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Zadeva: Odgovor na dopis Občine Velika Polana 

Na prvem izrednem srečanju članov Sveta staršev dne 28.9.2016 smo pod 7.točko dnevnega reda 

obravnavali izdajo soglasja k Letnemu delovnemu načrtu zavoda za šolsko leto 2016/2017. Po 

ravnateljevi  predstavitvi letnega delovnega načrta nam je predsednica Sveta ga.Jeneš, posredovala 

dopis občine Velika Polana. Občina nam nalaga, da se opredelimo do problema ure začetka pouka, ki 

mnogim staršem povzroča težave.  

Ravnatelj šole g. Branko Lah nam je ponovno razložil, zakaj je prišlo do te spremembe in kakšne bi 

bile posledice, v kolikor se ureditev spremeni. Predvsem je bil za večino staršev pomemben 

argument, da je zdaj prva ura ob 7.30 namenjena dejavnostim, ki od otrok zahtevajo zbranost, ki je 

zjutraj najboljša. Ob spremembi bi bili na slabšem predvsem otroci s posebnimi potrebami, z učnimi 

težavami (dopolnilni pouk) in tudi nadarjeni učenci, ki obiskujejo dodatni pouk.  

Člani Sveta staršev smo ugotovili, da je problem predvsem v jutranjem varstvu, ki je trenutno 

omogočeno (v skladu z zakonom) samo prvošolčkom. V primeru, da varstvo potrebuje vseh 22 

učencev 1.razreda, ostane še 6 mest za učence višjih razredov.  

Člani Sveta staršev predlagamo, da se uredi problem jutranjega varstva, ki bi bilo ponujeno tudi 

učencem od 2. do 4.razreda. Po dogovoru z vodstvom šole, bo šola pripravila vprašalnik za starše teh 

učencev, da se preveri, kakšne so potrebe. 

Večina članov Sveta staršev se strinja, da bi z zaposlitvijo osebe z ustrezno pedagoško izobrazbo 

preko javnih del, elegantno rešili problem z začetkom pouka, saj bi otrokom tudi višjih razredov bilo 

ponujeno ustrezno jutranje varstvo. Ob tem pa ne bi bili prikrajšani učenci, ki imajo ob 7.30 

organizirane dejavnosti, kot tudi ne učenci, ki imajo popoldan druge aktivnosti (glasbena, trening, 

verouk…) in zato ne morejo ostajati po pouku.  

 

Sklep 7 .točke dnevnega reda : Člani Sveta staršev predlagamo, da ura začetka pouka v šolskem letu 

2016/2017 ostane ista in da se uredi jutranje varstvo za otroke od 2.do 4.razreda.  

Z dvigom rok: 10 članov ZA in 2 člana PROTI, nihče zadržan, je bil sklep potrjen. 

Predsednica Sveta staršev:      Zapisnikarica: 
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