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Cerkvenjak, 1. 10. 2012 
 
 

ZAPISNIK SESTANKA  SVETA STARŠEV 
OŠ CERKVENJAK – VITOMARCI 

 
 

 
Prisotni člani sveta staršev: Simona Firbas, Cvetka Polc, Ivan Borko, Valerija Horvat, Tanja 

Ornik, Anita Smeh, Marjan Zorec, Boštjan Kavčič, Tatjana Ilešič, Mojca Hribar, Darja Vršič, 

Natalija Mohorič, Sabina Lovrec, Natalija Žunič Živko, Brigita Kuri. 

 

Prisotni pedagoški delavci: g. ravnatelj Mirko Žmavc. 

 

Neopravičeno odsotni člani sveta staršev:  / 

Opravičeno odsotni: Andrej Kralj, Klavdija Zorko, Bojan Hojnik, Gabriela Friš, Ivanka Čeh, 

Marta Kokol, Rosvita Druzovič, Andreja Klejnošek. 

 

Seja Sveta staršev se je pričela ob 16.00 v večnamenskem prostoru OŠ Cerkvenjak – 

Vitomarci in se je zaključila ob 18.00. 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Simona Firbas. 

 

DNEVNI RED: 

1. Otvoritev in pozdrav ter ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Letno poročilo zavoda za šolsko leto 2011/2012. 

4. Predstavitev in sprejem letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2012/2013. 

5. Spremembe in novosti šolske zakonodaje.  

6. Predlogi in mnenja 

7. Razno. 
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Ad 1) 
Predsednica sveta staršev Simona Firbas je pozdravila vse prisotne, preverila sklepčnost in jih 
seznanila z dnevnim redom, s katerim so se vsi prisotni strinjali. 
 
SKLEP: Soglasno potrjen dnevni red seje Sveta staršev. 
 
Ad 2) 
Ga. Simona Firbas je prebrala zapisnik prejšnje seje sveta staršev, ki so ga starši soglasno 
potrdili z dvigom rok. Predsednica je prisotne vprašala, če je dovolj, da je zapisnik seje 
dostopen v tajništvu šole ali naj se raje objavlja na spletni strani šole. Starši so v večini za 
objavo na spletni strani šole. 
 
SKLEP: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 
SKLEP: Zapisniki sveta staršev se objavijo na spletni strani šole. 
 

Ad 3)  
G. ravnatelj Mirko Žmavc je nazorno predstavil letno poročilo zavoda za šolsko leto 
2011/2012 za matično in POŠ Vitomarci ter oba vrtca: 

�  statistični podatki, 
� organizacija pouka, 
� učni uspeh, 
� rezultate na NPZ, 
� DSP, UP se z 31. 12. 2012 ukinja, 
� delo svetovalne službe, 
�  hospitacije, spremljanje pouka, 
� realizacijo interesnih dejavnosti, 
� rezultate na tekmovanjih, 
� sodelovanje v projektih, 
� šole v naravi, 
� delo kuhinje in šolska prehrana  
� delo šolske knjižnice in sodelovanje s starši … 

Letno poročilo zavoda je priloga k zapisniku. 
 
SKLEP: Soglasno sprejeto letno poročilo za šolsko leto 2011/2012. 
 
Vso dokumentacijo,  poročilo in LDN(Letni delovni načrt) ter priloge so si prisotni lahko 
ogledali; pripomb in predlogov ni bilo. 
 
 
Ad 4) 
G. ravnatelj Mirko Žmavc je izčrpno predstavil LDN  za šolsko leto 2012/2013. 
LDN je po zakonu obvezen za vse šole.  
 

 
LDN vsebuje tudi podatke o šoli in učencih, opremljenosti šole in organizaciji pouka,  o 
zaposlenih, organizacijo dodatnega in dopolnilnega pouka ter o delu z nadarjenimi učenci. 
Navedeni so dnevi dejavnosti, opisane prireditve in proslave, način prehrane in prevoz otrok v 
šolo in iz nje. 

Temeljne naloga je kakovostno poučevanje, dvig bralne pismenosti, skrb za lep materin jezik, 
varnost v prometu, razvijanje delovnih navad in odgovornosti. 



Vzgojni načrt je v preoblikovanju. 
 

LDN je priloga k zapisniku. 
  
SKLEP: Soglasno sprejet letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013. 

 
 
Ad 5) 
G. ravnatelj je predstavil novosti na področju šolske zakonodaje. 
Dne 1. 6. 2012 se je začel uporabljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS, št.  
40/12). Zakon med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012  dalje pravico do splošne  
subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To tudi  
pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oziroma  
da se subvencionira malica samo socialno najbolj ogroženim učencem. 
 
Ad 6, 7) 
G. ravnatelj je opozoril na prometno varnost otrok (varnostni pasovi, kolesarske čelade …).  
Avtobusni šofer je zgrožen nad obnašanjem devetošolcev pri prevozu otrok v šolo in iz nje.  
G. ravnatelj je opozoril učence in tudi starše, da naj se primerno vedejo na avtobusu. 
Pogovoril se je z učenci in s šoferjem. 
Starši iz POŠ Vitomarci sprašujejo, če bo zgodnje učenje tujega jezika (angleščine) 
organizirano za njihove otroke? Organizirano bo zgodnje učenje angleščine za 2. in 3 razred, 
od meseca oktobra naprej.  
Predsednica Simona F. sprašuje, če je možna pomoč med učenci (starejši pomagajo mlajšim), 
in sicer za Urško Rebernik pri angleščini. 
Pomoč je možna in bo za deklico organizirana. 
Starši prosijo, da se šole v naravi (4., 5. in 7. razred) plačujejo na obroke pri položnicah za 
malico. 
 
 
Zapisala                                            Predsednica Sveta staršev 
Jožica Vršič                                     Simona Firbas 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 


