
ZAPISNIK 

Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2013/2014;  

Četrtek, 26. 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 

Predstavniki MOL-a, ki so bili vabljeni so svoj prihod opravičili 

Dnevni red: 

1. Soglasje k letnemu poročilu za šolsko leto 2012/2013 in  

Letnemu delovnemu načrtu šole za šolsko leto 2013/2014  

 

2.    Soglasje k predlogu o izvedbi programa prilagajanja na vodo  

3.    Drugačne oblike dela z učenci 

4.    Potreba po dvigalu za gibalno ovirane osebe na OŠ Polje 

5.    Razno 

 

1. Soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2012/2013 in  

Letnemu delovnemu načrtu šole za šolsko leto 2013/2014  

 

Svet staršev je dal soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2012/2013 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014 

 

Na šoli se bodo izvajali izbirni predmeti in sicer iz dveh sklopov: 

- Družboslovno humanistični sklop 

- Naravoslovno tehnični sklop 

 

Dnevi dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, športni dnevi) skupno število 

za šolsko leto 2013/2014 je 15 dni. 

V primeru odsotnosti učenca samo na dnevu dejavnosti, katera ni bila v naprej napovedana, so 

starši dolžni poravnati stroške dneva dejavnosti. 

 

 



Šole v naravi in tabori 

V šolskem letu 2013/2014 bo izvedenih 6 šol v naravi, 2 tabora in pevski vikend. 

 

Glede na lanskoletno pripombo glede smučarske šole v naravi Rogla in sicer cena (zakaj bivajo 

otroci v hotelu) je ravnateljica ga. Barbara Smrekar predstavila cene za šole v naravi 11 različnih 

šol in ugotovitev je bila, da se cena bistveno ne razlikuje od ostalih prizorišč. 

Ugotovitev Sveta staršev glede zimske šole v naravi Rogla je, da je Rogla primerna izbira, 

predvsem iz naslova pogojev za učenje smučanja in bivanja (otroci so nastanjeni v depandansi 

pod hotelom). 

 

Interesne dejavnosti 

Možnost izbire interesnih dejavnosti na šoli je velika in sicer na voljo je 33 različnih dejavnosti, ki 

se bodo na šoli izvajale glede na število prijavljenih učencev.  

 

Jutranje varstvo je na šoli organizirano za učence od 1. do 3. razreda 

 

Oddelki podaljšanega bivanja učencev, ki ostajajo v podaljšanem bivanju v letošnjem šolskem 

letu je veliko, zato je na šoli oblikovanih 7 skupin (učenci so razdeljeni glede na razred). 

Priporočilo ga. ravnateljice je bilo, da bi učence višjih razredov (predvsem 5 razredov) starši 

postopoma pričeli navajati na samostojno pot domov. 

 

Svet staršev je dal soglasje k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2013/2014. 

 

2. Soglasje k predlogu o izvedbi programa prilagajanja na vodo 

 

Na šoli bo tudi v tem šolskem letu organiziran program prilagajanja na vodo, ki ga financira MOL 

in sicer za učence 1. razreda (10 dni) in učence 3. razreda (12 dni). 

 

Svet staršev je dal soglasje k izvedbi programa prilagajanja na vodo. 

 

3. Drugačne oblike dela z učenci 

 

Na šoli je trenutno evidentiranih: 

-  19 učencev, ki imajo odločbo na podlagi katere se izvaja posebna oblika dela, 1 učenec ima 

odločno za stalno spremljevalko 

- 17 učencev tujcev 

- 17 učencev s katerimi bodo učitelji izvajali posebno dodatno delo 

- 35 odkritih nadarjenih otrok, ki so razdeljeni v 7 skupin (od dva do 7 učencev) 

 

 

4. Potreba po dvigalu za gibalno ovirane osebe na OŠ Polje 

 

Glede na pismo, ki je bilo naslovljeno s strani šole na MOL, je ravnateljica predstavila odgovor 

MOL-a glede dvigala. Ugotovljeno je bilo, da trenutno na MOL-u rešujejo zadeve iz prejšnjih let, ki 



se obravnavajo kot nujne. Tako, da je s strani staršev prišla pobuda o nakupu dvigala (stopniščno 

dvigalo za invalide), ki je precej cenejše. 

Svet staršev je predlagal, da se ta ideja predstavi na Svetu šole in da se v ta namen oblikuje 

posebna delovna skupina. 

 

5. Razno 

 

a) Križišče Zadobrovška – Rjava cesta je s tem šolskim leto urejeno z semaforjem  

 

b) Novo šolsko igrišče učenci in otroci zelo pridno uporabljajo. Zgodile so se tudi manjše 

poškodbe igrišča. 

 

c) Starši izpostavimo problem glede glavnega odmora (učenci ostajajo v razredih, imajo na voljo 

5 min za WC). Ravnateljica poudari, da so učenci v razredih, da kulturno zaužijejo malico. Tudi 

nekateri  učitelji (predvsem razredniki) so izrazili željo, da bi več časa preživeli s svojim 

razredom.  

Ravnateljica je idejo o tem pridobila na podlagi dveh dobrih izkušenj na drugih šolah in želi, 

da damo ideji nekaj časa in da bodo vidni rezultati.  Na naslednji seji ravnateljica poda 

povratno informacijo. 

Svet staršev se je v večini s tem strinjal, tako da do nadaljnjega ostaja glavni odmor v razredih, 

zadnjih 5 min za WC. 

 

Predlog staršev glede spremembe prostih dni v mesecu januarju ni bil soglasno sprejet, tako, da 

prosti šolski dnevi ostajajo kot so zapisani v šolski publikaciji. 

 

 

 

 

 

Zapisala:  

 

Melita Zupančič 

   

 

 

 

 

  

 

 


