ZAPISNIK
1. redne seje sveta staršev OŠ Poljane, ki je potekala dne 29.9.2016, ob 17. uri v učilnici 8.a
Prisotni:
1.a ga. Pižmoht Šmajdek Marta
1.b g. Koren Damjan
2.a ga. Knap Danijela
2.b ga. Brecelj Tina
3.a g. Kastelic Aleš
3.b g. Prešeren Klemen
4.a g. Zagorc Benjamin
4.b ga. Mrdavšić Aleksandra
5.a g. Gorenšek Matevž
5.b ga. Maja Bogataj Jančič (nadomešča ga. Polono Filipič)
6.a ga. Šifrar Lajovec Katarina
6.b ga. Sarah Fajs (nadomešča ga. Krč Jernejo)
7.a ga. Ponikvar Vesna
8.a. ga. Bogataj Jančič Maja
8.b g. Tadej Žaucer
9.a ga. Lipar Petra
Odsotni:
7.b ga. Zupančič Iba Živa
9.b. ga Berlec Lara
Na seji sta bila pristotni tudi:
g. Žarko Tomšič, ravnatelj
ga. Anuša Vidmar Brezec, pomočnica ravnatelja
ga. Tatjana Šeruga, učiteljica predmetne stopnje
ga. Sabina Luštrik, učiteljica razredne stopnje
g. Boštjan Regulj, učitelj podaljšanega bivanja
DNEVNI RED 1.redne seje:
1. Konstituiranje Sveta staršev
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje iz šolskega leta 2015/2016
3. Obravnava Letnega in evalvacijskega poročila šolsko leto 2016/2017
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017
5. Varnostnik in prispevek za papir
6. Poročila z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude sveta staršev
ad 1.) Konstituiranje Sveta staršev
Prisotni so izvolili za predsednika Sveta staršev g. Aleš Kastelic 3.a in za namestnika predsednika Sveta
staršev g. Tadeja Žaucerja 8.b
ad 2.) Potrditev zapisnika 3. redne seje iz šolskega leta 2015/2016
Svet staršev je soglasno potrdil zapisnik
ad 3.) Obravnava Letnega in evalvacijskega poročila šolsko leto 2015/2016
Ravnatelj je predstavil Letno in evalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/2016
Ga. Tatjana Šeruga je izrecno priporočila, da naj starši spodbujajo učence, da se pripravljajo na pisanje
NPZ-jev. Je dober signal učiteljem in šoli glede dela.

Za 6. in 9. razred je NPZ obvezen. Rok za opravljanje je le eden in ponovnega roka za opravljanje ni;
sankcije za izostanek tudi ne. Korist NPZja je preverjanje pripravljenosti. Delno se rezultati upoštevajo
tudi pri vpisu naprej v srednjo šolo.
Korist NPZ-ja je preverjanje znanja, ki so ga učenci pridobili pri določenih predmetih. Rezultati se
delno upoštevajo tudi pri vpisu naprej v nekatere srednje šole.
Predlaga se, da bi šola razmislila, kako v raziskavo pritegniti tudi bivše učence OŠ Poljane (npr. s
povabilom), da poročajo o svojem uspehu v srednji šoli.
ad 4.) Obravava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017
Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017
Ga. Šeruga in ga. Kokalj sta predlagali, da bi povabili starše z zanimivimi poklici, da bi predstavili svoj
poklic oziroma dejavnost, s katerimi se ukvarjajo.
ad 5.) Varnostnik in prispevek za papir
a) Starši financirajo varnostnika na šoli. Zadeve so urejene do konca leta 2016. Na prihodnji seji se bo
obravnaval predlog za naslednje leto.
b) Z denarjem se pokrije približno 40% potrebnega denarja za fotokopiranje. Predlog predstavnice 8.a
je, da se to kategorijo imenuje prispevek za papir in papirno galentarijo zaradi nadomestila za
fotokopiranje, ki sicer ni predmet tega prispevka.
SKLEP: Svet staršev potrdi prispevek v višini 16 EUR na otroka za šolsko leto. Družina, ki ima več kot
dva šolarja plačuje samo za 2 otroka.

ad 6.) Poročila predstavnikov razredov z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude sveta staršev
1.a ga. Pižmoht Šmajdek Marta
Ni nobenih vprašanj in pobud.
1.b g. Koren Damjan 1.b,
1. Jutranje varstvo: vrata v varstvo se zaprejo ob 7.45. Starši so predlagali, da se poveča toleranca oz.
se predlaga, da se vrata zaprejo šele ob 7.55.
Režim, da se med 7.45 in 8.15 zaprejo vrata je uveden zaradi vzdrževanje reda. Varstvo je
zagotovljeno za omejeno število otrok in v primeru, da bi se število otrok povečalo, bi morali
zagotoviti več oseb. Zagotovljena je možnost, da se počaka v avli ali da se prej pride v šolo. Režima se
ne bo spreminjalo.
2. Sofinancirane dejavnosti s strani MOL.
Ravnatelj je pojasnil, da ima OŠ navodilo, da se lahko za dejavnosti, ki so sofinancirane s strani MOL in
potekajo na šoli lahko zaračuna največ 10 eur za 2 uri in 5 eur za 1 uro. Prosi se, da šola podrobneje
informira starše o tem, katere so te dejavnosti in koliko ur in katere so brezplačne.
Predlog g. Klemna Prešerna je, da izvajalci posredujejo več informacij, zlasti tudi zato, ker so uvrščene
v katalog šole, da jih šola preko e-asistenta posreduje naprej.
2.a ga. Knap Danijela

V razredu so norice.
2.b ga. Brecelj Tina
Ni vprašanj in pobud. Starši so zelo pohvalili celotno učiteljsko ekipo, vključno s podaljšanim bivanjem.
3.a g. Kastelic Aleš
Pripomb in drugih posebnosti ni.
Vprašanje staršev je ali lahko šola izterjavo položnic zaupa zunanjim izvajalcem, ker je bilo na prvem
roditeljskem sestanku oziroma skupnem srečanju predstavljeno, da ima šola več kot 10.000 EUR
dolgov s strani neplačanih položnic za hrano.
Ravnatelj je pojasnil, da bo šola v primerih, ko starši ignorirajo opozorila, šla v izterjavo.
Ravnatelj je tudi pojasnil, da se lahko kdorkoli, če se pojavi problem s plačili položnic, obrne nanj.
V nekaterih primerih, kjer se pojavljajo težave s plačilom, šola ureja sama s posamezniki.

3.b ga. Prešeren Klemen
Starši so zelo pozitivni in pohvalijo delo učiteljic.
Opozori se, da so v popoldanskem varstvu razdeljeni na dva dela. Polovica je s sovrstniki iz 3.a,
preostali pa z otroci iz prvega razreda. Starši se bojijo, da bi v delu, kjer so skupaj z učenci iz prvega
razreda, ne bi mogli mirno delati šolskih nalog.
Ga. Sabina pojasni, da se zadevi posveča pozornost in težav ni.
4.a g. Zagorc Benjamin
Kosilo je šele ob 13.30. Zakaj ga ni mogoče izvesti prej?
Ravnatelj je pojasnil, da zaradi urnika in velikega števila ur urnikov ni mogoče uredit drugače.
Starši predlagajo, da naj šola razmisli, da bi bila dopoldanska malica v prvi triadi uro kasneje.
4.b ga. Mrdavšić Aleksandra
Otroci radi hodijo v šolo in vse je dobro.
Predlog enega starša je, da bi bilo že od 3 do 5 razreda objavljeni datumi testov.
Ga. Anuška pojasni razliko med preverjanjem znanja in ocenjevanjem znanja: preverjanje s
»preizkusi« se ne ocenjuje, ocenjevanje pa; pri ocenjevanju morajo biti »testi« napovedani 1 teden
prej. Na predmetni stopnji se objavljajo napovedi testov zaradi enakomerne razporeditve, da se
datumi ne prekrivajo – torej za koordinacijo med več učitelji. Na razredni stopnji to naj ne bi bilo
potrebno, ker ima razredni učitelj sam dovolj pregleda. Pojasni tudi, da naj v tednu ne bi bili več kot 3
testi.

5.a g. Gorenšek Matevž
Predstavnik opozori, da je problem s kosilom in tečajem kolesarstva. Od sedaj bodo z izvajanjem
naslednje ure počakali, da se učenci zberejo.
5.b ga. Maja Bogataj Jančič (nadomešča ga. Polono Filipič)

Starši so bili zelo pozitivni nad razredničarko in celotno ekipo. Odlično so se imeli na poletnem taboru.
Na razredni uri so starši izrazili skrb, da bo pri angleškem pouku prevelik nemir. Starši so izrazili skrb,
da učenci na uro angleščine ne hodijo radi.

6.a ga. Šifrar Lajevec Katarina
Nekateri starši se pritožijo, da otroci iz njihovega razreda niso bili povabljeni na noč branja oziroma na
nekatere druge dejavnosti, ki so sicer namenjeni nadarjenim učencem.
Pomočnica ravnataljica pojasni, da so poleg nadarjenih povabljeni tudi vsi ostali otroci, ki so starostno
primerni za to dejavnost.
6.b ga. Sarah Fajs (nadomešča ga. Krč Jernejo)
Posebnih vprašanj in pobud ni bilo. Starši pričakujejo specialnega pedagoga g. Marka Juhanta, ki bo
pomagal pri reševanju težav v razredu, ki so letos manj izražene.
7.a ga. Ponikvar Vesna
Starši so opozorili na potencialen problem pri angleščini zaradi nereda, zaradi česar je lahko moten
pouk.
Starši fantov so se pritožili, da se nekateri fantje tepejo in prosijo šolo, da poišče rešitev.
Svet staršev predlaga, da razred organizira posebno razredno uro.
Pobuda s strani staršev, da bi se otroke pripravljalo na tekmovanje v okviru šolske vzgoje se s strani
ravnatelja sprejme in bo posredovano učiteljem telovadnega pouka.
7.b ga. Zupančič Iba Živa ODSOTNA
8.a. ga. Bogataj Jančič Maja
a) Nova učilnica: učenci so navdušeni nad novo učilnico, starši tudi.
b) Voda v šoli in v pitniku
Voda na WCjih je pitna. Pitnik je nov in zamenjan.
Voda v učilnici kemije in biologije naj se ne pije.
c) Seznam priporočenih knjig v knjižnici bo preverila ga. Tatjana Rupnik Hladnik
Ga. knjižničarka je posredovala link, ne bi pa zaradi didaktičnih razlogov tega seznama objavila v
knjižnici. 8.a. prosi, da se ta seznam sprinta. Lahko visi tudi pred knjižnico, da bo knjižničarka
zadovoljna.
d) Starši ponovno predlagajo, naj se preveri možnost odprtja strehe nad avlo, da se bo lahko razredna
stopnja med odmorom nadihala svežega zraka.
Sklep Sveta staršev na zadnji 3. seji Sveta staršev je bil, da naj se čimprej uredi osnova, da bodo otroci
lahko šli na zrak. Dolgoročno pa naj se pripravi ustrezen projekt.
Ravnatelj se je 29.9.2016 pogovarjal z arhitektom g. Jovanovičem in tudi ideja arhitekta je bila, da se
povpraša otroke, starše in zaposlene, kaj si želijo.

Svet staršev zelo podpira izvedbo delavnice v organizaciji ustreznih strokovnjakov (npr. Igriva
arhitektura, ki jo vodi Polona Filipič, 5.b ), da se pridobijo informacije in obenem otroke izobražuje
glede dojemanja arhitekture.

8.b g. Tadej Žaucer
Starši so zelo pohvalili učilnico za kemijo. Želijo si, da bi bila čimprej obnovljena tudi učilnica za
biologijo.
9.a ga. Lipar Petra
Ni posebnosti. Se že pogovarjajo o valeti.
9.b. ga Berlec Lara ODSOTNA

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
zapisala: Maja Bogataj Jančič
predsednik Sveta staršev
Aleš Kastelic

