ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev, ki je bila torek, 25. 2. 2014, ob 17.00 uri v zbornici šole.
Prisotni: starši po listi prisotnosti: Bojana Petrin, Nuša Tomšič,Katarina Kacjan Žgajnar, Tadej
Žaucer, Matjaž Stenovec, Ljupčo Todorovski, Mitja Masten, Iba Živa Zupančič, Katarina Kogej,
Borut Žgajnar, Petra Janežič, Tomaž Židan, Maja Kebe, Beba Adamič Tomič, Darja Žličar, Zorana
Pust, Meta Arh, ravnatelj g. Žarko Tomšič, pomočnica ravnatelja Anuša Vidmar Brezec, učiteljici
Liljana Šanca (2.b) in Tatjana Šeruga (9.b) ter poslovna sekretarka Jelka Bertoša.
Odsotni: Urša Čerček
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih za prvo redovalno obdobje
3. Finančno poročilo o delu varnostnika in dogovor o varovanju za leto 2014
4. Poročila z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude staršev
5. Razno: - anonimni pismi
- NPZ
- sprememba poslovnika Sveta staršev
Ga. predsednica je pozdravila navzoče in predlagala dopolnitev dnevnega reda s točko razno, ki je bila
sprejeta.
K 1. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE
Zapisnik je bil sprejet brez pripomb.
Na kratko se je pregledalo realizacijo dogovorov 6. točke – Poročila z roditeljskih sestankov,
vprašanja in pobude staršev in sicer:
• Šola je preverila, če so vsi starši dobili pakete eAsistenta, za katere so se odločili in naredila
nekaj popravkov.
• Urnika uporabe igral ni več, učiteljice pa vseeno gledajo, da niso vsi učeni na igralih istočasno.
• Pri počitku po kosilu v 4. b razredu ni več težav.
• Šola ocenjuje, da so se odnosi v 7. b razredu izboljšali. V primeru težav se ukrepa samo pri
učencih, ki jih povzročajo.
• Glede klicanja policije ob prekrških se je šola odločila, da se vsak dogodek obravnava posebej.
• G. ravnatelj se je pozanimal glede možnosti premestitve učenca na drugo šolo, vendar so šole
to odklonile, saj učenca niso dolžne sprejeti, če ni iz šolskega okoliša.
K 2. točki
POROČILO O UČNO-VZGOJNIH REZULTATIH ZA PRVO REDOVALNO OBDOBJE
Ravnatelj je pojasnil učni uspeh ob polletju.
1

Učni uspeh v 1. polletju celotne šole je 95,2%, to pomeni, da je bilo 320 učencev pozitivnih, 10
učencev (3,0 %) je bilo negativno ocenjenih (več v 8. in 9. razredih), šest učencev (1,8 %) pa
neocenjenih iz posameznih predmetov.
Število opravičenih ur je 12.974 ali 97,7 %, neopravičenih pa 310 ali 2,3 % - največji odstotek le-teh je
v 9. b razredu.
Razredničarka, ga. Šeruga, je pojasnila, da je veliko število opravičenih ur posledica učencev s
statusom športnika, neopravičenih pa zamujanje prve ure pouka in dejstva, da nekateri starši ne
pošiljajo opravičil. Opozorila je, da je treba odsotnost opravičiti v petih dneh.
K 3. točki
FINANČNO POROČILO O DELU VARNOSTNIKA IN DOGOVOR O VAROVANJU ZA
LETO 2014
G. ravnatelj je povedal, da je anketni vprašalnik o pripravljenosti plačevanja stroškov varovanja večina
staršev oddala - od 235 vrnjenih vprašalnikov, jih je bilo 15 % proti varnostniku na šoli v letu 2014,
ostalih 85 % pa za.
Šola je pridobila več ponudb, vendar se je izkazalo, da je ponudba obstoječega izvajalca varovanja,
podjetja Panorama, najcenejša. Po ponovnem izračunu so stroški za plačilo enaki, kot so bili
predstavljeni na 1. seji: 34,19 EUR letno oz. 3,5 EUR mesečno na otroka za prvega in drugega otroka
na šoli (izračun je priloga originala zapisnika). G. ravnatelj je pojasnil, da s plačili staršev za stroške
varnostnika doslej ni bilo težav.
Sledila je krajša razprava o delu varnostnika in g. ravnatelj je pojasnil, da v zvezi s pripombami staršev
glede vedenja govoril z varnostnikom. Le-ta je na šoli 8 ur in šola ocenjuje njegovo prisotnost kot
pozitivno, saj v letošnjem šolskem letu npr. ni bilo nobenih težav s petardami.
G. Žaucer je izpostavil vprašanje staršev 2. b razreda, zakaj anketa tokrat ni bila anonimna.
G. ravnatelj je pojasnil, da pri pripravi ni razmišljal o anonimnosti, saj je v osnovi za odprt dialog. Se
pa nekateri starši, ki so želeli ostati anonimni, niso podpisali.
SKLEP št. 1:
Svet staršev OŠ Poljane potrjuje prispevek za varovanje na učenca v znesku 34,19 EUR oz. 3,5
ERU na mesec za leto 2014. Starši s tremi in več otroki na šoli so plačila za tretjega in nadaljnje
otroke oproščeni.
/17 ZA, 1 VZDRŽAN/
SKLEP JE SPREJET
K 4. točki
POROČILA Z RODITELJSKIH SESTANKOV, VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV
1. a – nič posebnega.
1 .b – starši menijo, da učiteljica jutranjega varstva prehitro zapusti razred, ali pa učiteljica 1. razreda
pride prepozno, zato so učenci približno 10 minut sami, kar se jim zdi nedopustno, saj so otroci še
premajhni, poleg tega pa so prvi razredi tudi najštevilčnejši, saj je v razredu 28 učencev.
G. ravnatelj se bo pogovoril z učiteljicama.
2. a – nič posebnega
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2. b – tema roditeljskega sestanka je bil naravoslovni tabor, starši pa so imeli tudi pripombo na
pustovanje, saj bi jim bilo bolj všeč, če bi otroci pustovali samo v razredu in ne z animatorji v veliki
telovadnici, in to od prvega do petega razreda.
Ga. Šanca, ki organizira pustovanje, je povedala, da pustovanje poteka kot kombinacija predstavljanja
v razredih in vodenega rajanja v telovadnici, ki traja dve uri. Z organizatorji so bili tako učenci kot
učitelji doslej zelo zadovoljni.
3 .a - g. Stenovec je izpostavil pripombe na vedenje varnostnika (kar je bilo obravnavano že v okviru
tretje točke). Na roditeljskem sestanku so se pogovarjali o izboljšanju učinkovitosti učenja.
3 .b – nič posebnega
4. a - g. Masten je povedal, da so z novo učiteljico zadovoljni, da pa starejši učenci nagajajo mlajšim v
prizidku šole, tudi z mašenjem WC-ja s toaletnim papirjem. Starši tudi želijo, da bi učitelji učence več
spodbujali in motivirali za športna tekmovanja, npr. med dvema ognjema, kros itd. ter jih pohvalili za
dosežke.
G. ravnatelj je pojasnil, da WC mašijo (tudi) mlajši učenci, ki imajo učilnice v prizidku, saj jih je
zalotil pri dejanju. Glede športnih aktivnosti pa je pojasnil, da se s popoldanskimi športnimi
aktivnostmi dodatno ukvarja učiteljica v OPB.
Ga. Adamič je opozorila, je šport zelo pomemben, da pa naj tekmovalnost ne bo v ospredju.
G. Žgajnar je menil, da se danes otroci raje ukvarjajo z računalniki kot s športom. Šola je imela v
preteklosti kar nekaj dobrih športnikov in strinja se, da je v šport treba vlagati, saj ima šport v
nadaljnjem življenju lahko zelo veliko vlogo.
4. b – nič posebnega
5. a – nič posebnega
5. b – nič posebnega
6. a – starši želijo, da bi otroci sodelovati na športnih tekmovanjih izven šole, kot npr. maraton, tek
trojk itd. Ker mora učence prijaviti šola, želijo, da šola o tem obvešča otroke in starše ter zbira prijave.
Drugače nič posebnega.
6. b – nič posebnega, na sestanku so se pogovarjali o šoli v naravi
7. a – niso imeli sestanka, nič posebnega
7. b – niso imeli sestanka, nič posebnega
8. b – nič posebnega
9. a – ga. Pust je dejala, da so imeli zelo dolg roditeljski sestanek, na katerem so razpravljali predvsem
o obnašanju učencev. G. ravnatelja je opozorila, naj poostri varovanje šole zadnji dan pouka, ter da
naj učitelji razreda (učencev) ne puščajo brez nadzora, ker določeni učenci ustrahujejo tistega, ki gre
po pomoč, in mu povzročijo tudi materialno škodo.
G. ravnatelj je pojasnil, da učenci devetih razredov, zadnjih nekaj let, zadnji dan pouka niso prišli v
šolo. Spričevala se jim podelilo na valeti, kar se je izkazalo kot zelo dobro. To letos ne bo možno, ker
bo valeta prej.
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9. b – ga. Arh je povedala, da je bil roditeljski sestanek posvečen vpisu učencev v srednje šole, drugače
ni bilo nič posebnega.
Ostala vprašanja in pobude staršev
a)
Starši so predlagali, da bi šola v prihodnje več obvestil dajala na spletno stran.
G. ravnatelj je pojasnil, da želijo, da so učenci odgovorni in oddajo staršem gradivo, ki jim je
namenjeno.
b)
V krajši razpravi o e-Asistentu je ga. Šanca omenila, da se v njenem razredu nekaj staršev ni odločilo
niti za osnovni paket, kar zahteva dodatno delo pri obveščanju staršev.
To je potrdila tudi ga. Vidmar Brezec in povedala, da se 15 % staršev ni odločilo za osnovni,
brezplačni paket.
G. ravnatelj je menil, da bi morali v celi Sloveniji uporabljati enako aplikacijo za e-dnevnike, ki bi jo
potrdilo Ministrstvo, ga. Zupančič pa je dejala, da je to le še vprašanje časa.
Ga. Kebe je pripomnila, da vse učiteljice še vedno (redno) ne uporabljajo eAsistenta in se ne odzivajo
na prijave na govorilne ure.
c)
Ga. Kacjan Žgajnar je omenila športni dan, ki je bil izveden v izredno slabem vremenu. Kar nekaj
učencev je zbolelo, ker so bili mokri. Pritožila se je tudi nad šoferjem, ki ni dovolil učencem, da bi se
preoblekli v avtobusu in ni odprl vrat, dokler ni prišla učiteljica. Želela je, da se v bodoče ob slabi
napovedi vremena športni dan odpove.
Nad šoferjem so se pritožili tudi drugi starši.
G. ravnatelj je povedal, da ga je zjutraj klicala ga. Mačkova, vendar je bilo za odpoved športnega dne
takrat, žal, prepozno. Prejšnji dan pa vremenska napoved ni bila tako slaba. Glede šoferja se bo
pogovoril s prevoznikom.
K 5. točki
RAZNO
• Anonimna pisma
Na šolo sta prišli dve pismi – obe od istega pošiljatelja, ki sta zaradi nečitljivega podpisa obravnavani
kot anonimni.
G. ravnatelj je članom pismi prebral in povedal, da je bilo eno poslano v vednost ministru, drugo pa
Vlasti Nusdorfer in Nataši Pirc Musar. Poklical je obe instituciji in izvedel, da Informacijski
pooblaščenec običajno ne reagirala, če dobi samo v vednost, Urada varuha človekovih pravic pa je
poslal zahtevo po obrazložitvi, ki jo bo ravnatelj pripravil. S strani MIZŠ še ni bilo še odziva.
Ga. Šanca, razredničarka 2. b razreda, je pojasnila, da so zadeve, ki so omenjene v pismih, v učnih
načrtih za prvo triado (poudarek na temah, ki so otrokom blizu: družina, okolje ipd.). Učiteljice se
zavedajo občutljivosti tem, vendar skušajo učencem pojasniti, drugačnost in pomen drugih vrednot,
ne le materialnih.
Starši so poudarili, da sta zvezek in maskota, ki ju učenec odnese domov čez vikend, dobro sprejeta in
da imajo otroci nanju zelo lep spomin, starši pa se tudi lahko odločijo, kaj bodo zapisali v zvezek.
Ga. Pust je menila, da bi bilo dobro, da se v zvezek ne lepi fotografij, ampak naj vanj učenci pišejo in
sami kaj narišejo.
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G. ravnatelj je pojasnil, da je nemogoče, da bi učenec ostal na šoli čez noč, saj bi se sprožil alarm, pa
tudi starši bi reagirali, če otroka ne bi bilo domov.
Glede kontrolnih nalog je g. ravnatelj pojasnil, da je število testov avtonomija učitelja da pa so vsi testi
napovedani in objavljeni na spletni strani šole.
G. Žaucer je menil, da bi morali starši podpreti šolo.
Člani so nato sprejeli
SKLEP ŠT. 2:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana podpira aktivnosti, ki se na šoli izvajajo v skladu z letnim
delovni načrtom.
/SOGLASNO/
• NPZ
V zvezi z rangiranjem šol na podlagi rezultatov NPZ, ki je bilo objavljeno v medijih, je g. ravnatelj
opozoril na metodološke pomanjkljivosti (podatki le za leto 2011, pri vseh šolah niso bili upoštevani
podatki za vse predmete) ter da je škoda, da z objavo niso počakali do aprila 2014 (ko naj bi bili na
voljo podatki za tri leta – od 2011 do 2013) in da jih ni, če že, objavil RIC.
Poudaril je, da rezultati NPZ ne odsevajo kakovosti posamezne osnovne šole, saj bi morali upoštevati
še druge kriterije ter da bi bili najbolj verodostojni podatki, ki bi prikazali uspehe učencev posamezne
osnovne šole v srednjih šolah.
• Sprememba Poslovnika sveta staršev
Ga. Arh je pojasnila, da je Poslovnik Sveta staršev OŠ Poljane iz leta 2006 in predlagala, da se gre v
njegovo prenovo s pomočjo besedila vzorčnega poslovnika sveta staršev, ki so ga pripravili v ZASSS
ter uskladili z MIZŠ in Šolo za ravnatelje. Vzorčni poslovnik daje zelo koristne in konkretne napotke
za delovanje sveta staršev, zato je predlagala, da se sprejme sklep o prenovi poslovnika, osnutek
uskladi dopisno, spremenjeni poslovnik pa sprejme na zadnji seji v tem šolskem letu.
SKLEP ŠT. 3:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, sprejme sklep, da se gre v spremembo Poslovnika sveta
staršev OŠ Poljane.
/SOGLASNO/
• Razpis za ravnatelja
G. ravnatelj je pojasnil, da bo na seji Sveta OŠ Poljane 27. 2. 2014 sprejet sklep o razpisu za ravnatelja,
saj mu mandat poteče 31. 8. 2014.
Ena od nalog Sveta staršev bo tudi podati mnenje o kandidatih za ravnatelja.

Seja je bila zaključena ob 19.10

Zapisala:
Jelka Bertoša

Predsednica Sveta staršev
Meta Arh
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