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– Že več kot 220 let – Šola s tradicijo – 
 
  
Cerkvenjak, 27. 5.  2013 
 
 

ZAPISNIK 3. SEJE  SVETA STARŠEV 
OŠ CERKVENJAK – VITOMARCI 

 
 

 
Prisotni člani sveta staršev: Simona Firbas, Cvetka Polc, Ivan Borko, Tanja Ornik, Marjan 

Zorec, Boštjan Kavčič, Darja Vršič, Brigita Kuri,  Andrej Kralj, Valerija Horvat, Vida Štuhec 

Kuri, Mojca Hribar. 

Prisotni pedagoški delavci: g. ravnatelj Mirko Žmavc. 

Neopravičeno odsotni člani sveta staršev: Ivanka Čeh, Marta Kokol, Rosvita Druzovič, 

Bojan Hojnik, Gabriela Friš. 

Opravičeno odsotna: Tatjana Ilešič, Andreja Klejnošek, Anita Smeh, Sabina Lovrec, 

Klavdija Zorko.  

 

Seja Sveta staršev se je pričela ob 16.oo v večnamenskem prostoru OŠ Cerkvenjak – 

Vitomarci in se je zaključila ob 17.40. 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Simona Firbas. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav ter ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Seznanitev z načrtovanjem novega šolskega leta 2013/2014. 

4. Aktivnosti po LDN (junij) in priprave na novo šolsko leto 2013/2014. 

5. Učbeniški sklad 2013/2014. 

6. Predlogi, pobude in mnenja predstavnikov Sveta staršev.. 

7. Oblikovanje in mnenja o kandidatu za ravnatelja. 
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8. Razno. 

 

Ad 1) 
Predsednica SS 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 SS, ki so ga starši soglasno potrdili z 
dvigom rok.  
 

SKLEP: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 
 

Ad 3) 
G. ravnatelj Mirko Žmavc je predstavil statistiko podatkov za naslednje šolsko leto, v 
Vitomarcih ostaja kombinirani oddelek. Šolo bo obiskovalo 244 učencev, 188 na matični šoli 
v Cerkvenjaku, 56 v Vitomarcih na POŠ. 
Vrtec  v Cerkvenjaku 54 otrok v treh oddelkih, vrtec v  Vitomarcih 33 otrok v dveh oddelkih. 
Končan je postopek za sprejem otrok v vrtec. Odklonjenih je bilo 13 otrok. 
G. ravnatelj Mirko Žmavc je predstavil predlog učne diferenciacije za naslednje šolsko leto. 
Predlagana učna diferenciacija je najustreznejša oblika diferenciacije za naš vzgojno-
izobraževalni proces: 
4. a  fleksibilna diferenciacija pri SLO in MAT, 
4. b  notranja diferenciacija, 
5. a in b  notranja diferenciacija, 
6. a. in  b  notranja diferenciacija, 
7. a fleksibilna diferenciacija pri SLO, MAT in NEM, 
8. a in b pouk v homogenih učnih skupinah - nivojski pouk pri SLO, MAT in NEM, 
9. a in b  pouk v heterogenih učnih skupinah -  pri SLO, MAT in NEM. 
V času gradnje novega vrtca se bodo otroci in vzgojiteljice preselile v prostore osnovne šole. 
Gradnja novega vrtca v Cerkvenjaku se bo začela 1. 7. 2013. Igrala bodo prenesena na 
zelenico ob igrišču. 
Podaljšano bivanje je organizirano od 11.30 do 16.30. 
 
Ad 4) 
G. ravnatelj je starše seznanil  in jim predstavil aktivnosti po LDN, v tekočem šolskem letu do 
konca meseca junija. 
Predsednica Sveta staršev predlaga, da se letna šola v naravi za četrtošolce v naslednjih letih 
obišče v mesecu septembru. Starši predlagajo, da se v septembru izvede že v naslednjem 
šolskem letu. 
Učenci 3. razredov obiskujejo plavalni tečaj v termah v Mali Nedelji. Spremljata jih 
razredničarki, dva učitelja plavanja in učiteljica Maja Breznik. 
 
Ad 5) 
 
Skrbnica učbeniškega sklada Jožica Vršič je predstavila aktivnosti povezane z učbeniškim 
skladom. 
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Predstavljene so bile nabavne cene delovne zvezke ter druga učna gradiva, in sicer za 
posamezni razred za matično šolo in podružnico. 
Učenci bodo dobili naročilnice za šolske potrebščine od Kopije, kjer jih tudi lahko naročijo, 
starši pa se morajo strinjati z nabavo učbeniškega sklada, kar pisno potrdijo, naročila sprejema 
skrbnica učbeniškega sklada. 
Vse dejavnosti učbeniškega sklada potekajo v skladu z zakonodajo in po rokovniku, ki ga 
predpisuje ministrstvo. 
Predlog je dan na glasovanje in soglasno potrjen. 
  
SKLEP: Za  šolsko leto  2013/2014 je soglasno potrjena skupna nabavna cena za 
posamezni razred  delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po izboru strokovnih 
delavcev. 
 
Ad 6) 
 
Predsednica Sveta staršev je mnenja, da naj bo razrednik učitelj, ki uči v razredu. 
Bralna značka uradno na naši šoli poteka vsako leto do 15. maja. Lahko pa učenci 
pripovedujejo tudi po tem datumu, vendar v nedogled se ne da podaljševati, ker se konec 
meseca maja naročijo priznanja in nagrade bralcem. 
Starši bi želeli še dodatne interesne dejavnosti, gimnastiko in ples (lahko so tudi zunanji 
izvajalci in starši so pripravljeni poravnati stroške interesnih dejavnosti). 
Učenci so dobili vprašalnike za izbirne predmete, učitelj Slavko Toplak koordinira postopek 
izbire izbirnih predmetov. Angleščina ne bo več obvezni drugi tuji jezik, sedmošolcem bo 
ponujena kot izbirni predmet.  
Gospa Kuri v imenu staršev vrtca v Vitomarcih sprašuje, če je možnost, da se posteljnina ne 
bi več nosila domov in ali je zaradi nošnje v pranje domov ekonomska cena vrtca nižja. G. 
ravnatelj Mirko Žmavc pove, da z mesecem septembrom se začenja pranje posteljnine v vrtcu 
in ne bo več nošnje domov. 
 
Ad 7) 
 
Dosedanji g. ravnatelj mag. Mirko Žmavc in kandidat za ravnatelja je predstavil svoj program 
dela. 
Člani Sveta staršev so se ob 15.30 zbrali in pregledali obe vlogi kandidatov in izoblikovali in 
podali mnenje. Člani Sveta staršev soglasno podpirajo kandidata in dosedanjega ravnatelja g. 
mag. Mirka Žmavca. 
 
SKLEP: Člani Sveta staršev soglasno podpirajo kandidata in dosedanjega ravnatelja g. 
mag. Mirka Žmavca. 
  
Ad 8) 
 
Posebna pohvala gre učiteljici Kristini Kavčič za njeno vestno delo »je učiteljica stare šole«, 
starši so z njenim delom zelo zadovoljni.  
 
 
Zapisala                                    Predsednica SS  
Jožica Vršič                             Simona Firbas 
 
 


