
ZAPISNIK SVETA STARŠEV OŠ POLJE – 01.06.2017 OB 18.00 

 

Prisotni: 

- predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje 
- ga. Barbara Smrekar, ravnateljica 
- g. Anton Podobnik, predsednik Četrtne skupnosti Polje 
- ga. Metka Weiss, psihologinja 
- ga. Tatjana Robida, pomočnica ravnateljice 
- ga. Damjana Govekar, svetovalna delavka 
- ga. Andreja Babič, psihologinja 
 

Dnevni red: 

1. Načrtovanje dela za šolsko leto 2017/2018 

2. Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2017/18 

3. Razno 

 

1. Načrtovanje dela za šolsko leto 2017/2018 

- Predstavili so izbirne predmete, ki so jih učenci izbrali za prihodnje leto in 

oblike diferenciacije. 6 in 7R bo pouk angleščine, matematike in 

slovenščine obiskoval v manjših učnih skupinah. 8 in 9R pa iste predmete 

po heterogenih manjših učnih skupinah. 

- Imeli bomo 2 šoli v naravi in 1 tabor Astronomija. Plavalni tečaj bo še 

vedno potekal v 1 in 3R v organizaciji Zavoda za šport Ljubljana. Starši so 

s predlogom soglašali. 

- Predstavili so dneve dejavnosti in stroške povezane z njimi za vse 

razrede. Starši so pohvalili kombinirane ekskurzije. Svet jih je potrdil. 

- V letošnjem šolskem letu so učenci izdelali kar nekaj raziskovalnih nalog 

in prejeli zanje tudi priznanja. MOL je učence nagradil z izletom v Italijo. 

 

- Pouk bo v naslednjem letu za 1R  (trije oddelki) še vedno potekal na stari 

šoli in na centralni šoli bo 1 oddelek več. 

 

- Poleg naših učencev bodo na stari šoli tudi učenci OŠ Zadobrova in Vrtec 

Pedenjped. Potrebna bo dobra organizacija in sodelovanje. Zaradi 



večjega števila učencev se bo zmanjšal obseg jedilnice in vsaj 1 R bo 

moral imeti kosilo v svojem razredu.  

 

Izrazi se skrb zaradi pomanjkanja zunanjih površin, saj ni zagrajeno in 

nevarnost se s številom otrok še povečuje. 

Gospod Podobnik pove, da bo vrtec v Kašelju zgrajen v prihodnjem letu, 

da se gradnja OŠ Zadobrova prične v juliju in bo trajala celotno šolsko 

leto. Za vse okoliške šole stara šola predstavlja dobro rešitev. Pove tudi, 

da so zemljišča ob stari šoli že pridobljena in da ne vidi težave, da ne bi 

MOL zemljišča zagradil in s tem povečal varnost.  

Predlaga se tudi, da bi omogočili kakšna igrala. Ravnateljica bo poslala 

dopis na MOL po potrebi ograje in morebitnih igralih. 

 

Poleg tega opomni, da bo Zaloška cesta zopet gradbišče. Kopalo se bo od 

križišča z Zadobrovško cesto do križišča za Vevče, kjer bo krožni promet. 

Ob gradnji bo promet tekel in je potrebno obvestiti starše, da pot v šolo 

ne bo varna. Prehajanje čez Zaloško bo oteženo. Potrebno bo obvestiti 

starše. 

 

Pove, da je MOL uspela pridobiti zemljišča – travnik ob igrišču športnega 

društva Polje in namera je, da se zgradi otroško igrišče. 

 

Gospod Podobnik izrazi željo, da se vse dopise s strani šole naslovljene na 

MOL pošlje tudi četrtni skupnosti, da so obveščeni o poteku dogovorov in 

da tudi oni sodelujejo. 

 

- Predstavi se potreba po podaljšanem bivanju, ki ga je v naslednjem letu 

zelo veliko. Potreba je za 203 ure. 4 in 5 R imata samo do 15.00 ure. 

Ravnateljica pove, da je bil prejšnji teden objavljen predlog Zakona o OŠ, 

ki vsebuje zmanjšanje podaljšanega bivanja na 2 uri na dan.  

Starši predlagajo, da se o tej nameri obvesti vse starše OŠ Polje, če je 

možno preko razrednikov na mail, ki vsebuje direktno povezavo do 

mesta, kjer lahko podamo mnenja in pritožbe na predlagan zakon. 

Poleg tega naj ravnateljica tako ravnanje predlaga tudi drugim 

ravnateljem. 

 

  



2. Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2017/18 

 

- Predstavi se predlog učnega gradiva in delovnih zvezkov po posameznih 

razredih. Pri nekaterih se doda ali zamenja, ker so založbe iz 1 delovnega 

zvezka spremenili na 3-4. Cena se bistveno ne spremeni. 

- Dvigne se cena v 3R, ker se uvaja predmet angleščine. V 5R so ukinili 2 

delovna zvezka, v 6 in 7R so ukinili 1 delovni zvezek, je pa potreben 

nakup atlasa v 6R in je zato strošek višji. Atlas se uporablja do konca OŠ. 

V 8 in 9R se doda delovne zvezke pri predmetu Zgodovina. 

Svet staršev predlog potrdi, vendar zahteva, da se delovni zvezki res 

uporabljajo s tem, da se učitelji organizirajo in zvezke uporabljajo čez celotno 

šolsko leto in ne le zadnji mesec. Še posebej starši opozorijo na to, da se ob 

koncu leta pregledajo in to učiteljica tudi oceni. 

 

3. Razno 

- Rezultati NPZ: OŠ Polje je malo pod povprečjem, s tem, da se rezultati 

vsako leto slabšajo. Razvila se je debata o tem, kako otroci razmišljajo o 

teh testih in kako o tem razmišljajo starši. Odpre se debata o porušeni 

sliki naselja. Ena mamica izpostavi, da so v blokih (kjer so družine 

razdeljene na A in B listo) neenakomerno razporejeni. Vsi se strinjamo, 

da se takšna delitev pozna tudi v šoli in posledično na učnem uspehu. 

Ravnateljica, socialna delavka in psihologinja potrdijo, da imajo ogromno 

dela z družinami, ko rešujejo težko problematiko. Vprašanja o 

uravnoteženosti bi bilo potrebno nasloviti na stanovanjski sklad, ki deli 

stanovanja.  

- Receptor: Vsi se strinjamo, da ostane in da se strošek razdeli na vse 

učence. Starši predlagajo tudi receptorja na stari šoli. Naslednje leto bi se 

strošek lahko delil tudi na OŠ Zadobrova in Vrtec Pedenjped. 

Ravnateljica bo preverila to možnost. 

- Vpis v srednje šole: Zelo malo učencev se vpisuje na poklicne šole. Prav 

tako se manjša vpis v šole z zahtevnejšim programom. Na gimnazijo 

Bežigrad se letos ni vpisal nihče. 

- Anketa o zadovoljstvu staršev: Anketo je izpolnilo 79 staršev in 

zadovoljstvo je ocenjeno kot dobro. Razvila se je debata, kako bi povečali 



odstotek staršev, ki bi anketo izpolnili, vendar nismo prišli do kakšnega 

zaključka. 

- Ravnateljica pove, da bo narejena energetska sanacija stavbe z izolacijo 

in novim ovojem stavbe, z žaluzijami na južni strani stavbe in sanacija 

kotlovnice. 

- Starši pohvalijo predavanja za starše, ki so razmeroma zelo dobro 

obiskana. Predlagajo še več predavanj g. Polajnarja ter o tematiki 

varnosti na svetovnem spletu. 

 

 

Zapisala: 

Mojca Ojstrež Kogovšek 


