ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev OŠ Poljane, ki je bila v četrtek, 3. 3. 2016, ob 17. uri v
zbornici.
Prisotni: po listi prisotnosti 1.b Tina Brecelj, 2.a Kastelic Aleš, 2.b Barbara
Kozlevčar, 3.a Benjamin Zagorc, 3.b Mrdavšič Aleksandra, 4.b Polona Filipič, 5.a
Šifrar Katarina, 5.b Kneževič Barbara, 6.a Vesna Ponikvar, 7.a Bogataj Jančič Maja,
8.b Bogataj Valter, 9.a Kebe Maja, 9.b Zlobec Vukšinić Maria, 9.b Tomšič Nuša,
ravnatelj g. Žarko Tomšič, pomočnica ravnatelja ga. Anuša Vidmar Brezec,
učiteljica razredne stopnje ga. Simona Lesar, učiteljica predmetne stopnje ga.
Darja Ušeničnik.
Odsotni: 1.a Irena Svetek Čater, 4.a Katarina Kacjan Žgajnar (opravičeno –
nadomešča jo Zlobec Vukšinić Maria), 6.b Tomac Nataša Helena (opravičeno), 7.b
Žgajnar Borut, 8.a Lipar Petra (opravičeno – nadomešča jo Urša Rigler Azinovič);
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Poročilo o učno vzgojnih rezultatih v 1. obdobju
3. Finančno poročilo o delu varnostnika in dogovor o varovanju za leto 2016
4. Imenovanje novih članov predstavnikov staršev v Šolski sklad
5. Poročila predstavnikov razredov
Gradivo za sejo so člani in njihovi namestniki prejeli po e-pošti.
G. ravnatelj je otvoril sejo in pozdravil prisotne ter predstavil prisotne učiteljice:
pomočnico ravnatelja ga. Anušo Vidmar Brezec, učiteljico, predstavnico razredne
stopnje ga. Simono Lesar, učiteljico predstavnico predmetne stopnje ga. Darjo
Ušeničnik.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki
Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev z dne 29.09.2015.
/SOGLASNO/
K 2. točki
POROČILO O UČNO VZGOJNIH REZULTATIH V 1. OBDOBJU ŠOL. L. 2015/16
G. ravnatelj je na kratko predstavil poročilo z učno vzgojnimi rezultati iz 1.
ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2015/2016. Pove, da je bilo 3,2% negativno
ocenjenih otrok (11 otrok), ostali rezultati pa so bili v mejah normale, prav tako je
bila v mejah normale odsotnost od pouka.
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K 3. točki
FINANČNO POROČILO O DELU VARNOSTNIKA IN DOGOVOR O VAROVANJU ZA
LETO 2016
Pojasnila je podal g. ravnatelj.
Povedal je, da so imeli težave v tajništvu zaradi odsotnosti z dela.
Obrazložil je, da je bil za varovanje, torej varnostnika in elektronsko varovanje
skupaj strošek 16.340,00 eur. Znesek delno pokrije MOL ostalo pa starši, kar
pomeni 3,5 eur na otroka (tretji otrok v družini je plačila opravičen)/mesec.
Ponovni izračun pa je 3,2eur/otroka/mesec.
G. ravnatelj je obrazložil, da rezulati ankete o varnostniku izkazujejo, da je za
varnostnika 226 staršev od 244 anket, ki so bile vrnjene (341 anket je bilo poslanih)
ter 28 staršev je proti varnostniku.
Obrazloži tudi, da je prišlo do anonimne prijave varnostnika, zato je podjetje Nova
Panorama zahtevalo zamenjavo varnostnika, kar pa se zaradi posredovanja g.
ravnatelja ni zgodilo.
Nekateri starši se še vedno ne strinjajo s prisotnostjo varnostnika v šoli in jih
zanima ali so še kakšni drugi ukrepi, ki bi lahko zagotavljali varnost na šoli. G.
ravnatelj obrazloži, da so se vsi drugi ukrepi izkazali kot neučinkoviti proti
nepovabljenim zunanjim obiskovalcem, zato varnostnik ostaja, saj preprečuje
konflikte na šoli, skrbi za red in preprečuje nepovabljenim gostom vstop v šolsko
stavbo.
SKLEP ŠT. 2:
Svet staršev OŠ Poljane Ljubljana se strinja z dogovorom o varovanju za leto
2016.

K 4. točki
IMENOVANJE NOVIH ČLANOV PREDSTAVNIKOV STARŠEV V ŠOLSKI SKLAD
G. ravnatelj je povedal, zakaj je šolski sklad pomemben.
Svet staršev za nove predstavnike staršev v UO šolskega sklada predlaga:
- Bogataj Valter
- Brecelj Tina
- Tomšič Nuša
- Zlobec Vukšinić Maria
SKLEP ŠT. 3:
Člani Sveta staršev OŠ Poljane Ljubljana, so izvolili nove predstavnike staršev v
UO šolskega sklada.
/SOGLASNO/

K 5. točki
POROČILA PREDSTAVNIKOV RAZREDOV, VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV
Razredi: 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 8.b in 9.a niso imeli pripomb.
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1.b
Otroci so zelo povezani, za kar gre zasluga učiteljicam. Starši so zadovoljni, brez
pripomb
2.b
Starši so zelo zadovoljni, saj v razredu ni posebnosti, učenci med seboj dobro
sodelujejo, izrekajo pa tudi pohvalo obema učiteljicama, ki sta zelo zavzeti..
4.b
Ga. Filipič je povedala prošnjo mame iz 4.b razreda, če je možno sanirati dostopno
rampo pred vhodom v šolsko stavbo, saj je že prišlo do padca zaradi neravne in
poškodovane asfaltne površine.
G. ravnatelj je povedal, da bo poskrbel za sanacijo v čimkrajšem možnem času.
5.a
Ga. Šifrar opozori, da imajo nekateri starši iz razreda pripombe čez hrano na šoli,
saj so baje otroci lačni, en otrok ima tudi težave z bruhanjem, zato zaprošajo za
bolj kakovostno hrano. Ogorčeni so bili tudi nad mesnim obrokom na dan pepelične
srede in prosijo, da se to ne bi več ponovilo. Ga. Lesar in ga. Ušeničnik obrazložita,
da je prišlo do napake, ki jo vsi obžalujejo in se ne bo ponovila.
Pripomba je tudi nad uporabo mobitelov, saj jih nekateri učenci še vedno
uporabljajo v šoli. Člani sveta staršev se strinjajo, da sklep o prepovedi uporabe
mobitelov v šolski stavbi še vedno ostaja.
Starši se sprašujejo kaj se dogaja s programom Zdrav življenski slog in zakaj se ne
izvaja več. Ravnatelj pojasni, da niso kandidirali na razpisu.
Starši sprašujejo kaj je z napovedanim športnim dnevom in ravnatelj pojasni, da se
bo izvedel v obliki, ki bo ustrezna vremenskim razmeram.
5.b
Ga. Knežević pojasni, da se v rezredu uspešno učijo strpne komunikacije.
6.a
Ga. Ponikvar pohvali delo ga. Dominike za izpeljavo smučarskega tedna.
7.a
Ga. Bogataj Jančič preveri, kaj je s pobudami, ki so jih podali na 1. redni seji sveta
staršev.
- seznam priporočene literature v knjižnici.
- spodbuda za udeležbo in sodelovanje na šortnih tekmovanjih ter oglaševanje
rezultatov na spletni strani šole,
- izražena je pohvala ga. Dominiki!
- za reševanje vlage v učilnici kemije se že pripravljajo načrti sanacije in
konec leta je predviden začetek izvedbe del.
- podan je predlog, naj se preuredi in sanira terasa šole zato, da jo bodo lahko
uporabljali učenci višjih razredov. V ta namen naj se pripravi oceno
vrednosti v dveh izvedbenih fazah, v prvi fazi zamenjava ograje in statična
preverba ali terasa prenese dinamično obtežbo ter v drugi fazi sanacija in
preureditev terase.
- izpostavi se nesrečo pri spuščanju ponjave v telovadnici in prosi za navodila
za uporabo le te.
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8.a
Brez pripomb. Starši so bili veseli, da se je ukinila uporaba mobitelov na šoli.
9. b
Ga. Tomšič sprašuje kako je plesna šola Urška prišla do kontaktov vseh staršev in da
nekateri niso dobili računov.

Seja je bila zaključena ob 19.uri.

zapisala:
Polona Filipič

predsednica Sveta staršev
Maja Kebe
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