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Zapisnik  z 2. seje Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna   Kranj, v šolskem letu 2008/09 
 
Sreda, 11.3. 2009 ob 19 uri 
 
Prisotnih 29 članov, odsotnih 6 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Učni uspeh 
2. Vzgojni načrt  in rezultat preizkušanja postopkovnika  
3. Drug tuj jezik in prijava na razpis Ministrstva za šolstvo 
4. Poročilo o realizaciji Sveta staršev(križišče) 
5. Razno 
6. Ocena ravnatelja 
 
 

Ad 1. Poročilo o učnih rezultatih preteklega obdobja sta predstavila gospod Žitnik in gospa 
Geršak. Na predstavljeno temo ni bilo pripomb. 
 
Ad 2. Ob uvedbi novega načina izvajanja vzgojnih ukrepov,  je bilo na šoli izvedenih nekaj  
ukrepov - opomin, presedanje, dodatni učitelj. Izrečenih je bilo tudi nekaj pohval. Pripravlja se 
tudi nabor dejavnosti, po katerih bi laže izdali več pohval, katerih je zdaj v primerjavi z izdanimi 
vzojnimi ukrepi, premalo predvsem na predmetni stopnji. Slabši uspeh je pri izvajanju domačih 
nalog, pojavljajo se tudi negativne ocene in neopravičeni izostanki.  
-Na predmetni stopnji matične šole je bilo izrečenih sedem opozoril in dve menjavi prostorov. 
Pohval ni bilo. 
-Na razredni stopnji vgojnih ukrepov ni bilo veliko, največji probljem je slabše izvajanje 
domačih nalog. 
-Na Kokrici so bili izrečeni trije vzgojni ukrepi menjave prostora, neopravičenih ur ni bilo, malo 
je je negativnih ocen. V primerjavi z razredno stopnjo centralne šole je bilo tu izrečenih precej 
pohval, predvsem za tiste učence , ki so sodelovali pri novoletni predstavi. Izvedli so kar 23 
ponovitev.  
Gospa Urška Ude je podrobneje predstavila izvajanje in delovanje ukrepov. V zvezi s tem so 
imeli strokovni delavci šole  dve delovni konferenci. Povabili so predavateljico ,gospo Zdenko 
Zalokar -Divjak. Sprejet je bil nov hišni red in pravila šolskega reda. Vzgojni načrt mora biti 
sprejet do 1.6.2009. Ugotavljajo, da morajo biti učitelji, kot izvajalci ukrepov zelo dosledni, 
(zaporedje ukrepov po postopkovniku). Izvajanjem ukrepov je v skladu s sprejeto vizijo šole. 
Spodbujanje otrok za vključevanje v tabore, projekte in izmenjave. .Natančnejše poročilo lahko 
preberete na šolski spletni strani. (www.o-fp.kr.edus.si) 
 
 
Ad 3.  
Razpis Ministrstva za šolsvo za drug tuj jezik, je izšel 6.3.2009. 
Svet staršev se strinja z prijavo na razpis za drugi tuj jezik. Na sestanku Sveta staršev je bila v 
komisijo izvoljena članica Sveta staršev , gospa Azra Kaltak. 
 
Ad 4.  
 Na prejšnjem sestanku je bila obravnavana tema,  kakšna oblika križišča naj se zgradi, pri 
izvozu iz šole na glavno cesto. Predlagano je bilo več rešitev-krožno križišče,  podhod... 
Sprejeta je bila rešitev, da se zgradi semaforizirano križišče. 
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Ad.5 
 
Vpr. Kakšni se ukrepi za učenca, ki se neprimerno vede izven razreda? 
Odg. Odgovornosti in dolžnosti  se izvajajo ves čas pouka, tudi med odmori. V pravilih 
šolskega reda bodo  zadolžitve učiteljev jasno opredeljene tudi za čas med odmori. 
Otroci naj povedo, če se dogaja kakršno koli nasilje. 
 
 
Vpr. Ali se je vzgojni načrt šoli “zgodil” ali je premišljeno načrtovan? Ali se sprejetja načrta  
učitelji šole boje? Pri nakaterih otrocih  ukrepi uspevajo, pri drugih ne! Ali se bodo vrednote 
spreminjale? 
 
 Odg. gospoda Žitnika:  Vzgojne vrednote med učitelji imajo imajo enako težo in glede tega ni 
razhajanj. Kadar se zgodi prekršek pa lahko pride do odstopanj, glede na situacijo in 
poznavanje dogodka 
Načeloma pa so postopki veljavni , ker jih učenci poznajo. Eno temeljnih načel, ki se ga morajo  
vsi držati, je doslednost! 
 
Ad 6. 
Člani Sveta staršev izpolnijo vprašalnike o kakovosti dela ravnatelja. Komisija prešteje in odda 
izpolnjene vprašalnike. 
 
Sestanek zaključen ob 21.40 
 
  

Kranj, 12.3 2009                                                  Zapisnik pripravila: Darja Križnar 
 

                                                                              Predsednica Sveta staršev 
 

  
 
  

 


