
 

 

 

Številka:  900-5/2021-3 

Datum:  30. 9. 2021 

 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA ANKARAN 

v šolskem letu 2021/2022 

 

V torek, 21. 9. 2021, se je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran ob 17.00 uri pričela 4. 

redna seja Sveta staršev Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

 

Prisotnih je bilo 20 predstavnikov Sveta staršev. Odsotna je bila ena predstavnica, ki je svoj 

izostanek opravičila. Seje so se udeležile tudi ravnateljica zavoda, pomočnica ravnateljice za 

šolo in pomočnica ravnateljice za vrtec ter tajnica VIZ kot zapisničarka.  

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje sveta staršev - izvolitev 2 članov 

2. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta OŠV Ankaran za šolsko leto 

2020/2021  

3. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta Vrtca Ankaran za šolsko leto 

2020/2021  

4. Letni delovni načrt Osnovne šole Ankaran za šolsko leto 2021/2022  

5. Letni delovni načrt Vrtca Ankaran za šolsko leto 2021/2022  

6. Vprašanja, predlogi, pobude, mnenja. 

 

Ravnateljica pozdravi vse navzoče, predstavi dve sodelavki, pomočnici ravnateljice, otvori 

sejo in postavi vprašanje o morebitnih pripombah na dnevni red, ker le-teh ni, je dnevni red 

soglasno sprejet. 
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1. točka:  KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV 

V letošnjem šolskem letu je odstopila Ana Poljak, predsednica Sveta staršev in predstavnica 

staršev iz šole v Svetu zavoda. Prav tako je odstopila Ana Bordon kot predstavnica staršev iz 

šole v Svetu zavoda.  

S tem razlogom je bilo treba določiti oz. izbrati predsednika ali predsednico Sveta staršev in 

hkrati dva manjkajoča člana Sveta staršev iz šole v Svetu zavoda. 

Ravnateljica vpraša, ali naj zaposleni OŠV zapustijo prostor, da se predstavniki staršev 

dogovorijo brez prisotnosti predstavnikov zaposlenih OŠV Ankaran. Slednji zapustijo učilnico.  

Po desetih minutah se starši odločijo, izbrali so ga. Petro Privošnik, predstavnico 6.b razreda 

za predsednico Sveta staršev in ga. Veroniko Kruljac, predstavnico 2.b razreda, obe članici sta 

hkrati predstavnici iz šole v Svetu zavoda Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

Prav tako potrdijo namestnico predsednice Sveta staršev, ga. Veroniko Kruljac. Predstavnik 

Sveta staršev iz vrtca v Svetu zavoda je Bojan Ferlež. 

 

Sklep 1/1: Predsednica Sveta staršev Osnovne šole in vrtca Ankaran je Petra Privošnik (6.b) 

Sklep 1/2: Namestnica predsednice Sveta staršev je Veronika Kruljac (2.b) 

Sklep 1/3: Petra Privošnik in Veronika Kruljac sta predstavnici staršev iz šole v Svetu zavoda 

Osnovne šole in vrtca Ankaran 

Sklep 1/4: Predstavnik staršev iz vrtca v Svetu zavoda je Bojan Ferlež. 

 

2. točka:  POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠV ANKARAN za 

šolsko leto 2020/2021 

Ravnateljica predstavi Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta OŠV Ankaran za šolsko 

leto 2020/2021, ki so ga predstavniki staršev prejeli kot prilogo vabilu na sejo. 

V šolskem letu 2020/2021 je bilo vpisanih 261 učencev v 14 oddelkih. Zaposlenih je bilo 37 

pedagoških delavcev, 10 administrativno tehničnih. Razporeditev delavcev je potekala po 

sistemizaciji. V nadaljevanju predstavi poročilo o šolskem svetovalnem delu in sodelovanju 

na pedagoških konferencah (prednostna tema konferenc je bil pouk na daljavo, delovanje 

med zaprtjem šole, ponovno odprtje šole po preklicu epidemije). 

Status športnika je imelo 27 učencev, dva učenca pa status perspektivnega umetnika. 

Nadalje predstavi realizacijo pouka, ki je bila nad 95 %, nižja je bila pri obveznih izbirnih in  

neobveznih izbirnih predmetih. 
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Izostanki učencev, povprečno so bili odsotni 40 ur. Učni uspeh je bil 100 % razen v treh 

oddelkih. Dva učenca sta imela popravne izpite, en učenec pa je ponavljalec razreda, izrečen 

je bil tudi en vzgojni opomin. Splošni učni uspeh je 4,2. 

 

Predstavi izvedene prireditve, ki so glede na situacijo potekale okrnjeno, izvedeni sta bili dve, 

predvajani preko spletne strani šole. Enako velja za tekmovanja, ki se jih običajno 

udeležujejo šolarji, izvedeni so bili v okrnjeni obliki, kot na primer za tekmovanje Evropski 

matematični kenguru se učiteljice v 1. triadi niso odločile, saj po povratku v šolo, niso imeli 

dovolj časa za primerno pripravo na tekmovanje, ki bi jih učenci prve triade potrebovali. 

 

Nacionalno Preverjanja Znanja (NPZ) je bilo izvedeno za učence 6. razreda, rezultati so bili 

dobri in za učence 9. razreda, rezultati so bili slabši. Predstavnik staršev vpraša po vzrokih za 

slabše rezultate. Dejstvo je, da so bili starejši otroci v času karantene večinoma sami, starši 

niso mogli biti z njimi ves čas, slabost pri preverjanih je delo z besedili, otroci zelo slabo 

berejo. Dobri in uspešni pa so npr. pri angleščini. Deveti razred je bil tako preverjan pri 

zgodovini, kjer pa je dosti teksta za predelovati.  

Učenci, ki so imeli slabše dosežke na NPZ- ju, so imeli tudi pri rednem pouku težave. Njihovo 

učenje je bilo najverjetneje skoncentrirano na obdobje pred ocenjevanjem in večkrat po 

manjših vsebinskih sklopih, zato je bilo znanje kratkotrajno. Rezultati so povezani tudi z 

motivacijo učencev za šolsko delo. Praviloma so bolj motivirani učenci, ki imajo spodbudno 

domače okolje, in redno opravljajo svoje dolžnosti, relativno dosegli boljše dosežke.  

 

DSP in ISP je potekala tudi pri pouku na daljavo. Planirano delo za identificirano nadarjene 

učence se v tem šolskem letu ni izvajalo. V mesecu juniju je bila opravljena identifikacija za 

evidentirane učence 7. in 8. razreda. V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 11 učencev 

priseljencev. Zanje so bile oblikovane ure skupinske učne pomoči namenjene usvajanju 

slovenskega jezika kot učnega jezika. 

 

Ravnateljica predstavi tudi analizo ankete o zadovoljstvu pouka na daljavo. 
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Bralna značka – število bralcev pada, iz leta v leto je manj bralcev, ki ne preberejo bralne 

značke. Ravnateljica pozove k sodelovanju oz. spodbujanju branja, predvsem v domačem 

okolju. 

Šola v naravi – izvedena je bila za 9. razred, ostale ni bilo možno izvesti, zaradi epidemije. 

Športno vzgojni karton je bil opravljen kot vsako leto, čeprav se dejansko ni odvijal v šoli. 

Projekti so potekali na daljavo, prav tako seje svetov. Šola je, kot do sedaj, bila udeležena 

oziroma je sodelovala pri različnih projektih. 

 

Ni sklepa.  

 

3. točka: POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA VRTCA ANKARAN 

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec predstavi Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 

Vrtca Ankaran za šolsko leto 2020/2021.  

Vrtec je obiskovalo 108 otrok v 7 oddelkih, 39 otrok v prvem in 69 v drugem starostnem 

obdobju. Povprečna letna prisotnost otrok se je znižala, zaradi zagotovitve zgolj nujnega 

varstva od novembra do februarja. Varstvo oz. delo pa je bilo organizirano po smernicah 

NIJZ, potekalo je v mehurčkih po oddelkih, tudi po odprtju vrtca. Nadalje predstavi, koliko je 

bilo zaposlenih, urnike, izobraževanja, ki so se jih udeležili zaposleni. 

Predstavi tudi obogatitvene in druge dejavnosti, izhode, ogled gledališke predstave v 

koprskem gledališču  za skupine morske želve, ribe in delfine ter ogled zakulisja v gledališču 

Koper. 

Izvedel se je projekt Mali sonček, Zeleni nahrbtnik, Beli zajček – vključilo se je 6 oddelkov, 1 

oddelek ne. Tačke pomagačke, sodelavka Ingrid je s psičko Lio prihajala v vrtec tudi v času 

dela v t.i. mehurčkih. V vrtcu je zaposlenih 8 vzgojiteljev in 10 pomočnikov. V skupini 

najstarejših predšolskih otrok sta delali dve vzgojiteljici, ena  slovensko govoreča, druga pa 

italijansko. Povratne informacije, predvsem s strani staršev so spodbudne,  otroci so se skozi 

igro in vsakodnevne rutinske situacije veliko naučili, kar potrjuje ustreznost dvojezičnega 

oddelka.  
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Predstavnik staršev pohvali vzgojiteljico, ki je vzpostavila kontakt z otroci v času zaprtja 

zaradi epidemije, posnela je pesmice, ki so si jih otroci predvajali. Pobuda staršev vrtca 

ostaja, če bi prišlo do ponovnega zaprtja, da bi se preko zooma vključile tudi vzgojiteljice, da 

se otroci vidijo, slišijo, skupaj lahko zapojejo pesmice ipd. 

 

Ni sklepa.  

 

4. točka:  LETNI DELOVNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE ANKARAN za šolsko leto 2021/2022 

 

Ravnateljica predstavi LDN 2021/2022. Letos je v šolo vpisanih 262 otrok v 14 oddelkih.  

Pomočnica predstavi dneve dejavnosti (športni, naravoslovni, kulturni), ki jih bo 15, nekaj so 

jih že opravili v septembru.  V primeru šolanja na daljavo bodo dnevi izpeljani preko zooma.  

 

Šola v naravi bo izvedena za 3. razred - plavanje, smučanje pa bo izvedeno za 5. in 6. razred 

skupaj, ker je 5. razredom lani odpadlo. Šola v naravi - smučanje je del učnega načrta in smo 

ga dolžni izpeljati, ostale šole v naravi pa so nadstandard in jih šola ni dolžna izpeljati. Plačnik 

nadstandarda je izključno Občina Ankaran, zato razredom, ki jim je lani odpadlo, letos ne bo 

možno nadoknaditi. 

 

Določen je protokol pouka na daljavo, pedagoške konference bodo potekle enkrat mesečno, 

po potrebi srečanja enkrat tedensko. E-asistent, Arnesove spletne učilnice: izvedlo se je 

dodatno usposabljanje učiteljev, tehnološke posodobitve - kamere, tablice za pisanje, 

določili so tutorji (učitelji, ki niso razredniki, za delo z otroci, ki težje sledijo, se težje učijo). 

Urnik zooma: vsak dan razredna stopnja, predmetna stopnja, vsako 3. uro, razen za dneve 

dejavnosti. 

Pogovorne ure: vsak mesec, po predhodnem obvestilu razrednikov, učiteljev. Oktobrske 

pogovorne ure bodo preko spleta. Roditeljski sestanki kot običajno, tri krat v šolskem letu. 

 

- Predstavnica staršev pozove, v primeru, da se razredu odredi karantena, naj šola obvesti 

vse starše in tudi obvestilo o karanteni objavi na spletni strani. 
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- Predstavnica staršev predlaga oz. pozove, da učenci na predmetni stopnji med poukom ne 

bi nosili mask. Razvije se debata za / proti nošenju mask. Šola je dolžna upoštevati navodila, 

ki ji jih odredi MIZŠ, s tem tudi je zapovedano nošenje mask. 

 

Šolske prireditve: tudi v tem šolskem letu vsebinsko ostajajo enake, v vsakem primeru bodo 

izpeljane. Prav tako bodo izpeljana šolska tekmovanja, odpovedi oz. neudeležbe na 

tekmovanjih ne bo, tekmovali bodo tisti učenci, ki si to želijo.  

Šolski projekti ostajajo enaki, kot vsako leto in tudi nekaj novih projektov (zapisano v gradivu 

LDN). 

Predvideno je predavanje specialnega pedagoga Marka Juhanta, starši bodo o datumu 

predavanja obveščeni.  

 

Ni sklepa.  

 

5. točka:  LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA ANKARAN za šolsko leto 2021/2022 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec predstavi novosti Letnega delovnega načrta Vrtca Ankaran za 

šolsko leto 2021/2022. Spremenjen je delovni čas, po novem 6:30, urnik je prilagojen 

staršem. Letos je v vrtec vpisanih 110 otrok v 7 oddelkih. 

Zgubili smo logopedinjo, ta trenutek ni znano, kdaj bo pridobljen nov kader, kar pomeni velik 

izpad za obravnavo v vrtcu in šoli.  

Obogatitvene dejavnosti bodo potekale še naprej, v dopoldanskem času, pevski zbor in malo 

gledališče.  

Načrtovanih je veliko dejavnosti, med drugim Dan športa, Ankarančkov tek, ogled gledališke 

predstave, obisk gasilcev in reševalnih psov, predstavitev glasbenika in delavnica, kar bo 

izvedel vzgojitelj Matjaž Karlovčec, delavnica Gledališča Koper - An ban, vsakoletna 

humanitarna akcija, reševalci, Tačke pomagačke, itn.  

Načrtovani so strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja. 

Pomočnica ravnateljice za vrtec pozove starše k nadaljnjemu sodelovanju, kot je potekalo 

vsa ta leta. 
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7. točka: Vprašanja, predlogi, pobude, mnenja. 

Ravnateljica pozove k pripombam, mnenjem. 

 

Predstavniki staršev podajo mnenja, priporočila, pripombe: 

- starši si želijo, da učenci opravijo domačo nalogo v podaljšanem bivanju, da ne hodijo 

domov brez narejene domače naloge, saj je v popoldanskem času doma težje naredijo. 

Druga predstavnica je mnenja, da pa je bolje za otroke, da se v podaljšanem bivanju družijo, 

da so zunaj na zraku, glede na to, da presedijo ves dan v šoli in da nalogo lahko rešijo tudi 

doma. 

- Vprašanje glede opravljanja dni dejavnosti v šoli v naravi. V šoli v naravi se opravijo vse ure 

po učnem programu, dopuščeno pa je, da se dnevi dejavnosti vnesejo oziroma nadomestijo v 

šoli v naravi. 

- Vrtec: v kolikor je možno, da bi bile govorilne ure v živo, na primer na zunanjih terasah, 

namesto na zoomu. Izvedba dejavnosti zunanjih izvajalcev je tudi letos interes, v kolikor bo 

možno, se bodo izvedle. 

- Manjkajoči koši v straniščih, otroci uporabljajo vlažile robčke, ki jih ne morejo odvreči. 

Slednje velja tudi za higienske vložke. Ravnateljica bo zagotovila koše v straniščih. 

- Pripomba nad malico in kosilom: da dobijo samo kruh in vodo in še to ne vedno, da je hrana 

surova. Razvname se debata glede kvalitete prehrane in zagotovitve vegetarijanske hrane, za 

učenca, ki je vegetarijanec, da ne dobi hrane, ki bi bila užitna in hranljiva, primerna za 

vegetarijance. Ravnateljica bo preverila v osnovnih šolah v Dekanih, Pradah, kako oni 

zagotavljajo vegetarijansko hrano. 

- Očitek šoli, da promovira plačljive dejavnosti, ki niso ni dostopne vsem otrokom – primer 

predstavitve plačljive dejavnosti Brainobrain. Ravnateljica razloži, pritrdi ji tudi predstavnica 

staršev, da slednji že sedaj vozijo otroke v Koper na to dejavnost in je bila šola pripravljena 

ponuditi prostor, da staršem ne bi bilo treba voziti otrok v Koper. 

- Zoom – v primeru šolanja od doma, da je otrokom manjkalo poučevanje, direktno preko 

zooma vsaj od 20 do 40 minut, da so se učitelji pripravili predstavitve Power Point (PP), kar ni 

enako poučevanju. Učenci potrebujejo razlago in ne predstavitev PP.  

Ravnateljica bo opombo predala učiteljem, starši pa naj opozorijo sestankih. 
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- Predstavniki staršev iz posameznih razredov naj zberejo pobude in vprašanja staršev iz 

svojega razreda, jih posredujejo predsednici staršev, ki bo pobude preučila in jih posredovala 

šoli. 

- Pripomba na ocenjevanje iz matematike, ki ga je izvedel učitelj matematike 3.9.2021. 

Skladno s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju za osnovne šole, to ni bilo ustrezno. 

Poteka debata o ocenjevanju, spraševanju, kakšna so pravila za srednjo šol, ipd.  

- Pohvala na učiteljico v 1. razredu: da otroci ne nosijo domov vseh zvezkov in učbenikov, 

ampak samo tiste, ki jih potrebujejo, zaradi teže šolskih torb. 

- Pripomba, da otroci ne prinesejo domov zvezkov v katerih je domača naloga. Naj učitelji v 

podaljšanem bivanju kontrolirajo, da bi otroci domov prinesli zvezke za domačo nalogo.   

- Interesna dejavnost matematike: da bi lahko bila že na začetku šolanja, v 1. razredu, da se s 

tem spodbuja logično razmišljanja. 

- Šolski avtobus ob sredah, otroci niso mogli na avtobus, ker je bil prepoln, postajališče 

Sončni park. 

Uradni zaznamek: skladno s 56. členom Zakona o osnovi šoli, ima učenec pravico do 

brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče v šolskem okolišu oddaljeno več kot štiri 

kilometre od osnovne šole. Sončni park je oddaljen manj kot 4 km in ima varno pot v šolo, 

saj je po celotni poti pločnik, tako da učencem iz Sončnega parka uradno ne pripada pravica 

do šolskega avtobusa. Učenci se iz/do Sončnega parka lahko vozijo, v kolikor so na avtobusu 

prosta mesta. 

 

Seja se je zaključila ob 19:30. 

 

  Zapisala: 

Ana Bordon 

 Tajnik VIZ   

                          

                    

 

 

 

 


