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ZAPISNIK 

seje Sveta staršev, ki je bila dne,  26.2.2013 v prostorih OŠ Mihe Pintarja Toleda . 

 
DNEVNI  RED: 

Predstavitev  aktivnosti  v  II. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2012/13 
gospod Sebastjan Kukovec 
 

Prisotni  člani Sveta staršev 

Džemal Kadrić, Karmen Hribernik, Tanja Meža Jurjovec,  Frančiška Kumek, Peter Vrčkovnik, Danica 

Jakop Verdev, Mojca Dvoršek, Boris Jurkošek,  Jasna Kompare, Branka Mramor, Dragan Kovačević, 

Sašo Ovniček , Simona Radovanović, Katja Borovnik 

 

Odsotni člani Sveta staršev 

Gregor Gojević,  Predrag Nunić, Mojca Rozman 

Drugi prisotni: 

člani Sveta zavoda 

Sebastjan Kukovec 

Anton Skok 

Drago Martinšek 

Seja je potekala  skladno s Poslovnikom Sveta staršev. 



Ugotavljanje sklepčnosti: (29. člen Poslovnika  sveta staršev) 

Svet staršev ima  19 članov. Prisotnih je 16 ( šestnajst) članov sveta staršev. 

Ugotovitev: Svet staršev je sklepčen. 

Skladno s  53. členom poslovnika  svet staršev soglaša, da  piše zapisnik  seje Dušanka Kolšek. 

Potrditev  dnevnega reda seje:  

Predstavitev  aktivnosti  v  II. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2012/13 
gospod Sebastjan Kukovec 
 

glasovanje 

prisotnih: 16 

za : 16 

SKLEP 1: 

Predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

 

Gospod  Sebastjan Kukovec je s 1.2.2013 nastopil  pet letni mandat  na delovnem mestu ravnatelja 

šole. 

Skladno s svojo vizijo, dogovorom z učiteljskim zborom  in ustanoviteljem MO Velenje je pripravil  in 

predstavil   plan dela  in cilje zastavljene za čas do  konca  šolskega leta 2012/13. 

Šole v naravi : 

V februarju je bila zaključena  5 dnevna  šola smučanja za učence 6.razredov. 

V marcu bodo učenci 5. razredov   vključeni  v 5 dnevni intenzivni tečaj smučanja na Golteh. Tečaj bo 

za vse učence brezplačen, stroške pokriva MO Velenja. 

V tem šolskem letu bo izpeljana še šola  plavanja . 

Analize  takih oblik izobraževanja izkazujejo zelo pozitiven vpliv na  učence vključene  v takšno obliko 

pouka in dejavnosti.  OŠ Mihe Pintarja Toleda  se  bo potrudila,  da bo lahko »šole v naravi« 

organizirala tudi v bodoče.  

 

Tedenski napovednik: 

Na spletni strani šole bodo objavljene dejavnosti, ki so planirane za naslednji  teden. 

Namen: boljša obveščenost staršev in učencev  

 



Hospitacije  strokovnih delavcev 

V  naslednjih mesecih bodo poskusno tekle » kolegialne hospitacije« 

Urnik hospitacij  dogovorijo   strokovni delavci sami. 

 e-Asistent 

OŠ Mihe Pintarja Toleda bo s 1.9.2013  s pomočjo aplikacije  e-Asistent vodila vse delo povezano s 

pedagoškim procesom. 

cilj: 

Z  aplikacijo  e-Asistent   sprotno  obveščati  starše o delu učenca- otrok in s  tem krepiti pozitivne 

učinke »trikotnik« učitelj - učenec - starši. 

Poskusno uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred  v šolskem letu 2013/14 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo v naslednjih mesecih objavilo   na osnovi 

Zakona o osnovni šoli in sprememb  razpis  katerega namen je izbrati 15% OŠ na področju R Slovenije, 

ki bodo izpolnjevale pogoj za  poskusno uvajanje  prvega tujega jezika v 1. razred v šolskem letu 

2013/14. 

OŠ Mihe Pintarja  Toleda se  bo prijavila na razpis, saj vse analize dokazujejo, da v zakonu zahtevane 

pogoje šola  izpolnjuje. 

O nameri smo obvestili tudi starše šolskih novincev  in jih prosili za pisno soglasje . 

 

Projekti 

Najpomembnejša dejavnost šole je  pouk. 

Šola pa lahko s primerno izbranimi projekti  pridobi » dodano vrednost«. 

Projekti naj bodo  izbrani tako, da spodbujajo interes in samostojno  dejavnost  učencev. 

V šoli sta v začetni fazi dva projekta. 

1. Modni velikani 

koordinator Ljudska univerza  Velenje 

Učenci bodo  iz volne  pripravili » obleko« za drevo. 

2. Ura za zemljo 

celoletni projekt 

Povezovanje učencev z okoljem,  s poudarkom na ohranjanju  naravnih virov in v tej smeri tudi   

urediti atrije. 



INVESTICIJE 

Računalniška oprema 

strokovni delavci so  pridobili sodobne prenosne računalnike 

načrt za posodobitev  računalniške učilnice je pripravljen 

Signalne luči 

zaradi varnosti je nujno zamenjati po šoli nameščene signalno-varnostno razsvetljavo. 

Šolski atriji in drugi šolski prostori 

Šola ima še vedno interes  urediti atrije tako, da bodo privlačnejši in uporabnejši za učence. 

Potrebno je tudi urediti  garderobe, kabinete in pisarne. 

Nujna  ureditev - ustrezna označba varne šolske poti in  primernega dovoza  na J strani šole 

Sanacija  vodovodnih napeljav, toplotnega ogrevanja  

Gospodu  ravnatelju Sebastjanu Kukovcu se je  v predstavitvi priključil gospod Martinšek(MO 

Velenje,Urad za družbene dejavnosti: 

MO Velenje se zaveda pomembnosti kvalitetnega OŠ izobraževanja in seveda tudi tega, da mora biti  

za  le to  v osnovi zagotovljen primeren šolski prostor.  

MO Velenje je glede na oceno stanja zgradbe v letu 2012 predvidela  večji poseg v zgradbo OŠ MPT z 

namenom sanirati in posodobiti  napeljave  in zgradbo samo. 

Sanacija bo potekala v 2-3 fazah, 1. del je bil zaključen v avgustu 2012. 

Sanacija se bo nadaljevala takoj  po zaključku pouka v šol. letu 2012/13. 

Prisotni so bili  zadovoljni z najavljenimi  projekti  v pedagoškem procesu in  z resnostjo pristopa MO 

Velenje, kot ustanoviteljice k nujni sanaciji  šolske zgradbe. 

Vabilo na sejo, lista prisotnih in  gradiva so priloga tiskani obliki zapisnika, ki se hrani v arhivu Sveta 

staršev, v prostorih tajništva šole. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00  uri.                                     Predsednica Sveta staršev 

                                                                                                      Tanja Meža Jurjovec     

 

 

 


