ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

z dne 07. marcem 2016 ob 18.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

Ravnateljica Ivanka Korez, pomočnica ravnateljice Mateja Lampret,
poslovna sekretarka Mojca Čurin in člani sveta staršev: Mihaela Hojnik,
Nadja Medved, Anton Frangež, Zvonko Perkovič, Natalija Horvat Medved,
Romana Rojko, Apolonija Dobič, Matjaž Kureš, Helena Gornjak, Valerija
Perkovič, Sonja Čelan Benkovič.

ODSOTNI:

Opravičeno: Anton Krajnčič, Branko Rodošek in Sanja Medved.

DNEVNI RED:

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

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka
Polletno poročilo ravnateljice za šolo
Polletno poročilo pomočnice za vrtec
Poročilo šolskega sklada
Novosti v enoti vrtec
Novosti v enoti šole
Pobude, predlogi in vprašanja
Razno
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K točki 1:
Sestanek vodi predsednik sveta staršev, gospod Anton Frangež. Predsednik pozdravi vse prisotne in
predstavi dnevni red, na katerega člani sveta staršev nimajo pripomb.
Člani soglasno potrdijo zapisnik 1. sestanka sveta staršev.
Sklep št. 1:

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik prejšnje seje.

K točki 2:
Ravnateljica predstavi polletno poročilo za šolo (priloga). V šoli imamo tako kot 1. septembra 194 učencev
in 10 oddelkov. Trenutno imamo na šoli največ težav z učenci 6. razreda, saj je tam največ učencev s
težavami. V tem obdobju nismo imeli ustnih in pisnih pritožb v okviru šole na delo pedagoškega kadra.
Šola je izvedla vse planirane dejavnosti za prvo ocenjevalno obdobje in je vključena tudi v različne projekte.
Projekt Zdrav življenjski slog je trenutno prekinjen in se bo predvidoma začel izvajati v aprilu, ko bodo
znani rezultati razpisa.
V prvi razred bo za šolsko leto 2016/2017 vpisanih 21 otrok.
K točki 3:
Pomočnica ravnateljice za vrtec je predstavila polletno poročilo za vrtec (priloga). V enoti vrtec se je v tem
obdobju izpisal en otrok predvsem zaradi zdravstvenih težav. Ga. Lampret je predstavila projekte, ki se
izvajajo v vrtcu, in sicer zdrav vrtec, mali sonček, pasavček, eko vrtec, bralni nahrbtnik, Unesco. V enoti
vrtca se izvajajo obogatitveni programi (pevski zbor, nemščina, folklora).
K točki 4:
Ravnateljica upraviči odsotnost g. Alexandra Goljevščka in v imenu upravnega odbora šolskega sklada
predstavi finančno poročilo (priloga).
Člani šolskega sklada so se dogovorili, da bo v času od 16. 3. do 18. 3. 2016 potekalo zbiranje papirja. Dne
2. 4. 2016 se bo izvedlo Dan za spremembe v centru Cirkovc, kjer bo zopet sejem rabljenih predmetov. Za
šolski sklad bodo v prihodnjih dneh poslane položnice, tokrat na podlagi sklepa članov, brez zneskov. Vsak
daruje po svojih možnostih.
Učenci, ki so zmagali jeseni pri zbiranju papirja, bodo šli dne 10. 3. 2016 na bowling.
Sklep št. 4:

Svet staršev soglasno potrdi poročilo šolskega sklada.

K točki 5:
Ga. Mihaela Hojnik je prosila, da se starše bolj ažurno obvešča o boleznih, ki razhajajo v vrtcu.
Ga. Mateja Lampret je starše obvestila, da bo prireditev v izvedbi vrtca po vsej verjetnosti 24. 3. 2016.
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Starše je obvestila tudi, da začenjamo z vpisom v vrtec, in da bo po sklepu občine potrebno ob vpisu
nakazati 50 € akontacije, ki se staršem poračuna na prvih položnicah za vrtec.
K točki 6:
Ravnateljica obvestil predstavnike sveta staršev, da je svet zavoda na seji 3. 3. 2016 sprejel sklep, da morajo
vsi , ki izvajajo dejavnosti preko šole, plačati najemnino. Vsa društva iz lokalne skupnosti imajo brezplačno
uporabo prostorov.
Go. Natalijo Horvat Medved je zanimalo, ali se otroke spodbuja k hranjenju kosil, da poskusijo hrano, ki je
ne poznajo ali ne marajo, in če je na voljo za pitje samo voda ali je možno dobiti tudi čaj. Ga. Lampret je
pojasnila, da se otroke spodbuja k poskušanju različne hrane, in da imajo otroci na voljo tudi manj sladkan
čaj, kar pa nekaterim otrokom in staršem ni najbolj po volji.
K točki 7:
Predsednik Anton Frangež je podal predlog, da bi se v najmanjši skupini v vrtcu montirala klima, ter da bi se
uredila ograja in srednji del v vrtcu. Problem se pojavlja tudi s smradom v mali telovadnici (Kaj se lahko
uredi glede tega?).
K točki 8:
Go. Horvat Medved je zanimalo, kakšna je šolska politika glede uporabe telefonov. Predstavniki staršev

tudi opozorijo, da nekateri otroci celo med kosilom uporabljajo telefone.
Ravnateljica je ob tem pojasnila, da prinašanje telefonov v šolo ni prepovedano, jih pa morajo imeti učenci
med poukom v omaricah. V kolikor otroci uporabljajo telefon med poukom, se jim ga vzame. Starši menijo,
da so otroci preveč na socialnih omrežjih in so izrazili željo, če bi lahko zaklenili wi-fi v avli.

Podan je bil tudi predlog, da bi se na sploh prepovedala njihova uporaba, dokler so otroci v šoli
(torej tudi med odmori), in da bi se naj raje vzpodbujalo, da bi bili otroci med odmori namesto tega
raje zunaj, kot pa v avli na telefonih.

Predstavniki staršev so vprašali tudi, kako je glede odpadlih ur pri ZŽS pod vodstvom g. Tomaža in
odg. ravnateljice je bil, da se bodo lete ure nadomestile; in položnice so bile izstavljene za dva
meseca skupaj.
Starši prav tako opozorijo na pravno obliko položnic (to niso donacije)
Starše je zanimalo, kdaj bodo na spletni strani objavljeni plani pisnih preizkusov.
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Ravnateljica je predstavnike sveta staršev še obvestila, da bo glavna prireditev ob 230-letnici šolstva v
Cirkovcah 26. 4. 2016 ob 18h.

Sestanek je bil zaključen ob 19.45.

Zapisala:

Predsednik:

Mojca Čurin

Anton Frangež
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