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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

 

DATUM: 5. 6. 2018 ob 18. uri 

 

Prisotni: ravnateljica ga. Barbara Smrekar, pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida, 

socialna delavka ga. Damjana Govekar, psihologinja ga. Metka Weiss, psihologinja ga. 

Andreja Babič, predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje. 

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Sejo vodil: predsednik Sveta staršev OŠ Polje g.  Janez Ogrič 

Zapisnikar: ga. Sonja Istenič Dizdarević, predstavnica 7.b 

 

 

Dnevni red :  

  

1. Načrtovanje dela za šol. l. 2018/19 

2. Učbeniki in delovni zvezki za šol. l. 2018/19 

3. Rezultati anketnega vprašalnika za starše 

4. Razno 

 

Ad1) 

Izbirni predmeti; 

Izbirni predmeti v 3. triletju (7., 8., 9. razred) bodo potekali v 21 skupinah. Izvajali se bodo 

kot predure in po pouku. 

V 2. triletju (4., 5., 6. razred) bodo neobvezni izbirni predmeti potekali v  10- ih skupinah.  

 

Notranja diferenciacija; 

Pri SLJ, MAT in TJA  se bo do ¼ ur pri posameznem predmetu izvajala notranja 

diferenciacija; 6.r pri TJA, 7.r pri TJA, SLJ, v 8. in 9. r pa bodo oblikovane heterogene 

skupine pri MAT, SLJ IN TJA. 

 

Šola v naravi in tabori; 

Za 5.r bo organizirana letna šola v naravi v Savudriji, zimska pa bo za 6. r izpeljana na Rogli. 

Kot nadstandard bo organiziran tudi zgodovinsko športni tabor za nadarjene učence. Potekal 

bo od petka do nedelje. 

 

Sklep - plavalni tečaj; 

Za 1. in 3. razred bo organiziran plavalni tečaj, za katerega so starši tudi podali soglasje. 

 

Dnevi dejavnosti; 

Sklep: starši so podali soglasje glede programa in stroškov dnevov dejavnosti v naslednjem 

šol. letu. 

 

 



Pouk in podaljšano bivanje; 

Na stari šoli bo potekal pouk za  3 oddelke 1. in 3 oddelke 2. razreda, prav tako bo tam za 1. 

in 2. razred organizirano podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Skupin podaljšanega bivanja 

bo šest: 1 a, b, c;  2.a ,b, c 

Na centralni šoli bo potekala kombinacija OPB-ja. Za 4. in 5. r bo podaljšano bivanje 

organizirano samo do 15. 00 ure.  

 

Ad2) 

Sklep: starši so soglasno potrdili obseg in cene delovnih zvezkov. 

 

 

Ad3) 

Anketnega vprašalnika ni oddalo približno 50 staršev. Anketirani so bili vsi starši od 1. – 8. 

razreda.  

Anketirani starši izražajo visoko zadovoljstvo z delovanjem šole in nekoliko slabše 

zadovoljstvo z izvedbo ID, taborov in šol v naravi. 

Glede šolskih obveznosti doma navajajo, da dnevno otroci namenijo šolskim obveznostim od 

30 min do 1,5 ure (nižji razredi manj, višji več). Otroci se tudi več učijo kot prejšnje leto. 

Največje razlike so v 1. in 2. triadi. 

Družinsko pomoč za delo potrebujejo predvsem učenci v nižjih razredih, največkrat pa jim 

pomagajo starši, mame pa tudi stari starši. Večina meni, da otroci ne potrebujejo inštrukcij. 

 

Pri vzgojnem vidiku šole starši velik pomen dajejo vrednotam - poštenost, glede medsebojnih 

odnosov pa so bili odgovori zelo razpršeni. 

 

Pri obveščanju in komuniciranju s šolo še vedno prevladuje pisna oblika obvestil, sledi 

elektronska pošta, spletna stran, predlog pa je tudi blog in e-Asistent. 

 

Domača naloga večini staršev pomeni utrjevanje, učenje, odgovornost, obveznost, učne in 

delovne navade, le redkim domača naloga predstavlja breme. 

Večina staršev meni, da otroci redno delajo domače naloge (RS), pogosto oz. neopravljanje 

domačih nalog pa se pojavlja na PS. Opravljanje domačih nalog dnevno spremljajo starši 

otrok na RS, na PS pa le včasih. 

 

Mnenja staršev glede domačih nalog: 

Učenci bi morali biti motivirani za opravljanje domačih nalog, vedeti morajo, zakaj je dobro, 

da jih delajo.  Neopravljanje domačih nalog bi moralo biti sankcionirano. Učitelj bi moral biti 

strikten pri pregledovanju domačih nalog.  

 

 

Ad4) 

Rezultati nacionalnega preverjanja znanja; 

6. razred; 

Pri SLJ in TJA so bili učenci malo nad slovenskim povprečjem; SLJ 46,17 –slovensko 

povprečje 46,09; TJA 51,09 - slovensko povprečje 50,96. Pri MAT pa so dosegli 49,18%- 

slovensko povprečje 52,39% 

9. razred; 

SLJ 8% pod slov. povprečjem, MAT 6% pod slov. povprečjem, KEM 1% pod slov. 

povprečjem (SLJ 44,88 -52,91; MAT 44,77-50,79; KEM 49-50,61). 

 



Šolska prehrana; 

Cena prehrane bo enaka kot v šol. l. 2017/18. 

 

Potrditev receptorja; 

Sklep: Prispevek za receptorja se poveča na 1,54 evra, saj 1. in 2. razred odhajata na staro 

šolo. Receptor ostane g. Vojko. 

 

Jutranje varstvo; 

Glede na število prijavljenih otrok (55) bodo organizirane 3 skupine JV. Prispevek staršev 

za 2. in 3. razred bo 9,57 evra mesečno. 

 

Raziskovalne naloge; 

Na področju turizma, sociologije, geografije in etnologije so učenci usvojili 4 srebrna 

državna priznanja in si prislužili tudi nagradni izlet. 

 

Spletno in psihično nasilje; 

Ker je vedno več prikritega nasilja med dekleti 3. triade, je bilo 6. 6. 2018 za 8.r 

organizirano predavanje o nasilju s strani policije - Kaj vse je nasilje in posledice.  Prav 

tako se dekleta tudi neprimerno obnašajo in uničujejo šolsko lastnino (mazanje sten WC s 

človeškim blatom). 

Med deklicami v 2. triletju pa je veliko besednega nasilja. Ga. Govekar je predlagala, da 

naj se starši veliko pogovarjamo z otroki, da se med nami vzpostavi zaupanje. 

Problematika je tudi skrivanje in metanje šolskih torb (6.r). 

 

Šolski sklad; 

¾ staršev se je odločilo za prispevek 1 evra preko položnice za prehrano. Tako se v šol. 

skladu mesečno nabere 381 evrov. 

 

Ga. ravnateljica je posredovala razlago glede izvajanja vsebin pri GOS v 6. razredu. 

Ker je 6.C bolj delaven in vodljiv razred, se pri njihovih urah lahko izvede več dejavnosti 

npr. kuhanje. 

 

Ga. ravnateljica nas je tudi seznanila s 3 delovnimi sobotami v naslednjem šolskem 

letu; 

29. 9. Evakuacija 

2. 2. 

6. 4. Pozdrav pomladi 

 

 

 

Sestanek se je končal ob 20.30. 

 

 

 

Zapisnik napisala:                                                                                               Predsednik: 

 

Sonja Istenič Dizdarević                                                                                     Janez Ogrič 

 

 


