
 

 

 

Številka:  900-5/2021-3-R 

Datum:  7. 6. 2021 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA ANKARAN 

v šolskem letu 2020/2021 

 

V ponedeljek, 7. 6. 2021, se je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran ob 17. uri pričela 3. 

redna seja Sveta staršev Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

 

Prisotnih je bilo 16 predstavnikov Sveta staršev. Odsotnih je bilo 5 predstavnikov, pri čemer 

sta dve predstavnici svoj izostanek opravičili, njunih namestnikov ni bilo, trije predstavniki 

svojega izostanka niso opravičili, prav tako ni bilo na sejo njihovih namestnikov. 

 

Seje so se udeležile tudi ravnateljica zavoda, pomočnica ravnateljice za šolo in pomočnica 

ravnateljice za vrtec ter tajnik VIZ kot zapisnikar.  

 

Ravnateljica pozdravi vse navzoče in predstavi točke dnevnega reda. Sejo bo vodil namestnik 

predsednice Sveta staršev g. Bojan Ferlež, ker je predsednica Sveta staršev ga. Ana Poljak 

svoj izostanek opravičila. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev Zapisnika 2. redne seje, z dne 3. 3. 2021. 

2. Potrditev Zapisnika 2. dopisne seje, z dne 28. 5. 2021. 

3. Seznanitev z dnevi dejavnosti. 

4. Delno poročilo o uresničevanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcu v šolskem letu 

2020/2021. 

5. Analiza vzgojno-izobraževalnega dela v obdobju pouka na daljavo. 

6. Predstavitev ankete o zadovoljstvu z delovanjem vrtca. 

7. Vprašanja, predlogi, pobude, mnenja. 
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Namestnik predsednice Sveta staršev postavi vprašanje o morebitnih pripombah na dnevni 

red, ker slednjih ni, je ta soglasno sprejet. 

 

1. točka:  Potrditev Zapisnika 2. redne seje, z dne 3. 3. 2021. 

Namestnik predsednice Sveta staršev vpraša, če ima kdo kakšno vprašanje glede Zapisnika 2. 

redne seje Sveta staršev Osnovna šola in vrtec Ankaran. Glede na to, da pripomb ni, 

predlaga, da se odloča o potrditvi zapisnika. Zapisnik je soglasno potrjen. 

Sklep 3R/1:  Člani Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 

Osnovna šola in vrtec Ankaran. 

 

2. točka:  Potrditev Zapisnika 2. dopisne seje, z dne 28. 5. 2021. 

Namestnik predsednice Sveta staršev preide na 2. točko. Vpraša, če ima kdo kakšno 

vprašanje glede Zapisnika 2. dopisne seje Sveta staršev Osnovna šola in vrtec Ankaran. Glede 

na to, da  pripomb ni, predlaga potrditev zapisnika. Zapisnik je soglasno potrjen.  

Ravnateljica še pove, da bo na spletni strani šole, pod zavihkom Starši, objavljen seznam 

učbenikov in potrebščin, tako da si ga bodo lahko vsi ogledali. Glede na to, da so plačniki 

potrebščin starši, je potrebno pridobiti njihovo mnenje. Na določenih šolah imajo pomisleke 

o smiselnosti naročanja določenega gradiva, zato je prav, da ga pogledajo tudi starši. Učitelji 

so preverili, ali res potrebujejo vse potrebščine. Izbrali so samo tiste, ki so se jim zdeli 

najboljši za poučevanje. 

Namestnik predsednice Sveta staršev predlaga, da se o zapisniku glasuje. Zapisnik je 

soglasno potrjen. 

Sklep 3R/2:  Člani Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev 

Osnovna šola in vrtec Ankaran. 

 

3. točka:  Seznanitev z dnevi dejavnosti. 

Ravnateljica predstavi dneve dejavnosti predvidene v šolskem letu 2021/2022. Starši teh 

izhodov ne plačujejo, saj jih plača Občina Ankaran. Vsak razred ima določeno število 

tehniških, naravoslovnih dni (15 na razred). Dejavnosti se načrtujejo, kot da pouk bo. Letos so 

določene dejavnosti odpadle. Nekaj jih bomo lahko nadomestili, nekaj smo uspeli izpeljati 

pred jesenskimi počitnicami. Če ne bo možno vsega izpeljati, bomo morali te stvari izpeljati 
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na daljavo, kar je možno. Starši so določene športne dneve izpeljali sami, za kar se jim 

ravnateljica zahvali. 

Poteka debata o izvedbi nadomeščanja dejavnosti. Šola si prizadeva za izvedbo dejavnosti, 

vendar ni vse odvisno od šole. Šola je naravnana k njihovi izvedbi in si za to tudi prizadeva. 

Slediti mora tudi ukrepom NIJZ.  

Namestnik predsednice Sveta staršev vpraša, če ima še kdo kakšno pripombo. Pripomb ni. 

Sklep 3R/3: Ni sklepa.  

 

4. točka:  Delno poročilo o uresničevanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcu v 

šolskem letu 2020/2021. 

Pomočnica ravnateljice za vrtec pove, da je bilo tekoče šolsko leto razgibano, posebej za 

najmlajše, ki so se v vrtec uvajali trikrat. Pohvali vse vzgojitelje in pomočnike, ker so se vsi 

potrudili, da bi bil povratek vsakič čim bolj prijeten. Ena izmed predstavnic staršev pohvali 

izvajanje dvojezičnega oddelka. Pomočnica ravnateljice za vrtec še pove, da gre najstarejša 

skupina v Pomorski muzej. Drugih obogatitvenih dejavnosti ni bilo možno izvesti zaradi 

prepovedi združevanja otrok. Zato so v vsakem mehurčku poskušali narediti bivanje v vrtcu 

čim bolj pestro. Vsega se ne bo dalo nadoknaditi, trudili se bomo, da čim več. V delnem 

poročilu ni vključen Ankarančkov tek, ki je bil izveden in Tačke pomagačke. 

Pomočnica ravnateljice za vrtec še pove, da se bodo popravila in vzdrževanje vrtca izvajalo v 

poletnem času. Ravnateljica pove, da so bili lani seznanjeni, bo potrebno izvesti popravilo 

vrtca. Sedaj je vse pripravljeno, da se sanacija lahko začne. Potekala bo v več fazah, vrtca se 

ne bo zapiralo. Če bi bil obseg del večji, bi vrtec čez poletje preselili v šoli, vendar to ne bo 

potrebno.  

Sklep 3R/4: Ni sklepa.  

 

5. točka: Analiza vzgojno-izobraževalnega dela v obdobju pouka na daljavo. 

Ravnateljica pove, da je bilo delo na daljavo analizirano. Ugotavljali so, kaj je bilo dobro in kaj 

je potrebno popraviti. Na anketo so odgovarjali učenci od 4. razreda dalje, skupno 149 

učencev. 46 % je bilo zadovoljnih s poukom na daljavo, 19 % ne, občasno 35 %. 85 % se jih je 

v spletni učilnici znašlo, 8 % se jih ni, samo pri nekaterih predmetih se jih ni znašlo 7 %. 56 % 

vprašanih meni, da je bila snov podana razumljivo, 8% da ne, 35 % samo nekatera. Na 

vprašanje, kaj bi spremenili pri pouku na daljavo, so bili odgovori različni.  
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Na anketo za starše je odgovorilo 219 staršev, največ v 6.a in 8.a. 67 % staršev je menilo, da 

so učenci imeli dovolj videokonferenčnega pouka, 4 % da ga je bilo preveč, 28 % vprašanih je 

menilo, da ga je bilo premalo. 64 % staršev je menilo, da so spletne učilnice pregledne, 4% so 

menili da niso, 32 % je menilo, da so pregledne samo nekatere spletne učilnice. 55 % jih 

meni, da so učenci s strani učiteljev dobili jasna navodila, 3% jih je menilo, da ne, 41 % jih je 

bilo mnenja, da so bila podana navodila večinoma jasna. 69 % staršev je odgovorilo, da je 

njihov otrok dobil povratno informacijo s strani učitelja vedno, 29 % občasno, 1 % nikoli.  

Z odzivom razrednika, drugih učiteljev, svetovalne službe in ravnateljice je bila večina staršev 

zadovoljna, nekaj je bilo zelo zadovoljnih. Z odzivom drugih učiteljev so bili starši tudi 

zadovoljni, s svetovalno službo različno. Na koncu ankete je bilo precej sporočil staršev, 

večinoma pohvale. Nekaj jih je izrazilo zaskrbljenost in željo, da se pouk na daljavo več ne 

ponovi, nekaj jih je menilo, da se, kljub trudu učiteljev, pouka na daljavo ne da nadomestiti s 

klasičnim poukom. 3 starši so izrazili kritiko nad delom učiteljev in sistemom, ki vlada v 

državi. 

Namestnik predsednice Sveta staršev vpraša, kakšni so rezultati uspeha. 

Ravnateljice pove, da bodo rezultati uspeha znani konec šolskega leta. Predstavljeni bodo v 

Poročilu o LDN in objavljeni na spletni strani. 

 

6. točka: Predstavitev ankete o zadovoljstvu z delovanjem vrtca. 

Ravnateljica pove, da je anketo izpolnilo 67 staršev, s tem, da imajo nekateri v vrtcu 2 otroka. 

73 % staršev je odgovorilo, da so z delom strokovnih delavcev zelo zadovoljni, 27% jih je  

zadovoljnih. Z obveščanjem staršev je 67 % zelo zadovoljnih, 28 % je zadovoljnih, nekaj % jih 

je nezadovoljnih. Starši si želijo, da bi bilo več obvestil na oglasni deski. S prehrano je zelo 

zadovoljnih 8 % staršev, 37 % je zadovoljnih, nekaj je tudi takih, ki so nezadovoljni. Starši so 

bili povprašani po željah, idejah, priporočilih. 85 % staršev je s čistočo in urejenostjo vrtca in 

okolice zelo zadovoljnih. Z delovnim časom je 13 % staršev nezadovoljnih. Pomočnica 

ravnateljice za vrtec pove, da so po povratku v vrtec vzgojitelji vprašali starše, kako 

potrebujejo varstvo. Varstvo je bilo potrebno organizirati v mehurčkih, vzgojitelji in 

pomočniki se morajo dovolj pokrivati. Največji problem je pri najmlajših. Delo je bilo tako 

organizirano glede na povratne informacije staršev. Starše bomo ponovno pozvali, da 

sporočijo spremembe glede potreb po varstvu.  
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Starši so s sodelovanjem z vodstvom zelo zadovoljni in nezadovoljni, zelo malo je 

nezadovoljnih. Na koncu so bili komentarji staršev, ki se bodo skušali upoštevati za naprej. 

Največ pohval je bilo glede dvojezičnega oddelka, največ nezadovoljstva zaradi zapiranja 

vrtca. Na obali je bila sicer prisotnost v vrtcih najvišja, drugod po Sloveniji je vrtec 

potrebovalo 8% do 12%, v Ankaranu 25%. 

 

7. točka: Vprašanja, predlogi, pobude, mnenja. 

Starši predlagajo zbiranje idej glede predavateljev, predlagajo, da bi se predavanje izvedlo 

videokonferenčno. Šola za starše bi lahko potekala med vikendom, ne samo med tednom, 

ker nimajo vsi časa med tednom.  

Eden izmed staršev pove, da so otroci imeli premalo medsebojnega stika, v času zaprtja vrtca 

bi se lahko sestali in imeli dejavnosti preko Zoom-a. Pomočnica ravnateljice pove, da je to 

smiselno za 2. starostno obdobje, za 1. pa ne. Pove še, da je potrebno vrtec na daljavo 

nadgraditi. 

Pomočnica ravnateljice pove še glede zaključkov v vrtcu, in sicer jih imajo drugi vrtci v 

dopoldanskem času, v okviru skupine, drugi vrtci jih imajo samo za najstarejše otroke, ki 

zapuščajo vrtec. Pri nas bo izveden popoldanski zaključek, kjer bo lahko prisoten en starš. 

Starši najstarejših se s tem ne strinjajo, želijo, da bi na zaključek prišla oba starša. Pomočnica 

ravnateljice za vrtec pove, da je zavod za izvedbo prireditve tudi odgovoren. Eden izmed 

staršev predlaga, da bi zaključek organizirali zunaj. Ravnateljica pove, da dokler je razglašena 

epidemija, se je potrebno držati omejitev.  

Eden izmed staršev še vpraša, zakaj ni bilo izvedeno tekmovanje Kengurujček. Ravnateljica 

pove, da bodo v bodoče ponudili udeležbo na tekmovanjih vsem zainteresiranim.   

Eden izmed staršev vpraša še glede Protokola izvajanja pouka na daljavo. Ravnateljica pove, 

da je bil sprejet in objavljen v LDN šole.  

Eden izmed staršev pove, da je bilo premalo podajanja snovi s strani učiteljev in so se otroci 

morali učiti sami. Drugi so mnenja, da je bilo takega pouka dovolj. Ravnateljica pove, da so 

imeli učenci na voljo pomoč računalnikarja, hišnika, učiteljev v podaljšanem bivanju. 

Eden izmed staršev pove, da bi bilo potrebno pri določeni strokovnih sodelavcih določene 

zadeve urediti. Ravnateljica pove, da če ji ne sporočijo imen teh delavcev, ne more ukrepati.  

Predstavnica 9. razreda se zahvali v imenu staršev, ker pazijo na njihove otroke, za odzivnost, 

opažanja.  
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Ravnateljica se zahvali vsem staršem. Pove še, da je problematičen 6. razred, ki so prešli z 

enega učitelja na 12 učiteljev in 12 različnim načinov dela. Starši bi si želeli, da se pouk 

poenoti. Ravnateljica pove, da so 6. razredi znani kot kritična skupina tudi na ravni države. 

Predstavnik drugega razreda pove, da je tudi 2. razred problematičen, v njem naj bi bilo 

veliko nasilja in konfliktov. 

Eden izmed staršev še pove, da naj bi bilo zunanje igrišče zanemarjeno. Ravnateljica pove, da 

je igrišče dopoldan od šole, popoldan ga koristijo vsi. Na tistem mestu se je načrtovalo 

telovadnico, zato igrišče še ni bilo obnovljeno. Ko bo s strani občine jasno sporočeno kakšni 

so plani za naprej, se bo igrišče lahko uredilo. 

Adaptacija vrtca je bila zadržana zaradi načrtov občine z gradnjo telovadnice. 

Starši pohvalijo delo vzgojiteljic in vodstva ter določene učiteljice. Ravnateljica pozove starše, 

naj morebitne težave sporočijo razrednikom. 

 

Seja se je zaključila ob 18:50. 

 

 

Zapisala:       Namestnik Predsednice Sveta staršev 

Urška Pečar                            Bojan Ferlež 

                    

 

 

 

 


