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ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

 

 

z dne 26. septembra 2018 ob 17.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce. 

 

 

PRISOTNI: Ravnateljica Korez Ivanka, poslovna sekretarka Čurin Mojca, pedagoška 

vodja vrtca Lampret Mateja in člani sveta staršev: Urh Polona, Plajnšek 

Sergej, Ivanuša Petra, Medved Nadja, Safošnik Mitja, Medved Sanja, 

Frangež Anton, Čelan Benkovič Sonja, Rodošek Branko, Povh Ksenija, Voga 

Monika, Hren Klavdija, Dobič Apolonija, Kureš Matjaž. 

 

 

ODSOTNI: Potočnik Suzana. 

  

 

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

2017/2018 
4. Obravnava letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto 

2018/2019 
5. Obravnava letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto 

2018/2019 
6. Obravnava nadstandardnih dejavnosti v okviru letnega 

delovnega načrta  
7. Izvolitev predstavnikov šolskega sklada 
8. Pobude, predlogi, vprašanja 
9. Razno  
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K točki 1: 

V uvodu je 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 2018/ 2019  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 bil ponovno predsednik Anton Frangež, ki so ga člani 

sveta staršev soglasno potrdili.  

 

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 pošti. 

 

K točki 3: 

Pedagoško poročilo za šolo in vrtec so starši prejeli po e-pošti. Poročili sta priloga temu zapisniku.  

Na sestanku so bili podani povzetki o realizaciji. 

 

Ravnateljica je predstavila pedagoško poročilo za šolsko leto 2017/2018. V tem šolskem letu smo imeli 216 

učencev  v 11 oddelkih, vsi učenci napredujejo v višji razred.  Imeli smo  pet  popravnih izpitov,  2 učenca 9. 

razreda in  2 učenca 8. razreda ter 1. učenec 7. razreda.  9. razred je zaključil šolanje s povprečnim 

rezultatom. 4. učenci so dobili občinsko priznanje.  

 

Šolski sklad je uspešno organiziral dve prireditvi, dan za spremembe in pokaži kaj znaš.  

 

 Ravnateljica je predstavila rezultate nacionalnega preverjanja znanja. V 9. razredu se je preverjalo znanje 

slovenščine, matematike in kemije. Ta generacija je bila učno manj uspešna rezultati pa so bili pri  

slovenskim jeziku pod  slovenskim povprečjem, pri drugih dveh predmetih pa nad slovenskim povprečjem. 

V 6. razredu se je preverjalo znanje slovenščine, matematike in angleščine. Najslabši so rezultati pri 

angleškem jeziku, kjer smo si zastavili strategijo za dvig znanja pri tem predmetu.   

 

V preteklem šolskem letu se je zaključil projekt »Zdrav življenjski slog«.  

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja Lampret je predstavila pedagoško poročilo za vrtec za šolsko leto 

2017/2018. Vse dejavnosti v vrtcu smo organizirali po planu razen delavnice s starši. V preteklem šolskem 

letu smo imele 4 oddelke najprej z 74 otroki, ob koncu pa 71.  
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Sklep št. 2: Svet staršev soglasno potrdi pedagoško poročilo za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018. 

 

K točki 4: 

Pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja Lampret je predstavila letni delovni načrt za vrtec za šolsko leto 

2018/2019. V tem šolskem letu imamo 5 oddelkov z 83 otroki.  En oddelek vrtca imamo v šoli, zaradi 

dodatnega oddelka smo zaposlili dodatno dve osebi.  

 

V šolskem letu 2018/2019 imamo v planu izpeljati projekt »teden otroka«.simbiozo biga (gibanje s starimi 

starši), medgeneracijsko druženje, obisk gasilcev, izpeljali bomo tradicionalni slovenski zajtrk, v decembru 

imamo v planu bazar ter predstavo za otroke. V marcu planiramo povabiti  mamice na druženje. V aprilu 

imamo v načrtu čistilno akcijo, zaključna prireditev bo 24.05.2019.  

 LDN za vrtec je priloga temu zapisniku. 

 

Sklep št. 3: Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za vrtec za šolsko leto 2018/2019. 

 

K točki 5: 

LDN za šolo za šolski leto 2018/2019 je priloga temu zapisniku.  

 

Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt 2018/2019.  V tem šolskem letu imamo 11 oddelkov ter 218 

otrok. V tem šolskem letu imamo tri delovne sobote.  

NPZ bodo maja. V 9. razredu se bo preverjalo znanje iz matematike, slovenščine in likovne umetnosti, 

medtem ko v 6. razredu iz matematike, slovenščine ter angleščine.  

 

V tem šolskem letu smo začeli z novim projektom Gibanje za zdravje za dobro psihično in fizično počutje 

(zdravje, gibanje, prehrana, zdrava prehrana, diete, skrb za zdravje).  V okviru projekta se bodo nadgrajevale 

vsebine v okviru oddelka podaljšanega bivanja, interesnih dejavnosti in devetih ur gibanja. 

 

Izpostavljeno je bilo, da je bilo staršem v lanskem letu predstavljeno, da bo sodelovanje v projektu 

Gibanje za zdravje ... s strani otrok prostovoljno, vendar sedaj ni tako, saj smo "morali" starši za vse 

otroke, ki so v podaljšanem bivanju, podpisati obrazec, da sodelujejo v tem projektu. Starši smo 

izpostavili, da namen podaljšanega bivanja ni v tem, da bi se v tem času izvajala pogosta dodatna 

predavanja, ki jih mora šola izvesti v okviru tega projekta. Podaljšano bivanje bi naj bilo v prvi vrsti 

namenjeno varstvu, druženju (če se le da na svežem zraku) in delanju domačih nalog, ne pa 

dodatnim predavanjem  

 

Na sestanku smo starši podali zaskrbljenost preobremenitve naših otrok, saj so kljub prostemu času 
v podaljšanem bivanju vključeni v nek projekt (ki nima nekega pomena!!!) prav tako smo starši 
poudarili, da imamo na šoli dva učitelja telovadbe, športnih dosežkov pa nimamo! Zanima nas zakaj 
je temu tako?  
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Sklep št. 4: Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za šolo za šolsko leto 2018/2019. 

 

K točki 6: 

Ravnateljica je predstavila nadstandardne dejavnosti v okviru rednega programa, dnevov dejavnosti in 

razširjenega programa.  To so:  Šole v naravi, tabori,  plavalni tečaj  ter dnevi dejavnosti in ekskurzije , ki jih 

bo šola izvedla izven zavoda v sodelovanju z zunanjimi institucijami in bodo za starše  dodatno plačljiva.  

 

Seznam nadstandardnih dejavnosti z okvirnimi stroški za starše je priloga temu zapisniku.  

 

Sklep št. 5: Svet staršev soglasno potrdi nadstandardne dejavnosti v okviru letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2018/2019. 

 

K točki 7: 

Predstavnikom v odboru za šolski sklad se izteka mandat, zato so morali predlagati nove člane. Predstavniki 

sveta staršev so soglasno potrdili tri člane, in sicer: Sanjo Medved, Mihaelo Hojnik ter Aleksandra 

Goljevščka.  Ker  izmed prisotnih niso mogli izbrati četrtega člana se bodo  dogovorili z enim izmed staršev 

in ga  bodo potrdili korespondenčno.  

 

K točki 8: 

V 4. A  je čas med malico in kosilom  prevelik.  V razredu otroci ne vedo kdaj imajo odmor za kosilo. Se bo 

preverilo in sporočilo otrokom. Pripomba za 4. A velja samo za četrtek. 

Starši so mnenja, da je  7. in 8. ura ko imajo učenci NIP umetnost prepozna za mlajše otroke saj so že 

utrujeni. Ravnateljica pojasni, da pri tem predmetu več  ustvarjajo kot se učijo teorije.  

Ali je možna objava urnikov na spletno stran? Ravnateljica je obljubila, da jih bomo v kratkem objavili. 

 

Starši so podali pripombo glede prvega avtobusa, po koncu pouka, saj je pouka konec 12.55, avtobus pa 

odpelje že 13.10. Otroci se v tako kratkem času težko najedo. Za jutranji prevoz smo podali zahtevo po 

spremembi, saj je avtobus ves čas zamujal in je sedaj urejeno.  

Otroci se v tako kratkem času težko najedo  
 
Predstavnica staršev je podala problem 1. avtobusa, kateri vozi ob 13.10 uri. Ker otroci večinoma 

končajo pouk ob 12.55 uri s težavo ulovijo ta avtobus in morajo zato čakati do 14.40 na naslednji 

avtobus. Go. ravnateljica je povedala, da se morejo prijavit na razpis in podati željene ure? Zakaj pa 

ob 13:10 uri, saj ta urnik in te ure so že 2. šolsko leto! Prav tako bi lahko 1. avtobus lahko peljal po 

celi progi! Niti na sestanku niti v zapisniku niste podali, kaj boste. Vprašanje za go. Ravnateljico: A 

boste kontaktirali za avtobusne prevoze Arrivo? 
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V tednu  otroka bosta  šolo obiskala brata Malek, starši predlagajo predstavo za otroke iz zadnje skupine 

vrtca ter za učence do 5. razreda, saj bo predstava financirana iz sredstev šolskega sklada.   

Starše je zanimalo ali imajo učenci 3. razreda za izvedbo krožka računalništva na razpolago dovolj 

računalnikov. Jih imajo.  

Podana je bila pripomba glede učilnice 5.a razreda, ki je majhna in se učenci v njej počutijo utesnjene. 

Ravnateljica je pojasnila, da na žalost je bila v trenutnih razmerah in prostorskih zmogljivostih šole edina 

možna rešitev.  

Podana je bila izrecna pohvala dela učiteljice za kemijo, ki poučuje učence v veliki meri tudi na 

podlagi praktičnih preizkusov in kako to pozitivno vpliva na naše učence 

 

K točki 9:  

 Na spletni strani ni ažurirana dosegljivost učiteljev. Bomo uredili. 

 

 Starši poudarijo, da mora biti osnovna  v letošnjem letu bolj pozorna do učencev, ki dosegajo dobre 

rezultate in jih prijaviti na prireditev Športne zveze Kidričevo Športnik leta. Lani šola ni predlagala 

nobenega učenca, čeprav so nekateri dosegli tudi zelo dobre rezultate.  Zakaj se ne izpostavijo športni 

rezultati otrok.  

 

Ravnateljica je staršem tudi pojasnila, da se bo s 1.10.2018 spremenila ekonomska cena. V prvem 

starostnem obdobju se bo malenkost dvignila, medtem ko v drugem starostnem pa znižala. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                        Predsednik: 

 

Mojca Čurin                                                                                                  Anton Frangež 

 


