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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV

Prva seja Sveta staršev je bila v sredo, 21. 2. 2019, ob 17. uri v zbornici šole.
Prisotni: Gregor Dolenec, Andrej Kosi, Gregor Jerše, Andreja Zabel, Martina Gašperlin, Darja
Roblek, Andreja Klevišar Ivančič, Sabina Gabrijel, Eva Činkole Kristan, Maja Kocjančič, Katja
Cuderman, Uroš Logar, Marko Perčič- namestnik, Niko Car, Dejan Kotar, Mateja Koprivec, Tina
Bokun, Andreja Kern Egart, ravnateljica Janja Sršen, pomočnica ravnateljice Katja Perčič Košir,
tajnica VIZ Vesna Rogelj Boštar.
Opravičeno odsotni: Mateja Mavrič

Dnevni red:
1.

Ugotovitev sklepčnosti seje.

2.

Potrditev dnevnega reda.

3.

Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje.

4.

Pregled realizacije sklepov.

5.

Poročilo predstavnikov razredov

6.

Razno.

Ad. 1
Potrjena je bila sklepčnost.
Ad. 2
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad. 3
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Starši soglasno potrdijo zapisnik prve seje Sveta staršev šolskega leta 2018 / 2019.
SKLEP: Zapisnik 1. Seje Sveta staršev šolskega leta 2018 / 2019 je sprejet.
Ad. 4
Na pretekli Seji Sveta staršev so predstavniki sprejeli sklep, da ravnateljica na mestno občino pošlje
dopis z opisom prometne problematike, kjer naj se predlaga, da se promet skuša umiriti s pomočjo
stacionarnega radarja, oz. poveča nadzor prometa z mobilnim radarjem (mestno redarstvo MOK) in
dopolni talne označbe.
Ravnateljica je povedala, da je bil dopis poslan. Pristojni so opravili ogled. Namestili so prometni
znak ob vstopu v Predoslje. Promet bo prav tako večkrat nadzorovan s pomočjo mobilnega
mestnega redarstva.

Ad. 5
1. A

Na roditeljskem sestanku ni bilo posebnosti.

1. B

Predstavnik je povedal, da v razredu ni posebnosti.

2. A

Predstavnica razreda je bila opravičeno odsotna.

2. B

V razredu ni posebnosti.

3. A

Predstavnica razreda je povedala, da v razredu ni posebnosti.

3. B

V razredu ni posebnosti.

3. C V razredu ni posebnosti. Starši so izpostavili problem, da otroci v šoli skrivoma uporabljajo
telefon, fotografirajo. Sprašujejo se, če telefon sodi v šolo?
Ravnateljica je povedala, da so vsa pravila glede uporabe telefona v šoli napisana v Vzgojnem
načrtu šole in Pravilih hišnega reda. Če učenec neupravičeno uporablja telefon v šolskih prostorih
ali na šolskem dvorišču, ga učitelj pozove, da telefon ugasne in preda učitelju. Starši telefon lahko
prevzamejo na govorilnih urah pri razredniku.
Starši želijo, da se v zapisniku znova zapiše sklep glede kršitve hišnega reda z neupravičeno rabo
telefonov. Ga. Klevišar in ga. Bokun sta predlagali, da predstavniki razredov starše svojih razredov
še enkrat seznanijo s pravili.
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SKLEP: Če učenec neupravičeno uporablja telefon v šolskih prostorih ali na šolskem dvorišču,
ga učitelj pozove, da telefon ugasne in preda učitelju. Razrednik starše preko elektronske pošte
obvesti o odvzemu. Starši telefon lahko prevzamejo na govorilnih urah pri razredniku.
4. A

V razredu ni posebnosti.

4. B

v razredu ni posebnosti.

5. A
Predstavnica staršev je povedala, da so starši zelo zadovoljni z novo učiteljico gospo Ajdovec, ki je
nadomestila ga. Leben zaradi odhoda v pokoj. Ker učiteljica samo nadomešča porodniški dopust in
predvidoma ostane do konca maja želijo, da ostane do konca šolskega leta. Za otroke po njihovem
mnenju ni dobro, da zamenjajo učitelja konec šolskega leta.
Ravnateljica je povedala, da zaposlenega za nedoločen čas po porodniški odsotnosti čaka delovno
mesto in žal druge možnosti kot menjava trenutno ni.

5. B
Predstavnica razreda je povedala, da v razredu ni posebnosti. Vsa pohvala učiteljici, ki vse konflikte
razreši, še preden sploh pride do njih.
6.A
Brez posebnosti. G. Palovšnik je obširno predstavil potek zimske šole v naravi. Izpostavljeno je bilo
tudi med vrstniško spletno nasilje med dekleti, prav tako je pri fantih zaznati preveč igranja
računalniški igric. V razredu tudi slabše opravljajo domače naloge. Izpostavljeno je bilo tudi, da
pouk angleščine po mnenju staršev poteka zelo glasno.
Ravnateljica je povedala, da je pri pouku angleščine že večkrat hospitirala. Pohvali učence in
učitelja, ki učencem omogoča aktivno vlogo. Veliko je pogovorov, sodelovalnega učenja,
inovativnih učnih pristopov, kar pa se zagotovo prinese tudi glasnost. Ravnateljica se bo pogovorila
z učiteljem.
6.B
Predstavnik razreda je povedal, da je bil prvi del sestanka izveden skupaj s 6. A razredom. V
drugem delu so se pogovarjali o disciplini, ki je problem že od 1. razreda. Prav tako je problem v
razredu tudi njegova številčnost.
Ravnateljica je odgovorila, da je z vedenjsko problematiko dobro seznanjena. Glede na vzgojno
problematiko in ostale posebnosti bo ravnateljica zaprosila MIZŠ za odobritev treh oddelkov. Le te
bi bilo zaradi prostorske stiske mogoče zagotoviti le z ukinitvijo heterogenih skupin.
7.A
Brez posebnosti. Vsa pohvala g. Žigu Kertu, novemu razredniku, ki v razredu vzpodbuja
prijateljstvo in se zelo trudi za vsakega posameznika. Razred ima zelo dober učni uspeh.
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7.B
Predstavnik razreda je povedal, da je razredničarka zadovoljna z delom v razredu. Učenci se vse
bolj zavedajo pomena sprotnega učenja. Vsi učenci razreda so bili v prvem ocenjevalnem obdobju
pozitivno ocenjeni. Razredničarka je starše seznanila z rezultati ankete, ki je pokazala, da učenci
preveč časa posvečajo računalniški tehnologiji. Starši naj bodo bolj pozorni, kaj otrok počne v
prostem času, zvečer…
Nekateri starši so izpostavili, da je pouk pri likovni umetnosti preveč stresen. Menijo, da je
ocenjevanje neobjektivno. Sprašujejo, če bi lahko učitelj razmislil o možnosti, da učencem v
primeru odsotnosti pri pouku omogoči, da izdelek na nek način dokonča.
Ravnateljica je povedala, da bo z g. Čarmanom opravila razgovor. Staršem prav tako kot
razredničarka svetuje, da se v kolikor ima njihov otrok težave oz. so nejasnosti, najprej udeležijo
govorilnih ur pri učitelju.

8.A Brez posebnosti.
8.B. Brez posebnosti.
9.A. Brez posebnosti. Ga. Pesrl je starše seznanila z osnovnimi informacijami o informativnih
dnevih. Učenci so imeli tehniški dan pri delodajalcih. Pogovarjali so se o aktivnostih, ki sledijo do
konca šolskega leta.
9. B. Predstavnica razreda je povedala, da je razrednik opozoril na težavo z disciplino v razredu in
neopravljenimi domačimi nalogami. Starši so bili opozorjeni tudi naj se z otroki pred valeto
pogovorijo glede vandalizma (lansko leto grafiti, škoda na stopnicah, fasadi).

Ad.6
Ga. Kocjančičeva je kot predstavnica Komisije za zdravo prehrano povedala, da je bilo na sestanku
ugotovljeno, da se kuhinja zelo trudi za prehrano naših otrok.
Sama je izpostavila kulturo prehranjevanja učencev. Dobila je informacije, da so bili zapakirani
izdelki (Miklavži) v pomijah, otroci hrane sploh ne pokusijo. Njen predlog je, da naj razredniki na
razrednih urah govorijo z učenci o kulturnem prehranjevanju, prav tako naj se na roditeljskem
sestanku o kulturnem prehranjevanju opozori starše.
Pripomba je bila tudi, da se otrokom pri malici ponudi mrzel čaj, mleko.
Ravnateljica je povedala, da se ne strinja, da bi bila kultura prehranjevanja naših otrok na nizki
ravni. Zgodijo se posamezni dogodki, o katerih se sproti pogovorimo. Otroci sami poskrbijo za
praznjenje svojih krožnikov in ločevanje odpadkov. Kar se tiče mrzlega čaja in mleka pri malici,
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nikoli ni bilo nobene pripombe s strani staršev. Lansko leto je bila izpostavljena problematika
prevročega čaja ali mleka.
SKLEP: Učitelji naj se na razrednih urah pogovorijo z učenci o kulturnem odnosu do hrane.
Prav tako naj predstavniki staršev obvestijo starše razreda, da se z otroci o tej temi pogovorijo
tudi doma.
Predstavniki staršev so izpostavili še nekaj vprašanj in želja:
-

Ali bi bilo možno, da se na notranjo stran omaric nalepi npr. filc, da omarice ne bi tako
pokale?
Ravnateljica bo skupaj s hišnikom skušala najti rešitev.

-

Ali bi bilo mogoče na nižji stopnji v omaricah narediti luknje, ker je v omaricah neprijeten
vonj.
Hišnik bo preveril, kaj se lahko naredi.

-

Ali bi bilo mogoče urnik prilagoditi tako, da bi otroci (4.r.) imeli v šolskih torbah kakšen
delovni zvezek manj.
Ravnateljica se bo pogovorila z učiteljicama.

-

Humana
Na parkirišču je zabojnik stal na površini, ki je namenjena parkiranju. S strani šole in staršev
je prišla pobuda, da se zabojnik premakne na zeleno površino. Po posredovanju ravnateljice
je Komunalno podjetje Kranj zabojnik premestilo na primernejšo površino.

-

Projekt Šolar na smuči, zakaj naša šola vanj ni vključena?
Ravnateljica je pojasnila pogoje za sodelovanje v projektu.

Zapisala:
Vesna Rogelj Boštar
5. 3. 2019

Predsednik Sveta staršev:
Dejan KOTAR

