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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

 

DATUM: 15. 2. 2018 ob 18. uri 

 

Prisotni: ravnateljica ga. Barbara Smrekar, pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida, 

socialna delavka ga. Damjana Govekar, psihologinja ga. Metka Weiss, psihologinja ga. 

Andreja Babič, predsednik Četrtne skupnosti Polje g. Anton Podobnik, predstavniki staršev v 

Svetu staršev OŠ Polje. 

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Sejo vodil: predsednik Sveta staršev OŠ Polje g.  Janez Ogrič 

Zapisnikar: ga. Sonja Istenič Dizdarević, predstavnica 7.b 

 

 

Dnevni red :  

  

1. Vzgojno in učno delo v prvem ocenjevalnem obdobju 

2. Vpis v 1. razred 

3. Vpis v srednje šole 

4. Jutranje varstvo – nadstandard (doplačilo staršev) 

5. Razno 

 

Ad1) 

Ga. ravnateljica je predstavila vzgojne in učne rezultate v prvem ocenjevalnem obdobju; 

Največ nezadostnih ocen je bilo v 8.r (18), sledijo 9.r (14), 6.r (12), 7.r (11), 5.r (7) in 3.r z 2 

negativnima ocenama. Po predmetih je bilo največ nezadostnih pri MAT (1 RS, 14 PS), 

sledijo NIT (2 RS, 6 PS), TJA (1 RS, 6 PS), SLJ (2 RS, 4 PS), FIZ (5), BIO (4), GEO (2), 

NEM (2), ZGO (2), DRU (2) in SPO (1). 

Na PS (predmetni stopnji) so bili 3 učenci več kot pri 4 predmetih negativno ocenjeni. 

 

V vzgojnem  in učnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju se kažejo: 

- odsotnost učnih in delovnih navad, 

- impulzivnost in razburljivost otrok, ki prihajajo v konflikte z vrstniki in učitelji, 

- vzgojna nemoč staršev, njihova neorganiziranost in neodzivnost na vabila šole. 

 

V III. triadi je tudi veliko neopravičenih izostankov od pouka; 7. r (95 ur), 8. r (90 ur),   9.r 

(92 ur). 

 

Vzroki: 

- odsotnost pri izbirnih predmetih, zlasti ko so ti na urniku kot predura, 

- zamujanje na začetku pouka (1.r -starši otroke pripeljejo prepozno) in med urami 

samimi, 

- starši ne napišejo opravičila za otrokovo odsotnost. 

 



Ad2) 

Socialna delavka ga. Damjana Govekar je predstavila vpis otrok v bodoči 1. razred. 

Za vpis v 1. razred v šol. l. 2018/19 je v registru 94 otrok. Do 15. 2. 2018 se je vpisalo 65 

otrok (55 novincev in 10 lanskih preložitev). V bodočem šolskem letu bodo 3 oddelki 1. 

razreda. 

 

Ad3) 

Psihologinja ga. Metka Weiss je predstavila vpis v srednje šole za šol. l. 2018/19. 

V srednjo poklicno šolo program računalničar so se vpisali 3 učenci.  

V srednjo strokovno šolo – program ekonomski tehnik se je vpisalo 7 otrok, v  program 

tehnik računalništva 5, v program tehnik zdravstvene nege in farmacevtskega tehnika pa je 

število vpisanih enako kot lani. 

V Gimnazija Bežigrad se je vpisalo 6 učencev, Gimnazijo Vič 4 in v Gimnazijo Ledina 3. 

V zadnjih dveh letih raste zanimanje za športne oddelke, letos predvsem v gimnazijah 

(Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Šiška in Gimnazija Šentvid). 

 

V gimnazijski program se je vpisalo približno 40% devetošolcev, kar je približno 7% manj 

kot lani. 

V srednje strokovne šole se je vpisalo približno 50% devetošolcev, kar je 5% več kot lani, v 

poklicne šole pa približno10% devetošolcev, kar je le nekoliko več kot lani. 

Interes za vpis v poklicne šole pri nas še vedno ne raste, kljub ugodnostim kot so štipendije za 

deficitarne poklice in dobre možnosti na trgu dela za prvo zaposlitev. 

 

Ad4) 

Ga. ravnateljica je predstavila problematiko financiranja jutranjega varstva v 2. in 3. razredu. 

Ker zakon (ZOŠ, 22. člen) predvideva le JV za 1. razred, z naslednjim šolskim letom MOL le 

sofinancira stroške JV za 2. in 3. razred in bo tako JV za 2. in 3. razred nadstandard. Šola bo 

organizirala JV za 2. in 3. razred, vendar bo potrebno doplačilo staršev - del stroškov bodo 

krili starši. Višina prispevka staršev bo odvisna od vpisa otrok v JV. 

Sklep: predstavniki staršev bodočega 2. in 3. razreda morajo o tem seznaniti ostale starše pred 

aprilskim roditeljskim sestankom, saj bo takrat že potekal vpis v JV za šol. l. 2018/19. 

 

Ad5)  

Ga. ravnateljica je opozorila, da v šolo prihajajo bolni otroci, ki prenašajo obolenje na druge 

otroke in učitelje. Starši so dolžni poskrbeti za varstvo bolnega otroka, prav tako  naj bi 

sporočali v šolo, ko se pri otroku pojavijo uši ali druge težave, saj se le s sprotnim 

obveščanjem lahko težave odpravijo. 

 

Sprejeli smo dopolnitev pravil šolskega reda, da v odsotnosti razrednika vodi postopek 

izrekanja vzgojnega opomina  nadomestni razrednik razrednik. 

 

Psihologinja ga. Andreja Babič je predstavila evalvacijski vprašalnik svetovalne službe na 

temo Učno in vzgojno delovanje šole v šolskem letu 2017/2018. 

Ta vprašalnik bo staršem posredovan v papirni obliki na aprilskem roditeljskem sestanku. 

 

Predsednik četrtne skupnosti g. Anton Podobnik je posredoval ideje za ureditev prometne 

varnosti ob šoli (prehod od igrišča do šole). Starši so predlagali, da se tam vzpostavi prvotno 

stanje- betonska zapora. 

Začela se bo tudi ureditev Zaloške ceste, ki bo trajala približno 7 mesecev. V tem času bo 

promet  do šole potekal enosmerno. 



 

Na novo smo izvolili predstavnike staršev v upravnem odboru Fundacije šole in šolskega 

sklada, saj sedanjima  poteče mandat.  

To so: 

 

gospa Bojana Adem, predstavnica 8.b, 

gospa Ines Rutar, predstavnica 5.b, 

gospod Dejan Košir, predstavnik 2.c, 

gospod Boštjan Kreslin, predstavnik 6.a. 

 . 

 

 

 

 

Sestanek se je končal ob 20.30. 

 

 

 

Zapisnik napisala:                                                                                               Predsednik: 

 

Sonja Istenič Dizdarević                                                                                     Janez Ogrič 

 

 


