ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev, ki je bila torek, 3. 2. 2015, ob 17.00 uri v učilnici št. 14.
Prisotni: starši po listi prisotnosti: Barbara Kozlevčar, Barbara Osenar, Benjamin Zagorc, Katarina
Kacjan Žgajnar, Polona Filipič, Matjaž Stenovec, Barbara Masten, Gašper Freyer, Lara Burazer, Petra
Lipar, Tomaž Židan, Maja Kebe, Beba Adamič Tomič, Darja Žličar, ravnatelj g. Žarko Tomšič,
pomočnica ravnatelja Anuška Vidmar Brezec, učiteljica Eva Bišćan (OPB) ter poslovna sekretarka
Jelka Bertoša.
Odsotni: Aleš Kastelic, Saša Zlatovski, Ljupčo Todorovski – opravičeno, Borut Žgajnar, Urša Čerček

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Odločitev o mandatu člana Sveta staršev v Svetu šole
3. Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih v prvem obdobju
4. Informacija o organizaciji ur DSP v luči varčevalnih ukrepov
5. Finančno poročilo o delu varnostnika in dogovor o varovanju za leto 2015
6. Poročila predstavnikov razredov
Ga. predsednica je pozdravila navzoče in predlagala dnevni red, ki je bil sprejet.
K 1. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE
Zapisnik je bil sprejet brez pripomb.
K 2. točki
ODLOČITV O MANDATU ČLANA SVETA STARŠEV V SVETU ŠOLE
Ga. predsednica je povedala, da je dobila obvestilo predsednice Sveta šole, ga. Brigite Pirnat, da ge.
Meti Arh v smislu odločb 66. člena, 46. člena ZOFVI in v skladu s 27. členom Pravilnika o delu Sveta
OŠ Poljane predčasno preneha mandat članice v Svetu šole.
Ker ima ga. Arh še eno hči, ki obiskuje našo šolo in ima status starša, lahko z mandatom člana v Svetu
šole nadaljuje, če jo Svet staršev potrdi.
V pogovoru z go. Arh je le-ta izrazila željo, da se izbere novega člana v Svet šole.
Člani Sveta staršev so nato na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi OŠ Poljane sprejeli:
SKLEP ŠT. 1:
Svet staršev OŠ Poljane razpisuje nadomestne volitve predstavnika starša v Svet OŠ Poljane,
Ljubljana.
/SOGLASNO/
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SKLEP ŠT. 2:
Svet staršev OŠ Poljane imenuje volilno komisijo v sestavi: ga. Beba Adamič Tomič –
predsednica, ga. Petra Lipar – članica, ga. Katarina Kacjan Žgajnar – članica.
/SOGLASNO/
Po opravljenem glasovanju je Volilna komisija podala poročilo, in sicer: od 19 volilcev, vpisanih v
volilni imenik, je glasovalo 13 volilcev, 6 glasovnic je bilo neveljavnih.
Ga. Maja Kebe, ki je kandidaturo sprejela, je bila izvoljena s 13 glasovi volilcev, zato je bil sprejet še
SKLEP ŠT. 3:
Svet staršev OŠ Poljane imenuje go. MAJO KEBE za nadomestno članico v Svet OŠ Poljane,
Ljubljana.
/SOGLASNO/
K 3. točki
POROČILO O UČNO-VZGOJNIH REZULTATIH ZA PRVO REDOVALNO OBDOBJE
G. ravnatelj je pojasnil učno vzgojne rezultate.
Od 352 učencev šole jih je 341 pozitivno ocenjenih - kar pomeni 96,6 %, 11 učencev ali 3,1 % je
negativnih in 1 učenec je neocenjen, kar pomeni 0,3 %.
Poročilo je sestavni del zapisnika.
K 4. točki
INFORMACIJA O ORGANIZACIJI UR DSP V LUČI VARČEVALNIH UKREPOV
G. ravnatelj je podal informacijo glede organizacije ur DSP v zvezi z okrožnico MIZŠ, da te ure ne
bodo več plačane.
Konec prejšnjega tedna je ga. ministrica po medijih sporočila, da bodo ure dodatne strokovne
pomoči za učence, ki le-te potrebujejo, plačane.
Priloga zapisniku je prerazporeditev ur med učitelji.
K 5. točki
FINANČNO POROČILO O DELU VARNOSTNIKA IN DOGOVOR O VAROVANJU ZA
LETO 2015
G. ravnatelj je predstavil poročilo o stroških varovanja za leto 2014 in podal predlog za leto 2015.

Člani so sprejeli
SKLEP št. 4:

G. ravnatelj posreduje anketni vprašalnik o predlogu varovanja za leto 2015
vsem staršem v papirni in elektronski obliki. Po prejemu vprašalnikov (rok za
oddajo je 9. 2. 2015) bo sklicana dopisna seja Sveta staršev, na kateri se ob
odločalo o predlogu.
/SOGLASNO/
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K 4. točki
POROČILA Z RODITELJSKIH SESTANKOV, VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV
1. a – /
1 .b – nič posebnega
2. a – nič posebnega
2. b – /
2. c - nič posebnega
3. a – Starši so imeli izredni sestanek v mesecu decembru zaradi učenca s posebnimi potrebami, ki
potrebuje pomoč. Šola je zadeve uredila. Na rednem roditeljskem sestanku so ugotovili, da sedaj vse
poteka brez problemov.
3 .b –
Starš je postavil vprašanje, kako je s pustovanjem v letošnjem letu, ker mu ni bilo všeč, da pustovanje
izvajajo zunanji izvajalci, med rednim poukom.
G. ravnatelj bo pridobil informacije o dogodku in pisno obvestil Svet staršev.
Nekateri starši želijo, da bi šola vpodbujala otroke pri udejstvovanju pri vzgojnih predmetih, namesto,
da se le ženejo z ocenami. Sicer je to celostni problem aktualnega osnovnošolskega sistema.
4. a – Starši so dali pripombo na ventilacijo v kuhinji, saj so v avli in šolskih hodnikih občasno
zaznavne izrazito moteče kuhinjske vonjave (čebulne,...), kuhinjskih vonjav se navzamejo tudi
oblačila otrok. Z ugotovitvami se je strinjala tudi pomočnica ravnatelja ga. Vidmar Brezec, ki se je
vprašala še o morebitni neuporabi kuhinjske nape.
Ravnatelj je pojasnil, da je kuhinja stara šele 8 let, napa je čista, redno servisirana in da bo v času
poletnih počitnic opravljeno generalno čiščenje ventilacijskega sistema.
4. b – G. Todorovski je v svojem opravičilu sporočil, da v razredu ni bilo nobenih iniciativ, ki bi
prispevale k splošni debati.
5. a – Nič posebnega, go. predstavnico razreda pa je zanimalo, zakaj šola, tako kot mnogo drugih šol,
ni pristopila k akciji smučanja.
Ravnatelj je odgovoril, da šola dobiva veliko ponudb zunanjih izvajalcev, vendar se vse akcije
planirajo že meseca junija za naslednje šolsko leto.
5. b – Dela v razredu potekajo normalno, z novo učiteljico so zadovoljni učenci in starši.
6. a - nič posebnega
6. b – /
7. a – nič posebnega
7. b – Starši so imeli dve pripombi; prva je bila glede hrane in sicer, da dodatno porcijo obroka dobijo
učenci samo takrat, ko hrana ni preveč po njihovem okusu, kadar jim je pa dobra, je vedno zmanjka.
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Druga stvar, na katero so starši opozorili, pa je ta, da opažajo v okolici šole naše bivše učence, ki
otrokom ponujajo drogo (marihuano) - učencem tudi grozijo, da si ne upajo tega povedati doma in si
celo ne upajo sami iz šole domov.
G. ravnatelj je dejal, da bo takoj jutri obvestil našega rajonskega policista.
Obljubil je, da bodo učitelji na razrednih urah obnovili temo kajenja in nevarnosti drog in poudaril,
da so starši tisti, ki imajo največji vpliv na svoje otroke, zato naj se z njimi pogovorijo in jim razložijo
posledice in škodljivost uporabe drog in drugih nevarnih substanc.
8. a – nič posebnega
8. b – Starši prosijo za aktualen razpored pisnih preizkusov znanja na spletni strani.
Ga. Vidmar Brezec je pojasnila, da je zbiranje razporeda v teku in bo najkasneje 9. 2. 2015 razpored
objavljen.
9. a – /
9. b – Starše je v zvezi z valeto zanimalo, kdaj začnejo učenci s plesnimi vajami na šoli.
Ga. Vidmar Brezec je pojasnila, da z vajami pričnejo naslednji teden.

Seja je bila zaključena ob 18.45.

Zapisala:
Jelka Bertoša

Predsednica Sveta staršev
Maja Kebe
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