
 

 

ZAPISNIK 
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2013/2014; torek, 17.6.2014, 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. Predstavitev ustanavljanja fundacije 
2. NPZ – predstavitev dosežkov 
3. Poročilo o delu šole 
4. Nadstandardni program 
5. ''POTEPUHI'' predstavitev dela Judita Mihev 
6. Razno 
 
  
 
 
1. Predstavitev ustanavljanja fundacije 
 
G. Kolmanič – fundacija je v ustanavljanju. Namen je predvsem možnost različnih oblik zbiranja 
denarja za šolo (dohodnina, donacije podjetij…) Za leto 2015 je cilj, da se dodatno zbere okrog 
3.000,00 EUR sredstev v okviru fundacije (1.000,00 EUR dohodnina, 2.000,00 EUR različne donacije). 
Fundacija za delovanje potrebuje ustanovitelje, upravo in nadzorni svet (že določeno), vsi ostali lahko 
postanemo  PRIJATELJI FUNDACIJE in sicer s tem pomagamo pri promoviranju fundacije, 
pomagamo pri iskanju donatorjev (vsak prijatelj naj bi našel za leto 2015 enega donatorja, ki bo 
doniral vsaj 100,00 EUR v fundacijo). Prijatelji fundacije postanemo tako, da kontaktni osebi 
posredujemo svoje kontaktne podatke. 
Ime fundacije še ni določeno, zbirajo se predlogi. 
 
2. NPZ – predstavitev dosežkov 
 
Predstavljeni so bili dosežki NPZ za našo šolo (podrobno so predstavljeni v gradivu  
SVET STARŠEV junij 2014). 
Ugotovljeno je bilo, da so rezultati šole za 6. razred pod SLO povprečjem: 
 

   OŠ POLJE  SLO    

MAT  50,7  62,4  
-11,7  

SLJ  57,7  61,9 
-4,2  

TJA  47,3  48,2  
- 0,9  

 
Rezultati za 9. razred so prav tako pod SLO povprečjem, razen pri predmetu FIZIKA, 
 

   OŠ POLJE  SLO  
  

MAT  47,1  53,4  
-6,3  

SLJ  49,0  55,1  
-6,1  



 

 

FIZ  51,4  46,3  
5,1  

 
 
Predlog sveta staršev za naslednje leto je, da se prikaže primerjalno rezultat tekočega leta in 
prejšnjega leta. 
 
 
 
3. Poročilo o delu šole 
 
Ravnateljica ga. Barbara Smrekar je predstavila delo šole in sicer na šoli je bilo v šolskem letu 
2013/2014 izdelanih več raziskovalnih nalog in vse so bile nagrajene (5 bronastih priznanj, 2 srebrna 
priznanja in 2 zlata priznanja). 
 
Šole v naravi za leto 2013/2014:  

- 9 uspešno izpeljano  
- 2 sta odpadli zaradi premalo prijav 

 
17 uspešno  izpeljanih projektov v šolskem letu 2013/2014 
 
11 uspešno izpeljanih prireditev v šolskem letu 2013/2014 
 
Na šoli deluje šolski radio ob petkih 
 
Šola je sodelovala/izvedla: 

- Evropski teden mobilnosti 
- Tradicionalni slovenski zajtrk 

 
4. Nadstandardni program 
 
 

 
 
S strani ravnateljice ga. Smrekar je bil predstavljen nadstandardni program za šolsko leto 2014/2015 
(leto 8 predlaganih šol v naravi in za 1. in 3. razred organiziran tečaj plavanja). 
 
Svet staršev soglasno potrdi NADSTANDARDNI PROGRAM ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015. 



 

 

5. PLANINSKI KROŽEK POTEPUHI 
 
Predstavitev planinskega krožka s strani ga. Judite Mihev, ki že nekaj let uspešno vodi planinski 
krožek. V šolskem letu 2013/2014 so otroci odšli na TABOR na ZELENICO (vsak leto), otroci na 
taboru zelo uživajo, odziv je zelo pozitiven in veseli predvsem to, da je sodelovanje s starši zelo dobro. 
Ga. Judita Mihev pohvali vse starše, ki so sodelovali kakorkoli pri izvedbi tabora na ZELENICI. 
  
 
6. Razno 
 
Vsi učenci 9 razredov so se uspešno vpisali v srednjo šolo, zaznava pa se upad vpisa na srednje 
poklicne šole. 
 
Oblikovala se je tudi pritožbena komisija za naslednja 4 leta, v kateri so predstavniki staršev: 
Janez Ogrič 
Viktor Vertačnik 
Borut Kolmanič 
Melita Zupančič 
 
Šolska prehrana: 
Vloga za subvencijo na šoli ni potrebna, po spremembi zakona je merilo za uveljavljanje subvencije 
odločba o otroškem dodatku. 
Cena za šolsko prehrano ostane nespremenjena, lahko pa pride med letom do sprememb 
 
Dvigalo: 
MOL naj bi v celoti financirala dvigalo. 
 
Podrobno je vsebina zapisnika predstavljena v gradivu  
SVET STARŠEV junij 2014. 
 
 
Pripravila: 
Melita Zupančič 
 
 
 
 
   


