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ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

z dne 29. septembra 2014 ob 18.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

Ravnateljica Ivanka Korez, poslovna sekretarka Mojca Čurin, pomočnica
ravnateljice Mateja Lampret in člani sveta staršev: Krničar Mitja, Medved
Tina, Medved Sanja, Frangež Anton, Rojko Romana, Horvat Medved
Natalija, Krajnc Jelka, Dobič Apolonija, Sternad Davorin, Krajnčič Anton,
Perkovič Valerija, Čelan Benkovič Sonja, Kureš Matjaž.

ODSOTNI:

Opravičeno: Gornjak Helena.

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje sveta staršev,
2. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev,
3. Obravnava pedagoškega poročila za šolo in vrtec za šolsko leto
2013/2014,
4. Obravnava letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto
2014/2015,
5. Obravnava letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto
2014/2015,
6. Obravnava nadstandardnih dejavnosti v okviru letnega
delovnega načrta,
7. Pobude, predlogi, vprašanja.

K točki 1:
V uvodu je ravnateljica pozdravila prisotne in predstavila poročilo o volitvah članov v svet staršev ter
izvoljene člane sveta staršev šole in enote vrtec Cirkovce. Za novo šolsko leto 2014/2015 je bilo potrebno
izvoliti novega predsednika sveta staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. Člani sveta staršev so se odločili,
da bodo volitve javne. Predstavniki so predlagali, da bi bil to šolsko leto ponovno predsednik Anton
Frangež, ki so ga člani sveta staršev soglasno potrdili. Kot namestnico so člani sveta staršev potrdili Natalijo
Horvat Medved.
Sklep št. 1:

Svet staršev soglasno izvoli za predsednika sveta staršev Antona Frangeža, za njegovo
namestnico pa Natalijo Horvat Medved.
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K točki 2:
Vodenje sestanka je tako prevzel predsednik, ki je starše seznanil s poslovnikom sveta staršev, ki so ga
prejeli skupaj z vabilom.
K točki 3:
Ravnateljica je na kratko povzela pedagoško poročilo za šolsko leto 2013/14. Povedala je, da je bil LDN v
celoti realiziran. Pedagoški proces je bil izveden 99 %. Na pedagoško poročilo, s katerim so bili starši
seznanjeni, ni bilo pripomb. Poročilo je priloga zapisniku.
Sklep št. 2:

Svet staršev soglasno potrdi pedagoško poročilo za šolo in vrtec za šolsko leto 2013/2014.

K točki 4:
Pedagoška vodja enote vrtec Cirkovce Mateja Lampret je predstavila letni delovni načrt za enoto vrtca za
šolsko leto 2014/2015. LDN je priloga zapisniku.
Sklep št. 3:

Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za enoto vrtec za šolsko leto 2014/2015.

K točki 5:
Ravnateljica Ivanka Korez je prestavila letni delovni načrt za šolo Cirkovce za šolsko leto 2014/2015.
LDN je priloga zapisniku.
Sklep št. 4:

Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za šolo za šolsko leto 2014/2015.

K točki 6:
V okviru nadstandardnih dejavnosti bo šola izvajala plavalni tečaj za 1. in 2. razred, eko tabor za 1. razred,
šolo v naravi – smučanje za 6. in 7. razred, v vrtcu pa je nadstandardna dejavnost plavalni tečaj za otroke, ki
so pred vstopom v šolo. Starši so izrazili tudi željo po dvodnevnem taboru na Pohorju.
Sklep št. 5:

Svet staršev soglasno potrdi nadstandardne dejavnosti za šolo za šolsko leto 2014/2015.

K točki 6:
Pobude in predlogi za šolsko leto 2014/2015
Natalija Horvat Medved je povprašala, zakaj večje skupine otrok iz vrtca ne hodijo popoldan na igrala.
Sedaj je bil uvajalni mesec in zato vzgojiteljice niso bile toliko zunaj z otroki. Pojavlja se tudi problem, da
je potem na igralih preveč otrok, ker se tam v popoldanskem času zadržujejo predvsem otroci iz
podaljšanega bivanja.
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Starši so dali predlog, da bi mogoče vzgojiteljice otroke lažje prepričale v uživanje hrane, če bi jim
dekorirale krožnike (kot so lani pogosto počeli pri skupini Zajčki).
Natalija Horvat Medved, Jelka Krajnc in Romana Rojko so izrazile željo, da bi bil tudi letos za skupino
Metuljčki organiziran eko tabor, in sicer na Ruško kočo. To je želja tudi drugih staršev otrok iz skupine
Metuljčki.
Ga. Sanja Medved je izpostavila problem zaprtja vrtca čez novoletne praznike, saj meni, da so določeni
starši imeli problem z varstvom otrok. Pomočnica ravnateljice ga. Lampret je staršem povedala, da bomo
skušali letos urediti, da bo vrtec čez celotne praznike odprt, razen, če res ne bo prijavljenega nobenega
otroka za obiskovanje vrtca. Zavedati pa se je potrebno, da zaradi stroškov (materialni: elektrika, kurjava …)
lahko vse to vpliva na ekonomsko ceno.
Predstavnico sveta staršev skupine Pikapolonice je zanimalo, zakaj morajo starši plačevati ceno jasličnega
oddelka, če otroci nimajo več plenic. Računovodkinja in pomočnica ravnateljice sta staršem pojasnile, da je
manj otrok v skupini, s tem pa se jim vzgojiteljica lahko bolj posveti in je tudi zato večja sočasnost
vzgojiteljice in pomočnice v skupini (6 ur), za kar je posledično višja cena vrtca, saj je v taki skupini strošek
dela večji kot v skupini, kjer je 24 otrok. V tej skupini otroci še vedno potrebujejo več pomoči vzgojiteljice
(oblačenje, hranjenje).
Pri skupini Ježki je ostalo 6 predšolskih otrok. Starše je zanimalo, kaj bomo naredili s temi otroki. Ga.
Lampret je povedala, da bodo ti otroci deležni enakega učnega in vzgojnega procesa, kot so ga deležni v
skupini Metuljčki. Vzgojiteljica Monika bo z njimi tudi zjutraj delala naloge po Zmajčku.
Za enoto vrtec je starše zanimalo, zakaj nimamo zaposlenega svojega logopeda, saj je vedno več otrok z
govorno napako. Ravnateljica jim je pojasnila,da logopedov primanjkuje in zato ne smemo zaposliti svojega
lastnega logopeda, ki šoli in vrtcu tudi po normativih in standardih ne pripada.
Starši, ki imajo otroke v vrtcu, so izrazili željo, da že v mesecu avgustu objavimo seznam skupin, ali pa bi
staršem pisno poslali pošto, v kateri skupini se bo od septembra nahajal njihov otrok. Dogovorili smo se, da
bomo poskušali že mesecu avgustu objaviti seznam otrok po skupinah za enoto vrtec Cirkovce.
Predstavnike sveta staršev je zanimalo, če imamo več informacij za zimsko šolo v naravi, predvsem pa to,
zakaj se bodo otroci morali voziti z avtobusom do smučišča. Ravnateljica jim je pojasnila, da je CŠOD letos
prvič odprl dom na Cerknem, kamor so dodelili našo šolo, a žal ne moremo priti do nobenih informacij, saj
dom v tem trenutku uradno še ne obratuje. V kolikor kmalu ne bodo dobili vseh informacij, bomo primorani
odstopiti od pogodbe.
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Med starši se je pojavilo tudi vprašanje, zakaj si v učbeniškem skladu izposojamo knjige iz drugih šol.
Ravnateljica je pojasnila, da nam žal trenutno ministrstvo ne da denarja in ne moremo nabavljati niti
prenavljati zbirk učbenikov.
Ga. Natalija Horvat Medved je želela vedeti, kako je z umivanje zob v 2. razredu, če je to res potrebno.
Zakaj si otroci ne smejo prinesti zobnih ščetk od doma? Šola je staršem dala ponudbo za nakup ščetke, ki je
standardna, cenovno ugodna in primerna za škatlo, ki jo imamo za shranjevanje zobnih ščetk Vanjo lahko
shranimo samo ščetke določene dimenzije. Otroci pa imajo možnost, da si po malici umijejo zobe.
Predstavniki sveta staršev so izrazili željo, da se učitelji v podaljšanem bivanju potrudijo, da otroci opravijo
domače naloge (da jih učitelji čim bolj spodbujajo k domačim nalogam).
Ga. Čelan Benkovič je zanimalo, kdaj bo predstavitev srednjih šol, kako bo potekala, in zakaj se v
predstavitev ne smejo vključiti tudi 8. Razredi. Na naši šoli se bodo šole predstavile po dve skupaj in ne kot
tržnica poklicev. Organizirali pa bomo nekatere predstavitve tudi za 8. razred.
Pojavile so se tudi pripombe na šolski prevoz oziroma na šoferja šolskega avtobusa, saj se pogosto ne ustavi
na avtobusni postaji, vozi prehitro, med vožnjo pogosto telefonira, prehitro odhaja izpred šole. Starši želijo,
da o tem pisno obvestimo Arrivo. Ravnateljica je povedala, da je šola že večkrat telefonsko obvestila
pristojne in se pogovorila tudi s šoferjem. Sedaj bomo dali pripombe v pisni obliki.
Še vedno se pojavlja problematika parkiranja zaposlenih v prvi vrsti na parkirnem prostoru pred šolo. Te
učitelje ravnateljica že opozarja, vendar so določeni delavci mnenja, da so jim s tem kršene njihove pravice.
Starši zahtevajo, da šola ustrezno problematiko uredi s hišnim redom.
Starše je zanimalo, zakaj so otroci iz šole v naravi prišli z navadnim avtobusom. Ravnateljica je staršem
pojasnila, da smo iz Arrive dobili pojasnilo, da se jim je zadnji trenutek pokvaril avtobus in niso imeli druge
zamenjave.
Za enoto vrtec so starši izrazili željo, če so lahko pri čajniku nastavljeni lončki in dva ločena pladnja za
umazane in čiste lončke ter da se lončki skupine Ježki odstranijo.
Izraženo je bilo tudi nezadovoljstvo z izvajanjem košarke KK Haloze, saj se staršem zdi, da ni nobenega
reda in da otroci prostovoljno tekajo po telovadnici in se lahko tako hitro kateremu kaj zgodi.
Zanima jih tudi, zakaj nima učitelj športne vzgoje v sklopu interesne dejavnosti košarke, saj bi lahko
podaljšano bivanje in izvajanje interesnih dejavnosti kombiniral.
Podan je bil predlog, da bi lahko vsak učitelj, ki ima podaljšano bivanje, delal z otroki takrat na svojem
področju. Učiteljica angleščine dela z otroki angleščino, učitelj športne vzgoje igra z njimi košarko, nogomet
…
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Starši so omenili tudi negativen odnos učitelja športne vzgoje do učencev in njihove želje do sodelovanja na
tekmovanjih. Ob tem so predstavniki omenili, da bi se na športnem področju lahko naredilo več, otroci pa bi
lahko več hodili na tekmovanja.
Starše je zanimalo kako je z ceno plavalnega tečaja ? Ravnateljica je pojasnila, da se cena navezuje na
posamezno stopnjo starosti otrok. Tako je v višjih razredih že potrebno več prisotnosti učiteljev iz plavalnrga
kluba. g. Anton Frangež poudari, da bi bilo dobro prevereit vse morebitne cenejše variatne
Ga. Medved je opozorila tudi na dopis o pobiranju prostovoljnih prispevkov, saj se ji zdi, da je dopis
napisan tako, kot da starši morajo nekaj prispevati. Ravnateljico je prosila, če je lahko v novem šolskem letu
dopis brez zneska. Ga. Medved je tudi predlagala, da se objavi donatorski znesek posebej za šolo in vrtec in
vprašala, kaj so iz tega kupili. V vrtcu smo kupili blazine puzzle, ki so na terasi skupine Pikapolonice.
Ravnateljica je starše obvestila tudi o tem, da bo potrebno ponovno izvoliti nove predstavnike iz sveta
staršev v svet zavoda in 5 predstavnikov za svet šolskega sklada. Ob tem je ravnateljica poudarila, da si želi,
da bi novi predstavniki bili bolj aktivni. V obdobju enega meseca bo sestanek za šolski sklad, na katerem bo
predstavljeno poročilo za leto 2014, to poročilo bo kasneje predstavljeno tudi predstavnikom staršev.
G. Kureša je zanimalo, kdaj lahko 9. razredi začnejo s srečelovom. Ravnateljica mu je pojasnila, da bodo
devetošolci začeli s srečelovom v mesecu novembru.
Sestanek je bil zaključen ob 20.45.

Zapisala:

Predsednik:

Mojca Čurin

Anton Frangež
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