Datum: 02. 10. 2018
Številka: 900-1/2018/4
ZAPISNIK
11. seje Sveta šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj dne, 27. 9. 2018, ob 19. uri.
Prisotni člani Sveta šole: Petra Žontar, Andreja Šuštar Konc, Mojca Škarabot, Marko Petrić,
Jure Sajovic, Meta Kraljič, Kurti Rakipov, Lara Jurajevčič.
Opravičeno odsotni: Nada Pantelič, Nina Erzin, Suzana Zadražnik.
Ostali prisotni: Aleš Žitnik, Karmen Podgoršek, Dijana Korošec, Tatjana Černilc.
DNEVNI RED:
1. Pregled prisotnosti.
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje.
3. Evalvacijsko poročilo o realizaciji LDN za leto 2017/18 za šolo in vrtec.
4. Obravnava in sprejem LDN za leto 2018/19 za šolo in vrtec.
5. Obravnava in sprejem Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta.
6. Obravnava in sprejem Pravil šolske prehrane.
7. Potrditev spremembe finančnega načrta za leto 2018.
8. Potrditev Cenika storitev
9. Razno.
K1. Pregled prisotnosti.
Predsednica Sveta šole Petra Žontar je preverila prisotnost navzočih in pozdravila vse prisotne.
K2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Vprašanj, pripomb in predlogov na zapisnik prejšnje seje ni bilo.
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen.
K3. Evalvacijsko poročilo o realizaciji LDN za leto 2017/18 za šolo in vrtec.
Člani sveta šole so gradivo predhodno prejeli po pošti.
Evalvacijsko poročilo za leto 2017/18 za vrtec je predstavila pomočnica ravnatelja Tatjana
Černilc, za šolo pa pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek.
Na izpostavljen problem s strani pomočnice je predstavnik MOK Jure Sajovic podal vprašanje,
kje je razlog slabšega učnega uspeha učencev v 7. in 8. razredu v preteklem šolskem letu.
Ravnatelj Aleš Žitnik je v odgovoru navedel, da konkretnega vzroka za slabši učni uspeh ni, je
pa na šoli veliko učencev, ki prihajajo iz drugega jezikovnega okolja in imajo zaradi slabšega
znanja slovenskega jezika večje učne težave. Največ učencev tujcev prihaja iz Kosova, Bosne in
Hercegovine, dve učenki iz Kitajske in učenec iz Rusije. Uspešnost teh učencev je v večji meri
odvisna tudi od angažiranosti njihovih staršev za učenje slovenskega jezika in iskanju informacij
o pravicah in dolžnostih, delu in življenju v Sloveniji ter motivacije za učenje samega učenca.
SKLEP: Evalvacijska poročila o realizacji LDN za leto 2017/18 za vrtec in šolo sta bila
soglasno potrjena.
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K4. Obravnava in sprejem LDN za leto 2018/19 za šolo in vrtec.
Letni delovni načrt za leto 2018/19 za vrtec je podrobno in zelo izčrpno predstavila pomočnica
ravnatelja Tatjana Černilc, za šolo pa ravnatelj Aleš Žitnik. Člani Sveta šole so se z letnima
delovnima načrtoma v celoti strinjali, predlogov ali pripomb ni bilo.
SKLEP: LDN za leto 2018/19 za šolo in vrtec sta bila soglasno potrjena.
K5. Obravnava in sprejem Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta.
Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt je predstavil ravnatelj Aleš Žitnik. Pravila šolskega reda
natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti,
pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil,
organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva učencev.
Vzgojni načrt pa spodbuja delovanje šole na ravni odnosov in vzpostavlja pozitivno klimo med
vsemi vključenimi in je dogovor o enotnem vzgojnem delovanju vseh udeležencev v procesu
vzgoje. Vzgojni načrt je oblikovan na osnovi vizije in poslanstva Osnovne šole Franceta
Prešerna Kranj.
SKLEP: Dokumenta o pravilih šolskega reda in vzgojnem načrtu sta bila soglasno potrjena.
S tem preneha veljati dokument o pravilih šolskega reda, ki je bil sprejet dne, 1. 2. 2017.
K6. Obravnava in sprejem Pravil šolske prehrane.
Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek je predstavila spremembe in novosti v Pravilih šolske
prehrane. S pravili šolske prehrane se natančno določijo:
- organizacija šolske prehrane,
- seznanitev učencev in staršev,
- prijava, preklic prijave in odjava posameznega obroka,
- subvencije za malico in kosila,
- evidence,
- koriščenje in plačilo obrokov,
- drugi uporabniki šolske prehrane
- spremljanja in nadzori.
V letnem delovnem načrtu so s prehrano povezane tudi vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
dejavnosti, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje, kulturo prehranjevanja, prostor,
razpored in način razdeljevanja posameznih obrokov hrane.
SKLEP: Pravila šolske prehrane so bila soglasno potrjena.
K7. Potrditev spremembe finančnega načrta za leto 2018.
Pri finančnem načrtu za leto 2018 je prišlo so spremembe zaradi znižanja stroškov na kontu
plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev.
SKLEP: Sprememba finančnega načrta za leto 2018 je bila potrjena.
K.8 Potrditev cenika storitev
Po priporočilu notranje revizije Mestne občine Kranj je potrebno Pravilnik o oddajanju prostorov
v uporabo posodobiti in prilagoditi na sedaj veljavno zakonodajo, da bo skladen z veljavnimi
zunanjimi predpisi.
Zavod ima sprejet Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo, s katerim določa postopek
oddajanja šolskih prostorov. Pravilnik med drugim določa, da Svet šole sprejme cenik za
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uporabo prostorov, da ravnatelj za vsako oddajo prostorov z najemnikom sklene najemno
pogodbo ter da zaposleni zavoda izdajajo račune uporabnikom.
SKLEP: Člani Sveta šole so Cenik storitev, ki velja od 1. 9. 2018 dalje, potrdili.
K.9 Razno
Pod točko razno je ravnatelj Aleš Žitnik podrobno predstavil energetsko sanacijo podružnične
šole in vrtca na Kokrici, ki ravno poteka. Na šoli naj bi se izvedla sanacija sten, strehe,
ogrevanja, razsvetljave, zamenjava oken in vrat in podobno. Rok za zaključek del je 26. 12.
2018.
Hkrati na matični in podružnični šoli poteka gradnja pokrite kolesarnice, ki je financirana iz
evropskih finančnih sredstev.
Seja končana ob 20.30.

Pripravila:

Predsednica Sveta šole:

Nataša Jerše

Petra Žontar
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