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Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev  OŠ Franceta Prešerna, 7. 3. 2008 
 
Prisotnih 26 predstavnikov razrednih skupnosti, odsotnih 9, opravičen 1 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled vzgojno izobraževalnega uspeha v prvem polletju 
2. Napredek pri pripravi vzgojnega načrta 
3. Šola za starše 
4. Ocena ravnatelja 
5. Razno 
 
ad1. Predstavljena je bila primerjava rezultatov iz lanskega npr. četrteg razreda in letošnjega 
petega. Rezultati pričajo relativno dobre ocene, trend pa je na splošno za četrt ocene v upadu. 
Ugotavljamo padec motivacije, ko so učenci v višjih razredih.Vsak pretres v razredu, tudi 
nepomemben, lahko vpliva na uspeh in rezultate. Pri predmetih, ki zahtevajo faktografsko 
znanje(npr. zgodovina), je v povprečju ocena še slabša. 
Tuj jezik v primerjavi z lanskim letom odraža boljše rezultate. 
Pri vzgojnih predmetih so rezultati pogojeni z disciplino. 
Pisanje domačih nalog je vse prevečkrat sporna zadeva. Frekvenca opravljanja domačih nalog 
kaže, da je bilo v tem obdobju neopravljenih čez 200 nalog v posameznem razredu!! Veliko je 
tudi neopravicenih ur. 
Dobrodošla bo primerjava z dvema šolama, kjer bomo primerjali stanje uspeha in 
neupravičenega izostajanja. 
 
Ad.2 Skladno z novo zakonodajo šola pripravlja vzgojni programa. Vzgoja posredno vpliva na 
odnos do dela, do pisanja domačih nalog in aktivnosti učencev. 
Priprava Vzgojnega načrta se navezuje na projekt Kakovost v vzgoji in izobraževanju. Njegov 
namen je s pravimi postopki priti do boljših rezultatov. Sredi devetdesetih let se je področju 
vzgoje posvečalo premalo pozornosti, ker ni bilo dobro izoblikovanega vzgojnega programa. 
Novost bo v tem, da bo Vzgojni načrt nadomestil nekaj pravilnikov , kot je recimo Pravilnik o 
pravicah in dolžnostih učenev. Na šoli skupina izkušenih razrednikov pripravlja okvir za izdelavo 
pravilnika. Do sedaj smo imeli samo hišni red, nov naj bi bil preglednejši in omogočal jasna 
navodila in zadolžitve vza vse. Učiteljem, učencem in staršem. 
S strokovnjakinjo dr. Zdenko Zalokar Divjak bo izvedena tudi delavnica za člane sveta staršev 
na temo vzgojni načrt. 
 
Ad3. 7. januarja je bila zaključena šola za starše, v kateri so bile izvedene tri delavnice in 
predavanja. Pomembna ugotovitev je bila, da otroci in z njimi starši potrebujejo veliko 
vztrajanja . 
 
Ad.4 Svet staršev mora oceniti pri delu ravnatelja:kakovost, sodelovanje, pravočasnost in 
kakovost gradiv, kakovost realizacije sklepov in druge oblike sodelovanja s starši in učenci. 
Ob koncu sestanka je bilo izvedeno glasovanje po pripravljenih glasovnicah, ki jih je izbrana 
komisija Sveta staršev pregledala in bodo posredovana Svetu šole. 
 
Ad 5. Poročilo  o kakovosti šolske prehrane je pripravila predstavnica za šolsko prehrano g 
Sladič. Ugotavlja, da je hrana okusna in je je vedno dovolj, le jedilnik se preveč ponavlja. 
Ravnatelj je pojasnil, da se menjava pet jedilnikov. Otroci so zelo izbirčni, vsake zdrave hrane 
se poslužuje manj otrok , kot tiste z raznimi dodatki (majoneza..). 
Predstavnica razredne skupnosti osmega razreda je predlagala naj gredo otroci na taboru raje v 
mokrišča kot v fitness. 
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Predstavnik petega razreda je zelo pohvalil izpeljavo zimskega tabora v Kranjski Gori. Otroci so 
dobili celo več od predvidenega. 
Vprašanje enega od staršev je bilo, zakaj otroci na razredni stopnji nimajo organizirane športne 
vadbe v oddelku podaljšanega bivanja. 
G. ravnatelj odgovarja, da je organizacija dejavnosti v oddelku podaljšanega bivanja zaradi 
preštevilnih skupin izjemno težka.  
Vprašanje: Kaj bo z otroškim igriščem? 
Sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki je tudi zainteresirana za postavitev igrišča se izboljšuje.  
Občinski možje so opravili ogled, kjer naj bi igrišče stalo. Zgrajeno naj bi bilo s sredstvi 
krajevne skupnosti. Upravljala ga bo šola. 
9. junija bo praznik krajevne skupnosti Zlato polje. Takrat bo zabava s sodelovanjem učencev 
naše šole. 
Naši učenci so sodelovali tudi pri izvedbi Dedka raza in praznovanju ob 8. februarju. 
Atletsko stezo naj bi priredili za uporabo rolerjev, hkrati bi jo naši učenci uporabljali za atletsko 
stezo. Obljubljena je izvedba v letošnjem letu. 
Vprašanje: Kako je z varnostjo okoli šole? 
G. ravnatelj odgovarja, da tujih oseb, ki ne bi bile pod nadzorom, ni, lahko so problematični 
domači učenci. Izvedli so ukrepe proti prodaji manjših eksplozivnih sredstev in jih precej tudi 
zaplenili. 
 
26. marca praznujemo  40 letnico stavbe na Zlatem polju, vabljeni so predstavniki Sveta 
staršev. 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma po 1. maju. 
  
 
 
 
Sestavila: Darja Križnar 
Predsednica Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna Kranj 
 
 
 


