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ZAPISNIK 4. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

z dne 21. marca 2017 ob 18.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

Poslovna sekretarka Čurin Mojca in člani sveta staršev:Perdan Katarina,
Krničar Mitja, Medved Nadja, Medved Sanja, Frangež Anton, Rodošek
Branko, Horvat Medved Natalija, Rojko Romana, Dobič Apolonija, Kureš
Matjaž, Čelan Benkovič Sonja, Gornjak Helena, Grajfoner Blanka.

ODSOTNI:

Hojnik Mihaela, Krajnčič Anton in Hercog Miran.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Pridobivanje mnenj o kandidatih za ravnatelja OŠ Cirkovce
Imenovanje predstavnika v odbor za sprejem otrok v vrtec
Pobude, predlogi in vprašanja
Razno
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K točki 1:
V uvodu predsednik sveta staršev vse prisotne pozdravi in predstavi članom dnevni red, ki ga člani soglasno
potrdijo.
Predsednik je člane sveta staršev obvestil, da so iz strani Sveta zavoda dobili pošto, ki jih poziva, da podajo
mnenje k izboru kandidata za imenovanje ravnatelja OŠ Cirkovce. Na Svet zavoda sta bili naslovljeni dve
vlogi, in sicer vloga gospe Aleksandre Lorbek iz Maribora ter vloga dosedanje ravnateljice Ivanke Korez.
Predsednik je najprej predstavil vlogo in program vodenja gospe Aleksandre Lorbek. V programu vodenja je
predstavila svojo vizijo dela z zaposlenimi, dela z učenci, poudarila pomen sodelovanja s starši in lokalno
skupnostjo ter okolico. Predstavila je svojo vizijo dela za obdobje 5. ih let.
Kot drugo kandidatko je predsednik predstavil dosedanjo ravnateljico Ivanko Korez, ki je prav tako v
programu vodenja predstavila svoje videnje dela z zaposlenimi, otroci ter pomen sodelovanja s starši in
lokalno skupnostjo. Starše je predvsem zanimalo kakšen je plan sanacije finančnega stanja s strani
dosedanje ravnateljice, ki pa ni bil predstavljen v programu vodenja.
Po predstavitvi obeh kandidatk je predsednik predlagal prosto presojo glasovanja, lahko je javno ali tajno.
Predstavniki sveta staršev so ob tem izrazili skrb, da je za svet zavoda sramotno, da ni pozval obeh
kandidatk k osebni predstavitvi.
Sklep št. 1:

Svet staršev meni, da takšen izbor kandidatk ni primeren in poziva svet zavoda, da se vsi
kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje osebno predstavijo svetu zavoda.

K točki 2:
Na svet staršev je bilo iz strani občine poslano obvestilo, da mora svet staršev
predstavnike za komisijo za sprejem otrok v vrtec.
Sklep št. 2:

imenovati svojega

Svet staršev je soglasno potrdil Mitjo Krničarja za predstavnika v komisiji Občine
Kidričevo za izbor otrok v vrtec.
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K točki 3:

Pobude, predlogi in vprašanja

1. Predstavnike je zanimalo zakaj je stroške prehrane višje kot je bil v preteklosti v primerjavi z
ostalimi vrtci v okolici?
Po mnenju staršev kakovost prehrane v vrtcu ni boljša zaradi višjega stroška.
2. Kako napreduje ureditev terase v vrtcu?
3. Otroci 1. in 2. razreda pogosto izgubijo rumene rutice, ki jih morajo obvezno nositi.
Starše predvsem zanima ali se dajo kje te rutice kupiti ali se lahko vodstvo šole dogovori za kak naknaden
nakup rutic v podjetjih, ki skrbijo za dobavo teh rutic.
4. Ali je res, da učiteljica Metka Kaiser naslednje šolsko leto ne bo poučevala istih učencev kot
letos? Starši si želijo, da bi z učenci v tretjem razredu ostala ista učiteljica.
5. Predstavnike staršev je zanimalo kdo bo poučeval 1. razred v šolskem letu 2017/2018.
6. Učiteljica Nina je v 1. razredu odsotna, zakaj je nihče ne nadomešča.
Poslovna sekretarka je staršem pojasnila, da učiteljico Nino nadomešča učiteljica Mateja Lampret.
7. Starše zanima ali je za pusta ravnateljica zahtevala, da učitelji učencem odvzamejo vse
rekvizite ali je to presoja posameznega učitelja.

Učencem 4. razreda je učiteljica odvzela rekvizite, ki jih je štela za neprimerne, pri čemer se taki
rekviziti v preteklih letih niso nikdar šteli za neprimerne, zato starše zanima, ali je šola tista, ki je z
letošnjim letom zavzela strožja stališča glede tega ali pa je odvisno od posameznega učitelja, da sam
določi, kateri rekviziti so neprimerni.
Hkrati pa starši menimo, da bi bilo primerno, da bi bila ta stališča poenotena s strani šole..
8. Ali bo ravnateljica dovolila zaprtje še enega oddelka v enoti vrtca Cirkovce.
Poslovna sekretarka je starše obvestila, da je za naslednje šolsko leto dovolj vlog,tako da ne bo prišlo do
zaprtja še dodatnega oddelka vrtca.
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9. Kako dolgo se bo še nosilo v telovadnico vso kamenje in zimski posipi. Kdaj ima hišnik to v
planu počistit?
10. Starši so izpostavili problematiko pri predmetih matematike in angleščine.

Starši povedo, da so se pred časom že zgodili sestanki v sestavi: ravnateljica, učitelj in starši
učencev razreda, v katerem se pojavljajo težave. Sestanki niso bili pozitivni, način poučevanja in
odnos učitelja se po sestankih ni spremenil.
Učitelj za matematiko po mnenju staršev piše prehitro po tabli, ima nerazumljivo pisavo, njegov govor je
nerazločen in nima pravega odnosa do učencev. Prav tako učiteljica angleščine.
Starši predlagajo, da ravnateljica naredi analizo pouka; da se učitelju matematike poda pisni opomin glede
odnosa do učencev in njegovega poučevanja, predlagan je bil sestanek z dotičnim učiteljem. Starše tudi
zanima ali je ravnateljica imela kdaj hospitacijo pri matematiki, tako napovedano kot nenapovedano
(kolikokrat jo je imela, kakšna je bila uspešnost).

11. Starše skrbi, ker družinski center Kidričevo organizira niz predavanj, kjer otroke poučujejo, da
osnovna celica družine nista samo oče in mati, ampak tudi mama-mama ter oče-oče. Starši so glede
tega zmedeni, saj se jim zdi nepravilno, da se otroke o tem poučuje. Izražena je bila želja, da bi
otroke poučevali nevarnostih, ki jih prinašajo alkohol, droge in zasvojenost z internetom.
K točki 4:
Sanja Medved je vse prisotne povabila 8.4.2017, da se pridružijo na dnevu sprememb. Predstavilo se bo 5
različnih šol, nastopal bo Issac Palma. Tam se bodo prodajali različni rabljeni predmeti. Postavitev stojnic
bo ob 8.00. Zbiranje papirja bo 28. in 29.3.2017.
Starši so opozorili, da je spletna stran šole slabo ažurirana, saj še vedno na njej piše, da je drugi roditeljski
sestanek na velikonočni ponedeljek. Ob objavi kdaj je roditeljski sestanek naj še bo napisana ura.
Predsednik sveta staršev je predstavnikom predstavil ponudbe za fotografiranje. Starši predlagajo naj
najcenejši trije pripravijo cenik za celotno ponudbo kot smo jo imeli dosedaj. Izbrani so bili: Studio idej,
Foto Čerič, Foto Tement.
Sestanek je bil zaključen ob 20.30.
Zapisala:
Mojca Čurin

Predsednik:
Anton Frangež
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