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ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 

 

 

z dne 29. septembra 2015 ob 17.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce. 

 

 

PRISOTNI: Ravnateljica Ivanka Korez, poslovna sekretarka Mojca Čurin in člani sveta 

staršev: Mihaela Hojnik, Nadja Medved, Sanja Medved, Anton Frangež, 

Zvonko Perkovič, Branko Rodošek, Natalija Horvat Medved, Romana Rojko, 

Apolonija Dobič, Matjaž Kureš, Anton Krajnčič, Valerija Perkovič, Sonja 

Čelan Benkovič.  

 

 

ODSOTNI: Opravičeno: Helena Gornjak. 

  

 

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

2014/2015 
4. Obravnava letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto 

2015/2016 
5. Obravnava letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto 

2015/2016 
6. Obravnava nadstandardnih dejavnosti v okviru letnega 

delovnega načrta  
7. Pobude, predlogi, vprašanja 
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K točki 1: 

 

V uvodu je ravnateljica pozdravila prisotne in predstavila poročilo o volitvah članov sveta staršev ter 

izbrane člane sveta staršev šole in enote vrtec Cirkovce. Za novo šolsko leto 2015/ 2016 je potrebno izvoliti 

novega predsednika sveta staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. Člani sveta staršev so se odločili, da bodo 

volitve javne. Predstavniki so predlagali, da bi bil to šolsko ponovno predsednik Anton Frangež, ki so ga 

člani sveta staršev soglasno potrdili. Kot namestnico so člani sveta staršev potrdili Natalijo Horvat Medved. 

 

Sklep št. 1: Svet staršev soglasno izvoli za predsednika sveta staršev Antona Frangeža, za njegovo 

namestnico pa Natalijo Horvat Medved. 

 

K točki 2: 

Ker poslovnik sveta staršev predstavnikom staršev ni bil posredovan skupaj z gradivom, je ravnateljica 

obljubila, da bo kljub temu da je poslovnik na šolski spletni strani, vse predstavnike staršev z njim seznanila 

še po elektronski pošti.  

 

K točki 3: 

 

Ravnateljica je opravičila odsotnost pomočnice ravnateljice Mateje Lampret in sama predstavila pedagoško 

poročilo za vrtec za šolsko leto 2014/2015 ter nato še za šolo.  

 

Sklep št. 3: Svet staršev soglasno potrdi pedagoško poročilo za šolo in vrtec za šolsko leto 2014/2015. 

 

K točki 4: 

Ravnateljica Ivanka Korez je prestavila letni delovni načrt za vrtec Cirkovce za šolsko leto 2015/ 2016.  

 

V novem šolskem letu smo preimenovali skupine v vrtcu ter vzgojiteljice in pomočnice smo med seboj malo 

menjali, da se preizkusijo sodelovati tudi v drugačni obliki.  

Ravnateljica je tudi seznanila starše, da smo v sklopu občine pomočnico vzgojiteljice prerazporedili v vrtec 

Kidričevo, medtem ko je ena vzgojiteljica trenutno v šoli kot druga strokovna delavka v prvem razredu.  

 

Ob tem je Sanja Medved pripomnila, da v skupini Tulipani nismo izbrali prave kombinacije vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice in da bi morali tudi gledati na karakter oseb. Ob tem jo je tudi zanimalo, ali bi lahko 

vzgojiteljice povprašale logopedinjo o dodatnih vajah in metodah govora za otroke. Pripomnila je tudi, da še 

vedno ni rešen problem parkiranja, saj zaposleni še vedno parkirajo v prvih vrstah. V hišni red bi lahko 

dodali točko, da zaposleni ne smejo parkirati v prvih vrstah.  

 

Sklep št. 4: Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za enoto vrtec za šolsko leto 2015/2016. 
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K točki 5: 

 

Ravnateljica je predstavnikom sveta staršev predstavila letni delovni načrt za šolo za šolsko leto 2015/2016.  

Novost je neobvezni izbirni predmet, ki je bil lani samo v 4. in 7. razredu, letos pa se izvaja še v 1., 5. in 8. 

razredu. V novem šolskem letu bo fakultativo za nemščino v 3. in 6. razredu izvajal Peter Greif.  

 

Zdrav življenjski slog se bo trenutno izvajal do novembra 2015, za nadaljevanje projekta še ne vemo, kako 

bodo stvari tekle.  

 

Romana Rojko je prosila, da v podaljšanem bivanju učitelji obvestili starše, kje se otroci nahajajo, da jih ni 

potrebno iskati po celotni šoli.  Enostavno se na list zapiše, kje se nahajajo otroci in je list pritrjen na 

vidnem mestu (vrata učilnice), da ne iščemo otrok po šoli. 
 

Natalija Horvat Medved je predlagala, glede na to, da ima vsak dan drug učitelj OPB, da se slednji med sabo 
uskladijo in izvajajo na podoben način OPB; da torej pri vseh učiteljih delajo naloge, gredo ven (če je 
možno), itd. 
 

Ravnateljica je starše seznanila, da je potek dela v podaljšanem bivanju sledeč: po koncu pouka gredo otroci 

na kosilo, potem se delajo domače naloge, nato je do odhoda usmerjen prosti čas. 

 

Sklep št. 5: Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za šolo za šolsko leto 2015/2016. 

 

K točki 6: 

 

Ravnateljica je predstavila nadstandardne programe: plavalni tečaj za 1. in 2. razred, ekotabor za 1. razred 

ter šola v naravi za 6. in 7. razred. Predstavila je tudi dodatne stroške za dneve dejavnosti, ki so organizirani 

izven šolskih prostorov in zahtevajo plačilo vstopnin in prevozov.  

 

Sklep št. 6: Svet staršev soglasno potrdi nadstandardne dejavnosti v okviru letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2015/2016. 

 

K točki 7: 

 

Starši so izpostavili tudi nevarne šolske poti. Romana Rojko je opozorila, da vozi šolski avtobus po cesti 
(nova cesta ob potoku), ki nima uporabnega dovoljenja in četudi bi ga imela oziroma, ko ga bo imela, je 
vožnja po tej cesti prepovedana za vozila, mislim da daljša od  10 m. Predlagali so, da bi morala ravnateljica 
o tem pisno obvestiti občino, vendar je ravnateljica predlagala, naj (raje) starši storimo to sami. 

 
Ob tem je ravnateljica staršem sporočila, da imamo to šolsko leto novega šoferja, ki ga je že opozorila na 

preteklo problematiko, tako da upa, da sedaj teh težav ne bo več.  
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Sanja Medved je podala mnenje o neupravičenem dvigu ekonomske cene, saj na podlagi javno objavljenih 

podatkov smatra, da bi šola na enoti vrtec v preteklosti morala privarčevati denarna sredstva in sedaj iz tega 

pokrivati zmanjšanje enega oddelka v enoti vrtca Cirkovce.  

 

Branko Rodošek se je pripomnil glede prvega dne v vrtcu, saj se mu vzgojiteljice niso predstavile in 

pristopile do njega. Pravi, da bi vzgojiteljica lahko večkrat pokazala malo več nežne plati, saj so to še vendar 

otroci.  

 

Romana Rojko je izpostavila problematiko v 4. razredu v zvezi z določeno učenko in dejala da so Starši 

prepričani, da so naši otroci v razredu ogroženi, da so deležni nasilja in zahtevamo, da se primerno ukrepa 

ter poskrbi za varnost otrok!!!  Problematika je že bila pereča tema na 1. roditeljskem sestanku 4. Razreda. 
Ravnateljica je ob tem pojasnila, da v preteklosti ni dobivala veliko informacij glede te učenke, saj ji je 

razredničarka pojasnjevala, da obvlada situacijo, medtem ko je letos zaznati več težav posebno v 

podaljšanem bivanju, kjer se učitelji menjujejo in nastalo situacijo rešujejo v sodelovanju s šolsko 

svetovalno službo in zunanjimi institucijami. 

   

 

Sanjo Medved je na podlagi objave v Štajerskem tedniku zanimalo, zakaj imamo na OŠ Cirkovce najdražje 

delovne zvezke. Ob tem je Romana Rojko predlagala, da naj ravnateljica določi fond zneskov za delovne 

zvezke.  

 

Starši so tudi povprašali, zakaj je bil organiziran športni dan na jezero v Sestržah in zakaj niso mlajši otroci, 

ki še nimajo izpita za kolo, raje šli na sprehod ob reki v Cirkovcah, saj bi se tako izognili dodatnim 

stroškom.  

Ravnateljica je pojasnila, da želimo tudi mlajšim učencem pokazati našo širšo okolico in ne samo okolice 

šole, ki jo že dobro poznajo. Se pa šola angažira v smeri zmanjšanja stroškov prevozov, in sicer 

kombiniramo en avtobus, ki se večkrat pelje po isti relaciji.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.15. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                        Predsednik: 

 

Mojca Čurin                                                                                                  Anton Frangež 

 


