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ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

z dne 29. Januar 2019 ob 18.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

Ravnateljica Korez Ivanka, poslovna sekretarka Čurin Mojca, pedagoška
vodja vrtca Lampret Mateja in člani sveta staršev: Potočnik Suzana, Plajnšek
Sergej, Safošnik Mitja, Medved Sanja, Frangež Anton, Rodošek Branko,
Voga Monika, Dobič Apolonija.

ODSOTNI:

Urh Polona, Ivanuša Petra, Medved Nadja, Čelan Benkovič Sonja, Povh
Ksenija, Hren Klavdija, Kureš Matjaž.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 1. sestanka sveta staršev
Analiza in cena vrtca ( jaslice )
Velikost in normativi prostorov v šoli
Imenovanje predstavnikov v Svet Zavoda
Novosti v osnovni šoli
Novosti v vrtcu
Pobude, predlogi in vprašanja
Razno
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K točki 1:
V uvodu predsednik sveta staršev pozdravi prisotne in predstavi dnevni red, ki ga člani soglasno potrdijo.

Predsednik prav tako pove, da je na željo staršev bilo poslano vabilo tudi občini zaradi
obravnavanja prostorske stiske ter neprimernih prostorov v vrtcu in šoli, vendar se ga ni udeležil
nihče, niti nam iz občine niso sporočili, zakaj je temu tako.
Člani soglasno potrdijo zapisnik 1. sestanka sveta staršev.

Sklep št. 1:

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik prejšnje seje.

K točki 2:
Ravnateljica pojasni, da imamo v šolskem letu 2018/2019 v vrtcu Cirkovce drugačno sestavo skupin kot v
preteklem šolskem letu. V preteklem šolskem letu smo imeli dva oddelka drugega starostnega obdobja, 1
kombiniram oddelek, 1 oddelek prvega starostnega obdobja. V tem šolskem letu imamo pet oddelkov: 3
oddelke prvega starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja. Otroci iz prvega starostnega
obdobja, ki so lani bili v kombiniranem oddelku, letos spadajo pod prvo starostno obdobje in posledično
starši plačujejo več. S pomočnico ravnateljice vrtca sta na pobudo predsednika sveta staršev organizirale
sestanek s temi starši, ki je bil 4. 10. 2018, in vsi so razlago sprejeli z razumevanjem. Ravnateljica je na
sestanku povedala, da šola ni dolžna sklicevati sestankov, da bi starše obvestila o spremembi, strinja pa se,
da bi predhodno in pravočasno obveščanje pripomoglo k zmanjšanju slabe volje staršev.
K točki 3:
Predstavniki sveta staršev so podali pripombo, zakaj smo eno skupino vrtca prestavili v šolo, saj smo s tem
posledično ustvarili prostorsko stisko v šoli. Ker šola zagotavlja prostore za najstarejšo skupino otrok vrtca
v prostorih šole, so posledično umeščeni učenci 5. a. razreda v prostor, v katerem je delovala svetovalna
služba in meri le 30 m2. V tem prostoru je oteženo aktivno delo učencev. Ker se sestanka ni udeležila
predstavnica 5. a razreda nismo mogli razpravljati o mnenju staršev tega oddelka.
Starši so prepričani, da v prostorih za zagotavljanje dejavnosti predšolske vzgoje ni možnosti za sanacijo
prostorov, ki bi ustrezali standardom in normativom. Hkrati pa menijo, da bi z izgradnjo novih prostorov za
vrtec pridobili dodatne prostore za potrebe šole, ki jih že sedaj primanjkuje.
Starši ne želijo, da bi na račun povečanega vpisa otrok v vrtec bili prikrajšani osnovnošolski otroci.
Starši predlagajo, da naj se na občino poda skupen predlog Sveta staršev in vodstva šole za gradnjo novega
vrtca, sej se zavedajo, da so postopki dolgotrajni in trajajo več let preden pride do realizacije. Prav tako je
potrebno preveriti, ali obstajajo možnosti sofinanciranja omenjene investicije s strani MIZŠ. Predlogu se
pridružuje tudi ravnateljica.
Starši prosijo, da se jih pravočasno obvesti o novi spremembi cene vrtca.
Sklep št. 2:

Svet staršev sprejme soglasno sklep, da se na Občino Kidričevo pošlje pobudo o pričetku
aktivnosti za gradnjo novega vrtca v Cirkovcah.
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K točki 4:
Članom v svetu zavoda se izteče mandat in svet staršev mora izvoliti svoje predstavnike, ki jih bodo
zastopali v svetu staršev. Na sestanku so predlagali sledeče člane: Antona Frangeža, Sanjo Medved in
Branka Rodošek.
Sklep št. 3:

Svet staršev soglasno potrdi predlagane kandidate za predstavnike v Svet zavoda.

K točki 5:
Polletno poročilo za šolo. Trenutno imamo v šoli 11 oddelkov in 221 otrok. Od začetka šolskega leta se je
število povečalo za tri učence, ki so se prešolali na našo šolo. V prvem ocenjevalnem obdobju so bili vsi
dnevi dejavnosti izvedeni po planu. Nekaj učencev je to ocenjevalno obdobje zaključilo z negativno oceno
in to od tretjega razreda dalje. Nekateri od teh učencev imajo nizke sposobnosti, medtem ko drugi nimajo
motivacije za učenje. Obvestilo o ocenah v ocenjevalnem obdobju razredniki predajo staršem na razrednih
urah. Pri učencih, ki imajo negativne ocene in starši ne pridejo na razredne ure, se jim obvestilo pošlje po
pošti.
Večjih vzgojnih problemov nimamo. V tem ocenjevalnem obdobju so imeli en vzgojni ukrep. Šolsko
problematiko rešujejo učitelji neposredno ali s pomočjo šolske svetovalne službe.
Starše je zanimalo, kako je z nivojskim poukom. Ravnateljica je pojasnila, če opazimo, da so med učenci
velike razlike, potem se nekako poslužimo nivojskega pouka, ker je delo lažje, drugače pa oblikujemo
heterogene skupine.
Na sestanku je padla pobuda, da bi učence navajali, da se vstanejo, ko pride učitelj v razred, kar bi
pripomoglo k večjemu spoštovanju učiteljev in umirjanju razreda pred začetkom pouka.
Podan je bil predlog, da se v nižjih razredih pri angleščini učenci razdelijo v dve skupini, ki sta razdeljene
po težavnosti, saj je delo s tako velikimi skupinami težko in učenci ne dobijo toliko znanja, kot bi ga v
manjših skupinah. Razprava je tekla tudi v smislu ponovne uveljavitve nemščine kot prvega tujega jezika.
Ravnateljica je pojasnila, da se trenutno učenci ne odločajo za neobvezni izbirni predmet nemščine, nekaj
pobud je za interesno dejavnost a imajo težave s kadrom. Učiteljice imata že ure polno zasedene, zunanjega
sodelavca pa je za eno uro tedensko težko najti.
Uporaba telefona je v času pouka prepovedana, tudi med odmori, učitelji naj dosledno zahtevajo
upoštevanje teh pravil, saj so starši mnenja, da si otroci veliko sporočil pošiljajo v dopoldanskem času, ko so
pri pouku.
Pobuda staršev, je bila, da bi učenci, ki zjutraj čakajo na prvo uro, lahko šli na šolsko igrišče in jim ne bi
bilo potrebno čakati v avli šole.
Ravnateljica je obljubila, da bodo v kolektivu razmislili o smiselnosti in uveljavitvi omenjenih pobud.
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K točki 6:
Pomočnica ravnateljice za vrtec je povedala, da imamo v šolskem letu 2018/2019 v vrtec vpisanih 83 otrok.
Zaradi povečanega števila vlog bodo s 1. 3. 2019 sprejeli še dva otroka. V prvem polletju so izvedli vse
dejavnosti po planu.
Starše je zanimalo, ali bomo v skupini Marjetice kupili stolčke z naslonjali. V planu je, samo čakamo na
sprejetje proračuna iz strani občine za leto 2019. Starši so dali pobudo, da se stolčki nabavijo iz sredstev
Šolskega sklada.
Starše je zanimalo, ali res v eni izmed skupin vzgojiteljice otroke previjajo na ležalnikih. Pomočnica je
pojasnila, da trenutno še čakamo na obljubljeno previjalno mizo, ki jo bomo dobili podarjeno.
Ravnateljica je povedala, da so v letošnjem letu pripravile strokovne delavke vrtca in šole predstavo Juri
Muri v Afriki ter ob tem izrazila pohvalo za dobro sodelovanje med strokovnimi delavkami.
K točki 7:
Pomočnica ravnateljice za vrtec predstavi rezultate Samoevalvacije. Med otroci smo izvedli anketo o
šolski prehrani. Podala je izsledke rezultatov ankete iz katere je razvidno, da so učenci na določenih
področjih (okus, zdrava prehrana …) zadovoljni s šolsko prehrano, na določenih področjih ( jedilniki …) pa
je zadovoljstvo nekoliko manjše. Vsi akterji šolske kuhinje se bomo na to temo sestali in po strokovnih
kompetencah skušali upoštevati določene pripombe (Samoevalvacija je priloga zapisniku).
Zakaj nimamo nobene čistilke v dopoldanskem času? V sanitarijah ni podajalnikov papirja. Slačilnice niso
očiščene, iz stranišč v dopoldanskem času zelo zaudarja. (Predlog staršev sta dve čistilki popoldan in ena
čistilka dopoldan).
Starše je zanimalo, ali imajo vpogled v revizijsko poročilo. Ravnateljica jim je predlagala, da se obrnejo na
Občino Kidričevo, ki je bila naročnik revizije.
Določeni otroci imajo pri kolesih širše gume in zato starši prosijo, če bi se lahko nabavila širša stojala za
kolesa.

Starši podajo pobudo, da bi v 1. trijadi pri predmetu angleščina otroci bili razdeljeni v dve skupini.

K točki 8:
Predstavnica šolskega sklada je predstavila poročilo za preteklo leto. Večina denarnih sredstev iz Drobtinice
je šla za sofinanciranje šole v naravi in plavalnega tečaja. V šolski sklad smo v letu 2018 prejeli sredstva
od zbiranja starega papirja, prireditve Pokaži kaj znaš, Dan za spremembe, Drobtinica, donacija občine,
staršev in drugih donatorjev.
Sredstva smo porabili za nagrade učencem, stroške prireditev, pokrili smo delne stroške šolskih tekmovanj,
plačali prevoz šoli in vrtcu na revijo folklornih skupin in pustno povorko, transferji socialno ogroženim
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družinam (ŠN, prehrana, plačane dejavnosti ..), za otroke vrtca in učence smo financirali gledališke
predstave in delavnice ter nabavili harmoniko in plete za folkloro, poganjalčke za vrtec.

15. 2. 2019 bo prireditev Pokaži kaj znaš.
Na sestanku je bila podana pobuda, da bi se iz sredstev šolskega sklada pokril nakup stolčkov za skupino
Marjetice.
Predstavnico je zanimalo, zakaj se šolska spletna stran ne ažurira bolj pogosto z informacijami.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri.

Priloge:
- Samoevalvacija
- Sklep o izvolitvi predstavnikov v Svet zavoda OŠ Cirkovce

Zapisala:

Predsednik:

Mojca Čurin

Anton Frangež
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