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OBLIKA IZVEDBE:

 Srečanje staršev v prisotnosti razrednika 
(sorazrednika in vzgojiteljice),

 srečanje staršev, pri poročanju se jim pridruži 
razrednik.

 srečanje staršev,

 predstavitev pomena komunikacije 
(predstavnik/razredničarka) in pogovor (starši in 
razrednik),

 zbiranje mnenj po e-pošti,

 spletna anketa,

 anketa,

 pogovor na družabnem srečanju.



IZVAJALCI:

 Predstavniki v Svetu staršev,

 predstavnik in razrednik,

 razrednik,

 razrednik in sorazrednik/vzgojiteljica.



ODZIVNOST STARŠEV:

 100% (1),

 večina (3),

 polovica (5),

 slaba udeležba (4),

 slaba udeležba na prvem srečanju, visoka na 

drugem (1).

 Sproščen pogovor,

 odprt pogovor, aktivno sodelovanje staršev v 

pogovoru.



NAČINI KOMUNIKACIJE, KI USTREZAJO: 

 Roditeljski sestanki (problem nizke udeležbe),

 pogovorne ure (tudi dopoldanske),

 osebni stik ob prihodu v šolo (pred, po poukom),

 pogovor po telefonu,

 sporočanje preko e-pošte, zapisov v beležki, na 

vratih učilnice.

 Druženje na ustvarjalnih delavnicah,

 druženje ob športnih igrah.



PRIMERI DOBRE PRAKSE:

 Pohvalna obvestila pred razredom.

 Uvedba naročanja na PU po urah v Google drive
dokumentu.

 »Kadar pride do problema, smo do zdaj zmeraj rešili skupaj 
z učiteljico.«

 »Zelo moram pohvaliti navado ene od učiteljic, ki nas pred 
začetkom tedna po elektronski pošti obvesti o pomembnih 
zadevah v prihajajočem tednu.  Tako nimam nikoli 
občutka, da ne vem točno, kaj se dogaja in vedno vem, če je 
kaj takega, kjer bo otrok potreboval mojo pomoč, tako lažje 
načrtujemo delovni teden.«

 »Učiteljica je dostopna za pogovor in tudi naša mnenja ali 
želje.«



PRIMERI DOBRE PRAKSE:

 Klic v zbornico s sporočilom za učitelja, ki pokliče nazaj.

 Telefonski klic razredničarke pred vsakimi PU (dogovor o 
potrebi po srečanju in času srečanja).

 Spoštljiva komunikacija s strani učitelja. 

 Povedati resnico o otroku. Izpostaviti močna področja. 
Realna ocena šibkih področij.

 Poudariti pomen podpore starša (ne, da dela namesto 
otroka).

 Vprašati starše za mnenje.

 Na PU so prisotni tudi učenci.



PRIMERI DOBRE PRAKSE:

 Dogovor o terminu pogovornih ur oz. prilagodljivost 
učiteljice.

 Pripravljenost učiteljice, da dodatno pojasni stvari, ki 
jih otroci ne razumejo dobro.

 Sprotno reševanje težav, sprotni pogovori o otroku ob 
prihodu ali odhodu.

 Pripravljenost staršev za sodelovanje v šoli tudi izven 
časa pouka.

 Pomoč in sodelovanje staršev pri prireditvah.

 Odkrit pogovor.



PRIMERI SLABE PRAKSE:

 »Najbolj negativen odnos je bil učiteljice s 

prejšnjega razreda, katera je dajala povratni 

odziv tak kot da smo vsi ostali drugorazredni ona 

pa vse ve in vse obvlada, niti se ni dala preveč 

motiti.«

 »Dela razliko med učenci.«

 »Glede komunikacije sem v dilemi, saj se 

učiteljica negira z svojo naslednjo trditvijo.«



PRIMERI SLABE PRAKSE:

 Slaba komunikacija s KamBusom – premalo časa 

za kosilo (15 min), prehitra vožnja.

 V višjih razredih je čas za pogovor o otroku na 

pogovornih urah omejen.

 “V času govorilnih ur je premalo časa namenjeno 

enemu staršu - v 10 minutah praktično ni mogoče 

izpeljati pogovora o uspehu in vedenju otroka.”



PRISPEVEK ZA IZBOLJŠANJE

KOMUNIKACIJE:

 Reševanje problemov takoj ko nastanejo.

 Reševanje problema najprej na razrednem nivoju, 
nato na višjem nivoju.

 Odprta komunikacija.

 Spoštljivost.

 Spoštovanje mnenja, ki je drugačno kot njegovo.

 Reden stik, zaupanje.



PRISPEVEK ZA IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE:

 Korekten odnos obeh strani.

 Obveščanje, kaj se z otrokom dogaja v šoli.

 Profesionalnost.

 Večkratna možnost osebnega komuniciranja.

 Pravilen in korekten odziv z obeh strani vodi k dobri 
komunikaciji.

 Starš naj se udeleži vsaj 3 PU letno, v primeru težav 
pogosteje ali individualni dogovor z razredničarko. Če 
k problemu pristopimo hitro in skupaj je možnosti za 
ugodno rešitev veliko več.



PRISPEVEK ZA IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE:

 Problemi se rešujejo ažurno, podpiramo odprt način 
komunikacije.

 Zavedanje, da starši kadarkoli lahko stopijo v stik z 
učiteljem.

 “Kadar nam ob kaki otroški zgodbi zazvoni v glavi je 
pred vsesplošnim alarmiranjem sebe in drugih bolje 
povprašati še koga … ; po presoji posvetovanje z 
drugimi starši in v primeru, da je težava širša, dati 
pobudo za diskusijo.”

 Spoštljiva komunikacija s strani učitelja, zavedanje, 
da vsak starš vzgaja kot najbolje zna, skupno iskanje 
rešitev težav.



PREDLOGI:

 Več sproščenega druženja (delavnice, piknik…), 
morda druženje starši-starši. 

 Enkrat letno neformalno srečanje s kratkim 
kulturnim programom.

 Letos še eno srečanje staršev za 15 min pred kakšnim 
dogodkom.

 Skupno kegljanje na mekinjskem kegljišču.

 “Komunikacija med starši v obliki družabnih 
dogodkov nam ne ustreza.”

 Več parkirnih mest v času RS in prireditev.

 Večja odzivnost dežurnih učencev (odklepanje 
stranskega vhoda).



PREDLOGI:

 “Upoštevanje tega, da želimo vzgojiti samostojne 
otroke, sposobne razmišljati in razvijati svoje 
potenciale, nemalokrat se zgodi, da se starše tudi po 
nepotrebnem vpleta v malenkosti in da se zasluge za 
npr. domače naloge, seminarske, itd., lahko pripiše na 
koncu samo še nam staršem.”

 Izmenjava e-naslovov med starši.

 Ažurno obveščanje ob posebnih dogodkih v razredu, ki 
se nanašajo na vse, ob kakšnem »manjšem« problemu, 
če se otroci nanj odzovejo (so bolj zadržani, žalostni 
itd.), čakanje na pogovorne ure lahko zaradi časovne 
oddaljenosti ne prinese dobrih rezultatov k reševanju 
problema (vendar ni potrebno vedno vpletati staršev –
vzgoja za samostojnost in odgovornost).



PREDLOGI:

 Učiteljem je potrebno bolj zaupati glede njihovega dela, jim na 
ta način dopuščati avtonomijo, jih spoštovati.

 Premislek staršev, umiritev čustev. 

 Učitelji bi morali sprejeti odkrito izpoved staršev o nekem 
problemu ali njihovo mnenje o neki zadevi (tudi npr. o 
učiteljevem delu) z objektivno distanco, s spoštovanjem do 
staršev in njihovih čustev (ki so vedno intenzivnejša, ko gre za 
njihove otroke) in brez zamer (četudi bi šlo za kritiko v očeh 
učitelja).

 Samo učiteljev nasvet »zmenite se sami« ne pomaga – še več: 
spravi jih v stisko zato predlagamo priključitev h že obstoječim 
projektom (npr. modre mize, modre sobe), kjer so otroci 
vključeni v mirno reševanje medsebojnih problemov s pomočjo 
»sovrstniškega mediatorja«, ki jim pomaga pri komunikaciji z 
namenom zmanjšanja vrstniškega nasilja.



PREDLOGI:

 V času PU več časa namenjenega enemu staršu.

 Ne časovnega razporeda za PU.

 Na RU igranje družabnih iger in pogovori o temah, ki 
niso povezane s šolo.

 Prostor za druženje učencev po pouku, družabne igre, 
morebitno učna pomoč.

 Če so težave, razrednik pokliče starše in jih povabi v 
šolo.

 Informiranje o dopoldanskih PU.

 Objava e-naslovov učiteljev na spletni strani.

 Bolj ažurna in pregledna spletna stran.



PREDLOGI:

 Kadar imajo starši zadržke in ne želijo o 

občutljivih osebnih stvareh, povezanih z otroki, 

pisati po e-pošti oz. reševati na govorilnih urah, 

ker vzamejo preveč časa, predlagamo, da se 

razmisli tudi o možnosti, da se lahko z učiteljem 

dogovorimo tudi za neformalno srečanje.

 Na Dropboxu bodo ustvarili skupen seznam za 

vpis obiska pogovornih ur.

 Dovolj možnosti, v kolikšni meri pa jih izkoristijo, 

pa je odvisno od vsakega posameznika.



Iz poročila:

“Starši težko komuniciramo s »šolo«. 
Veliko pritrdilnih odgovorov: Bojim se, da utegnem reči kaj, kar bi otroku lahko 

škodovalo. Zdi se mi, da sem s svojimi pobudami in vprašanji učiteljici nadležen. 
Kadar se zgodbi učitelja in otroka razlikujeta, bolj verjamem otroku.

“Morda imajo starši slabe izkušnje, morda še celo iz časov, ko so 
bili še sami v šolskih klopeh. V veliki meri tolikšno strinjanje s 
trditvijo izkazuje precejšnjo mero previdnosti.” 

Razrednik ni edini, s komer komuniciramo. Veliko pomeni tudi 
prijazen »dober dan« snažilke, ki jo srečaš na hodniku, ko 
prideš v šolo po otroka. Tudi to je komunikacija med šolo in 
starši. Z osebjem šole komuniciramo tudi, ko otrok zboli in nas 
nekdo pričaka na drugi strani telefonske linije, ko odjavljamo 
malico in kosilo. Vsi ti ljudje so v resnici tista »šola« s katero 
komuniciramo starši. Glavni komunikacijski kanal med starši 
in šolo pa so kljub vsemu otroci, zato se je pri razmišljanju o 
komunikaciji med šolo in starši nujno potrebno ozreti tudi na 
komunikacijo med staršema in otrokom.”

Anka Lipičnik, predstavnica v Svetu staršev


