ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
z dne 26.2.2020
Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Renata Šiler. Seja se je začela ob 18. uri v učilnici št.
25. Lista prisotnosti je priložena.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika zadnje seje
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2019/2020
Poročilo predstavnikov razredov po roditeljskih sestankih
Aktivnosti do konca šolskega leta
Razno

Ad 1
Soglasno sprejet je bil zapisnik zadnje, decembrske seje (12.12.2019).
Sklep: Zapisnik zadnje seje z dne 12.12.2019 je soglasno sprejet.
Ad 2
Ravnateljica je podala poročilo ob zaključku prve redovalne konference:
 Primerjava šolskega uspeha s preteklim šolskim letom; trudili se bodo, da bo na koncu
čim manj slabih ocen. Posvečajo se vzgojni tematiki, saj želijo izboljšati stanje: največ
vzgojnih ukrepov zaradi zamujanja.
 Imajo nekaj novih projektov, kot je recimo Erasmus+. Šola naj bi dobila tudi zeleno
streho (MOK izbrana na razpis). Projekt ozelenitve vodi društvo Prostorož. Učenci naj
bi bili skrbniki rastlin na tej zeleni strehi. Pobuda je, da se pogleda po Sloveniji,
kakšne podobne primere, da se uči tudi iz njihovih napak.
 Informacija glede novogradnje (telovadnica): gradnja bo na lokaciji sedanjega igrišča,
zunanje igrišče pa bo na mestu sedanjega prizidka. Čaka se na pridobitev gradbenega
dovoljenja, do konca leta naj bi bil znan izvajalec.
 Informacija glede nedavnega neurja: vetrolom je podrl veliko smreko, ki je oplazila
čebelnjak. Na drugi strani v gozdu je padlo prav tako eno drevo, kar so hitro sanirali.
Ad 3
1. A: Brez posebnosti.
1. B: Brez posebnosti.
1. C: Menjava učiteljice.
2. A: Živahnost in vedenjski izziv. Vsak dan predura, ob četrtkih in petkih so otroci že utrujeni.
Slaba higiena zob.
2. B: Brez posebnosti. Učiteljice so se navadili.
3. A: Klepetavi razred.
3. B: Ni posebnosti, glede prehrane bo posredovano pisno, če bo kakšna pripomba.

4. A: Priprava na kolesarski izpit.
4. B: Brez posebnosti.
4. C: Priprava na kolesarski izpit. Brez večjih pripomb, pač živahen razred.
5. A: Brez posebnosti. Tema šola v naravi v Kranjski Gori.
5. B: Brez posebnosti. Tema šola v naravi v Kranjski Gori. Otroci zadovoljni.
6. A: Predstavitev Erasmus+ in obveznih izbirnih vsebin. Problematika viroz. Prošnja staršev,
če lahko med visoko odsotnostjo jemljejo manj snovi. Predsednica Sveta staršev: naj se apelira
na razrednika, saj gre za učitelje višje stopnje. Vedenjske težave in grupiranje otrok.
Povezovalne igre naj bi problem rešile.
6. B: Podobno – predstavitev Erasmus+ in obveznih izbirnih vsebin. Prošnja staršev, če lahko
med visoko odsotnostjo zaradi viroz jemljejo manj snovi. Apel razrednika, naj otroci ostanejo
doma, če niso dovolj zdravi. Zahvala ravnateljici, da je poslala navodila glede koronavirusa.
Ravnateljica pove: 38 % otrok na šoli je bilo bolnih, po enem tednu je delež padel pod 20 %.
6. C: Odsotnost brez opravičila.
7. A: Predstavitev heterogenih učnih skupin v 8. razredu. Tudi o opravičilih in izostankih. Vsi
otroci naj bi imeli dostop do wi-fi (gostje) in igrajo igrice. Prošnja, naj se to spremeni.
7. B: Fantje pri telovadbi tudi brez učitelja.
8. A: Odsotnost brez opravičila.
8. B: Najslabši razred, slab učni uspeh, tako da jih bo nekaj ponavljalo, ogromno neopravičene
odsotnosti, otroci kar sami pišejo opravičila. Učenci pa so povezani.
9. A & 9. B & 9. C: Odsotnost brez opravičila.
Ad 4
Ravnateljica je kratko predstavila aktivnosti do konca šolskega leta:
 Učenci 1. razreda lahko izberejo neobvezni izbirni predmet, učenci druge triade ne bodo
imeli toliko ponudbe zaradi predvidenih gradbenih del na šoli.
 Dnevi dejavnosti bodo potekali po načrtu.
 Izvajala se bodo tekmovanja na nacionalni ravni.
 Učitelji se bodo odločali o učnem gradivu (DZ in učbeniki) za naslednje šolsko leto.
 Učence je treba tudi opremiti s potrebnimi orodji za konfliktne situacije (vzgojno
delovanje).
Ad 5
 Izvolitev nove stare ravnateljice, mandat začne teči 1. marca 2020. Ravnateljica Fani
Bevk se je zahvalila za podporo in pravi, da razmišlja o tem, kaj bi še lahko izboljšali.
Dela v dobro otrok, da so učenci v šoli varni, da se dobro počutijo in da uspešno
napredujejo.
 Na korespondenčni seji je bil v Svet šole kot predstavnik staršev izvoljen Miha Štucin.
 Pohvala za plavalni tečaj, ki ga plača občina Kranj in se izvaja v okviru ur športa, ker
šoli primanjkuje telovadnica. Županu je v interesu, da se problem telovadnice reši.




Pismo nekdanjega učitelja glede prizidka – pismo podpore.
Hrana: pripombe, da se je kakovost hrane poslabšala skozi leta. Hrana naj bi bila celo
najdražja v Sloveniji, od 2,50-2,80€ naj bi bilo povprečje, mi plačujemo pa 3,10€.
Ravnateljica: to so podatki za šole z lastno kuhinjo in lastnim osebjem.
Predsednica: s hrano nikoli ne bodo vsi zadovoljni. Če so kakršnekoli težave, naj se
podajo pisno vodji šolske prehrane M. Sitar. Prehrana naj se tedensko spremlja. Šola
naj pripravi kratko anketo za učence, ki jo le ti rešijo.
Seja je bila zaključena ob 19.00.
Zapisala: Ana Vučina Vršnak

