OSNOVNA ŠOLA
FRANCETA PREŠERNA KRANJ
KIDRIÈEVA 49, 4000 KRANJ
ZAPISNIK
4. seje Sveta staršev šole v šolskem letu 2018/19 30. 5. 2019 ob 18. uri.

Prisotni: člani sveta staršev (priloga lista prisotnosti); Aleš Žitnik, ravnatelj; Dijana
Korošec, pomočnica ravnatelja;
Opravičeno odsotni predstavniki 5. a, 6. a, 6. c, 7. a, 2. c razreda in Karmen Podgoršek,
pomočnica ravnatelja
Odsotni predstavniki 1. b, 7. b, 8. a, 9. a, 9. c, 2. č, 5. c razreda.
Dnevni red
1. Določitev overovatelja,
2. potrditev zapisnika,
3. predlog ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za posamezen razred,
4. aktualna vprašanja,
5. razno.
K 1.
Overovateljici zapisnika Sveta staršev sta gospa Maša Šemrov in gospa Ana
Kozamernik.
K 2.
Člani Sveta staršev niso prejeli zapisnika prejšnje izredne seje, zato se bo ta točka
dnevnega reda – potrditev zapisnika, izvedla preko dopisne seje.
K 3.
Ravnatelj Aleš Žitnik je podal predlog o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za posamezen razred. Na predlog vodij aktivov je knjižničarka sestavila
predlog izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/20. Novost v tem šolskem letu
bo, da bo država financirala 40 evrov za delovne zvezke za 2. razrede.
Novost sta tudi nova učbenika za angleščino v 6. in 7. razredu. Aktiv učiteljic tujega
jezika se je zanju odločil, ker je bolj zahteven in bolj primeren za učence, saj imajo
sedaj učenci več znanja, ker se učijo angleščino že od 1. razreda.
Predstavnico staršev je zanimalo, koliko časa bo potrebno ta učbenika kupovati?
Predlaga, da učenci v učbenike ne bi pisali, ampak v zvezke. Tako bi učbenik lahko dali
v šolski sklad.
Ravnatelj je odgovoril, da če bodo učiteljice aktiva tujih jezikov ugotovile, da je
primeren za poučevanje, ga bomo naslednje leto dali v učbeniški sklad. Povedal je tudi,
da sta učbenik in delovni zvezek združena, zato se vanj piše.
Mnenje staršev je bilo, da bi morali otroci več pisati in prepisovati v zvezke, ker nimajo
razvite finomotorike.
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Predstavnica staršev 3. razreda, je podala mnenje, da je pri angleščini prehud preskok
iz 2. v 3. razred. Zelo veliko je angleških besed, ki jih morajo otroci pisati.
Mnenje staršev je tudi, da je pri vseh predmetih premalo ur namenjenega utrjevanju
snovi, tako na razredni kot na predmetni stopnji.
SKLEP: Člani sveta staršev so soglasno potrdili predlog o skupni nabavni ceni delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred.
K 4.
Starši so v razgovoru izpostavili, da je v šoli pri vseh predmetih zelo veliko učenja na
pamet, kar se jim ne zdi potrebno.
Ravnatelj Aleš Žitnik je v zvezi s tem predstavil ugotovitve z obiska in hospitacij na
Waldorfski šoli. V razredu, kjer je bil prisoten, je bil poudarek prav na pomnenju snovi,
saj s tem spodbujajo razvoj otrokovih možganskih funkcij.
Pomočnica ravnatelja, Dijana Korošec pove, da je pri učencih do 3. razreda premalo
pomnenja, znanje slovenščine je tudi zato precej padlo, skromen je besedni zaklad
učencev, težave imajo pri govornem in pisnem izražanju, majhno je število besed oz.
povedi, ki si jih učenci zapomnijo, za zapis je potrebnega veliko časa.
Vprašanje predstavnika staršev, ali je kakšna možnost, da se spremeni učni načrt, in kaj
naredimo, če se ga učitelj ne drži?
Ravnatelj odgovori, da to lahko traja tudi 10 let. Priporoča, da otroci več raziskujejo, da
jih starši k temu vzpodbujajo, ne pa da starši delajo namesto otroka. Način dela bo
potrebno korenito spremeniti. Nekaj učiteljev se že ukvarja s formativnim
spremljanjem. Učitelji se učnega načrta držijo, največji stres za razredne učitelje je
takrat, ko je potrebno zamenjati učbenike, ali ko se jih prestavi v drugi razred.
Vprašanje predstavnika staršev, kdaj bodo imeli tablice pri pouku učenci 1. triade?
Ravnatelj odgovori, da učenci 1. triade še nekaj časa tega ne bodo deležni. Bomo pa z
učenci 6. c razreda v prihodnjem šolskem letu v projektu Ena na ena – inovativna šola.
Delali bomo na tem, da bodo učenci ozaveščeni z uporabo posebnih naprav – tablic.
Lahko bodo uporabljali tudi svoje naprave.
Vprašanje predstavnice staršev, ali je dovolj vpisanih bodočih prvošolcev na Kokrici, da
bosta 2 oddelka v prvem razredu?
Ravnatelj odgovori, da bosta 2 oddelka prvega razreda.
Predstavnica staršev 4. c je prebrala povzetek pisma in pogovora z mamico učenke
tega razreda. Pravi, da se zadeva vleče že od 1. razreda, da se nekateri, v glavnem isti
fantje spravljajo na njeno hčerko. Največkrat gre za psihično nasilje, žaljivke, zmerjanje.
Enkrat je bilo tudi fizično nasilje, sošolec jo je povlekel iz klopi, samo zato, da bo slišal
kako bo ona vzkipela. Razredničarka je o tem dogodku pripravila zapisnik. Pove tudi, da
se je letošnja razredničarka maksimalno angažirala, da bi se ta problematika rešila.
Mama se je tudi obrnila na socialno pedagoginjo.
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Ravnatelj in pomočnica ravnatelja, Dijana Korošec sta odgovorila, da na tej zadevi
delajo vsi od razredničarke, ravnatelja, pomočnice ravnatelja, svetovalne službe,
policistka in je zadeva v letošnjem letu boljša. Nemočni so pri starših teh fantov, ni pa
tudi pomoči od zunaj. Stvari so obvladujoče, v razredu je veliko fantov, vsi so močni
karakterji. Veliko se ukvarjajo z žrtvijo, da dobi potrebno samozavest in zna ustrezno
reagirati ob takih situacijah ter z ostalimi sošolci, da znajo presoditi in se postaviti na
pravo stran.
SKLEP: Starši deklice naj še naprej aktivno sodelujejo z razredničarko ter ostalimi
delavci ŠSS.

Predstavnico staršev 9.b zanima po kakšnem ključu, da so problematičnega učenca z
druge šole dali v ta razred?
Ravnatelj odgovori, da je bila odločitev težka, v sodelovanju z razredniki devetih
razredov, ŠSS ter ostalimi učitelji, ki poučujejo v devetem razredu so presodili, da bo
učenec v tem oddelku najbolj uspešen. Razredničarka je učence pripravila na prihod
novega sošolca.
Predstavnico staršev 3. r. na Kokrici zanima, ali bosta naslednje šolsko leto še dva
oddelka?
Ravnatelj odgovori, da se še ne ve. Število učencev je odvisno od vpisa in izpisa
učencev, od tega ( 28 ali več) pa tudi število oddelkov.
K 5.
Ravnatelj, Aleš Žitnik, se je zahvalil za zaupanje ob ponovnem imenovanju za
ravnatelja.
Seja je bila zaključena ob 19.30.

Številka: 900-2/2019/3
Zapisala:
Jožica Križman

Predsednik Sveta staršev:
Kurti Rakipov

Overovatelja zapisnika: Maša Šemrov
Ana Kozamernik
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IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
PREDLAGA STROKOVNI AKTIV
2. RAZRED
naziv

predmet

cena

Slovenščina

11,90

M. Rajšp, J. Žic et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezki za matematiko,
3. deli, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716356

Matematika

15,00

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za
spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716363

Spoznavanje okolja

11,00

V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO
NA RAMI, delovni zvezek za jezik, založba MKZ, EAN: 9789610143420

Skupaj: 37,90

3. RAZRED
naziv

predmet

cena

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, KOMPLET A - samostojni delovni
zvezki s prilogo za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILBI, NOVO 2018,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075928473

Učni kompleti Rokus - Klett

38,00

M. Kramarič, M. Kern, et al.: RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 3, vadnica za
matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927445

Matematika

8,90

Skupaj: 46,90

4. RAZRED
naziv

predmet

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za
Učni kompleti Rokus - Klett
slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno umetnost z
brezplačnimi prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925243
ANGLEŠČINA 4, zbirka nalog z rešitvami - Brihtna glavca, založba MKZ, EAN:
9789610118077

Angleščina

cena
56,00

7,95

Skupaj: 63,95

5. RAZRED
naziv

predmet

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za
Učni kompleti Rokus - Klett
slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno umetnost z
brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT, založba ROKUS-KLETT, EAN:
3831075927247
ANGLEŠČINA 5, zbirka nalog z rešitvami - Brihtna glavca, založba MKZ, EAN:
9789610118084

Angleščina

cena
68,00

7,95

Skupaj: 75,95

6. RAZRED
naziv

predmet

cena

P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6,
samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik in književnost, II. izdaja 2018,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717834

Slovenščina

17,35

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1

Matematika

NOVO
S. Phillips, P. Shipton: PROJECT EXPLORE 1, učbenik za angleščino, založba
MKT, EAN: 9780194212908

Angleščina

21,00

ANGLEŠČINA 6, zbirka nalog z rešitvami - Brihtna glavca, založba MKZ, EAN:
9789610121244

Angleščina

7,95

H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni delovni zvezek za geografijo,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927070

Geografija

11,50

S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE,
PRENOVLJEN, založba MKZ, EAN: 9789610113393

Geografija

34,96

H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, samostojni delovni zvezek za
zgodovino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717063

Zgodovina

14,75

Skupaj: 107,51

7. RAZRED
naziv

predmet

cena

P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7,
samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik in književnost, II. izdaja 2018,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717841

Slovenščina

17,35

NOVO
S. Wheeldon, P. Shipton: PROJECT EXPLORE 2, učbenik za angleščino,
založba MKT, EAN: 9780194255714

Angleščina

21,00

ANGLEŠČINA 7, zbirka nalog z rešitvami - Brihtna glavca, založba MKZ, EAN:
9789610121251

Angleščina

7,95

H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, samostojni delovni zvezek za
geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925755, 9789612716578

Geografija

11,50

H. Verdev, D. Snoj, J. M. Razpotnik: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, samostojni Zgodovina
delovni zvezek za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717070

14,75

E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, MIDVA, MI 7, samostojni delovni Domovinska in državljanska kultura
zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, NOVO 2018, založba
in etika
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718534

13,85

Izberite le učbenike in delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je
odločil vaš otrok!

Skupaj: 86,40

8. RAZRED
naziv

predmet

cena

P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8,
samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik in književnost, II. izdaja 2018,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717858

Slovenščina

17,35

T. Hutchinson: PROJECT 3, THIRD EDITION, delovni zvezek za angleščino,
založba MKT, EAN: 9780194763509

Angleščina

18,90

H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek, založba
ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925724

Geografija

11,50

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, samostojni delovni zvezek, NOVO 2017,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717896

Zgodovina

14,75

NOVO
Domovinska in državljanska kultura
E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, MIDVA, MI 8, samostojni
in etika
delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, založba ROKUSKLETT, EAN: 9789612719319

13,85

S. Žigon, M. Pintarič: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek, založba MKZ, EAN:
9789610143512

Fizika

12,90

T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 8, delovni zvezek za
kemijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099978

Kemija

14,35

N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, obojestranska
zgibanka, založba DZS, EAN: 9788634138771

Kemija

2,95

Skupaj: 106,55

9. RAZRED
naziv

predmet

cena

P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9,
samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik in književnost, II. izdaja 2018,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717865

Slovenščina

17,35

T. Hutchinson: PROJECT 4, THIRD EDITION, delovni zvezek za angleščino,
založba MKT, EAN: 9780194763516

Angleščina

18,90

H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni delovni zvezek za
geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925649

Geografija

11,50

M. Žerovnik: ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE 1:500.000 in 1:725.000
(plastificiran, s flomastrom in gobico), založba DZS, EAN: 9789610201892

Geografija

6,90

RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, samostojni delovni zvezek za zgodovino,
NOVO 2017, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717902

Zgodovina

14,75

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove generacije za
biologijo v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT, EAN:
3831075927360

Biologija

14,90

S. Žigon, M. Pintarič, A. Jagodic: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek s poskusi, Fizika
založba MKZ, EAN: 9789610144649

12,90

T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 9, delovni zvezek,
založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711108

Kemija

14,35

N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, obojestranska
zgibanka, založba DZS, EAN: 9788634138771

Kemija

2,95

Skupaj: 114,50

