolskega izobraževanja čim več
znanja, ki bo predstavljal temelj kariere naših otrok.
Prehrana
*v veljavi je pravilnik, ki je bil sprejet leta 2010. Prijava in odjava obrokov je možna
preko telefona, preko elektronske pošte in preko e-asistenta.
5.

Starši so opozorili go. Fujs-Kojek, ki je odgovorna za prehrano, da prijava preko easistenta po dnevih velikokrat ni možna. Napaka se bo čim prej odpravila.

*Vodja prehrane, ga. Fujs-Kojek
* Predstavniki SS OŠ Beltinci

V primeru nepravilnosti pri obračunu obrokov se naj starši obrnejo na računovodjo –
g. Mirana Rantaša; 02/522 34 84.
Pravilnik o prehrani je bil soglasno potrjen.
*Dan za kariero, za učence 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol, dne 26.nov.2015. Povabiti
je treba učence, da se omenjene aktivnosti udeležijo in spoznajo različne poklice v
delovnem procesu.

6.

*sprejeta je bila odločitev, da bomo v decembru naredili nekaj dobrega in bomo
zbirali zamaške za učenca Nejca v Murski Soboti, za operacijo v Ameriki. V
naslednjih mesecih pa se bodo zamaški zbirali za učenko Kajo, učenko s cerebralno
paralizo iz OŠ Stročja vas. Za potrebe njenega nemotenega gibanja po šoli želijo
izgraditi dvigalo.
*izpostavljen je bil tudi problem verbalne agresivnosti med otroki – posebej med
deklicami. O omenjeni problematiki kaj več na naslednji seji SS.
*pri pripravi Ankete o prehrani bodo letos aktivno sodelovali tudi starši. Ko bo
anketa pripravljena, se pošlje na šolo in se obvesti vse starše, da sodelujejo v čim
večjem številu.

*Ravnateljica in pomočnica
ravnateljice OŠ Beltinci
*Predstavniki SS OŠ Beltinci

*na šolo je prispela ponudba za fotografiranje otrok; ponudnik je iz Kamnika.
Soglasno je bila sprejeta odločitev, da ponudbo odpovemo in raje damo prednost
fotografom iz naših krajev.
*med straši so se bali, da se naši učenci vozijo z istimi avtobusi, kot vozijo begunce.
Z Avtobusnega prometa je prišlo zagotovilo, da imajo za prevoz beguncev posebne
štiri avtobuse, nikakor istih, kot za prevoz naših otrok.
Seja je bila zaključna ob 20: 00 uri.
Zapisala:
Ines SMEJ

Predsednik SS OŠ Beltinci:
Tamara REPIĆ

