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ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

z dne 19. marcem 2018 ob 17.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

Ravnateljica Korez Ivanka,pomočnica ravnateljice Lampret Mateja, poslovna
sekretarka Čurin Mojca in člani sveta staršev: Plajnšek Sergej, Ivanuša Petra,
Hojnik Mihaela, Medved Nadja, Čelan Benkovič Sonja, Gornjak Helena,
Grajfoner Blanka, Horvat Medved Natalija, Dobič Polona in Kureš Matjaž.

ODSOTNI:

Opravičeno: Frangež Anton, Krajnčič Anton, Hren Klavdija in Medved
Sanja.

DNEVNI RED:

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

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka
Polletno poročilo ravnateljice za šolo
Polletno poročilo pomočnice za vrtec
Poročilo šolskega sklada
Aktualna problematika v vrtcu in šoli
Pobude, predlogi in vprašanja
Razno
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K točki 1:
Sestanek vodi namestnica predsednika sveta staršev, gospa Natalija Horvat Medved. Namestnica 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, ki je priloga tega zapisnika. V šoli imamo ob polletju enako
število otrok kot ob začetku šolskega leta. To je: 216 učencev in 11 oddelkov. Nekaj učencev je imelo ob
polletju negativne ocene. Največ učencev 6. in 7. razreda ter en učenec 9. razreda. Opažamo, da učenci v 9.
razredu niso motivirani za doseganje boljših rezultatov.
Vse dejavnosti, ki smo jih imeli planirane za prvo polletje smo izvedli po planu, razen zimskega športnega
dneva, drsanje. V soboto 3.2.2018 smo nadomeščali 12.12.2017, ko nam je odkrilo streho. Naslednje
nadomeščanje imamo 7.4.2018. V planu imamo 3h pouka, nato 1h čistilne akcije ter na koncu udeležbo na
dnevu za spremembe. 26.3.2018 planiramo prireditev ob dnevu žena, medtem ko bo zaključna prireditev
šole 25.5.2018, ker dobimo goste iz Ugljevika. V prvi razred za šolsko leto 2018/2019 je trenutno vpisanih
18 otrok.
Sklep št. 2:

Svet staršev soglasno potrdi polletno poročilo za šolo.

K točki 3:
Pomočnica ravnateljice za vrtec je predstavila polletno poročilo za vrtec. S 1. septembrom se nam je vpisalo
71 otrok, sedaj imamo vpisanih 74 otrok. Ga. Lampret je predstavila projekte, ki se izvajajo v vrtcu, in sicer
zdrav vrtec, mali sonček, pasavček, eko vrtec, bralni nahrbtnik, unesco. V vrtcu tudi izvajamo formativno
spremljanje, ne tako strogo, za vsakega otroka posebej, ampak skupinsko. V času tedna otroka smo v vrtcu
izvajali različne dejavnosti, kino s kokicami, igranje z odpadnim materialom, predstava za otroke, itd. V
vrtcu imamo tudi enega otroka z odločbo. Svetovalna delavka pride 1x na teden v vrtec in opazuje otroke
med igro in svoja opažanja poroča vzgojiteljicam ter jim svetuje. Najstarejša skupina v vrtcu se bo udeležila
državne folklorne revije Pika Poka.
V vrtcu imamo trenutno 6 pripravnic, dijakinje so v najstarejši skupini.
Sklep št. 3:

Svet staršev soglasno potrdi polletno poročilo za vrtec.

K točki 4:
Poročilo za šolski sklad je predstavila ga. Mihaela Hojnik. Poročilo za leto 2017 je priloga zapisniku.
Nagrajenci za zbiranje papirja so šli v Bumbar park. V petek 23.2.2018 se je odvijala prireditev »Pokaži kaj
znaš«. Nagrada za prve tri je bila ogled kina. Dne 07.04.2018 bo dan za spremembe v centru Cirkovc, kjer
bo spet sejem rabljenih predmetov. Nastopala bo Nuša Rojs.
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Iz sredstev zbranih preko šolskega sklada smo že v letu 20158 kupili novo harmoniko in semafor za
reguliranje glasnosti v avli.
Sklep št. 4:

Svet staršev soglasno potrdi poročilo šolskega sklada.

K točki 5:
Za šolo:
Ravnateljica je izpostavila problematiko, da se predstavniki sveta staršev ne udeležujejo sestankov sveta
zavoda. V pravilniku sveta zavoda bomo dodali novo točko, da če se člani dvakrat zaporedoma ne bodo
udeležili sestanka, bomo pričeli postopek nove izvolitve.
Problematika zamujanja avtobusa zjutraj. Na Arrivi trdijo, da bi moral avtobus biti pravočasno v šoli,
medtem ko šofer trdi, da je to nemogoče. Ravnateljica je predlagala, da bi predstavniki sveta staršev sestavili
dopis glede jutranjega zamujanja avtobusa, ki bi ga naslovili na Občino Kidričevo. Ob tem so starši
izpostavili problematiko stanja mlajših otrok na avtobusu, saj jim starejši otroci ne dajo prostora.
Starše je zanimalo ali se bo stavka nadomeščala? Če bo sprejet sklep, da se mora stavka nadomeščat, bomo
to izvedli po urah.
Po mnenju staršev bi lahko bil vpis v 1. razred malo drugačen. Za otroke bi moral biti to dogodek, pri nas pa
je bilo to samo formalno preverjanje podatkov. Ravnateljica pove, da se bo šola bolj potrudila pri prvem
skupnem sprejemu v mesecu juniju.
3.a razred bo do konec šolskega leta imel isto učiteljico. V 4. b razredu odhaja na porodniški dopust
učiteljica Milada Skuber. Nadomeščala jo bo učiteljica Katja Vodošek.
Tako starši kot otroci so bili zelo razočarani, ker niso otroci šli na pustovanje v Kidričevo, kjer je nastopal
Dejan Vunjak. Tisti dan je močno snežilo in smo zato prevoz z vlakom odpovedali, nadomestnega prevoza
pa nismo dobili, bi pa lahko vsaj poklicali starše, ki so že tako in tako morali pripeljati otroke do

železniške postaje, če bi jih bili pripravljeni odpeljati na pustovanje v Kidričevo
Predstavniki staršev so izrecno izpostavili glede stavke, da se ne strinjajo z nadomeščanjem izpadlih
ur. Poudarili so, da četudi podpiramo učitelje pri zahtevah za dvig plač, menimo, da stavka ne bi
smela biti izvedena na škodo otrok, temveč proti njihovemu delodajalcu - državi. Zanimalo jih je,
zakaj se stavka ne izvede npr. na tak način, da se zavrne vsa birokracija, ki jo država zahteva od
učiteljev, zakaj se ne uprejo na tak način, da nehajo trpati v vsak razred (in oddelek v vrtcu) otroke
do maksimuma, kar prav tako obremenjuje učitelje, ipd., nenazadnje zakaj se ne uprejo tudi zahtevi
za nadomeščanje stavke? Predstavniki staršev so za vzgled dali policiste (prav tako javni sektor), ki
se v svoji stavki niso obrnili proti državljanom, temveč proti delodajalcu (državi).
Za vrtec:
Starši predlagajo, da se ob začetku šolskega leta pobere denar in nato vrtec kupuje zobno pasto, ki bo vedno
iste znamke.
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Starše zanima zakaj je plavalni tečaj vedno decembra? Otroci iz vrtca se ne znajo sami uredit in zato hitreje
zbolijo. Pomočnica ravnateljice pove, da načeloma ne opažamo porasta bolezni po plavalnem tečaju. Tudi
termin je bolj ugoden, ker ni gneče na kopališču kot pa v spomladanskih mesecih.
Starše je zanimalo zakaj vrtec zračimo že pred koncem delovnika, zakaj tega ne počnemo po zaprtju. Vodja
vrtca je staršem obljubila, da bomo nekaj uredili v tej smeri.

K točki 6:
Starše je zanimalo kako je s kesonom za papir, ki je za šolo celo leto. Ali od tega tudi pride denar in gre v
šolski sklad ali tukaj plačujemo odvoz papirja.
Zakaj imamo 0. uro? Ta je namenjena predvsem dopolnilnemu pouku, ker ti otroci ponavadi po pouku niso
več sposobni slediti in delati. V tem času izvajamo tudi razne dejavnosti, recimo šport in interesne
dejavnosti. V šoli imamo tudi aktivne odmore, ko gredo med odmori otroci ven. V petkih v času razredne ure
uvajamo vadbo, različne dejavnosti.
K točki 7:
Ni bilo.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30.

Zapisala:

Namestnica predsednika:

Mojca Čurin

Natalija Horvat Medved
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