
 

 

ZAPISNIK 
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2013/2014; Torek, 25. Februar, 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  
 
Dnevni red: 
1. Šolski sklad 
2. Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2014/2015 
3. Oblika diferenciacije v šolskem letu 2014/2015 
4. Vpis v 1. razred 
5. Organizacija glavnega odmora 
6. Razno 
 
  
 
 
1. Šolski sklad 
 
G. Ogrič je predstavil idejo o preoblikovanju šolskega sklada.  
Svet staršev je soglasno sprejel odločitev in izvoljeni so bili člani za ustanovitev sklada (člani lahko 
kadarkoli izstopijo, saj gre v začetni fazi samo za sklic sestanka, na kateri bi se podrobneje predstavila 
ideja o preoblikovanju): 
NINA DURINI, BORUT KOLMANIČ, PRIMOŽ GODLER IN JANEZ OGRIČ 
 
2. Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2014/2015 
 
Za šolsko leto 2014/2015 je predvidenih 41 izbirnih predmetov, objava izbirnih predmetov bo po 
novem na spletni strani OŠ in ne več v pisni obliki. Izvajali se bodo predmeti glede na število prijavljeni 
učencev. Prijavnice prejmejo starši na roditeljskem sestanku 14.04.2014. 
Predlog enega od staršev je bil, da bi mogoče dodali srbo hrvaški jezik, kot dodatni predmet. 
 
DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI 2014-15  

1.  Nemščina I, II, III (7., 8., 9. r)  NI1, NI2, NI3  

2.  Španščina I, II, III (7., 8., 9. r)  ŠI1, ŠI2, ŠI3  

3.  Verstva in etika (7., 8., 9. r)  
VE1, VE2, 

VE3  

4.  
Filozofija za otroke: kritično mišljenje (7. 

r)  
FIK  

5.  
Vezenje - Slikarski, marjetični in 

gobelinski vbodi  (7., 8., 9. r)  
VES  

6.  Likovno snovanje  I in II  (7., 8., 9. r)  LS1, LS2  

7.  Državljanska kultura (9. r)  DKT  

8.  Retorika (9. r)  RET  

9.  
Raziskovanje domačega kraja in varstvo 

njegovega okolja (9. r)  
RDK  

10.  

Varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami  

(7., 8., 9. r)  

VNN  

11.  Vzgoja za medije: Televizija (7., 8., 9. r)  TEV  

12.  Vzgoja za medije: Tisk (7., 8., 9. r)  TIS  

13.  Gledališki klub  (8., 9. r)  GKL  

14.  
Odkrivajmo preteklost mojega kraja (7., 

8. r)  
OPK  

15.  Turistična vzgoja  TVZ  



 

 

 
 
NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI 2014-15  

1.  Urejanje besedil (7., 8., 9. r)  UBE  

2.  Multimedija ( 8., 9. r)  MME  

3.  Računalniška omrežja (9. r)  ROM  

4.  Logika I (7., 8., 9. r)  LO1  

5.  Matematična delavnica ( 7., 8., 9. r)  
MD7, MD8, 

MD9  

6.  Sonce, Luna in Zemlja (7., 8., 9. r)  SLZ  

7.  Obdelava gradiv: Les (7., 8., 9. r)  OGL  

8.  
Obdelava gradiv: Umetne snovi 

 (7., 8., 9. r)  
OGU  

9.  Obdelava gradiv: Kovine (7., 8., 9. r)  OGK  

10.  Rastline in človek (7., 8., 9. r)   RCL  

11.  Sodobna priprava hrane(7., 8., 9. r)   SPH  

12.  Projekti iz fizike in ekologije (9. r)  PFE  

13.  Risanje v geometriji in tehniki ( 8., 9. r)   RGT  

14.  Izbrani šport  - Rokomet (7., 8. r)   IŠP  

15.  Izbrani šport  - Nogomet (7., 8., 9. r)   IŠP  

16.  Šport za sprostitev (7., 8., 9. r)  ŠSP  

17.  Šport za zdravje (7., 8., 9. r)   ŠZZ  

 

 
 
3. Oblika diferenciacije v šolskem letu 2014/2015  
 
Učitelji s psihologinjo naredijo selekcijo (uravnotežene skupine), ki so pri vseh treh predmetih enake. 
 
Razred   Oblika   

4.  Notranja diferenciacija, brez zunanjih oblik  

5.  Notranja diferenciacija, brez zunanjih oblik  

6.  TJA, MAT : da – manjše učne skupine,      SLJ ne  

7.  TJA, MAT, SLJ : da – manjše učne skupine       

8.  Heterogene učne skupine pri MAT, TJA, SLJ  

9.  Heterogene učne skupine pri MAT, TJA, SLJ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Vzgojno in učno delo v prvem ocenjevalnem obdobju 
 
Pomočnica ravnateljice je pripravila prezentacijo dela v oddelkih za prvo ocenjevalno obdobje. 
Predstavljeno je bilo, koliko učencev je v tem obdobju potrebovalo posebno obliko pomoči, učni uspeh 
učencev, neupravičene ure in število nezadostnih ocen.  
 
5. Vpis v 1. razred 
 
Za šolsko leto 2014/2015 je po podatkih MIZŠ predvidenih 69 otrok na vpis v 1. razred, lansko leto je 
bilo 5 otrokom odloženo šolanje kar skupaj pomeni 74 otrok. 
Glede na vpis ima 17 otrok namero o odhodu (vpis na drugo šolo), 11 otrok je vložilo predlog 
za preložitev, za 4 otroke nimamo odziva. 
 
6. Organizacija glavnega odmora 
 
Ravnateljica je predstavila odzive glede spremembe glavnega odmora. Glavni odmor ostaja 
nespremenjen, le da imajo otroci sedaj možnost, da del odmora preživijo tudi na hodniku (10 min). 
Urejeno je tudi dežurstvo med glavnim odmorom. 
Predstavljeni so bili tudi odzivi učiteljev in otrok glede glavnega odmora. Na eni strani se je kultura 
hranjenja učencev izboljšala, po drugi strani pa imajo z novo organizacijo učenci čas za druženje in 
gibanje, prav tako tudi učitelji, predvsem z vidika komunikacije med učitelji samimi. 
 
7. Razno 
 

 Ravnateljica je predstavila pritožbo, ki jo je šola prejela s strani starša, pritožba se je nanašala 
na šolske stroške (predvsem stroški receptorja). Svet staršev je podprl izvajanje dosedanje 
prakse tudi v prihodnje. 

 Navodil glede učnega gradiva za šolsko leto 2014/2015 še ni, zato bo predlog obravnavan in 
potrjen na naslednjem Svetu staršev. 

 Anonimna prijava nasilja med učenci na Generalno policijsko upravo (ravnateljica je povedla, 
da se je nasilje obravnavalo tudi na šoli in da so ustrezno ukrepali, da so bili v pogovoru s 
starši) in da tak način verjetno ni učinkovit. 

 Organiziran bo avtobusni prevoz za učence, ki živijo na naslovih V TOPOLE, V ZALAR, V 
SLAPE. 

 Dostop do šole je v zimskem času za invalide zelo otežen, pobuda, da bi se naslednje leto bolj 
gledalo tudi na starše, ki so hendikepirani. 

 Dvigalo za invalide bo urejeno. 
 
 
   


