
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 

z dne, 24. 9. 2015 
 

  
Sejo je vodila predsednica ga. Sabina Špehar Pajk, ki je ugotovila sklepčnost. Lista 

prisotnosti je priložena. Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici št. 25.  
Člani sveta so sprejeli naslednji dnevni red: 
 

1. Predstavitev članov sveta staršev 

2. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/2015 
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 

4. Razno 
 

Vsi prisotni so se z dnevnim redom strinjali. 
 

 
 Ad 1 

 

Predsednica je uvodoma na kratko predstavila Poslovnik sveta staršev, nato so se 

člani sveta predstavili. 
 

Ad 2 
 

Člani Sveta staršev so poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 
2014/2015 prejeli v predhodno branje in nanj ni bilo pripomb, saj je delo na šoli 

potekalo po zastavljenem programu.  
 

Ad 3 
 

Ravnateljica je podrobneje predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 
2015/2016. 
 

Novost v letošnjem letu je uvajanje prvega tujega jezika v prvi razred. Ena od 
članic sveta je pohvalila urnik v zvezi z učenjem TJA: 3 x 30 min.  
 

V 7. in 8. razredu ni bilo dovolj prijav za neobvezne izbirne predmete, zato se ne 
bodo izvajali. 
 

Ravnateljica je ponovno izpostavila, da zaradi prostorske stiske hodijo učenci na 

ure športa v Športno dvorano Kranj ter na plavanje na Olimpijski bazen v Kranj. 
Če bi stroške za najem dvorane, bazena in prevozov v vseh teh letih sešteli, bi 
lahko MO Kranj šoli že omogočila gradnjo nove telovadnice. 
 

Vendarle pa je ravnateljica pri MIZŠ izprosila 4 dodatne ure za šport, da učenci 7. 

in 9. razreda nimajo športa v treh skupinah zaradi normativa – združevanje dveh 
oddelkov, pač pa ima vsak oddelek uro športa ločeno.  
 

MO Kranj sicer financira še: 
- 5 ur jutranjega varstva, 2 uri učitelja plavanja in 12 ur modelarskega 

krožka, 
- najem plavalnih prog, prevoz na Olimpijski bazen in najem športne 

dvorane. 
 

Na šoli je 35 učencev priseljencev, za katere je poseben program 2 letnega 
prilagajanja. 



V letošnjem šolskem letu se je šola ponovno vključila v Shemo šolskega sadja. 
 

Novost je projekt Samovrednotenja ranljivih otrok in mladostnikov. Starši bodo 
obveščeni, katere skupine otrok bodo vključene v ta projekt. Najprej se bodo zanj 

usposobili učitelji, da bodo znali delati na dvigovanju samozavesti učencev.  
 

Skupina učiteljev se je usposobila tudi v projektu Mladim se dogaja1 – projekt za 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva. Otroci bodo  vabljeni k 
sodelovanju, verjetno v obliki krožka. Namen je mlade usmerjati v inovativnost in 

ustvarjalno razmišljanje ter jim predstaviti osnove podjetništva.  
V letošnjem šolskem letu bo vsak oddelek na šoli deležen dodatni 2 uri 

zdravstvene vzgoja (higiena, zasvojenosti, spolna vzgoja, prehrana…). 
 

V prvi triadi se bo po pouku izvajal Šport od A do Ž, kar so starši zelo pohvalili. 

Gre za predstavitev zelo širokega spektra športov, da jih otroci preizkusijo in 
vidijo, kateri športi jim ležijo. 
 

Projekti, kot so Pasavček, Policist Leon, Bodiva prijatelja, Zdravi zobje se bodo 
izvajali še naprej. 
 

Na šoli še vedno deluje tudi komisija za subvencije in šolski sklad. Več o tem starši 
najdejo na spletni strani. 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu se bo na šoli izvajala Simbioza – medgeneracijsko 
sodelovanje.  K Simbiozi giba bodo povabljeni dedki in babice učencev 4. a in 4. b 

razreda. Z Domom starostnikov v Kranju bomo sodelovali na temo Branje nekoč in 
danes. 
 

Šola se je odločila za 2 delovni soboti: ena bo v decembru 2015, namenjena 
novoletnemu sejmu, druga pa marca 2016, ko bodo v ospredju ekološke teme. 

Starši so pohvalili lanskoletni novoletni bazar. 
 

Učenci v 9. razredu bodo pri NPZ v maju 2016 imeli zgodovino kot tretji predmet. 
 

Šola se za eAsistenta ni odločila. Ena od članic je omenila, da zapisi na drugih 
šolah tako ali tako niso ažurni. Kar nekaj staršev je poudarilo, da tega v OŠ res ne 
potrebujemo. 
 

Člani sveta staršev na predstavljeni LDN in pojasnila niso imeli pripomb. 
 

Ad 4 
 

Pod razno je predstavnica 9. a najprej pohvalila šolo za dobro sodelovanje med 
učitelji in starši. 
 

Starši so vprašali ali so e-učbeniki v 8. razredu namenjeni le delu v šoli, ali se 
morajo otroci iz njih učiti tudi doma? V tem primeru pričakujemo, da nas šola 

obvesti. 
 

Starši so predlagali, da šola: 

 poleg izletov (npr. Pariz) organizira tudi kakšno izmenjavo z OŠ v tujini. MO 
Kranj ima veliko pobratenih mest. Bi lahko izkoristili te povezave? Projekti 

na MIZŠ? 

                                                           
1
 http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim 



 posodobi šolske spletne strani in nanje informacije objavlja še bolj ažurno. 

Ravnateljica izpostavi, da je učiteljica računalništva na bolniškem dopustu 
pred porodniško in se bodo potrudili po najboljših močeh; 

 objavi seznam knjig za angleško in nemško bralno značko na spletni strani; 
 na šolsko spletno stran doda zavihek Angleščina, otroci namreč med 

poukom gledajo tudi zanimive filmčke z YouTuba, ki bi jih želeli pogledati še 
enkrat doma skupaj s starši;  

 obogati knjižnico z angleškimi knjigami in angleškimi družabnimi igrami; 
 starše npr. na spletni strani ali po e-pošti obvešča o dejavnostih v okviru 

izbirnih predmetov, ki se izvajajo izven šole in trajajo dlje časa (npr. o 
poteku raftinga, ki se je zavlekel v pozne popoldanske ure in so otroci zaradi 

tega zamudili druge dejavnosti); 
 šola zjutraj med 7.45 in 8.15 ni zaprta. Ali se da urediti, da učenci lahko 

pridejo v šolo tudi v tem času in ali ni tako, da drugošolci v šolo že lahko 
pridejo sami? Šola je zaprta zaradi predur, ki potekajo v tem času. Prvi 

razredi pa pouk pričenjajo že ob 8.00. Učenci, ki zaradi avtobusnih povezav 
prihajajo bolj zgodaj, lahko počakajo v preddverju. Spodbujajmo, da otroci 
hodijo peš, s kolesom, sami in naj ne prihajajo prezgodaj in zunaj čakajo po 

nepotrebnem; 
 učence zlasti v prvi triadi opolnomoči za varno hojo/pot v in iz šole in otroke 

uči tudi, da ne pristopajo k prevarantom, od njih jemljejo »bonbonov« ipd; 
 razmisli o dežurstvu. Ravnateljica je še enkrat poudarila, da veliko otrok ne 

želi več dežurati. Želijo jih nadomestiti tisti, ki imajo praviloma slabši učni 
uspeh in tako še bolj izostajajo od pouka. Tudi varnost otrok je na prvem 

mestu in zato letos dežurstva ne bo; 
 preveri, kako je s popoldansko malico: en kivi za malico je namreč premalo; 

 razmisli, o drugačnem organiziranju podaljšanega bivanja. Tretjim razredom 
se ne zdi ustrezno, da so združeni s prvimi, drugi 2. r. pa s petimi. Poleg 

tega se zopet deli 3b. Vsaj ob polletju naj se praksa zamenja in se deli tudi 
3. a; 

 za devetošolce valeto organizira v Prešernovem gledališču. Ali naj se 
organizira tudi plesni tečaj, starši za enkrat niso enotni. 

 
 
Sklepi:  
 

1. Šola starše obvesti, kdaj in za katere učence se bo začel izvajati projekt 
Mladim se dogaja. 
 

2. Učitelji pisno obvestijo starše o dejavnostih, ki se odvijajo izven šole 

pri izbirnih predmetih in sicer takrat, kadar so plačljive in se zavlečejo v 
pozne popoldanske ure. 
 

3. Šola pri dobavitelju prehrane preveri ali dobijo otroci za popoldansko 

malico dovolj kalorično hrano. 
 

4. Ravnateljica bo preverila prihod in odhod učencev v šolo za druge 
razrede.  
 

5. Šola preveri organiziranost skupin v podaljšanjem bivanju.  

 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20:30 uri. 

 
Kranj, 24. 9. 2015         Zapisala: Tatjana Jenko 


