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ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

 

 

z dne 27. septembra 2017 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: Plajnšek Sergej, Ivanuša 

Petra, Hojnik Mihaela, Medved Nadja,  Medved Sanja, Frangež Anton, Čelan 

Benkovič Sonja, Rodošek Branko, Gornjak Helena, Grajfoner Blanka, Hren 

Klavdija, Dobič Apolonija, Kureš Matjaž. 

 

 

ODSOTNI: Horvat Medved Natalija, Krajnčič Anton. 

  

 

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

2016/2017 
4. Obravnava letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto 

2017/2018 
5. Obravnava letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto 

2017/2018 
6. Obravnava nadstandardnih dejavnosti v okviru letnega 

delovnega načrta  
7. Pobude, predlogi, vprašanja 
8. 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 2017/ 2018  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. 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: 

 

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.  

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

2016/2017. Vse dejavnosti v vrtcu smo organizirali po planu. V preteklem šolskem letu smo imele 4 oddelke 

z 72 otroki.  

 

Ravnateljica je predstavila pedagoško poročilo za šolsko leto 2016/2017. Realizacija pouka mora biti 95%, 

mi imamo skupno realizacijo 99,8%.  Dva učenca nista uspešno zaključila razredov in ponavljata. Imeli smo 

tudi dva popravna izpita, 1 učenec 7. razreda in  1 učenec 8. razreda. V preteklem šolskem letu smo imeli 

dva pomembna dogodka, in sicer 40. let vrtca in 45. let šolske folklore. Organizirali smo tudi dve šoli v 

naravi, Poreč in Javorniški rovt.  

 

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

 

Nacionalno preverjanje znanja. V 9. razredu se je preverjalo znanje slovenščine, matematike in biologije. Ta 

generacija je bila nad slovenskim povprečjem. V 6. razredu se je preverjalo znanje slovenščine, matematike 

in angleščine. Rezultati so pod povprečjem. V tem razredu je bilo kar nekaj učencev nad povprečjem, med 

tem ko je bilo veliko učencev, ki so dosegli komaj 10%.  

 

Starši so opozorili  na  lektoriranje poročila. 
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Sklep št. 2: Svet staršev soglasno potrdi pedagoško poročilo za šolo in vrtec za šolsko leto 2016/2017. 

 

K točki 4: 

 

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

2017/2018. V tem šolskem letu imamo 4 oddelke z 71 otroki. Vzgojiteljica Katja Vodošek nadomešča 

vzgojiteljico Moniko Šešo, ki je na porodniškem dopustu. Preko projekta »Prva zaposlitev« smo zaposlili 

Mojco Hergan, ki bo polno zaposlena do decembra, nato pa 30%.  

 

V šolskem letu 2017/2018 imamo v planu oktobra izpeljati projekt »teden otroka«. Kostanjevega piknika ne 

bo, imeli bomo krompirjeve delavnice, izpeljali bomo tradicionalni slovenski zajtrk, v decembru imamo v 

planu bazar ter predstavo za otroke 19.12.2017. V marcu planiramo povabiti  mamice in babice na druženje 

in delavnice. V aprilu imamo v načrtu čistilno akcijo, v mesecu maju pa bomo v okviru projekta »mali 

sonček« izpeljali igre s starši. Plavalni tečaj bo od 4.12. do 8.12.2017 samo za predšolske otroke skupine 

Tulipani. Prav tako bodo samo predšolski otroci minimaturanti. Folklora se bo pričela februarja, ko se vrne 

vzgojiteljica Monika Šešo.  

 

Ga. Lampret je predstavila staršem brošuro za novince do starosti treh let ob vstopu v vrtec, ki sta jo 

pripravile skupaj s psihologijo. Starši se ob vstopu v vrtec poslužujejo postopnega uvajanja, saj se otroci 

tako lažje navadijo na novo okolje.  

LDN za vrtec je priloga temu zapisniku. 

 

Sklep št. 3: Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za vrtec za šolsko leto 2017/2018. 

 

K točki 5: 

 

LDN za šolo za šolski leto 2017/2018 je priloga temu zapisniku.  

 

Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt 2017/2018.  V tem šolskem letu imamo 11 oddelkov ter 216 

otrok. Krompirjev dan bomo organizirali 26. 10. 2017 z gledališko predstavo ter pogostitvijo s krompirjem.  

Otrokom ponujamo različne dejavnosti ob dnevih dejavnosti. Letos bomo imeli naravoslovno šolo v naravi. 

Letos ne bomo organizirali ekotabora, po novem bomo ekotabor organizirali samo v 2. razredu. Letošnji 

drugi razred je bil na eko taboru v lanskem šolskem letu. Pri financiranju šole v naravi in ekotabora pomaga 

šolski sklad, tako da pri nas se vsi otroci udeležijo tabora. MIZŠ predlaga, da sta v celotnem šolanju otrok 

samo dve šoli v naravi, pri nas imajo otroci 4 šole v naravi.  Starši menijo, da je prav, da otroci v času 

šolanja doživijo učenje  in si urijo socialne veščine tudi izven zavoda.  

 

Sklep št. 4: Svet staršev soglasno potrdi letni delovni načrt za šolo za šolsko leto 2017/2018. 
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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.  

 

 Ravnateljica je predstavila tudi dejavnosti v okviru razširjenega programa plavalni tečaj 1. in 2. razred, 

ekskurzija za nadarjene,  ogled  angleške gledališke predstave , ki bodo ravno tako plačljive. 

 

 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 2017/2018. 

 

K točki 7: 

 

Po koledarju ministrstva bo 7. 4. 2017 delovna sobota, v planu je ponedeljkov urnik. V plan lahko damo 

kako drugo soboto.  

 

Otroška folklorna skupina se bo od 20. – 22. 10. 2017 udeležila Folklornega festivala v Ugljeviku   BIH,  

prevoz plača občina,  učenci pa bodo spali pri družinah.  

 

Dogaja se, da otroci s prvim avtobusom zamujajo v šolo, kljub temu, da smo spremenili ure prevoza v šolo. 

Ravnateljica se bo skušala dogovorit z avtobusnim prevoznikom - Arrivo.  

 

Pri športni vzgoji v 1.triadi (1 do 3 razred ) niso potrebni športni copati, ampak šolski copati z gumo. Starši 

prosijo, da se za to napiše na obvestilo.  

 

Starše je zanimalo, zakaj otroci nimajo dovolj časa, da se po zdravem življenjskem slogu preoblečejo in 

morajo v jedilnici jest v kratkih hlačah. To se je samo enkrat zgodilo, to ne bo redna praksa. Učiteljica se 

opravičuje za nastalo situacijo.  

 

Interesne dejavnosti se začnejo oktobra. V tem šolskem letu ne bo več košarke v okviru KK Haloze. 

Informacijo za sodelovanje bomo poiskali pri Košarkaškem klubu Kidričevo.  

 

V društvu Biba se giba imajo vse kapacitete zasedene, termini so možni samo popoldan po 18. uri.  

 

Starši so opozorili, da se spet pojavljajo uši. Smatrajo, da so jih otroci dobili na avtobusu. Problem je, ker 

starši ne odpravijo v celoti uši.  
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Predstavniki prosijo, da bi se na občino naslovila zahteva, da na delu pešpoti označijo pešca, ker se po tem 

delu vozijo tudi kolesarji.  

 

Izbrano fotografinjo je potrebno obvestiti  o napakah v preteklem šolskem letu  in ji ponuditi še eno 

priložnost. V primeru, da  s fotografijami ponovno ne bomo zadovoljni, bomo naslednje  leto iskali nove 

ponudbe.   

 

Za sanacijo fasade se pripravlja razpisna dokumentacija. Projekt bi naj bil zaključen do naslednjega leta. 

Starši so ob tem izrazili skrbi, da ne bo vse površno narejeno.  

Ravnateljica je starše obvestila, da za zbiranje papirja v javnih zavodih ni sprememb.  

 

Starši so predlagali, da bi lahko začeli v sklopu šole kak projekt, kjer otroci negujejo stare običaje in pri tem 

pohvalili  projekt Krompir, ki ga je izvajal 1. in letos 2. Razred, z učiteljico Liljano Brglez.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.20 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                        Predsednik: 

 

Mojca Čurin                                                                                                  Anton Frangež 

 


