Svet staršev
OŠ MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
Velika Polana 215b
9225 Velika Polana

V.Polana,14.6.2017

ZAPISNIK
TRETJEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Dne 14.6.2017 je bilo s strani predsednice Sveta staršev sklicano tretje srečanje članov Sveta
staršev v šolskem letu 2016/2017, s pričetkom ob 18.30 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), Simona Sobočan Boroš (8.r), Petra Hozjan
(9.r), Barbara Ferčak (vrtec 1-2), Slavko Jaklin (vrtec 1-5), Alenka Paldauf (vrtec 2-5),
Vabljena: g. Branko Lah (ravnatelj zavoda) in g. Damijan Jaklin (župan občine V. Polana)
Odsotni (ne opravičeni): Anita Farkaš Bogdan (3.r), Urška Petek (vrtec 5-6)
DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti.
2. Pregled zapisnika zadnjega izrednega srečanja Sveta staršev (30.5.2017), pregled
uresničitve sklepov ter potrditev zapisnika.
3. Potrditev dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem Cenika za delovne zvezke za šolsko leto 2017/2018.
5. Seznanitev članov Sveta staršev z rezultati Nacionalnega preverjanja znanja za učence
9.r in 6.r v tem š.letu, 2016/2017 (g. Branko Lah, ravnatelj)
6. Predlogi, mnenja in pobude članov.
7. Razno.

K točki 1:
Predsednica je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da smo sklepčni.

Predsednica hkrati obvestila člane in povabljene, da se srečanje snema, in da je takšen
sklep bil potrjen na prejšnjem srečanju.

K točki 2:
Ob pregledu zapisnika prejšnje seje, predsednica ga.Jeneš ugotavlja, da na zapisnik ni
pripomb.
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno sprejet.
Ravnatelj je ob tem dodatno pojasnil svoj posredovani odgovor, glede na zapisnik
prejšnjega srečanja. Ob tem ni bilo dodatnih vprašanj, odgovor je priložen zapisniku.
-Glede pobude o pričetku pouka v naslednjem šolskem letu je ravnatelj, g.Lah izrazil
strinjanje s pobudo in povedal, da bo že naslednji dan kontaktiral predsednika Sveta
Zavoda in mu predlagal, da naj Svet zavoda sprejme tak sklep, da se pouk začne ob 7.30
uri. Povedal je tudi, da je še dovolj časa za ureditev urnika in da bo zavod upošteval
pobudo staršev.

K točki 3:
Predsednica ga.Jeneš je prebrala zapisan dnevni red. Občina je predsednici Sveta staršev
predlagala razširitev dnevnega reda. Predlagana točka:
-

Investicije v OŠ Miška Kranjca Velika Polana in druge aktualne zadeve. (posredovani
dopis dne 9.6.2017).
Predlagana točka se doda na dnevni red pod točko 8.

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

K točki 4:
Ravnatelj zavoda, g. Lah je predstavil seznam učbenikov in del.zvezkov za šolsko leto,
katerega cenik moramo potrditi člani Sveta staršev.
Ob tem je ravnatelj g. Lah napovedal, da bodo v naslednjem šol.letu začeli s pobudo, da bi
se število del.zvezkov zmanjšalo. Izpostavil je, da ob tem ni pomemben samo prihranek
staršev ob nakupu manjšega števila del.zvezkov, ampak predvsem razvijanje
grafomotoričnih sposobnosti učencev, ki so zdaj ob izpolnjevanju prelahkih delovnih
zvezkov zanemarjane in opažajo, da ima veliko število učencev tovrstne težave.
Ugotovili smo, da ni večjih razlik med seznamov iz prejšnjega leta in letošnjih
predlaganim seznamom.

Župan občine, g.Jaklin je vprašal, kako se ob tem upošteva zakon o javnem naročanju. Ta
namreč ne govori o samem znesku, ki v tem primeru ne presega 20.000 eur, ampak o
postopkih, ki se morajo izvesti. S takšno obliko je po županovem prepričanju mogoč velik
prihranek, v kolikor bi se nekaj okoliških šol zbralo in oddalo skupno naročilo.
Ravnatelj je pojasnil, da bi sicer to verjetno res pripomoglo k ugodnejši ceni, vendar je
zelo težko, če ne celo nemogoče uskladiti izbor/seznam gradiv med šolami. Učitelji
izbirajo med številnimi ponudniki zato šole uporabljajo različne učbenike, del.zvezke
oz.založbe. Učbenike krije učbeniški sklad, delovne zvezke pa starši naročijo sami – sami
tudi izberejo kje bodo naročili (ob morebitnih ugodnostih, popustih…), mi jim le po
dogovoru z izbrano založbo zagotovimo določene cene.

Sklep: Potrjujemo sprejem cenika za del.zvezke za š.leto 2017/2018, s tem da bo
nakup gradiva (učbenikov in del. zvezkov) za 1.razred v celoti financirala šola.

K točki 5:
Ravnatelj g. Branko Lah je predstavil rezultate Nacionalnega preverjanja v tekočem
šol.letu. Ob tem je povedal, da so vsi zaposleni in tudi učenci zelo zadovoljni in ponosni,
saj je po zaključeni poizvedbi naša šola, v primerjavi z lanskim letom, dosegla
nadpovprečne rezultate. Pri vseh predmetih in obeh razredih so učenci dosegli rezultate
nad slovenskim povprečjem, le pri predmetu Slovenščine v 9.razredu malenkost
zaostajajo. Glede tega bodo naredili analizo in pripravili načrt, kako izboljšati tudi te
rezultate. Ob temeljiti analizi bodo predlagali izboljšave in jih v naslednjem šol.letu uvedli
v učni proces.

Združeni točki 6 in 7:
Predstavnik staršev 4.r, g. Kavaš je vprašal kako je s stroški prevoza na razredni stopnji.
Ranatelj je pojasnil, da se vodi evidenca, da je zapisano in da imajo učenci razredne stopnje še
v dobrem en prevoz, kar se bo upoštevalo takoj, ko bo to mogoče oz.potrebno.
Ga. Alenka Jaklin je predlagala, da bi se naslednje leto šola v naravi izvajala prej, kot pa
se je npr.letos v 7.razredu, ko so učenci šli šele 1 teden v juniju, ko se predmeti še
zaključujejo itd. Ravnatelj je pojasnil, da terminov ne morejo izbirati povsem prosto, ampak
se na dejavnost/ razpis prijavijo, termin pa jim določi COŠD. Na to nima šola nobenega
vpliva. Naslednje leto bodo poskrbeli, da bodo učenci imeli vse obveznosti zaključene še
preden bodo odšli v šolo v naravi.

V šolo v naravi bodo šli bodoči 3.r, to je že potrjeno. 5.r pa so zadeve še v dogovarjanju,
saj je bilo letošnje smučanje predrago, predvsem zaradi prevoza. Za naslednje šolsko leto se
poskuša šola dogovoriti za boljše pogoje in termin na Treh kraljih, kjer ne bi bilo dodatnih
prevozov, saj bivajo na smučišču.

K 8. točki:
G. župan je vse pozdravil.
Pojasnila g. župana na pregled zapisnika prejšnje seje.
-

PREVOZ otrok.
Leta 2002/2003 so org.prevoz š.otrok iz M.Polane in Brezovice ukinili, saj je to
predstavljalo prevelike stroške. Glede na zakon, ki ureja to problematiko in na pregled
stanja potreb, se je občina odločila, da raje investira v obnovo cest in ureditev
infrastrukture, da bo šolska pot tako bolj varna.

-

ZAČETEK POUKA
Občina je tekom leta prejela večje število pritožb s strani staršev, glede začetka pouka
in je tudi izrazila svoje mnenje in dala pobudo, da se začetek ure prestavi. S strani
občine in Sveta Zavoda ni nobenih zadržkov in se to prepušča Svetu staršev.

-

IGRALA / UPORABA IGRAL
Župan izjavil, da igrala na igrišču zavoda niso izključno vrtčeva in zato tudi mora biti
zagotovljena souporaba igral tako šolskim kot vrtčevim igralom. Je pa opozoril, da je
uporaba igral po njihovih izkušnjah, ki igrala servisirajo in vzdržujejo, katastrofalna.

-

INVESTICIJE OBČINE VELIKA POLANA v OŠ
G. župan je predstavil planirane investicije, potrjene s strani Občinskega sveta in ki
imajo zagotovljena finančna sredstva.
1. Knjižnica in čitalniški prostor - ureditev in omogočanje uporabe tudi zunanjim
uporabikom.
2. Zamenjava stolov v jedilnici
3. Ureditev parkirišč za zaposlene – asfaltiranje. Parkirišče za objektom.
4. Zunanja lopa/ vrtna hišica z nadstreškom z igrali v vrtcu.
Občina je trenutno v postopku za razpis za nabavo novega kombija. Dosedanji
kombi gre potem v uporabo PGD Mala Polana.

Župan, g.Jaklin je opomnil, da še vedno ni zaključenih postopkov o sprejemu v vrtec.
Ekonomska cena in oblikovanje oddelkov vpliva na proračun Občine.

Občinski svet je sprejel sklep o najemu zunanje osebe za anazilo NPZ-jev. Župan je poudaril,
da se ni dobro zadovoljiti s povprečjem.
V okviru revizije, bo izpeljan pregled vseh organov šole. Ob tem je župan opozoril tudi člane
Sveta staršev, naj se seznanijo z akti dela. Vsi deležniki moramo vložiti maksimalne napore v
kvalitetno delovanje zavoda.
Župan g.Jaklin je povedal, da si Občina želi, da se investicije izražajo v boljših rezultatih,
zagotavljajo ustrezno varnost otrok in zaposlenih in omogočajo dobre pogoje za delo.
V interesu nam je, da se zadeve premaknejo na boljše. Vendar zagotovitve materialnih
sredstev in urejen prostor niso dovolj. Potrebno je še veliko truda in dela.

Župan g.Jaklin se je zahvalil za pozornost in povabilo in se poslovil.

Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš se je vsem zahvalila za udeležbo.
Seja se je zaključila ob 19:57 uri.
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