
3 . SESTANEK SVETA STARŠEV OŠ M. ŠTRUKELJ V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

Nova Gorica, 28. 5. 2020, od 16.30 do 17.30 

Prisotni: 22 staršev od 32 (seznam v arhivu), ravnatelj Janez Kobe, pomočnici ravnatelja Teheira 

Leskovar Bolterstein in Mojca Klinec  

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov zadnje seje 

2. Obravnava cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21 

3. Delo na daljavo 

4. Razno 

 

Ad 1 

Starši in ravnatelj so imeli pripombe na zapisnik prejšnje seje. Predsednica je razložila, da je 

zapisnikarja dobila šele tik pred sejo, ki je bila bolj diskusija, posebnih sklepov ni bilo sprejetih. 

Ravnatelj: v zapisniku naj bodo zapisani sklepi, diskusija pa ne. 

Pomočnica T. Bolterstein: od seje do prejema zapisnika je minilo preveč časa. Izjave, iztrgane iz 

konteksta, so lahko narobe razumljene. 

Zapisnikar Matej Valič: vlogo zapisnika je sprejel tik pred sejo, v zapisniku ni nič takega, kar ni bilo na 

seji povedano. 

 

Ad 2 

Starši so dobili že pred sejo seznam delovnih zvezkov. V 6. razredu ni več delovnega zvezka 

Touchstone za angleščino. Vsa dodatna vprašanja v zvezi z delovnimi zvezki lahko starši naslovimo na 

ravnatelja. 

Sledilo je glasovanje. Vsi prisotni straši so potrdili seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21, 

nihče ni glasoval proti ali se vzdržal glasovanja. 

 

Ad 3 

13. marca 2020 je bil zadnji dan pouka pred karanteno. Šole so bile pahnjene v popolnoma nov način 

dela. 

Ravnatelj: pouk se je čez noč preselil na elektronske medije, veliko aplikacij zaradi številnih 

uporabnikov ni delovalo. V tej zmedi se je vsak učitelj znašel po svoje. Za naprej si bo šola 

prizadevala, da bi učitelji v takih primerih uporabljali enoten sistem komunikacije. 

Učitelji so pri učencih 1. triade, ki so se vrnili v šolo 18. 5. 2020, opazili, da so med njimi velike razlike 

glede znanja. Najbolj kvalitetno delo je potekalo v 2. triadi, najslabše pa v 3. triadi. Starši so delo na 

daljavo pohvalili, pa tudi kritizirali. 



V šolo se bodo 1. 6. 2020 vrnili učenci 4. in 5. razreda, 3. 6. 2020 pa učenci 6., 7. in 8. razreda. Starši 

bodo dobili obvestila, kako bo potekalo vračanje v šolo. V juniju bo čas v šoli posvečen socializaciji, 

utrjevanju predelane snovi in ponavljanju. Ocene, pridobljene pred karanteno, imajo večjo težo. Ob 

koncu šolskega leta bo sledila analiza dela na daljavo. 

Pomočnica ravnatelja: otroci 1. triade so se vrnili v šolo 18. 5. 2020 in se trudijo upoštevati navodila, 

so disciplinirani, samostojni, organizirani. Manj je zamujanja pouka.  

Fotografiranje za učence 9. razredov po potekalo 8. 6. 2020. Letos valete ne bo, zadnji dan bo 

slovesna podelitev spričeval in pogostitev. 

Starši: učenci 4., 5. razreda so v karanteni naenkrat postali vešči uporabniki elektronskih naprav. Ob 

tem moramo starši in učitelji učence tudi vzgajati za nove medije (npr. opozarjanje na razlike med 

šolskim delom in zabavo/klepetom z vrstniki ipd.). 

Starši so opozorili na neredno vpisovanje ocen v redovalnico. Ravnatelj bo na to opozoril učitelje, 

hkrati pa je starše povabil, da naj na take napake sproti opozarjajo. 

Ravnatelj se je staršem zahvalil za pomoč učencem pri šolskem delu v času karantene in izrazil 

upanje, da bo naslednje šolsko leto potekalo normalno. September 2020 bo namenjen ponavljanju, 

potrebno bo nadoknaditi nepredelano snov. 

 

Ad 4 

- Ali bo v šolskem letu 20/21 izpeljano predvideno sestavljanje novih oddelkov otrok, t. i. 

»mešanje« učencev. Svetovalna služba in ravnatelj so sklenili, da bodo v novem šolskem letu 

naredili izjemo in mešanja učencev tokrat ne bo.  

- Kolesarski izpit za učence 5. razredov bo organiziran v septembru 2020. 

- Izbirni predmeti v 7. razredu: učenec izbere dva predmeta, izjema je italijanščina. 

 

Zapisala Vasilija Rupnik      Predsednica Sveta staršev Peni Tavčar 

 

 


