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ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Z dne šestega junija 2018, ob 18.00 uri, v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

ODSOTNI:

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

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 2. sestanka sveta staršev
2. Potrditev delovnih zvezkov za šolo, za naslednje šolsko leto
3. Nova uredba o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov
4. Novosti v osnovni šoli
5. Novosti v vrtcu
6. Pobude, predlogi in vprašanja
7. Razno
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K točki 1:
V uvodu predsednik sveta staršev vse prisotne pozdravi in predstavi članom dnevni red, na katerega ni
pripomb. Predstavljen je bil zapisnik 2. sveta staršev.
Sklep št. 1:

Člani soglasno potrdijo zapisnik 2. sestanka sveta staršev.

K točki 2:
Ravnateljica predstavi predlog uporabe delovnih zvezkov z cenami za šolsko leto 2018/2019, ki je priloga
temu zapisniku ( PRILOGA 1)
. Za starše otrok 1. razreda so ponovno učbeniki brezplačni. Delovni zvezek pa se bo uporabljal samo za
matematiko. Potrebno bo morda nekaj več fotokopij.
Sprememba bo tudi pri plačilu delovnih zvezkov otrok v 6. razredu.
Predstavnica 3. b razreda pohvali delovne zvezke dosedanjega 3. razreda.
Predstavnik 2. razreda pove, da so v glavnem delovni zvezki v prvi triadi rešeni. Ravnateljica pove, da so
tudi starši bolj pozorni.
Predstavnica 4. b razreda pove, da so delovni zvezki rešeni, mogoče pri tujem jeziku angleščina so kakšen
del preskočili, ampak, zaradi boljšega predznanja.
Predstavnica 5. razreda nima pripomb, razen glede delovnega zvezka pri angleščini, ki ni v celoti rešen, saj
je pri učbeniku dodan CD, ki pa ga učenci nimajo, zato ne morejo reševati nalog v delovnem zvezku.
Ravnateljica pove, da bo to preverila.
Predstavnica 6. razreda nima posebnih pripomb, razen glede delovnega zvezka pri matematiki, kar pa so
razjasnili že na roditeljskem sestanku. Ravnateljica pove, da so delovni listi s praktičnim gradivom novost.

Prav tako je predstavnica 6. razreda pojasnila, da je DZ za zgodovino zelo tanek.
Zaradi tega se je (med drugim) tudi vzpostavilo vprašanje njegove potrebnosti (enako za GEO),
glede na dejstvo, da imajo otroci učbenike pri teh predmetih, nabavni strošek DZ pa je za 6. razred
precej visok.Pripomba je bila glede skupne cene delovnih zvezkov za 6. razred, saj je tej ceni, ki je zelo
visoka potrebno še prišteti Atlas, ki stane cca 35 €. Starši so mnenja, da bi se lahko pri nekaterih predmetih
DZ ukinili, predlagajo razmislek o nujnosti DZ pri zgodovini in geografiji. Pogledali so tudi druge osnovne
šole, ki v večini nimajo omenjenih delovnih zvezkov. Ravnateljica pove, da učitelji argumentirajo odločitev
za nabavo delovnih zvezkov in, da se bo pogovorila z učiteljico teh dveh predmetov ter odločitev sporočila
po elektronski pošti. Starši se z dogovorjenim strinjajo.
Ravnateljica pove, da se odločajo za delovne zvezke k pripadajočim učbenikom ki so v učbeniškem skladu.
Predstavnica 5. razreda predlaga, da se določena gradiva e lahko gradivo posreduje na E – izmenjavo.
Ravnateljica se bo pogovorila z učitelji tretje triade in pojasnilo glede delovnih zvezkov poslala preko
elektronske pošte.
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Predstavnica odbora za šolski sklad vpraša, kako se je izšlo z nabavo učbenika za glasbeno umetnost iz
učbeniškega sklada. Ravnateljica pove, da je zelo zadovoljen, prosi le za odkup manjšega števila učbenikov,
ker bo več učencev v nekaterih razredih.
SKLEP: Po razgovoru z učiteljico zgodovine in geografije, ravnateljica pošlje odgovor glede uporabe in
novih cen delovnih zvezkov staršem po e- pošti.
K točki 3:
Od 25. 5. 2018 je vstopil nov zakon GDRP. Navodila o ravnanju s podatki otrok bomo uredili do septembra.
Ne smemo posredovati več podatkov o starših (niti mailov, telefonskih številk…), prav tako tudi ne
osnovnih podatkov o otrocih in starših (ime, priimek, naslov…). Podatkov ne smemo posredovati tretjim
osebam.
Starši imajo pravico vpogleda, kam posredujemo podatke o njihovih otrocih.
Staršem bomo dali v podpis izjavo oz. soglasje za objavo fotografij in posredovanje tretjim osebam.
Oseba za varstvo osebnih podatkov je zaščita, predvsem za starše (možnost pritožbe), to je oseba odvetniške
družbe, ki bo javno objavljena na spletni strani. Ta oseba mora biti zunanja oseba. Šola že ima podpisano
pogodbo z to osebo.
Starši prosijo, da so na spletni strani objavljeni le osnovni podatki, t.j. ime, priimek in razred brez ostalih
podatkov. Ravnateljica pove, da bodo trenutne podatke odstranili iz spletne strani in jih v naslednjem letu
ponovno objavili v skladu z zakonom GDRP.
K točki 4:
V šoli smo gostili učence iz Ugljevika v Bosni. Otroci so bili predvsem folkloristi, ki so živeli pri naših
otrocih. Sodelovanje je bilo prijetno. Starši pohvalijo Zaključni nastop šole v sodelovanju z gosti.
Razen tega je bila strani predstavnika podana tudi da so bile pripombe, da zaradi ustavne ločenosti

cerkve od države verske vsebine ne sodijo na šolske prireditve.
V ponedeljek 4. 6. 2018 ob 18h je interna prireditev pevskega zbora. Vabljeni!
3. a razred ima letos že tretjo razredničarko, zaradi bolniških in porodniških.
V torek 12. 6. 2018 imamo srečanje z bodočimi prvošolčki. Trenutno imamo vpisanih 19 bodočih učencev.
Projekta Zdrav življenjski slog ne bo več. Šola se je prijavila na nov projekt Gibanje in zdravje za dobro
fizično in psihično počutje. Želimo ohraniti vsebine iz Zdravega življenjskega sloga ter jih še nadgraditi v
okviru drugih dejavnosti in podaljšanega bivanja. Do 20. 6. 2018 bomo z dopisom o projektu seznanili
starše in začeli zbirati dodatne podpise, da lahko njihove otroke vključimo v ta projekt. Starši so pohvalili
projekt Zdrav življenjski slog in izrazili željo po nadaljevanju istovrstnih vsebin.
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Pri obveznih izbirnih predmetih os 7. so 9. razreda se upošteva samo državna glasbena šola ali GŠ s
koncesijo.
Športniki in kulturniki lahko uveljavijo status športnika ali kulturnika,, če izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o
posebnem statusu. Pravilnik je na spletni strani šole.

K točki 5:
Tudi v vrtcu se intenzivno delo počasi zaključuje. Vpisanih imamo dovolj otrok za naslednje šolsko leto.
Nekaj jih je že na čakalni listi.
Kros v vrtcu bo 31. 5. 2018 ob 9. 30h.
Srečanje s starši 14. 6. 2018 – športne aktivnosti namesto zaključne prireditev.
Predvsem predšolska skupina ima še veliko aktivnosti ( izlet, minimaturanti, zaključek s starši …)
K točki 6:
Starši predlagajo možnost zbiranja papirja celo leto in akcije tri krat letno.
Vprašanje iz strani staršev: ali bo mogoče učenje frajtonarice na šoli?
Do sedaj je ponudbo poslala le ena glasbena šola. Ravnateljica bo za naslednje šolsko leto to skušala
omogočiti.
K točki 7:
Zakaj se med rolanjem ne uporabljajo čelada in ščitniki?
Med aktivnimi odmori, ker je premalo časa šola ni dosledna, ko imamo športne dneve pa je obvezna
uporaba vsega.
Starši so podali tudi pripombe glede fotografiranja, saj so slike slabe kakovosti, otroci imajo odrezane glave.
Ali lahko znesek obračunamo na položnico v novem šolskem letu.
S strani predstavnikov sveta staršev je bila izpostavljena pomembnost tujih jezikov oz. da je za prebivalce
našega območja pomembna prednost znanje nemškega jezika. Zaradi neizvajanja nemškega jezika v okviru
rednega pouka (oz. v okviru neobveznih izbirnih predmetov), je bila podana pobuda in prošnja vodstvu šole,
da v prihodnjem šolskem letu omogoči poučevanje nemškega jezika, če ne drugače, vsaj v kakšni drugi
obliki (npr. v okviru interesnih dejavnosti).
Ravnateljica je staršem predstavila, da bo od jeseni potekala energetska sanacija stavbe. Prenovili bomo
fasado starega dela, okna in izolirali podstrešja. V načrtu je tudi dodatna izolacija strešnega dela šole in
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obnova fasade ostalega dela šole. Za obnovo je bilo izbrano podjetje Petrol. V času obnove bomo obnovili
tudi teraso v vrtcu.
Predsednik in ravnateljica se zahvaljujeta članom sveta staršev za korektno sodelovanje v tem šolskem letu.
Sestanek je bil zaključen ob 20.00h.

Zapisala:
Mojca Čurin

Predsednik:
Anton Frangež
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