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Zapisnik  z 3. seje Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna Kranj, v šolskem letu 2010/11 
 
Torek, 24. maja, 2011 ob 18.30 uri 
 
 
Prisotnih 30 članov, odsotni 3, opravičena 2, glej prilogo 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev predloga diferenciacije v šolskem letu 2011-2012. 
2. Obravnava in potrditev predloga cenovnega okvira delovnih zvezkov v šolskem letu 

2011-2012.  
3. Obravnava predloga sprememb Vzgojnega načrta. 
4. Aktualna problematika , mnenja, pobude. 
 
 
 

Ad 1. Večina staršev ocenjuje, da je nivojski pouk primerna oblika tudi zato, ker se v šoli odvija 
že več let in so se učitelji že prilagodili. Sprememba bi potrebovala spet nove priprave. Del 
staršev zagovarja , da se otroci večinoma usmerjajo v III. nivo, v prihodnjem letu pa razmišljajo 
o uvedbi heterogenega pouka. 
 Gospa Geršak pove, da  je največja pridobitev nivojskega pouka v tem, da otroci s slabšim 
dojemanjem v eni skupini laže in hitreje sledijo. V najvišji skupini so možne sinteze in analize, 
kar so osnovne prednosti nivojskega pouka. 
 Svet staršev izglasuje  nadaljevanje nivojskega pouka.  
 
Ad 2. Ob predlogu cenovnega okvira delovnih zvezkov vprašanje enega od staršev,  ali so 
delovni zvezki potrebni.  
Svet strašev potrdi mnenje, naj se učitelji sami odločijo ali so delovni zvezki potrebni ali ne.  
 
Ad 3.V Vzgojni načrt dodan ukrep mediacije. Ta naj bo kot vzpobuda pri reševanju konfliktov. 
 Med vzgojne ukrepe dodana kot vzgojni opomin še premestitev učenca v drug oddelek. 
 
Ad4. Skupina Škratek želi prostor za delovanje v šoli na Kokrici. 
Vpr. Zakaj ne teče dalje project Pasavček. Odgovor gospe Černilc, da poteka v vrtcu veliko 
dejavnosti na terenu, ki vključujejo  različne teme, ne samo o prometu. 
 
Letošnje zimske počitnice bodo enotne od 20.2.-24.2.2012 
 
Sestanek zaključen ob 20.15 
 
  

Kranj, 10.6 2011                                                  Zapisnik pripravila: Darja Križnar 
 

                                                                              Predsednica Sveta staršev 
 

  
 
  
 


