ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 11. decembra 2017, ob 17. uri v zbornici šole
Prisotni: Daniela Likar Zvonar, Simona Pungeršek Cunk, Petra Klenovšek, Milica
Skamagkoulis, Katja Bovha Hus, Špela Fotivec, Sabina Mernik, Marjana Rojc, Jernej
Godnik, Iris Majdič, Snežana Delakorda, Mateja Krajnc Šoštarič, Ana Dragutinović, Romana
Presinger, Andreja Regner, Vid Burnik, Jasna Markovič, Tomaž Kužner, Maja Orehov,
prisotna pa sta bila tudi pomočnik ravnatelja Marjan Kuhar in svetovalna delavka Irena Pesan
Zlodej
Odsotni: Urška Farčnik
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Imenovanje ravnatelja šole – zaprosilo za mnenje o kandidatih
3. Pobude in predlogi
4. Razno
K točki 1/
Na zapisnik 1. seje Sveta staršev, ki je bila 25. 9. 2017, ni bilo nobenih pripomb.
SKLEP:
Svet staršev je potrdil zapisnik zadnje seje z dne 25. 9. 2017.
K točki 2/
Predsednik Sveta staršev je prisotne seznanil, da ravnatelju šole poteče mandatno obdobje 18.
4. 2018, zato je Svet šole pričel s postopkom imenovanja ravnatelja šole, in da je bil razpis za
prosto delovno mesto ravnatelja/-ice objavljen v časniku Šolski razgledi dne 17. 11. 2017.
Svet šole je nato na podlagi 53. a člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 in 19. člena Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
56/17) Svet staršev zaprosil za mnenje o kandidatu, ki izpolnjuje zahtevane pogoje razpisa.
V razpisanem roku je v tajništvo šole prispela ena vloga. Predsednik Sveta staršev je vse
prisotne seznanil z vsebino prispele vloge, ki jo je vložil Branko Močivnik, dosedanji
ravnatelj šole.
Po pregledu vloge je Svet staršev oblikoval obrazloženo pisno mnenje o kandidatu za
ravnatelja I. osnovne šole Celje, ki je priloga k temu zapisniku.
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Na podlagi obrazloženega pisnega mnenja o kandidatu za ravnatelja šole je Svet staršev
sprejel naslednji
SKLEP:
Svet staršev je soglasno sklenil, da podpira Branka Močivnika kot kandidata za ravnatelja
I. osnovne šole Celje za mandatno obdobje 2018–2023.
K točki 3/
S strani staršev ni bilo nobenih pisnih pobud.
K točki 4/
Predstavnik staršev 4. b razreda je izpostavil porast nasilnega obnašanja učencev, tudi med
učnimi urami. Zaradi nasilja šestošolca nad četrtošolcem prejšnji teden ga je zanimalo, kakšne
ukrepe smo izvedli in kaj lahko šola naredi, da do takšnih dejanj v bodoče ne bi prihajalo.
Starše skrbi predvsem to, da učiteljica v razredu ni opazila nasilnega dejanja in želijo, da se
tovrstne težave sprotno urejajo z učenci in starši.
Pomočnik ravnatelja je povedal, da so bili opravljeni vsi razgovori z učenci in učiteljico,
obveščeni so bili tudi starši vpletenih. S starši nasilnega učenca je bil opravljen tudi razgovor.
Vsi strokovni delavci se trudimo, da vse spore in oblike nasilja ter neprimernega vedenja
rešujemo sproti.
Predstavnik staršev 9. a razreda je na zadnji seji sveta staršev povedal, da je zasledil članek s
problematiko o napakah, ki se pojavljajo v učbeniku založbe Rokus Klett za matematiko v 9.
razredu. Zanimalo ga je, ali učitelji učijo po učbeniku ali učijo, kot je prav.
Pomočnik ravnatelja je povedal, da je preveril, kako je z obravnavo učne snovi v tem
konkretnem primeru (verjetnostni račun) in da učitelji snov podajajo pravilno, kar kažejo tudi
rezultati naših učencev na NPZ, ki so naloge iz verjetnostnega računa opravili nadpovprečno.
Predstavnica staršev 6. a razreda je podala vprašanje, zakaj učenci ne morejo popravljati
negativnih ocen. Starši so nato še dodali, da tudi pozitivnih ocen učenci ne morejo
izboljševati.
Pomočnik ravnatelja je povedal, da bo postavil vprašanje učiteljem na učiteljskem zboru in
podal odgovor na naslednji seji.
Starše je zanimalo, ali se bo drevored brez ob Vrunčevi ulici ohranil.
V začetku šolskega leta je bil opravljen strokovni pregled brez. Ugotovljeno je bilo, da so
breze ostarele in poškodovane (lom vej), zato jih bo potrebno odstraniti. Namesto obstoječih
dreves bomo vzdolž matične zgradbe ob Vrunčevi ulici zasadili nov drevored.
Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 17.40.
Štev.: 900-1/2017-10
Celje, 13. 12. 2017

Zapisala
Saša Remsko

Predsednik Sveta staršev
Vid Burnik, prof.
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