OSNOVNA ŠOLA VITANJE
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje
telefon: 03 757 37 70 telefax: 03 757 37 75
E-pošta: osvitanje@guest.arnes.si splet: www.vitanje.org
TRR: 01337-6030686485

Številka: 900-5/2019/3
ZAPISNIK
1. redne seje sveta staršev, ki je bila v sredo, 25. septembra 2019,
ob 17.30 uri v zbornici OŠ Vitanje.
Prisotni člani sveta staršev šole in vrtca: Mojca Vetrih, Brodej Monika, Vladka
Maligoj, Natalija Pogorevc Mlakar, Karmen Pušnik, Darja Kričaj, Urška Maligoj,
Klavdija Vidmar, Maša Iršič Kos, Matjaž Črep, Andreja Repas, Damijan Pušnik
Ostali prisotni: Ravnateljica mag. Tilka Jakob, tajnica VIZ Ksenija Grm
Opravičeno odsotni: Matjaž Hrženjak, Anton Pogladič
Odsotni: Damijan Senič
Dnevni red:
1. Informiranje o poslovniku sveta staršev
2. Izvolitve predsednika in podpredsednika sveta
3. Predlogi, pobude in vprašanja
K točki 1./ Informiranje o poslovniku sveta staršev
Vsi člani sveta staršev so v pogled prejeli poslovnik sveta staršev. Ravnateljica ga
povzame. Ker v odloku o ustanovitvi ni predvidenega namestnika predstavnika
staršev, se v 5. členu Poslovnika črta stavek:
Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev se v oddelku izvoli še namestnik
predstavnika sveta staršev.
Sklep: Svet staršev potrdi spremembo poslovnika.
K točki 2/ Izvolitve predsednika in podpredsednika sveta
Potrebno je izvoliti predsednika in podpredsednika sveta staršev šole in vrtca.
Za šolo sta predlagana ga. Vladka Maligoj, za podpredsednika pa ga. Darja Kričaj.
Člani ju potrdijo.
Za vrtec sta predlagana g. Damijan Pušnik, za podpredsednika pa g. Matjaž Črep.
Sklep 1.: Predsednica sveta staršev šole je ga. Vladka Maligoj, podpredsednica ga.
Darja Kričaj.
Sklep 2.: Predsednik sveta staršev vrtca je g. Damijan Pušnik, podpredsednik g.
Matjaž Črep.
Izvoljeni se za izkazano zaupanje zahvalijo.

1

OSNOVNA ŠOLA VITANJE
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje
telefon: 03 757 37 70 telefax: 03 757 37 75
E-pošta: osvitanje@guest.arnes.si splet: www.vitanje.org
TRR: 01337-6030686485

K točki 3/ Predlogi, pobude in vprašanja
Prisotna vpraša za nabavo likovnega materiala na razredni stopnji, če bi se to lahko
nabavilo v šoli za vse skupaj.
Ravnateljica pove, da je to urejeno na predmetni stopnji, za razredno stopnjo pa
učiteljice povejo, naj ne kupujejo vsako leto novih stvari, vendar se naj samo dokupi
kar manjka.
Prisotni izpostavijo problem knjig za Cankarjevo tekmovanje in domača branja, da jih
ni dovolj na razpolago.
Ravnateljica pove, da se knjige, ki jih potrebujejo za tekmovanja kupijo in da o tej
težavi ni obveščena.
Prisotna vpraša, kdaj bo pri vrtcu z zebro urejen prehod za pešce, ograja in da
grmički ob poti niso primerni ob vrtcu, ker na njih rastejo jagode in se bojijo, da bi jih
otroci zaužili.
Ravnateljica odgovori, da je za prehod in ograjo že obvestila občino, za grmičke pa
jih bo opozorila.
Prisotna vpraša, zakaj se za 9. razred - plesni tečaj za valeto, ne izbere cenejše
plesne šole, ker so si starši pridobili cenejšega ponudnika.
Ravnateljica pove, da s to plesno šolo, šola sodeluje že več kot 30 let in smo z njimi
zadovoljni. S strani gospodarske zbornice je bi posredovan seznam plesnih šol z
licenco, ki lahko opravljajo plesne za valeto na šoli. Med njimi je tudi ta plesna šola.
Cenovno pa so plesne šole z licenco približno enake.
Starši 9. razreda so mnenja, da je valeta že kot maturantski ples, da se je včasih to
organiziralo na šoli.
Ravnateljica pove, da si valeto organizirajo učenci in starši sami in se sami odločijo,
kako in kje bo izvedena.
Prisotna pove, da ji je bilo iz strani glasbene šole Slov. Konjice izpostavljeno, da na
šoli poučujejo zunanji izvajalci, da imajo zato manjši vpis učencev v glasbeno šolo.
Ravnateljica pove, da glasbena šola poučuje na šoli klavir že vsa leta, letake, ki jih
posredujejo na šolo damo za to namenjen prostor. Starši pa se sami odločijo, kam
bodo vpisali svoje otroke. Na šoli pa poučujeta še glasbena šola Majcen in
Banovšek.
Prisotna vpraša, če se že ve, kdo je izvajalec šolski prevozov?
Ravnateljica pove, da dokler občina ne izbere novega prevoznika, prevoze opravlja
Sirena d.o.o.
Prisotna zanima, zakaj pri skupini Pikapolonice ni tople vode?
Ravnateljica pove, da so o tem že govorili, vendar je to finančni zalogaj in težave z
izvedbo toplotnih šokov, ki jih izvajamo zaradi preprečevanja legionele. Topla voda
pa je v jedilnici.
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Prisotna predlaga, naj se v bodoče pri urejanju skupin v vrtec, upošteva, da sta brat
in sestra na isti lokaciji.
Seja se je končala ob 17.50.

Vitanje, 30. 9. 2019

Zapisnikarica:
Ksenija Grm
Tajnica VIZ

Priloge:
- Poslovnik sveta staršev
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