Datum: 27. 9. 2019
Številka: 900-1/2019/5

ZAPISNIK
18. seje Sveta šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj.
Prisotni člani Sveta šole: Petra Žontar, Suzana Beguš, Mojca Škarabot, Andreja Šuštar Konc, Marko Petrič, Nadja
Pantelič, Lara Jurajevčič.
Opravičeno odsotni: Nina Erzin, Jure Sajovic, Meta Kraljič, Kurti Rakipov.
Ostali prisotni: Aleš Žitnik, Karmen Podgoršek, Dijana Korošec, Tatjana Černilc.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled prisotnosti.
Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Evalvacijsko poročilo o realizaciji LDN za leto 2018/19 za šolo in vrtec.
Obravnava in sprejem LDN za leto 2019/20 za šolo in vrtec.
Razno.

K1. Pregled prisotnosti.
Predsednica Sveta šole Petra Žontar je preverila prisotnost navzočih in pozdravila vse prisotne člane.
K2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Vprašanj in pripomb na zapisnik prejšnje seje ni bilo.
SKLEP: Zapisnik 17. seje je bil soglasno potrjen.
K3. Evalvacijsko poročilo o realizaciji LDN za leto 2018/19 za šolo in vrtec.
Člani Sveta šole so gradivo predhodno prejeli po pošti.
Pomočnica ravnatelja za vrtec Tatjana Černilc je predstavila Poročilo vrtca za preteklo šolsko leto. Poleg
organizacijskih podatkov poročilo opisuje program življenja in dela v vrtcu, sodelovanje s starši, medgeneracijsko
sodelovanje, sodelovanje s šolo, strokovnimi delavci ter sodelovanje in povezovanje s krajevno skupnostjo,
delovnimi organizacijami in drugimi institucijami. V preteklem šolskem letu je bila izvedena energetska prenova
vrtca.
Vprašanj in pripomb ni bilo.
SKLEP: Evalvacijsko poročilo za vrtec za leto 2018/19 je bilo soglasno potrjeno.
Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek je povedala, da je bilo preteklo šolsko leto uspešno, kar se tiče organizacije
dela in realizacije načrtovanih dejavnosti. Pri analizi učnega uspeha je bilo ugotovljeno, da je bil odstotek učencev, ki
so izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred za malenkost višji kot v preteklem šolskem letu. Rezultati v 9.
razredu pri nacionalnih preverjanih znanja so bili višji kot v preteklem letu, kar pripisujejo nalogam, ki so jih učenci
reševali pri pisnih ocenjevanjih znanja. Na šoli je kar nekaj učencev, ki prihajajo iz drugega jezikovnega okolja. Za
njih se izvajajo dodatne ure učenja slovenščine. Tako učenci kot učitelji so sodelovali v projektih na državni in
mednarodni ravni. Organiziranih je bilo več šolskih tekmovanj z različnih področjih ter eno regijsko tekmovanje.
Sredstva namenjena za vzdrževanje in učila so bila v celoti porabljena. Največ se jih je porabilo za nabavo IKT
opreme.
Člani Sveta šole pripomb in vprašanj niso imeli.
SKLEP: Evalvacijsko poročilo za šolo za leto 2018/19 je bilo soglasno potrjeno.
K4. Obravnava in sprejem LDN za leto 2019/20 za šolo in vrtec.
Člani Sveta šole so gradivo predhodno prejeli po pošti.
Pomočnica ravnatelja za vrtec Tatjana Černilc je predstavila Letni delovni načrt vrtca za leto 2019/20. Večino
dejavnosti, ki so jih izvajali v preteklih letih, bodo izvajali tudi v letošnjem šolskem letu. Izvajal se bo nov interni
projekt vezan na medgeneracijsko sodelovanje s šolo. Izvolili so novo predstavnico Sveta vrtca go. Zalo Slapar.
V naslednjem šolskem letu je načrtovana kontejnerska gradnja, dogradila se bosta dva oddelka.
Člani Sveta šole vprašanj in pripomb niso imeli.
SKLEP: Letni delovni načrt vrtca za leto 2019/20 je bil soglasno potrjen.
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Ravnatelj Aleš Žitnik je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20. Poudaril je, da so dejavnosti tako kot
vsako leto usmerjene v dvig nivoja znanja. Izvajali se bodo projekti, ki so se začeli izvajati že v preteklih letih. Med
novejšimi je projekt, ki vključuje usposabljanje učiteljev za uporabo strategij formativnega spremljanja pouka, ki
spodbuja aktivno vlogo učencev pri poučevanju. Velik poudarek je tudi na vertikalnem povezovanju, vzgojnih
dejavnostih in eko dejavnostih. Ministrstvo znižuje sredstva za izobraževanje učiteljev.
SKLEP: Letni delovni načrt šole za leto 2019/20 je bil soglasno potrjen.
K5. Razno.
Potekala je razprava o sanaciji matične šole. Predstavnici delavcev šole Mojca Škarabot in Suzana Beguš sta poudarili,
da že več let ni mogoče prezračiti telovadnice in da je parket v zelo slabem stanju.
Ravnatelj je pojasnil, da tudi v letošnjem šolskem letu ni načrtovana sanacija telovadnice ter da se zbirajo ponudbe
za parket. Že v preteklem šolskem letu občina ni nakazala dogovorjenega deleža za nabavo IKT opreme v okviru
SIO20202, kar je šlo na škodo nabave stolov in miz.
Predstavnica ustanovitelja Nada Pantelić je pohvalila uvedbo blok ur, kar naj bi vplivalo na to, da imajo učenci lažje
torbe ter se učijo za manj predmetov. Preseneča jo tudi, da se v višjih razredih pri otrocih pojavljajo uši.
Ravnatelj je pojasnil, da se v primeru uši pošlje obvestilo staršem, navodila za odstranjevanje pa so na oglasnih
deskah obeh šol.
Seja končana ob 19. uri.

Zapisala:
Nataša Jerše

Predsednica Sveta šole:
Petra Žontar
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