
 

 

 

Številka:  900-8/2022/3 

Datum: 7. 6. 2022 

 

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA ANKARAN  

 
7. redna seja sveta staršev Osnovne šole in vrtca Ankaran je potekala v torek, 7. 6. 2022, ob 17. uri v 
učilnici 8. b razreda na predmetni stopnji. 
 
Prisotni člani: Manuela Fabris, Marjetka Černigoj Cergol, Bojan Ferlež, Mateja Jerman, Kristina 
Nocent, Veronika Kruljac, Sanja Dumanić, Tanja Falkner, Petra Satler, Monika Brozina Filipčič, Maxim 
Averyanov. 
 
Odsotni člani: Jerica Zaharić, Daša Goričan Krstić, Katja Šavron, Alenka Šinkovec, Lea Peršič, Manuela 
Zupanc, predstavnik/ca 5.a (ga. Fajić je odstopila), Metka Žvanut, Petra Privošnik, Erika Ražman. 
 
Ostali prisotni: Željka Adamčič, ravnateljica, Anja Zalar, pomočnica ravnateljice za šolo, Kristina 
Twrdy, pomočnica ravnateljice za vrtec, Ana Bordon, tajnik VIZ, 
 
Veronika Kruljac pove, da nadomešča predsednica Sveta staršev OŠV Ankaran, Petro Privošnik, 
pozdravi navzoče. Prebere predlog dnevnega reda in pozove člane k potrditvi le-tega.  
 

 

Svet staršev Osnovne šole in vrtca Ankaran potrdi predlagani dnevni red in sicer 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje 

2. Seznam učnega gradiva za šolsko leto 2022/2023 – predstavitev in potrditev  

3. Dnevi dejavnosti za šolsko leto 2022/2023 – predstavitev in potrditev. 

4. Delno poročilo o uresničevanju LDN za vrtec – predstavitev in potrditev. 

5. Pobude, predlogi in mnenja. 

 

 

 

K TOČKI 1 

SKLEP 7/1 

Svet staršev Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi zapisnik 6. redne seje.  

 

Glasovanje o sklepu št. 1 je potekalo javno z dvigom rok. lzid glasovanja je: 11 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Ga. Kruljac pozove po vprašanjih, pripombah. Ker slednjih ni, prisotni potrdijo zapisnik 6. redne seje. 
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K TOČKI 2 

SKLEP 7/2 

Svet staršev Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi seznam učnega gradiva za šolsko leto 2022/2023. 

 

Glasovanje o sklepu št. 2 je potekalo javno z dvigom rok. lzid glasovanja je: 11 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 

Ravnateljica predstavi gradivo, ki ga je pripravila knjižničarka s strokovnim aktivom. Poudari, da bo 
tudi letos gradivo (učbeniki oziroma delovni zvezki) brezplačno za prvo triado. Prebere cene po 
posameznih razredih. Na seznamih so tudi gradiva, ki ji učenci prejmejo preko učbeniškega sklada in 
ostale potrebščine. 
Pozove k pripombam, mnenjem: 
1) pri predmetu naravoslovja za 8. in 9. razred: različna avtorja, založba učbenika in DZ, v letošnjem 
letu so starši ugotovili, da ta nista usklajena, otežkočeno je reševanje nalog, vsebina se ne dopolnjuje.  
2) Zakaj morajo starši potrjevati učbenike, če jih izberejo učitelji ali gre v tem primeru samo za 
potrjevanje cene, ki jo plačajo starši? 
3) Učbenik za zgodovino za 7. razred, ni zapisana vsebina, ki bi morala biti za rešitev naloge, npr. ko 
učenci prejmejo učne liste za reševanje, iz knjige ni možno dobiti vso snov, ki jo je treba zapisati. 
Primorani so snov iskati na spletu, na Wikipediji, ki pa ni preverjena stran oziroma ni priporočljiva. 
 
 
K TOČKI 3 

SKLEP 7/3 

Svet staršev Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi dneve dejavnosti za šolsko leto 2022/2023. 

 

Glasovanje o sklepu št. 3 je potekalo javno z dvigom rok. lzid glasovanja je: 11 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 

Pomočnica ravnateljice za šolo, Anja Zalar predstavi dneve dejavnosti za šolsko leto 2022/2023. 
Seznam je okviren in skoraj popoln, končni čistopis pa bo izveden v mesecu avgustu. Razloži, da se na 
vsakih tri leta zamenja vsebina, da generacija učencev ne ponavlja iste vsebine. Dnevi dejavnosti so 
vezani na učni načrt, s tem se podkrepi vsebina učnega načrta. V šolskem letu se izvede 15 dnevov 
dejavnosti in to velja za celotno Slovenijo enako. 
 

K TOČKI 4 

SKLEP 7/4 

Svet staršev Osnovna šola in vrtec Ankaran potrdi delno poročilo o uresničevanju LDN za vrtec. 

Glasovanje o sklepu št. 4 je potekalo javno z dvigom rok. lzid glasovanja je: 11 za, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 

Krstina Twrdy predstavi delno poročilo za vrtec, vsebino dokumenta, ki je bilo priloženo gradivu za 
sejo. Končno poročilo bo znano v septembru, zakonodaja narekuje delno poročanje v vrtcu.  
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K TOČKI 5 

NI SKLEPA 

 

 
Ga. Kruljac pozove k vprašanjem, mnenjem, pripombam: 
 
1) vrtec: lani so starši opozorili, da se izhodne letnike otrok ne bi dajalo spat (zadnji mesec ali dva) – 
pred vstopom v šolo, v prvi razred, vsaj poleti.  
Brez spanja bi bilo izvedljivo v najstarejšem oddelku, dokler so otroci sami v skupini. Poleti se skupine 
združuje, zato bi bilo to težje izvedljivo. Za vmesno, poletno obdobje bi bilo treba poiskati rešitev. 
Pomočnica ravnateljice, ga. Twrdy bo navedeno predstavila vzgojiteljicam, o tem se bodo pogovorile. 
Navzoči se strinjajo, da bi bilo dobro eno prehodno obdobje. 
 
2) Ali je možno, da bi si otroci umivali zobe po zajtrku? 
Nekateri vrtci navedeno izvajajo, nekateri ne. Zagotovo se je treba pozanimati pri vodji ZHR za 
Obalno kraško regijo, o usmeritvah in priporočilih, treba je zagotoviti zdravstveno higienske 
standarde. Pomočnica ravnateljice, ga. Twrdy se bo pozanimala. 
 
3) Ravnateljica pove, da je na okrogli mizi nastalo kar nekaj pobud, ki jih še ni predstavila sodelavcem 
(ostaja za poletje, za načrtovanje). Nekaj stvari se bo vneslo že z naslednjim šolskim letom, oz. 
povedali kaj že obstaja in kako bo za naprej. Starši bodo o vsebini okrogle mize in sklepih obveščeni v 
naslednjem sklicu. To bo del poročila LDN za šolsko leto 2021/2022. 
 
4) Prisotnost in vpetost staršev na okrogli mizi je bila izredno slaba. Mogoče se lahko ta oblika 
organizira samo za starše, neodvisno od šole. 
 
5) Organizirana bodo predavanja, starši bi se jih morali udeležiti, da se lahko realizirajo sklepi iz 
okrogle mize, nasprotno so sklepi samo zapisani sklepi, enostransko veljavni. 
 
 6) Ne poteka ustrezna komunikacija med starši in učitelji – ni odziva, ni odgovora s strani učiteljev, 
starš ni prejel odgovora učiteljice, ki ji je pisal e-pošto. 
Ravnateljica pove, da za komunikacijo z učitelji potekajo enkrat mesečno pogovorne ure, takrat imajo 
starši možnost pogovora z učitelji. Individualna komunikacija preko eAsistenta se je zaključila s 
koncem epidemije. O vzgojni in učni problematiki naj se starši in učitelji pogovarjajo na pogovornih 
urah. 
 
7) Vprašanje glede dela z nadarjenimi učenci, kako se oblikuje, kdo odloča. Svetovalna delavka, 
skupaj z učitelji in učenci naredijo program za nadarjene. V naslednjem šolskem letu bodo vključeni 
tudi zunanji strokovnjaki. Izvedeno pa bo tudi obvezno strokovno izpopolnjevanje za učitelje. 
 
8) V jutranjem varstvu naj bi bili otroci brez učitelja, starši imajo slab občutek, saj je v prvem razredu 
prihajalo do nasilnih situacij. 
 
9) Predlog, da se nagradi vse, ki opravijo bralno značko. Ravnateljica razloži, da bralna značka je 
nagrada – dobijo pohvalo in ob zaključku osnovne šole so 'zlati bralci' 
 
10) Italijanščina v prvem razredu oz. prvi triadi, naučeno znanje iz zadnje skupine vrtca, izzveni. 
Ravnateljica pove, da je na šoli že študentka italijanščine, ki poučuje ukrajinske otroke, da bi jo želela 
v naslednjem šolskem letu uporabiti v podaljšanem bivanju, vsekakor pa bodo izvedene delavnice za 
ital. jezik.  
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11) Lego krožek za prvi razred, ali se izvaja ali ne? Ravnateljica pravi, da ji je računalničar, g. Tratnik 
potrdil, da se izvaja, za 4. razred. Starši so prejeli obvestilo o Lego krožku, poslali so mail, odgovora pa 
niso prejeli. Ravnateljica bo ponovno preverila pri g. Tratnik. 
 
12) Glede 7. razreda za naslednje šolsko leto, kako bo. Ravnateljica pove, da bosta oblikovana 2 osma 
razreda, zaradi ukrajinskih otrok. Učencev je oziroma bo 28 plus 6 ukrajinskih učencev, ki pridejo iz 
Hrvatinske šole. Razdeljeni bodo torej v 2 oddelka. Pove, da bodo strokovno ravnali, v dobro otrok, s 
straši se ne bodo posvetovali, upoštevana bodo tudi prijateljstva znotraj skupine, vsekakor pa jih ne 
bodo ločili na pridne in ne pridne. Odločali bodo strokovni delavci, ki z njimi delajo vsak dan. Pozove 
starše k zaupanju, učitelji so tisti, ki vedo, saj z njimi kot skupino preživijo celo dopoldne. 
 
Z otroci, ki imajo učne težave dela svetovalna delavka. V kolikor se pojavijo težave, naj starši takoj 
pokličejo in naj ne čakajo. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:10 uri. 
 
Zapisala:                  Namestnica Predsednice Sveta staršev 
Ana Bordon        Veronika Kruljac 


