ZAPISNIK
3. redne seje sveta staršev OŠ Poljane, ki je potekala dne 01.06.2016, ob 17. uri v
zbornici.
Prisotni po listi: ga. Brecelj Tina 1.b, g. Kastelic Aleš 1.a, ga. Kozlevčar Barbara 2.a., g.
Zagorc Benjamin 3.a., ga. Mrdavšič Aleksandra 3.b, ga. Kacjan Žgajnar Katarina 4.a., ga.
Franka Mataić 5.b, ga. Ponikvar Vesna 6.a, ga. Nataša Helena 6.b, ga. Bogataj Jančič Maja
7.a, ga. Lipar Petra 8.a, g. Bogataj Valter 8.b, ga. Kebe Maja 9.a., ga.Tomšič Nuša, 9.b. Na
seji sta bila pristotna tudi ravnatelj g. Žarko Tomšič in pomočnica ravnatelja ga. Anuša
Vidmar Brezec. Na seji so bile prisotne tudi vabljene učiteljice ga. Suzana Klemenčič,
svetovalna služba, ga. Tatjana Šeruga, učiteljica predmetne stopnje in ga. Špela Ude,
učiteljica podaljšanega bivanja.
Odsotni: Svetek Čater Irena 1.a, Filipič Polona 4.a (nadomešča Maja Bogataj Jančič), Šifrar
Katarina 5.a (ki je prišla po volitvah), Žgajnar Borut, 7.b
DNEVNI RED 3.redne seje:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Volitve članov Sveta staršev v Svet šole
3. Potrditev okvirnih cen delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za šolsko leto
2016/17
4. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2016/17
5. Poročila predstavnikov razredov
Gradivo za sejo so člani in jnihovi namestniki prejeli po e-pošti.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
ad 1) Potrditev zapisnika 2. redne seje:
G. ravnatelj je podal komentarje oz. poročilo na pobude razredov, ki so bile podane na
2.seji:
-

-

-

Predlog, da bi bil v knjižnici seznam priporočene literature, je bil posredovan
knjižničarki, ki bo seznam pripravila, preveriti je potrebno, če seznam že obstaja.
objave na spletni strani potekajo.
zahteva 7.a, da se sanira učilnica kemije/fizike, ki je matična učilnica 7.a.: ravnatelj
je razložil, da so načrti pripravljeni in da se bodo zbirale ponudbe. Z deli naj bi se
začelo že s pričetkom počitnic. Denarja ne bo dovolj za sočasno saniranje učilnice za
biologijo.
pobuda, da bi se na ravni strehi šole organiziral zeleni zaprti šolski park je načeloma
sprejeta. Ravnatelj se je pogovarjal z arhitektom g. Jovanovičem. Razgovori bodo
potekali. Ravnatelj se strinja, da bi bilo smiselno vključiti še več ponudnikov.
ravnatelj je opozoril, da je opozorilo pri spuščanju ponjave v telovadnici nameščeno.
glede pobude, da se sanira dostopna rampa, je ravnatelj seznanil MOL.

Potrditev zapisnika 2.redne seje Sveta staršev z dne 03.03.2016.
/SOGLASNO/
ad 2) Volitve članov v Svet šole
Kandidati:
Kastelic Aleš 2.a, ki je prejel 13 glasov,
Benjamin Zagorc 3.a, ki je prejel 12 glasov,
Ponikvar Vesna 6.a, ki je prejela 12 glasov
Volilna komisija je bila sestavljena iz članov: Lipar Petra 8.a, Kozlevčar Barbara 2.b, Kebe
Maja 9.a

Od 18 volivcev vpisanih v imenik jih je glasovalo 14, ena glasovnica je bila neveljavna,
rezultati so vidni zgoraj.
ad 3) Potrditev okvirnih cen delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za šolsko leto
2016/17
Ravnatelj je obrazložil cene na posredovanem seznamu učbenikov. Veliko delovnih zvezkov
ni več veljavnih. V 4. in 5. razredu se bo zamenjal založnik. Odločitve o izboru sprejmejo
učiteljice.
Ga. Mrdavšič Aleksandra, 3.b. je podala pripombe, da v njihovem razredu nekateri starši
menijo, da imajo učenci preveč delovnih zvezkov, kar prinaša ob višji ceni še več drugih
problemov:
- učenci premalo pišejo in vse preveč zgolj obkrožujejo ali izpolnjujejo tabele in
- šolske torbe so zaradi velikega števila delovnih zvezkov še bolj težke.
Ugotovljeno je bilo, da bodo drugo leto imeli 4. razredi 3 delovne zvezke več kot prejšnja
leta, otroci z neobveznim izbirnim predmetom tehnika pa 4 (v predvidenem kompletu je
eden za naravoslovje in tehniko, za izbirni predmet je predvidena tehnika druge založbe).
Ga. Anuša Vidmar Brezec je pojasnila, da nekaterih izbirnih predmetov, med njimi tudi
tehnike, v naslednjem šolskem letu ne bo. Pojasnila je način izbora predmetov. Naslednje
leto se bo v drugi triadi izvajalo tri predmete: nemščina, šport, računalništvo. G. ravnatelj
je pojasnil, da so letos zaradi zahtev predpisov in dotrajanosti morali zamenjati skoraj vse
učbenike; ker je uporaba delovnih zvezkov z učbeniki povezana, so prešli tudi na nove
delovne zvezke, kar nadalje ne omogoča letošnjega preverjanja njihove dejanske uporabe.
Kot dodaten razlog je navedel še dejstvo, da založba ponuja le komplete.
SKLEP ŠT.1
Svet staršev potrdi seznam predlaganih delovnih zvezkov in poda predlog, da naj v
primeru, ko se v celoti zamenjajo delovni zvezki, učiteljice podajo utemeljitev.
Razmisli naj se tudi o (ne) potrebnosti nekaterih delovnih zvezkov.
ad 4. ) Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2016/17
Staršem je bil program predstavljen na sami seji:
2. razred CŠOD Medved – Naravoslovni teden (30.1.2017 – 2.2.2017)
4. razred CŠOD Škorpijon – Naravoslovni teden ( 21.11.2016 – 25.11.2016)
5. razred DOM Savudrija - Plavalna šola (12.9.2016 – 16.9.2016)
6. razred – ŠRC Cerkno - Smučarska šola (februar 2017)
7. razred –Dom Piran – 3 dnevni naravoslovni teden (maj 2017)
8.razred – CŠOD Kavka - tematski teden – Prva svetovna vojna in življenje vojaka
(10.4. - 14.4. 2017
Plavalni tečaj za 1. in 3. razred, ki ga izvaja MOL, Zavod Šport Ljubljana
Seznam dni dejavnosti 2016/17 v organizaciji CŠOD:
2. razred Groharjeva hiša, 7.4.2017
3. razred Čebelarski dan, 14.6.2017
3. razred: Polhov Gradec, 20.2.2017
3.razred: Po Prešernovih stopinjah, 19.6.2016
4. razred Arboretum, 13.3.2017
4. razred: Po Prešernovih stopinjah, 9.2.2017
4. razred: Bistra, 21.12.2016
5. razred. 2000 let Emone, 17.3.2017
5. razred, Ljubljana, 1.2.2017
5. razred: Rakov Škocjan, 5.6.2017
5. razred Reka sedmerih imen, 15.6.2017
8. razred: Muzej premogovništva, 14.3.2017

8. razred: Trst, 8.3.2017
9. razred: Eko Terme Snovik, 21.2.2017
9. razred: Koroška, 16.5.2017
1. – 3. razred pustovanje
SKLEP ŠT.2
Svet staršev potrdi predlagani nadstandardni program.

Poročilo ravnatelja glede NPZ za 9.razrede: neuradni rezultati pri predmetih so sledeči:
matematika 51,4% državno, 57% šolsko
slovenščina 53% državno, 64% šolsko
fizika 50% državno, 56% šolsko (izbirni)

ad 5.) Poročila predstavnikov razredov
1.a
odsotni
1.b
- Izrecno pohvalijo obe učiteljici. Izredno dobro leto.
- Nekateri starši so predlagali, da naj se v popoldanskem času na vrata učilnice napiše
obvestilo, kje so otroci. Učiteljica podaljšanega bivanja je pojasnila, da je »red
združevanja otrok« predstavljen na razrednih urah. Napisi so organizirani in starši so
obveščeni, izjemoma pride do sprememb v izrednih primerih npr. v primeru
roditeljskih sestankov.
- Nekateri starši so se pritožili, da so nekateri otroci v podaljšanem bivanju brez
nadzora. Učiteljica podaljšanega bivanja je pojasnila, da se to lahko zgodi samo v
času, ko so otroci iz avle napoteni na zelenico. Otroci sicer niso brez nadzora.
2.a
- Izrecno pohvalijo učiteljice.
- Predstavnik staršev izrecno izpostavi, da filtrira neumne pripombe na Svetu staršev,
preden jih posreduje naprej. In obratno.
2.b
- V razredu ni posebnosti, razred dobro funkcionira.
- Eden izmed staršev se je pritožil, da zjutraj pred vhodom otroci igrajo nogomet in da
je to nevarno za mimoidoče. Ravnatelj je pojasnil, da naj bi igrali na igrišču. Starši
smo se strinjali, da je bolje, da otroci brcajo žogo, kot da se igrajo s telefoni, naj pa
se otroke opozarja tudi vnaprej, naj bodo pazljivi na mimoidoče.
- Starši v razredu so podali pobudo za izvajanje angleščine že v 3. razredu. Ravnatelj je
pojasnil, da se program izvaja po zakonu, dodatnih sredstev za izvajanje dodatnih
programov pa šola ne more zagotoviti. Na šoli so komercialni ponudniki, ki izvajajo
programe. Povedal je še, da se na OŠ Poljane nadstandard izvaja na področju športa,
nekatere druge šole pa izberejo druga področja, npr. jezike.
- Na vprašanje, kdaj bo spet zbiralna akcija papirja, pomočnica pove, da verjetno v
drugem tednu junija.
3.a
- Pohvali se učiteljica.
- Razred želi ostati nespremenjen, ker je bil v preteklosti »pomešan« že dvakrat.
3.b
- Ni pripomb

-

Pripomba glede delovnih zvezkov: da naj bi jih bilo manj (pripomba podana že ob
razpravi o delovnih zvezkih)

4.a
- Pohvalili so učiteljico in tudi spremljevalko, ki spremlja otroka z odločbo.
- Izrecno so predlagali, da naj bi bila spremljevalka, ki spremlja otroka z odločbo, ves
čas prisotna. Dva otroka sta se stepla in spremljevalka ni bila prisotna. Starši bi želeli,
da bi bila spremljevalka prisotna tudi med odmorom. Na seji se pojasni, da je bil
konkretni incident uspešno rešen.

4.b
- Pohvali se delo učiteljice
- Izrecno se izpostavi problem nediscipline pri angleščini.
5.a
- Nobenih problemov, niti s hrano

5.b
- V razredu imajo resen in velik problem, ki ga rešujejo že celo leto oziroma že več let.
Na koncu šolskega leta 2015/2016 starši ugotavljajo, da je problem očitno nerešljiv in
je situacija neobvladljiva. Kljub velikemu trudu ni napredka in situaciji niso več kos.
Zato so vsi starši, ki so očitno izčrpali sredstva, napisali pismo, ki je naslovljeno na
ravnatelja. Predstavnica staršev je pismo v celoti prebrala. Dodatna pojasnila je
podala svetovalna delavka ga. Suzana Klemenčič, ki je pojasnila, da je bilo izpeljanih
veliko aktivnosti in veliko poskusov, da bi se situacija izboljšala. Zdaj se kaže, da je
problem še vedno velik: na eni strani velika nesposobnost integracije in na drugi
nezmožnost tolerance. Za naslednje leto se pripravljajo še določene druge aktivnosti.
Starši prosijo ravnatelja za pisni odgovor in predstavitev ukrepov oziroma aktivnosti za
rešitev tega problema za naslednje šolsko leto.
6.a.
- Izrecno se izpostavi problem nediscipline pri angleščini;
- Izpostavljen je bil problem nasilja s strani enega učenca, ki se vleče že dalj časa.
- Svetovalka pojasni, da je problem v zadnjega pol leta postal res velik, ki ga bo
potrebno reševati in se ga rešuje. Predlaga se, da se na naslednjem roditeljskem
sestanku to izpostavi.
- Izrecno se izpostavi problematika sistema spoznavanje nadarjenih. Svetovalka pojasni,
da ga je predpisal Zavod za šolstvo. Pomočnica ravnateljica pojasni, da so k
aktivnostim povabljeni vsi učenci. Svetovalka tudi pojasni razlike med talentiranimi
otroci, teh je zelo veliko, in nadarjenimi, ki jih je seveda bistveno manj.
Svetovalka pojasni, da vsak od staršev, ki meni, da je njegov otrok nadarjen in želel, da bi
otrok opravlja test nadarjenosti, to lahko predlaga, četudi jih učiteljice niso izbrale za
testiranja. Stroške testa bo krila šola. Svetovalka pojasni tudi, da so podane pobude
strokovnjakov, da se sistem zaznave oz. identifikacije spremeni. Šola vsako leto pozove
učitelje, da predlagajo otroke, ki še niso prepoznani kot nadarjeni. Prepoznavanje se ne
izvaja samo v tretjem razredu, ampak tudi kasneje.
6.b
- Nobenih pripomb staršev
7.a.
- Predloge in pripombe je 7.a podal že na prvi seji pisno in se zavezal, da bo spremljal
izpolnjevanje. Ravnatelj je poročilo napredka glede podal že ob prvi točki:

7.b

-

Odsotni

8.a
- Cena športnega dneva, ki ga je organiziral GIB naj bi bila previsoka.
- Izpostavi se problem klime in ventilacije v šolski jedilnici in kuhinji, ki ne deluje
dobro.

8.b
- Nobenih pripomb
9.a
- Pripomba na športni dan v BIT-u, ki naj ne bi izpolnil pričakovanja.
9.b
- Podana je pripombe glede prehrane; naj ne bi bilo dovolj in da ni bilo dobro in izrecno
izpostavljen problem ne dovolj skuhane hrane, ki se sicer dobavlja v zmrznjeni obliki.
- Starši so prosili za pojasnilo, ali je bil res del snovi na NPZ takšen, da ga med poukom
še niso predelali. Dodatno učiteljica predmetnega pouka matematike pojasni, da je
bilo za rešitev vseh nalog pri matematiki premalo časa. Vsega niso uspeli rešiti niti
najboljši učenci.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
zapisala:
Maja Bogataj

predsednica Sveta staršev
Maja Kebe

