ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
z dne 26. 09. 2017

Sejo je začela predsednica Sveta staršev ga. Nadja Odar. Glede na listo prisotnosti je ugotovila
sklepčnost. Lista prisotnosti priložena.
Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici št. 25.
Dnevni red:
1. Predstavitev članov sveta staršev
2. Predstavitev projekta Popestrimo šolo – izvajalka ga. Polona Žagar
3. Novosti v zvezi s povabilom zunanjim promotorjem za izgradnjo telovadnice – vodja
Projektne pisarne ga. Tanja Hrovat.
4. Poročanje predstavnikov oddelkov po oddelčnih roditeljskih sestankih
5. Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/2017
6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018
7. Razno
Dnevni red seje Sveta staršev se potrdi.
Ad 1
Predsednica prosi za kratko predstavitev članov Sveta staršev.
Predsednica pove, da so v Svetu šole trije predstavniki Sveta staršev. Pojasni, da je zaradi preselitve
ge. Beleharjeve, ki je bila predstavnica Sveta staršev v Svetu šole, potrebno izvoliti novega
predstavnika staršev. Izvolitev 3. člana Sveta šole: kandidirala sta dva člana, g. Kodek in ga. Ana
Vučina Vršnak. Člani izvedejo javno glasovanje. Za tretjega člana Sveta staršev v Svetu šole je bil
izglasovan g. Kodek.
Sklep: G. Kodek je predstavnik staršev v Svetu šole.
Ad 2
Nadalje ga. Polona Žagar s kratko predstavitvijo predstavi projekt Popestrimo šolo, ki ga finančno
podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V projektu so naslednje
aktivnosti:
•
Poznam samega sebe
•
Spretni prstki
•
Gibanje – cona športa
•
Pekarna idej
•
Rastem, rasteš, raste – vrt in sadovnjak
Ga. Polona Žagar je povedala, da so vsi otroci zelo navdušeni nad projektom, mlajši se pogosteje
udeležujejo delavnic, starejši učenci pa so bolj zadržani. Ga. Polona Žagar bo na šoli izvajala projekt
do oktobra 2021.
Ad 3
Ga. ravnateljica predstavi trenutno fazo projekta gradnje nove telovadnice. V septembru je Mestna
občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) objavila razpis promotorjem. Do konca septembra je razpis odprt.
V primeru, da bo razpis uspešen, nadaljujemo po obstoječem načrtu. V nasprotnem primeru, pa se

bomo člani Sveta staršev aktivneje lotili iskanja investitorjev. Pozanimamo se, na kakšen način so
okoliške šole (Orehek, Predoslje) prišle do investicij v telovadnico. Izdela se idejni načrt telovadnice
s tremi učilnicami. Ga. ravnateljica preveri ali je šola finančno sposobna pokriti strošek idejnega
načrta.
Sklep: Ga. ravnateljica se pozanima, na kakšen način so okoliške šole prišle do investicij.
Ad 4
Poročanje predstavnikov oddelkov po oddelčnih roditeljskih sestankih:
Poročanje predstavnikov oddelkov po oddelčnih roditeljskih sestankih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predstavnica staršev je opozorila na zadrževanje narkomanov v bolj skritih okoliših šole
(stopnišče proti Savi in gozd za igriščem).
Predstavnica staršev je opozorila na problematično zaklepanje šole pred začetkom pouka.
Predstavnik staršev opozori na razredno problematiko (vzgojna problematika učenca, ki je
zamenjal razred).
Predstavnica staršev je opozorila na to, da so vsakomur dostopne fotografije na spletni strani
šole in meni, da to ni pravilno.
Predstavnica staršev je podala ustno pohvalo za njihovo razredničarko.
Predstavnica staršev je opozorila na neusklajen avtobusni vozni red z začetkom pouka ob
drugi šolski uri.
Predstavnica staršev je poprosila, če so lahko učenci pravočasno obveščeni o prihajajočih
dejavnostih (slaba obveščenost).
Predstavnica staršev je opozorila na nezadovoljstvo staršev nad delavnico Rdečega križa
(previsoka cena in slaba kakovost).
Predstavnica staršev je opozorila, da nekateri učitelji ne upoštevajo učencev z dodeljenim
statusom športnika (predvsem je problematičen mesec september).
Predstavnica staršev je opozorila na previsoko ceno učbenikov in delovnih zvezkov, ter o
slabi udeležbi staršev na roditeljskih sestankih.
Predstavnica staršev je opozorila, da je hrana pri kosilu včasih hladna in da morajo otroci
kosilo zelo hitro pojesti. Zaradi prezasedenosti jedilnice je tudi več zamikov v urnikih, učenci
posledično začenjajo s poukom ob različnih urah.

Ad 5
Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/2017. Poročilo je bilo članom poslano
skupaj z vabilom.
Ravnateljica je kratko predstavila poročilo o vzgojno- izobraževalnemu delu v lanskem letu.
Pojasnila je, da se na šoli izvajata dva projekta: Prva zaposlitev in Popestrimo šolo. Oba sta
financirana s strani Ministrstva in EU. Na šoli sta tako dodatno zaposleni dve osebi.
Z začetkom septembra smo na šolo dobili tudi javnega delavca, ki učencem nudi učno pomoč.
Na Poročilo ni bilo pripomb.
Ad 6
Ravnateljica predstavi letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018. Povedala je, da so ga po oddelkih
predstavili razredniki na roditeljskih sestankih.
V letošnjem letu imamo na šoli en oddelek manj, vendar več učencev, kot v lanskem letu, oddelki so
zelo številčni.
Na šoli se spopadamo s prostorsko problematiko: s premajhnimi učilnicami in jedilnico, telovadnico,

knjižnica je na hodniku.
MOK zagotavlja financiranje:
•
dodatnega učitelja plavanja za 6. razred s prevozom in najemom bazena,
•
Modelarsko šolo,
•
najem Športne dvorane na Planini za ure ŠPO učencev 4. in 5. razreda.
Kadrovska zasedba – dopolnjevanja:
•
izbirni predmet Španščino poučuje profesorica iz kranjske gimnazije, 4 ure,
•
ZGO poučuje profesorica iz OŠ Matija Čopa, 7 ur,
•
defektologinja iz POŠ poučuje 13 ur,
•
naša učiteljica Nemščine na OŠ Matije Čopa poučuje Nemščino, 10 ur.
Na šoli se poleg pouka izvajajo tudi dnevi dejavnosti in odvijajo tudi naslednji projekti:
•
Shema šolskega sadja,
•
Zdrava šola (minuta za zdravje, pitje vode, planinski pohodi, umivanje zob, EFT – tehnike
sproščanja),
•
Bodiva prijatelja (učenec iz 1. razreda z učencem iz 7. razreda),
•
Preventivne dejavnosti: delavnice za učence in zdravstvena vzgoja …
Novost: Program osnovne motorike, ki ga izvaja Zavod za šport v 1. triadi: oktobra dobimo na šolo
dodatnega učitelja športa. Letos bo v 1. razredu prisoten pri 1/3 ur, v ostalih razredih pa po 4 šolske
ure.
Ad 7
Starše je zanimalo, zakaj šola v naravi ni organizirana za 1. razred?
Pojasnjeno je bilo, da je Ministrstvo priporočilo racionalizacijo pri organizaciji šol v naravi.
Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20:30.

Kranj, 26. 9. 2017
Zapisal: Miha Štucin

