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Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče 

Gračišče 5 

6272 Gračišče 

 

Datum: 16.10.2020 

Št. 900-6/2020/2 

ZAPISNIK 

1. redni sestanek Sveta staršev OŠ Istrskega odreda Gračišče, 

ki je potekala v petek, dne 16.10.2020 ob 16.30, v prostorih šole 

Seznam vabljenih na sejo: Nataša Rozman, Marjetka Pezdir Kofol, Simon Jakac, Stella Agni 

Kržišnik, Ksenija Gliha, Nadja Grdina Švab, Maja Vulić, Tanja Berlič, Bojan Jerman, Ema 

Beširević, Erika Arko 

Prisotni: ravnateljica Vanja Košpenda, Nataša Rozman, Marjetka Pezdir Kofol, Simon Jakac, 

Stella Agni Kržišnik, Ksenija Gliha, Nadja Grdina Švab, Maja Vulić, Tanja Berlič, Ema 

Beširević  

 

Odsotni: Erika Arko, Bojan Jerman 

1. Poslovnik o delovanju sveta staršev 

2. Obravnava LDN 2020/2021 

3. Aktualne informacije 

4. Razno 

 

Ad. 1 

V okviru prve točke je ravnateljica podala kratko obrazložitev Poslovnika o delovanju sveta 

staršev. Prisotni člani so izvolili in soglasno potrdili za predsednika sveta staršev Stello Agni 

Kržišnik ter namestnico Ksenijo Gliha. Za pripravo prvega zapisnika so določili članico Stello 

Agni Kržišnik. Predlagani so bili manjši popravki Poslovnika o delovanju sveta staršev s 

katerimi so se člani strinjali.  

Ad. 2 

V okviru druge točke je ravnateljica predstavila  ključne vsebine LDN 2020/2021. Predstavila 

je razvojno strategijo šole, materialne, kadrovske in prostorske pogoje šole, organizacijo 

vzgojno-izobraževalnega dela, strokovne organe šole, pedagoško in strokovno delo, 

povezovanje šole z okoljem, šolsko kuhinjo, sodelovanje s straši ter šolski red. Osrednje teme:  

 

- šola še naprej izvaja vzgojno izobraževalni proces po načelih FIT pedagogike 

- v novem šolskem koledarju ni delovnih sobot 

- organizirani dnevi dejavnosti so pod vprašanjem zaradi  epidemije covida 19 

- organizirana je šola v naravi za 5. razred v marcu 2021 

- omogočeno poučevanje italijanskega jezika – financiranje MOK 

- poudarek v izobraževalnem procesu je na digitalni pismenosti 

- vrtec je vključen v projekt NA-MA POTI, kot razvojni vrtec 
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- organizirani dnevi trajnostne mobilnosti in aktivnosti iz projekta PEŠ BUS. Starši so opozorili 

na neprilagojeno hitrost voznikov v okolici šole in potrebo po pločniku na relaciji Beli kamen 

– Gračišče 

- ob pomanjkanju strokovnih delavk v vrtcu priskoči na pomoč delavka preko javnih del 

- šola se je prijavila na razpis Prva zaposlitev v vrtcu – pomočnik vzgojitelja začetnik in čaka 

na rezultat razpisa. 

Mnenje članov sveta: Prisotni člani so podali  pozitivno mnenje k  LDN 2020 /2021 

Podatek o sklepčnosti: Svet staršev je bil sklepčen. 

Ad. 3 

V okviru 3. točke Aktualne informacije je ravnateljica člane sveta seznanila s potekom vzgojno 

izobraževalnega dela v času epidemije covida 19: 

- od ponedeljka 19.10.2020 poteka pouk po modelu C (1. - 5. razred v šoli, 6. - 9. razred na 

daljavo), program v vrtcu poteka po modelu B 

- šola je organizirala dodatne ure računalništva in v prvem tednu tehnične dneve, da se učenci 

seznanijo z digitalno tehnologijo za učenje na daljavo. Vsi učenci od 4. do 9. razreda imajo AAI 

– identiteto. 

- šola je učencem v izposojo razdelila 10 tabličnih računalnikov 

- pouk na daljavo bo potekal v dopoldanskem času po prilagojenem urniku na polno uro, v 

spletnih učilnicah eAsistenta. V kanalu dobijo učenci navodila za delo, v spletni učilnici 

opravljajo aktivnosti, učitelj delo sprotno evalvira. Tako se pouk na daljavo ne bo zavlekel v 

popoldanske in večerne ure. 

Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora, ki se 

nanašajo na aktivnosti predstavnikov staršev vrtca ter ničnosti vseh sprejetih odločitev in 

sklepov na tako imenovanem »Prvem sestanku sveta staršev vrtca Gračišče«.  

Predstavnica oddelka vrtca se s povedanim ni strinjala.  

Ad. 4 

V okviru točke Razno so starši opozorili:  

- da se v času, po interesni dejavnosti  (pevski zbor) v vrtcu gnete preveč staršev, ki prihaja po 

otroke,  ne vstopajo posamično in ni varnostne razdalje 

Sklep:  

Opozarjati starše, da vstopajo v vrtec posamično ter upoštevajo aktualna navodila za 

preprečevanje okužb.  

- da je pri določenem učitelju pri poučevanju slovnice prihajalo do napak pri razlagi slovnič-

nih pravil; pogoste so bile tudi slovnične in pravopisne napake v navodilih in razlagi. 

Sklep: Ravnateljica bo učitelja opozorila, kakor tudi vse ostale učitelje, na upoštevanje 

pravopisnih pravil, predvsem pri delu z učenci na daljavo. 

 

- da če je možno premakniti obvezne izbirne vsebine na drug termin. 

Odgovor ravnateljice: Ni možno, ker se izbirne vsebine v urniku izvajajo po obveznem 

programu. 
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Sestanek je bil zaključen ob 18:30. 

 

Zapisala:        Predsednik: 

Stella Agni Kržišnik       Stella Agni Kržišnik 


