ZAPISNIK
4. redne seje Sveta staršev OŠ Poljane, ki je bila v torek, 3. 6. 2014, ob 17.00 uri v
zbornici šole.
Prisotni: po listi prisotnosti (1. a B. Petrin, 1. b N. Tomšič, 2. a K. Kacjan Žgajnar, 2. b
T. Žaucer, 3. a M. Stenovec, 4. b I. Ž. Zupančič, 5. b B. Žgajnar, 6. a P. Janežič, 7. a M.
Kebe, 7. b M Zlobec Vukšinić, 9. a Z. Pust, 9. b M. Arh), ravnatelj Ž. Tomšič,
pomočnica ravnatelja A. Vidmar Brezec, učiteljica D. Kokalj ter poslovna sekretarka J.
Bertoša.
Opravičeno odsotni: 4. a N. Repovž, 6. b T. Židan, 3. b L. Todorovski
Neopravičeno odsotni: 5. a K. Kogej, 8. a U. Čerček, 8. b D. Žličar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Potrditev okvirnih cen delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za šol. leto
2014/15
3. Potrditev razširjenega programa za šol. leto 2014/15
4. Obravnava in sprejem novih Pravil sveta staršev
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 3. REDNE SEJE
Zapisnik 3. redne seje je bil sprejet s pripombo, da se popravi priimek in ime
namestnice 2. b razreda in sicer je bila na seji prisotna ga. Polona Filipič.
K 2. točki
POTRDITEV OKVIRNIH CEN DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH
PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Ga. predsednica je pojasnila, da so starši na lanskoletni seji Sveta staršev sprejeli
kriterij, da naj bi bili delovni zvezki izpolnjeni vsaj 70-odstotno.
Po razpravi o izpolnjenosti delovnih zvezkov v tem šolskem letu, v kateri so sodelovali
prisotni člani ter g. ravnatelj in ga. pomočnica ravnatelja, je bil sprejet
SKLEP ŠT. 1:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, potrjuje predlagane cene delovnih zvezkov za
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šolsko leto 2014/15.
/SOGLASNO/
Predlog g. Žaucerja, da bi se spremljalo tudi težo predpisanih delovnih zvezkov, je bil
posredovan ASSLOŠ, ki sicer vsakoletno spremlja cene delovnih zvezkov.
Ga. Pust je opozorila na številne "delovne liste", ki jih dobijo učenci, in da bi bilo
dobro, da učiteljice opozorijo, kateri so pomembni in kateri so zgolj za vajo.
K 3. točki
POTRDITEV RAZŠIRJENEGA PROGRAMA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
G. ravnatelj je povedal, da je potrebno potrditi nadstandardni program, ki zajema
naravoslovne tabore, šolo v naravi in plavalni tečaj za 1. in 3. razred.
Obvezna je samo plavalna šola v naravi v 5. razredu.
V šolskem letu 2014/15 je predvidena izvedba naslednjega nadstandardnega
programa:
• 1. in 3. razred: plavalni tečaj – 10 dni – datum še ni znan
• 2. razred: naravoslovni tabor od 26. 1. do 30. 1. 2015, CŠOD – dom Medved,
• 4. razred: naravoslovni tabor od 11. 5. do 15. 5. 2015, CŠOD – dom Lipa, Črmošnjice,
• 5. razred: plavalna šola v naravi, Savudrija
• 6. razred: zimska šola v naravi od 26. 1. do 30. 1. 2015 CŠOD – dom Gorenje, Zreče,
• 7. razred: naravoslovni - tridnevni tabor v maju v dom ZLRO Piran,
in letošnja novost:
• tematski teden za nadarjene učence od 6. do 9. razreda na Medvedjem Brdu, dom Medved od
13. 3. do 15. 3. 2015.

G. ravnatelj je še pojasnil, da dobijo šole del zneska za ekskurzije s strani MIZŠ. Po
krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP ŠT. 2
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, potrjuje predlagani nadstandardni program
za šolsko leto 2014/15.
/SOGLANO/
K 4. točki
OBRAVNAVA IN SPREJEM NOVIH PRAVIL SVETA STARŠEV
Ga. predsednica je pojasnila, da so člani dobili po e-pošti dve verziji osnutka
Poslovnika o delu Sveta staršev, vendar tudi druga verzija še ni dokončna, ker jo še
usklajujejo s pravno službo šole.
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Predstavila je potrebne uskladitve oz. popravke (v 1., 2., 3., 5., 6., 9., 14., 16., 17., 18.,
19., 21., 23., 25., 27., 29. in 34. členu) in predlagala, da počakajo na končno verzijo
Poslovnika, ki bi ga člani nato potrdili z dopisno sejo, s čimer so se vsi prisotni strinjali.
K. 5. točki
POROČILA Z RODITELJSKIH SESTANKOV, VPRAŠANJA IN POBUDE
STARŠEV
1. a
Na roditeljskem sestanku so se pogovarjali o plavanju – sicer brez posebnosti, razen
tega, da menijo, da so učenci premalo na zunanjih površinah šole.
1. b
Na roditeljskem sestanku so ravno tako govorili o plavanju – sicer brez posebnosti, jih
pa zanima, kako je z učiteljicami v prvi triadi – katere gredo z razredom naprej?
G. ravnatelj je pojasnil, da bosta v prihodnjem šolskem letu v prvem razredu ga. Erman
in ga. Kovač, v drugem razredu ga. Šanca in ga. Kogovšek. Zaradi posebnosti učencev
bodo v naslednjem šolskem letu v drugem razredu trije oddelki, zato bo potreben za
tretji oddelek razpis.
Stalni spremljevalci so dodeljen samo učencem z zelo hudo motnjo, začasni
spremljevalci pa so učitelji šole.
Ker gre ga. Dolinšek konec leta v pokoj, bo potreben razpis tudi za učiteljico v 5.
razredu.
Starši prvih razredov so zelo pohvalili go. Dominiko Gačner.
2. a
Roditeljski sestanek bodo imeli čez 2 dni.
2. b
Brez posebnosti.
3. a
Brez posebnosti.
4. b
Brez posebnosti.
5. b
Brez posebnosti.
Starši so pohvalili učiteljico, go. Tino Dečman Barlovič.
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6. a
Starši so pohvalili volonterskega pripravnika g. Luko Tratnika.
Ravno tako so opazili pozitivne spremembe pri g. varnostniku. G. ravnatelj je pojasnil,
da se bo o morebitni zamenjavi dogovoril s podjetjem, ki zaposluje varnostnika.
Ga. Zupančič je pohvalila razstavljene makete v avli šole, pa tudi učence, ki jih pustijo
pri miru in jih ne uničujejo.
Ga. Tomšič je pohvalila tudi učence in mentorico go. Vidmar Brezec za doseženo 6.
mesto za sodelovanje na natečaju »Mladi novinarji«, na radiu Slovenija.
Ga. Kacjan Žgajnar pa je pohvalila šolsko organizacijo pri prireditvi »Tek trojk«.
7. a
Na roditeljskem sestanku so se pogovarjali o naravoslovnem taboru in problemih v
razredu.
Ga. Kebe je povedala, da starše zanima, ali ostaja ga. Tatjana Rupnik Hladnik
razredničarka 7. a razreda.
G. ravnatelj je potrdil go. Rupnik Hladnik za razredničarko v tem razredu.
Starši so predlagali, da bi imeli razredne ure po pouku.
G. ravnatelj je pojasnil, da to ovirajo izbirni predmeti, ki potekajo takrat.
7. b
Brez posebnosti.
9. a
Na roditeljskem sestanku so razpravljali o valeti in ekskurziji v zamejstvo.
Glede ekskurzije je ga. Pust menila, da je bilo staršem obvestilo posredovano precej
pozno (v sredo, ekskurzija je bila v petek), bilo pa je tudi precej nejasno, saj so učenci
prejeli kopijo obvestila med CŠOD in šolo.
Manjkale o tudi informacije o okvirnih stroških ekskurzije.
Ga. Pust je še opozorila na ponovni pojav drog v okolici šole, in predlagala, da starši
opozorijo svoje otroke na to nevarnost!
G ravnatelj je opozoril, da se v primeru, da se pri tem opazi učence šole, takoj obvestiti
šolo, saj so sicer možnosti ukrepanja omejene.
O drogah in »podarjenih« ocenah se je razvila razprava, v kateri so sodelovali vsi
prisotni.
9. b
Brez pripomb.
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Vprašanja staršev
a)
Starše je zanimalo, kaj bo v prizidku šole po izselitvi Waldrofskega vrtca
G. ravnatelj je pojasnil, da je prizidek trajno dodeljen Centru za izobraževanje odraslih
Zavoda za usposabljanje Janeza Levca. Vodila ga bo ga. Branka Jurišič, letno pa bodo
izobrazili 50 učiteljev, ki bodo nato usposabljali učitelje na šolah za delo z otroki s
posebnimi potrebami.
Dela bodo končana sredi julija, Center bo začel obratovati septembra.
Waldorfski vrtec je dobil prostore v bivši otroški bolnici na Ulici Stare pravde, šola pa
je dobila zagotovilo, da bi v primeru povečanega števila učencev, šolo lahko nadzidali
nad prizidkom, kjer je knjižnica in mala telovadnica.
Čez poletje se bo popravljalo streho nad veliko telovadnico, v prihodnje pa bomo
poskušali urediti tudi novo naravoslovno učilnico.
b)
Go. Pustovo so zanimali tudi rezultati NPZ.
G. ravnatelj je pojasnil, da smo za 9. razrede že prejeli rezultate, za 6. pa še ne. Rezultati
še niso dokončni, saj še ni zaključen rok za ugovore.
Predmet
slovenščina
matematika
angleščina

Slovenija
54,88
53,28
61,33

OŠ Poljane
57,80
50,70
73,18

9.a
51,60
45,77
71,14

9.b
63,50
55,70
75,83

c)
G. ravnatelj je pozval starše, da preko e-Asistenta izpolnijo vprašalnik o zadovoljstvu.
č)
G. ravnatelj se je zahvalil članom Sveta staršev za mnenje o njegovem imenovanju.
Pojasnil, da je postopek za ravnatelja skoraj končan, dobili smo tudi pozitivno mnenje
ministra o njegovem imenovanju.
Ga. predsednica se je nato zahvalila ge. Kokalj za prisotnost na seji, vsem
predstavnikom Sveta staršev pa za celoletno delo in poudarila, da je potrebno potrditi
samo še Poslovnik o delu Sveta staršev.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
zapisala:
Jelka Bertoša

predsednica Sveta staršev
Meta Arh
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