ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

z dne 28. septembra 2016 ob 17.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

DNEVNI RED:

Ravnateljica Korez Ivanka, poslovna sekretarka Čurin Mojca in člani sveta
staršev: Hojnik Mihaela, Medved Nadja, Medved Sanja, Frangež Anton,
Perdan Katarina, Rodošek Branko, Horvat Medved Natalija, Rojko Romana,
Dobič Apolonija, Kureš Matjaž, Krajnčič Anton, Čelan Benkovič Sonja,
Gornjak Helena, Grajfoner Blanka, Hercog Miran.

1. Konstituiranje sveta staršev
2. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev
3. Obravnava pedagoškega poročila za šolo in vrtec šolsko leto
2015/2016
4. Obravnava letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto
2016/2017
5. Obravnava letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto
2016/2017
6. Obravnava nadstandardnih dejavnosti v okviru letnega
delovnega načrta
7. Pobude, predlogi, vprašanja
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K točki 1:
V uvodu je ravnateljica pozdravi prisotne in predstavi poročilo o volitvah članov sveta staršev ter izbrane
člane sveta staršev šole in enote vrtec Cirkovce. Za novo šolsko leto 2016/ 2017 je potrebno izvoliti novega
predsednika sveta staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. Člani sveta staršev so se odločili, da bodo volitve
javne. Predstavniki so predlagali, da bi to šolsko bil ponovno predsednik Anton Frangež, ki so ga člani sveta
staršev soglasno potrdili. Kot namestnico so člani sveta staršev potrdili Natalijo Horvat Medved.
Sklep št. 1:

Svet staršev soglasno izvoli za predsednika sveta staršev Antona Frangeža, za njegovo
namestnico pa Natalijo Horvat Medved.

K točki 2:
Ravnateljica je predstavnikom sveta staršev predstavila Poslovnik sveta staršev. Poslovnik bomo
predstavnikom sveta staršev poslali po e- pošti.
K točki 3:
Ravnateljica je predstavila pedagoško poročilo za šolsko leto 2015/2016. ( PRILOGA 1)
Ker je bilo poročilo posredovano vsem predstavnikom po e- pošti, je ravnateljica na kratko povzela
pomembne točke iz poročila: realizacijo pouka, ki je v skladu s predpisi, realizacijo dni dejavnosti in
nacionalno preverjanje znanja.
Pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja Lampret je predstavila pedagoško poročilo za vrtec za šolsko leto
2015/2016. Vse dejavnosti v vrtcu smo organizirali po planu, edino zaradi slabega vremena je odpadel
kostanjev piknik.
Sklep št. 3:

Svet staršev soglasno potrdi pedagoško poročilo za šolo in vrtec za šolsko leto 2015/2016.

K točki 4:
Pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja Lampret je predstavila letni delovni načrt za vrtec ( PRILOGA2)
. Ker je trenutno vzgojiteljica, ki poučuje folkloro v vrtcu noseča, bomo razmislili kako bo v prihodnjem letu
s folkloro v vrtcu. Starši želijo, da se poučevanje folklore nadaljuje.
Najstarejša skupina otrok v vrtcu bo imela med 5.12.2016 in 9.12.2016 plavalni tečaj.
Sklep št. 4:

Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za vrtec za šolsko leto 2016/2017.
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K točki 5:
Ravnateljica je prestavila letni delovni načrt za šolo Cirkovce za šolsko leto 2016/ 2017 (PRILOGA 3)
V tem šolskem letu imamo 203 učence. Nacionalno preverjanje znanja bo letos iz biologije. Ravnateljica je
starše seznanila, da bo zimska šola v naravi februarja v Krajnski gori.
Stašem je ravnateljica predstavila, da imamo obvezne izbirne in neobvezne izbirne predmete ter interesne
dejavnosti. Ob teh je starše zanimalo zakaj nimamo med interesnimi dejavnostmi športa. Ravnateljica jim je
pojasnila, da imamo že tako toliko ur športa, da se nam zdi nesmiselno v urnik še uvajat dodatne ure športa.
7.10.2016 imamo na šoli 45. obletnico šolske folklorne skupine, ob tem bo na šoli potekala tudi prireditev.
Ravnateljica povabi starše na prireditev.
Sklep št. 5:

Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za šolo za šolsko leto 2016/2017.

K točki 6:
Ravnateljica predstavila nadstandardne programe, za tekoče šolsko leto, ki so priloga zapisniku
( PRILOGA 4).
Določen nadstandard se nanaša na redne programe, ki bodo organizirani izven zavoda in bodo plačljivi,
nekaj pa je nadstandardnih dejavnosti.
Sklep št. 6:

Svet staršev soglasno potrdi nadstandardne dejavnosti v okviru letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2016/2017.

K točki 7:
Starše je zanimalo ali nas oskrbujejo domači dobavitelji z zelenjavo, sadjem, medom.
Ravnateljica je prisotnim pojasnila, da trenutno smo še zavezani k staremu razpisu za javna naročila, ki se
izteče v začetku leta 2017, tako da naročujemo hrano v manjšem obsegu ( 20 % ) pri domačih dobaviteljih.
Predstavnike staršev je zanimalo ali košarko izvaja KK klub Haloze. Bil je podan odgovor, da KK klub
Haloze v tem šolskem letu deluje v sklopu športnega društva Cirkovce.
Predstavnike sveta staršev za vrtec je zanimalo ali bomo v enoti vrtec dobili novo teraso. Ravnateljica ji je
pojasnila, da je bila pred dnevi na sestanku na občini, kjer so se dogovorili za obnovo terase na enoti vrtca
za prihodnje koledarsko leto.
Starše je tudi zanimalo ali lahko pri enoti vrtca dodatne dejavnosti vključimo na položnico. Z novim šolskim
letom bomo tudi to uredili.
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Iz strani staršev je prišla pobuda za zbiranje več ponudb skupinske fotografije za otroke. Za skupinsko
fotografiranje se strinjajo, da se izbere več ponudb za fotografiranje in se izbere najbolj ugodnega
ponudnika.
Starši so pohvalila predavanje za starše, ki je bilo v času, ko so bili roditeljski sestanki.
Članom sveta šolskega sklada poteče decembra mandat, predstavniki sveta staršev so se strinjali, da ostanejo
enako člani še en mandat, edino namesto gospoda Davorina Sternada bodo izvolili novega člana. Predlagali
so Mihaelo Hojnik, ki so člani potrdili.
Starši so opozorili na problematiko pokrivanja šolske folklore in nogometa.
Iz strani predstavnikov je prišla tudi pobuda, da se ne organizirata več na isti dan svet staršev in svet zavoda.
Sestanek je bil zaključen ob 19.30.

Zapisala:

Predsednik:

Mojca Čurin

Anton Frangež
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