
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ Karla Destovnika-Kajuha 

 z dne 12.10.2021 

 

1. Predstavniki sveta staršev: priloga 

 

Opravičeno odsotni: S. Štucin, T. Kocmur, M. Horvat 

 

2. Dnevni red: 

 Pregled zapisnika prejšnje seje 

 Seznanitev z Letnim poročilom za šolsko leto 2020/2021 in Letnim delovnim 

načrtom za šolsko leto 2021/2022 

 Pobude in predlogi 

 

3.Diskusija: 

 

 Pregled zapisnika prejšnje seje:  

 korespondenčna seja se je izvedla v mesecu maju 2021, kjer so 

predstavniki sveta staršev potrdili predlagani nakup delovnih zvezkov. 

 

Sklep: Svet staršev potrdi seznanjenost z vsebino korespondenčne seje, kjer je Svet 

staršev potrdil nabor delovnih zvezkov v šolskem letu 2021/2022. 

 

 Seznanitev z Letnim poročilom za šolsko leto 2020/2021 in Letnim 

delovnim načrtom za šolsko leto 2021/2022 

 Letno poročilo za šolsko leto 2020/2021 

 Letni delovni načrt za šolsko leto za 2021/2022 

 

Sklep: Svet staršev soglasno potrdi oba dokumenta. 

 

 Pobude in predlogi 

 

 Pouk na daljavo: Na seji je bil podan predlog izboljšav izvajanja pouka na 

daljavo skladno s spoznanji izvedbe preteklega leta (število zoom srečanj, 

prava mera učnih gradiv v pregled).  

 Ne-nošenje mask med poukom: Na seji je bilo izpostavljeno tudi kako 

učiteljski kolektiv opozarja učence v primeru ne-nošenja maske. Izpostavi se, 

da učenec 2. razreda ne nosi maske in posledično občasno lahko doživlja 

občutek izoliranosti in posledično stigme. Konkretneje se izpostavi vprašanje 

kako sploh mora učiteljica reagirati. Ravnateljica izpostavi oziroma pojasni 

NIJZ poročila in tudi priporočila inšpektorata in kako so si v določenem delu 

v nesoglasju. Sklep je, da se zelo težko preprečimo izvajanje opozoril, ki jih je 

učiteljski kolektiv dolžan izvajati, da pa se mora dati pozornost individualnim 

situacijam, ki bi preprečile stiske otrok. 

 Valeta: ali je možnost, da se organizira za oba razreda skupaj. 

 Govorilne ure: želja staršev je, da se govorilne ure omogočijo tudi osebno 

staršem, ki izpolnjujejo PCT pogoj.  



 Možnost prihoda do razreda prvošolcev: izpostavi se, da bi starši vseeno radi 

imeli možnost prihoda do matičnega razreda prvošolcev. Izpostavi se, da je 

tudi v običajnih časih v šoli črta zaupanja in da se pričakuje, da se otroki s 

prihodi v šolo čim prej osamosvojijo. 

 Pobuda zbiranja rabljenih oblačil, šolskih potrebščin in igrač za otroke iz 

socialno šibkejših družin – naj se akcija po šolskih krompirjevih počitnicah.  

 

 

 

 

Zapisnik je zapisala predsednica Sveta staršev, gospa Vanja Dimitrovski 

 


