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Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče 

Datum: 15.6.2021 

Št: 900-2/2021/1 

ZAPISNIK 

2. REDNA seja sestanka Sveta staršev OŠ Istrskega odreda Gračišče, 
ki je potekala v torek, dne 15.6.2021, preko aplikacije Zoom 

s pričetkom ob 16.30 

 

Seznam vabljenih na sejo: Stella Agni Kržišnik, Bojan Jerman, Nataša Berlič, Marjetka Pezdir Kofol, 

Erika Arko, Ema Beširević, Nadja Švab,Ksenija Gliha, Maša G.K.; Nataša Rozman, ravnateljica Vanja 

Košpenda. 

 

Odsotni: Nataša Rozman, Simon Jakac, Bojan Jerman, Ema Beširević, Erika Arko 

 

Podatek o sklepčnosti: Svet staršev je bil sklepčen 

 

Dnevni red: 

1. Cene delovnih zvezkov 

2. Nadstandard v šolskem letu 2021/2022 

3. Pobude  in predlogi 

4. Razno 

 

Ad. 1 
V okviru prve točke je ravnateljica podala kratek opis predstavitev delovnih zvezkov, ki so jih po 

razredih izbrali učitelji. 

 

Podane so bile pripombe glede gradiv za 6. razred in sicer glede delovnega zvezka za gospodinjstvo, ki 

se ga je črtalo iz seznama. Prav tako je bila pripomba glede cene gradiv za 6. razred in sicer glede 

Atlasa sveta. Ravnateljica je pojasnila, da je to Atlas za osnovne in srednje šole, ki se ga uporablja pri 

nadaljnjem šolanju, in da se lahko uporablja rabljen Atlas, če le ni preveč stara izdaja.  

Delovni zvezki za 1. triado so za starše brezplačni. 

 

Sklep: Svet staršev je podal soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezni razred v šolskem 

letu 2021/2022. 

 

Ad. 2 
V okviru druge točke je ravnateljica predstavila nadstandardni program za šolsko leto 2021/2022. Za 

udeležbo otroka v predstavljenem razširjenem programu šole starši podajo soglasje.  

 

Sklep: Svet staršev je podal soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah v šolskem letu 

2021/2022. 

 

Ad. 3 
V  okviru 3. točke je ravnateljica člane Sveta staršev seznanila z naslednjimi spremembami: 

- cena malice se dviguje iz 80 na 90 centov – starši naj čim prej izpolnijo vprašalnik o prehrani 

- zaključne prireditve ob kocu leta s starši ne bo, zaklučki bodo po posameznih razredih. 
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Ad. 4 
V okviru 4. točke so predstavniki stašev 7. in 8. razreda izrazili nestrinjanje z ocenjevanjem in 

zaključevanjem ocen pri posameznih učiteljih. Smatrajo, da so pristranski pri ocenjevanju in da imajo 

nekorekten odnos z nekaterimi učenci. 

 

Ravnateljica je povedala, da je učitelj pri svojem delu avtonomen in strokoven. Sprememba šolskega 

koledarja, ocenjevalnega obdobja in števila pridobljenih ocen je bila sprejeta z namenom in potrjena s 

sklepom pristojnega ministrstva. Pri ocenjevanju in zaključevanju ocen učitelji sledijo smernicam in 

priporočilom ZRSŠ in MIZŠ.   Poudarila je, da se odnosi izgrajujeo obojestransko, tako s strani 

učitelja kot učenca. 

 

Predsednica sveta staršev je pozvala predstavnike ostalih razredov, da izrazijo svoje mnenje glede 

poteka dela na daljavo.  

  

Ugotovljeno je bilo, da je pouk na daljavo v 7., 8. in 9. razredu potekal brez težav, saj so pri delu z 

računalnikom samostojni. Pri 4. in 5. razredu so bile na začetku težave, saj pouk ni potekal preko 

aplikacije Zoom, kot je bilo dogovorjeno na svetu staršev na začetku šolskega leta. Težava naj bi bila 

pri uporabi računalnika in odsotnostjo staršev v jutranjih urah. V zadnjih tednih pred prihodom v šolo, 

je pouk potekal delno preko Zooma, delno preko pisnih navodil učitelja. Podobna situacija je bila v 1. 

triadi. Nekateri učitelji so se težje privadili uporabi tehnologije za delo na daljavo. 

 
Predstavnica staršev 2. razreda se je zahvalila nadomestni učiteljici drugega razreda, za njeno zelo strokovno 

delo, individualen pristop do vsakega učenca (in starša). V razred (in tudi v delo na daljavo) je vnesla veliko 

raznolikosti in motivacije za učenje. 

 

Več predstavnikov staršev je pohvalilo učiteljico 5. razreda, ki je delo na daljavo opravljala strokovno in zavzeto, 

v skladu s predstavljenim načinom dela na 1. redni seji sveta staršev.  

 

Ravnateljica je ponovila, da je bil za izvajanje pouka na daljavo sprejet načrt na nivoju šole. Vsi učitelji 

so v delo na daljavo vložili veliko energije in truda. Večinsko so sledili dogovorjenim smernicam, 

vendar so se morali delu z mlajšimi učenci prilagajali potrebam staršev. Brez njihovega sodelovalnja bi 

pouk na daljavo težko izpeljali. 

V kolikor bomo ponovno šli na daljavo, se bo del pouka pri vseh predmetih in v vseh razredih, izvajal 

tudi preko videokonference. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18:00 

 

 

Zapisala:        Predsednik: 

Stella Agni Kržišnik       Stella Agni Kržišnik 


