Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10a, 4000 Kranj
Svet staršev

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV
z dne, 25. 09. 2018

Sejo je začela predsednica sveta staršev ga. Nadja Odar. Vse prisotne je lepo pozdravila.
Prisotni:
Od 20 vabljenih predstavnikov staršev je bilo prisotnih 16 članov (3 opravičeno odsotnih, 1
neopravičeno odsoten).
Glede na listo prisotnosti je predsednica ugotovila sklepčnost. Lista prisotnosti je priložena.
Ostali prisotni:
Fani Bevk, ravnateljica in Alenka Glastovec, pomočnica ravnateljice
Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici št. 25.
Predsednica sveta staršev gospa Nadja Odar se je v uvodu predstavila in k predstavitvi
povabila vse predstavnike oddelkov.
Staršem je predstavila Poslovnik sveta staršev, delovanje in naloge sveta staršev, med katerimi
so spremljanje letnega programa, svetovanje in opozarjanje na nepravilnosti.
Člane je seznanila z dnevnim redom.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika zadnje seje
Poročanje predstavnikov oddelkov po oddelčnih roditeljskih sestankih
Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu 2017/2018
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019
Informacije v zvezi z energetsko sanacijo šole in novogradnjo
Razno

K točki 1
Na zapisnik zadnje seje sveta staršev člani niso imeli pripomb.
Sklep 1: Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne, 3. 6. 2018 je bil soglasno potrjen.
K točki 2
Poročanje predstavnikov oddelkov po roditeljskih sestankih:
1. razred: Nekateri starši niso dobili gesla za Lopolis (starši imajo eno geslo za več otrok).
2. razred: Nekateri starši so nezadovoljni glede ravnateljičinega obvestila o odhodu
učencev domov iz OPB-ja (ravnateljica pojasni, da bodo učenci odšli, ko bodo prišli
po njih starši);

3. razred: Prvi šolski dan otroci niso bili seznanjeni, v kateri učilnici bodo imeli pouk.
Starši predlagajo, da se jih pred pričetkom pouka z obvestilom seznani, v kateri učilnici
bodo njihovi otroci v naslednjem šolskem letu.
Starši so dali pobudo, da se pred šolo naredi pokrit vetrolov, kjer bodo učenci lahko
počakali na pričetek pouka.
Otroci prihajajo tudi iz smeri Savska cesta, ki je zelo prometna in nevarna za otroke.
Potrebno bi bilo poskrbeti za njihovo večjo varnost.
Nekateri starši so izrazili nezadovoljstvo zaradi ne-vključitve v jutranje varstvo.
4. razred : Starši otrok iz Prebačevega, ki se vozijo v šolo z avtobusom, so zaradi poznega
obvestila s strani šole imeli težave pri nakupu oz. subvenciji avtobusne vozovnice. Starši
menijo, da so bili posledično ogromni ter nepričakovani stroški. Ravnateljica se iskreno
opravičuje za nastalo napako (o zadevi se bo informirala).
Starše zanima, zakaj šola ne koristi razpisov za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo.
Ravnateljica je pojasnila, da je občina lastnik šolske zgradbe in le občina se lahko prijavlja na
razpise. O tej temi smo v preteklosti že na svetu staršev razpravljali, zato smo sprejeli
SKLEP 1: Člani sveta staršev so dolžni na prvem roditeljskem sestanku staršem oddelka
poročati o informacijah s seje sveta staršev.
Neobvezni izbirni predmet šport je odpovedan zaradi predvidene gradnje. Starši predlagajo
ponudbo še kakšnega tujega jezika.
Učiteljica je staršem sporočila, da so učenci zelo živahni in da bo v primeru ne-upoštevanja
navodil potrebovala njihovo pomoč in sodelovanje.
5. razred: Brez pripomb.
6. razred: Starše zanimajo vzroki za novo sestavo oddelkov. Ravnateljica je pojasnila, da
je bilo zaradi večje številčne razlike med oddelkoma potrebno oblikovati dve novi bolj
uravnoteženi skupini.
Učiteljica je opozorila, da je razred živahen in mnogo učencev redno ne dela domačih
nalog.
Pripomba za neobvezni izbirni predmet – nemščino, ker imajo učenci od 4 do 6 razreda
nemščino skupaj in so učenci v 6. razredu še vedno na istem nivoju znanja.
Ravnateljica pojasni, da je skupina številčna in je zaradi navedenega v tem šolskem letu
jezik ponujen samo petošolcem in šestošolcem.
7. razred: Starši so dali predlog, da bi šola omogočila vpogled v Lopolis za ocene, odsotnosti
in domače naloge. Ravnateljica odgovori, da ima šola samo osnovni paket, zato starše vabi
h govorilnim uram.
Pripomba glede avtobusnih vozovnic oz. prepoznega obveščanja, neustrezne komunikacije
s strani tajništva šole.
8. razred: Zaželena so opravičila na papirju.
DZ za osmošolce so predragi. Velike so razlike v cenah med šolami. Starši niso zagovorniki
e-gradiv. Ravnateljica pojasni, da je Svet staršev predlagana gradiva s strani strokovnih
aktivov potrdil. Skrbnica učbeniškega sklada je bila povabljena na sejo Sveta staršev in je v
zvezi z izborom gradiv odgovarjala na vprašanja staršev.
Sklep 2: Izbor učbenikov in DZ za prihodnje šolsko leto bo svet staršev obravnaval na
prihodnji seji.
9. razred: Starši predlagajo več učbenikov in manj DZ. Cene DZ so previsoke.
Poudarjajo, da imajo učenci različne možnosti za izboljšanje ocene, vendar jih ne
izkoristijo. Pohvalili so aktivnosti: ekskurzija na Koroško, valeto in plesne tečaje za
devetošolce.

Starši so izpostavili 'pomanjkljivost' LoPolisa, ki (kljub plačljivem paketu) ne nudi informacij
o manjkajočih domačih nalogah.
Mnenja staršev glede vseh dostopov v Lopolisu (domače naloge, izostanki, ocene) so
različna.
SKLEP 3: Ravnateljica bo o razširjenem dostopu spregovorila v učiteljskem zboru.
Predsednica se je zahvalila predstavnikom za poročila.
K točki 3
Starši so z vabilom prejeli tudi Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu
2017/2018. Povabljeni so bili, da v zvezi s Poročilom zastavijo vprašanja.
Predstavnica staršev je podala svoje mnenje glede rezultatov NPZ in meni, da bi bili lahko
boljši. Učitelji bi se morali vprašati, zakaj so rezultati tako slabi. Komentarji drugih staršev so
bili, da so rezultati nerealni in da se nikamor ne štejejo za nadaljnji vpis, šole tudi različno
nagovarjajo učence, ki pišejo NPZ. Ravnateljica je pojasnila, da učitelji pregledajo, katere
naloge so bile reševane najslabše oz. najboljše, naredijo analizo in jo predstavijo učiteljskemu
zboru. Pripravijo se tudi priporočila in usmeritve za nadaljnjem delo. So pa generacije
različne.
Ostali starši niso imeli vprašanj.
K točki 4
Ravnateljica je okvirno predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. Starši so bili z
vsebino seznanjeni na oddelčnih roditeljskih sestankih in s publikacijo.
Povzetek:
- na šoli je 20 oddelkov in 7 oddelkov OPB-ja,
- iz prizidka sta bila v matično šolo preseljena dva oddelka prvošolcev,
- mala telovadnica se bo za ŠPO uporabljala do rušitve,
- v učilnicah v prizidku se izvaja poučevanje slovenskega jezika priseljencev, učna
pomoč, govorilne ure …,
- ŠPO imajo učenci od 3. do 5. razreda tedensko v blok uri v Športni dvorani na Planini
(najem dvorane financira MOK),
- učenci 6. razreda imajo v okviru ŠPO blok uro plavanja na Olimpijskem bazenu (najem
plavalnih prog in prevoz financira MOK),
- šolski koledar – tri delovne sobote,
- dnevi dejavnosti in stroškovniki so bili predstavljeni na roditeljskih sestankih,
- pester izbor interesnih dejavnosti za učence,
- šole v naravi za 4., 5. in 7. razred,
- preventivne delavnice za vse oddelke,
- projekti: Šolska shema, Zdrava šola, Program osnovne motorike za učence 1. in 2.
razreda, SIO-2020 (nakup IKT opreme in izgradnja brezžične povezave), PEŠBUS …
Sklep 2: Člani sveta staršev so bili seznanjeni z Letnim delovnim načrtom in nanj niso imeli
pripomb.
K točki 5
Energetsko sanacijo izvaja ELTEC Petrol. Izvedena bo:
- izolacija in fasada,
- zamenjava svetil, ki še niso bila zamenjana,
- zamenjava strehe na šoli in telovadnici,

- zamenjava oken na telovadnici,
- nameščene bodo zunanje žaluzije na južni strani šole,
- pregledana in po potrebi zamenjana bodo tesnila pri oknih oz. okenski mehanizmi.
Fasada na steni telovadnice ob igrišču bo dodatno zaščitena. V največji možni meri bomo
poskrbeli za varnost učencev, občasno bo moteno vzgojno-izobraževalno delo. Izvajalci naj bi
dela opravili do konca koledarskega leta. Tedensko se sestaja tim v sestavi predstavnikov: EL
TEC Petrol, Mestne občine Kranj, izvajalca, šole in nadzornika ter se usklajuje ter rešuje
sprotna vprašanja.
Za gradnjo telovadnice in učilnic je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje. Potreba po
telovadnici in učilnicah je zelo velika.
Ob telovadnici se postavlja kolesarnica, ki bo pokrita (financira MOK).
Sklep 3: Člani sveta staršev so bili informirani s potekom energetske sanacije in predvidene
novogradnje.
K točki 6
Ravnateljica je podala še nekaj informacij:
- zaradi energetske sanacije bo vhod v zobno ambulanto obiskovalcem omogočen skozi
glavni vhod šole;
- nekateri učenci bodo sodelovali na dogodku Veriga srca, ki bo na kranjskem stadionu in
na katerem sodeluje veliko osnovnih šol;
- učenci 4. razreda bodo ob mednarodnem dnevu starejših obiskali Medgeneracijski
center;
- projekt PEŠBUS spodbuja učence, da hodijo v šolo peš; starši učencev od 2. do 4.
razreda bodo povabljeni, da prijavijo svoje otroke k projektu; učencem bomo na poti v
šolo zagotovili spremstvo in jih na ta način navajali na varno samostojno pot v šolo.
S strani članov ni bilo pripomb in pobud.
Seja je bila zaključena ob 20.50.

Zapisala:
Vesna Kondić

Predsednica sveta staršev:
Nadja Odar

