
 ZAPISNIK 4. SESTANKA SVETA STARŠEV 

 

Stran 1 od 4 
 

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce 
telefon: 02/ 789 00 10, fax: 02/ 789 00 51, e-pošta: os.cirkovce@guest.arnes.si 

ZAPISNIK 4. SESTANKA SVETA STARŠEV 
JVZ OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE 

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

 

 

Z dne četrtega junija 2019, ob 18.00 uri, v prostorih OŠ Cirkovce. 

 

 

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

staršev: Urh Polona, Potočnik Suzana,Plajnšek Sergej, Ivanuša Petra, 

Safošnik Mitja,Medved Sanja, Frangež Anton, Čelan Benkovič Sonja, 

Rodošek Branko,Horvat Medved Natalija, Voga Monika, Dobič Polona. 

 

ODSOTNI:   Medved Nadja, Povh Ksenija, Hren Klavdija, Kureš Matjaž. 

 

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

 

V uvodu predsednik sveta staršev vse prisotne pozdravi in predstavi članom dnevni red, na katerega 

ni pripomb. Predstavljen je bil zapisnik 3. sveta staršev. 

 

Sklep št. 1: Člani soglasno potrdijo dnevni red in zapisnik 3. sestanka sveta staršev.   

 

K točki 2:  

 

Ravnateljica predstavi predlog uporabe delovnih zvezkov s cenami za šolsko leto 2019/2020, ki je 

priloga temu zapisniku ( PRILOGA 1) 

Za starše otrok 1. in 2. razreda so  učbeniki brezplačni.  V večini razredov smo cene delovnih 

zvezkov znižali.  

Predstavniki staršev 4. in 5. razreda menijo, da so bili  DZ pri angleščini v 4. in 5. razredu niso bili 

samo malo rešeni, ampak se jim zdi  vprašljiva tudi  uporabnost  DZ, saj  na črte samo vstavljalo 

posamezne besede. Opažajo tudi, da se otroci raje učijo iz zvezka, ki je lepo in pregledno urejen. 

glede na to, da so skoraj identični učbenikom, izpolnjujejo pa se v veliki meri na ta način, da se le 

vstavljajo manjkajoče besede, povezujejo besede s črtami med sabo ipd. Otroci so kar nekaj pisali 

tudi v zvezke, kar je sploh pri tujem jeziku tudi pravilno, saj se s samim pisanjem tujega jezika tudi 

največ naučiš in je večina njihovega učenja temeljila na zapisanem v zvezkih in v učbenikih, zato 

ocenjujemo strošek za nabavo DZ pri TJA za nepotreben. 

Podobni pomisleki glede DZ pri tujem jeziku so bili izpostavljeni v vseh razredih. 

 Ravnateljica  je obljubila, da se bo z učiteljico angleščine o tem pogovorila in  staršem posredovala 

njeno odločitev.  

 Ravnateljica tudi pove, da učiteljica za geografijo meni, da so DZ za geografijo v 7. 8. in 9. razredu 

nujni, saj je veliko nalog z nemimi kartami, ki so za delo  in razumevanje predmetnega področja  

nujne.  

Skladno s 5. točko 12. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. L. RS št. 27/17)  Svet 
staršev podaja soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezen razred, in sicer:  

- za prvi razred: brezplačno,  

- za drugi razred: brezplačno,  

- za tretji razred: 30 €,  
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- za četrti razred: 30,7 € - s pridržkom 

- za peti razred: 57,75 € - s pridržkom 

- za šesti razred: 68,5 €,  

- za sedmi razred: 60 €,  
 
- za osmi razred: 89,55 €,  
 
- za deveti razred: 87,80 € 
 
 

K točki 3: 

 

Ravnateljica je predstavila koledar  aktivnosti do konca šolskega leta.  Večje prireditve bodo še:  
10. 6. 2019 ob 17.00 bo zaključna prireditev. 11. 6. 2019 bomo imeli sprejem za bodoče prvošolčke 
in 17. 6. 2019 – koncert  pevskega zbora in solistov.  
 

Zaradi dveh bolniških odsotnosti v kuhinji bodo v prihodnjih dneh jedilniki nekoliko prilagojeni.  

Za prihodnje šolsko leto zbiramo prijave za podaljšano bivanje ter razširjeni program RAP.  

14. 6. 2019 zaključujejo šolanje devetošolci, 24. 6. 2019 je konec pouka za ostale razrede. .  

V novem šolskem letu obstaja velika možnost, da bomo imeli dva tretja razreda. Eno učenko 

dobimo na novo, medtem ko bosta dve učenki predvidoma ponavljali razred. Starše je tudi 

zanimalo, ali so odločitve za ponavljanje  razreda dovolj strokovno utemeljene, kar je ravnateljica 

pritrdila.  

 

Spet bomo imeli težave s prostorsko stisko. Razmišljamo v smeri preureditve računalniške učilnice. 

Starši predlagajo, da na občino oddamo zahtevek za prenosne računalnike in tako uredimo mobilno 

računalniško učilnico.  

Predstavniki predlagajo, da občino redno pisno  opozarjamo na prostorsko stisko šole.  

 

K točki 4: 

 

Ravno smo zaključili vpis v vrtec za novo šolsko leto. Imeli bomo ponovno 5 oddelkov, saj bi v 

nasprotnem primeru ostalo veliko otrok brez varstva. Nekaj otrok, so sprejeli v vrtcu Kidričevo, 

nekaj pa jih je kljub temu še ostalo na čakalni listi.  Pred koncem šolskega leta bodo v skupinah 

roditeljski sestanki. Čez poletje se otroci združujejo. 

 V prihodnjih dneh nam bodo prišli v vrtec montirat klime, saj v eni skupini klima ne deluje 

(vijolice), medtem ko v skupini spominčice sploh klime nimamo in so pogoji bivanja zelo slabi.  
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Predstavniki staršev ponovno opozorili na prostorsko stisko in vprašljivost glede ustreznih 
prostorskih standardov v šoli zaradi dodatnega oddelka vrtca v šoli.  
Prav tako se je ponovno opozorilo, da vrtec ne razpolaga z ustreznimi prostorskimi kapacitetami za 
toliko oddelkov. 
Podan je bil tudi predlog, naj se o tem ponovno obvesti ustanoviteljico. Prav tako je bil podan 
predlog, kako se naj zaradi dodatnega oddelka vrtca v šoli, vsaj začasno uredi prostorska stiska: 
V kolikor bi se nabavili prenosni računalniki s pomočjo občine ustanoviteljice, ne bi potrebovali 

posebne računalniške učilnice in bi nekoliko lažje reševali prostorsko stisko, ki ji ni videti konca! 

 

K točki 5:  

 

Predstavniki staršev  so pohvalili pregled lasišč iz strani zdravstvenega doma Ptuj. Predstavniki 

predlagajo ponoven pregled septembra, v začetku šolskega leta.  

 Postavili so vprašanje, ali bi v novem šolskem letu bilo mogoče izvajati nemščino v sklopu 

interesnih dejavnosti?  

Starši so pohvalili  zaključno prireditev za vrtec. 

 

 

K točki 6: 

 

Predsednica  odbora Šolskega sklada je predstavila aktivnosti šolskega sklada v tem šolskem letu. 

Letos ni bilo dneva za spremembe. So pa organizirali »Pokaži kaj znaš« ter zbiranje papirja. Za 

oktober je v planu nastop skupine BQL. 

Starši predlagajo, da se na začetku šolskega leta objavi koledar kdaj se bo zbiral odpadni papir. 

Ravnateljica  še pove, da so se je na prireditvi Gledališkega kluba zbirali prostovoljni prispevki za 

naši učenki Evo in Leo, ki  se bosta v februarju 2020 udeležili  Twirling tekmovanja svetovnega 

ranga  v Ameriki. 

 

Predsednik sveta staršev in ravnateljica sta se zahvalila predstavnikom sveta staršev za dobro 

sodelovanje v tem šolskem letu.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 h. 

 

Zapisala:                                                                                                        Predsednik: 

Mojca Čurin                                                                                                  Anton Frangež 

 

 


