
 

 

ZAPISNIK 
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2015/2016;  
Četrtek, 24. September, 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  
Predsednik Sveta šole OŠ Polje g. Roman Volčič 
Predsednica Četrtne skupnosti Polje ga. Minka Jerebič 
Zapisnikarica ga. Melita Zupančič 
 
Dnevni red: 
1. Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika 
2. Soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2014/2015 
3. Soglasje k načrtu šole za nadstandardne dejavnosti za šolsko leto 2015/16 
4. Soglasje k predlogu o izvedbi programa prilagajanja na vodo 1. In 3. razred 
5. Predstavitev rezultatov nacionalnega preverjanja znanja – strokovni delavci šole    
slovenskega in angleškega jezika ter matematike 
6. Razno 
 
  
 
 
1. Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika 
 
Soglasno sta bila izvoljena: 
 
Predsednik Sveta staršev: g. JANEZ OGRIČ 
Namestnik predsednika Sveta staršev: g. DANIJEL KUHELJ.  
 
2. Soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2014/2015 
 
Letno poročilo Svet staršev soglasno potrdi.  
 
Ravnateljica ga. Barbara Smrekar podrobno predstavi Učni uspeh za šolsko leto 2014/2015,  
6 učencev ponavlja razred, 4 učenci so napredovali z nezadostno oceno v višji razred in  
9 učencev je opravljalo popravni izpit.  
Pri matematiki je bilo največ učencev z nezadostnimi ocenami, sledijo fizika, kemija in angleški jezik. 
 
S strani ravnateljice je bilo predstavljeno tudi delovanje Šolskega sklada: 
 

- v šolskem letu 2014/2015 je šolski sklad pomagal s sredstvi v višini EUR 3.008,41 
- prostovoljni prispevek staršev EUR 586,00 
- prodaja šolskega glasila EUR 212,00 
- novoletni bazar EUR 703,00 
- eko tržnica EUR 1.192,01 
 
 
 
 

Stanje ob zaključku leta EUR 3.883,03. 
 
Znesku se je 04.09.2015 dodal tudi znesek, ki ga je zbrala novoustanovljena Fundacija za 
pomoč otrokom OŠ Polje, in sicer v znesku EUR 1.050,00. Starši lahko od letošnjega šolskega 
leta del dohodnine namenijo novoustanovljeni fundaciji 
 
 



 

 

 
Ravnateljica je predstavila tudi stanje iz naslova Šolskih stroškov: 
 

- dolg staršev na dan 18.09.2015 znaša EUR 431,89 (13 učencev) 
- dolg na izterjavi znaša EUR 665,84 (3 učenci). 

 
Dolg glede na število učencev (479) ni velik.  
Na šolo je bila naslovljena tudi 1 vloga za odpis dolga. 
 
Svet staršev je bili s strani ravnateljice tudi obveščen glede inšpekcijskega nadzora, ki trenutno poteka 
na OŠ Polje.  
Sporna naj bi bila pogodba, ki jo moramo straši ob začetku leta podpisati glede prehrane.  
Pogodba je bila posredovana v pregled pravnikom in naj bi bila ustrezna. 
 
Svet staršev sklene, da se pridobi pisno pravno mnenje glede ustreznosti pogodbe in počaka 
odgovor inšpektorata.  
 
3.      Soglasje k načrtu šole za nadstandardne dejavnosti za šolsko leto 2015/16 
 
Svet staršev soglasno potrdi načrt šole za nadstandardne dejavnosti za šolsko leto 2015/16. 
 
Glede na to, da na šoli poteka inšpekcijski nadzor je bilo potrebno podrobno proučiti načrt za 
nadstandardne dejavnosti na šoli. 
 
Šole v naravi: Svet staršev je soglasen, menimo, da so šole v naravi staršem in učencem le na voljo, 
niso obvezne, kar pomeni, da se starši sami odločamo ali se bo naš otrok udeležil šole v naravi.  
V primeru, da ni prijavljenih dovolj otrok se program pač ne izvede (konkretne prijave štejejo). Iz 
šolskega sklada je bilo že večkrat omogočeno, da so se šole v naravi udeležili tudi tisti učenci, ki jim 
starši niso mogli plačati. Menimo, da so šole v naravi v korist naših otrok/učencev.  
 
Svet staršev soglasno potrdi program Šola v naravi. 
 
Dnevi dejavnosti: dnevi dejavnosti se lahko izvajajo na šoli ali pa izven šole. Kadar so dnevi 
dejavnosti organizirani izven šole so s tem povezani tudi stroški, npr. prevoz, vstopnine. Na začetku 
leta so vedno predstavljeni stroški dejavnosti, ki so bili zaračunani prejšnje leto. Stroški se 
obračunavajo na podlagi dejanskih stroškov (odvisno od števila učencev – možne so upravičene 
odpovedi). 
 
Svet staršev soglasno soglaša z načrtom dnevov dejavnosti in opredelitvijo stroškov na 
vsebinski ravni in ne na finančni ravni. 
 
Receptorska služba na šoli: mnenje Sveta staršev je, da je receptor na šoli zelo dobrodošel glede 
na zgodovino, v preteklosti je večkrat preprečil obračunavanja, ima pregled nad tem kdo vstopa v šolo 
kam je namenjen in s kakšnim namenom se določene osebe gibljejo po šoli oz. okoli nje. 
 
Zaradi varnosti naših otrok/učencev Svet staršev daje soglasje za opravljanje receptorske 
službe na OŠ Polje. 
 
Materialni stroški: na spletno stran šole je potrebno dodati razdelilnik stroškov 
 
 
 
4.       Soglasje k predlogu o izvedbi programa prilagajanja na vodo 1. In 3. razred 
 
Svet staršev soglasno potrdi predlog šole o izvedbi programa prilagajanja na vodo za 1. In 3. 
razred v šolskem letu 2015/16. 
 
 
  



 

 

5.      Predstavitev rezultatov nacionalnega preverjanja znanja – strokovni delavci šole    
slovenskega in angleškega jezika ter matematike 
 
S strani strokovnih delavcev šole so bili predstavljeni rezultati NPZ, predvsem pa so bili predstavljeni 
tudi ukrepi, ki jih bodo izvajali v tem šolskem letu, da bi bili rezultati vsaj nekoliko višji.  
 
Pri matematiki se bo bolj preverjalo delo domačih nalog, povečalo se bo tudi število pridobljenih ocen, 
vse naloge iz NPZ bodo vključene v preverjanje znanja. Nekaj lahko storimo tudi starši, da otrokom 
pomagamo po svojih močeh, da jih motiviramo in spodbujamo k učenju. 
 
Pri slovenskem jeziku je šola skoraj dosegla slovensko povprečje, oba razreda sta dosegla enak 
rezultat. Odnos do predmeta učenci imajo. Glede rezultata je bilo poudarjeno, da bi lahko bil še boljši, 
če bi se dalo več poudarka na rezultate (na šoli se je glede rezultata oglasila samo ena učenka, bila je 
oddana pritožba in tudi bila ugodno rešena). NPZ-ji so predčasno objavljeni skupaj z rešitvami, 
zanimivo je to, da jih večina učencev ne pregleda. 
Branje je osnova za pismenost in potrebno je otroke spodbujati k čim večjemu branju, lahko berejo 
stripe, knjige, članke, glavno je, da otroci berejo. 
 
Pri angleškem jeziku so bili rezultati NPZ-je nad slovenski povprečjem. 
Nivo zahtevnosti je bil dvignjen pred leti.  
Poudarek je na domačih nalogah, kjer učenci lahko preverijo kaj so se naučili, tako bo tudi v prihodnje.   
Testi NPZ so objavljeni skupaj z rešitvami. 
 
6. Razno 
 

- dela za izgradnjo dvigala so v teku, do 06.11.2015 naj bi bila dela končana 
- prostorska problematika: premajhna jedilnica in težave z učilnicami, načrt za širitev OŠ Polje 

je že predstavljen in potrjen, tako da širitev šole bo (pogoj odkup zemljišča) 
- seznam interesnih dejavnosti letos objavljen na spletni strani, prijavnico lahko izpolnite 

elektronsko, lahko vam obrazec posreduje tudi razrednik, v primeru, da nimate dostopa do 
spletne strani šole 

- ravnateljica je predstavila tudi rezultate ankete med učenci glede med vrstniškega nasilja na 
šoli 

- starši morajo pospremiti svoje otroke v jutranje varstvo (do 8h) 
- predstavnik Četrtne skupnosti g. Podobnik je podal nekaj zanimivih informaciji, in sicer, da naj 

bi bila sredstva za odkup zemljišča (širitev OŠ) že zagotovljena, dela naj bi se začela že 
naslednje leto, dela se bodo pričela tudi s širitvijo Zaloške ceste, uredili naj bi se tudi prehodi 
za pešce. G. Podobnik je poudaril, da je potrebno večje sodelovanje s Četrtno skupnostjo. 

 
   
Zapisala: 
Melita Zupančič 


