ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

z dne 26. novembra 2014 ob 18.00 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, Anton Frangež, Romana Rojko, Natalija Horvat Medved, Apolonija
Dobič, Davorin Sternad, Valerija Perkovič, Sonja Čelan Benkovič, Helena
Gornjak.

ODSOTNI:

Opravičeno: Sanja Medved, Jelka Krajnc, Anton Krajnčič in Matjaž Kureš.

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev
2. Imenovanje predstavnikov v šolski sklad
3. Imenovanje predstavnikov v svet zavoda
4. Novosti v osnovni šoli
5. Novosti v vrtcu
6. Pobude, predlogi in vprašanja
7. Razno

K točki 1:
Sestanek vodi predsednik sveta staršev, gospod Anton Frangež. Predsednik 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.
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K točki 2:
Anton Frangež člane obvesti, da je potrebno izvoliti nove člane šolskega sklada, in sicer po dva predstavnika
iz vrtca in dva iz šole. Člani naj predlagajo takega predstavnika, ki bo delaven, aktiven. Tako so predlagali
sledeče predstavnike: Davorina Sternada, Natašo Fras Haslinger, Sanjo Medved in Aleksandra Goljevščka.
Do 3.12.2014 se dokončno zberejo predlogi za predstavnike šolskega sklada, ki jih bodo člani sveta staršev
potrdili preko korespondenčne seje.
Ravnateljica je ob tem predstavnikom predstavila obračun porabe sredstev iz šolskega sklada. Sredstva se v
šolski sklad zbirajo predvsem za socialno ogrožene otroke, vendar se pri nas zbere toliko sredstev, da jih del
porabimo za kritje šole v naravi in obratovalne stroške.
Sklep št. 2:

Svet staršev sprejme sklep, da se bodo člani v šolski sklad izglasovali preko
korespondenčne seje.

K točki 3:
Člani sveta staršev morajo izglasovati tri predstavnike sveta staršev, ki bodo člani sveta zavoda. Svet zavoda
je sestavljen iz treh predstavnikov lokalne skupnosti, treh predstavnikov sveta staršev in petih predstavnikov
kolektiva.
Predlagani so bili naslednji predstavniki: Davorin Sternad, Helena Gornjak in Anton Frangež.
Sklep št. 3:

Svet staršev soglasno potrdi zgoraj imenovane člane za predstavnike v svetu zavoda.

K točki 4:
Ravnateljica je člane seznanila s prijavo šole na projekt popestrimo šolo. Pri tem bo šola partnersko
sodelovala s Fundacijo nazaj na konja in OŠ Kidričevo. Otroci bodo imeli možnost brezplačnega jahanja in
terapije s konji. V planu je, da bi več časa namenili učencem 5. razreda, ker se v tem razredu zaznava največ
problemov z disciplino in pomanjkanjem socialnih kompetenc.
Natalija Horvat Medved je v imenu staršev izrazila željo, da se dejavnosti v okviru šole objavljajo na oglasni
deski.
Ravnateljica je vse prisotne ob tem obvestila, da se načeloma o dejavnostih, ki se dogajajo v šoli, in se urnik
zato ne spremeni, ne obvešča staršev z obvestili.
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Člani so ravnateljico obvestili, da učitelji v podaljšanem bivanju še vedno ne preverjajo, če imajo otroci
narejeno domačo nalogo. Učitelji bi tud lahko preverili, ali so otroci dovolj oblečeni, ko gredo ven na
igrišče.
Ga. Rojko je povprašala, ali se je kaj ukrenilo glede voznika Arrive d.d. Ravnateljica je starše obvestila, da
je šola na podjetje poslala dopis, na katerega pa ni bilo nobenega odziva. Predstavniki sveta staršev so
predlagali, da se dopis pošlje na občino, ki organizira šolske prevoze, in da občina odreagira glede kršitev.
Sklep št. 4:

Svet staršev sprejme sklep, da se opozori občino glede kršitev v z zvezi s prevozi otrok v
šolo in jo pozove, da ustrezno ukrepa.

K točki 5:
Ga. Lampret je staršem predstavila razlog objave seznama prisotnosti otrok v času šolskih počitnic, saj tako
lažje poteka organizacija dela (načrtovanje dopustov zaposlenih delavk v vrtcu, naročanje hrane itd.).
Predstavniki sveta staršev so podali pripombo k točki št. 6 prejšnjega zapisnika glede zaprtja vrtca v času
počitnic. Razprava je potekala predvsem za delovne dneve pred prazniki, ko se po seznamu v vrtec prijavi
manj kot pet otrok. Starši menijo, da ni dopustno, da je vrtec zaprt tudi v primeru, da je prijavljen samo en
otrok.
Ravnateljica je pojasnila stališče ustanovitelja, da je odprtje vrtca za samo enega otroka ekonomično
nesprejemljivo, saj je potrebno ogrevanje cele šole in vrtca ter delovanje kuhinje. Vse to pa lahko vpliva na
povečanje stroška za delovanje vrtca in posledično dvig ekonomske cene, saj ta strošek do sedaj ni bil vštet
v finančni plan, ki se oblikuje na podlagi realizacije iz preteklega leta.
Starši se z obrazložitvijo ravnateljice niso strinjali in so mnenja, da sta ustanovitelj in šola dolžna omogočiti
varstvo za vsak delovni dan ne glede na število prijavljenih otrok in nedopustno se jim zdi, da bi to lahko
vplivalo na ekonomsko ceno za vse starše.
Sklep št. 5:

Svet staršev sprejme sklep, da se vodstvo šole z občino dogovori o odprtju vrtca za vse
delovne dni, tudi ko je prijavljenih manj kot 5 otrok, in da to ne sme vplivati na ekonomsko
ceno vrtca.

K točki 6:
G. Frangež je izpostavil problematiko na področju športa in kulture na območju bivše KO Cirkovce. Tukaj
gre predvsem za pomanjkanje podmladka v kulturnem, kakor tudi na športnem področju. Izrazil je željo, da
bi morali vsi aktivno delovati na tem področju, zraven pa bi morala sodelovat tudi OŠ Cirkovce. Združit bo
potrebno moči šole in društev. Predlaga, da Športno društvo Cirkovce v sodelovanju s šolo, začne spodbujati
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športne dejavnosti pri mladih. Prav tako pa je izrazil pobudo in željo, da se poveča sodelovanje šole s
prosvetnim društvom za obujanje folklore. Društva, ki delujejo na področju Cirkovc, imajo problem s
podmladkom in mnenja je, da je potrebno s pobudami začeti v šoli.
Učitelj Simon Vidovič se je strinjal, da se s športnimi dejavnostmi pridejo k uri športa predstaviti športna
društva. Predstavnikom je tudi predstavil seznam šolskih tekmovanj (podlagi pripombe v 1. zapisniku sveta
staršev), ki jih dobi s strani Zavoda za šport Ptuj za celotno šolsko leto, in če tekmovanje ni regionalno, ne
more vedeti zanj. Staršem je tudi predstavil, koliko ima za posamezen šport namenjenih ur v šolskem letu.
Vodstvo šole je mnenja, da so sedaj dejavnosti že razporejene, je pa v tem letu možno, da pridejo
predstavniki društev k tem dejavnostim, da jih bodo otroci spoznali in se lahko tako naslednje leto začnejo
načrtovati novi termini v sodelovanju z društvi.
K točki 7:
Ga. Horvat Medved je izrazila željo, da zapisniki sveta staršev ne bi bili javno objavljeni, ampak bi se
objavljali pod e-izmenjavo.
Ga. Benkovič je opozorila, da je na spletni strani šole objavljena še stara zasedba sveta staršev.
Sestanek je bil zaključen ob 21.15.

Zapisala:

Predsednik:

Mojca Čurin

Anton Frangež
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