ZAPISNIK
3. redne seje Sveta staršev, ki je bila četrtek, 11. 6. 2015, ob 17.00 uri v knjižnici šole.
Prisotni: starši po listi prisotnosti: Aleš Kastelic, Barbara Kozlevčar, Barbara Osenar, Saša Zlatkovski,
Marija Zlobec Vukšinić (namesto Tadej Debevec), Maja T. Smolič (namesto Matjaž Stenovec), Ljupčo
Todorovski, Nataša Repovž (namesto Mitja Masten), Gašper Freyer, Lara Burazer (namesto Katarina
Gestrin-Jamar), Borut Žgajnar, Petra Lipar, Tomaž Židan, Maja Kebe, Beba Adamič Tomič, Darja
Žličar, ravnatelj g.Žarko Tomšič, učiteljica Andreja Kovač (predstavnica 1.triade), učiteljica Darja
Ušeničnik (predstavnica 3.triade), učiteljica Dominika Gačner (predstavnica podaljšanega bivanja)
Odsotni: Benjamin Zagorc, Polona Filipič, Urša Čerček

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Potrditev okvirnih cen delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za šolsko leto 2015/16
3. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2015/16
4. Obravnava in sprejem popravkov v vzgojnem načrtu
5. Poročila z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude sveta staršev
Ga.predsednica je pozdravila navzoče in predlagala dnevni red, ki je bil sprejet.

K 1. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 2.REDNE SEJE
Zapisnik je bil sprejet brez pripomb.

K 2. točki
POTRDITEV OKVIRNIH CEN DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO
2015/2016
Predstavniki staršev so podali informacijo, da so bili delovni zvezki v letošnjem šolskem letu
izpolnjeni in uporabljeni. G.ravnatelj je podal nekaj osnovnih informacij glede uporabe tablic pri
pouku v 8. razredu.
Člani Sveta staršev so nato sprejeli:
SKLEP ŠT. 1:
Svet staršev OŠ Poljane potrjuje okvirne cene delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za šolsko
leto 2015/2016
/SOGLASNO/

K 3. točki
POTRDITEV NADSTANDARDNEGA PROGRAMA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Predstavniki staršev sedmih razredov so podali informacijo, da so otroci dobili slabe ocene poročil iz
naravoslovnega tabora zaradi slabih navodil. Starši so zaskrbljeni, da bo slaba ocena naravoslovnega
tabora pokvarila končno oceno otrok. Prav tako se je večjemu številu staršev zdela cena za 3 dni
naravoslovnega tabora previsoka. V nadaljevanju sestanka se je razvila debata. G.ravnatelj je
pojasnil, da otroci pogosto tabore jemljejo kot počitnice in da ne poslušajo, kaj mora poročilo
vsebovati in kako mora biti napisano. Prav tako je pojasnil, da končna ocena ni enaka
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matematičnemu izračunu povprečja vseh ocen ampak da imajo nekatere ocene večjo težo kot
druge.
Člani Sveta staršev so nato sprejeli:
SKLEP ŠT. 2:
Svet staršev OŠ Poljane potrjuje nadstandardni program za šolsko leto 2015/2016
/SOGLASNO/
Med razpravo se je pojavilo tudi vprašanje o smiselnosti pouka v dnevih od 22.06-24.06, saj večina
staršev že planira letne dopuste in je veliko otrok odsotnih prav na zadnji šolski dan.
Člani Sveta staršev so nato sprejeli:
SKLEP ŠT. 3:
Predstavniki Sveta staršev na prvem roditeljskem sestanku v naslednjem šolskem letu med
starši preverijo interes za pobudo na Združenje Sveta staršev o spremembi planiranja šolskega
koledarja za šolsko leto 2016/2017
/SOGLASNO/

K 4. točki
OBRAVNAVA IN SPREJEM POPRAVKOV V VZGOJNEM NAČRTU
G.ravnatelj je kratko predstavil spremembe oz. dopolnitve vzgojnega načrta za naslednje šolsko
leto. S strani predstavnikov staršev so bile podane sledeče pripombe:
o str. 15: »Učencev odnos do predmeta se lahko vključi v oceno«
se vključi pod kriterije ocenjevanja in izloči iz vzgojnega načrta
o str. 15: »Učenci prihajajo v šolo primerno urejeni.«
se preoblikuje v primerno urejeni v skladu s prostori, kjer se nahajajo (šola, gledališče,…)
o str. 15: »Učenec se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole
se preoblikuje – učenec se lahko odgovorno, spoštljivo in utemeljeno izreče o vprašanjih iz
življenja in dela šole
Člani Sveta staršev so nato sprejeli:
SKLEP ŠT. 4:
Svet staršev OŠ Poljane potrjuje dopolnjeni in spremenjeni vzgojni načrt za šolsko leto
2015/2016 ob upoštevanju pripomb danih na samem sestanku.
/SOGLASNO/

V nadaljevanju seje je g.ravnatelj predstavil rezultate NPZ.
Rezultati uradni 9. razred:
Državno povprečje:
SLO: 58,62 %
MAT: 56,96 %
KEM: 67,22 %
Šola:

SLO: 65,10 %
MAT: 62,97 %
KEM: 71,05 %

REZULTATI PRED POIZVEDBAMI – 6.razred:
Državno povprečje:
SLO: 49,33 %
MAT: 50,71 %
ANG: 50,94 %
Šola:

SLO: 54,75 %
MAT: 60,25 %
ANG: 54,81 %
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K 5. točki
POROČILO Z RODITELJSKIH SESTANKOV, VPRAŠANJA IN POBUDE SVETA STARŠEV
1. a – starši pohvalili varnostnika in hrano
1 .b – nič posebnega
2. a. – predstavniki staršev vseh 2. razredov so predstavili problematiko ponovne združitve treh
oddelkov v dva oddelka v naslednjem šolskem letu zaradi premajhnega skupnega števila otrok
(predvidoma bo skupno število otrok v naslednjem šolskem letu 52). Podali so pobudo, da se s strani
šole pripravi vloga o večjem številu oddelkov bodočega 3. razreda.
Člani Sveta staršev so nato sprejeli:
SKLEP ŠT. 5:
Svet staršev podpira vlogo večjega števila oddelkov bodočega 3.razreda iz razloga zagotavljanja
stabilnosti šolskega okolja v prvi triadi.
/SOGLASNO/
SKLEP ŠT. 6:
G.ravnatelj kot zastopnik OŠ Poljane poda vlogo o večjem številu oddelkov bodočega 3.razreda
na pristojne organe.
/SOGLASNO/
2. b – starši so izrazili zaskrbljenost glede načina morebitnega ponovnega združevanja bodočih 3.
razredov v dva oddelka. G.ravnatelj je pojasnil, da se bo kljub vložitvi vloge o večjem številu
oddelkov hkrati tudi izvedel proces združevanja učencev v dva oddelka, saj bo informacija o odločbi
žal prišla prepozno oz. v času šolskih počitnic (postopek bo enak kot v prvem razredu).
2. c - /
3. a – Starši so izrazili zaskrbljenost glede pouka v naslednjem šolskem letu zaradi učenca s
posebnimi potrebami, ki potrebuje pomoč. Pohvalili so napore šole, da se je zadeva vsaj delno
uredila. G.ravnatelj je zagotovil, da bo šola tudi v naslednjem šolskem letu financirala
spremljevalca. Starši želijo, da v skladu z dogovorom s srečanja z go. Branko Jurišić šola predstavi
program, ki se izvaja s celotnim razredom. Želijo tudi, da šola ob zaključku šolskega leta predstavi
morebitne dosežke izvajanja tega programa ter planirane ukrepe, vezane na to problematiko za
naslednje šolsko leto.
3 .b – /
4. a – pripombe glede hrane
4. b – brez posebnosti
5. a – starši niso bili obveščeni o diferenciaciji pouka (delitev na manjše učne skupine po znanju),
izrazili so probleme pri pouku angleškega jezika. Razvila se je daljša razprava. G.ravnatelj je
poudaril, da reševanje takšnih problemov ob koncu šolskega leta nima smisla, saj jih je potrebno
reševati takoj tekom tekočega šolskega leta.

SKLEP ŠT. 7:
Svet staršev je sprejel sklep, da se problematika obravnava na 1.seji Sveta staršev v naslednjem
šolskem letu, v kolikor se razmere ne bodo uredile.
/SOGLASNO/
5. b – predstavnik staršev je poudaril, da je za njimi težko leto, zaradi menjave učiteljic (kar treh).
Drugače brez posebnosti.
6. a – premalo hrane
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6. b – pohvala učiteljicam
7. a – nič posebnega
7. b – nič posebnega
8. a – nič posebnega
8. b – pripombe na fizikalno učilnico zaradi vlage (astmatiki imajo težave). G.ravnatelj je izrazil
obžalovanje, da niso dobili obljubljenih sredstev za popolno obnovo učilnice in da bo to izvedeno ob
koncu naslednjega šolskega leta. Starši so podali tudi pripombo glede vodenja ekskurzije v hrvaškem
jeziku ter da otroci dobijo premajhno število malic.
9. a – /
9. b – nič posebnega

Seja je bila zaključena ob 19.50.

Zapisala:
Barbara Osenar

Predsednica Sveta staršev
Maja Kebe
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