ZAPISNIK 4. SESTANKA SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 4. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
z dne 20. majem 2015 ob 19.30 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

Ravnateljica Ivanka Korez, poslovna sekretarka Mojca Čurin, pomočnica
ravnateljice Mateja Lampret in člani sveta staršev: Mitja Krničar, Tina
Medved, Sanja Medved, Natalija Horvat Medved, Jelka Krajnc, Apolonija
Dobič, Davorin Sternad, Valerija Perkovič, Sonja Čelan Benkovič, Helena
Gornjak.
Gost: župan občine Kidričevo Anton Leskovar.

ODSOTNI:

DNEVNI RED:

Opravičeno: Anton Krajnčič, Frangež Anton in Kureš Matjaž.

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

Pregled zapisnika 3. sestanka sveta staršev
Potrditev delovnih zvezkov za šolo, za naslednje šolsko leto
Oblikovanje oddelkov v vrtcu in šoli, za naslednje šolsko leto
Novosti v osnovni šoli
Novosti v vrtcu
Pobude, predlogi in vprašanja
Razno

K točki 1:
Sestanek je vodila namestnica predsednika gospa Natalija Horvat Medved, saj je bil predsednik iz
opravičenih razlogov odsoten. Namestnica predsednika je pozdravila vse prisotne in predlagala spremembo
dnevnega reda, in sicer, da se prednostno obravnava 3. točka, ki se glasi »oblikovanje oddelkov v vrtcu in
šoli, za naslednje šolsko leto«. Prisotni so se s spremembo dnevnega reda soglasno strinjali.
Sestanka se je na povabilo predsednika sveta staršev udeležil tudi župan občine Kidričevo Anton Leskovar,
ki je pojasnil zakaj je bil podan predlog za zaprtje enega oddelek vrtca v enoti vrtca Cirkovce. Za šolsko leto
2015/2016 bo izpisanih 27 otrok, medtem ko je bilo novih vlog za vrtec samo 18, in še med temi je bilo
nekaj vlog takih, ki so jih starši oddali na več vrtcev hkrati. Župan je staršem predstavil problematiko
manjšanja števila prebivalcev v občini Kidričevo, med drugimi tudi na območju Cirkovc, saj je v letu 2015
do sedaj bil rojen samo en otrok in na podlagi teh podatkov in tudi zavezanost k racionalni porabi denarja,
so na občini Kidričevo mnenja, da je potrebno na občinski svet podati predlog za zaprtje enega oddelka
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vrtca Cirkovce. Izrazil je tudi razočaranje nad peticijo, ki jo je sindikat OŠ Cirkovce pripravil proti zaprtju
oddelka.
Ravnateljica je povedala, da kot zavod z odločitvijo, da se oddelek zapre sicer nismo zadovoljni,

predvsem zaradi viška strokovnega kadra in deležev zaposlitev tehničnega osebja, ki se z
zaprtjem oddelka zmanjša. S tem, ko smo sprejeli vse otroke iz občine Kidričevo tudi ni možnosti
upoštevanja odločb otrok s posebnimi potrebami v katerih je zapisan zmanjšan normativ v oddelku.
Ker pa je bil cilj občinske uprave, da so v vrtec sprejeti vsi otroci iz Občine Kidričevo in glede na
dejstvo, da smo ta cilj lahko izpolnili se bomo morali sprijazniti z zaprtem enega oddelka.
Povedala je še, da peticija, ki jo je pripravil sindikat OŠ Cirkovce, in k podpisu katere so bili
povabljeni tudi starši je v smislu podpore, delavkam, ki bosta ostali brez zaposlitve.
Ravnateljica je predstavnike sveta staršev seznanila, da bo šola v šolskem letu 2015/2016 imela osnovna
šola dva oddelka prvega razreda, saj imamo trenutno vpisanih 31 otrok. Ob tem je starše zanimalo, ali bi
lahko v šoli zaposlili vzgojiteljico, ki bo zaradi zmanjšanja oddelkov v vrtcu ostala brez zaposlitve. Ob tem
je ravnateljica pojasnila problematiko zmanjšanja nivojskega pouka in prerazporejanja zaposlenih delavcev
znotraj šole, ampak da bo poskušala najti kakšno rešitev.
Člani sveta staršev so obrazložitev o zaprtju oddelka v vrtcu Cirkovce sprejel z razumevanjem in pri tem so
povdarili, da si želijo, da zaradi tega ne bi trpeli kvaliteta in pogoji dela v oddelkih.
K točki 2:
Namestnica predsednika predstavi zapisnik 3. sestanka sveta staršev.
Pripomba je bila na odstavek pri 5. točki. »Preveč obračunani prevoz se bo kril iz sredstev šolskega sklada«
Pravilen zapis bi moral biti. »Za preveč obračunani znesek se bo na svet šolskega sklada podal predlog za
kritje te razlike«. Ker ni bil podan predlog na svet šolskega sklada, ta ne bo kril preveč obračunane razlike.
Sklep št. 2:

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik 3. sestanka sveta staršev.

K točki 3:
Gospa ravnateljica je predstavila seznam potrebnih delovnih zvezkov in gradiva po izboru strokovnih
delavcev, ki jih bodo učenci potrebovali za prihodnje šolsko leto (Priloga 1)
Sklep št. 3:

Svet staršev soglasno potrdi seznam potrebnih delovnih zvezkov za šolsko leto

2015/2016.
K točki 4, 5:
Ravnateljica je povedala, da v šoli trenutno ni posebnih novosti, saj so vse energije uperjene v zaključek
šolskega leta.
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Pomočnica za vrtec ga. Mateja Lampret je pojasnila, da zaključne prireditve za vrtec v tem šolskem letu ne
bo, saj je bila za materinski dan malo večja prireditev in v skladu z dogovorom z vzgojiteljicami bi imel
vrtec svoj zaključek 17.6.2015 in sicer v konjeniškem parku Starošince, kjer bi otroci preživeli cel dan. Ob
tem je starše obvestila, da je v četrtek 21.5.2015 gledališka predstava skupine vzgojiteljic.
Predstavnike staršev je ob tem zanimalo kdaj bodo zaključne govorilne ure. Pomočnica je povedala, da bodo
o tem pravočasno obveščeni.
Ga. Lampret je predstavnikom sveta staršev predstavila,da smo naročili kolesa za enoto vrtec, katerih znesek
bo pokrit z donacijskih sredstev. Ob tem se je zahvalila za pomoč gospe Sanji Medved, ki ji je pomagala
zbirati ponudbe za kolesa.
Pomočnica za vrtec je starše prosila, da v času, ko je močnejše sonce, otroke doma namažejo s kremo za
sončenje, da ne bodo imeli opeklin.

K točki 6:
Ga. Natalija Horvat Medved je povprašala ravnateljico ali so ukrepali kaj glede tega, da določeni otroci
hodijo večkrat po hrano, ko je bilo omenjeno na prejšnjem sestanku. Ravnateljica je povedala,da se je
pozanimala v kuhinji in da so kuharice potrdile temu in pojasnile, da v kolikor imajo viška hrane, dajo
otrokom dodatne porcije, saj se jim le ti smilijo.
Starši so tudi povprašali ali smo menjali kakšno kuharico, saj določeni otroci nočejo več hodit na kosilo.
Ravnateljica je razložila, da so v kuhinji enake kuharice kot v preteklem šolskem letu.
Ga. Sanja Medved je povprašala ali bodo letos organizirana kakšna predavanja tudi za starše otrok v vrtcu.
Ob tem je ravnateljica pojasnila, da smo na šoli že imeli organizirano predavanje za starše otrok v šoli in po
naslovu se takrat njej in pomočnici za vrtec ni zdelo predavanje primerno za starše otrok v vrtcu. Po
predavanju pa sta ugotovile, da bi tudi lahko starše enote vrtca povabili na predavanje. Zato razmišljamo, da
bomo za njih izpeljali eno predavanje v mesecu septembru.
Ga. Romana Rojko je ob tem podala predlog, da bi na začetku šolskega leta lahko bilo predavanje, saj je po
nekaterih šolah praksa, da najprej imajo pozdrav ravnateljice, nato predavanje in po njem imajo še po
razredih roditeljski sestanek z razredniki.
Sestanek je bil zaključen ob 21.15.
Zapisala:

Namestnica predsednika:

Mojca Čurin

Natalija Horvat Medved
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