
 

Svet staršev         V.Polana,30.5.2017 

OŠ MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA 

Velika Polana 215b 

9225 Velika Polana 

ZAPISNIK 

DRUGEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV  

V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

Dne 30.5.2017 je bilo s strani predsednice Sveta staršev sklicano drugo srečanje članov Sveta 

staršev v šolskem letu 2016/2017, s pričetkom ob 18.00 uri v učilnici glasbene umetnosti OŠ 

Miška Kranjca Velika Polana. 

Prisotni: Renata Jeneš (1.r) Andrej Čeh (2.r), Sebastjan Kavaš (4.r), Urška Kapun Hozjan 

(5.r),  Andreja Časar (6.r), Alenka Jaklin (7.r), Slavko Jaklin (vrtec 1-5),  Alenka Paldauf 

(vrtec 2-5), Vabljena: pomočnica ravnatelja za vrtec, ga. Mirjam Törnar  

Odsotni (opravičeni): Anita Farkaš Bogdan (3.r), Petra Hozjan (9.r), Urška Petek (vrtec 5-6) 

Odsotni (ne opravičeni): Simona Sobočan Boroš (8.r), Barbara Ferčak (vrtec 1-2), 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti. 

2. Pregled zapisnika zadnjega izrednega srečanja Sveta staršev (28.9.2016), pregled 

uresničitve sklepov ter potrditev zapisnika. 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Obravnava prošnje ravnatelja in izdaja soglasja k delitvi učencev v manjše učne 

skupine v šol.letu 2017/2018. 

5. Predlogi, mnenja in pobude članov. 

6. Razno. 

 

K točki 1: 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da smo sklepčni. 

 

Zapisnikarica sem predlagala, da se zaradi lažjega sodelovanja in kasnejšega pisanja 

zapisnika, srečanje snema. 

SKLEP: Potrjeno z dvigom rok, da se srečanje snema. 

 



 

K točki 2: 

Ob pregledu zapisnika prejšnje seje, predsednica ga.Jeneš ugotavlja, da na zapisnik ni 

pripomb. Člani Sveta staršev ugotavljamo, da se je veliko predlogov uresničilo oz. se 

uresničuje.  

SKLEP: Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

K točki 3: 

Predsednica ga.Jeneš je predlagala zapisan dnevni red. 

SKLEP: Z dvigom rok je bil dnevni red srečanja potrjen. 

 

 

K točki 4: 

Predsednica Sveta staršev, ga. Jeneš, nam je prebrala od ravnatelja posredovano prošnjo 

za izdajo soglasja k delitvi učencev na manjše učne skupine v šolskem letu 2017/2018. 

Člani Sveta staršev smo se soglasno strinjali, da je vsakršna delitev in diferenciacija pouka 

dobrodošla in da v takšni obliki dela vidimo veliko priložnosti za vse učence.  

Ugotavljamo, da določene oblike diferenciacije pouka na naši šoli že potekajo. 

Skrbi nas le, da v kolikor delitev na več skupin pomeni tudi potrebo po večjem številu 

učiteljev, ne bi bila zagotovljena enaka kvaliteta poučevanja določenega predmeta za vse 

skupine. Kot nam je znano v letošnjem letu na naši šoli poučuje predmet matematike tudi 

učiteljica BIO in KEM. Čeprav je to v skladu s pravilnikom in zakonom, pa se nam 

članom Sveta staršev to ne zdi primerno in imamo občutek, kot da so otroci prikrajšani za 

ustrezno usposobljenega učitelja. 

Starše tudi zanima, ali je možno napredovanje med skupinami. 

 

Sklep: Se strinjamo z delitvijo na manjše skupine, vendar se ob tem pričakuje, da ne 

bodo izpolnjene le zakonske zahteve, ampak da se zagotovi kvalitetno in strokovno 

poučevanje na vseh nivojih. Npr.: matematiko naj na vseh nivojih (skupinah) 

poučuje učitelj matematike, slovenski jezik učitelj slov.jezika… 

Z dvigom rok je sklep soglasno potrjen. 

 



 

K točki 5: 

- S strani staršev je bila dana pobuda za organiziran prevoz šoloobveznih otrok iz 

območja Brezovice in M.Polane. Člani Sveta staršev ugotavljamo, da je bil prevoz 

organiziran že veliko let nazaj, ne poznamo pa trenutne situacije niti potreb. 

 

Prosimo, da se preveri možnosti organiziranega prevoza šoloobveznih otrok iz 

območja Brezovice in Male Polane za prihajajoče šolsko leto. 

 

- Člane Sveta staršev skrbi, kdaj se bo potrdil cenik delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv. Ugotavljamo, da se mora v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških 

skladov ( 10. Člen), s strani sveta staršev pridobiti soglasje za skupno nabavno ceno za 

posamezen razred, najkasneje do 10. junija  tekočega šol.leta, nato se določi seznam 

delovnih zvezkov in drugih gradiv najkasneje do 15.junija tekočega šol.leta.  

Šola mora obvestiti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo 

uporabljali v prihodnjem letu, najkasneje do 15. junija tekočega šol.leta. 

 

Pozivamo ravnatelja, g. Branka Laha, da se oblikuje cenik del.zvezkov in drugih 

gradiv in se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov izvedejo vsi 

postopki.  

 

 

- Ga. Andreja Časar, predstavnica staršev 6.r, je izpostavila, da starši pogrešajo 

organizirane športne krožke na šoli. Tako bi se lahko učenci rekreativno ukvarjali z 

določenim izbranim športom, brez da bi jih starši morali voziti v oddaljene kraje in 

profesionalne treninge.  

 

- Alenka Paldauf sem ostalim članom prebrala dopis, ki sem ga v imenu nekaterih 

staršev otrok vrtca posredovala vodstvu. Dopis govori o skrbi staršev vrtčevih otrok, 

ki po našem mnenju nimajo dovolj možnosti uporabe vrtčevega igrišča. Na igrišču 

videvamo šolske otroke, v vrtčevem peskovniku se izvaja tudi športna vzgoja, čas 

podaljšanega bivanja… Pojasnili smo, da se zavedamo, da tudi šolski otroci 

potrebujejo prosto igro na igrišču, vendar ne moremo pristati na to, da je to na račun 

vrtčevih otrok. To je problem vodstva šole, ki ga naj ustrezno reši (z morebitno 

postavitvijo dodatnih gugalnic na šolskem dvorišču). V odgovoru je vodstvo izrazilo 

strinjanje z našim mnenjem, da otroci potrebujejo čas za neusmerjeno, prosto gibanje 

na svežem zraku. Vendar tega časa ne morejo odreči šolskim otrokom. Zanima nas, na 

katerem mestu so torej potrebe otrok vrtca. Starše otrok vrtca moti, da otroci po 

popoldanskem počitku preživljajo čas v zatemnjenih in prevročih skupinah ali pa kot 

alternativa – na pokriti betonski terasi, ko pa bi lahko v naravni senci pod drevesi 

sedeli na travi in tako počakali na prihod staršev – tako kot ta čas preživljajo šolski 

otroci, ki so v podaljšanem bivanju.  



 

 

- POBUDA/PREDLOG 

Za naslednje šolsko leto se naj pouk in vse aktivnosti organizirajo tako, da se 

pouk začne ob 7.30 uri. 

 

Ugotavljamo, da se dodatna strokovna pomoč ne izvaja v jutranjem času (času 

predure), kot je to bilo argumentirano ob vzpostavitvi nove ure pričetka pouka (takrat 

smo se s tem argumentom strinjali), ampak se ta izvaja med samo uro, ko se učenca 

pokliče iz razreda.  

Zato ne vidimo več pravega razloga, da se pouk ne bi mogel začeti ob 7.30uri. Vse 

dodatne aktivnosti pa se tako naj opravijo po pouku.  

 

Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš se je vsem zahvalila za udeležbo. 

Seja se je zaključila ob 19:30 uri. 

 

 

Zapisnikarica:        Predsednica Sveta staršev: 

Alenka Paldauf        Renata Jeneš 

  


