
nedelja, 26. september 2021 

Ingrid Poropat prof. 
ravnateljica 
Osnovna šola Koper 
Cesta Zore Perello Godina 1 
6000 Koper 

Spoštovani, 

Na roditeljskem sestanku in v sporočilih poslanih s strani staršev učencev našega 
razreda je bila večkrat izpostavljena problematika dostopa do gradiva za učence, ki jim 
je odrejena karantena. Osebno sem mnenja, da je ta problematika širša in vključuje 
tudi primere, ko so učenci odsotni zaradi športnih in kulturnih dejavnosti in nenazadnje 
tudi bolezni. 

Razredničarka nam je na roditeljskem sestanku razložila, da se spodbuja medsebojno 
pomoč med sošolci, tudi z dostavo gradiva v času odsotnosti, kar je seveda pohvale 
vredno, saj gradi solidarnost, odgovornost in zaupanje med njimi. Ne zdi pa se mi prav, 
da je odgovornost za gradivo, ki se ga posreduje med poukom, v celoti prenesena na 
učence. 

Dejstvo je, da smo v zadnjih dveh letih z ogromno truda s strani učiteljev in učencev 
vzpostavili sistem e-učilnic. Da ne omenjam časa in sredstev, ki so bila vložena v to tako 
s strani šole (izobraževanja in oprema) kot tudi s strani staršev (oprema) in učencev. 
Preprosto zavreči ves ta čas in sredstva, ki so bila v to vložena se, mi zdi potratno, da ne 
napišem nespametno. 

Zato predlagam, da šola razmisli in vzpostavi sistem, kjer bodo učitelji redno odlagali 
gradiva, ki so bila uporabljena v učnem procesu (gradiva, ki jih je možno spremeniti v 
e-obliko). Poleg tega bi bilo morda smiselno, da se odlagajo tudi dodatna gradiva (za 
pomoč pri razumevanju ali pa za nadgradnjo znanja) saj verjetno tega ni mogoče 
zagotavljati med rednim učnim procesom. 

Zato predlagam, da se v skladu z 19. členom Poslovnika sveta staršev Osnovne šole 
Koper dnevni red razširi z dodatno točko: 

• Vodstvo šole naj preuči in pripravi navodila za uporabo e-učilnic za odlaganje 
tako gradiva, ki se uporablja v učnem procesu kot tudi dodatnega gradiva za 
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pomoč pri razumevanju (za učence ki v rednem učnem procesu niso snovi 
razumeli) in nadgradnjo znanja (za učence, ki bi znanje iz učnega procesa radi 
nadgradili). 

Upam, da bo ta točka bila predlagana in uvrščena na dnevni red 1. in konstitutivne seje 
Sveta staršev Osnovne šole Koper v ponedeljek, 27. 9. 2021.  

S spoštovanjem, 

Andrej Erzetič 
predstavnik staršev 7.c razreda v Svetu staršev (nepotrjen na seji sveta staršev) 
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