
 

 

ZAPISNIK 
Sveta staršev OŠ Polje v šolskem letu 2017/2018;  

Torek, 26. septembra 2017, ob 18.00 uri na OŠ Polje 
 

Prisotni: 
Predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Polje 
 

Ostali prisotni: 
Ravnateljica OŠ ga. Barbara Smrekar 
Psihologinja ga. Metka Weiss 
Psihologinja ga. Andreja Babič 
Socialna delavka ga. Damjana Govekar 
Pomočnica ravnateljice ga. Tatjana Robida  
 
Dnevni red: 
1. Soglasje k Letnemu poročilu za šolsko leto 2016/2017 
2. Razno 
 
1. Letno poročilo za šolsko leto 2016/2017 
 

Ravnateljica ga. Barbara Smrekar je podrobno predstavila letno poročilo (priložena 
prezentacija).  
Glede učnega uspeha lahko izpostavimo, da je bilo kar nekaj učencev, ki ponavljajo razred 
(4). Veliko je bilo zopet govora o rezultatih NPZ za 9. razred. Kot vsako leto je ugotovljeno, da 
rezultati malenkost odstopajo od slovenskega povprečja, ravno tako pri rezultatih NPZ za 6. 
razred, šolske ocene pa so zelo dobre (povprečno 4,1). 
Podrobneje je bilo predstavljeno tudi delovanje šolskega sklada in predlog glede zbiranja 
dodatnih sredstev v sklad. Ravnateljica je predstavila predlog, da bi v naslednjem šolskem 
letu v pogodbo dodali člen, ki bi omogočal staršem, da se v pogodbi obvežejo, da bodo pri 
položnici dodatno plačevali določen znesek v sklad. Svet staršev je predlog soglasno podprl z 
šolskim letom 2018/2019. 
Letno poročilo za šolsko leto 2016/2017 je prav tako soglasno potrjeno. 
 
2. Razno 
 

Pred šolo je trenutno gradbišče in ravnateljica opozori na upoštevanje meja gradbišča. 
Opravljanja del ni bilo možno prestavljati, ker je določeno s strani MOL-a (obnovitvena dela 
na več objektih v  MOL). 
Starši predlagajo ureditev prometa ob šoli - na poti do šole, večkrat pride do zastojev pred 
vhodom v šolo in predvsem je nevarno to, da otroci nimajo zagotovljene varne poti do šole. 
Na Ljubljanskih šolah se je pojavila porast glist med učenci, starši naj šolo obveščajo o 
morebitnem pojavu glist, uši in ostalih zadev, da šola lahko ustrezno in hitro ukrepa. 
Glede na lanskoletno opazko staršev, neizpolnjevanje delovnih zvezkov pri predmetu 
Geografija, je svoj način dela predstavila učiteljica ga. Tanja Pecin Završan. Starši na njeno 
delo nismo imeli pripomb. 
 
Zapisala: 
Melita Zupančič 


