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Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/20,
dne, 24. 2. 2020 ob 18. uri
Prisotni: lista prisotnosti, Aleš Žitnik, Dijana Korošec, Karmen Podgoršek
Odsotni starši: lista prisotnosti
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Določitev overovatelja/ potrditev zapisnika
Primerjava rezultatov ob polletju
Poročila z roditeljskih sestankov
Mnenje in pobude

K1
Že na uvodni letošnji seji smo sprejeli sklep, da bodo namesto overovateljev zapisnika, člani
Sveta staršev na naslednji seji potrjevali zapisnik prejšnje. Ravnatelj je predlagal, da se temu
ustrezno spremeni 1. točka dnevnega reda in se potrdi zapisnik 1. seje.
Sklep: Starši so se strinjali s spremembo dnevnega reda in soglasno potrdili zapisnik prejšnje
seje. Vzdržal se je predstavnik 2. b, ker je novo izvoljeni in se prejšnje seje ni udeležil.
K2
Ravnatelj je staršem predstavil primerjavo učnega uspeha od šolskega leta 2016/17 do polletja
2019/20. Razvidno je, da se je število učencev zelo povečalo, predvsem na račun tujcev.
Naraslo je število negativno ocenjenih učencev ob koncu leta, veliko število je tudi neocenjenih
(učenci tujci, dolgotrajno bolni otroci…). Zelo visoka je poprečna ocena šole – 4. Dvig ocene je
delno posledica uvedbe neobveznih izbirnih predmetov, dosežki pa so odvisni tudi od
posamezne generacije učencev. Dosežki učencev na NPZ v 6. in 9. razredu so, v primerjavi s
poprečno oceno na šoli, nekoliko nižji.
Starše je zanimalo, ali se da narediti kakšna primerjava med dosežki učencev na NPZ in oceno
pri posameznih učiteljih, predvsem primerjavo Gaussove krivulje, ki je na šoli pomaknjena
preveč v desno.
K3:
Predstavnik 1. č: Ali je res, da se zaradi ur ŠPO, opravljenih na taboru ali ŠVN, zmanjša število
ur po urniku?
Ravnatelj: To se je zgodilo samo enkrat pred leti v 3. razredu, ko se je zaradi dvoumnih navodil
MIZŠ, 20 ur plavanja, opravljenih na taboru, zmanjšalo število ur ŠPO po urniku. Načeloma se
to ne sme dogajati, učitelji ur ŠPO ne smejo zamenjati z drugimi urami. Kadar starši opazijo,
da se to dogaja, naj opozorijo učitelja ali obvestijo ravnatelja.
Predstavnik 2. b: Starše zanima smiselnost očiščevalne akcije zaradi koronavirusa, mlajši učenci
naj ne pobirajo igel.
Ravnatelj: Očiščevalno akcijo organiziramo v sodelovanju s taborniki in MO Kranj. Je velikega
pomena, saj učenci spoznajo, kako pomembno je pravilno ravnanje z odpadki. Učitelji učence
pred

akcijo natančno poučijo o varnem pobiranju, učenci dobijo zaščitne rokavice, mlajši učenci
čistijo okolico šole in igrišče, kjer nevarnih odpadkov ni, kar potrdijo tudi starši, ki so se akcij
udeležili.
Predstavnica 9. c: Ravnatelju predlaga, naj v zvezi s korona virusom napiše obvestilo staršem
po eA ter jih seznani z ukrepi, ki bi jih v šoli izvajali ob pojavu bolezni. Predstavnica staršev, ki
je medicinska sestra, je starše pomirila ter jih pozvala, naj dosledno izvajajo predvidene ukrepe
(umivanje rok, dovolj dolga odsotnost bolnih učencev, zdrava prehrana) predvsem pa naj ne
bodo panični.
Ravnatelj: Staršem bomo poslali obvestilo. Pove, da se velikokrat zgodi, da je otrok bolan, pa
kljub temu pride v šolo. V primeru, da otrok zboli, naj ostane doma do popolne ozdravitve, kar
smo že objavili na spletu.
Predstavnik 2. b: Stoli v učilnici so že dotrajani, otrokom se trske zapičijo v roke.
Ravnatelj: Do mene še ni prišla informacija o kakšni poškodbi zaradi dotrajanosti. Zaradi
neusklajenega financiranja projekta opremljenosti z IKT z MO Kranj, smo morali večino denarja
nameniti za sofinanciranje računalniške opreme. Opremo po učilnicah menjamo postopoma, v
letošnjem šolskem letu bomo zamenjali stole v učilnicah 5. razreda.
Predstavnica 4. c: Tudi v učilnici 4. c je oprema stara in potrebna zamenjave. Pred vhodom v
šolo je veliko blata in so otroci blatni. Zaradi menjave oken je zrak v učilnicah in igralnicah vrtca
slab.
Ravnatelj: Pohištvo bomo menjavali postopoma, letos je na vrsti 5. razred. Na Kokrici bomo
postavili nova igrala in ustrezno zaščito pod njimi ter ponovno posejali travo. Učitelji bodo
učence dodatno opozarjali, naj se v primeru blata zadržujejo na asfaltiranih površinah.
Zrak je v učilnicah je po menjavi oken zaradi energetske sanacije res slabši. Učitelje bomo še
enkrat opozorili, naj prezračujejo učilnice med odmori.
Predstavnik: Zbiralna akcija papirja naj traja dlje, ne samo eno uro. Zadovoljni so, da učenci s
Kokrice, ki hodijo na MŠ, lahko papir pripeljejo na Kokrico.
Ravnatelj: Na Kokrici zbiralna akcija traja več dni, v Kranju pa kontejner ne more stati tako
dolgo, saj ga krajani napolnijo z vsemi drugimi odpadki.
K4:
Predstavnik 2. b: Kakšna možnost je po preklicu gradnje avtobusne postaje za izgradnjo
krožišča, ležečih policajev ali semaforja na Kidričevi cesti?
Ravnatelj: Gradnja krožišča ne neodvisna od izgradnje avtobusne postaje in smo se o njem na
svetu že pogovarjali v preteklosti. Ležečih policajev pa ne bodo zgradili zaradi tega ker je cesta
regionalnega pomena v lasti direkcije za ceste in se na njen ne morejo postavljati ovire, ravno
tako bo krožišče zgrajeno, ko se bo država za to odločila. MO Kranj pa bo takrat izvedla
sanacijo napeljav pod cesto.
Predstavnica 6. b: Ali je treba, da luč v kolesarnici na obeh šolah gori celo noč, tudi poleti?
Ravnatelj: Problem so sprožili že učenci sami, pozanimali smo se pri investitorju, zadovoljivega
odgovora pa še ni.
Predstavnik 6. b: Kako s kolesom varno priti s Kokrice na MŠ in nazaj?
Ravnatelj: Kolesarska pot s Kokrice je speljana mimo Dežmana, čez most preko avtoceste, do
Picerije Gorenc in nato mimo ledene dvorane in srednje tehniške šole do MŠ. Manj nevarna je
tudi pot mimo vrtnarije.
Predstavnica 9. c: Kako so se učenci navadili na to, da morajo ob dnevih dejavnosti sami
poskrbeti za pijačo?
Ravnatelj: Učenci so novost lepo sprejeli, ni nobenih težav.
Predstavnica 4. a: Na MŠ naj bi določili koordinatorja, ki bi v primeru težav pri izvedbi zunanjih
ID (košarka, nogomet…) obvestil otroke in njihove starše o tem.

Pomočnica ravnatelja: Koordinatorica je ga. Karmen Podgoršek, v njeni odsotnosti pa je vsak
dan do 15.30 dežuren eden od delavcev ŠSS. Mentorje zunanjih ID bomo o tem še enkrat
obvestili.
Predstavnica 4. c: Ali bosta drugo leto na Kokrici dva oddelka 5. razreda in kje bosta učilnici?
Koliko oddelkov vrtca bo drugo leto na Kokrici, kdaj se bo začela dograditev vrtca?
Pomočnica ravnatelja: Če se število učencev v 5. razredu ne bo zmanjšalo, bosta drugo leto na
Kokrici dva oddelka 5. razreda. Ker bosta številčno majhna, bosta v učilnicah št. 7 in 11, ki sta
sicer majhni, vendar popolnoma ustrezni. Zaradi tega bodo v naslednjem letu lahko na Kokrici
ostali trije oddelki vrtca.
Ravnatelj: Dograditev vrtca je bila načrtovana že letos, vendar so na MO Kranj denar, namenjen
za širitev vrtca, preusmerili za druge investicije.
9. c: Kakšna je letošnja generacija 9. razreda? Kako bo z valeto, plesom, zaključnimi izleti?
Ravnatelj: Kako bo, je odvisno od učencev samih. Prepričan je, da bodo učenci kljub zdajšnji
nezainteresiranosti, pokazali zanimanje za organizacijo teh, zanje pomembnih stvari. V primeru
da se izkaže interes za kakršnokoli družabno dejavnost na šoli, jim bomo pomagali pri izvedbi.
Seja zaključena ob 19.15 uri.

Zapisali:
Dijana Korošec
Karmen Podgoršek

Predsednik sveta staršev:
Kurti Rakipov

