
 1

Zapisnik 
3. redne seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila  

v sredo, 13. 6. 2018, ob 18. uri v učilnici N14 
 
Prisotni: 13 predstavnikov staršev, Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec, Sara Lešnik Cveček  
Opravičeno odsotni: 4 predstavniki staršev  
 
 
D n e v n i  r e d : 
 

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda  
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 
3. Predstavitev uspehov naših učencev v šolskem letu 2017/2018 
4. Zbiranje odpadnega papirja 
5. Priprave na prireditev ob deseti obletnici šole 
6. Razno (dodana točka) 
7. Pobude in predlogi Sveta staršev. 

 
 
K točki 1 
 
Predsednica Sveta staršev je predstavila dnevni red in prisotni so ga potrdili. 
 
K točki 2 
 
Prisotni so potrdili tudi zapisnik prejšnje seje. 
 
K točki 3 
 
V sliki in besedi so se nam predstavili učenci z mentorico Vesno Potočnik, ki so se udeležili 
mednarodnega tekmovanja iz robotike v Italiji od 28. 5. do 2. 6. 2018. To so: Anže Lešnik, Miha 
Govedič, Miha Bučar in Jakob Čerič. Med 18 ekipami iz 11 evropskih držav so se uvrstili v veliki 
finale in osvojili odlično 6. mesto. Dokazali so, da so pripravljeni na izzive prihodnosti, zato je ta 
uspeh spodbuda za nove podvige na področju robotike. Iskreno jim čestitamo. 
 
Ravnateljica je predstavila še ostale uspehe naših učencev v tem šolskem letu. Priznanja so 
učencem bila podeljena na koncertu pevskih zborov naše šole 5. junija 2018 ob 17.30 v telovadnici 
šole. Devetošolci jih bodo prejeli na valeti 15. 6. 2018. 
 
Pobuda staršev je, da bi dobitnike priznanj pred oz. po tej prireditvi nagradili s tortico ali 
sladoledom.  
 
K točki 4 
 
Zbiranje odpadnega papirja. Informacije o tem je podala pomočnica ravnateljice.  
Na pobudo staršev namenimo 60 % sredstev od zbranega papirja za šolske ekskurzije in 40 % 
sredstev za šolski sklad.  
Do 11. 5. 2018 smo zbrali 24.452 kg odpadnega papirja, od tega je največ papirja zbral 9. a razred, 
kateremu se je plačilo ekskurzije znižalo za 7 €.  
Skupno smo v šolskem letu 2017/2018 do 6. 6. 2018 zbrali 25.804 kg papirja. 
 
Pobudi staršev:  
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• Čez počitnice bi keson za odpadni papir obdržali, tako, da lahko starši odpadni papir 
kadarkoli odložijo vanj. 

• V šolskem letu 2018/2019 bi odpadni papir sprejemali 1. sredo po govorili uri (tako je bilo 
tudi doslej) in 3. sredo v mesecu. 

 
 
K točki 5 
 
Naša šola bo praznovala 10. obletnico delovanja. V tednu otroka bomo izvajali dejavnosti na to 
temo. Slovesna prireditev bo 3. 10. 2018. K sodelovanju smo že povabili Glasbeno šolo Slovenska 
Bistrica, naše bivše uspešne učence. Za bilten, ki ga bomo ob tej priliki izdali bomo zbirali 
donatorska sredstva. Izvedli bomo tudi natečaj z idejami učencev. K sodelovanju vabimo tudi 
starše. 
 
 
K točki 6 
 

• Učbeniški sklad za novo šolsko leto je predstavila pomočnica ravnateljice. Učbenike si 
lahko učenci brezplačno izposodijo v šoli. Delovne zvezke smo znižali na minimum, zanje 
je potrebno plačati od 30 do 64 €, odvisno od razreda.  
 
Sklep: Starši so po razpravi potrdili nabor učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko 
leto 2018/2019. 
 

• NPZ za 9. razred. Rezultati so nad slovenskim povprečjem. 
 
Za 6. razred so rezultati še neuradni. 
 
Priprave na NPZ smo izvajali pred poukom in ob sobotah, ko smo na šolo povabili tudi 
dijake iz Srednje šole Slovenska Bistrica. 
 

• Izgradnja šolske kuhinje je v teku. Pripravlja se dokumentacija. Dela naj bi stekla že v 
jeseni letos.  
 

• Anketa o šolski prehrani je objavljena na spletni strani šole. Na anketo so odgovarjali 
učenci, odgovore staršev še čakamo. 
 

• Učenci priseljenci so razpršeni po različnih oddelkih z namenom, da se čim prej naučijo 
slovenskega jezika. Predstavljena je bila Šola za starše učencev priseljencev, ki poteka na 
Zg. Bistrici v treh skupinah. Pri vpisu so učenci priseljenci izvzeti iz šolskega okoliša. 
Sorazmerno glede na število učencev se vpišejo na OŠ Pohorskega odreda in našo šolo. Še 
naprej si bomo prizadevali za opravljen tečaj slovenskega jezika pred vključitvijo v vzgojno 
izobraževalni proces pri učencih priseljencih. 
 

• Počitniško varstvo bomo za naše učence organizirali v juniju in juliju. Pripravili bomo 
tematske dneve v informacijo staršem. Objava bo na spletni strani šole. 
 

• S pripravo zloženke za šolsko leto 2018/2019 bomo počakali do meseca septembra, ko 
bodo zbrani vsi podatki.  
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Sestanek je bil zaključen ob 20.10. 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta staršev: 
Marija Gošnjak       Ana Bučar 


