ZAPISNIK 1. IZREDNEGA SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

z dne 21. novembra 2018 ob 19. uri v prostorih ŠD Cirkovce.

PRISOTNI:

Člani sveta staršev: Polona Urh, Sergej Plajnšek, Petra Ivanuša, Sanja
Medved, Anton Frangež, Branko Rodošek, Ksenija Povh, Monika
Voga, Klavdija Hren, Apolonija Dobič, Matjaž Kureš, Natalija Horvat
Medved, Suzana Potočnik.

ODSOTNI:

Medved Nadja, Čelan Benkovič Sonja, Mitja Zafošnik

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analiza in cena Vrtca ( jaslice )
Velikost in normativi prostorov v šoli
Aktualna problematika v vrtcu in šoli
Problematika 3. razreda
Pobude, predlogi in vprašanja
Razno

K točki 1:
Svet staršev opozarja, da je bilo ob sestavi oddelkov vrtca predstavnikom predstavljeno, da se bo cena
za jaslice znižala, vendar je dejansko za določene starše prišlo do izrazito visokega dviga cene (90,00
EUR več; del te cene sicer krije občina). O razlogih, zakaj je do tega prišlo, starši niso bili nikdar
obveščeni. Prav tako o tem ni bil seznanjen svet staršev, ko je potrjeval oddelke.
Predstavnike se tudi seznani, da je imela OŠ dvakrat revizijo, in da se od takrat dalje ločeno vodijo
stroški za šolo in vrtec.
Predstavniki opozorijo tudi na različne standarde kakovosti Vrtca Kidričevo in Vrtca Cirkovce (ob
skoraj identični ceni). V Vrtcu Cirkovce namreč nikakor ne ustrezajo prostorskim zahtevam vsi
oddelki, en oddelek se nahaja v šoli, kar ni primerno ne za vrtec, še manj pa za otroke osnovne šole, ki
na ta račun izgubljajo prostorske kapacitete. Glede na vedno večje število otrok predstavniki opozorijo,
da je skrajni čas, da občina pristopi k gradnji novega vrtca.
Predstavniki staršev prav tako zahtevajo, da ravnateljica v roku 8 dni od prejema poziva poda pisno
pojasnilo o tem, ali so bili oddelki sestavljeni v okviru zakonskih rokov in če ne, naj poda razloge o
tem. Prav tako naj v istem roku pojasni, kdaj je sklicala sestanek s starši vrtca v zvezi z novo ceno,

glede na to, da je sporočila, da je to bilo storjeno in s kom, saj predstavniki vrtca pa o tem ne
vedo ničesar.
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Starši imajo namreč pravico biti obveščeni o toliko višji ceni, ki je nenadoma doletela določene starše.
Sklep št. 1: Svet staršev sklene, da se ravnateljico pisno pozove k podaji pojasnil.
K točki 2:
Nesprejemljivo je, da otroci 5. razreda nimajo primernih prostorskih pogojev. V izredno utesnjeni
učilnici jim učiteljica niti nima prostora stati nasproti, ni umivalnika, zaradi natrpanosti tudi
zračenje ni mogoče,ni možno delo po skupinah ipd., vse pa seveda vpliva tudi na zbranost učencev pri
pouku.
Predstavniki staršev zahtevajo, da se to nemudoma uredi in opozarjajo, da ni naloga staršev, da iščejo
po šoli primerne prostore, temveč to spada v pristojnost vodstva šole. Hkrati predstavniki opozorijo,
da v kolikor šola nima zadosti učilnic, da bi v njih razporedila vse učence, potem se pač ne sme
dopustiti, da se v šoli nahaja oddelek vrtca. Vse to še torej dodatno kaže na potrebo po izgradnji
novega vrtca, kot je bilo opozorjeno že pri točki 1 zapisnika.
Predstavniki staršev zahtevajo, da ravnateljica v roku 8 dni pisno sporoči, kako je rešila nastalo
situacijo.
Po prejemu pisnega odgovora predstavniki zahtevajo, da se nemudoma skliče redni svet staršev
(predvidoma 10. 12. 2018 ob 18. uri), na katerega se naj povabi tudi predstavnika občine, saj je
situacija glede 5. razreda nevzdržna.
V kolikor se ne bo v danem roku našla ustrezna rešitev, bo svet staršev primoran o tem obvestiti
pristojne inšpekcijske organe.
Sklep št. 2: Svet staršev sklene, da se ravnateljico pisno pozove k podaji odgovora.
Poziv se pošlje v vednost tudi občini.

K točki 3:
Predstavniki staršev pojasnijo, da je v šoli nujna potreba po čistilki tudi v dopoldanskem času. Večkrat
so WC-ji umazani, zamašeni s papirjem, tudi pobruhano, nehigienično, in vse se čaka na popoldanski
prihod čistilk.
Nesprejemljivo je, da se dogaja, da je na jedilniku navedena ena hrana, eni otroci pa potem dobijo
drugo, ker je zanje zmanjkalo ali pa določene hrane, ki je navedena na jedilniku sploh ni.
Določene predstavnike staršev zanima, zakaj pri nekaterih učiteljih otroci naredijo določene naloge,
pri drugih pa ne, imajo pa čas v okviru podaljšanega bivanja gledati risanke.
Še vedno je problematično parkiranje učiteljev v prvih vrstah parkirišč. Pojasnilo ravnateljice je bilo,
da ni v njeni pristojnosti, da učiteljem odreja parkiranje, zato predstavniki staršev predlagajo, da
ravnateljica pojasni tudi to, ali je zaprosila občino za pomoč pri razporeditvi parkirišč - npr. namestitev
ustreznih tabel (npr. rezervirano za starše vrtca, šole) ipd.
Glede voznega reda šolskega avtobusa predstavniki opozorijo, da je šola tista, ki mora prevoznika
pravočasno opozoriti na potrebo o drugačnem vrsten redu, in da se naj to upošteva vsaj v naslednjem
šolskem letu.
K točki 4:
Predstavnike staršev se seznani o zbiranju finančnih prispevkov za eno od učenk v zvezi s smrtnim
primerom v družini, katere je možno oddati tudi v razredu 3 razreda in v zbornici.
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K točki 5:
Predsednik predstavnike seznani, da je svet zavoda sprejel sklep, da se lahko člana, ki je dvakrat
neopravičeno odsoten, nadomesti z drugim, in da bodo sedaj nove volitve za predstavnike.
Nadalje se predstavnike seznani, da je na računu šolskega sklada trenutno 7.800,00 €, in da bo sklad iz
teh sredstev sofinanciral nabavo folklornih oblek, nosilnih vrečk in čiščenje oblek.
Predstavniki predlagajo, da bi se denar lahko porabil tudi za ureditev prostora za skok v daljino.
Starši tudi podajo predlog, da se nabavijo nalepke; npr.: ''Šolski sklad OŠ Cirkovce'', ki se naj nalepijo
na predmete, katere je nabavil šolski sklad.

K točki 6:
Predstavniki opozorijo, da se naj zapisniki objavljajo ažurno, v skladu s pravilnikom in v lektorirani
obliki.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri.

Zapisali:

Predsednik:

Natalija Horvat Medved
in
Suzana Potočnik

Anton Frangež
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