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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV – 2. 3. 2021  
 

 
Datum seje: 2. 3. 2021 – seja je potekala na daljavo preko uporabe aplikacije ZOOM. 
Ura pričetka: 17.00               
Ura zaključka: 17.50 
Prisotni: 28 
Odsotni: 7 (6 predstavnikov se je opravičilo) 
 
Dnevni red: 

1. Realizacija programa 
2. Izkušnje ob delu na daljavo 
3. Predlogi in pobude staršev 

 
 
K 1. točki:  
 
Realizacija programa: 

- Realizacija programa je med 48 % in 50 %, kar je normalno, saj smo imeli v novembru dodatni 
teden počitnic. 

- Organizacija dela pred prihodom učencev v šolo je v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci so v času pouka v istem razredu 
(mehurčki). Ko so v heterogenih skupinah, nosijo maske in se držijo navodil. Malice in kosila so 
časovno razporejena po oddelkih, da je čim manj druženja. Šola ima 860 učencev in 100 zaposlenih, 
zato je težko ves čas zagotoviti varnostno razdaljo. Učenci so v skupnih prostorih z masko.   
Prostore redno zračimo in razkužujemo.  

- Učitelji/-ice so v času dela na daljavo svoje delo opravljali po urnikih in po strokovnih priporočilih 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo. 

- Realizacija samih predmetov je zadovoljiva, nekaj primanjkljajev je le pri dnevih dejavnostih – 
naravoslovni in športni dnevi –  kar bomo skušali nadoknaditi, ko nam bodo razmere to dopuščale. 

- Prišlo je do spremembe šolskega koledarja, in sicer smo imeli dodatni teden počitnic, znižalo se je  
število ocen pri predmetih (na 3 ocene za predmete, ki so tedensko 3 ali več ur, in na 2 oceni za 
tiste, ki so tedensko do 2 uri), imamo samo eno ocenjevalno obdobje.  

- V lanskem šolskem letu ni bil izveden tabor v Rim za osmošolce, zato smo ga izvedli v mesecu 
oktobru 2020, nadomestili smo ga  s tridnevnim taborom v Posočju. 

- V lanskem šolskem letu ni bila izvedena šola v naravi za četrtošolce v Savudriji, zato je bila izvedena  
v septembru 2020 v Portorožu. 

- Vsi ostali tabori so bili odpovedani. Za naprej urejamo rezervacije terminov.  Za vse tabore se bomo 
usklajevali s starši. 

 
K 2. točki: 
 
Izkušnje ob delu na daljavo: 

- Vsebine v učnih načrtih se niso zmanjšale. Učitelji/-ice so iz učnih načrtov predelali snov, ki je bila 
primernejša za delo na daljavo. Pri tem smo dobili usmeritve Zavoda RS za šolstvo. 

- Glede na dolžino oziroma trajanje šolanja na daljavo je rezultat zadovoljiv. 
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- Delo na daljavo je imelo več pasti. Starši so spremljali svoje otroke na ZOOM-ih, prišepetavali so 
jim na preverjanjih, učenci so imeli razne izgovore glede delovanja internetne povezave. 

- Učitelji/-ice so se uspešno spopadali s težavami učencev, jih spodbujali, jim pomagali ter jim bili 
ves čas na voljo. Prav tako tudi staršem. 

- Nekaj učencev je potrebovalo več spodbude, zato smo vse razpoložljive učitelje/-ice in svetovalne 
delavke zadolžili, da so pomagali tem učencem. 

- Učitelji/-ice  bodo do 12. 3. 2021 ponavljali in utrjevali predelano snov. Potrebno je utrditi 
doseženo znanje, da bodo napredovali v višjem razredu. V devetem razredu se bodo posvetili 
temam, ki so nujne za delo v srednji šoli. Ne bodo se posvečali temam nacionalnega preverjanja 
znanja, ker dokazano nimajo zveze z nadaljnjim šolanjem. Po 12. 3. 2021 bomo naredili načrte 
ocenjevanj za posamezne oddelke. Učenci bodo seznanjeni s pisnim in ustnim ocenjevanjem. 

 
 
K 3.  točki: 
 
Predlogi in pobude staršev: 

- Predstavnika 9. a je zanimalo, kako bo letos z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) in kako je s 
točkovanjem. Gospa ravnateljica je pojasnila, da bo NPZ izveden. Rezultati NPZ se ne štejejo 
nikamor. Naša šola se bo posvetila temam, ki so nujne za delo v srednji šoli. 

- Starše 3. razredov zanima, ali bo izveden tabor na Pokljuki in kako je z že plačanimi obroki. Gospa 
ravnateljica je pojasnila, da je Pokljuka odpovedana, prejeta plačila se bodo vračala na račun, ki ga 
morajo starši posredovati v računovodstvo šole. Starši so v nadaljevanju predlagali, če se lahko 
vplačan znesek zadrži in prenese na tabor, ko bo izveden. Gospa ravnateljica se bo pozanimala v 
računovodstvu, kako je s tem, in posredovala odgovor gospodu predsedniku. 

- Predstavnico 8. b zanima, kako je z izbirnimi predmeti. Gospa ravnateljica je pojasnila, da imajo 2. 
3. 2021 ob 19. uri sestanek z učitelji/-cami. Načrtuje se, da se bodo izbirni predmeti začeli naslednji 
teden (s ponedeljkom, 8. 3.). Izvajali se bodo v mehurčkih, v heterogenih skupinah bodo učenci 
nosili maske. 

- Predstavniki razredov so se zahvalili gospe ravnateljici za prijazen sprejem nazaj v šolo in vsem 
učiteljem in učiteljicam za vso potrpežljivost, sodelovanje in pomoč pri pouku na daljavo. 

 
 
Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil za sodelovanje. 
 
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 17. 50 uri. 
 
   Zapisala: Sabina Roglič          Predsednik sveta staršev: 
                               Robert Piščanc 
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