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ZAPISNIK  

 

4. sestanek sveta staršev 

torek, 31. 5. 2022, ob 18.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce 

 

 

Prisotni: Anita Peršuh, Nina Zafošnik, Marjetka Krničar, Sergej Plajnšek, Tina Gajič, Gregor 

Medved, Suzana Potočnik, Mitja Safošnik, Polona Dobič, Valerija Medved, Jožica Pleteršek, 

Branko Rodošek, Nina Mikolič, Monika Voga, Vesna Vodan 

 

Odsotni: Maja Hebar, Sanja Medved 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 3. rednega sestanka sveta staršev 

2. Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

3. Aktivnosti v šoli in vrtcu 

4. Pobude, predlogi in vprašanja 

5. Razno 

 

 

Pozdrav predsednice Valerije Medved in predstavitev dnevnega reda, ki je soglasno potrjen. 

 

 

K točki 1 – Pregled zapisnika 3. rednega sestanka sveta staršev 

 

Pregled zapisnika predhodne seje, ki je potrjen. 

 

K točki 2 – Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

 

Ravnateljica je povedala, da je naloga SS potrditev delovnih zvezkov, ki so pomemben 

pripomoček za delo v šoli in doma. Število delovnih zvezkov je ostalo enako kot v preteklem 

šolskem letu, samo pri enem predmetu se je zamenjal DZ. Spremenile so se cene DZ, ki so v 

povprečju višje za cca. 1–2 EUR na DZ. 

Za 1., 2. in 3. razred DZ plača ves komplet učbenikov in delovnih zvezkov MIZŠ in jih prvi šolski 

dan učenci prejmejo v šoli. V naslednjem tednu bodo prejeli starši sezname šolskih potrebščin za 

šolsko leto 2022/2023. Likovni material se bo naročil v šoli in se bo obračunal na položnicah, saj 

je tako tudi strošek na učenca nižji. 

 

Predstavljena je tabela delovnih zvezkov (PRILOGA), ki so jo člani prejeli skupaj z vabilom. V 

kolikor je DZ rešen 75 %, je nakup upravičen. Učitelji so presodili, da so DZ na seznamu 

upravičeni. 
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Vsi prisotni se strinjajo s predlogom DZ, ki so jih podali učitelji za vse razrede osnovne šole. 

 

SKLEP: Člani sveta staršev potrdijo predlagan seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 

2022/2023. 

 

  

K točki 3 – Aktivnosti v šoli in vrtcu 

 

Za vrtec Mateja Lampret pove, da aktivnosti potekajo v skladu z LDN, in povabi prisotne na 

zaključno prireditev, ki bo v četrtek, 1. 6. 2022. V naslednjih dneh se bo izvedlo še nekaj ekskurzij 

in aktivnosti predvsem za predšolsko skupino. 

 

V novem šolskem letu je v vrtec vpisanih 31 otrok. V šolskem letu 2022/23 bosta tako v vrtcu 

Cirkovce 2 oddelka 1. starostnega in 3 oddelki 2. starostnega obdobja.  

7 otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec Cirkovce, ampak v vrtec Kidričevo, bo imelo v naslednjem letu 

prednost pri vpisu kot prerazporeditev. 

 

Aktivnosti v vrtcu redno objavljamo in se veselimo novega leta.  

Ekonomska cena se izračuna vsakoletno in predvidevamo, da se bo cena vrtca dvignila zaradi 6 

otrok manj, dviga cen energentov in živil. 

 

Ravnateljica je povedala: 

Šola bo v naslednjem šolskem letu v veliki prostorski stiski. V 1. r se vpisuje 31 otrok, ki bodo 

razporejeni v dva oddelka.  

V naslednjem šolskem letu bo v šolskih prostorih 1 oddelek vrtca in 13 oddelkov šole. Potrudili 

se bomo, da bomo izpeljali šolsko leto po najboljših močeh. Želimo si, da bi lahko v naslednjem 

šolskem letu izvajali kabinetni pouk. 

Zaradi povečanega obsega dela z novim šolskim letom bo potreben tudi nov kader, tako da bomo 

zaposlili še eno učiteljico kot drugo strokovno delavko v 1. razredu. 

 

Glede vzgojne problematike in uničevanja smo pričeli opažati nekaj medvrstniškega nasilja, ki je 

ponavljajoče. Zadeve rešujemo in verjetno so posledica stisk iz preteklih obdobij in družinskega 

okolja.  

Ravnateljica je pohvalila učence, ki so večinoma pridni. Učenci, ki so se udeležili ŠN (3. in 4. 

razred, 2. razred, 8. razred,), so se lepo obnašali, upoštevali so navodila spremljevalcev in 

pospravljali za seboj. Vsi so bilo pohvaljeni tudi od osebja, kjer so bivali. Na njihovo ravnanje 

smo bili zelo ponosni in smo jih tudi pohvalili.  

 

Objavljeni so rezultati NPZ za 9. razred, s katerimi smo zadovoljni, saj so  pri vseh predmetih nad 

državnim povprečjem. Po točkah se vidi, da so se učenci potrudili po najboljših močeh. Opravljena 

bo še vsebinska analiza nalog in na tej podlagi načrtovanje dela za naprej.  

 

Ob koncu šolskega leta bodo izvedene ekskurzije, športni dan, v petek, 3. 6., bo pevski zaključek 

za OŠ, v katerem bo sodelovalo veliko otrok.  
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S 15. 6. zaključujejo 9. razredi, 10. 6. bo za učence 9. razreda valeta. 24. 6. zaključujejo ostali 

razredi.  

 

 

K 4. točki – Pobude, predlogi in vprašanja  

 

Za izvedbo pouka športne vzgoje in matematike v naslednjem šolskem letu starši predlagajo 

menjavo učiteljev. Ravnateljica pove, da bo v nekaterih razredih menjava  

 

Branko Rodošek je povprašal, kako daleč je izvedba table za krožno vožnjo pri studenčku. 

Ogledalo na cestišču pri šoli ni uporabno, starši prosijo, če lahko šola da pobuda za menjavo. 

 

Grega Medved je vprašal, kako poteka sistem v knjižnici, zakaj se ne vodi evidenca in bolj redno 

vračanje knjig v knjižnico. Ravnateljica pojasni, da je v času korone knjižničarka v razred prinesla 

knjige in jih potem vrnejo. Ob koncu leta se bo vse pozvalo k vračilu knjig in učbenikov. 

 

Branko Rodošek pove, da v sanitarijah telovadnice v dopoldanskem času velikokrat ni papirja in 

prosi, da bi za to bilo bolj dosledno poskrbljeno.  

 

Suzana Potočnik je vprašala, zakaj je položnica poslana tako pozno. Predlagajo, da bi položnice 

pošiljali po e-pošti. Dogovorimo se, da bo v septembru vsem razdeljena izjava, s katero bodo starši 

lahko napisali elektronski naslov, na katerega želijo prejeti položnico. Dodana bo izjava za 

trajnike.  

 

Starše zanima sistem malice in velikost malice, ki naj bi bila včasih premajhna. Mateja Lampret, 

vodja šolske prehrane, pove, da ima vsak možnost iti po več. Pri sestavi jedilnika spremljamo 

normative in vedno je na razpolago sadje.  

Za ceno malice 0,90 EUR, ki je določena, ne moremo vsak dan zagotavljati eko živil, se pa 

trudimo. 

 

Monika Voga je vprašala, kako so učenci porazdeljeni v izbirne predmete. Ravnateljica je 

povedala, da prijave potekajo in da bodo v naslednjem tednu znane skupine in izbirni predmeti. 

 

  

Valerija Medved se je zahvalila za sodelovanje članom sveta staršev. 

Ravnateljica se je zahvalila predsednici sveta staršev Valeriji Medved in vsem članom za 

konstruktivno sodelovanje v tem šolskem letu. 

 

Sestanek je zaključen ob 19.10. 

 

   

 

Zapisala: Tina Urih                                          Predsednica sveta staršev: Valerija Medved 

 

 

                                                        


