
 

 

 
OŠ POLJE  
Polje 358  
1260 Ljubljana Polje  
 
 
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
DATUM:  31.5.2022 ob 18. uri  
 
Prisotni: ravnateljica ga. Barbara Smrekar, pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida, socialna delavka 
ga. Damjana Govekar, psihologinja ga. Andreja Babič, predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje.  
Opravičeno odsotni: lista prisotnosti  
 
Sejo vodil: predsednik sveta staršev g. Matej Kadunc 
Zapisnikar: ga. Martina Zorič, predstavnica 4.a  
 
Dnevni red :  

1. Načrtovanje dela za šolsko leto 2022/23 

2. Predlog spremembe Pravil šolskega reda 

3. Učno gradivo za šolsko leto 2022/23 

4. Razno  
 
ad 1.) Načrtovanje dela za šolsko leto 2022/23 
Namestnica ravnateljice je predstavila seznam obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo 
izvajali v prihodnjem šolskem letu. Izbirni predmeti so za zadnjo triado iz družboslovnega in 
naravoslovnega področja.  
Iz seznama izbirnih predmetov so zaradi upada zanimanja izpadli predmeti v povezavi z astronomijo. 
Del programa se bo tako v prihodnjem šolskem letu izvedel v šoli – v smislu priprave na tekmovanja. 
 
V četrtem razredu je predvidena notranja diferenciacija. Ta se bo izvajala tudi v petem razredu pri 
matematiki in slovenščini, medtem ko bodo pri urah angleškega jezika pouk organizirali v obliki manjših 
učnih skupin. V šestem in sedmem razredu je predvideno oblikovanje manjših učnih skupin pri 
angleškem jeziku, v osmem in devetem razredu pa bodo oblikovane heterogene učne skupine pri 
matematiki, tujem jeziku in slovenskem jeziku. 
 
Šole v naravi, tabori  
V prihodnjem šolskem letu je predvidenih pet šol v naravi oz. taborov: 

- plavalna šola za 5. razrede; september 2022, v Savudriji; 
- šola v naravi za 3. razrede; september 2022, CŠOD Jurček; 
- tabor za učence 6. do 9. razreda; december 2022, CŠOD Kranjska gora (umetniške vsebine) 
- smučarska šola v naravi za 7. razrede; predvidoma začetek februarja 2023 na Rogli; 
- tabor za učence 6. do 9. razreda v CŠOD Kavka (zgodovinsko – športne aktivnosti). 

 
V tekočem šolskem letu za 6.razrede smučarska šola v naravi ni bila izvedena zaradi premajhnega 
števila prijav. V prihodnje se bo smučarska šola v naravi izvajala za 7.razrede, saj športni pedagogi iz 
izkušenj ugotavljajo, da je poučevanje smučanja z učenci 7. razreda veliko bolj učinkovito.  
Stroški predvidenih šol v naravi so porasli, sploh stroški prevozov, zato je pri organizaciji teh dejavnosti 
potrebno upoštevati tudi ta vidik. 
 



 

 

Kot je praksa že nekaj let se predvideva tudi izvedba plavalnega tečaja za prve in tretje razrede v okviru 
Javnega zavoda Šport Ljubljana, vendar termin trenutno še ni znan.  
Predstavniki staršev so bili pozvani k izreku soglasja k predstavljenemu programu. 
 
Sklep 1: Soglasje predstavnikov staršev k izvedbi plavalnega tečaja v okviru Javnega zavoda Šport 
Ljubljana – predlog soglasno potrjen. 
 
V nadaljevanju je bil predstavljen tudi program dni dejavnosti po posameznih razredih, s predvidenimi 
termini izvedbe in vsebinsko opredeljenimi stroški. Predstavniki staršev so bili pozvani k izreku soglasja 
k predstavljenemu programu. 
 
Sklep 2: Soglasje predstavnikov staršev k izvedbi predstavljenih programov dni dejavnosti po razredih  
– predlog soglasno potrjen. 
 
Tudi v šolskem letu 2022/23 bo pouk potekal na obeh lokacijah. Po trenutno  razpoložljivih podatkih o 
vpisu bodo v prihodnjem šolskem letu organizirani trije oddelki prvih razredov, ki bodo skupaj z dvema 
oddelkoma drugega razreda delovali na stari šoli.   
Vodstvo šole je opozorilo, da je načrtovanje oddelkov zelo zahtevno zaradi velike fluktuacije učencev.  
Za te otroke bo na stari šoli organizirano tudi podaljšano bivanje in jutranje varstvo. 
 
ad 2.) Predlog spremembe Pravil šolskega reda 

 
Ravnateljica je predstavila pripravljen predlog spremembe Pravil šolskega reda. Pravila šolskega reda 
imajo ključen namen otrokom v času, ki ga preživijo v šoli, nuditi varno in spodbudno okolje. Zaradi vse 
večje fluktuacije družin, ki se dogajajo v okolju, pa tudi vse večjega števila ponavljalcev, so v šoli 
pripravili predlog dopolnitve obstoječih pravil. 
 
Predlog: V okviru 13. člena Pravil šolskega reda se v točki 13.1 Oddelčna skupnost doda določilo: 
»V okoliščinah zahtevne vedenjske, učne ali organizacijske problematike lahko šola na novo organizira 
oddelčne skupnosti. Odločitev o tem sprejme učiteljski zbor.« 
 
Po predstavitvi predloga s strani ravnateljice je bila odprta konstruktivna debata, kjer so predstavniki 
staršev predstavili svoja mnenja in določene izkušnje.  
Predstavljena je bila izkušnja izpred nekaj let, ko so bili v času šolanja otroka soočeni s preoblikovanjem 
oddelkov. Izkušnja takrat ni bila pozitivna, saj je pri ponovnem oblikovanju oddelkov prišlo do 
prekinitve obstoječih vezi med učenci. Predstavnik je mnenja, da takšna reorganizacija pri otrocih lahko 
privede do določene stiske. Predlaga, da bi v primeru disciplinskih težav oddelek zamenjali le tisti, ki 
povzročajo težave in ne bi preoblikovali celotnega oddelka. Meni, da je pripadnost in trdnost sredine, 
ki jo predstavlja matični razred za otroke zelo pomembna. 
Ravnateljica je pojasnila, da se reorganizacije oddelkov zaradi vedenjskih motenj, ki so oteževale delo 
v šoli, še ni izvajalo. Do sedaj so oddelke preoblikovali le v primeru zahteve Ministrstva (zaradi 
sprememb števila učencev – združevanje, razdruževanje oddelkov). Osnova za novo oblikovanje 
oddelkov je narejen sociogram.   
S strani predstavnikov staršev je bil izražen tudi pomislek, da o izvedbi reorganizacije oddelkov odloča 
le učiteljski zbor. V debati je bilo pojasnjeno, da je ključno, da pri končni odločitvi sodeluje učiteljski 
zbor zelo pomembna, saj tako vključijo vse, ki situacijo poznajo in vedo za razloge, ki so vodili v to 
odločitev. V šoli so se želeli izogniti temu, da bi tovrstne odločitve sprejemal samo ravnatelj ali npr. tim 
strokovno-socialnih sodelavcev. 
Predstavljen je bil primer, ko skozi leta v določeni generaciji pride do neravnovesja med oddelki 
(različni razlogi – fluktuacija, ponavljanja, prehodi ponavljalcev). Takrat se lahko pojavi potreba po 
reorganizaciji, saj so lahko določeni oddelki manjši, določeni večji in se med njimi pojavijo večje razlike 
(učne, vzgojne). 



 

 

Ravnateljica je predstavila izkušnje nekaterih ostalih osnovnih šol s takšnimi spremembami, ki so jih 
opisali kot pozitivne. Na novo vzpostavljene skupine dajejo učencem priložnost za nov začetek. 
Tovrstne izkušnje pa so za otroke lahko zelo pomembne tudi v prihodnje, saj se na ta način soočijo s 
situacijami, ki zahtevajo prilagajanje in jih bodo doživeli tudi kasneje v življenju.  
Ravnateljica je izpostavila, da pri odločitvah za takšne ukrepe absolutno ne gre za avtomatiko, ampak 
so to aktivnosti, ki izhajajo iz potreb. Predstavniki staršev so bili pozvani k izreku soglasja k predstavljeni 
dopolnitvi Pravil šolskega reda. 
 
Sklep 3: Soglasje predstavnikov staršev k dopolnitvi Pravil šolskega reda v 13. členu. Doda se odstavek: 
»V okoliščinah zahtevne vedenjske, učne ali organizacijske problematike lahko šola na novo organizira 
oddelčne skupnosti. Odločitev o tem sprejme učiteljski zbor.«  Predlog dopolnitve je bil potrjen z 11 
glasovi za, enim proti in enim vzdržanim.  
 
Dopolnitev Pravil šolskega reda je bila predlagana tudi v okviru že do sedaj veljavnih Ukrepov in 
obravnave ravnanj in sicer pri točki 11. Točka govori o izvajanju ukrepa nujnega dežurstva, ki omogoča 
umik otroka iz razreda, v kolikor ta moti pouk.  
Obstoječ ukrep se dopolni le v delu, ki se nanaša na redno beleženje izvedenega ukrepa (naredi se zapis 
v e-asistenta), uvede se obrazec, ki ga izpolni otrok, kjer zapiše svoje videnje dogodka, razrednik pa 
mora v primeru 5 dogodkov/odhodov v nujno dežurstvo sprejeti dodatne ukrepe. S to spremembo se 
uvaja sledenje teh dogodkov, kar omogoča boljše spremljanje otroka. 
 
Sklep 4: Soglasje predstavnikov staršev k predlaganim dopolnitvam Pravil šolskega reda v točki 11. 
Motenje pouka in neprimerno vedenje na dnevih dejavnostih ter ostalih dejavnostih šole – predlog 
dopolnitev soglasno sprejet.  
 
ad 3.) Učno gradivo za šolsko leto 2022/23 
 
Predstavniki staršev so že pred sklicem seje prejeli sezname predlaganih gradiv – delovnih zvezkov s 
pripadajočimi cenami. Obseg delovnih zvezkov se bistveno ne spreminja, je pa v določenih primerih 
prišlo do porasta cene. Predstavniki staršev so bili pozvani k izrazu soglasja k predstavljenemu obsegu 
učnega gradiva za šolsko leto 2022/23.  
  
Sklep 5: Predstavniki sveta staršev so soglasno potrdili predlagan seznam učbenikov in ostalih učnih 
gradiv.  
 
Rezultati NPZ za 9. razrede 
Ravnateljica je predstavila aktualne rezultate nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu. V okviru 
NPZ so preverjali znanje pri SLJ, MAT in GEO. Doseženi rezultati pri vseh treh predmetih negativno 
odstopajo od slovenskega povprečja. Primerjava doseženih rezultatov v obeh oddelkih pa pokaže boljši 
povprečni rezultat v 9.A pri SLJ in MAT, medtem ko je bil pri GEO nekoliko uspešnejši 9.B. 
Dosežen skupni rezultat pri SLJ je bil 39,94%, pri MAT 49,23% in GEO 34,10%.  
Povprečje Slovenije je bilo pri SLJ 48,89%, MAT 57,6% in GEO 42,32%.  
Izpostavljeno je bilo, da učenci NPZ ne jemljejo resno, ker se rezultati ne upoštevajo oz. niso ocenjeni. 
V šoli s tem namenom potekajo tudi različne oblike priprave na samo preverjanje – temu pri je 
namenjen tudi dan dejavnosti.  
 
ad 4.) Razno 
Šolska prehrana  
Ravnateljica je predstavila kalkulacijo izračuna cene šolske prehrane. V skupnih stroških organizirane 
šolske prehrane 47% predstavljajo stroški živil, 14% stroški materiala in storitev ter 39% stroški dela. 
Po vseh treh skupinah je prišlo do povečanja cen – med 9,8% in 15,2%. Vse navedeno je povzročilo 
skupno 12,64% povečanje stroškov organizirane prehrane. Cene obrokov se bodo tako v prihodnjem 
šolskem letu spremenile. Cena šolske malice se določa v okviru ministrstva, ki pa za prihodnje šolsko 



 

 

leto še ni poslalo obvestila ali bo prišlo do spremembe. Predlog cenika obrokov za 2022/2023: malica 
0,90€, cena kosil se giba med 3,10€ in 3,60€  (glede na to, ali gre za nižje ali višje razrede oz. glede na 
to ali je kosilo redno ali občasno). Cena popoldanske malice 0,80€. 
 
Receptor 
Predstavniki staršev so potrdili, da se tudi v prihodnjem letu ohrani receptorja. Predviden prispevek 
na učenca/mesec znaša 1,54 €. 
 
Jutranje varstvo v 2. in  3. razredu: 
Glede na izkazano potrebo po jutranjem varstvu v 2. in 3. razredu se ob predvidenih stroških 
predvideva doplačilo na učenca/mesec v višini 11,19 EUR.  
 
Predstavnika staršev so ob zaključku seje izrazili pohvale za različne aktivnosti, ki so bile v zadnjem 
obdobju izvedene v šoli. Posebej so bile izpostavljene: 

- izvedba ekskurzije v okviru izbirnega predmeta nemškega jezika, 
- organizacija dneva dejavnosti – Noč v šoli za 3.a,  
- organizacija dogodka Noč v knjižnici,  
- organizacija aktivnosti v okviru tabora CŠD Kavka in  
- organizacija dogodka peke kruha v Lazah, v okviru skupine dodatne strokovne pomoči.  

 
Seja se je zaključila ob 20.40 uri. 
 
Zapisala:          Predsednik: 
Martina Zorič          Matej Kadunc 
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