ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV

ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

z dne 23. marec 2015 ob 19.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI:

Ravnateljica Ivanka Korez, poslovna sekretarka Mojca Čurin, pomočnica
ravnateljice Mateja Lampret in člani sveta staršev: Tina Medved, Sanja
Medved, Anton Frangež, Natalija Horvat Medved, Jelka Krajnc, Apolonija
Dobič, Davorin Sternad, Valerija Perkovič, Sonja Čelan Benkovič, Matjaž
Kureš, Helena Gornjak.

ODSOTNI:

Opravičeno: Anton Krajnčič in Mitja Krničar.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 2. sestanka sveta staršev (2014/2015)
Polletno poročilo ravnateljice za šolo
Polletno poročilo pomočnice za vrtec
Poročilo šolskega sklada
Novosti v osnovni šoli
Novosti v vrtcu
Pobude, predlogi in vprašanja
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 2. sestanka sveta staršev.
Sklep št. 1:

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik prejšnje seje.
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K točki 2:
Ravnateljica predstavi polletno poročilo za šolo ( Priloga 1).
V prvem ocenjevalnem obdobju je predvidena učna snov predelana in utrjena, realizirani so tudi planirani
ŠN in dnevi dejavnosti, ki pa niso bili vsi izvedeni v časovnem okviru po LDN. V tem obdobju nismo imeli
ustnih in pisnih pritožb na delo pedagoškega kadra, kar se tiče šolskega kadra. Določene nejasnosti rešujemo
sproti.
Na šoli se trenutno največ ukvarjamo z vzgojno problematiko učencev 5. razreda, saj imamo v tem razredu
največ učencev z motnjo pozornosti.
Ravnateljica je starše obvestila, da smo z januarjem začeli izvajati projekt Popestrimo šolo, kjer delamo
skupaj s Konjeniškim parkom Starošince.
Sklep št. 2:

Svet staršev soglasno potrdi polletno poročilo za šolo.

K točki 3:
Pomočnica ravnateljice Mateja Lampret predstavi polletno poročilo za vrtec (Priloga 2).
Starše obvesti, da je najstarejša skupina Metuljčki nastopila na povorki na Ptuju dne 16. 2. 2015 ter na
pustni torek 17. 2. 2015 v povorki v Cirkovcah.
Gospa Lampret obvesti starše, da imamo v mesecu maju planirano dvodnevno bivanje na Ruški koči.
Sklep št. 3:

Svet staršev soglasno potrdi polletno poročilo za vrtec.

K točki 4:
Poročilo šolskega sklada je predstavila ga. Nataša Fras Haslinger, ki je nova predsednica upravnega odbora
za šolski sklad. Upravni odbor je bil v letošnjem letu na novo sestavljen in oblikovan, prvo sejo so imeli 23.
2. 2015. V tem času so organizirali akcijo zbiranja papirja, pri čemer je bil zmagovalni razred 6. r, ki dobi za
nagrado triurno jahanje v Konjeniškem parku Starošince.
Predstavnica staršev prvega razreda je povedala, da so starši 1. razreda zelo nezadovoljni z razglasitvijo
rezultatov, saj niso bili vnaprej obveščeni, da bo zmagovalni razred tisti, ki bo zbral največ papirja na
učenca. Starši so ravnateljico opozorili, da na obvestilih tak način klasifikacije ni bil razviden. Predlagali so,
da nagrado prejme tudi 1. razred.
Vsi starši so podprli to pobudo, zato je predsednica šolskega sklada obljubila, da bo uredila nagrado tudi za
učence 1. razreda.
Šolski sklad bo v soboto, 28. 3. 2015, ob dnevu sprememb organiziral prodajo rabljenih predmetov v
središču Cirkovc ter podelitev nagrad najboljšim v zbiranju papirja. Ob tem dogodku bo tudi dobrodelni
koncert.
V upravnem odboru si želijo bolj transparentnega poročanja o prilivih in odlivih šolskega sklada.
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Sklep št. 4:

Svet staršev soglasno potrdi poročilo šolskega sklada.

K točki 5:
Gospod Davorin Sternad je podal pripombo, da določeni otroci hodijo večkrat po hrano (3-krat ali več). Po
njegovem mnenju so to predvsem otroci, ki že imajo probleme s težo in se starši doma trudijo, da to
nadzorujejo. Zanimalo ga je, če je pri teh otrocih mogoče to omejiti.
Ravnateljica je pojasnila, da s tem problemom ni seznanjena, ampak da bo preverila zadevo v kuhinji in na
njo opozorila kuharice in vodjo šolske prehrane.
Starše je ponovno zanimalo, če lahko kaj ukrenemo glede cene prevoznih storitev, saj se jim zdijo previsoke.
Ravnateljica je povedala, da se žal ne da nič ukreniti, saj se do 100 km plačuje pavšal in zato ne moremo
vplivati na cene. Tudi ponudbe zasebnikov niso cenejše, včasih nam uspe Arriva v dopoldanskem času
zagotoviti cenejši prevoz.
Ravnateljica je staršem pojasnila zmoto glede obračunanega športnega dneva, saj so otroci, ki so se udeležili
smučanja imeli visok znesek za prevoz (prevoz se je delil na skupine in ne na vse učence). Ti otroci bodo
plačali za prevoz enako ceno kot otroci, ki so se udeležili drsanja, preveč obračunani prevoz bo pa se po
dogovoru z šolskim skladom, kril iz sredstev šolskega sklada.
V zadnjem času se je pojavilo veliko vprašanj in kritik s strani staršev glede obračuna zimske šole v naravi.
Ravnateljica je pojasnila, da smo staršem predstavili kalkulacijo s 4. obroki po 39,50 eur (predstavila jim je
tudi pisno obvestilo, ki so ga starši dobili domov). Zaradi treh sprememb datumov in lokacije šole v naravi
so bili trije obroki obračunani že prej. Sedaj pa je bil zadnji obrok nižji, ker so se otroci zaradi vremenskih
razmer vrnili domov en dan prej.
S strani staršev je prišla pobuda, da bi se na šoli ustvarila mailing lista vseh staršev, po kateri bi občasno
starše obveščali o novostih in spremembah, da ne bi prihajalo do nepotrebne nejevolje in netočnih razprav
med starši.
Predstavnica staršev osmega razreda je poudarila, da starši pričakujejo enakopravno in pošteno kazen glede
neopravlanja domačih nalog.
Gospod Frangež je poudaril, da nastaja problem, ker v nižjih razredih otroci nimajo učbenikov, in starši ne
vedo, kako naj preverjajo znanje otrok pred preverjanji in ocenjevanji. Ob tem so starši opozorili, da eučbeniki pogosto ne delujejo, kot bi morali (aplikacija se ne odpre takrat, ko bi bilo potrebno).
Ravnateljica jim je pojasnila, da šoli ministrstvo ne daje več denarja za nakup novih učbenikov in je zato
šola primorana v uporabo e-učbenikov.
Starši so ob tem predlagali, da bi se snovi, ki so pomembne za preverjanje znanja, kopirale, denar za papir
pa bi se lahko kril iz šolskega sklada.
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K točki 6:
Starši otrok iz vrtca so povedali, da je na povorki otroke zelo zazeblo, saj je povorka trajala zelo dolgo,
otroci pa se tudi niso imeli kje ogreti, zato je bilo v naslednjih dneh veliko otrok bolnih.. Glede povorke je

bil predlog, da bi bili otroci prvi na vrsti in ne med zadnjimi.
S strani predstavnikov sveta staršev je prišla tudi kritika glede organizacije odpadlega dneva smučanja za
skupini Metuljčki in delu otrok iz skupine Ježki. Starši niso bili obveščeni, ob kateri uri bi morali biti otroci
v soboto na smučišču, zato veliko staršev svojih otrok sploh ni peljalo na smučanje.
Sestanek je bil zaključen ob 21.00.

Zapisala:

Predsednik:

Mojca Čurin

Anton Frangež
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