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ZAPISNIK  
2. sestanka sveta staršev, 

ponedeljek, 7. 3. 2022, ob 17.uri, v prostorih OŠ Cirkovce 
 
 
 
Prisotni (11): Tina Gajič, Jožica Pleteršek, Grega Medved, Nina Mikolič, Branko 
Rodošek, Monika Voga, Valerija Medved, Marjetka Krničar, Sergej Plajnšek, Suzana 
Potočnik, Polona Dobič 
 
Predstavniki šole: Ivanka Korez, Mateja Lampret 
 
Opravičeni (6): Anita Peršuh, Maja Hebar, Nina Zafošnik, Mitja Safošnik, Sanja 
Medved, Vesna Vodan. 
 
Zapisnikar: Mateja Lampret 
 
 
 
 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 1. rednega in prvega izrednega sestanka sveta staršev 

2. Poročilo o delu v 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Poročilo šolskega sklada za leto 2021 

4. Novosti v OŠ 

5. Novosti v vrtcu 

6. Pobude, predlogi, vprašanja 

7. Razno 
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KT1: 

Zapisnik je pregledan. Predsednica sveta staršev predstavi dnevni red in pozove prisotne k 

pripombam. Ni pripomb na dnevni red. 

Gospa Polona Dobič pripomni, da je ni na seznamu prisotnih in prosi za popravek. Gospa 

Krničar prosi, da se vabila in zapisniki pošiljajo na njen elektronski naslov in ne na možev. 

 

KT2: 

Gospa ravnateljica predstavi poročilo o delu v 1. ocenjevalnem obdobju za OŠ Cirkovce. V 

času izrednih razmer (epidemija Covid-19) so starši še bolj kot sicer spremljali delo svojih otrok 

in jim pri tem pomagali. Starše smo obveščali o trenutnih spremembah, a tudi sami nismo bili 

s strani MIZŠ ažurno obveščeni, zato je včasih prihajalo do zapoznelih informacij. Ugotovili 

smo, da večjih težav ni bilo. Situaciji smo se prilagodili, smo jo sprejeli ter delali po najboljših 

močeh. Največ težav je bilo s samotestiranjem učencev, predvsem na začetku, kasneje težav 

ni bilo. Ob začetku samotestiranja (17. 11. 2021) so se trije učenci šolali od doma, do konca 

ukrepov se je šolal na daljavo en učenec. 

Imamo 12 oddelkov, začeli smo z 217 učenci, decembra se je ena učenka izpisala, nato so se 

v februarju 2022 vpisali trije učenci, tako da je sedaj 219 učencev.  

Ravnateljica pove, da smo zelo pozdravili ukrep, da niso bile šole popolnoma zaprte. Na naši 

šoli smo občasno izvajali pouk na daljavo pri posameznih razredih. Nekateri razredi so imeli 

pouk na daljavo zaradi karantene celotnega razreda. Nekateri razredi pa so imeli pouk na 

daljavo zaradi velikega upada učencev, ki so bili v karanteni zaradi stika v domačem okolju. 

Na naši šoli še nimamo tehnologije, ki bi nam omogočala hibridni pouk (hkratno neposreden 

pouk v razredu in pouk na daljavo). Največkrat so imeli delo na daljavo v 8. razredu, sledil je 

7. r. Z delom na daljavo smo pričeli 7. 10. 2021. Do 5. 2. 2022 se je občasno izvajal pouk na 

daljavo v vseh razredih, v skupnem obsegu od 1 do 6 dni. 

Posebnosti v 1. ocenjevalnem obdobju ni bilo. Kljub omejitvam smo učencem omogočili 

izvedbo plavalnega tečaja (predšolski otroci in učenci 2.r) in šolo v naravi (3.r). Izven prostorov 

šole smo organizirali športni dan in nekatere kulturne dni, vse ob upoštevanju ukrepov s strani 

NIJZ in MIZŠ. 

Smučarska šola (Rogla, 8.r) je bila cenovno zelo draga, nadomestili jo bomo s šolo v naravi v 

Kranjski Gori v mesecu maju (športno plezanje in pohodništvo). 

Ravnateljica pove, da kljub porastu težav pri otrocih na čustvenem področju na ravni države, 

pri nas izrednega porasta ne opažamo. Opažamo pa, da se je izrazito povečal vandalizem v 

smislu uničevanja šolskih miz, šolskih vrat, uničevanja sanitarij … 

Gospod Rodošek predlaga, da ravnateljica obišče vsak razred posebej in jim predstavi 

problem vandalizma na šoli in jih seznani s posledicami. Predlaga tudi, da se obvesti starše.  

Gospa Krničar izpostavi vprašanje, ali smo v problematiko vključili šolsko psihologinjo. 

Ravnateljica pove, da smo vključeni v projekt Društva za boljši svet, kjer se bodo po razredih 

izvajale delavnice na to problematiko. Strinja se z gospo Krničar, da za preprečevanje 

vandalizma uporabimo več taktik. 

mailto:tajnistvi@os-cirkovce.si


 

OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, DŠ: 70374619,  
 

telefon: (02)  789-00-10,  

e-pošta: tajnistvi@os-cirkovce.si 

 

      http://www.os-cirkovce.si    

                           Podračun pri BS: 01245-6030655297 pri UJP Slov. Bistrica 
 

3 

 

Poročilo o delu v vrtcu predstavi pomočnica ravnateljice za vrtec, gospa Mateja Lampret. Pove, 

da smo izvajali načrtovane dejavnosti po letnem delovnem načrtu ob upoštevanja ukrepov s 

strani NIJZ in MIZŠ. Gostovali smo gledališče Kukuc s predstavama Pod prazničnim dežnikom 

(15. 12. 2021) in Dino in čarobni Toni (8. 10. 2021). Predšolski otroci so obiskali gozd v 

Kidričevem, kamor so se peljali z vlakom. Izvedli smo tudi plavalni tečaj. Izvedli smo množični 

tek po skupinah, obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk in se seznanili z Igrivo arhitekturo. V 

času pusta so bili otroci našemljeni skozi ves teden, spoznavali so pustne šege in navade, 

izdelovali maske, pustno rajali in se družili s kurenti. 

 

 

KT3: 

Predsednica šolskega sklada, gospa Sanja Medved, je bila opravičeno odsotna, zato 

ravnateljica predstavi poročilo šolskega sklada za leto 2021. Šolski sklad je v novi sestavi imel 

tri sestanke, kjer so na prvem sestanku člani izvolili predsednico, gospo Sanjo Medved. V 

decembru so imeli sestanek zaradi registracije šolskih skladov, predvsem zaradi subvencij šol 

v naravi. V ta namen so sprejeli novi pravilnik in registrirali šolski sklad po novih pravilih. 

Ravnateljica je mnenja, da v šolo v naravi gredo vsi učenci, pri tem pa denar ne sme biti ovira, 

za kar se zavzema šolski sklad. 

V letu 2020 in 2021 ni bilo prireditev, ki bi omogočale pritekanje sredstev. Tudi Drobtinice 

nismo organizirali, prenesena sredstva iz preteklih let so se zato izčrpala. Sredstva smo 

pridobili le z zbiranjem starega papirja. Del sredstev, ki ga pridobimo od zbranega papirja, ki 

ga zbere deveti razred, le-ti porabijo za zaključno ekskurzijo. 

Gospod Rodošek predlaga, da bi vsa zbrana sredstva od zbranega papirja namenili 

devetošolcem za zaključno ekskurzijo.  

Člani šolskega sklada predlagajo, da bi pridobili del sredstev od donacij staršev. Starši bodo 

prejeli dopis s položnico, znesek bodo določili starši sami. 

Gospo Krničar zanima, ali smo že izključili možnost prireditev v tem letu.  

 

KT4: 

Omilili so se ukrepi, ki so bili zaradi zajezitve epidemije Covid-19 v veljavi do februarja 2022. 

Učenci in učitelji se več ne samotestirajo in ne potrebujejo mask v šoli. Naslednjih 14 dni še 

bomo v t.i. mehurčkih, nato bomo postopoma pričeli s sproščanjem le-teh. Kabinetnega pouka 

še ne bo zaradi oblikovanega urnika, sprememba le tega bi predstavljala organizacijsko 

težavo.  

Novosti ni, delo v 2. ocenjevalnem obdobju bomo nadaljevali po letnem delovnem načrtu. 

V tem šolskem letu imamo usposobljenega dietnega kuharja. 
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KT5: 

V vrtcu posebnih novosti ni. Delo poteka po letnem delovnem načrtu. Ob sproščanju ukrepov 

bomo omilili t.i. mehurčke in organizirali srečanja s starši in zunanjimi sodelavci.  

 

KT6: 

Gospo Valerijo Medved zanima, kako je z ocenjevanjem in manjšim številom ocen. 

Ravnateljica pove, da to ne pomeni, da otroci ne bi smeli pridobiti več ocen od predlaganih 

minimalnih. Lahko se kakšna ocena izpusti, ne bomo pa v celoti upoštevali priporočil 

pridobivanja minimalnega števila ocen, saj smo mnenja, da to pomeni primanjkljaj v znanju 

učencev. Menimo, da je za učence lažje, da pišejo dva krajša preizkusa (krajša v smislu snovi) 

kot enega obsežnejšega. Pove, da učencev ne bomo prekomerno obremenjevali, učitelji bodo 

glede pridobivanja ocen presodili za svoj predmet. 

Starši povedo, da se nekateri učenci pritožujejo nad delom in odnosom nekaterih učiteljev 

predvsem v smislu neprimernih izrazov ob neznanju. Menijo, da so učitelji tam zato, da učence 

motivirajo in jim predajajo snov na spoštljiv in razumen način. 

Eden od staršev  želi, da se ravnateljica pogovori z učiteljem _____________ glede njegovega 

odnosa do učencev, saj učence nadira in jih zmerja. Pravi, da želijo starši pisno obrazložitev, 

kaj se bo ravnateljica dogovorila z učiteljem. V nasprotnem primeru bodo starši sami ukrepali 

Ravnateljica pove, da, se bo z učiteljem pogovorila. 

DSP za matematiko se ne izvaja v 6. razredu, gre za učenko Samanto Frangež. Ravnateljica 

pove, da ta učenka nima odločbe, ker se starši z odločbo niso strinjali, sedaj, ob nastopu težav, 

pa bi želeli dodatno pomoč. 

Predstavnica staršev  izpostavi, da je v 8. a pisalo preizkus znanja pri predmetu TJA negativno 

več kot tretjina učencev. Učiteljica je učencem povedala, da v primeru, da bodo preizkus 

ponavljali vsi učenci, bo za učence, ki so prvi preizkus pisali pozitivno, težji. Ravnateljica pove, 

da v primeru ponavljanja preizkusa znanja, mora biti le-ta za vse učence enak. 

Predstavnica staršev vpraša, zakaj je 8. b menjal razred. Ravnateljica pove, da so učenci 7. r 

izrazili željo, da bi menjali razred, ker so bili ves čas izolirani v računalniški učilnici. Ko se bo 

situacija umirila, se bodo vsi učenci selili po učilnicah.  

Starše  zanima, zakaj se tekom šolanja v razredih ne menjavata učitelja matematike. 

Predstavnik staršev  vpraša, ali imajo učitelji možnost, da izločijo določene snovi in 

zahtevnejše obravnavajo podrobneje. V tem primeru bi lahko poglobili snovi, ki predstavljajo 

težavo učencem. Ravnateljica pove, da nekega velikega manevra nimajo, kljub temu pa se 

trudijo, da poglobljeno obravnavajo določene snovi po lastni presoji. Izpostavi tudi, da opaža, 

da je vsak večer vsa šola razsvetljena, sprašuje se, ali je to potrebno. 

Gospa Pleteršek pohvali nekatere učiteljice, ki je sama ponudila učenki pomoč pred poukom, 

ko je zaznala, da ima učenka težave. Pohvali tudi učiteljico BIO  za predavanja preko Teamsov, 

za pristop in angažiranost za delo z učenci.  
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KT7: 

Ravnateljica pove, da se s strani občine organizira obisk iz Srbije iz Barajeva za tri dni. Prišlo 

naj bi 15 učencev v mesecu maju 2022, 8 na gostovanje k nam, ostali pa v OŠ Kidričevo. 

Župan prosi, da bi jim skušali urediti bivanje pri družinah naših učencev. 

Ravnateljica pove, da se bomo priključili akciji »Doniraj svoj fon«, kjer bomo zbirali stare 

telefone. Sredstva od zbranih telefonov bodo šoli nakazana v šolski sklad. 

Ravnateljica pove, da bo 8. 3. 2022 razpis za ravnatelja OŠ Cirkovce za obdobje petih let. 

Gospod Rodošek predlaga, da bi pri studenčku postavili napis, da je prostor namenjen samo 

za krajše ustavljanje z avtomobili in ne za parkiranje. 

Starši opažajo, da učenci kolesa naslanjajo na šolsko telovadnico.   

Ravnateljica starše seznani, da bodo govorilne ure v živo 21. 3. 2022. 

 

 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 19.20 uri.  
 
 
 
Zapisala: Mateja Lampret 
                                                                                             Predsednica sveta staršev: 
                                                                                                    Valerija Medved 
 
 
 
 
 
 

mailto:tajnistvi@os-cirkovce.si

