
Datum: 28. 9. 2021 

ZAPISNIK 

1. redna seja Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid v šolskem letu 2021/2022. 

S sejo smo pričeli ob 17.30, potekala pa je na prostem ob jedilnici šole. 

PRISTONI: Katja Bric Fon, Simona Skubin, Ana Koren, Barbara Mozetič, David Ivančič, 

Ana Hrast, Veronika Leban, Martin Miklavič, Luka Thaler, Andrejka Menič, Tea Vulikić, 

Petra Guna, Polona Lazar Ipavec, Vesna Kacin Perat, Bine Kurinčič 

DRUGI PRISOTNI: ravnateljica Melita Jakelj, pomočnik ravnateljice Simon Skočir 

Sejo sveta staršev do volitev (2. točka) vodi ravnateljica, v nadaljevanju jo vodi 

predsednik Sveta staršev Bine Kurinčič. 

K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 

Ravnateljica pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in da na glasovanje naslednji 

dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika in namestnika ter predstavnika v 
svet šola 
3. Pregled in potrditev zapisnika seje sveta staršev z dne 31. 5. 2021 
4. Pregled in potrditev Zaključnega poročila za šolsko leto 2020/2021 
5. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 
6. Poročanje predstavnikov s prvega roditeljskega sestanka 
7. Predlogi in pobude 
8. Razno 
 
Prisotnih je 15 članov sveta staršev. Ker ni pripomb na predlagani dnevni red, se le-

tega soglasno potrdi. 

K točki 2: Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika in namestnika 

ter predstavnika v svet šola  

Prisotni soglasno potrdijo imenovanje predsednika na način javnega glasovanja. 

Ravnateljica odpre razpravo. Bine Kurinčič sprejme kandidaturo za predsednika sveta 

staršev, Tea Vulikić pa sprejme kandidaturo za namestnico predsednika sveta staršev. 

Člani sveta staršev soglasno potrdijo oba kandidata.  

Člani sveta staršev soglasno določijo javni način izvolitve predstavnikov v svet šole, 

ravnateljica pa ob tem pojasni tudi sestavo sveta. Kot predstavnika sta v svet šole 

soglasno izvoljena Bine Kurinčič in Tea Vulikić. 

K točki 3: Pregled in potrditev zapisnika seje sveta staršev z dne 31. 5. 2021 



Predsednik sveta pozdravi prisotne člane in se zahvali za zaupanje, nato predstavi 

zapisnik zadnje seje. Ker na predlagan zapisnik ni pripomb, se zapisnik soglasno potrdi. 

K točki 4: Pregled in potrditev Zaključnega poročila za šolsko leto 2020/21 

Predsednik sveta povabi ravnateljico, da na kratko predstavi pripravljeno poročilo in 

poda dodatna pojasnila. 

Ravnateljica predstavi zaključno poročilo, ob tem pa predstavi tudi šolanje v obdobju 

karantene, realizacijo ur pri posameznih predmetih, učni uspeh, rezultate 

športnovzgojnega kartona, rezultate nacionalnega preverjanja znanja, vpis 

devetošolcev v srednje šole ter novo številko šolskega tematskega časopisa.  

Predstavljeno zaključno poročilo je soglasno potrjeno s strani vseh prisotnih.  

K točki 5: Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/22 

Predsednik sveta povabi ravnateljico, da predstavi LDN in po potrebi poda dodatna 

pojasnila. 

Ravnateljica predstavi LDN ter ob tem poudari oz. izpostavi naslednje točke.  

- Poudarek v prihajajočem letu bo na medpredmetnem povezovanju ter 

nadgrajevanju ciljev od nižjih do višjih razredov predvsem pri pouku 

slovenskega in angleškega jezika ter matematike.  

- Uvedli bodo pogovorne ure za otroke, saj so se otroci med šolanjem na daljavo 

srečevali z raznimi stiskami. Zaradi tega je šola na občini zaprosila za dodatno 

finančno pomoč, ki bi na šoli omogočila delovanje psihoterapevta.  

- Ravnateljica pove, da je letos na šolo vpisanih 386 otrok v 22 oddelkih, 7 otrok 

pa se šola na domu. Spodbudno je tudi število otrok na podružničnih šolah. 

-  Ravnateljica omeni šolski koledar, kjer je 7. februar naveden kot pouka prost 

dan.  

- Ravnateljica omeni še dneve dejavnosti in šole v naravi, za katere upajo, da jih 

bodo lahko izvedli v letošnjem letu. Med interesnimi dejavnostmi izpostavi 

novost letošnjega leta – šahovski krožek. 

 Predstavljeno letni delovni načrt je soglasno potrjeno s strani vseh prisotnih.  

 

K točki 7: Poročanje predstavnikov s prvega roditeljskega sestanka 

Člani sveta poročajo o razrednih roditeljskih sestankih. Povedo, da so bili sestanki 

korektno izvedeni, na vseh so bili predstavljeni trenutni ukrepi za omejevanje okužb s 



koronavirusom. V nekaterih razredih je prišlo do težav s prejemanjem elektronske 

pošte, kar bodo na šoli preverili. 

K točki 8: Predlogi in pobude 

Med predlogi je bila predstavljena pobuda za delovanje psihologa na šoli, saj se učenci 

srečujejo s številnimi stiskami. Ravnateljica je ob tem izpostavila težavo pri financiranju 

le-tega ter povedala, da bodo skušali do teh sredstev priti ob pomoči občine. 

K točki 9: Razno 

Ravnateljica pove, kako je organizirano delo ob trenutnih ukrepih in kako poteka pouk 

v mehurčkih. Nekaj težav se pojavlja ob odhodu posameznih razredov oziroma učencev 

v karanteno. Pojavlja se vprašanje, kako hkrati organizirati kvaliteten pouk tako za 

učence v šoli kot za učence doma ter poskrbeti, da je vsem učencem omogočena 

ustrezna razlaga snovi. Ob tem eden izmed predstavnikov staršev izpostavi, da v času 

šolanja na domu nekateri otroci niso prejeli ustrezne razlage.  

 

S sestankom smo zaključili ob 19.20. 

Predsednik Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid: 

Bine Kurinčič  ___________________________ 

Zapisnik sestavila: 

Petra Guna  __________________________ 

 


