SVET STARŠEV
Številka: 900-8/2018/2
Datum: 7. 6. 2018
ZAPISNIK
3. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 7. junija 2018, ob 18. uri v zbornici Osnovne šole
Brežice.
PRISOTNI: Sara Levičar (1. a), Petra Močan (1. b), Romana Kuhar (1. c), Mateja Matjašič (1. d), Nataša
Mihajlović (2. b), Robert Cvelbar (2. d), Vladka Menoni (3. b), Tina Lazić (3. c), Ana Tomše Les (4. c), Sabina
Medvešček (4. d), Milica Černoga (5. a),Branko Ferk (5. b), Tadeja Šepec Bizjak (5. c), Lea Zagmajster
Jovanović namesto Vesne Smrekar (6. a), Peter Cvelbar (6. c), Darlen Končina Suša (7. b), Diana Kosar (7.
c), Dušanka Najvirt Jeličić (8. a), Mateja Jankovič Čurič (8. b), Ana Germovšek (4., 5. OŠPP) Marija Ocvirk
(6., 7., 8. OŠPP),
Opravičeno odsotni: Ivana Tršelič Buble (2. a), Mateja Zajc (3. a), Nataša Božič Pezdirc (8. c),
Odstotni: Monika Kren Pangrčič (2. c), Andrija Štuklj (3. d), Dragana Klicov Recer (4. a), Tanja Poček (4. b
in 9. a), Marko Feguš (4. e), Patricia Čular (6. b), Jure Rovan (7. a), Ljubiša Stojanović (9. b), Mojca Hasičić
(9. c), Renata Vegelj Blažič (9. OŠPP)
Ostale prisotne: ravnateljica Marija Lubšina Novak, pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka, knjižničarka
Lidija Geršak in delavki ŠSS Ivanka Stojanović in Jadranka Čabraja
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika 2. redne
Pregled dnevnega reda 3. seje
Seznam delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ter potrditev skupne nabavne cene delovnih
zvezkov za OŠ in OŠPP
Predlog LDN za šolsko leto 2018/2018:
- Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019 (dopolnitev)
- Uvedba poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje
koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«
Zamudnina za nepravočasno vrnjene knjige v šolski knjižnici (knjižnični red)
Poročilo šole o izvajanju mednarodne dejavnosti (Sodelovanje z OŠ Dobrany)
Delo šole do konca šolskega leta
Predlogi, pobude članov sveta staršev za delo v šolskem letu 2018/2019
Razno (šole v naravi – poročilo o soglasjih)

K 1.
Predsednica Mateja Jankovič Čurič je uvodoma pozdravila prisotne na 3. redni seji sveta staršev in
ugotovila sklepčnost.
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Ker je bil zapisnik predhodno posredovan članom sveta staršev, je predsednica odprla razpravo o
zapisniku in navzoče pozvala k morebitnim pripombam in dopolnitvam zapisnika 2. redne seje sveta
staršev.
Podana je bila pripomba glede odstotka soglasij staršev za izvedbo šole v naravi, in sicer je bil podan
dodaten predlog, da bi se odstotek 50 % spremenil na 51 %. Člani se s tem predlogom niso strinjali, zato
ostane sklep 3. točke 2. redne seje sveta staršev z dne 23. 4. 2018 nespremenjen.
SKLEP:

Soglasno se potrdi zapisnik 2. redne seje sveta staršev.

K 2.
Predsednica sveta je prisotne pozvala k dopolnitvam dnevnega reda 3. redne seje. Predlogov članov
sveta staršev glede dopolnitev dnevnega reda ni bilo, zato so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
SKLEP:

Soglasno se potrdi dnevni red.

K 3.
Knjižničarka Lidija Geršak je na kratko predstavila v gradivu predhodno posredovan seznam delovnih
zvezkov in ostalih učnih gradiv ter njihovo skupno nabavno ceno (po razredih) za šolsko leto 2018/2019.
Povedala je, da sta delovna zvezka za starše prvošolcev tudi letos brezplačna.
1. razred
Avtor in naslov gradiva

€

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje - velike tiskane
črke, 1.del, založba ROKUS-KLETT,

6,00

M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 1, samostojni delovni zvezek za matematiko, založba ROKUSKLETT,

14,00

SKUPAJ: 2 delovna zvezka

20,00

2. razred
Avtor in naslov gradiva

€

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, KOMPLET C - samostojni delovni zvezki za
slovenščino in matematiko s prilogami + koda LILIBI, NOVO 2018, založba ROKUS-KLETT

30,00

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje - male tiskane
in pisane črke, 2. del, založba ROKUS-KLETT,

6,00

SKUPAJ: 3 delovni zvezki

36,00

3. razred
Avtor in naslov gradiva

€

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, KOMPLET A - samostojni delovni zvezki za
slovenščino, matematiko, glasbeno umetnost in spoznavanje okolja + koda LILIBI,
NOVO 2018, založba ROKUS-KLETT

38,00

SKUPAJ: 4 delovni zvezki

38,00

4. razred
Avtor in naslov gradiva

€

2

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnega delovnega zvezka
za matematiko v 4. razredu in ZNAM ZA VEČ. Radovednih pet 4, založba ROKUS-KLETT

24,00

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za družbo,
založba ROKUS-KLETT

9,00

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT

9,00

SKUPAJ: 3 delovni zvezki

42,00

5. razred
Avtor in naslov gradiva

€

RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET C - samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko
in glasbo s kodo, NOVO 2018, založba ROKUS-KLET

39,00

ZNAM ZA VEČ. RADOVEDNIH PET 5, dodatne vaje za matematiko, založba ROKUS-KLETT

8,90

SKUPAJ: 3 delovni zvezki + zbirka nalog za matematiko

47,90

6. razred
Avtor in naslov gradiva

€

ZNAM ZA VEČ. Slovenščina 6 +, priprava na nacionalno preverjanje znanja, založba
ROKUS-KLETT

6,85

ZNAM ZA VEČ. Matematika 6 +, priprava na nacionalno preverjanje znanja, založba
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710378

6,85

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino,
slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT
Uredil: S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, PRENOVLJEN,
založba MKZ
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom,
založba IZOTECH
SKUPAJ: 2 delovna zvezka + 2 zbirki nalog + atlas

14,90
34,96
19,50
83,06

7. razred
Obvezni predmeti
Avtor in naslov gradiva

€

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino,
slovenska izdaja,, založba ROKUS-KLETT
S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim
gradivom, založba IZOTECH
SKUPAJ: 2 delovna zvezka

14,90
19,50
34,40

8. razred
Obvezni predmeti
Avtor in naslov gradiva
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8,
samostojni delovni zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino,
slovenska izdaja,, založba ROKUS-KLETT

€
17,15
14,90
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D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo
v 8. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT
S. Žigon, M. Pintarič: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek, založba MKZ

14,90

T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 8, delovni zvezek, založba ROKUSKLETT
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim gradivom,
založba IZOTECH
SKUPAJ: 6 delovnih zvezkov

14,35

12,90

19,50
93,70

9. razred
Obvezni predmeti
Avtor in naslov gradiva

€

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9,
samostojni delovni zvezek, 2 dela, POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT
D. Kapko, N. Drusany, N. Cajhen, N. Cigüt, I. Hodn: ZNAM ZA VEČ. Slovenščina 9 +,
Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja, založba ROKUS-KLETT
J. Draksler in M. Robič: ZNAM ZA VEČ. Matematika 9 +, Zbirka nalog za zaključno
preverjanje znanja, založba ROKUS-KLETT
D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za angleški
jezik, založba ROKUS-KLETT
ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE; 1:500000, založba DZS

17,15

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo
v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT
FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek s poskusi, založba MKZ

14,90

T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 9, delovni zvezek, založba ROKUSKLETT
SKUPAJ: 5 delovnih zvezkov + 2 zbirki nalog + zemljevid

14,35

6,85
6,85
14,90
5,80

12,90

93,70

Seznam delovnih zvezkov za osnovno šolo s prilagojenim programom
v šolskem letu 2018/2019
3. razred
Naslov delovnega zvezka in založba

Cena v €

Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 3, delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za
šolstvo

21,56

Skupaj

21,56

4. razred
Naslov delovnega zvezka in založba

Cena v €

Planet Črkosned, delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za šolstvo

13,85

Naša matematika 4, delovni zvezek za matematiko, 2 dela, Zavod RS za šolstvo

33,82

To je moja družba 4, delovni zvezek za družbo, Zavod RS za šolstvo

9,65

Skupaj

57,32

5. razred
Naslov delovnega zvezka in založba

Cena v €

4

Brez zmede sejemo besede, delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za šolstvo

16,79

Naša matematika 5, Zavod RS za šolstvo

25,01

Skupaj

41,80

6. razred
Naslov delovnega zvezka in založba

Cena v €

Matematika 6, Zavod RS za šolstvo

25,75

Vesolje besed, delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za šolstvo

14,30

Skupaj

40,05

7. razred
Naslov delovnega zvezka in založba

Cena v €

Matematika 7, Zavod RS za šolstvo

12,71

Kako povem, kako napišem 7, delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za šolstvo

11,00

My English 1, delovni zvezek za angleščino, Zavod RS za šolstvo

12,37

Skupaj

36,08

8. razred
Naslov delovnega zvezka in založba

Cena v €

Kako povem, kako napišem 8, delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za šolstvo

15,01

Matematika 8, Zavod RS za šolstvo

24,28

My English 2, delovni zvezek za angleščino, Zavod RS za šolstvo

10,55

Skupaj

49,84

9. razred
Naslov delovnega zvezka in založba

Cena v €

Kako povem, kako napišem 9, delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za šolstvo

16,47

Matematika 9, Zavod RS za šolstvo

20,62

My English 3, delovni zvezek za angleščino, Zavod RS za šolstvo

12,03

Skupaj

49,12

Člani so z vsemi glasovi ZA potrdili predlog delovnih zvezkov in ostalih šolskih gradiv za naslednje šolsko
leto ter skupno nabavno ceno.
SKLEP:

Z vsemi glasovi ZA se potrdi predlog delovnih zvezkov in ostalih šolskih gradiv
za naslednje šolsko leto ter njihova skupna nabavna cena.

K 4.
Ravnateljica je staršem povedala, da je šolski koledar za prihodnje leto tudi uradno objavljen na spletni
strani pristojnega ministrstva. Kot je bilo že na 2. seji sveta staršev povedano, lahko šola v skladu s 7.
členom Pravilnika o šolskem koledarju v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v
šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju določa šolski koledar. Že na drugi seji sveta staršev je
bilo sklenjeno, da bosta za OŠB delovni soboti 24. 11. 2018 in 25. 5. 2019 in ne 2. 2. ter 11. 5. 2019, kot
to predvideva šolski koledar, ki ga je objavilo MIZŠ. Tretja delovna sobota pa bo v skladu koledarjem
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MIZŠ tudi na OŠB izvedena 29. 9. 2018 in bo posvečena usposabljanju učencev in delavcev šole na temo
civilne zaščite.
V nadaljevanju je ravnateljica seznanila starše s sklepom MIZŠ, o vključitvi OŠB med 20 šol v RS, ki bodo
s 1. 9. 2018 pričele z uvajanjem poskusa »Uvajanja tujega jezika v obveznem programu in
preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«. Poskus bo potekal od 1. 9. 2018 do
31. 8. 2021.
Ravnateljica je povedala, da gre pri tem za uvajanje 1. tujega jezika v 1. in drugega tujega jezika v 7.
razredu (v naslednjih letih pa postopno tudi v 8. in 9. razredu) osnovne šole, in sicer v obveznem delu
programa predmetnika OŠ), za kar šola potrebuje soglasje staršev. S tem se bo učna obveznost učencev
v 1. in 7. (8., 9.) razredu povečala za dve uri. V prvem razredu bodo učenci ocenjeni opisno, v tretjem
triletju pa številno. Če bo v tretjem triletju učenec pri drugem tujem jeziku ocenjen negativno, se mu ta
ocena ne bo štela pri vpisu v srednjo šolo.
Osnovna šola namerava v 7. razredu ponuditi učencem drugi tuj jezik nemščina (en oddelek) in drugi tuj
jezik francoščina (en oddelek). Bodoči sedmošolci se bodo lahko torej pri izbiri drugega tujega jezika
odločali med nemščino ali francoščino. Možno bo tudi, da ne bodo izbrali drugega tujega jezika, vendar
teh učencev ne bo smelo biti za več kot en oddelek (28). Z vsebino poskusa je šola že seznanila starše
bodočega 1. razreda, starše bodočega 7. razreda pa bo nagovorila na roditeljskem sestanku, ki bo v
ponedeljek, 11. 6. 2018.
Druga večja sprememba pa se nanaša na preizkušanje spremenjenega koncepta razširjenega programa
v 4., 5. in 6. razredu. Spremeni se filozofija razširjenega programa; razlika med starim in novim
konceptom je v pristopih, metodah, oblikah dela (formativno spremljanje, aktivne oblike dela,
heterogenost, fleksibilnost, interdisciplinarnost …).
S 1. septembrom 2018 ne bo več projekta Zdrav življenjski slog, bodo pa vsebine le-tega vključene v
razširjeni program od 1. do 9. razreda, saj bo vsem učencem omogočena vključitev v pet ur gibanja na
teden (3 oz. 2 uri v obveznem programu in 2 oz. 3 uri v okviru razširjenega programa).
Ko se bo učenec odločil za obiskovanje katerekoli vsebine iz razširjenega programa, bo to zanj postala
obveza. Tudi zapuščanje vsebin razširjenega programa v času podaljšanega bivanja ne bo več možno
izven vnaprej dogovorjenih ur (14.25, 15.15, 16.05).
Pri nobeni vsebini razširjenega programa (tudi pri neobveznih izbirnih predmetih v 4., 5. in 6. razredu)
učenci ne bodo več ocenjeni.
Razširjeni program zajema naslednja področja:
- Podaljšano bivanje (OPB)
- Neobvezne izbirne predmete (NIP)
- Dodatni (DOD), dopolnilni pouk (DOP)
- Interesne dejavnosti
- Jutranje varstvo (JV)
- Individualno in skupinsko pomoč (ISP)
Na vseh naštetih področjih razširjenega programa bo morala šola izvajati tri vsebinska področja, ki bodo
morala biti med seboj uravnotežena po količini (vsako področje bo treba izvajati v obsegu ene tretjine
izvedbenega dela razširjenega programa).
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Pregled podrobneje opredeljenih vsebinskih področij razširjenega programa (RaP):
A. PODROČJE (GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE)
a) Gibanje
 Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
 Gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti
 Ustvarjanje z gibanjem
b) Prehrana in prehranjevanje
 Zdrav in uravnotežen jedilnik
 Higiena
 Označevanje živil
 Kultura prehranjevanja
 Različni načini prehranjevanja
c) Zdravje in varnost
 Telesno in duševno zdravje ter počitek
 Moje zdravo okolje: dom, šola, …, Zemlja
 Skrb za lastno varnost in varnost drugih
 Kemijska varnost ali kako živeti z nevarnimi snovmi vsakdana
 Varna mobilnost
 Preprečevanje odvisnosti
 Preprečevanje različnih oblik nasilja
 Zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa
B. PODROČJE (KULTURA IN TRADICIJA)
a) Kultura, umetnost in dediščina
 Kulturno-umetnostna vzgoja
 Naravna dediščina in varovanje okolja
 Tehniška kultura in dediščina
b) Kultura in sodelovanje (kultura sobivanja)
 Socialno učenje
 Kultura pogovora
 Od šolske k državljanski kulturi
 Medkulturni dialog
 Prostovoljstvo
c) Tuji jeziki
 Jaz in moj svet
 Moje ožje okolje
 Moje širše okolje
 Stiki med kulturami
C. PODROČJE (VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OŠ)
a) Samostojno in /ali sodelovalno učenje
 Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog
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 Učenje z raziskovanjem in reševanjem problemov
 Priprava na tekmovanja
 Računalniško mišljenje
 Tehnologija in inovativnost
 Informacijsko okolje in medijska pismenost
 Dodatna podpora in pomoč učencem pri učenju
b) Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 Prehajanje iz vrtca v OŠ (igra kot učenčeva primarna dejavnost, socialni,
čustveni razvoj)
c) Medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje
 Sodelovanje v šolski skupnosti in šolskem parlamentu
 Mednarodno sodelovanje
 Medgeneracijsko sodelovanje
 Okolje in trajnostni razvoj
Po dodatnih pojasnilih ravnateljice, da koncept prinaša učencem dodano vrednost na različnih področjih
(omogoča jim večjo aktivnost in samostojno odločanje o lastni dejavnosti) ter razpravi med člani sveta
staršev je večina navzočih z naklonjenostjo sprejela informacijo o uvedbi poskusa. Nekateri člani so
izpostavili dilemo glede ocenjevanja, in sicer da se negativna ocena ne bo upoštevala, ostale pa (npr.
dvojka), kar morda ni povsem pošteno, vendar z opazko, da se bo, ko se bodo na tem področju pojavljale
pomanjkljivosti, to upoštevalo tudi ob spremljavi.
SKLEP:

Starši so sprejeli informacijo o uvedbi poskusa »Uvajanja tujega jezika v
obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni
šoli«.

K 5.
Knjižničarka je starše ponovno pozvala, naj opomnijo otroke na pravočasno vračilo knjig, izposojenih v
šolski knjižnici. Zamudnina za nepravočasno vrnjene knjige je 10 centov na dan; le–ta pa se obračuna pri
mesečnih obračunih na položnici. Učencem 1. razreda se zamudnina za nepravočasno vračilo knjig ne
obračunava. Rok za vračilo izposojenih knjig se lahko podaljša, vendar ne za knjige, ki jih imajo učenci
za domače branje.
SKLEP:

Sprejme se informacija o zamudnini za nepravočasno vrnjene knjige v šolski
knjižnici.

K 6.
Ravnateljica je povedala, da je srečanje na Češkem potekalo v prijateljskem vzdušju, učenci so bili
navdušeni nad gostitelji in komaj čakajo ponovnega snidenja, ki bo v času od 23. 5. do 26. 5. 2019.
SKLEP:

Sprejme se informacija o delovnem srečanju na Češkem.

K 7.
Delo do konca šolskega leta je predstavila pomočnica ravnateljice, in sicer bo 14. 6. 2018 v Termah Čatež
valeta za učence 9. razreda, zaključna prireditev za ostale učence bo 20. 6. 2018, 21. 6. 2018 bo proslava
v počastitev Dneva državnosti. Gost bo Marko Soršak Soki.
SKLEP:

Sprejme se informacija o delu šole do konca šolskega leta.
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K 8.
Predstavnica 6. a razreda je podala pripombo glede nepravočasnega vpisa ocen in obveščanja staršev o
kršitvah otrok v eAsistent .
Podana je bila pripomba, da učitelji premalo koristijo učilnico v naravi, še posebno v teh vročih dneh.
Peter Cvelbar je podal vprašanje glede rezultatov nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu
2017/2018. Jadranka Čabraja je predstavila rezultate, ki so sledeči:
9. RAZRED
Slovenščina
Matematika
Kemija
Osnovna šola Brežice
27,9 t.
23,4 t.
12,6 t.
46,5 %
46,8%
38,2 %
Slovensko povprečje
30,5 t.
26,5 t.
16,7 t.
50,79 %
52,91 %
50,61 %
Dosežki po oddelkih
Predmet
SLOVENŠČINA
max. 60 točk
MATEMATIKA
max. 50 točk
KEMJA
max. 33 točk

9. a
28,9 t.
48,1 %
23,7 t.
47,5 %
13,3 t.
40,4 %

Razred
9. b
28,1 t.
46,8 %
24,2 t.
48,3 %
12,5 t.
37,8 %

9. c
26,9 t.
44,8 %
22,4 t.
44,7 %
12,1 t.
36,5 %

6. RAZRED
Osnovna šola Brežice
Slovensko povprečje

Slovenščina
23,5 t.
47,1 %
46,09 %

Matematika
23,4 t.
46,8 %
52,39 %

Angleščina
22,8 t.
47,6 %
50,96 %

6. a
25,3 t.
50,56 %
24,2 t.
48,48 %
24,2 t.
50,40 %

Razred
6. b
24,5 t.
49,0 %
22,5 t.
45,03 %
21,7 t.
45,11 %

6. c
20,9 t.
41,76 %
23,5 t.
46,92 %
22,7 t.
47,28 %

Dosežki po oddelkih
Predmet
SLOVENŠČINA
max. 50 točk
MATEMATIKA
max. 50 točk
ANGLEŠČINA
max. 48 točk

Diana Kosar je vprašala glede zbiranja denarja (gotovine) za športni dan – veslanje, ki je predviden za
petek, 15. 6. 2018. Mateja Jankovič Čurič je obrazložila, da izvajalec šoli ne more izstaviti e-računa za to
storitev, zato bodo učitelji športa storitev plačali ponudniku in dobili račun.
Dušanka Najvirt Jeličič je podala pobudo, da bi se učenci v oddelkih pogovorili in koga izmed sošolcev,
ki nima možnosti počitniškega letovanja, povabili na počitniško doživetje v krogu družine. Gospa Najvirt
je še povedala, da ona to že počne in vsako leto poleg svojih otrok vzame na izlet tudi še koga iz oddelka.
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Predsednica je prebrala pobudo, ki je bila objavljena na spletu oz. v medijih, njej pa jo je posredovala
predstavnica 8. c s pobudo o obravnavi na seji sveta staršev:
»Spoštovani starši! Bliža se konec pouka v šolskem letu, ki je povezan tudi s poslavljanjem in
izkazovanjem različnih pozornosti za opravljeno delo in sodelovanje. Ob tem bi vas radi opozorili na
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (UL. RS, 69/11, 30. in 31. člen). Učitelji šole prosimo
oziroma pozivamo starše in učence, da v šolo ne prinašate dragocenih daril, denarja, vrednostnih
papirjev in darilnih bonov. Darila do vrednosti 20,86 evra so last prejemnika. Javni uslužbenci ne smejo
sprejeti daril, katerih vrednost presega 62,59 evra oziroma skupno 125,18 evra v istem koledarskem letu,
če so prejeta od iste osebe. Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila, ki presegajo 125,18
evra, postanejo last delodajalca. Darilo razreda oziroma staršev ob zaključku šolskega leta se šteje kot
eno darilo. Javni uslužbenec v nobenem primeru ne sme sprejeti denarja, bonov, vrednostnih papirjev
ali nakita. Namesto tega bomo veseli vaših prispevkov v šolski sklad, ki jih bomo namenili za opremo,
učila in pomoč socialno šibkim družinam pri plačilu šolskih stroškov«.
Po krajši razpravi je bil sprejet sklep, da svet staršev ne bo odločal o tem, kaj naj naredijo starši, in zavzel
stališče, da je odločitev o obdarovanju učiteljev domena vsakega oddelka posebej – mora pa biti v skladu
z zakonskimi normami in predpisi.
SKLEP:

Člani sveta staršev so bili seznanjeni s pobudo; sprejeli so sklep, da svet staršev
o obdarovanju učiteljev ne bo odločal; odločitev je v domeni vsakega oddelka
posebej in mora biti v skladu z zakonodajo.

Seja je bila zaključena ob 19.22.
Predsednica sveta staršev:
Mateja Jankovič Čurič
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