OSNOVNA ŠOLA
FRANCETA PREŠERNA KRANJ
KIDRIÈEVA 49, 4000 KRANJ
ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev šole v šolskem letu 2018/19 20. 9. 2018 ob 18. uri.

Prisotni: člani sveta staršev (priloga lista prisotnosti); Aleš Žitnik, ravnatelj; Karmen
Podgoršek, Dijana Korošec, pomočnici ravnatelja; Urška Ude, svetovalna delavka.
Opravičeno odsotna predstavnika 1. b in 4. b razreda.
Odsotna predstavnika 9. a in 2. č razreda.
Dnevni red:
1. volitve predsednika Sveta staršev (nova točka),
2. določitev overovatelja zapisnika,
3. obravnava LDN za šolsko leto 2018/19,
4. obravnava predloga Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta,
5. obravnava Pravil šolske prehrane,
6. poročila z roditeljskih sestankov in aktualna problematika, mnenja, pobude ...
Ravnatelj gospod Aleš Žitnik je pozdravil vse navzoče in seznanil predstavnike Sveta
staršev, da gospa Milena Turuk ni več predstavnica v Svetu staršev, zato je potrebno
izvoliti novega predsednika. Zato smo dodali novo točko dnevnega reda, volitve za
predsednika Sveta staršev.
Predlog ravnatelja je, da bi bil predsednik sveta staršev gospod Kurti Rakipov.
Predstavnica Sveta staršev je predlagala, da se gospod predstavi.
Po predstavitvi so predstavniki Sveta staršev soglasno potrdili gospoda Kurtija Rakipova
za predsednika Sveta staršev.
Gospod Kurti Rakipov se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje seje.
K 2.
Overovatelja zapisnika Sveta staršev sta gospa Meta Kraljič in gospa Maša Šemrov.
K 3.
Ravnatelj gospod Aleš Žitnik je predstavil LDN, načrt, ki se ga pripravi vsako leto in s
katerim se starši seznanijo, potrdi pa ga Svet šole. Člani Sveta staršev so dobili gradivo
po el. pošti. LDN se bistveno ne razlikuje od lanskega leta.
V letošnjem šolskem letu imamo novo učiteljico za fiziko.
- Predstavnico 9. b razreda je zmotil naslov naravoslovnega dneva z vsebino
Zdrav zajtrk – kulturno uživanje hrane in vina. Moti jo del vsebine, ki se nanaša
na kulturno uživanje vina.
Ravnatelj je pojasnil, da je naslov res malo čuden. Pri tem naravoslovnem dnevu učitelj
glasbe, čigar starši so pridelovalci vina, pove posebnosti in zgodovino trte, kaj iz nje
dobimo in kakšne so hranilne navade skozi zgodovino. Predstavi se vino kot prehrana
in jedilnike, ki spadajo zraven. Na tem naravoslovnem dnevu sodelujejo tudi kemik, ki
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obrazloži kemične lastnosti vina, geograf predstavi geografske značilnosti, vpliv
alkohola na voznike pojasni prisoten policist.
-

Predstavnica 2. a razreda je izpostavila obravnavo nasilja. Pozna program, ki
poteka preko delavnic CAP. Zanima jo, če bi to izobraževanje zanimalo šolo.

Ravnatelj odgovori, da imamo na tem področju kar nekaj izobraževanja (socialne igre,
pogovori učiteljev na razrednih urah, kjer učence ozavestijo glede nasilja).V zvezi s tem
problemom pa izobraževanja omogoča tudi Občina Kranj. Dogovorjeno je bilo, da
predstavnica staršev informacije o programu posreduje ravnatelju.
-

Predstavnica Sveta staršev je opozorila, da je bilo lansko šolsko leto na koncu
pouka, ko se zaključujejo ocene, preveč športnih in tehniških dni.
Ravnatelj je odgovoril, da so športni dnevi vezani na lepo vreme, tudi ekskurzija je
zaradi slabega vremena jeseni odpadla in bila prestavljena na pomlad. Dodal je še, da
se bomo poskušali držati datumov oziroma zaključiti ocene prej.
-

Predstavnica 3. b razreda pove, da je bilo na roditeljskem sestanku rečeno, da
učenci vzamejo s seboj malico in vodo - kulturni dan. Učenci niso smeli vode
vzeti s seboj. Moti jo, da so bili otroci več ur brez vode.
Ravnatelj ne vidi problema v tem, saj so učenci pred odhodom v Ljubljano imeli malico.
Ustavijo pa pred Moderno galerijo, kjer ni možno brskati po boksih avtobusa. Bo pa
preveril, kakšno je bilo navodilo s strani učiteljev.
K 4.
Ravnatelj Aleš Žitnik je predstavil predlog Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta.
Starši so gradivo dobili po el. pošti.
Na Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt je imel inšpektor pri inšpekcijskem pregledu
nekaj pripomb. Zato smo se obrnili na pravnico Nino Ano Jäger. Iz Vzgojnega načrta
smo dali ven vzgojne ukrepe in jih dali
v Pravila šolskega reda. Pravila so podobna zakonu, ki v 12 členih zajema vse, kar se v
šoli dogaja, od pohval do sankcij.
Bolj podrobno pa je prestavil popravljene ukrepe za lažje in težje kršitve. Nepopolno
prilogo so starši dobili po el. pošti.
- Predstavnica 9. b razreda je opozorila na nekaj vsebinskih in slovničnih napak v
Pravilih šolskega reda.
Ravnatelj si je pripombe zabeležil ter nekatere tudi popravil. Ko bodo vneseni vsi
popravki, pa bo dal celoten dokument lektoriran in bo objavljen v spletni zbornici.
K 5.
Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek je predstavila Pravila šolske prehrane. Gradivo
so starši dobili po el. pošti.
- Predstavnica 2. a razreda je opozorila na nekaj vsebinski pripomb na Pravila
šolske prehrane.
Ravnatelj si je pripombe zabeležil. Popravke bo vnesel in dokument dal v lektoriranje.
K 6.
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Predstavnika staršev 5. b razreda zanima, če se da preko šole naročiti kodo za
spletno vadnico matematike, ker če se jo naroči preko šole, je polovična cena.
V 4. razredu imajo učbenik Radovednih pet in vsaka škatla ima kodo, s katero se starši
prijavijo in vidijo aplikacijo učbenika in vse dodatno gradivo, ki ga nudi ta založba. Za
ostale kode pa naj se obrnejo na založbo.
-

Ravnatelj je odgovoril, da je to, kar učenci dobijo v šoli (učbenike, e-učbenike in zraven
kode), dovolj, če pa starši želijo več, pa morajo to urediti sami.
Predstavnico staršev 8. c razreda zanima, če je kakšna možnost, da bi učencem
na valeti podelili tudi spričevala. Učenci 9. razredov zadnji dan pridejo po
spričevala in po prejemu povzročajo materialno škodo. Predlaga, da se o tem
razmisli.
Ravnatelj predlaga sestanek skupaj s starši in učenci. Potrebno je delati na odnosu in
zaupanju.
Predlog staršev je bil tudi, da bi bil zadnji šolski dan 9. razredov večji nadzor okoli šole.
-

-

Predstavnica staršev 6. c, pove, da je v kuhinji zmanjkalo priloge. Učenci so
dobili kosilo, vendar brez priloge. To se je zgodilo tudi že dvakrat prejšnji teden.
Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek bo to preverila.
- Prebrala je tudi »pobudo« starš v zvezi z energetsko sanacijo šole, ki je bila do
sedaj že najmanj dvakrat izpostavljena na Svetu staršev
(vendar je nekoliko izzvenela v prazno), saj je zaporedje izvajanja del pri gradnji
bistveno za kvaliteto opravljanja pouka v času predvidene gradnje BUSterminala med šolo in bolnišnico in se glasi: Prosim ravnatelja (ali drugo
odgovorno osebo za energetsko sanacijo šole), da Svetu staršev posreduje
dokument Projektni pogoji k gradnji avtobusnega (in poslovnega) terminala. Iz
dokumenta bi moralo biti razvidno, ali je šola dala pogoje prioritete gradnje:
najprej izvedba pasivne zaščite šole pred hrupom (obnova fasade, menjava oken
in vgradnja aktivnega prezračevalnega sistema), potem šele gradnja predvidene
protihrupne ograje in med pogoji bi morali biti tudi vgradnja »tihih« asfaltov na
voznih površinah terminala.
Ravnatelj je pojasnil, da je bil leta 2016 sprejet Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu avtobusni terminal v Kranju, kjer so zajete vse pripombe, ki
smo jih dali na morebitno gradnjo. Kaj se bo pa upoštevalo pri energetski
sanaciji, pa se bomo dogovarjali, ko bo jasno, da se bo sanacija izvajala. Smo pa
že opozorili projektante na to, da naj bi poleg stal terminal.
Ravnatelj je povedal, da se v ponedeljek na podružnični šoli Kokrica začnejo dela.
Zamenjala se bodo okna, streha, uredila razsvetljava, vrata na južni strani šole, zaprl se
bo prehod med šolo in vrtcem, na okna bodo z zunanje strani montirane žaluzije. Dela
naj bi bila zaključena do decembra. Dela se bodo izvajala tudi dopoldne, zato bo lahko
pouk moten.
Glede matične šole pa, da je izpadla iz energetske sanacije zaradi nesoglasja z
Zavodom za kulturno dediščino. Projekt še ni dokončno narejen. Za energetsko

Tel.: (04) 20 10 340 fax: (04) 20 10 341 TR 01252-6030657670 ID SI94256454
elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si internet http://www.o-fp.kr.edus.si

OSNOVNA ŠOLA
FRANCETA PREŠERNA KRANJ
KIDRIÈEVA 49, 4000 KRANJ
sanacijo naj bi prišli na vrsto drugo leto. Financiranje te sanacije Občina sama ne bo
zmogla, zato še vedno išče zunanjega izvajalca.
Predstavnik staršev 6. b razreda se ne strinja z načinom izvedbe zbiralne akcije papirja
(odgovornost prinašanja papirja je na starših, vrsta avtomobilov dela prometni
zamašek). Smisel v zbiranju papirja vidi v solidarnosti, samostojnosti otrok in ekologiji.
Ravnatelj pritrdi in pove, da je osnovi namen akcije vzgojni in že zdavnaj to ni več,
odkar starši vozijo papir v šolo s kombiji. Predlog bomo upoštevali in bomo skušali pri
naslednjih zbiralnih akcijah postaviti en kontejner za papir v Struževo, enega na Kokrico
in enega na matično šolo. Pogovoril se bo tudi z vodjo šolske skupnosti.
Predstavnik 2. b razreda je postavil več vprašanj: zapora igrišča v času podaljšanega
bivanja, problem težkih torb (učenci, ki so v jutranjem varstvu morajo pustiti torbe
spodaj in starši jih ne smejo nesti v garderobe), zakaj morajo copate nositi domov.
Ravnatelj odgovori, da copate učenci lahko pustijo v vrečki v šoli, če pa so v jutranjem
varstvu, jih odnesejo domov, da se zjutraj, ko pridejo v šolo, lahko preobujejo. Glede
težkih torb pa, da naj starši pogledajo torbe, če so notri res samo tiste stvari, ki so tisti
dan na urniku. Ravnatelj se bo z učiteljicami pogovoril v zvezi s tem.
Na koncu je ravnatelj povedal še, da imamo 5. 10. 2018 ob 18. uri slovesnost ob 50letnici matične šole, na katero so povabljeni tudi predstavniki Sveta staršev. Otroci jim
bodo domov prinesli vabilo. Prireditev bo trajala približno 45 minut, potem pa sledi
druženje.

Seja je bila zaključena ob 20.15.

Številka: 900-2/2018/3
Zapisala:
Jožica Križman

Predsednik Sveta staršev:
Kurti Rakipov

Overovatelja zapisnika: Meta Kraljič

Maša Šemrov

Tel.: (04) 20 10 340 fax: (04) 20 10 341 TR 01252-6030657670 ID SI94256454
elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si internet http://www.o-fp.kr.edus.si

