
 

 

 
OŠ POLJE  
Zaloška 189 
1260 Ljubljana Polje  
 
 
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 
DATUM:  8. 6. 2021 ob 18. uri  
 
Prisotni: ravnateljica ga. Barbara Smrekar, pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida, socialna delavka 
ga. Damjana Govekar, psihologinja ga. Andreja Babič, socialna pedagoginja ga. Nataša Govekar, ga. 
Janja Pirnat, predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje.  
Opravičeno odsotni: lista prisotnosti  
 
Sejo vodil: predsednik sveta staršev g. Matej Kadunc 
Zapisnikar: ga. Martina Zorič, predstavnica 3. a  
 
Dnevni red :  

1. Načrtovanje dela za šolsko leto 2021/22 

2. Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2021/22 

3. Rezultati anketnega vprašalnika za učence in starše 

4. Razno  
 

 
 
ad 1.) Načrtovanje dela za šolsko leto 2021/22 
Namestnica ravnateljice je predstavila seznam obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo 
izvajali v prihodnjem šolskem letu. Notranja diferenciacija se bo izvajala v četrtem in petem razredu, v 
šestem in sedmem je predvideno oblikovanje manjših učnih skupin pri angleškem jeziku, v osmem in 
devetem razredu pa bodo oblikovane tri heterogene učne skupine pri matematiki, tujem jeziku in 
slovenskem jeziku. 
Šole v naravi, tabori – v prihodnjem šolskem letu so predvidene tri šole v naravi. Prva in druga, plavalna 
za pete in šeste razrede, v mesecu septembru ter zimska šola v naravi za šeste razrede v mesecu 
februarju. 
Komentar na izvedbo letošnje šole v naravi: s strani predstavnice staršev je bilo izpostavljeno vprašanje 
glede neizvedbe šole v naravi v letošnjem šolskem letu, medtem ko so v nekaterih šolah to dejavnost 
izvedli. Ravnateljica je pojasnila, da je šola zavezana spoštovati pravila iz okrožnic, ki jih oblikuje 
Ministrstvo za šolstvo. V konkretnem primeru bi bila izvedba šole v naravi v nasprotju z dovoljenim.   
 
Kot je praksa že nekaj let, se predvideva tudi izvedba plavalnega tečaja v okviru Javnega zavoda Šport 
Ljubljana, vendar termin trenutno še ni znan. Izvedba vseh programov pa je seveda odvisna od razvoja 
dogodkov, povezanih z epidemijo COVID19. 
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. 



 

 

Tudi v šolskem letu 2021/22 bo pouk potekal na obeh lokacijah. Po trenutno  razpoložljivih podatkih o 
vpisu bosta v prihodnjem šolskem letu organizirana dva oddelka prvih razredov, ki bosta skupaj s tremi 
oddelki drugih razredov delovala na stari šoli.   
Vodstvo šole je opozorilo, da je načrtovanje oddelkov zelo zahtevno zaradi velike fluktuacije učencev.  
 
Tako kot je že v letošnjem šolskem letu, bo za te učence na stari šoli potekalo tudi jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje. 
Podaljšano bivanje bo organizirano tudi za učence tretjih, četrtih in petih razredov (v 4. in 5.razredu 
do 15h). 
 
 
ad 2.) Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2021/22 
 
Predstavniki staršev so bili že pred sklicem seje pozvani k izrazu soglasja k predstavljenemu obsegu 
učnega gradiva za šolsko leto 2021/22.  
  
Sklep 2: Predstavniki sveta staršev so z večino glasov potrdili predlagan seznam učbenikov in ostalih 
učnih gradiv.  
 
Ravnateljica je dodatno predstavila tudi primerjalno tabelo števila delovnih zvezkov in stroškov za našo 
osnovno šolo in 4 primerjalne osnovne šole. Ugotavljamo, da v večini primerov naša šola predvideva 
uporabo manjšega obsega delovnih zvezkov. V preteklih letih so namreč pri spremljanju otrok opazili 
korelacijo med velikim številom delovnih zvezkov in slabšo funkcionalno pismenostjo. Z manjšim 
številom delovnih zvezkov želijo pri otrocih spodbuditi več samostojnega dela in več kreativnosti. 
Vodstvu šole je bil podan predlog predstavnika staršev, da učitelji po pregledu gradiv, ki so na voljo na 
trgu, podajo priporočen seznam primernih dodatnih gradiv, ki bi jih starši lahko uporabili kot dodatno 
pomoč. 
 
 
ad 3.) Rezultati anketnega vprašalnika za učence in starše 
Janja Pirnat je predstavila rezultate ankete o prehrani, ki je bila izvedena med starši in učenci osnovne 
šole (podrobnosti objavljene na spletni strani šole).   
 
 
ad 4.) Razno 
Predstavnikom staršev so bili predstavljeni tudi rezultati NPZ za šolsko leto 2020/2021. Opaža se 
negativno odstopanje od rezultatov slovenskega povprečja – tako v 6. kot v 9. razredu.  
Povprečni dosežen uspeh v devetih razredih je bil pri SLJ 45,4% (SLO povprečje 48,9%), pri MAT 
43,1% (SLO povprečje 48,1%) in pri tretjem predmetu, ki je bil v tem letu BIO 45,9% (SLO povprečje 
52,56%).  
Še večja odstopanja od slovenskega povprečja so opažena pri učencih šestih razredov: SLJ 48,6% (SLO 
povpr. 54,7%), MAT 40,5% (SLO povpr. 50,9%) in TJA 60,2% (SLO povprečje 66,8%). 
Največje odstopanje je pri predmetu MAT, kjer je tudi v daljši časovni vrsti viden trend upadanja učne 
uspešnosti učencev OŠ Polje.   
V razpravi je bila s strani predstavnikov staršev izražena zaskrbljenost glede učne uspešnosti.  
Poziv staršev vodstvu je bil, da se skuša storiti vse, kar je v moči šole, da se oddelke ohranja čim 
manjše, da bi imeli učitelji čim več možnosti za bolj prilagojeno delo z učenci.  
Dodatno so starši izrazili tudi mnenje, da bi si želeli tudi več vlaganj v izboljšanje pogojev za izvajanje 
šolskega dela, da bi tudi na ta način na dolgi rok skušali vplivati na rezultate učne uspešnosti. 
V šoli s tem namenom potekajo tudi različne oblike učnih pomoči šibkejšim učencem, katerih 
rezultati pa so običajno vidni na daljši rok.  
 
 



 

 

Šolska prehrana – cena obrokov ostaja enaka ceni, ki je veljala v letošnjem letu.  
Organizacija šolskih kosil za šole pomeni nadstandard, zato se financiranje šolskih kuhinj vsaj delno 
izvaja iz prodaje šolskih kosil. V letošnjem letu je na tem področju nastala težava v času dela na 
daljavo, ko so bile šole postavljene pred velik izziv, kako zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov 
dela šolskih kuhinj.  
 
Prispevek staršev za sofinanciranje jutranjega varstva v 2. in 3. razredu.  
Informativni izračun kaže, da bo prispevek na mesec 11,65 EUR. V primeru dodatnih otrok, ki bodo v 
jutranje varstvo vključeni naknadno, se lahko ta znesek na otroka zniža.  
V  prihodnjem šolskem letu se ohranja tudi vloga receptorja, prispevek na učenca na mesec znaša 
1,54 EUR.  
 
Pobude staršev: 

- S strani predstavnice staršev je bi podan predlog, da bi imeli otroci 1 uro na teden 
namenjeno izražanju lastnega mnenja, predlogov.  
Ravnateljica je povedala, da se v naslednjem šolskem letu že predvideva organizacija 
določenih aktivnosti za razvijanje socialnih veščin pri otrocih od 1. do 5. razreda. Z njimi bodo 
skušali dodatno razvijati to področje. 

- Povečan obseg neopravičenega izostajanja – s strani ravnateljice je bila podana informacija 
staršem, da se v zadnjem obdobju povečuje obseg neopravičenega izostajanja. V primeru, da 
imajo otroci res neke obveznosti (zdravnik ipd.), pozivajo starše, da v pisni ali elektronski 
obliki to zadržanost tudi sami potrdijo in pravočasno sporočijo v šolo.  

- Ponovo se v šoli srečujejo s primeri neustrezne komunikacije otrok preko spletnih omrežij, ki 
se ob prihodu otrok v šolo dostikrat sprevrže v različne oblike disciplinskih težav. Pozivajo 
starše, da vsaj občasno spremljajo aktivnost svojih otrok na mobilnih napravah.  

- Aktualni kontaktni podatki staršev – iz šole pozivajo starše, da v primeru sprememb 
telefonskih številk te javijo tudi v šolo – v premeru urgence, je nujen hitri kontakt s starši. 

- S strani ene od predstavnic staršev je bil podan tudi predlog za organizacijo več izletov, 
ekskurzij. Ravnateljica je opozorila, da je bila v letošnjem letu izvedba omejena zaradi 
omejitev, ki so obstajale v času epidemije. Predstavljen je načrt dni dejavnosti, ki ga bodo 
skušali izvesti v prihodnjem šolskem letu. Vedno pa je pri načrtovanju teh dejavnosti 
potrebno tehtati med stroški in obsegom teh aktivnosti.  

 
 
Seja se je zaključila ob 20. uri. 
 
Zapisala:          Predsednik: 
Martina Zorič          Matej Kadunc 
 
 
Priloga: 

SVET STARŠEV junij 
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