ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev OŠ Poljane, ki je bila v ponedeljek, 29. 9. 2014, ob 17. uri v učilnici št. 14/I.
Prisotni: po listi prisotnosti 1.a Aleš Kastelic, 1.b Barbara Kozlevčar, 2.a Barbara Osenar, 3.a Katarina
Kacjan Žgajnar, 3.b Polona Filipič, 4.a Matjaž Stenovec, 4.b Sabina Senčar, 5.a Vesna Ponikvar, 5.b
Gašper Freyer, 6.a Katarina Gestrin-Jamar, 8.a Maja Kebe, 8.b Beba Adamič Tomič, 9.b Darja Žličar,
ravnatelj g. Žarko Tomšič, pomočnica ravnatelja ga. Anuša Vidmar Brezec, učiteljica razredne stopnje
Metka Dolinšek, učiteljica OPB Dominika Gačner, učiteljica predmetne stopnje Darja Ušeničnik in
poslovna sekretarka ga. Jelka Bertoša.
Odsotni: 2.b Saša Zlatkovski (opravičeno, zaradi napačnih podatkov), 2.c Benjamin Zagorc
(opravičeno zaradi napake pri pošiljanju e-pošte), 6.b Borut Žgajnar (opravičeno), 7.a Petra Janežič
(opravičeno), 7.b Tomaž Židan, 9.a Urša Čerček (opravičeno)
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Poljane
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje iz šol. leta 2013/14
3. Obravnava Letnega in evalvacijskega poročila za šol leto 2013/14
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2014/15
5. Varnostnik
6. Poročila z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude 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: predstavnico razredne stopnje Metko Dolinšek, predstavnico predmetne stopnje
Darjo Ušeničnik in predstavnico OPB Dominiko Gačner.
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 go. Majo
Kebe , za namestnika pa g. Aleša Kastelica.
/SOGLASNO/
Ga. Kebe se je zahvalila za izvolitev in zaprosila prisotne, da bi bile razprave na sejah čim krajše in
konstruktivne. Poudarila je, da so člani Sveta staršev OŠ Poljane predstavniki razredov in jih prosila
za redno dvosmerno komunikacijo s starši, ki jih zastopajo.
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K 2. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE IN 1. KORESPONDENČNE SEJE IZ ŠOL. L. 2013/14
Člani so sprejeli zapisnika 4. redne in 1. korespondenčne seje iz šolskega leta 2013/14 brez pripomb.

K 3. točki
OBRAVNAVA LETNEGA IN EVALVACIJSKEGA POROČILA 2013/14
Pojasnila je podal g. ravnatelj.
Povedal je, da smo imeli ob koncu lanskega šolskega leta vpisanih 336 učencev v 18 oddelkih rednega
pouka devetletke, 6 oddelkov podaljšanega bivanja in 3 oddelke jutranjega varstva.
Učni uspeh je bil 99,40 %, kar je malenkost boljše kot leto prej, povprečna ocena vseh učencev od
tretjega do devetega razreda pa je 4,20 (čeprav se od šolskega leta 2008/09 splošni učni uspeh ne
določa več).
V zvezi z NPZ je dejal, da je bilo v lanskem šolskem letu izvedeno že enajstič ob koncu tretjega
obdobja devetletke in osmič ob koncu drugega obdobja devetletke.
Rezultati NPZ v 6. razredih so pri vseh predmetih nad državnim povprečjem. Vsako leto se v 9.
razredu tretji predmet spremeni, zato ga ni možno prikazati v tabeli.
Realizacija programa je zelo visoka in sicer 99,75 %, od tega so bili izbirni predmeti realizirani celo
100,24 %, interesne dejavnosti tudi malo čez 100 %.
V poročilu so povzetki taborov in šole v naravi od 2. do 7. razreda, strokovnih aktivov, projektov in
ostalih aktivnosti.
Prisotne je tudi seznanil, da imamo letos 10 % učencev s posebnimi potrebami.
Ponovno je bila izvedena anketa o stopnji zadovoljstva s šolo med učenci in starši ter strokovnimi
delavci šole.
Predstavnike staršev je še seznanil, da je letošnje leto za šolo zelo pomembno, saj praznujemo 60letnico. Obeležili jo bomo v soboto, 18. 10.2014, kot tehniški dan, imeli bomo različne delavnice in
dobrodelno dražbo v korist šolskega sklada.
Vljudno je povabil vse starše, ki bodo s svojimi otroki lahko ta dan tudi kosili na šoli (prijavnice bodo
prejeli v kratkem).
S to delovno soboto bomo nadomestili petek, 2. 1. 2015.
Po krajši razpravi, ki je sledila in v kateri je bila izpostavljena želja staršev po bolj fleksibilnih urah
roditeljskih sestankov, je bil sprejet
SKLEP ŠT. 2:
Svet staršev OŠ Poljane Ljubljana, je obravnaval Letno in evalvacijsko poročilo za šolsko leto
2013/14.
/SOGLASNO/

K 4. točki
OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
G. ravnatelj je povedal, da imamo v letošnjem šolskem letu vpisanih 351 učencev, en učenec se šola
na domu.
S strani MIZŠ smo dobili odobritev za dodatni oddelek, tako da imamo sedaj tri druge razrede, dobili
pa smo tudi dodatnih 27 ur za OPB ter več ur za dodatno strokovno pomoč.
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Zaradi učencev s posebnimi potrebami, ki predstavljajo 10 % vseh učencev na šoli, imamo
spremljevalce za nekatere od teh, v tem šolskem letu pa tudi mobilno službo preko Zavoda za
usposabljanje Janeza Levca in specialno pedagoginjo z OŠ Bičevje.
Največji projekt v tem šolskem letu je 60-letnica šole. Na predstavnike Sveta staršev je apeliral, naj se
v svojih razredih maksimalno angažirajo in pripomorejo k čim večjemu številu obiskovalcev, saj bo
sobota, 18. 10. 2014, dan druženja družin.
Ta dan bodo dobrodelna dražba (sredstva gredo v šolski sklad), različne delavnice, peklo se bo
kostanj, starši bodo imeli možnost kositi s svojimi otroki v šoli.
V avli bo postavljena razstava ob 60-letnici šole.
Poleg obveznega pouka po predmetniku, učnem načrtu in načrtih strokovnih aktivov se bo izvajalo
tudi kulturne dejavnosti, naravoslovne dejavnosti, športne dejavnosti, tehniške dejavnosti, ekskurzije,
šole v naravi, tabore in različne zbiralne akcije.
Ker MIZŠ letos prvič ni zbralo datumov tekmovanj (vsak organizator je dolžan šolam sam sporočiti
svoj termin), je možno, da v LDN niso zajeta vsa.
V tem šolskem letu je planirano tudi skupno izobraževanje za učitelje in starše, preko ZRSŠ pa bodo
imeli učitelji delavnice za otroke s posebnimi potrebami.
Ga. Dolinšek je izkoristila priložnost in predstavnikom staršev razložila, kako pomembni so tabori oz.
šola v naravi za učence, saj tedensko oz. petdnevno druženje zelo veliko prispeva k otrokovi zrelosti in
samostojnosti.
Zagovarja tudi tabor brez mobilnih telefonov, saj le tako učenci zaživijo samostojno, brez stalnega
nadzora staršev. Tudi učiteljice, ki so zadolžene za reševanje morebitnih konfliktnih situacij, so bolj
zadovoljne, ker nihče ne posega v njihovo delo in avtoriteto. Predlagala je še, da bi bil nadstandard
obvezen, se je pa strinjala, da so nekateri tabori precej dragi.
G. ravnatelj je pojasnil, da imajo sedaj možnosti udeležbe na taboru vsi učenci, saj finančne probleme
rešujemo preko šolskega sklada, poleg tega poskušamo dobiti čim več taborov preko Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki so zelo kvalitetni in cenejši.
Člani so sprejeli
SKLEP ŠT. 3:
Člani Sveta staršev OŠ Poljane Ljubljana, so obravnavali LDN za šolsko leto 2014/15 in nanj
niso imeli pripomb.
/SOGLASNO/

K 5. točki
VARNOSTNIK
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. V letošnjem
šolskem letu imamo varovanje finančno pokrito do konca februarja, za naprej pa se bo potrebno
dogovoriti na naslednji seji Sveta staršev.
Varnostnik je na šoli od 8.30 do 16.30. Glavne koristi njegove prisotnosti so: čez šolsko avlo ni več
prehodov, učenci višjih razredov se v popoldanskem času ne vračajo v šolo – s tem se zmanjšuje
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možnost kraj in nadlegovanja mlajših učencev, pomemben pa je tudi psihološki dejavnik – občutek
večje varnosti.
Na opozorilo staršev glede kajenja dijakov pri spomeniku pred šolo je pojasnil, da varnostnik varuje
območje do šolske ograje, kar je naprej, je javna površina. Zavezal se je, da se bo pogovoril z
ravnateljico Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
Zaradi pripomb nekaterih staršev na zamenjavo varnostnika je pojasnil, da lanskoletni ni imel več
avtoritete med učenci predmetne stopnje.
Opozoril je tudi na to, da starši nižjih razredov ne upoštevajo napisa pri vhodu na razredno stopnjo
»Mami, oči, od tu grem naprej sam!«. S tem, ko delajo stvari, ki jih otroci v teh letih lahko opravijo
sami, jim odvzemajo občutek odgovornosti.
Ga. Dolinšek je poudarila, da starši, ki zaupajo svojim otrokom, naredijo zanje neprimerno več, kot
tisti starši, ki naredijo vse namesto njih. Pomembno je, da otrokom verjamemo, jim zaupamo, se z
njimi pogovarjamo in s tem krepimo tudi njihovo samozavest. Izkoristiti moramo njihove potenciale
in se izogniti težavam na ta način, da jih učimo odgovornosti. Starše preveč skrbi, s tem pa otrokom
ne dajo možnosti, da dozorijo. Nič hudega se ne bo zgodilo, če bo kdaj kakšen učenec pozabil na
domačo nalogo - s tem se bo prej naučil odgovornosti.
Glede materialnih stroškov je g. ravnatelj pojasnil, da Svet staršev vsako leto potrdi sredstva za
fotokopiranje in potrebščine, ki se nabavijo za celo šolo. Lanskoletni prispevek staršev je znašal
12,00 EUR in je pokril približno tretjino letnih stroškov. Predlagal je, da znesek ostane nespremenjen
tudi za to šolsko leto, s čimer so se člani strinjali in sprejeli
SKLEP ŠT. 4:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, se strinja s plačilom 12,00 EUR (štirikrat po 3,00 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
Razredi: 1.b, 3.a, 3.b, 4.a, 5.a in 9.a niso imeli pripomb
1.a
G. Kastelica je zanimalo, kako je s članarinami pri interesnih dejavnostih.
G ravnatelj je pojasnil, da lahko društva, ki imajo najete prostore preko MOL, zaračunajo največ 10
EUR vadnine, saj dobijo prostor za vadbo brezplačno in s tem delom pokrijejo plačilo vaditelja, na
članarino pa šola nima nobenega vpliva. Izjema je judo, kjer je oprema dražja.
Pozval je starše, da mu sporočijo kakršnekoli podatke o višjih zaračunavanjih vadnin.
2.a
Ga. Osenar je povedala, da so starši zelo zadovoljni zaradi zmanjšanja števila učencev v razredu. Ker
pa so v razredu prisotni tudi učenci s posebnimi potrebami bi starši želeli, da šola organizira
izobraževanje za starše, kjer bi jim bilo razloženo, kako svojim otrokom povedati, zakaj je njihov
sošolec drugačen.
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G. ravnatelj je pojasnil, da je udeležba staršev na izobraževanjih za starše porazna, saj se jih udeleži
zelo malo, sploh pa ne staršev, ki bi to najbolj potrebovali.
4.b
Ga. Senčar je opozorila, da imajo otroci, ki delajo domače naloge v podaljšanem bivanju, le-te
obkljukane, čeprav so izračuni napačni. Meni, da bi morali biti rezultati, ki so obkljukani, tudi pravilni.
Ga. Dolinšek je pojasnila, da učenci pregledujejo domače naloge naslednji dan skupaj z razredno
učiteljico. Učiteljica OPB zaradi prevelikega števila učencev nalog ne more pregledati, njena kljukica
pomeni samo to, da je učenec nalogo naredil.
G. ravnatelj je obljubil, da bo sklical sestanek z učiteljicami razrednega pouka in OPB. O rešitvah tega
problema bo obvestil starše.
Ga. Gačner je pojasnila, da ima v OPB 27 učencev in si more vzeti pol ure, da bi pregledala naloge
vsakemu učenci posebej.
5.b
G. Freyer ja pohvalil šolo v naravi - starši so bili zelo zadovoljni. So se pa na roditeljskem sestanku
veliko pogovarjali o odhodu ge. Metke Dolinšek v pokoj. Starši upajo, da bo g. ravnatelj sprejel
ustrezno učiteljico, s katero bodo zadovoljni tako učenci kot starši.
Ga. Ponikvar je povedala, da so bili starši 5.a lani v podobni situaciji, ko je odšla v pokoj ga. Darinka
Lampič, vendar so sedaj zelo navdušeni nad novo učiteljico.
8.a
Brez pripomb. Starši so bili veseli, da so ostali učenci v razredih tako kot vseh sedem let in se
oddelkov ni premešalo.
G. ravnatelj je je poudaril, da je bila premestitev mišljena samo v dobro učencev.
8.b
Ga. Adamič Tomič je najprej opozorila, da bi bilo potrebno šolski spletni strani posodobiti razpored
konkretnih nalog ter opozorila na neljubi dogodek na športnem dnevu. Na Toškem Čelu baje
oskrbnica učencem ni dovolila uporabo WC, učiteljice pa so poskrbele za lasten dostop, kar se
staršem ne zdi pravilno.
Ga. Ušeničnik je pojasnila, da je bila spremljevalka 6. in 7. razreda in da so ti učenci brez težav
uporabili WC, na Katarini.
9. b
Ga. Žličar je povedala, da je bila glavna tema roditeljskega sestanka valeta.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

zapisala:
Jelka Bertoša

predsednica Sveta staršev
Maja Kebe
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