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Število učencev: 26 učencev

Razredničarka:
Petra Mikeln
petra.mikeln@ospolje.si
(individualna GU: sreda, 5. šolska ura)

Nadomestna razredničarka:
Damjana Govekar

mailto:petra.mikeln@ospolje.si


Dnevni red:

• Kratka predstavitev

• Imenovanje predstavnikov staršev v svet staršev

• Kje smo in kam gremo

• Organizacija dela na šoli

• Sodelovanje s starši



www.keepcalmandposters.com teachers.stjohns.k12.fl.us



PREDSTAVNIKI STARŠEV ODDELKA V SVETU 
STARŠEV OŠ POLJE  

za šolsko leto 2016/2017

• Mandat je dve leti.

• Vsak starš naj zastopa le en oddelek.

Predstavnik oddelka: 
Namestnik predstavnika oddelka:



Zvezek za načrtovanje, razmislek …

1. Katera močna področja bi izpostavili pri 
svojem otroku?

2. Kakšne učne navade ima vaš otrok?

3. Kakšna so vaša pričakovanja za to šolsko 
leto?



Organizacija dela na šoli

www.ospolje.si

hišni red, koledar, vzgojni načrt, urniki, 
nadomeščanja, obrazci …

+ spletna stran (blog) 6. a

http://www.ospolje.si/


ura od - do

0. 7:40 - 8:25 izbirni predmeti, dop. , dod. pouk

1. 8:.30 - 9:15 prva učna ura

2. 9:20 – 10:05 druga učna ura 

10:05 - 10:30 malica, daljši odmor 

3. 10:30 - 11:15 tretja učna ura 

4. 11:20 - 12:05 četrta učna ura 

5. 12:10 - 12:55 peta učna ura

6. 13:00 - 13:45 šesta učna ura 

13:45 - 14:15 daljši odmor za kosilo

7. 14:15 - 15:00 pouk izbirnih predmetov

8. 15:05 - 15:50 pouk izbirnih predmetov

9. 15.55 – 16.40 pouk izbirnih predmetov

Šolski zvonec
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5. raz. 6. raz.

SLOVENŠČINA 5 5

MATEMATIKA 4 4

ANGLEŠČINA 3 4

LIKOVNA UMETNOST 2 1

GLASBENA UMETNOST 1,5 1

DRUŽBA 3 /

GEOGRAFIJA / 1

ZGODOVINA / 1

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 /

NARAVOSLOVJE / 2

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA / 2

GOSPODINJSTVO 1 1,5

ŠPORT 3 3

ODDELČNA SKUPNOST 0,5 0,5



PREDMETNIK in
UČITELJI, KI POUČUJEJO V ODDELKU

Predmet Učitelj Učilnica

Slovenski jezik Danica Iskra 13

Angleški jezik Petra Mikeln (Alenka Morel) 23 (25)

Likovna umetnost Brane Sever 27

Glasbena umetnost Silva Jakob 27

Geografija Tatjana Pecin Završan 21

Zgodovina Mojca Jurič 26

Naravoslovje Nataša Javornik 28

Matematika Jana Plut (M. Kapetanović Mujkić) 25 (26)

Tehnika in tehnologija Polona Theuerschuh, 
Denis Klančič

22
k2

Šport Alenka Kocjančič, 
Klemen Adamič

TV

Gospodinjstvo Mojca Miklavčič k3



URNIK

TIT, GOS  - učenci so razdeljeni v dve skupini.

MAT – delitev oddelka v dve skupini 1 uro na 14 dni   
(manjše učne skupine)

TJA – delitev oddelka v dve skupini 1 uro na teden



Šolski koledar

OCENJEVALNI OBDOBJI:

1.   od  1. 9. 2016  do  31. 1. 2017
2. od  1. 2. 2017  do  23. 6. 2017

Starši boste o otrokovem uspehu pisno obveščeni ob koncu

obeh ocenjevalnih obdobij.

Zaključno spričevalo učenci prejmejo v petek,  23. 6. 2017.



ŠOLSKE POČITNICE:

počitnice: od do

jesenske 31. oktobra 2016 4. novembra 2016

novoletne 26. decembra 2016 30. decembra 2016

zimske 27. februarja 2017 3. marca 2017

prvomajske 26. aprila 2017 2. maja 2017

letne 26. junija 2017 31. avgusta 2017

Sreda, 26. 4. 2017  – nadomeščamo v soboto, 8. 4. 2017
(dan odprtih vrat – 160 let šole)



Roditeljski sestanki v šolskem letu 2016/2017
• 8. 9. 2016
• druga polovica novembra
• 6. februar 2017
• 11. april 2017 

Skupne govorilne ure 

ponedeljek, 10. oktober 2016

ponedeljek, 14. november 2016

ponedeljek, 12. december 2016

ponedeljek, 9. januar 2017

ponedeljek, 6. februar 2017 (roditeljski sestanek)

ponedeljek, 13. marec 2017

ponedeljek, 11. april 2017 (roditeljski sestanek)

ponedeljek, 15. maj 2017



Individualne govorilne ure

• Petra Mikeln: sreda, 5. šolska ura
petra.mikeln@ospolje.si

• Damjana Govekar: tel. 01 520 86 05

• Urnik individualnih GU vseh učiteljev bo 
objavljen na spletni strani šole.

mailto:petra.mikeln@ospolje.si


KOMUNIKACIJA Z RAZREDNIKOM oz. Z UČITELJI:

• reden stik staršev z učitelji (govorilne ure, roditeljski sestanki, e-
pošta…)

• sprotno reševanje težav

• Če je karkoli posebnega glede vašega otroka, mi, prosim, sporočite 
(zdravstvene ali drugačne posebnosti).

OSEBNI PODATKI – nujno javiti spremembe:
• naslov bivališča
• telefonske številke staršev



ŠOLA V NARAVI

KRAJ DATUM VODJA

ROGLA 30. 1. – 3. 2. 2017 KLEMEN ADAMIČ



OPRAVIČEVANJE IZOSTANKOV OD POUKA
• Starši so dolžni opravičiti vsako odsotnost učenca najkasneje v petih 

dneh po prihodu učenca v šolo, osebno ali pisno opravičilo s 
podpisom staršev, sicer so izostanki neopravičeni.

• Zamujanje – 3 zamude (do 15 minut) so neopravičena ura.

• Koriščenje odsotnosti od pouka do 5 dni v šolskem letu starši v pisni 
obliki sporočijo razredniku ali v tajništvo vsaj tri dni pred koriščenjem 
(obrazec je na spletni strani šole).

• Če gre za znano odsotnost (npr. pregled pri zobozdravniku), sporočite 
vnaprej po elektronski pošti ali beležki.

• Dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi –
seznam v publikaciji na str. 30 in na spletni strani) - udeležba je 
obvezna. V primeru ODSOTNOSTI Z DNEVA DEJAVNOSTI, ki ni bila 
vnaprej napovedana, so starši dolžni poravnati stroške dneva 
dejavnosti (morebitno odsotnost je potrebno napovedati vsaj dva 
dneva pred izvedbo).



Ocenjevanje in preverjanje znanja

Ocenjevanje znanja se opravi po obravnavi novih vsebin iz učnih 
načrtov in po preverjanju znanja.

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, 
praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge 
dejavnosti.

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj 
pet delovnih dni prej. 
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo 
izdelkov za oceno, razen v primeru ponavljanja ocenjevanja.
Pisne izdelke učenci prinesejo domov.

Učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo 
znanje oceni takoj in ga seznani z oceno. 

Če je tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku oziroma polovica ali 
več izdelkov učencev v učni skupini ocenjenih negativno, se pisno 
ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s 
pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti. 



Nacionalno preverjanje znanja

obvezno za vse učence

SLJ: 4. 5. 2017

MAT: 8. 5. 2017

TJA: 10. 5. 2017



HIŠNI RED

• Vsi evakuacijski izhodi v avlah morajo biti odprti in prehodni, kar določa 
Zakon o varstvu pred požarom. Prav tako morajo biti dostopni ročni 
gasilni aparati. Vsaka zloraba uporabe gasilnih aparatov in evakuacijskih 
izhodov se obravnava kot težja kršitev hišnega reda in vzgojnega 
načrta, straši učenca pa morajo povrniti tudi materialne stroške za 
odpravo posledic zlorabe. 

• Osebno dvigalo – zloraba je hujša kršitev hišnega reda; starši so dolžni 
poravnati nastale stroške.

• Učencem, ki se na tekmovanje prijavijo, tekmovanja pa se ne udeležijo, 
se zaračuna 3-kratne TEKMOVALNINA. Stroški se zaračunajo na mesečni 
položnici.



• Razredniki večkrat med šolskim letom kontrolirajo GARDEROBNE 
OMARICE UČENCEV. Pred začetkom zimskih počitnic ter pred 
zaključkom pouka v šolskem letu skupaj z učenci podrobneje opravijo 
pregled stanja garderobnih omaric in morebitne poškodbe javijo v 
tajništvo šole.

• Med poukom in med odmori je prepovedan IZHOD IZ ŠOLE brez 
dovoljenja (izjema so glavni odmori, kadar je tako dogovorjeno).

• V primeru namernega poškodovanja šolskega INVENTARJA so starši 
dolžni poravnati vse stroške popravila oziroma zamenjave. 

• Ob dnevih, ko za učence OŠ Polje poteka sistematski pregled, se pouk 
po opravljenem pregledu nadaljuje po urniku. 

• Za prevoze z MESTNIM AVTOBUSOM učenci uporabljajo lastne
Urbane.



• ORGANIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI (praviloma se začnejo v 
oktobru).

• DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
- Obvezen za učno manj uspešne učence.
- MAT: sreda, 7. šolska ura
- SLJ: torek, 7. šolska ura

• PREPOVED MOBILNIH TELEFONOV

• Dragoceni predmeti in denar ne sodijo v šolo. Ob morebitni odtujitvi 
teh predmetov šola ne prevzema odgovornosti.

• STATUS UČENCA perspektivnega mladega umetnika oz. 
STATUS UČENCA perspektivnega športnika.

(publikacija, str. 46; spletna stran)



VZGOJNI NAČRT OŠ POLJE 

• Povzetek je objavljen v publikaciji na str. 47.

• Več najdete na spletni strani šole:

http://www.ospolje.si (povezava V ŠOLI/VZGOJNI NAČRT)

http://www.ospolje.si/


POMEMBNO V PRIMERU ODSOTNOSTI:
pravočasna odjava posameznih obrokov skladno s pravili šolske prehrane,
sicer se plača polno ceno obroka (lahko preko spletne strani)



• Prispevke za šolske potrebščine uporabimo za:
• Pole papirja za pisne naloge (SLJ, MAT, TJA),

• delovne in učne liste za pouk in dneve dejavnosti,

• risalne liste in plakate ob dnevih dejavnosti,

• material za likovno in tehnično vzgojo, 

• delno tudi papirnate brisače.

• Prispevke poravnate v dveh obrokih po položnici. 

• Znesek za razred se določi glede na količino 
potrošenega gradiva (predvidoma v mesecu 
decembru ali januarju in juniju). 



SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

Šola je tudi letos vključena v projekt:
“SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE”.



„Če imate lepe misli, bodo sijale iz 
vašega obraza kot sončni žarki in 

zmeraj boste videti čudovito.“

Roald Dahl (13. 9. 1916-23. 11. 1990)

lisawallerrogers.com


