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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ŠOLE OŠ RAZKRIŽJE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Seja je bila v četrtek, 10. 10. 2019, ob 16.30 v zbornici šole. 

Prisotni člani sveta:  Cvetka Mlinarič, Karmen Rob,  Mojca Zadravec, Ana Trstenjak, Terezija 

Bogdan, Renata Vlaović, Denis Baumgartner, Bernard Makovec, Nina Petovari. 

Na sejo sta bili vabljeni in prisotni tudi ravnateljica Anica Šimonka in pedagoška vodja vrtca 

pri OŠ Razkrižje Petra Donša. 

Opravičeno odsotni: Katja Nemec, Alen Angelov. 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje  

3. Obravnava in poročilo LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2018/2019 

4. Obravnava in sprejem LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2019/2020 

5. Vprašanja, pobude, predlogi 

6. Razno 

 

K t. 1 

Predsednica sveta šole Mojca Zadravec je ugotovila, da je ob pričetku prisotnih 9 članov šole, 

ravnateljica in pedagoška vodja vrtca. Sklepčnost je zagotovljena. 

SKLEP 1/1/ 2019: Člani sveta šole OŠ Razkrižje sklepčnost in predlagani dnevni red 

soglasno potrdijo.  

 

 



K t. 2 Predsednica je povedala, da je osnutek zapisnika poslala v elektronski obliki in da 

pripomb ni bilo.  

Sklep 2/1/2019: Zapisnik s 6. seje sveta šole se sprejme v predstavljeni obliki.  

 

K t. 3 Gospa ravnateljica je predstavila Poročilo LDN OŠ Razkrižje za šolsko leto 2018/2019 

(glej prilogo). Omenila je, da smo bili uspešni na področju projektov Erasmus+. Izpostavila je, 

da učiteljica A. D. Ismajlovič že več let sodeluje v projektu Formativno spremljanje znanja in 

nas seznanja z novostmi.  

Ravnateljica je izpostavila še projekt Erasmus+K101, kjer je OŠ Razkrižje partnerska šola z 

nemško šolo. To pomeni, da je prijaviteljica projekta nemška šola. Ravnateljica je poudarila 

uspeh in dosežek folklornih skupin (uvrstitev starejše folklorne skupine na regijsko srečanje 

in nakup folklornih oblek za 2 skupini). Izpostavila je vidne športne dosežke in nov dogodek 

kot zaključek Bralne značke in motivacija za nadaljnje branje - Noč branja. Pohvalila je 

aktivno delovanje šolskega sklada. 

Gospa Petra Donša, vodja vrtca pri OŠ Razkrižje je podala poročilo LDN za šol. l. 2018/2019 za 

vrtec. Omenila je izreden vpis otrok med letom (7 otrok), ki pomeni motivacijo za nadaljnje 

kvalitetno in pestro delo. Pohvalila je posluh in sodelovanje z Občino Razkrižje, sodelovanje z 

GFML (smer vzgojiteljica predšolskih otrok) , ZD Ljutomer ter gospo Mihaelo Senčar, 

Glasbeno šolo Ljutomer (obisk balerin in nastop). 

Poudarila je prednostno nalogo vrtca: zdravje v vrtcu. Pomembno in uspešno je tudi 

sodelovanje s šolo, starši in starimi starši. Omenila je spontan obisk terapevtske psičke Eli z 

lastnico, ki je bil dobro sprejet med otroki. 

Omenila je nakup poganjalcev. 

 

Sklep 3/1/2019: Z dvigom rok smo soglasno potrdili Poročilo LDN za vrtec in šolo za šol. 

leto 2018/2019. 

 

K t. 4  

Ravnateljica Anica Šimonka je predstavila  LDN OŠ Razkrižje za šolsko leto 2019/20. 

Ravnateljica je poudarila, da imamo po mnogih letih 9 oddelkov. Omenila je projekt 

Trajnostna mobilnost v šolah, novost je tudi načrtovanje obiska nemško govoreče dežele in 

komuniciranje v tujem jeziku tam pri izbirnem predmetu. To bo organizirala ga. Nevenka 

Serdt od 6. do 9. razreda. Ekskurzija bo neobvezna. V času kurilne sezone prihaja hišnik prej. 



Vsi razredi bodo imeli naravoslovni dan Živimo zdravo, 15. 11.; vključili bomo tudi vrtec. 

Imamo 3 interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev.  

Pedagoška vodja Petra Donša je predstavila  LDN vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 

2019/20. Ga. Petra Donša nam je predstavila kadrovsko strukturo zaposlenih in št. otrok. 

Zaradi združevanja skupin je zamaknjen prihod vzgojiteljice za 15 min. Poudarila je, da bo 

rdeča nit v šol. letu POČUTIM SE DOBRO. Trajnostna mobilnost se vključuje tudi v vrtec, 

šestošolke bodo brale vrteškim otrokom. Letošnja načrtovana investicija v vrtcu je menjava 

posteljnine. 

 

Sklep 4/1/2019: Z dvigom rok smo soglasno potrdili  LDN za vrtec in šolo za šol. leto 

2019/20. 

K t. 5  Ga. Mlinarič je povedala, da bo občina sofinancirala cepljenje fantov proti HPV. 

Predlagala je, da bi se izogibali roditeljskim sestankom ob četrtkih, ker je težava s 

parkiriščem (zdravnik dela popoldne in starši zaparkirajo parkirna mesta pred ambulanto). V 

imenu župana se nam je zahvalila za sodelovanje.  Ga. Petovari je spraševala, če bi bilo 

možno oblikovati za nastop na srečanju otroških vrteških folklornih skupin 2 skupini, saj bi se 

nekateri otroci počutili izločene, če bi mentorica izbrala le nekatere. Razmišljala je, da je 

težava verjetno v premajhnem številu oblek. Ga. Donša je povedala, da se bodo dogovarjali v 

tej smeri z mentorico. 

Predsednica je povedala, da nas čakajo v mesecu decembru volitve  članov v svet šole, saj se 

nam januarja izteka mandat.  Vse dejavnosti o  volitvah bo pripravila do naslednje seje v 

mesecu novembru, ko moramo razpisati volitve v svet šole . 

Zapisnikarica:                                                                   Predsednica SŠ OŠ Razkrižje: 

Renata Vlaović                                                                  Mojca Zadravec 


