ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev OŠ Poljane, ki je bila v sredo, 27. 9. 2017, ob 17.00 uri v
zbornici šole.
Prisotni: po listi prisotnosti: 1. a T. Gjura Oražem, 1. b M. Kurent, 2. a M. Pižmoht
Šmajdek, 3. a D. Knap, 3. b T. Brecelj, 4. a A. Kastelic, 4. b K. Prešeren, , 5. a B. Zagorc,
5. b T. Debevec, 6. a K. Kacjan Žgajnar, 6. b P. Filipič, 7. b S. Fajs, 8. a V. Ponikvar, 8. b
I. Ž. Zupančič, 9. a M. Jančič Bogataj, 9. b T. Žaucer, ravnatelj Ž. Tomšič, pomočnica
ravnatelja A. Vidmar Brezec, učiteljice S. Pretnar, T. Rahne, M. Temlin Dobrilovič, Š.
Ude ter tajnica R. Vidic.
Opravičeno odsotni: 7. a M. Stenovec
Neopravičeno odsotni: 2. b D. Koren,
Dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta staršev
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje iz šol. leta 2016/17
3. Obravnava Letnega in evalvacijskega poročila šol. leto 2016/17
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18
5. Dopolnitev in potrditev razširjenega programa
6. Varnostnik in prispevek za papir
7. Poročila z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude Sveta staršev
Gradivo za sejo je bilo posredovano članom po e-pošti.
G. ravnatelj je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red, ki je bil sprejet.
K 1. točki
KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV
Na predlog g. ravnatelja, da je predsednik Sveta staršev g. Benjamin Zagorc, ki se je s
predlogom strinjal, in namestnik predsednika Aleš Kastelic, ki je prav tako sprejel
funkcijo, je Svet staršev sprejel
SKLEP ŠT. 1:
Člani Sveta staršev so izvolili za predsednika Sveta staršev g. Benjamina Zagorca in za
njegovega namestnika g. Aleša Kastelica.
/SOGLASNO/
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K 2. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE
Prisotni so soglasno potrdili Zapisnik 3. redne seje.
K 3. točki
OBRAVNAVA LETNEGA IN EVALVACIJSKEGA POROČILA ZA ŠOL. LETO
2016/17
G. ravnatelj je predstavil glavne zadeve, ki jih zajema Letno in evalvacijsko poročilo, ki
ga je pripravil ravnatelj na osnovi poročil učiteljev.
Poudaril je rezultate anket, ki so bile izvedene med uslužbenci, med učenci, ki so izkazali
višje zadovoljstvo kot pretekla leta, in starši, kjer je opaziti manjše zadovoljstvo kot
pretekla leta, vendar je razlog predvsem ta, da je anketo izpolnilo občutno manjše število
staršev kot pretekla leta. Rezultati NPZ so nadpovprečni, učni uspeh še vedno dovolj
visok (4,3), sledijo pa tudi opisi in poročila taborov, zbiralnih akcij in podobnih
dogodkih v šolskem letu 2016/17.
Svet staršev je bil seznanjen z Letnim evalvacijskim poročilom za šolsko leto 2016/17 in
ni bilo pripomb.
K 4. točki
OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18
G. Prešeren, predstavnik 4.b, je predlagal, naj šola začne intenzivneje razmišljati glede
internacionalizacije šole v mednarodnih odnosih oziroma naj se poskuša povezati z
drugimi šolami v tujini, s poudarkom na tem, da učenci dejansko doživijo oziroma
izmenjavajo mnenja , vtise in dogodke o svojem načinu življenja, o mišljenju in načinu
izražanja… Starši želijo, da otroci sprejmejo drugače misleče vrstnike, ki izhajajo iz
drugih okolij in jim pomagajo pri prilagoditvah v naše okolje. Namestnik je izpostavil
možnost izvedbe projektov pri integraciji otrok tujcev v šolo. G. ravnatelj pojasni, da so
se taki projekti že potekali v preteklosti. Pove, da je potrebno najti učitelja, ki bo
pripravljen poleg svojih obveznosti izvajati še to. Poleg tega imamo vsakoletno
izmenjavo učencev s pobratenima mestoma Borovlje in Vetrinj ( Koroška), ko spomladi
peljemo naše otroke k njim, oni pa nas obiščejo v juniju.
Naša učiteljica angleščine Nena Remiaš se je udeležila mednarodne konference Erasmus
+ v Londonu, kjer je dobila nekaj smernic in novih idej, ki jih bo implementirala v učni
program.
Predlog g. Prešerna je bil, da se ustanovi manjša skupina aktivnih ljudi (s strani šole in
staršev), ki bi bili pripravljeni poiskati kontakte za nadaljnje sodelovanje.
G. ravnatelj izpostavi zakonsko določeno število delovnih dni v šolskem letu (obvezno
najmanj 189 šolskih dni ) in to moramo upoštevati, zato imamo v tem šolskem letu
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delovno soboto 6. 1. 2018 ( namesto 9. 2. 2018), ko bomo imeli redni pouk in 21. 4.2018
( namesto 7. 4. 2018) , ko bomo organizirali EKO dan.
Člani sveta staršev so se seznanili z Letnim delovnim načrtom in se z njim strinjajo.
K 5. točki
DOPOLNITEV IN POTRDITEV RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
G. ravnatelj je predstavil nadstandardni program, ki zajema naravoslovne tabore, šolo v
naravi in plavalni tečaj za 1. in 3. razred. Tabor za 4. razrede bo v oktobru organiziran v
Osilnici, cena namreč skorajda ne odstopa od ponujene cene CŠOD. Ker ne uspemo
dobiti zimskega termina pri CŠOD, smo izbrali lokacijo za zimsko šolo v naravi Cerkno.
Zaradi obnove hotela, ki ima tudi bazen, kjer so otroci polno zaposleni, se starši strinjajo
tudi z višjo ceno, saj tam dobijo tudi višjo kvaliteto. Ker so bili otroci navdušeni nad
lansko zimsko šolo v naravi, se starši strinjajo z izbiro letošnje lokacije. G. ravnatelj je
navzoče obvestil o težavah z izbiro druge lokacije ( Kope, Pohorje…) in glede na
oddaljenost in ceno ne želi izbrati dražjih ponudb.
V šolskem letu 2017/18 je predvidena izvedba naslednjega nadstandardnega programa:









1. in 3. razred: plavalni tečaj – 10 dni – december 2017
2. razred: naravoslovni tabor od 12. 2. do 16. 2. 2018, CŠOD – dom Medved,
4. razred: naravoslovni tabor od 16. 10. do 20. 10. 2017, Kolpa -Osilnica,
5. razred: plavalna šola v naravi od 4. 9. do 8. 9. 2017, Savudrija
6. razred: zimska šola v naravi od 26. 2. do 2. 3. 2018, hotel Cerkno
7. razred: naravoslovni tabor od 27. 11. do 1. 12. 2017, CŠOD Breženka, Fiesa
tematski teden za nadarjene učence od 6. do 9. razreda na Medvedjem Brdu, dom Medved od
23. 3. do 25. 3. 2018.
9. razred 12. 6. do 14.6. 2018 zaključni izlet

G. ravnatelj je nato še pojasnil, da dobi šola del zneska za ekskurzije s strani MIZŠ.
Poleg tega imajo vsi starši možnost preko šolskega sklada zaprositi za subvencijo pri
plačilu položnic.
Ponovno so določeni predstavniki razredov izrazili željo po zmanjšanju delovnih
zvezkov, ker niso dovolj v uporabi.
Do spomladi bo treba pripraviti pojasnila za in proti takemu obsegu delovnih zvezkov,
saj se trenutno izbirajo prosto na trgu. Izbira delovnih zvezkov je prepuščena strokovnim
aktivom po razredih.
Ga. Jančič predlaga, da se najdejo brezplačno dostopni viri , ki jih lahko otroci uporabijo
pri pouku ( e-šolska torbica je bila na Arnesovi strani, ki pa ni več dostopna). Obstajala
sta dva projekta e-gradivo in e-učbeniki, o katerih pa se ne govori nič več. Predpostavka
je, da je to zamrlo zaradi pritiska založnikov. Starši klub temu želijo, da se učitelji
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poslužijo teh virov za poučevanje. Ga. Pretnar pojasni, da je preverjala veliko takih virov
in žal odkrila veliko strokovnih napak, zato se takega e-učbeniškega gradiva raje izogiba.
Predlog Sveta staršev je, naj se šola v okviru zmožnosti, posluži tudi odprtih virov za
poučevanje.
Ga. Jančič želi, da šola evidentira porabo papirja glede kopiranja nalog , saj se lahko na
spletu najde dovolj nalog, ki bi bile uporabne pri pouku. Ga. Rahne odgovarja, da je velik
problem, da učenci pri prijavi na splet gesel ne znajo uporabljati in vsakič porabijo del
šolske ure samo za prijavo in nato za sam pouk ostane premalo časa.
Ga. Vidmar Brezec pojasni, da društvo za VARNI INTERNET organizira veliko
seminarjev, tečajev in podobnih dogodkov glede pravilne in varne uporabe interneta.
V tekočem šolskem letu se bo organiziralo izobraževanje tudi za starše glede uporabe
spleta.
G. ravnatelj poudari, da je šola pristopila v petletni program pedagogike ena na ena, mi
smo implementacijska šola za preizkušanje gradiv. G. ravnatelj ob tem pove, da smo za
ta projekt nabavili tudi tablice za uporabo. Učitelji se ne strinjajo z uporabo samo e
učbenikov, temveč dajejo poudarek na papirne učbenike, ki zahtevajo od otrok drugačne
pristope kot računalniki. Ob tem poudari, da so domače naloge delo otok in ne njihovih
staršev.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 2
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, potrjuje predlagani nadstandardni program za
šolsko leto 2017/18.
/SOGLASNO/
K 6. točki
VARNOSTNIK IN PRISPEVEK ZA PAPIR
Kot vsa leta doslej bomo tudi v tem šolskem letu zbirali prispevek za varnostnika ( 3,50
EUR/ mesec)in za papirno galanterijo ( 16,00 EUR na šolsko leto). Naši učenci se radi
udeležijo raznih tekmovanj, vendar organizatorji vedno pogosteje zahtevajo plačilo
prijavnine, ki postaja za šolo prevelik zalogaj. Znesek se ne bo povišal, letni strošek za
papirno galanterijo se bo odtegnil v več obrokih spomladi (marec-junij).
Ga. Jančič izrazi pripombe glede količine kopiranih stvari, ker bi lahko učenci veliko
stvari dobili na spletnih straneh, tukaj se pojavi problem, da otroci potem izkoristijo
uporabo spleta z izgovorom, da delajo za šolo.
SKLEP št. 3
Svet staršev OŠ Poljane, potrjuje predlagane cene prispevkov za šolsko leto 2017/18.
/15 ZA, 1 VZDRŽAN/
4

K 7. točki
POROČILA PREDSTAVNIKOV RAZREDOV IZ RODITELJSKIH SESTANKOV,
VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV
1. a
Otroci so se dobro uvedli in nimajo pripomb.
1. b
Starši so zadovoljni z učiteljico, ki po njihovem mnenju deluje konstruktivno in povezuje
otroke, nimajo posebnih pripomb.
2. a
Brez pripomb.
3. a
Brez pripomb. Otroci so zadovoljni.
3. b
Brez pripomb, zahvala učiteljici, ki nadomešča odsotno sodelavko.
4. a
Brez posebnosti, starše motijo prevelika drevesa pred šolo.
4. b
Brez posebnosti.
5. a
Brez posebnosti, izrazili so navdušenost nad organizacijo v Savudriji in zadovoljstvo
otrok.
5.b
Brez pripomb, se pridružujejo pohvalam 5.a razreda glede Savudrije, en starš ima težave
glede zaklenjenih zadnjih vrat. Predstavnik 5.b razreda g. Debevec želi vedeti, če imamo
kako strategijo ukrepanja v primeru poškodb oz. kakšni so postopki v primeru nesreč.
6. a
Brez pripomb.
6.b
Zadovoljni z novo učiteljico, otroci bi želeli ples vsako leto, ker so bili lani navdušeni.
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7.a
Ker se g. Stenovec ni uspel udeležiti seje, je po mailu poslal poročilo iz roditeljskega
sestanka, ki je v celoti priloženo:
”Na roditeljskem sestanku je razredničarka ga. Dvornik predstavila vizijo partnerskega odnosa “starši učitelji za dobro otrok”. Opozorila je na izbrane moteče pojave in primere slabih praks v preteklem
šolskem letu ter starše pozvala k večji odzivnosti in redni udeležbi na govorilnih urah. Kot predstavnik
sem starše pozval še k večji vzgojni ambicioznosti in vsaj zaznavi odzivnosti do vprašanj skupnega
pomena. Po sestanku ga. Dvornik ugotavlja povečan obisk staršev na dopoldanskih govorilnih urah in
meni, da smo deloma dosegli zastavljeni cilj. Z namenom, da bi se izognili nepotrebnim napetostim v
medsebojnih odnosih otrok v šoli in hitreje ukrepali, se v razredu bolj posvečajo temi medsebojnih
odnosov. Čeprav otroci premalo sodelujejo v teh pogovorih, je opazen zmeren napredek v njihovi
komunikaciji.
Izbrani starši ugotavljajo, da imajo učenci številne delovne zvezke, ki bi jih veljalo redno uporabljali.
Učiteljice zato pozivajo k rednemu “oskrbovanju” učencev z nalogami iz delovnih zvezkov.”

7. b
Brez vprašanj, pobud, pohvala zaradi strpnosti celega razreda do sošolca, ki ima socialne
težave.
8.a
Brez pripomb, učenci navdušeni nad učilnico biologije.
8.b
Brez pripomb, ena od mamic ( Rot Veronika) je predala pismo predstavnici razreda z
željo, da se prebere na seji glede težav ki jih povzroča eden izmed učencev v razredu.
9. a
Učenci so navdušeni nad učilnico biologije, nad urejenim stadionom; starše zanima kdaj
se bo obnovila streha- terasa in ali je možna prisotnost staršev pri pouku?
9.b
Brez pripomb. Starše zanima zakaj imamo valeto vedno pri Urški?

Ob zaključku seje je ravnatelj še obvestil starše, da imamo po novem tri brezplačne
parkirne prostore pred šolo za kratkotrajno parkiranje ( od 7-17 ure za starše, ki
pripeljejo otroke).
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.
zapisala:
Renata Vidic

predsednik Sveta staršev
Benjamin Zagorc

6

