
 

 

ZAPISNIK 
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2016/2017; Torek, 21. Februar, ob 18.00 uri na OŠ Polje 

 
Prisotni: 
Predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje 
 
Ostali prisotni: 
Ravnateljica OŠ ga. Barbara Smrekar 
Psihologinja ga. Metka Weiss 
Psihologinja ga. Andreja Babič 
Socialna delavka ga. Damjana Govekar 
Pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida  
Predsednica Četrtne skupnosti Polje, ga. Minka Jerebič 
 
Dnevni red: 
1. Vzgojno in učno delo v prvem ocenjevalnem obdobju 
2. Vpis v 1. razred 
3. Vpis v srednje šole 
4. Pravila šolskega reda 
5. Razno 
 
 
 
1. Vzgojno in učno delo v prvem ocenjevalnem obdobju 
 
Pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida je predstavila vzgojno in učno delo. Podrobnejšo razlago si lahko pogledate v 
priloženi prezentaciji.  
Izpostavljeno je bilo, da starši prijavimo otroke na izbirne vsebine, ki pa se jih ne udeležijo (predure). 
Šola sodeluje s Pedagoško fakulteto in sicer študentje pomagajo učencem pri učenju na šoli, na domu in v skupinah. 
Na šoli je tudi nova zaposlena psihologinja ga. Andreja Babič. 

 
2. Vpis v 1. razred 
 
Število šolskih novincev za šolsko leto 2017/2018 je 53 (podatek do 21.02.2017). Podrobnejši pregled o odhodih, odlogih pa si 
lahko preberete v priloženi prezentaciji. 

 
3.      Vpis v srednje šole 
 
Podrobneje je bil predstavljen rokovnik (pomembni datumi) pri vpisovanju devetošolcev na srednje šole, prav tako razvrščanje v 
primeru omejitev na srednjih šolah, primerjava vpisa na naši OŠ z republiškim povprečjem. Predstavljene so bile srednje šole, 
vrste štipendij, spremembe pri kriterijih za pridobitev Zoisove štipendije. Podrobneje so bili predstavljeni nekateri deficitni poklici, 
za katere je namenjena tudi štipendija v znesku EUR 100,00. Starši naj spodbujamo otroke k deficitnim poklicem (predlog s 
strani  psihologinje ga. Metke Weiss). (podrobno predstavitev si lahko ogledate v priloženi prezentaciji) 

 
4.       Pravila šolskega reda 
 
Točka dnevnega reda je bila tudi na temo novih pravil šolskega reda. Starši smo bili na izrednem roditeljskem sestanku 
seznanjeni z novim pravili, predloge in pripombe smo predstavniki sveta staršev zbirali in nato poročali: 
+ predlog glede dežurstva otrok na šoli je zavrnjen v dobro otrok in predvsem zaščito otrok 
+ starši moramo zagotoviti pravočasno sporočanje odsotnosti otrok 
 
V pravila se doda možnost, da v primeru bolezni otroka (med poukom) lahko po otroka pride tudi kdo drug (ne samo starši). 
O pripombi glede uporaba plastenke med poukom bo odločal učiteljski zbor. 
 
Predlogi staršev in odgovori so podrobneje predstavljeni v priloženi prezentaciji. 
 
 
Prenovljena pravila šolskega reda so bila soglasno potrjena! 

 
  



 

 

Razno 
 
 
 
 
Prostorska problematika 
 
S strani Mol-a še ni nobenih podrobnih informacij glede odkupa zemljišč, ki ga šola potrebuje za reševanje prostorske 
problematike. Predsednik Sveta staršev OŠ Polje g. Ogrič predlaga korespondenčno sejo s pripombami na MOL. Na podlagi 
naših predlogov in obrazložitev bi posredovali sklep na MOL. 
Stara šola je ponovno v uporabi, vendar se še točno ne ve kaj bo, ko se prične OŠ Zadobrova prenavljati. 

 
   
Zapisala: 
Melita Zupančič 


