
 

 

Spodnja  Kungota, 04. 02. 2020 

ZAPISNIK SEJE PREDSTAVNIKOV SVETA STARŠEV 
PODRUŽNIČNE ŠOLE SPODNJA KUNGOTA, 

 
ki je bila v torek, 04. 02. 2020, ob 17h 

v učilnici 5. razreda POŠ Spodnja Kungota. 
 
PRISOTNE:  
Nada Lampret, Ida Podgorelec Županec, Tina Turk Štaus, Sara Prislan Jager 
ODSOTNA: Karolina  Kokot, Janja Male 
 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda in določitev zapisnikarja 

2. Povzetek in pregled pobud ter predlogov prejšnje seje  

3. Razno 

 

K točki 1: 
Nada Lampret lepo pozdravi vse prisotne predstavnice in napove dnevni red seje, s katerim 
se strinjajo vsi prisotni. Zapisnik vodi Sara Prislan Jager. 
 
 
K točki 2: 
Glede prejšnje seje in pa sodelovanja: starši – starši, starši – šola, kjer N. Lampret ni bila 
prisotna, želi pojasniti svoj pogled na situacijo, ki pravi, da jo je videla predvsem v situaciji 
Kostanjev piknik, v katerem je zaznala, da predstavniki staršev nimajo medsebojnih 
kontaktov. Opaža, da to ni ena skupina, ki bi bila res »živa« in bi tekla neka prava 
komunikacija. Predstavnice povedo, da je težko pridobiti vse kontakte staršev zaradi 
varovanja osebnih podatkov, saj zanje ne morejo enostavno zaprositi učiteljice. N. Lampret 
pove, da kot predstavnice morajo imeti vse kontakte, drugače stvar ne more funkcionirati. 
Prisotne povedo, da imajo zdaj že kontakte večine staršev. 
 



 

Glede srečelova N. Lampret pove, da so otroci že začeli prinašati dobitke v šolo in da bo 
srečelov nedvomno stekel. Tino Turk Štaus zanima, kako bodo porazdeljena pridobljena 
sredstva iz srečelova. N. Lampret pove, da se sredstva enakomerno porazdelijo med otroke, 
ki gredo v šolo v naravi. Če pa kateri otrok potrebuje dodatno finančno pomoč, pa morajo 
starši vložiti vlogo za sredstva iz šolskega sklada. 
 
N. Lampret pojasni odločitev odstranitve posode z vode s šolskega hodnika. Ko je slišala na 
neprimerno ravnanje z vodo in samo posodo, se je zaradi nenehnih viroz, ki pestijo šolo 
odločila, da jo odstrani. Pravi, da zaenkrat plastenke v šoli zelo dobro funkcionirajo, tako da 
bo do nadaljnjega ostalo tako. Otroci si lahko vodo natočijo iz pipe.  
Tina T. Štaus pove, da bo na voljo tudi nov montiran pitnik, ki ga bo priskrbela občina.  

 

Na prejšnji seji so predstavnice izrazile željo, da bi bili otroci malo več časa zunaj, sploh 

popoldne, če je lepo vreme. N. Lampret odgovori, da je zadnjič A. Zadravec podala 

popolnoma tehtne odgovore glede popoldanskega programa OPB in pa obrazložila 

dovoljeno število otrok na enega učitelja. Ida Podgorelec Županec sprašuje ali je možno, ko 

je kakšen res lep dan, da otroci čim hitreje zaključijo z nalogami in se nato odpravijo ven ter 

s tem otrokom omogočijo nekaj minut rekreacije in veselja na zraku več. T. Turk Štaus pove, 

da se otroci popoldne radi družijo zunaj, kar pa je seveda tudi v interesu mnogih staršev, da 

otroci čim več časa prebijejo na prostem, saj je v zimskem času hitreje tema. Predlaga da bi 

bili otroci čim več zunaj. 

 

K točki 3: 

T. Turk Štaus vpraša glede kulturnega dne in s tem povezanimi stroški, saj se nekaterim 

staršem zdi znesek dokaj visok za neko predstavo, ki bo na šoli. N. Lampret razloži, da se 

vsako leto, pred kulturnim praznikom, izvaja kulturni dan, ki je običajno vključeval ogled 

gledališke ali lutkovne predstave v Mariboru. Kulturni dan v izvedbi družine Kolenc je 

sestavljen iz gledališke predstave in različnih delavnic in ker ne vključuje prevoznih stroškov, 

je cenovno ugodnejši kot je bil v preteklosti. 

  

I. Podgorelec Županec pove, da je dobila pritožbo starša glede zimskega športnega dne, saj 

je le ta na naši podružnični šoli v Sp. Kungoti ponujal le eno opcijo - drsanje, ter glede na to, 

da je v matični šoli oz. OŠ Kungota bilo ponujenih več obcij. N. Lampret pove, da je tudi 

sama dobila pritožbo. Lahko pa pove, da so otroci zelo srečni, ko se gredo drsat in da zadnja 

leta ni bilo pripomb. Je pa učiteljic premalo, da bi lahko nudili več dejavnosti, kot npr. v 

Zgornji Kungoti. T. Turk Štaus vpraša ali so razmišljali, da bi učence morda združili z učenci iz 

Zg. Kungote. N. Lampret pove, da so tudi to razmišljali, vendar s tem izgubijo tisto 



 

povezanost med učenci Spodnje Kungote. Pravi, da se tega športnega dneva  res vsi zelo 

veselijo in je to zanje res eno prijetno druženje.  

 

S. Prislan Jager sprašuje, kako je z uporabo e-asistenta in možnostjo, da učitelj preko le-tega 

napove ocenjevanje učencev. N. Lampret razloži, da je uporaba e-asistenta popolnoma 

odvisna od posameznega učitelja. Vsaka učiteljica ima svoj sistem, ki ga predstavi na 

roditeljskem sestanku. Spremljanje napredka oz. napovedana ocenjevanja so ponavadi 

vpisana v zvezek, v višjih razredih, kjer v oddelku poučuje več učiteljev pa so napovedana 

ocenjevanja vpisana tudi v e Asistentu. 

I. Podgorelec Županec pove, da v decembrskem času na naši šoli morda manjka kakšen 

kratek božičen nastop naših otrok (npr. pevski nastop otrok posameznih razredov), kar bi 

decembrski čas za nas starše in za otroke naredilo še prijetnejši.  

 

N. Lampret še pove, da šola dobi dietnega kuharja. To je kuhar, ki je že zaposlen na šoli in se 

dodatno izobražuje. 

 

Nada Lampret vpraša prisotne ali obiskujejo novo spletno stran šole na kateri so vsi aktualni 
podatki in razloži, da je tudi stara spletna stran še vedno aktivna in da so na njej vsi arhivi. 
Sklene, da bo preko e-asistenta v prihodnjih dneh poslala vsem staršem povezavo do nove 
splete strani. 
 

N. Lampret za konec sestanka predlaga, da se določi eno glavno predstavnico vseh staršev v 

Sp. Kungoti, ki potem lahko tudi sama skliče sestanek, kadarkoli je to potrebno. Prisotne se 

strinjajo, da mora za ta sklep biti prisotnih vseh pet članic. 

  

 

Spodnja Kungota, 12. 2. 2020 

ZAPISLA: 

Sara Prislan Jager 

 


