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ZAPISNIK 

 

6. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v četrtek, 27. 9. 2012, ob 

17.30 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni: mag. Erika HVALA, Katja KUSTEC, Lidija VUČKO, Melita TOMPA 

LEBAR, Teo PUCKO, Manca ŽALAR KRESLIN. 

 

Odsotni: Franc VUČKO, Dušan DERVARIČ, Stanko BOHNEC, Jasmin ŠANTL (vsi 

opravičeno), Danijel PETKOVIĆ (neopravičeno). 

 

Seji je prisostvovali še mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega zavoda in člani Sveta 

staršev OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.  

 

Ob ugotovitvi prisotnosti in sklepčnosti je predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, 

pozdravila ravnateljico in prisotne člane sveta zavoda na peti seji sveta zavoda in hkrati 

predlagala naslednji 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, pregled in potrditev zapisnika 5. seje in 1. korespondenčne 

seje. 

2. Razlaga sprememb diferenciacije – potrditev izvajanja pouka v manjših učnih 

skupinah. 

3. Pregled in potrditev Pedagoškega poročila o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12. 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za šolsko leto 2012/13. 

5. Predstavitev sprememb internih aktov (Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt) in 

potrditev. 

6. Predstavitev varnostnega načrta šole. 

7. Predstavitev delovanja spletnih učilnic za člane sveta staršev in sveta zavoda. 

8. Vaše pripombe, mnenja, predlogi, … 

 

Predlaga še dopolnitev dnevnega reda z dodatno točko: Oblikovanje pritožbene komisije. 

Točka se doda kot 5. točka dnevnega reda.  

 

Prisotni člani so podprli novi dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, pregled in potrditev zapisnika 5. seje in 1. korespondenčne 

seje. 

2. Razlaga sprememb diferenciacije – potrditev izvajanja pouka v manjših učnih 

skupinah. 

3. Pregled in potrditev Pedagoškega poročila o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12. 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za šolsko leto 2012/13. 
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5. Oblikovanje pritožbene komisije. 

6. Predstavitev sprememb internih aktov (Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt) in 

potrditev. 

7. Predstavitev varnostnega načrta šole. 

8. Predstavitev delovanja spletnih učilnic za člane sveta staršev in sveta zavoda. 

9. Vaše pripombe, mnenja, predlogi, … 

 

  

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, je prebrala sklepe 5. seje Sveta zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica, ki so bili sprejeti 2. julija 2012. 

 

Sklep št. 1: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica sprejmejo nov Pravilnik 

o šolski prehrani. 

 

Sklep št. 2: 

 

Predstavniki Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrca potrdijo predvidene 

razpise za objavo delovnih mest za vrtec, ki jih je predhodno potrdil župan občine 

Črenšovci s soglasjem štev.: Ž-101/2012 z dne 29. 6. 2012. 

 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik seje z 2. julija 2012. 

 

 

 

Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, je prebrala sklep 1. korespondenčne seje 

Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bil sprejeti 13. avgusta 2012. 

 

Sklep št. 1: 

 

Člani sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica se strinjajo z objavo prostih 

delovnih mest za učitelja zgodovine , geografije in OPB, računalnikarja, snažilke ter 

pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok. V skladu z ZUJF si je ravnateljica šole 

pridobila vsa potrebna predhodna soglasja za vrtec in šolo. Razpisana delovna mesta 

so bila objavljena na Zavodu za zaposlovanje, v petek, 17. 8. 2012. 

 

 

 

Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila 13. avgusta 2012. 
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K 2. točki dnevnega reda 

 

Predsednica Melita Tompa Lebar je povedala, da je na področju izvajanja diferenciacije prišlo 

do sprememb in je predala besedo gospe ravnateljici. 

Gospa ravnateljica, mag. Terezija Zamuda, je povedala, da je svet zavoda v mesecu maju 

sicer že potrdil izvajanje diferenciacije, tako fleksibilne, kakor tudi pouk po ravneh, vendar pa 

nova zakonodaja namesto nivojskega pouka predlaga pouk v manjših učnih skupinah. Tako se 

v manjših učnih skupinah pouk izvaja v 4. razredu pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku 

v obliki ¼ ur v zadnjih treh mesecih, v 7. razredu pri istih predmetih v obsegu ¼ skozi vso 

šolsko leto, v 8. razredu pa prav tako pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku nemščine v 

obsegu celotnega števila ur po predmetniku celo šolsko leto. Prav slednje se izvaja v 

heterogenih skupinah, oblikovanje le teh je v domeni šole. 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli  

 

Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo izvajanje pouka v 

manjših učnih skupinah v 4., 7. in 8. razredu pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku 

po predmetniku. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila Pedagoško poročilo o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12 (priloga). 

Poudarila je, da je bila izvedena samoevalvacija, predvsem na učnem področju. Napredovalo 

je 98,14 % učencev. Z učnim področjem smo zadovoljni, pri predmetih, kjer se učenci morajo 

učiti več teorije, so rezultati slabši. Realizacija pouka je okoli 100 %. Tudi z rezultati NPZ so 

na šoli dokaj zadovoljni, v prihodnosti je potrebno razvijati predvsem bralno razumevanje. Na 

šoli je bilo veliko število interesnih dejavnosti. 

Na vzgojnem področju je potrebno delati na doslednosti učiteljev, kakor tudi na ureditvi 

jedilnice in varne poti.  

V vrtcu so bili glavni cilji razvoj govora in knjižnega jezika, uporaba IKT in razvijanje 

medsebojnih odnosov. 

 

Gospa Manca Žalar Kreslin je povedala, da so starši v vrtcu imeli največ pripomb glede 

kuhinje. Ko je videla prenovljeno kuhinjo je bila presenečena glede samega prostora, kakor 

tudi glede dejstva, da je na voljo voda in sadje. Vesela je, da se stvari premikajo naprej. 
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Gospa ravnateljica je povedala, da je končna investicija za kuhinjo v vrtcu znašala okoli 

26.000€, ureditev podlag pri toboganu v vrtcu in pod gugalnicami v šoli je bila dodatnih 

6000€.  

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli  

 

Sklep št. 2: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Pedagoško poročilo o 

delu javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Gospa ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica za šolsko leto 2012/13 (priloga). 

Predstavila je kader. Povedala je, da je 74 otrok vključenih v 4 oddelke vrtca. Štirje otroci so 

še na čakalni listi. 

Prioritetne naloge vrtca so razvijanje govorno jezikovnih zmožnosti, razvijanje medsebojne 

interakcije, nudenje dodatnih ponudb ob jutranjih prihodih in odhodih in postati e-

kompetentna ustanova. 

Povedala je, da je na šoli 159 učencev v 9. oddelkih. Prioritete so razvoj bralno učnih 

strategij, obnovitev znanj na področju ocenjevanja, postati e-kompetentna šola in povezati 

fleksibilni predmetnik z medpredmetnim ocenjevanjem. Povedala je še, da je veliko število 

učencev vključenih v oddelke podaljšanega bivanja (84 učencev) in predstavila posebnosti v 

šolskem koledarju. V pripravi je tudi projekt za obnovo ogrevanja šolskega poslopja kot 

prijava na državni razpis. 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli  

 

Sklep št. 3: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo Letni delovni načrt 

javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2012/13. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 

Predsednica Melita Tompa Lebar je povedala, da je potrebno obnoviti pritožbeno komisijo.  

Ravnateljica je povedala, da je potrebno imeti 10 članov, 7 zaposlenih na šoli, 1 predstavnika 

staršev in 2 zunanja člana.  

Predstavniki s šolske strani so mag. Erika Hvala, Melita Tompa Lebar, Andrej Nemec, 

Vladimir Mlinarič, Metka Filip, Elizabeta Petrovič in Klementina Weis. Zunanji predstavnici 
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sta gospa Marija Smolko, ravnateljica OŠ Odranci, in gospa Mateja Horvat, ravnateljica OŠ 

Beltinci. 

Predstavniki sveta staršev za svojega predstavnika v pritožbeni komisiji izvolijo gospoda 

Leona Hartmana. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 

Mag. Erika Hvala je predstavila spremembe internih aktov (priloga). Poudarila je, da so v 

Pravila šolskega reda dodana poimenovanja oblik nasilja, pravila pri uporabi IKT, pravilo o 

postopnosti in primeri vzgojnega postopanja. 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli  

 

Sklep št. 4: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo spremembe Pravil 

šolskega reda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

 

Mag. Erika Hvala je povedala tudi, da je v Vzgojni načrt šole dodan člen, ki narekuje 

ukrepanje skladno s 60. f členom Zakona o osnovni šoli. 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli  

 

Sklep št. 5: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo dopolnila Vzgojnega 

načrta OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda 

 

Predsednica Melita Tompa Lebar je predstavila varnostni načrt šole, ki je bil dokončan v 

lanskem šolskem letu. Župan Občine Črenšovci je bil z njim seznanjen 20. 7. V njem se 

nahaja veliko analiz prometne situacije – analiza štetja prometa, analize anket staršev, prikaz 

situacije na cestiščih po Bistrici, policijsko poročilo. Poudarila je, da je največja težava še 

vedno varna pot otrok v šolo in prometna situacija okoli šole. V varnostnem načrtu so podani 

tudi predlogi za ureditev prometne situacije. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda 
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Predsednica sveta zavoda je predala besedo šolskemu računalnikarju, Andreju Nemcu, ki je 

zbranim razložil, kako priti do spletnih učilnic namenjenih svetu staršev in svetu zavoda in 

kako se v njih prijaviti. Potrebno je ustvariti uporabniško im in geslo, potrebno je imeti 

veljavni elektronski naslov. Po predstavitvi je gospod Andrej Nemec povedal, da je ob 

morebitnih težavah na voljo preko svojega elektronskega naslova. 

 

Predstavniki sveta staršev so za skrbnico spletne učilnice za svet staršev izbrali gospo Denise 

Semenič. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda 

 

Dodatnih pripomb, mnenj in predlogov ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - vabilo 

 - lista prisotnih 

 - predstavitev Pedagoškega poročila o delu javnega zavoda OŠ Prežihovega  

  Voranca Bistrica za šolsko leto 2011/12 

 - predstavitev Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ Prežihovega  

  Voranca Bistrica za šolsko leto 2012/13 

 - predstavitev sprememb internih aktov 

 

 

  

 


