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Rogaška Slatina, 15. 2. 2021 

 

 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ŠCRS, ki je na daljavo potekala v 

četrtek, 4. 2. 2021, s pričetkom ob 16.30 
 

Prisotni člani Sveta staršev: Damjan Volavšek, Barbara Pungerčar, Mojca Šuhel, Natalija 

Stančin, Sandra Cesarec, Romana Ferčec, Leonida Došler, Darko Jurečič, Džemila 

Majlanović, Verica Ranogajec, Maja Jankovič, Albin Jurak, Jasmina Leskovar, Marjeta 

Merlak, Tatjana Polak. 

 

Opravičeno odsotna članica Sveta staršev: Nadica Podhraški 

 

Ostali prisotni: mag. Dubravka Berc Prah (ravnateljica), Irma Ducman (poslovna sekretarka) 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Maja Jankovič. Po uvodnem pozdravu je predlagala 

dnevni red, kot je bil zapisan na vabilu. Predlog je bil soglasno podprt. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 1. redne seje 

2. Analiza pouka na daljavo v 1. polletju 

3. Pregled realizacije LDN in načrtovane aktivnosti v prihodnosti 

4. Šolski sklad 

5. Razno 

 

 

K1 

Maja Jankovič je prisotne povabila k razpravi o zapisniku 1. redne seje. Glede na to, da je bil 

predlog objavljen na spletni strani šole, so bili vsi seznanjeni z vsebino. 

Ni bilo pripomb, zato je predlagala sprejem in potrditev. Predlog je bil soglasno podprt z 

dvigom rok in s tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 1 

 

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev je potrjen in sprejet. 

 

 

K2 

Ravnateljica je predstavila kratke povzetke zapisnikov roditeljskih sestankov, pri čemer se je 

osredotočila predvsem na delo na daljavo. Izpostavila je določene prednosti kakor tudi 

pomanjkljivosti tovrstnega izvajanja pouka. Pri delu na daljavo v jesenskem valu epidemije je 

šola že vpeljala določene spremembe na osnovi izkušenj spomladanskega vala. Ko se je 

spomladi 13. marca 2020 začelo delo na daljavo, je bila to novost, s katero se je bilo treba 
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spopasti na najboljši možen način. Na začetku je bila situacija precej prepuščena vsakemu 

posamezniku. Na osnovi temeljitih analiz in anket se je počasi vzpostavil enoten sistem dela 

preko Google učilnic. Drugi val nikakor ni bil presenečenje, saj so ga tudi strokovnjaki s 

področja zdravstva napovedovali z zelo veliko verjetnostjo. Dijaki so že imeli določene 

izkušnje s potekom pouka na daljavo, učitelji prav tako. Sprejet in potrjen je bil tudi Pravilnik 

o delu na daljavo.  

Ker pa se je kljub prizadevanjem tako učiteljev kot dijakov pokazalo, da pri nekaterih dijakih 

precej upada motivacija za šolsko delo, bodo 9. 2. 2021 organizirane dodatne govorilne ure, 

na katerih bodo prisotni vsi učitelji. Ravnateljica je apelirala na starše, naj se teh govorilnih ur 

udeležijo ter naj predhodno kontaktirajo učitelja, s katerim bi želeli govoriti. 

V nadaljevanju je ravnateljica pojasnila spremembo načrta ocenjevanja ter razlog, da je do 

tega prišlo. Kot je že znano, bo letošnje šolsko leto izpeljano v obliki enega ocenjevalnega 

obdobja, zato je prišlo do spremembe tudi pri načrtovanju pridobivanja ocen. 

Ostalih posebnosti ni bilo, zato je Maja Jankovič prisotne povabila k razpravi.  

Ga. Natalija Stančin je vprašala, kako je glede evidentiranja prisotnosti oz. odsotnosti pri 

pouku na daljavo. V primeru, da dijak ne odda zahtevane naloge, se ga evidentira, kot da je 

manjkal pri pouku. Ravnateljica je pojasnila, da so bila na podlagi spomladanskega vala 

epidemije po dovršeni analizi dobre prakse izdelana Pravila dela na daljavo, ki natančno 

opredeljujejo obveznosti dijakov v tovrstni obliki dela. Pravila so bila pripravljena z 

namenom čimbolj učinkovitega šolskega dela in nikakor ne s poudarkom na kaznovanju 

posameznika. Zaveda se, da so med dijaki zelo različni tipi usvajanja učne snovi, zato so 

pravila zasnovana tako, da omogočajo kakovostno šolsko delo ne glede na to, za kakšen tip 

dijaka gre. Pravila določajo obvezno prisotnost na videourah ter obvezno opravljeno delo, ki 

ga učitelj naloži v spletno učilnico do 8. ure zjutraj. Zaveda se, da imajo dijaki poleg šolskega 

dela tudi ostale obveznosti, zato je prepričana, da tudi učitelji to sprejemajo z razumevanjem 

in jih ob nepravočasno oddani nalogi najprej opozorijo, če pa še vedno ni ustreznega odziva, 

pa jih na to opomnijo tudi z zabeleženim izostankom. 

Ga. Natalija Stančin je pohvalila izjemno prizadevno delo razredničarke 2. A mag. Bernarde 

Leva ter Janeza Srebota, prof. ŠVZ, za motivacijo pri realizaciji športnih aktivnosti. 

G. Damjan Volavšek je vprašal, kakšno je stališče šole do bojkota pouka v 1. A.  

Kljub temu, da je so dijaki tega razreda en dan bojkotirali pouk na daljavo, je pohvalil 

enotnost, saj so dokazali, da si resnično med seboj zaupajo in se složno držijo dogovora. 

Kljub temu pa ga skrbi glede morebitnih sankcij zaradi neopravičenega izostanka od pouka. 

Poudaril je, da bojkot ni bil usmerjeno proti šoli ali učiteljem ŠCRS, ampak zgolj proti 

trenutni situaciji v državi. Ravnateljica mu je zagotovila, da bo šola ravnala v skladu s 

pedagoškimi kompetencami in nikakor ne z vzgojnimi ukrepi. 

Zaveda se, da je bil vnaprej najavljen vseslovenski bojkot pouka na daljavo in da so dijaki 

podlegli vplivu medijev. Na mladinski uri se bo dijakom tega razreda pridružila šolska 

sociologinja, ki bo skupaj z njimi spregovorila na temo kritičnega razmišljanja. Glede na to, 

da je bila pobudnica bojkota neka neimenovana civilna iniciativa, je morda v bodoče še za 

pričakovati kakšno podobno akcijo, ravnateljica meni, da je vsekakor prav, da se dijaki 

prepričajo, kdo je pobudnik bojkota. Ravnateljica se zaveda, da je pouk v šoli najprimernejša 

in najučinkovitejša oblika šolskega dela, ampak ob trenutnem stanju epidemije to pač žal še ni 
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izvedljivo, si pa močno želi, da se zadeve čim prej postavijo v ustaljene tirnice in dijaki 

pridejo v šolo. 

Ga. Mojca Šuhel je izrazila skrb zaradi upada volje in motivacije, zato je predlagala, da bi 

dijaki prišli k pouku vsaj za krajši čas, kasneje bi pa s poukom nadaljevali na daljavo. 

Ravnateljica je na to odgovorila, da žal te pristojnosti nima, saj trenutno še vedno velja odlok 

Vlade RS, ki prepoveduje kakršnokoli zbiranje ljudi. Zaveda pa se, da se marsikateri dijak 

tako na naši šoli kakor tudi na ostalih šolah v državi spopada s hudo stisko, zato se tudi pritisk 

v javnosti stopnjuje. 

 

 

K3 

Ravnateljica je predstavila kronološki pregled realizacije vsebin LDN ter izpostavila nekatere 

aktivnosti, ki bodo realizirane v obdobju do konca pouka. Realizacija seveda odstopa od 

načrtovanega LDN-ja, tudi bodoče aktivnosti je zaenkrat težko napovedati, saj je realizacija 

odvisna od epidemiološkega stanja v državi. Staršem je predstavila spletno stran šole, kjer so 

objavljene realizirane dejavnosti ter šolski koledar, kjer so zajeti vsi načrtovani dogodki.  

 

K4 

Ravnateljica se je zahvalila vsem staršem, ki so že in ki še bodo prispevali v šolski sklad. Z 

veseljem je poudarila, da je bilo v letošnjem šolskem letu nabavljenih sedem prenosnih 

računalnikov, ki jih pri delu od doma uporabljajo dijaki, ki nimajo na razpolago ustrezne 

tehnične opreme.  

Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

K5 

Maja Jankovič je posredovala informacijo o pisni pobudi staršev 4. A, ki so jo poslali varuhu 

za človekove pravice. 

 

V nadaljevanju je Maja Jankovič prisotne seznanila z dejstvom, da zaradi zdravstvenih težav 

želi odstopiti s funkcije predsednice Sveta staršev. Predlog je bil soglasno podprt. Za 

predsednico je bila predlagana ga. Barbara Pungerčar, ki je do sedaj opravljala funkcijo 

namestnice predsednice, za novega namestnika pa je bil predlagan g. Damjan Volavšek. Oba 

predlagana kandidata sta soglašala s predlogoma, zato je Maja Jankovič prisotne pozvala h 

glasovanju. Oba predloga sta bila soglasno podprta, kar so prisotni potrdili z dvigom rok in s 

tem je bil sprejet 

 

SKLEP št. 2 

 

Zaradi odstopa Maje Jankovič z mesta predsednice Sveta staršev Šolskega centra 

Rogaška Slatina so bile na seji Sveta 4. 2. 2021 realizirane nadomestne volitve. 

Novoizvoljena predsednica Sveta staršev je ga. BARBARA PUNGERČAR, njen 

namestnik pa g. DAMJAN VOLAVŠEK. 
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Ostalih posebnosti ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 18. uri. 

 

Zapisala: Irma Ducman    

Predsednica Sveta staršev ŠCRS 

Barbara Pungerčar 
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