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ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV 
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 

 

 

z dne 30. majem 2015 ob 19.00 uri v prostorih OŠ Cirkovce. 

 

 

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

staršev: Suzana Potočnik, Nadja Medved, Mojca Kolednik, Anton Frangež, 

Sonja Čelan Benkovič, Branko Rodošek, Helena Gornjak, Natalija Horvat 

Medved, Romana Rojko, Apolonija Dobič, Anton Krajnčič, Valerija 

Perkovič. 

ODSOTNI: Opravičeno:  Matjaž Kureš 

  

 

DNEVNI RED: 1. Pregled zapisnika 2.  sestanka sveta staršev  
2. Potrditev delovnih zvezkov  za šolo, za  naslednje šolsko leto 
3. Varna pot v šolo 
4. Novosti v osnovni šoli 
5. Novosti v vrtcu 
6. Pobude, predlogi in vprašanja 
7. Razno 

 

 

K točki 1: 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev, gospod Anton Frangež. Predsednik je pozdravil vse prisotne in 

predstavil dnevni red, na katerega člani sveta staršev niso imeli pripomb. 
Člani so soglasno potrdili zapisnik 2. sestanka sveta staršev. 

 

Sklep št. 1: Svet staršev soglasno potrdi zapisnik 2. sestanka sveta staršev.  

 

K točki 2: 

 

Gospa ravnateljica je predstavila seznam potrebnih delovnih zvezkov in gradiva  po izboru strokovnih 

delavcev, ki jih bodo učenci potrebovali za prihodnje šolsko leto (Priloga 1). 

Predstavniki staršev izjavijo, da Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov tisti, ki predvideva (tudi) 

pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
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posamezen letnik; torej da ni dvoma, da pričakujemo podrobnejša pojasnila le iz tega razloga, da 

lahko ustrezno stojimo za svojim soglasjem - ne pa zato, da bi se spuščali v avtonomnost učiteljev 

Predstavniki staršev so se  predhodno seznanili s cenami delovnih zvezkov na drugih osnovnih šolah in 

začetna razprava  se je nanašala  nujnost ali ne-   števila DZ  predvsem v razredih, kjer  naše cene presegajo 

cene ostalih šol.  

Predstavnike sveta staršev je zanimalo ali je  potreben v vseh razredih delovnih zvezek za glasbeno 

umetnost.  Predlagali so, da naj šola nabavi učbenike za glasbeno umetnost  in delovne zvezke izvzame iz 

seznama.  V primeru nujnosti uporabe delovnega zvezka pa naj učitelj glasbe svetu staršev posreduje svoje 

pojasnilo. 

Starši predlagajo, da učitelji v prihodnje pripravijo podrobnejša pojasnila predvsem v primerih, 
kadar obstaja pri določenem predmetu učbenik, pa se zraven predlaga tudi delovni zvezek. Kadar 
učbenika ni, je povsem jasno, da je delovni zvezek potreben in je v tem primeru podajanje razlage s 
strani učitelja nepotrebno. 

V delu, kjer je zapisan predlog, da na koncu šolskega leta ravnateljica preveri, koliko so bili delovni 
zvezki sploh uporabljeni, se mi zdi pomembno, da se zapiše, da smo predlagali, da se to preveri že 
ob koncu letošnjega leta. 

Ravnateljica je  obljubila, da bodo predstavniki sveta staršev   še v tem tednu dobili  želena pojasnila  na 

svoje elektronske naslove.  

 

Predstavniki sveta staršev so tudi predlagali, da se v naslednjem šolskem letu iz strani učiteljev pripravijo 

pojasnila oz. upravičenost delovnih zvezkov, da pri pouku uporabljajo delovne zvezke in da na koncu 

šolskega leta ravnateljica preveri koliko so bili sploh delovni zvezki uporabljeni.  

 

Ravnateljica je ob tem seznanila starše, da se bodo učbeniki od 7. do 9. razreda v celoti menjali, medtem ko 

učbeniki od 4. do 6. razreda pa postopoma. Vendar je končna odločitev še vedno odvisna od finančnih 

sredstev MIZŠ.  

 

G. Rodošek  je poudaril, da imajo  v prvem razredu, kljub uporabi delovnih zvezkov še  veliko učnih listov, 

kar se mu zdi  nesmiselno. Zanimalo  ga je zakaj otroci v 1. razredu lepijo liste v zvezek? Po njegovem 

mnenju bi jih lahko material hranili v mapah. Njegovemu razmišljanju so pritrdili  tudi drugi starši.  

 

 

Sklep št. 2: Svet staršev soglasno potrdi seznam potrebnih delovnih zvezkov (s pripombo, da 

učitelj glasbe pojasni nujnost DZ za glasbeno umetnost. ) za šolsko leto 2016/2017. 

 

K točki 3: 

 

 Glede na problematiko zadnjega časa, da po našem okolišu vozi beli kombi, katerega voznik nagovarja 

otroke, starši predlagajo, da otroci hodijo v skupinah domov. Predstavniki so predlagali, da se na razrednih 
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urah razredniki pogovorijo z otroci glede pogovor s tujci. Starši so predlagali, da bi se lahko šola povezala s 

policijo, ki bi na šoli lahko izvedla predavanje na to tematiko. Ravnateljica je povedala, da so učitelji z 

učenci že govorili na to temo, se pa  je s predlaganim  strinjala in obljubila, da bodo učence na  razrednih 

urah še enkrat   seznanili z  ukrepi za samozaščito, na PP Ptuj pa bo posredovala dopis s prošnjo za 

predavanje.  

 

 

K točki 4: 

 

Predstavnike je zanimalo kako je z drugo osebo v prvih razredih, ker je učiteljica na bolniški.  Ravnateljica 

je pojasnila, da  trenutno do konec šolskega leta v obeh razredih nadomešča  kot drugi učitelj   Vesna 

Simonič, razredna učiteljica pa je Marija Jurtela.  

Go. Čelan Benkovič je zanimalo kdo bo otroke imel nemščino in angleščino v 9. razredih, saj je učiteljica 

Petra Oblak zbolela. Ravnateljica je pojasnila ds bo konferenca za 9. razrede po  10.06.2016, do takrat pa se 

učiteljica vrne in bo še uspela pravočasno zaključiti ocene.  Ker imajo letos devetošolci izjemoma valeto v 

četrtek  je ravnateljica povedala, da imajo devetošolci v petek, 03.06.2016 ravnateljev dan.  

 

K točki 5: 

 

Starše je zanimalo ali bodo v novem šolskem letu kakšne spremembe pri sestavi oddelkov v vrtcu. Načeloma 

večjih sprememb ne bo, kakšna sprememba pa se lahko pričakuje.  

Go. Potočnik je zanimalo glede podaljšanja delovnega časa v vrtcu. Ravnateljica ji je razložila, da je občina 

sprejela sklep po katerem mora biti najmanj 5 otrok za podaljšanje delovnega časa vrtca. Toliko pa jih ni 

izrazilo potrebe po podaljšanem varstvu.  

Predstavniki sveta staršev so prosili, da se v vrtcu tudi bolj ažurno obvešča starše o boleznih, ki razhajajo v 

skupinah, posebno v jaslih.  

Starši  si želijo bolj ažurno obveščanje tudi preko SMS sporočil. Pohvalili so obveščanje vzgojiteljice 

Monike Šešo.  

 

K točki 6: 

 

Go. Gornjak je zanimala organizacija zaključka projekta Evropa v šoli, zakaj otroci niso tam dobili nobene 

hrane in priznanj za sodelovanje na projektu.  Ravnateljica je pojasnila, da kolikor ji je poznano, je  

prireditev vsako leto zelo dobro organizirana, glede prehrane pa se bo pozanimala.  

 

Ga. Natalija Horvat Medved je podala predlog, da se prepove uporaba telefon med poukom oz. cel čas 

pouka, tudi med odmori. Ravnateljica je pojasnila, da vsako leto z učitelji na zaključni konferenci namenijo 

pozornost temu in da so mnenja med učitelji različna. Svet staršev je mnenja, da bi se morala prepovedati 

uporaba mobilnih  telefonov v šoli in, da se to preda tudi učiteljskemu zboru. Ob tem predlagajo, da se za 
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naslednje šolsko leto  pravila šolskega reda spremenijo in da se telefoni ne smejo uporabljati med odmori in 

prostimi urami.  

 

Sklep št. 3: Svet staršev je soglasno potrdil predlog spremembe pravil šolskega reda, in sicer prepoved 

uporabe mobitelov v času pouka, pred in po pouku in v času odmorov.  

 

 

 

K točki 7: 

 

Suzana Potočnik je pohvalila vzgojiteljici v skupini Spominčice Nado Pernat in Majo Kraner, saj se zelo 

veliko ukvarjata z otroci.  

 

G. Rodošek je pohvalil izvedbo rolanja, nad katerim so bili otroci izredno navdušeni. 

 

Iz strani predstavnikov staršev se je pojavilo tudi vprašanje zakaj Mark Unuk ni bil sprejet v vrtec. 

Ravnateljica je pojasnila, da je to otrok s posebnimi potrebami in da je mami razložila postopek, da mora 

najprej dati zahtevo za Zavod za šolstvo, saj je tak otrok lahko dodeljen v redni oddelek samo z odločbo 

Zavoda, ki mu dodeli spremljevalca.  

 

Go. Kolednik je zanimalo zakaj imajo otroci 2. razreda vedno zjutraj zaklenjeno učilnico, medtem ko so pa v 

avli velikokrat brez nadzora. Uradno noben razred nima pred poukom odklenjene učilnice razen jutranjega 

varstva.  Vsi otroci morajo počakati v avli, kjer je vedno prisoten en učitelj. Otroci ne smejo biti samo brez 

nadzora v učilnicah.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 21.30. 

 

 

Zapisala:                                                                                                        Predsednik: 

 

Mojca Čurin                                                                                                  Anton Frangež 

 


