
 

 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV 

 

 

V četrtek, 20. 9. 2018, je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran potekala 1. redna seja 

Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019. seja je pričela ob 17.00 uri. 

 

Prisotnih je bilo 18 staršev, od tega 7 predstavnikov vrtca in 11 predstavnikov šole. 

 

Prisotni:   Lea Stopar, Monika Stepan, Renata Fabec, Ana Poljak, Daša Goričan, 

Meliha Fajić, Erika Ražman, Suzana Cupać, Adela Kocjančič, Mojca 

Kukanja Gabrijelčič, Špela Podnar, Laura Živič, Tanja Vižintin, Katja 

Magdič, Brankica Savić, Martina Odar, Bojan Ferlež, Karmen Samsa 

 

Ostali prisotni: Željka Ličan Adamčič, ravnateljica in Kristina Twrdy, pomočnica 

ravnateljice za vrtec. 

 

 

 

1. točka: KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV – IZVOLITEV PREDSEDNIKA IN 

NAMESTNIKA 

 

Ravnateljica ga. Željka Ličan Adamčič, je pozdravila starše in opravičila odsotnost pomočnice 

ravnateljice, ga Martine Petrovčič in poslovne sekretarke, ga Urške Pečar, ki se seje nista 

mogli udeležiti. 

Ravnateljica je starše pozvala, naj se predstavijo in povedo, kateri razred oziroma skupino 

predstavljajo, saj je večina novo izvoljenih predstavnikov sveta staršev. 

Po predstavitvi je ga. Ličan Adamčič predlagala, da se izvoli nov predsednik, oziroma potrdi 

dosedanji. Starši so predlagali, da se potrdi dosedanja predsednica ga. Ana Poljak, kar so 

soglasno potrdili z dvigom rok.  

Za namestnika je predlagan gospod Bojan Ferlež, kar člani Sveta staršev soglasno potrdili. 

 

Sklep:   Za predsednico Sveta staršev je imenovana gospa Ana Poljak, za namestnika 

predsednice je imenovan g. Bojan Ferlež. 
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2. točka: PREDSTAVITEV POROČILA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE 

IN VRTCA ANKARAN 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec, ga. Kristina Twrdy, je predstavila poročilo vrtca za šolsko 

leto 2017/18. Izpostavila je vzdrževalna dela, ki so bila opravljena v poletnem času. Ravno 

tako je tudi predstavila potek obogatitvenih dejavnosti, ki so potekale v dopoldanskem času 

ter rezultate ankete staršev. 

Gospod Ferlež je vprašal ali se bo v prihodnjem šolskem letu dejavnosti bolje razporedilo, saj 

so bili otroci konec šolskega leta zasičeni z vsemi dejavnostmi. Ga. Twrdy mu je povedala, da 

bo v novem letnem delavnem načrtu videl tabelo, kjer so dejavnosti tudi časovno 

opredeljene. 

 

Ravnateljica ga. Ličan Adamčič je predstavila poročilo šole za preteklo šolsko leto.  

Ga. Odar je opozorila na netočnost podatka o opravljenih bralnih značkah, saj v tretjem 

razredu niso vsi otroci opravili bralne značke. Izpostavila je tudi poročila razrednikov, kjer naj 

bi se poudarjalo izstopajoče otroke. Ravnateljica je pojasnila, da je to samo zato, da se 

opozori na prisotnost določene problematike; otrok se ne poimensko izpostavlja. 

Ga. Stopar se je pridružila mnenju ge. Odar, da tekom leta razredniki niso staršev obveščali o 

določeni problematiki v razredu in so bili s tem seznanjeni komaj konec šolskega leta ter 

posledično neprijetno presenečeni. 

Ga. Ražman je pripomnila, da so starši pogrešali informacije o izvedbi kolesarskega izpita, 

zato bodo v bodoče informacije tako na spletu, kakor tudi na pisnem obvestilu, ki ga bo 

učenec prinesel domov. 

 

Sklep:   Poročilo Letnega delovnega načrta Osnovne šole in vrtca Ankaran je bilo 

soglasno sprejeto. 

 

 

3. točka:  PREDSTAVITEV PREDLOGA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE 

IN VRTCA ANKARAN 

 

Predlog letnega delovnega načrta vrtca je predstavila ga. Twrdy. Izpostavila je obogatitvene 

dejavnosti, ki se bodo izvajale v dopoldanskem času ter ponudbo popoldanskih dejavnosti, ki 

bodo potekale v prostorih vrtca s strani zunanjih izvajalcev in bodo plačljive. 

Ga. Kukanja je pripomnila, naj starše opozorimo, da se predšolskega otroka ne sme zasičiti s 

popoldanskimi dejavnostmi, naj jih imajo največ dvakrat tedensko. 

Starši so pripomnili tudi, da se je pred leti izvajal dvojezični program v najstarejšem oddelku 

vrtca, kjer sta bili istočasno v oddelku dve vzgojiteljici, slovensko in italijansko govoreči. 

Predlagajo, da bi se to znova uvedlo, saj se je pokazalo kot dobra praksa. 
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Ravnateljica predstavi letni delovni načrt šole za leto 2018/2019. Poudari sodelovanje po 

vertikali in vse načrtovane dejavnosti. Občasno se bo sodelovalo tudi z osnovno šolo iz 

Hrvatinov. 

Glede na trend priseljevanja se je pripravilo nahrbtnik dobrodošlice za priseljence, v katerih 

bo literatura za celo družino. 

Ga. Vižintin predlaga, da se otroke pred odhodom na tekmovanja ustrezno pripravi. 

Ravnateljica bo učitelje prosila, da to podkrepijo. 

Ga. Stopar da pobudo za izdelavo smernic za izboljšanje dosežkov NPZja. Ga. Ličan Adamčič 

odvrne, da moramo otroke naravnati k resnemu pristopu k NPzju, na sprotno reševanje 

nalog, da spoznajo tip nalog. 

 

Sklep:   Predlog Letnega načrta Osnovne šole in vrtca Ankaran je bil soglasno sprejet. 

 

 

4. točka: VPRAŠANJA, PREDLOGI, POBUDE, MNENJA. 

 

Ga. Ličan Adamčič predstavi Razvojni načrt Osnovne šole in vrtca Ankaran. Ker je to 

ustvarjanje prvega razvojnega načrta, povabi starše k sodelovanju, dopolnjevanju, k 

skupnemu snovanju. Pozove jih h komentiranju, k podaji povratne informacije. 

Ga. Fajić pohvali izvedbo lanskih projektov, predstavitve razstave Ane Frank in obeležitve 

obletnice prve svetovne vojne, saj motivirata otroke k iskanju informacij. 

Starši spodbujajo k večji avtoriteti učiteljev. 

Ga. Ličan Adamčič starše spodbudi k temu, da skupaj poiščemo učinkovite načine za 

motivacijo otrok, za pridobitev otrok. 

Ga. Samsa opozori na izvedbo zaključka vrtca, saj se je v preteklih dveh letih pokazalo, da so 

gledalci nemirni in glasni, predvsem po vrnitvi najmlajših otrok v dvorano. Ga. Twrdy pove, 

da so o tem govorile že strokovne delavke vrtca na vzgojiteljskem zboru in da se bo našlo 

nov, izboljšan način za izvedbo zaključka. 

 

Seja se je zaključila ob 19.30. 

 

Zapisala:                                               Predsednica Sveta staršev: 

Kristina Twrdy                                                 mag. Ana Poljak 

 

 

Ankaran, 26. 9. 2018 

        

          

 


