
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 

z dne 28.9.2021 

 

Sejo je vodila ravnateljica Fani Bevk. Seja se je začela ob 18. uri v jedilnici. Lista prisotnosti 

je priložena. 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 25. maja 2021 

2. Predstavitev predstavnikov razredov in izvolitev novega predsednika 

3. Seznanitev s Poslovnikom sveta staršev 

4. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2020/21 

5. Letni delovni načrt (LDN) 2021/22 

6. Razno 

 

Ad 1 

Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik z dne 25. maja 2021. 

 

Ad 2 

Vsi predstavniki razredov so se predstavili ostalim in povedali, kako so bili izvoljeni – bodisi 

so se javili, so bili izžrebani, ipd. Predstavili so tudi svoje izkušnje, v glavnem so vsi zadovoljni, 

res pa je, da se večinoma nihče noče javiti za predstavnika. 

Ravnateljica je povedala, kakšno delo opravlja predsednik. Mandat predsednika traja 3 leta. 

Izvoljen je bil g. Marjan Tičar, predstavnik 6.C, ki je tudi že sam obiskoval to OŠ. Ravnateljica 

pove, da se starši usklajujemo z njim glede določenih stališč, ki jih potem on posreduje 

ravnateljici. Za namestnico je izvoljena Ana Šinkovec, predstavnica 2.B. 

Ad 3 

Starši so se seznanili s Poslovnikom sveta staršev. 

 

Ad 4 

Ravnateljica Fani Bevk je predstavila Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 

2020/21, ki je sestavni del tega zapisnika. Posebej je izpostavila delo z učenci tretje triade ter 

trud, da so vsem učencem zagotovili računalnik. Nekateri so podarjene računalnike celo vrnili, 

ker so si kasneje nabavili svoje. Poudarila je, da dela na daljavo ne gre primerjati z delom v 

šoli, sploh za priseljence, ki niso zadosti v stiku s slovenščino. Učenje po vrnitvi ni moglo 

potekati z enakim tempom. Danes ugotavljajo, da je treba pri učencih nižjih razredov veliko 

nadoknaditi, posebej so na udaru drugošolci, ki so bili doma tako v vrtcu kot v 1. razredu.  

 

Starši so povedali svoje izkušnje šole na daljavo: nekateri predstavniki staršev so izrazili 

mnenje, češ da se z otroki premalo dela in da bi jih lahko bolj obremenili. Drugi opozarjajo, da 

je napor biti preveč ur za računalnikom. Tretji opozarjajo, da je bilo premalo preverjanj znanj 

in po vrnitvi nazaj v šolo preveč testov. 

 

Ad 5 

Obravnavali smo Letni delovni načrt (LDN) 2021/22. Šola bo nadaljevala z usposabljanjem 

mlajših z delom z računalnikom, da se bodo znali sami priklopiti v primeru dela na daljavo. 

Letos oba oddelka 5. razredov na bivši Trgovski šoli, v kar so vložili veliko truda. 18 ur športa 

imajo šolarji v športni dvorani, kar je veliko več kot prej, saj ni več na voljo mala telovadnica. 

Šola je popolnoma zasedena, tako da je treba v primeru govorilnih ur celo malo počakati. Šola 



ima okrepljeno svetovalno službo, na novo zaposleno psihologinjo, tudi defektologinjo, po 

potrebi nudijo pomoč staršem. 

Ravnateljica opozori, da se boji, da dela ne potekajo dovolj hitro. Dogovor, da se napiše dopis 

na občino v imenu Sveta staršev. 

 

 

Ad 6 

Izpostavljeno je bilo vprašanje, kaj lahko storimo za naše otroke, da bi se po koncu osnovne 

šole znali pravilno odločiti za nadaljevanje šolanja. Med pogovorom je bilo opaziti, da tudi 

nekateri starši ne razumejo sistema šolanja in vseh možnosti, ki jih ponujajo srednješolski 

programi. Predlog je bil, da se učencem zadnje triade (tudi učencem 7 razreda) pomaga z obiski 

kariernih sejmov, obiskom podjetij in srednjih šol, in ne samo gimnazij, in se jim s tem približa 

poklice, ki so perspektivni in lažje zaposlitvi. Pri tem bi lahko pomagali tudi starši učencev, ki 

imajo podjetja in bi bili pripravljeni v svoje podjetje povabiti na obisk in predstavitev poklica 

manjše skupine učencev. 

 

Starši so si za zaključek ogledali zeleno streho. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15. 

 

                                                                                              Zapisala:  Ana Vučina Vršnak 

 


