ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 29.09.2015 ob 17.uri v zbornici šole
Prisotni: starši po listi prisotnosti: Tina Brecelj (1.b), Aleš Kastelic (2.a), Robert Krajnc (2.b),
Benjamin Zagorc (3.a), Aleksandra Mrdavšič (3.b), Lara Berlec (4.a), Polona Filipič (4.b), Katarina
Šifrar Lajevec (5.a), Barbara Knežević (5.b), Barbara Masten (6.a), Nataša Helena Tomac (6.b), Maja
Bogataj Jančič (7.a), Borut Žagar (7.b), Valter Bogataj (8.b), Maja Kebe (9.a), Maria Zlobec
Vukšinić (9.b), ravnatelj Žarko Tomšič, učiteljice Katja Kardelj (predstavnica 2.triade), Tatjana
Šeruga (predstavnica 3.triade), Dominika Gačner (predstavnica podaljšanega bivanja)

DNEVNI RED:
1. konstituiranje Sveta staršev
2. potrditev zapisnika 3. redne seje iz šolskega leta 2014/15
3. obravnava Letnega in evalvacijskega poročila za šolsko leto 2014/15
4. obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16
5. varnostnik in prispevek za papir
6. poročila z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude sveta staršev

Gradivo za sejo so člani in njihovi namestniki prejeli po e-pošti.
G. ravnatelj je otvoril sejo, pozdravil prisotne in pojasnil vlogo Sveta staršev. Predstavil je tudi
prisotne učiteljice.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki
KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV OŠ POLJANE
Na predlog g. ravnatelja in s strinjanjem ge. Maje Kebe in g. Aleša Kastelica je Svet staršev sprejel
SKLEP ŠT. 1:
Člani Sveta staršev OŠ Poljane Ljubljana, so izvolili za predsednico Sveta staršev Majo Kebe, za
namestnika pa Aleša Kastelica.
/SOGLASNO/

K 2. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE IZ ŠOLSKEGA LETA 2014/15
Člani so sprejeli zapisnika 3. redne seje iz šolskega leta 2014/15 brez pripomb.

K 3. točki
OBRAVNAVA LETNEGA IN EVALVACIJSKEGA POROČILA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Pojasnila je podal g. ravnatelj.
Na letno in evalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/15 ni pripomb, razen tega, da mora ravnatelj
poskrbeti za izbris imen otrok iz omenjenega poročila.

SKLEP ŠT. 2:
Svet staršev OŠ Poljane Ljubljana je obravnaval Letno in evalvacijsko poročilo za šolsko leto
2014/15.
/SOGLASNO/

K 4. točki
OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
Ravnatelj na kratko predstavi letni delavni načrt za šolsko leto 2015/16. Pove za izgubo enega
šolskega oddelka in 22 ur podaljšanega bivanja.
SKLEP ŠT. 3:
Člani Sveta staršev OŠ Poljane Ljubljana so obravnavali LDN za šolsko leto 2015/16 in nanj niso
imeli pripomb.
/SOGLASNO/

K 5. točki
VARNOSTNIK IN PRSPEVEK ZA PAPIR
G. ravnatelj je pojasnil, da se del stroškov za varnostnika krije iz sredstev MOL za tehnično
varovanje, za del stroškov pa je potreben prispevek staršev, kar vsako leto potrdi Svet staršev. Še
velja soglasno sprejet sklep za sofinanciranje njegovega delovanja do decembra 2015. Za naprej se
bo potrebno dogovoriti na naslednji seji Sveta staršev.
Kar se tiče materialnih stroškov starši predlagajo nujno vzgojo učencev in zaposlenih na šoli k
manjši porabi papirja na vseh nivojih.
SKLEP ŠT. 4:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, se strinja s plačilom 16,00 EUR (štirikrat po 4,00 EUR –
januarja, februarja, marca, aprila) v šolskem letu na učenca za materialne stroške. Starši s
tremi in več otroki na šoli so plačila za tretjega in nadaljnjega otroka oproščeni.
/SOGLASNO/

K 6. točki
POROČILA Z RODITELJSKIH SESTANKOV, VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV
1A – ni predstavnika
1B – pohvalijo učiteljici za uspešen uvod prvošolčkov v šolo. Podana je pripomba glede
prekomernega gledanja risank v času podaljšanega bivanja. Predlaga se, naj se risanke gledajo le v
primeru slabega vremena oz. manjkrat. Izražena je skrb glede guganja učencev na veliki gugalnici,
saj naj bi le ta imela velik nihajni radij. Izražena je tudi pohvala, saj učiteljice namenjajo veliko
pozornost pravilom lepega vedenja in razvoju socialnih veščin pri otrocih.
2A – brez pripomb
2B – Večinsko mnenje staršev 2. b, vezano na sklep št. 3 zadnje seje veta staršev v lanskem šolskem
letu je, da se pobude na Združenje Sveta staršev o spremembi planiranja šolskega koledarja za
šolsko leto 2016/2017 ne da.

Izražena je bila pobuda za izvedbo čistilne akcije stadiona poleg šole, saj ga šola uporablja, vendar
je ravnatelj glede tega zelo skeptičen.
3A – učenci se navajajo na nove razrede in ocenjevanje. Izraženo je nezadovoljstvo glede na
odrejen termin plavalnega tečaja, ki se bo odvijal v marcu 2016 v popoldanskih urah in po celotnem
dnevu šolskih obveznosti. Učenci bodo po mnenju staršev že preveč utrujeni. Ravnatelj obrazloži,
da plavalne termine določa Zavod za šport in šola jih žal ne more spreminjati.
3B – Učenci se navajajo na nove sošolce in ocenjevanje. Izpostavljen je predlog ali se lahko med
izbirne predmete uvede tudi ruski jezik, vendar ravnatelj razloži, da o tem ne odloča šola, temveč
pristojno ministrstvo, ki predpisuje nabor obveznih izbirnih in izbirnih jezikov, med katerimi ruščine
ni. Razvije se pogovor o možnosti uvajanja novih jezikov med obvezne izbirne in neobvezne izbirne
jezike. Izražena je pobuda za učenje jezika s strani zaposlenih na šoli v okviru interesnih dejavnosti.
Izražena je pobuda za uvedbo atletike in gimnastike med interesne dejavnosti. Izražena je prošnja
za ponovno objavo jedilnika na spletni strani šole. Ga. Kardelj predlaga, da lahko tudi starši
ponudijo izvajanje kakšnega od jezikov, ob čemer ravnatelj pove, da nima zadržkov in lahko
zagotovi prostor za izvajanje.
4A – Namestnica predstavnice staršev je opozorila na problem, ki na roditeljskem sestanku ni bil
izpostavljen. Starši pričakujejo podrobnosti glede vsebine, izvedbe in izsledkov programa, ki ga je
izvajala ga .Branka Jurišič v sodelovanju z učenci. Zanima jih tudi kakšni bodo novi ukrepi in
postopanje šole, saj se stanje nasilja v razredu ni kaj dosti spremenilo. V nadaljevanju starši
ugotavljajo, da glede na trenutno stanje in dogodke nasilja, ki so se zgodili že v septembru 2015,
očitno program in ukrepi, ki jih šola izvaja niso uspešni. Nasilje je prisotno kljub spremljevalcu, ki
ga je za ta namen šola ponovno uvedla v 4a razredu. Nasilna dejanja v 4 a so bila do sedaj
zabeležena tudi pri zdravstvenih delavcih in v policijskih zapisnikih. Slabi vedenjski vzorci se v
razredu krepijo in rezultirajo tudi v neprimerni verbalni komunikaciji. Povedano je bilo, da so starši
zelo zaskrbljeni in prebrano elektronsko poročilo enega od staršev. Starši zahtevajo, da mora šola v
najkrajšem času najti ustrezne rešitve ali ukrepe za opisan problem.
Svet staršev je s problemom nasilja v 4a seznanjen in predlaga, da se zadeva rešuje v okviru
razreda.
4B – brez pripomb
5A – izpostavljen je problem gneče, ki nastaja v jedilnici za čas kosila, zaradi česar nekateri učenci
zamujajo k pouku izbirnih predmetov. Ravnatelj pove, da bi moral za prednost učencev, ki imajo
naprej pouk skrbeti dežurni učitelj.
5B – izpostavi se problem zagotavljanja discipline v razredu, saj letos v razredu ni več prisoten
dodatni učitelj, g. Boštjan in je zaradi specifičnih potreb otežkočeno kvalitetno izvajanje učnega
procesa, posledično je tudi tveganje za neželjene dogodke večje. Strokovna služba ugotavlja, da
učenec ne potrebuje več spremljevalca. Učiteljica bo o zadevi govorila z ravnateljem.
6A – izpostavi se vprašanje, po katerih kriterijih se določa nadarjene učence, saj so bile do sedaj
izbrane pretežno deklice. Starše zanima po kakšne ključu poteka diferenciran pouk angleščine in
kakšni so pogoji za prehajanje iz skupine v skupino. Starši sprašujejo ali se izostanek ur angleškega
jezika nadomešča z urami angleškega jezika, ali s čim drugim. Ga. Šeruga potrdi, da se nadomešča
vedno snov angleškega jezika. Ravnatelj predlaga, da se na to temo organizira sestanek. Obrazloži
tudi, da so učenci v diferenciranih skupinah le ¼ vseh ur, ko so naloge prilagojene znanju manjših
skupin. Prehodi med skupinami so možni ob polletju.
6B – brez pripomb

7A – izraženo je navdušenje, da gre razredna učiteljica z razredom v šolskem letu v šolo v naravi, ki
bo maja 2016. Starši 7a. so predložili 4 predloge:
1. Predlog, da šola v knjižnici šole organizira sezname priporočene literature za vse razrede oziroma
vse starosti učencev,
2. Predlog, da šola prične intenzivneje spodbujati učence k udeležbi na šolskih tekmovanjih in sicer
preko dveh mehanizmov: a) različnih spodbud: npr. objava dobrih športnikov na šolskih prireditvah,
večje spodbujanje objava rezultatov na spletnih straneh šole, kar sicer že deluje, spodbujanje
sošolcev, da navijajo za svoje predstavnike itd., b) nalaganje obveznosti za učence, ki imajo status
športnikov, če je to mogoče v skladu s pravili šole.
3. Predlog oziroma zahtevo, da se uredi stena oziroma problem vlage v matični učilnici 7.a v
primernem roku oziroma čim prej.
4. Predlog da šola poskrbi, da učenci višjih letnikov ne bi bili zaprti v prostorih šole ves čas pouka to
je od 8 do 13 ure. Šola naj naredi načrt, kako bo omogočila, da bodo učenci del odmorov lahko
preživeli na svežem zraku.
Predloge predstavnica prebere na seji sveta staršev in predloži tudi v pisni obliki, kar je pripeto kot
priponka temu dokumentu. Starši 7a razreda bodo preverjali, kako šola napreduje v smeri
izpolnjevanja podanih pobud in predlogov.
7B – brez pripomb
8A – ni predstavnika
8B – brez pripomb. Predlaga se sprememba šolskega koledarja, v kolikor se šolsko leto zaključi na
ponedeljek naj se zaključek premakne na petek.
9A – izpostavi se problem valete, kdo bo nosilec organizacije. Ravnatelj razloži dogajanje okrog
organizatorja valete – plesne šole Urška.
9B – Izpostavljena je želja po več urah pouka fizike, saj so starši in učenci zaskrbljeni nad rezultati
NPZ-ja iz fizike. Ga. Šeruga z veseljem organizira dodatne ure pouka fizike.

V zaključku je izpostavljena nekoliko neprimerna gesta ravnatelja na prvem roditeljskem sestanku
nižje stopnje, ko je starše, namesto s pozitivnimi mislimi, podkrepil s podukom kako se slovnično
pravilno piše opravičila o izostanku od pouka. Predlog opravičila naj se raje objavi na spletni strani
šole ali v publikaciji šole. Nekateri člani sveta staršev izpostavijo tudi problem neodzivnosti
nekaterih učiteljic na elektronsko pošto staršev. Po bontonu naj bi se na poslano vprašanje, predlog
ali podobno vedno odgovorilo. Na ta način pošiljatelj ve, da je naslovnik z zadevo seznanjen.

Redna seja sveta staršev se je zaključila ob 19:55 uri.

Zapisala:
Polona Filipič

predsednica Sveta staršev
Maja Kebe

