
Osnovna iola Miklavi na Dravsk*rn poliu
Cesta v Dobrovce 21

2204 Miklavi na Drevskem polju

ZAPISNIK
1 seie sveta stariev,

kije bilu dne tr"O. g. 3S19, eb 18"30 uri,
v zborniri Oi fUiklavi na Dravskem polju

Prisotni:
?5 ilanov sveta startrev, ravnateljica eavoda, Dulanka Mihali{ Mali, pomofnik ravnateljice Zvonko

Trsterjak. vodja podruinice Alcnka Primec, predstavnica razredne stopnje 1-S Lidija Vinter,
pred$tflvili{a predrnetnr sto,pnjs S-9 Nevenka Gsslman, Ur*ka Suh*dol{an l'{omer, pomotnica

ravnrteljice-vrtec, Ksenija Rode5, vodja vrtca Cieiban

$d*otni:
Odsotnost je opravltila predstavnica: 7.c razreda, odsotni pa so bili 3* predttavniki 2.b in 4.c

ratreda.

Snevni red;
t. Pordrav In pr*gled prisotnosti{seznrnitev z dnevnirn redom}
2. lzvolltev predsednika svota starlav in namestnika predsednika

3, lzvolitev predstavnikov starlev v svet zavoda {en pred:tavnik ir matifne tole, en
predstavnik iz podrulnics Sohrovce in en prodstavnik lz vrtc*

4. osnutek zakljutnega poroeila za Solsko leto e018119 in poroiilo o irobratevanju
2018/19

5. Osnutek [DlV ra Iclsko lets l019/2CI in plan irohratqvanja r* lat* 2019/eS
6, Razno

Toika t: Fprdrav in pregled nrisotnosti

fiavnateljica zavuda je pozdravila vse prisotne na seji svsts starSev, preverila prisotnost in ugotovila,
da je seia sklep{na. Predstavili so re star$i kot predstavniki rarredov ea *eje svetr stariev.
Ravnateliiea zavoda je prisotne sernaRila, da prvi sk*ic seje sveta star$ev opravi ravnatelJica ravoda
in nato vse pris*tne seznanila z dnevnim redom seje.

sKrEp $T" 1:
Svet *tar&ey saglasnn sprejrne dnovni rad 1, seje svsta stsrsev.

Ie*ha-Iijusliteu cr$d$"Fdnikq. *s!a

Ravnuteliica je dale tlanorn svstp star$ev molnost lzbire ali bodo volitve za predsednika svBta
*tar$ev in njegovega name$tflika j*vne alitajnr.

$KI.EP ST. TI

{lani sveta star}ev *o *aglarno, * 25 glatovi ZA izglasouali iavne voliws ffi iwollt*v p6drednika
sveta $tergev in njrgov*ga name*tnika,
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foika *: Zaktiuino noroIilo za $olsko lgto 2fi18fi9.ifl Forc{itp o izo}raievanlu 2S18/19

Ravnateljica zavoda, Du5anka Mihalid Mali, je podala zakljuino porodilo Sole za iolsko leto 201'8/19.

lz zakljuenega poroiila je razvidno, da je iola uspe$no realilirala vse zadane ctlje ir LDN sa Solsko

leto 2018/19. V Solskem tetu 2018/19 ie iolo sbiskovalo 59I uiencev. 591 udencev je uspeino

eakljuiito Solsko leto in napreduje v vi$ji rarred. 6X devetoSofcev je konialo }olanje ln rapustilo 5olo.

Stedilo je poroiilo o poteku nacionalnega preverjanja znanja v Solskem letu 2018/19 za 6. in 9'

razrede. Nacionalno preverjanje ananja je potekalo pri predmetih slovenltina, matematika

angleitina in DKE. Natantna anali:a je zapisana v zakljudnem poro{ilu Sole za $olsko leto 2S18/19 in

iz nje je razvidno, da z rerultati nikakor ne moremo biti zadovoljni, saj so najslabil doslej.

Ravnatel.iica je podala porodilo o izobralevanju pedagolkih in ostalih delavcev v iolskem letu

?01S/19. Vso Solsko leto so pCItekala izobralevanja v sodelovanju z Zavadom R5 za Solstvo,

planiranih izobralevanj so se udeleZevali vsi zaposleni, tako strokovni delavci kot ostali zaposleni.

Na Soli se vsako leto organizira $ttrdijsko sreEanje, kije deletno vse pohvale s strani udeleiencev iz

cele Slovenije. V mesecu juniju je bita organizirana tudi strokovna ekskurziia v POMURiE za vse

zaposlene na 5oli, ki je temeljila predvsem na dabrih medsebojnih odnosih, ki so temelj za

kvalitetno delo in zadovoljstvo zaposlenih.
MIZS je v Solskem letu 2018/19 redno nakazovalo denarna sredstva za materialne stroike, ki

zajemajo tudi izobralevanja vseh zaposlenih. Za izobraievanje je bilo v tasu od julija 2018 do julija

2019 porabljenih 12.359,00 €.

SKLEP TT. 6:

Svet stariev soglasno potrdi seznanitev z zakljulnim poro6ilom Sole za Solsko leto 2018/2019 in s
poroiilom o izobraievanju pedago$kih in ostalih delavcev v Solskem letu 2018/19.

Toika 5r Osnutek LDN ra Solsko leto 20!U2Q in olan ieobraievania za leto 2S19/&0

Ravnateljica zavoda, Duianka Mihalii Mali, je podala osnutek letnega delovnega natrta za Solsko

l€to 2019/20. LDN vsebuje organizacijo vzgojno izobraievalnega dela in ob realizaciji zadanih nalog,
je tudi temelj za pripravo rakljuinega porodila za iolsko leto.
V tem Sulskem letu obiskuje tolo 595 ulencev v 28 sddelkih, v nasladnjem Solskem letu pa bo vpis
otrok ie $tevildnejii. Na matidni loli se ie ved let soodajo s prostorsko stisko in pomanjkanjem
uiilnic, saj ie sedaj poteka pouk v vseh prostorih 5ole, tako v knjilnici, rad.una[ni5ki utilnici,
telovadnici, ki pa za pouk niso najbolj primerni. Zelo velike prostorske teiave so v jedilnici, saj so

stroci ie sedaj iasovno omejeni, koliko dasa imajo za kosilo, predvsem se to nanala na uience prve

triade. Glede na dejstvo, da ima ve{ina otrok naroeeno kosilo, se je povetala potreba po kuhanju
kosil in poslediino je delo v kuhinji oteieno, saj se je poj*vila prostorska stiska tudi v prostorih
kuhinje.

Glede na navedeno problematiko je svet star$ev soglasno sprejel sklep:

5KLEP 5T, 7I
(lani sveta stariev soglasno spreimejc :klep, da se pozove ustanoviteljico javnega zavoda k
izpolnitvi dane obljube o dograditvi prostorov k matidni 5oli, tako za potrebe pouka kot za
jedilnico ter da se le-to obravnava na naslednji seji obtinskega sveta.

V leto3njem Solskem letu je v LDN novost izvajanje projekta Slofit, nadaljujejo pa se pro.iekti
6ibanje za zdrav psihofizidni in duievni razvoj otroka-Rap, projekt POCUM in projekt
ERASMUS+2kaZ ter uporaba sodobnih u{nih strategij za doseganje ciljev Sole 21. stoletja.
v LDN je kot prednostna nalaga v tern Solskem letu naveden VZGOJITI| NACRT Sot-g in SolSxa
PRAVILA, oboje bomo spremljali in uresni{evaliv praksi, ki bo pokazala potrebo po dopolnitvah.
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predlagana kandidatka za predsednico sveta star$ev za Solsko leto 2019/20 je bila ga. Rosvita

Fertal. Predlagana kandidatka se je s kandidaturo strinjala.

Z javnim glasovanjem je prejela 24 glasov ZA, 1. glas je bil vzdrian in nihEe ni bil proti.

SKLTP SY. g:

Svet star$ev soglasno, s 24 glasovi ZA, p*$di go. Rosrrito Ferial za predsednico sveta stariev za

mandatno dobs enega leta.

Za namestnika predsednlka sveta rtarlev za lolsko leto 2019/?070 ie h,il predlagan 8" Tomai

Gvardjantit. Predlagani kandidat se je s kandidaturo strinial. Po glasovanju je prejel 24 glasov IA, 1

glas je bil vzdrlan in nihde ni bil proti.

SKLEP 5T.4:
Svet star5ev soglasno, s 24 glasovi ZA, potrdi g. Tomaia Gvardiantita za namestnika predsednice

sveta stariev za mandatno dobo enega leta.

Vodenje seje je prevzela predsednica sveta stariev, ga, Rosvita Fertal. Vsem dlanom sveta starlev
se zahvali za izkazano zaupanje in irrazi proin.io, da se vsi ilani sveta stariev sej redno udeletujejo
in aktivno sodelujejo s svojimi predlogi in mnenji.

Tgika 3: lzvolitev ored*!.Ar4$ikoJ.stqJigy v svet zauoda {en preCgt3yE!-k Lz matiine iole. en
pred rtavn i k iz pod ru in icp,, D gbrqlKq-ille n u redstavnj[ ig !r; $ca

Dne 10.9.2019 so na seji sveta stariev na Soli potekale volitve predstavnikov starBev v svet zavoda.

Irvoli se po en predstavnik iz matiine 5ole, en predstavnik ie podruinice in en predstavnik iz vrtca.

Kandidati za svet zavoda iz vrtc6 so bili: Tja5a Lamot, Sanja Milutinovif, Marina Mlinaric, Ana Morn.
Kandidati za svet zavoda ia matiine iole bili: Darko Smiljan in Karrnen Vidorrja Ozvatid.
Kandidatka za svet zavoda ie podruinice Dobrovce je bita: SaIa Bricman Rantuia.
Vsi kandidati so podpisali soglasje I kandidaturo za predstavnika stariev v svetu zavoda OS Uit<lavi
na Dravskem polju. Na glasovnici so bila navedena natanena navodila za glasovanje. Voliwe so v
skladu s 17. dlenom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda Osnovna iola
Miklavi na Dravskem poliu, potekale tajno.

Komisija za volitve je bila naslednja:
- Sabina Adamif, predsednica komi*ije,
- litnit< saio, ilan (svet starlev * Sola],
- Vajdii Marko, ilan (svet starlev * vrtec).
Na volilnem imeniku je bllo 42 volivcev. Od 42 volivcev je bilo prisotnih 36 in glasovalo je vseh 36,
Za predstavnika stariev iz matiene iole je prejel najvei glasov Sarko Smiljan - 21, druga kandidatka
Karmen Vidonja OzvatiE pa 15 glasov.
Za predstavnika stariev ir podruinice Dobrovce je edina kandidatka prejela 31glasov.
Za predstavnika star$ev iz vrtca je prajela najvet glasov Tjaia Lamot - 14, druga kandidatka Sanja
Milutinovit je prejela 10 glasov, tretja kandidatka Marina Mlinarii 1 glas in tetrta kandidatka Ana
Mom 9 glasov.

SKTEP 5T.5:
Svet starlev se seznani, da so irvolleni predstavniki sveta $tariev v svet ravoda:

- Predstavnik iz matifne lole je Oarka SMILIAN,
- Predstavnico iz podruinice Dobrovce je Saia ggICMA$ FATVruSA
- Predstavnico vrtco ie Tiala LAMAT,
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Ravnateljica seznani svet $tar$ev, da je v }olskem letu ZOtg/20 planirana X delovna sobota in sicer:

.15.maj 2020, ko nadomestimo pouka prost darr, 24.april 2020, organirirana bo prireditev Sport-

$pas,

Svet stariev se je seznanil tudi e nadstandardnimi programi 3ole, kl ga sofinancirajo starii:
- Jufianje varstvo 2,, t,, 4,,5 razrEd

- Tetaj nemtkega jezika 1.,2. in 3. razrsd

- Dodatne ure $porta za ueence 1., 2. in 3. razred {delno nadstandardni program}

- Delno plaitrjive dejavnostiob pouku {KD,iD, Nu, Tn |CI,....}

Star$i prijavijo otroke v oddelke nadstendardnih oblik dela s podpisano prijavnico, vse morebitne

spremembe je mogo{e uredlti le do konca meseca reptembra tekolega trolskega leta, ko se oddelki

dokontno oblikujejo in se irdela kalkulaciJa cene prispevka stariev.

SKTEP ST. 8:

$vetstar*ev soglasno potrdi nadstandardne programe u Solskem letu 2019/20.

R*vnateljiea zavoda je seznanila svet starlev s cenaml iolske prehrane, kl ostanejo nespremenjene

ter pravili Solske prehrane, organizacijo zdrave prehrane v $oli in o kulturi prehranjevanJa.

" cona malice je 0,80 €,
- cena kosila ea raarede 1.- 3. je 1,50 €
- cena kosila za razrede 4.- 6. je 1,75 {
* cena kosila za raarede 7.- 9. je 1,95 €

- ceRa kosila aa izredno narotanje je 2,10 €

- cena kosila za odrasle F 3,76 {,

Ravnateljica svet starSev seenani s Pravilnikorn o prehr*ni, ki bo objavljen tudi na spletni strani

$sle.

SXLEP 3T.9;
Syet starfev soglasno potrdi sernanitev z renamiiolske prehrane ra $slsku leto 2019120

Ravnateljica zavoda je seznanila svet $tarlev r informaciJo o $oliv naravi in sicer:
- 3.a in b rarred CIOO trrturska Sobota 09,03.2020- 13.03.2020 {plavanje}
- 3.c in d r.azred c$On uurska sobota 16"03.2020 - u0,03,e020 {plavanje}
- 5. razredi c50D LrpA 25.3,2020 - 29.5.2020
- 7. razredi Trije Kralji 09.3.?0a0-13.3.2020, cena je vi5ja, saj re Je $o*a sama odlo{ila

organizirati $olo v naravi, ker nl dohila molnosti bivanja v C5On.

Kakor vsa Solska leta do sedaj, irnamo tudi v tem $olskern letu v redno ornovno$olsko irobraievanje
vkljutene u€ence s posebnimi potrebami, le teh je v letolnjem letu 44. Za vsakega utencu s

posebnimi po$ebam srokovna skupina na ioli obltkuje in spremlja individualiziran vzgojno-
irobratevalni program.

stil.EP 5t. tor
Svgt stariev sogl*sno pstrdl seznaniteu r osnutkorn letnega delovnega naerta za iolsko leto
2019120.

Ravnateljica seznani vse prisotne na seji s planom irobratovania za vse delavce Sole in pove, da bo
tudi v $olskem letu 2019/20 prioritetna nalcga vrpodbujanje in spremljanje strokovnega
irobraievanJa in izpopolnjevanja tako strokovnih delavcev 5ole, kot tudi ortalih delavcev na &oli na
razliinih podrodjih: Forrnativno spremljanje pouka, motiv*cijska sre{anja, organizirana hosta dva
*tar$evska vedera obo6atena s predavanji strokovnih pred*vateljev, $tudijske skupine, uporaba
rnediac[je, povezovanje in sodelovanje r aunaniimi in$titucijami, obvceno ieobraievanje vseh
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zaposlenih za varnost pri delu, idr. Vsebine irobratevanja m lahko med {olskim letom dopolnjuiejo

in nadgrajujejo.

SKLEP 3T. TT:
Svet stariev soglasno potrdi sernanitsv s pl*nom izobraievanja :a delavce Eo{e v Solskern latu

2U19/20.

Todka 6: Razno

Predstavnik 6,a razreda je apotorif na prisotnost policije v zaietku nove$a $olskega leta, s katers se

strinja. vendar meni, da bi morali biti prisotni tudi pri odcepu za vrtec, sa] ie tam nevarno pri

izhodih na glavno cesto ter rneni, d0 bi morali bitivozniki uvidevrtej$i in bolj previdni na cestah, kjer

se giblj*Jo otroci.

Predstavnico 2.c razreda je zanimalo, kakc je glede subvencioniranega prevoza v aimskem dasu in

ravnateljica pojasni, da Sola 3e ni dobila nikxkrln*ga odgovora s strani obfine v zveri subvencij

vorovnic v zimskem dasu.6lede na navedeno problematiko in obtjubo tupana obiina Miklavi na Dr.

polju na eni od predhodnih sej Sveta stariev, je svet starlev soglasno sprejel sklep:

sKLEp 5r. rz:
(lanl sveta stariev sogl*rno sprejmojo sklep, da se raprosi ra pojasnilo in pi*ni odgovor
ustanoviteljice javnega zavoda, kako ho ureieno gubvencioniranie vorovnic za otroke v zimskern

tasu,

Predstavnik 6.c rarreda jr opozoril, da u(enci, ko prihajajn in odhajaja ir $ole ulivajo energijske
pijade in meni, da bi bilo potrebno otroke in star$e seenaniti s porledicami ulivanja teh pijat. Prav

tako meni, da bi bilo potrebno opozoriti star$e gtede kajenja v avtomobilih, ki je relo Ikodljivo in

tudi karnivo. G. Kraljif predstavnik 3.a razreda je predlagal, da naj vsak predstrvnik sveta starSev iz
pa$*mernega rarreda n& temo energijskih pija{ opoaori star$* *a naslednjern roditeljrkem
settanku.
Fredstavnik 3.b razreda oporori, da imaJo otroci iz 3. razreda na razpolago premalo tasa ra ko*ilo.
Ravnatel.iica pojasni, da se ie uvaja nove losovna razporcditev prihodov na kosilo, prodvsem ra
prv* in druge razrede, tako, d* bodo potem tudi 3, razradi imeli ved dasa aa kosilo.
Na predlog stariev je vpralal tudi, ali bi lahko $ola nabavila obveren pribor za likovni pouk.
Ravnateljica pojasni, da tega starSi nabavijo sami, saj marsikateri upo$teva 2elje svojega otroka,
vsekakor pa je smiselno, da se $e naprej uporablja pribor ir 2. razreda in se manjkajote stvari samo
dcpolnijo.
Predstavnik 4.b raereda je na predlog starfev iz rarreda povpra$al ali sbstaja moinost, da bi Sola
program Lo.Polis zameniala za program e-asistent. Pomodnik ravnateljice je povedal, da o tej
molnosti na $oli ne rarmi$ljajo, saj so s tem prsgramom zadovoljni in da tr prsgrafi omogoda
vpogled tako strokovnim delavcem *ole kot tudi stariem,

Ga. Ferdal re je vsem prisotnim rahvalila za udeleibo na seji in sejo zakljudila

Seja Je bila rakljui*na sb 20.50,

Iapisala:
Zdenka Krajnc

PrEdssdnira sveta star$evl
Rosvita Ferial, univ. dipl. prav.
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