
ZAPISNIK 
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2015/2016 

torek, 23. 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  
Predsednik Sveta šole OŠ Polje: g. Roman Volčič 
Socialna delavka: ga. Damijana Govekar 
Psihologinja: ga. Metka Weiss 
Predsednica Četrtne skupnosti Polje: ga. Minka Jerebič  
Zapisnikar: g. Daniel Kuhelj 
 
Dnevni red:  
1. Predstavitev varne rabe internet (Tilen Dominko – zunanji gost) 
2. Predstavitev dela v preteklem obdobju 
3. Vpis 2016/2017 
4. Razno 
 

 
1. Predstavitev varne rabe internet (Tilen Dominko – zunanji gost) 
 
G. Tilen Dominko je predstavil v kakšne namene se uporablja internet med mladimi in s kakšnimi 
nevarnosti se kot uporabniki lahko srečujemo, pa se jih ne zavedamo – od zlorabe osebnih podatkov, 
do možnosti psihičnega in fizičnega nasilja pa vse do vpliva na kasnejše zaposlovanje. 
 
Pomembne informacije lahko starši najdejo tudi na spletni strani OŠ Polje, kjer je tudi kar nekaj vsebin 
in povezav na to tematiko: 
http://www.ospolje.si/varna-raba-interneta.html 
 
2. Predstavitev dela v preteklem obdobju 
 
Razlogi za neopravičene ure: 

- zamujanje v 1. razredih (opozorilo staršem, da je potrebno biti pravočasen, saj s tem tudi 
navajamo otroke na točnost in odgovornost) 

- zamujanje k posameznim uram 
- predure/zadnje ure 
- izostanki brez opravičila 

 
S strani staršev je bila podana pripomba glede jutranje logistike drugih razredov (v jutranjem varstvu 
otroci niso vedno v istih razredih in učiteljica, ki jih pobere iz jutranjega varstva za neko preduro, ne 
gre v vse razrede in tako otroci izostanejo nenamerno od določene ure). Odgovor: drugo leto bo 
zadeva organizirana drugače. 
 
Neopravičene ure po razredih: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 0 0 0 2 13 10 43 104 

 
V preteklih letih je bilo stanje slabše. Zadeve se izboljšujejo. 

http://www.ospolje.si/varna-raba-interneta.html


 
Komunikacija med starši in šolo: 

- starši so pripravljeni sodelovati 
- zaupanje, spoštovanje, sodelovanje 
- nekateri starši pridejo na govorilne ure le na povabilo; za otroka je dobro, da mu je dano 

vedeti, da se zanj zanimamo in da se udeležimo govorilnih ur 
- načini komuniciranja: govorilne ure, roditeljski sestanki, beležka, oglasna deska, telefon, 

elektronska pošta, razredni blogi, e-asistent, spletna stran 
 
Učenci, ki so deležni posebne učne pomoči po letih: 
 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 
Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj 

Razredna 
stopnja 

Predmetna 
stopnja 

Skupaj 

Nadarjeni 26 28 35 37 4 31 35 

Individualna in 
skupinska 
učna pomoč 

11 20 13 19 12 17 29 

Dodatna 
strokovna 
pomoč 

15 16 18 22 14 8 22 

Priseljenci 9 23 17 16 3 7 10 

 
Učni uspeh: 
 

Predmet Razredna 
stopnja 

Predmetna 
stopnja 

Fizika 0 11 

Matematika 1 10 

Glasbena 
umetnost 

4 6 

Biologija 0 6 

Kemija 0 5 

Narava 0 4 

Slovenski 
jezik 

2 0 

Tuji jezik 1 2 

Drugo 2 1 

Zgodovina 0 1 

Matematične 
delavnice 

0 1 

Neocenjen 0 1 

 
Nezadostne ocene po razredih: 
 

Razred Število nezadostnih ocen 

4 4 

5 6 

6 3 

7 6 

8 25 

9 13 



 
Učni uspeh: 92,5% 
 
Število nezadostnih ocen na učenca: 
 

 1 nezadostna 2 nezadostni 3 nezadostne 4 ali več nezadostnih 

Razredna stopnja 2 0 0 2 

Predmetna stopnja 11 6 2 4 

 
3. Vpis 2016/2017 
 
Po registru je za leto 2016/2017 predvidenih 93 otrok + lanski »preloženci« 12 = skupaj 105 
 
Do današnjega dne je na seznamu 70 otrok. Do septembra jih pričakujemo do 80. 
 
Za 10 otrok je podan predlog za preložitev, 25 pa se jih je odločilo za vpis na drugi šoli. Za slednje so 
bili razlogi selitev ali način gibanja (službe, bližina starih staršev) Na našo šolo se bodo iz drugih okolišev 
vpisali 4 učenci. 
 
Letošnji 4 A in 4 B: če bosta vpisana dodatna 2 učenca, bo potrebno razreda razdeliti na 3 oddelke. 
Enako je v 5. A in 5. B. Razrede se v tem primeru deli strokovno in sicer uravnoteženo po spolu, 
sposobnostih, uspehu. Starši ne morejo in ne smejo imeti vpliva na to. 
 
Problem je prostorska stiska. Če bomo imeli tri oddelke 1. razredov, ne bomo mogli biti več vsi v tej 
stavbi. 
 
Dogradnja šole: idejna rešitev je narejena. J in S parcela se bodo odkupile, vendar se zaradi velikega 
števila lastnikov, ki so v tujini zadeva lahko zavleče. V tem primeru bo potrebno v vmesnem obdobju 
izkoristiti staro šolo, če pač ne bo druge boljše možnosti. 
 
4. Razno 
 

a. Pustovanje 
 
S strani učiteljev je bilo izraženo, da so bili na pustni torek učenci druge triade in tretjih razredov 
oblečeni v neprimerne pustne šeme (ogromne puške, meči, noži; oblečeni v smrt s koso), pri čemer so 
se pri tem tudi neprimerno obnašali (grožnje z noži, streljanje z igračami-orožjem). 
 
Svet staršev se strinja, da je zadeva neprimerna. 
 
Sklep: Svet staršev pooblašča učiteljski zbor, da do prihodnje seje staršev pripravi predlog ukrepov 
oz. ravnanje ter način informiranja pred pustnim torkom prihodnje leto o primernosti pustnih mask 
ter rekvizitov v šoli. Vsekakor so pustne maske dobrodošle na pustni torek. 
 

b. Neodjavljanje od malic in kosil 
 
Podana je bila informacija, da starši ne odjavljajo prehrane otrok v primeru opravičene odsotnosti. 
Problem je tako pri subvencioniranih obrokih kot tudi plačanih s strani s staršev, saj gre pri tem za 
vzgojo za odnos do hrane. 
 
Sklep: Predstavniki staršev v razredih opozorijo in se pogovorijo glede neodjavljanje šolske prehrane 
v primeru opravičene odsotnosti ter posledično ostajanje hrane in nesprejemljivost zavržene hrane.  
 



c. Pripomba staršev glede »ocenjevanja« kdo je najslabši razred v šoli 
 
S strani staršev je bila podana pripomba glede neprimernih oznak s strani kadra šole, da je nek razred 
najslabši na šoli (pa četudi je morda res). Na ta način pride do demotivacije vsakega posameznega 
učenca v dotičnem razredu. Hkrati je bilo v zvezi s tem izpostavljeno verbalno nasilje med dekleti med 
posameznimi razredi. Nekaterim učencem je zaradi tega celo nerodno, da so v takšnem razredu in se 
v njem ne počutijo dobro. 
 
Sklep: Ravnateljica bo navedene neprimerne »ocene« izpostavila in opozorila učiteljski zbor, da 
takšno ravnanje in komuniciranje ni primerno ne z njihove strani ne med učenci. 
 

d. Pripomba s strani staršev glede nadomeščanja 
 
S strani staršev je bila podana pripomba oz. pomislek glede nadomeščanj, ki so objavljena v zadnjem 
trenutku na spletni strani šole, otroci, pa posledično s seboj nimajo ustreznih šolskih pripomočkov. 
Zaradi tega se pri nekaterih učencih lahko pojavlja občutek pretiranega strahu, saj se med seboj tudi 
strašijo. 
 
Pojasnilo ravnateljice: V kolikor je nadomeščanje sporočeno učencem v zadnjem trenutku ali celo ni 
sporočeno, ker se je zadeva zgodila tisti dan, učitelji in starši učencem sporočijo, da v tem primeru 
ni nobene težave, če nimajo s seboj pripomočkov, če tisti dan navedenega predmeta nimajo na 
urniku. 
 

e. Dvigalo je aktivirano 
 
Dvigalo je bilo aktivirano in predano v uporabo. Na sami slovesnosti ob otvoritvi se ni poleg vseh zahval 
zahvalilo tudi šoli, da je prisluhnila potrebam staršev in učencev. 
 
Dvigalo ni prosto uporabno, ampak se aktivira s pomočjo posebnega ključa, ki ga ima več oseb v šoli. 
 
Sklep: Na dvigalo se izobesi navodilo/obvestilo, v katerem je jasno navedeno, na koga se lahko 
posameznik obrne za enkratno ali stalno uporabo dvigala. 
 
 
 
 
 


