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ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

z dne 24. septembra 2019 ob 17. uri v prostorih OŠ Cirkovce.

PRISOTNI: Ravnateljica  Korez  Ivanka,  poslovna  sekretarka  Čurin  Mojca,  pedagoška 
vodja vrtca Lampret Mateja in člani sveta staršev: Potočnik Suzana, Plajnšek 
Sergej,  Gajič  Tina,  Jerič  Vesna,  Safošnik  Mitja,  Gajšt  Matej,  Rodošek 
Branko, Mikolič Nina, Horvat Medved Natalija, Dobič Apolonija. 

ODSOTNI: Jakolič  Nina,  Medved  Valerija,  Pleteršek  Jožica,  Voga  Monika,  Hren 
Klavdija.

DNEVNI RED: 1. Konstituiranje sveta staršev
2. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev
3. Obravnava pedagoškega poročila za šolo in vrtec šolsko leto 

2018/2019
4. Obravnava letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto 

2019/2020
5. Obravnava letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto 

2019/2020
6. Obravnava nadstandardnih dejavnosti v okviru letnega delovne-

ga načrta 
7. Pravila šolskega reda
8. Pobude, predlogi, vprašanja
9. Razno 

Stran 1 od 6

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce
telefon: 02/ 789 00 10, fax: 02/ 789 00 51, e-pošta: os.cirkovce@guest.arnes.si



ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV

K točki 1:
V uvodu ravnateljica  pozdravi  prisotne  in  predstavi  dnevni  red,  ki  ga  člani  soglasno  potrdijo.  Članom 
predstavi  poročilo  o  volitvah  članov  sveta  staršev  ter  izbrane  člane  sveta  staršev  šole  in  enote  vrtec  
Cirkovce. Za novo šolsko leto 2019/ 2020 je potrebno izvoliti novega predsednika sveta staršev in njegovega  
namestnika.  Volitve  so lahko javne ali  tajne.  Člani  sveta  staršev so  se  odločili,  da  bodo volitve  javne.  
Predstavniki so predlagali,  da bi  to šolsko leto svet staršev vodila Natalija Horvat  Medved. Za njenega  
namestnika predlagajo Sergeja Plajnška.

Sklep št. 1: Svet  staršev soglasno izvoli  za predsednico sveta staršev Natalijo Horvat  Medved in za  
njenega namestnika Sergeja Plajnška.

Vodenje sestanka je prevzela novo izvoljena predsednica Natalija Horvat Medved.

K točki 2:
Ravnateljica pove, da je bil  skupaj  z gradivom predstavnikom sveta staršev posredovan Poslovnik sveta 
staršev. Sestanki so okvirno tri do štirikrat letno. Svet staršev o predlaganih temah podaja svoje mnenje. 
Starši so seznanjeni s poslovnikom sveta staršev.

K točki 3:
Pedagoško poročilo za šolo in vrtec so starši prejeli po e-pošti. Poročili sta priloga temu zapisniku. 
Gradivo se predstavnikom pošlje toliko prej, da se doma v miru pripravijo in pošljejo vprašanja po mailu, na 
katera  ravnateljica  na  sestanku odgovori.  Ravnateljica  je  predstavnike  prosila,  da  naj  to  postane  stalna 
praksa, saj je tako delo lažje, sestanki pa trajajo krajši čas. 

V povezavi  s  poročilom je  bila  izražena  ugotovitev,  da  so  rezultati  NPZ za  6.  razred  pod republiškim 
povprečjem.  Ravnateljica  pojasni,  da  se  je  v  6.  razredu  preverjalo  znanje  slovenščine,  matematike  in  
angleščine, in da v tem razredu ni zlate sredine. Ali so tisti zelo dobri ali slabi. Predstavnica lanskega 6.  
razreda ob tem izrazi začudenje, saj ji to ni znano.
V 9. razredu pa se je preverjalo znanje slovenščine, matematike in likovne umetnosti. Rezultati so nad ali  
blizu republiškega povprečja.  
Ker se NPZ ne ocenjuje, ga nekateri učenci ne jemljejo resno. Ne gleda na to, pa ravnateljica pojasni, da so  
povzeli določene ukrepe, s katerimi želimo izboljšati rezultat. 

Sklep št. 3: Svet staršev poda pozitivno mnenje k Poročilu za šolo in vrtec za šolsko leto 2018/2019.

K točki 4:

Letni delovni načrt za vrtec za šolsko leto 2019/2020 so predstavniki dobili po mailu. Nanj nimajo pripomb.  
Načrt je priloga tega zapisnika.
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Sklep št. 4: Svet staršev poda pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za vrtec za šolsko leto 
2019/2020.

K točki 5:

Delovni načrt za šolo za šolsko leto 2019/2020 so predstavniki dobili po mailu. Nanj nimajo pripomb. Načrt  
je priloga tega zapisnika.

Sklep št. 5: Svet staršev poda pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za osnovno šolo za šolsko 
leto 2019/2020

K točki 6:
Ravnateljica je predstavila nadstandardne dejavnosti v okviru rednega programa – šole v naravi, plavalni  
tečaj  3.  razred  ter  dneve  dejavnosti  in  ekskurzije,  ki  jih  bo šola  izvedla  izven zavoda  v sodelovanju  z  
zunanjimi institucijami in bodo dodatno plačljiva. V šolskem letu 2019/2020 gredo učenci 6. in 7. razreda v 
šolo v naravi v CŠOD Trilobit. Učenci 2. razreda in zadnja skupina vrtca pa v CŠOD Škorpijon. 
Učenci od 1. do 4. Razreda gredo na drsanje v Kidričevo, medtem ko učenci od 5. razreda dalje v Maribor v  
Ledno dvorano, saj drsališče v Kidričevem ni dovolj veliko. 
Končna cena nadstandardnih dejavnosti je tudi odvisna od števila prisotnih otrok. 

Sklep št. 5: Svet  staršev  poda  pozitivno  mnenje  k  Nadstandardnim  dejavnostim  v  okviru  letnega  
delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.

K točki 7:
Ravnateljica je predstavnikom predstavila Pravila šolskega reda. Pravila so narejena po priporočilih pravne 
službe  MIZŠ,  ki  jih  šola  prilagodila  po  svoje.  Kolektiv  OŠ Cirkovce  je  pregledal  pravila  in  oblikoval 
predlagano verzijo. 

Med predstavniki staršev se je pojavil dvom glede dikcije 7. člena d. točke, ki glasi:
»Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma...«.

Predstavniki  so sporazumno predlagali,  da se namesto  besedne  zveze »razumni  dvom« uporabi  besedna 
zveza » z gotovostjo«.

Predstavnike je zanimalo, kdo imenuje tričlansko komisijo in kdo so njeni predstavniki. Ravnateljica pove, 
da komisijo predlaga ravnatelj  izmed strokovnih delavcev. Starši se v razpravi strinjajo z mnenjem, da v  
komisijo naj ne bi bil imenovan strokovni delavec, ki je bil neposredno vpleten v konflikt.

Predstavniki  tudi  predlagajo,  da  se  učence  seznani  s  pravili,  ki  morajo  biti  poenotena.  V  kolikor  ima 
posamezen učitelj svoja pravila, mora o tem obvestiti učence. 

Glede pravil, ki urejajo, da morajo učenci prihajati v šolo 10 minut pred pričetkom pouka, se po razpravi  
pride do zaključka, da to ni več potrebno, glede na to, da je večina učencev tako in tako vezana na šolski  
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prevoz – ti pa nenazadnje nimajo izbire, koliko pred poukom prispejo v šolo. Zato tudi v tem delu predlagajo  
spremembo.

Sklep št. 7: Svet  staršev  poda  pozitivno  mnenje  k  Pravilom  šolskega  reda  s  predlaganima 
spremembama. 

K točki 8:
 
Predstavniki staršev opozorijo, da urniki še niso na spletni strani: Ravnateljica obljubi, da bo to urejeno v 
tem tednu. 

Predstavniki staršev prosijo, naj se za naslednje šolsko leto preveri, če je spletna povezava seznama šolskih  
potrebščin delujoča. Letos namreč ni bila.

Predstavniki staršev so opozorili, da je letos, ob prenovi ceste v Starošincah, avtobusni šofer otroke oddal na 
sredi ceste. Zanimalo jih je, kdo je za to odgovoren
Eden od predstavnikov staršev poda mnenje, da sta to izvajalec in občina.

Predstavniki staršev opozorijo, da ni poskrbljeno za varno šolsko pot za učence (kolesarje), ki so doma v 
Starošincah. Križišče z glavno cesto je namreč izredno nevarno, saj po njej vozijo vozniki s hitrostjo, ki je  
pogosto tudi enkrat višja od predpisane. Glede na to, da se je za učence OŠ Kidričevo že poskrbelo, saj je na  
križišču s Kungoto večkrat postavljen mobilni merilnik hitrosti, predstavniki staršev zahtevajo, naj poda šola 
na Občino Kidričevo pisno zahtevo, da uredi redno merjenje hitrosti na tem križišču, da se promet na tem 
mestu vsaj  malo umiri.  Tako šola kot  ustanoviteljica (občina) sta namreč dolžni  poskrbeti  za varno pot  
učencev v okviru svojih zmožnosti. Pobuda pristojni policijski postaji (ali komerkoli drugemu, ki je za to  
pristojen) pa je gotovo najmanj, kar lahko šola in občina storita. 

Predstavnike staršev je zanimalo, kaj se je zgodilo s preurejanjem računalniške učilnice, o čemer je bilo  
govora na prejšnjem svetu staršev.
Ravnateljica pojasni, da ni bilo potrebe za to. V začetku junija je namreč kazalo, da bomo morali imeti v  
naslednjem šolskem letu dva oddelka 3. razredov, ker bi dve deklici morali  ponavljati  razred. Ena se je  
odselila, medtem ko se pri drugi učenki starši niso strinjali s ponavljanjem, pridobili so si tudi mnenjem 
CSD in je učenka zato napredovala z eno negativno oceno. Za trenutno število oddelkov pa so prostorski 
pogoji še zadovoljivi.

K točki 9: 

V lanskem šolskem letu so predstavniki prosili,  da bi ena čistilka bila dopoldan. Letos bomo rešili  to z 
dodatno delavko, ki  bo delno pomagala v kuhinji,  delno pa je čistilka (čiščenje  sanitarij  ter  jedilnice v  
dopoldanskem času). 
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Predstavniki staršev opozorijo, da otroci zjutraj  zamujajo k preduri, ker avtobus ne pripelje pravočasno.  
Ravnateljica pojasni, da glede na to, da zjutraj ni obveznega programa, ampak samo razširjen, šola zaradi  
posebnih okoliščin to tolerira. 

Nadalje predstavniki staršev opozorijo, da se starši še vedno ne držijo pravil glede parkiranja in predlagajo,  
da se naj staršem vrtca zraven položnic doda obvestilo o parkiranju. 

Ravnateljica  je  pohvalila  starše,  da  so  upoštevali  navodila  glede  plastičnih  posodic  za  športni  dan  na  
Lovrenška jezera. Namesto vode so zdaj otroci dobili dodatno en sadež. Ker so sendviči ostali, so določeni  
otroci dobili dva. V ceno malice je bil vključen samo en. 

Predstavniki staršev zahtevajo, naj šola vstopi v stik s poslovodjo trgovine in gostiln v Cirkovcah, saj otroci 
višjih razredov kupujejo alkohol in cigarete in se zadržujejo za šolo in gostilno v centru Cirkovc. 

Predstavnike staršev je zanimalo, zakaj glasbena šola, ki izvaja pouk v šoli, ki je last občine, ne plačuje  
najemnine? Ravnateljica pove, da si je pridobila mnenje župana, ki pravi, da ni pristaš pobiranja najemnin,  
saj bi to podražilo storitve za otroke.

Nadalje je predstavnike staršev zanimalo, zakaj ni kakšnega izvenšolskega programa gibanja za otroke v  
vrtcu.  Ravnateljica  pojasni,  da je  premalo otrok,  in da nam do sedaj  še  noben zunanji  izvajalec  ni  dal  
ponudbe. Bo pa jih šola poiskala (Biba se giba, Mali Svizec, Nogometna zveza).

Spet se je pojavil problem z ušmi na šoli. Starši želijo, da imamo redne preglede lasišč. Strinjajo se, da  
pripravimo soglasje za celo leto za pregled lasišč in potem naključno izpeljemo akcijo s pomočjo zunanje  
sodelavke iz ZD Ptuj. 

Starše je zanimalo zakaj nimamo verouka v šoli oz. ali je to možno? Ravnateljica pove, da to ni možno, saj  
so država (in s tem šola) in verske skupnosti po ustavi ločene. To bi bilo možno samo v primerih, kjer je  
cerkev zelo oddaljena od šole ter ne bi imeli primernih prostorov, pa še takrat je potrebno soglasje MIZŠ. Z 
župniščem pa smo dosegli dogovor, da se verouk začne po 14. 30 uri. Nekateri razredi predmetne stopnje, ki 
končajo prej, imajo le tega lahko izjemoma tudi uro prej. 

Predstavnike staršev je še zanimalo, kako je s spremstvom v šolo?
Ravnateljica pojasni, da je ta obvezen samo za prve razrede. Ostali lahko hodijo sami, pri čemer morajo tudi  
učenci drugega razreda imeti rutice. 

Sestanek je bil zaključen ob 19. uri.
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Zapisala:                                                                                                        Predsednica:

Mojca Čurin                                                                                                  Natalija Horvat Medved
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