
 

 

ZAPISNIK 
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2015/2016; Četrtek, 7. Junij, ob 18.00 uri na OŠ Polje 

 
Prisotni: 
Predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje 
 
Ostali prisotni: 
Ravnateljica OŠ ga. Barbara Smrekar 
Pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida  
Denis Klančič 
Predsednica Četrtne skupnosti Polje, ga. Minka Jerebič 
 
Dnevni red: 
1. Spletna stran šole 
2. Načrtovanje dela za šolsko leto 2016/17 
3. Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2016/17 
4. Razno 
 
 
 
1. Spletna stran šole 
 
Učitelj Denis Klančič je predstavil novo spletno stran šole, vsebina ostaja ista, dodani so enaslovi in doda se še dokumenti za 
starše. 

 
2. Načrtovanje dela za šolsko leto 2016/17 
 
Predstavljen načrt dela za šolsko leto 2016/17, ki je podrobneje razložen v prezentaciji, ki jo je pripravila ravnateljica.  
Kar se spremeni z novim šolskim leto je to, ostajata samo dve šoli v naravi za 5. in 6. razred in tabor, za ostale razrede bodo 
organizirane ekskurzije.  
Plavalni tečaji, za 1. in 3.  razred so bodo izvajali še naprej, točni datumi še niso določeni (svet staršev sklepčno potrdi izvajanje 
plavalnih tečajev). 
Svet staršev soglasno potrdi dneve dejavnosti (Četrtna skupnost je ponudila šoli nekaj brezplačnih dejavnosti), podrobnejši 
seznam dejavnosti je zapisan v prezentaciji. 
Na stari šoli se bo izvajal pouk za 3 oddelke prvega razreda, kosilo bo zagotovljeno na novi šoli.  
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvaja na obeh šolah. 

 
3.      Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2016/17 
 
Učno gradivo za šolsko leto 2016/17 se bistveno ne spreminja, cene so sicer malo višje, za 4. In 8. razred nekoliko nižje, v 6 in 
7 razredu je spremenjen delovni zvezek. 

 
4.       Razno 
 
Volitve v Svet šole 
 
Sedanjim predstavnikom se mandat izteče 4. 9. 2016, zato je bilo potrebno izvoliti nove predstavnike, in sicer soglasno so bili 
izvoljeni: 

- ALENKA ČRNE 
- MATEJ KADUNC 
- ALMIR IKANOVIĆ 

 
Inšpekcijski nadzor 
 
Ni še zaključenega zapisnika. Svet staršev mora podati mnenje. Stroški prevoza??? 
 
Rezultati NPZ 9. Razred 
 
Skupni rezultat šole je pri matematiki in slovenščini  pod slovenskim povprečjem, in sicer za 5,70% in 4,05%. Razlika med 
razredoma je kar precejšnja, pri obeh predmetih se je 9.A razred bistveno bolj odrezal  (cca 10%) 
Vzroki so različni, kar potrjuje tudi anketa, ki je bila izvedena med 37 učenci. Učenci so podali različna mnenja, ki pa so 
podrobneje predstavljena in prikazana v prezentaciji. 
 
Rezultati NPZ 6. Razred 
 
Skupni rezultat šole je ravno tako pri matematiki in slovenščini pod slovenskim povprečjem, in sicer 9,08% in 7,78%, pri 
angleškem jeziku je šola 0,60% nad povprečjem. Razlika med razredoma je tudi tukaj opazna, pri obeh predmetih je 6.A razred 
za 9% in 5% boljši. Pri angleščini sta oba razreda nad slovenskim povprečjem. 



 

 

 
Šolska prehrana 
 
Predstavljene so podrobneje cene obrokov. 
Odjava obrokov ostaja nespremenjena (preko elektronske pošte). 
 
 
Receptor 
 
Svet staršev soglasno sprejme sklep, da receptor ostane, prispevek na učenca znaša EUR 1,20 na mesec. 
 
Informacija o vpisu v srednje šole 
 
Učenci so se vpisali večinoma na gimnazije, je pa opaziti, da se je nekaj učencev vpisalo tudi na poklicne šole (zdravstvena, 
elektro, gostinstvo). 
Učenci so se odločili za gimnazijo Ledina (3x), gimnazijo Moste (3x), gimnazijo Vič (3x), Poljane, Šubičeva in Športna (2x), 
Bežigrad, Želimlje, Škofijska in Umetniška (1x) 
 
Nadomeščanja 
 
Pritožbe nad tem, da učitelji veliko manjkajo, obvestila o nadomeščanjih so ažurno vpisana na spletni strani šole. 
 
Klime v učilnicah II. Nadstropje 
Starši nimajo pripomb na predlog, da se zgornje nadstropje šole klimatizira. 
 
 
Prostorska problematika 
 
S strani MOL-a je šola prejela obvestilo s katerim je obveščena, da so pogovori glede pridobivanja zemljišč v teku. MOL je 
informativni sestanek s pooblaščencem lastnikov zemljišč že opravila. Investicija, zagotovljena sredstva za odkup zemljišč) naj 
bi bila vključena v proračun za leto 2017. 
 

 
 
   
Zapisala: 
Melita Zupančič 


