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ZAPISNIK 

 

2. seje sveta staršev šole v šolskem letu 2015/16 17. 5. 2016 ob 19. uri 

 

 

Prisotni: člani sveta staršev (priloga lista prisotnosti); Aleš Žitnik, ravnatelj; Karmen Podgoršek 

in Tatjana Černilc, pomočnici ravnatelja, Alfonz Potočnik, psiholog 

Opravičeno odsotni: predstavnika 1.b razreda in Dijana Korošec, pomočnica ravnatelja 

Odsotni: predstavniki razredov: 3. c, 4. č, 6. a. 6. b, 7. b, 8. c in 9. c  

 

 

Dnevni red: 

1. določitev overovatelja zapisnika, 

2. seznanitev civilne iniciative o avtobusni postaji,  

3. obvestilo o obliki diferenciacije v šolskem letu 2016/17, 

4. poročilo o rezultatih TIMSS 

5. volitve v svet šole 

6. poročilo z roditeljskih sestankov, aktualna problematika, mnenja pobude … 

 

Predsednica sveta staršev, gospa Milena Turuk, je pozdravila vse navzoče. 

 

 

K 1. 

Overovatelja zapisnika sveta staršev sta Živa Broder in Kurti Rakipov. 

 

 

K 2. 

Predstavniki civilne iniciative so seznanili člane sveta staršev s pomisleki, slabostmi, ki bi jih 

prinesla gradnja avtobusnega terminala na Kidričevi cesti v neposredni bližini naše šole in 

zdravstvenega doma. Poudarili so, da ne nasprotujejo postavitvi avtobusne postaje, vendar je 

še veliko nedorečenih stvari, ki bi jih bilo potrebno doreči (možne druge lokacije, prometna 

ureditev okoliških ulic, vpliv na zdravo življenjsko okolje itd.) 

Od članov sveta staršev pričakujejo, da bi stopili skupaj, podali svoje mnenje glede gradnje 

avtobusne postaje, skupaj predlagali rešitve.  

Ugotovi se, da so predstavniki sveta staršev vzeli te informacije na znanje, nadaljnje debate ni 

bilo in tudi ne oblikovanja skupnega stališča. 

 

 

K 3. 

G. Aleš Žitnik, ravnatelj, je obvestil člane sveta staršev o obliki diferenciacije v šolskem letu 

2016/17. Diferenciacija se za učence od 1. do 3. razreda ne izvaja. 

Za učence 4. razredov bo potekala pri slovenščini, matematiki in angleščini v mesecu aprilu, v 

razredu bosta prisotna dva učitelja ali pa se razred razdeli. 

Za učence 5., 6. in 7. razredov bo potekala preko celega leta 1/4 ur na teden. Drugi učitelj bo v 

razredu oziroma bo z manjšo skupino delal izven razreda. 

V 8. in 9. razredu pa nadaljujemo z nivojskim poukom. 

Ta oblika diferenciacije od 4. do 9. razreda je že utečena. 
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K 4. 

G. Aleš Žitnik, ravnatelj in g. Alfonz Potočnik, psiholog, sta seznanila člane sveta staršev s 

poročilom o rezultatih TIMSS-a. 

To je mednarodna raziskava v katero je vključenih 70 držav. V letu 2014 je sodelovalo 30 

slovenskih šol, v letu 2015 pa 178. V raziskavi sodelujejo učenci 4. in 8. razredov v matematiki 

in naravoslovju. Rezultati naše šole niso bili dobri. Predstavljen je bil tudi razkorak med 

povprečno analizo, rezultati nacionalnega preverjanja znanja in izsledki te raziskave. Starše je 

zanimalo, kako je po drugih šolah, ali je za te rezultate kriva generacija oziroma učitelji, kriteriji 

ocenjevanja znanja. 

Ravnatelj je odgovoril, da se teh stvari ne da posploševati. Pokazal jim je ugotovitve in 

predloge Pedagoškega inštituta. Na rezultate vpliva motivacija, klima in okolje. 

Po poenostavljeni Bloomovi taksonomiji RIC-a, ki obsega 3 stopnje, se učenci največkrat 

zadovoljijo s 1. in 2. stopnjo, to je znanje in prepoznavanje ter razumevanje in uporaba. Malo 

učencev pa zanima analiza, sinteza in vrednotenje. 

Učitelji so bili zelo razočarani in so se po aktivih lotili analiz, kje so vzroki, kaj bomo naredili, da 

se stanje izboljša. 

Naloga učitelja je, da učencem snov razloži, učenci pa z delom domačih nalog to snov utrdijo. 

Če snovi ne razumejo imajo možnost dopolnilnega pouka, ki se je velikokrat sploh ne poslužijo. 

Starši naj pregledujejo, da ima otrok domačo nalogo, naj ga motivirajo za poglobljeno delo in 

dodaten trud. 

Starši, ki imajo otroke v 7. a razredu so rekli, da so v tem razredu zaradi nekaterih nemirnih 

učencev ostali učenci prikrajšani za kvalitetno delo pri pouku. Preveč časa se posveča učencem, 

ki motijo pouk. Odziv staršev učencev, ki imajo težave z disciplino ali učne težave, na pobude 

šole, je slab. Ni jih v šolo, na roditeljske sestanke. Starši se ne odzivajo na klice v šolo, ne 

sodelujejo s šolo. 

 

SKLEP: V naslednjem šolskem letu bomo na prvem roditeljskem sestanku predstavili potrebo 

po dvigu kvalitete doseženega znanja, predebatirali ukrepe, ki so potrebni s strani učencev, 

učiteljev in staršev, da se kvaliteta doseženega znanja izboljša in se otroke motivira za 

poglobljeno delo v šoli in dodaten vložek. Na prvem sestanku sveta staršev v naslednjem 

šolskem letu bomo tej temi namenili dodaten čas, saj bomo imeli tudi informacije, mnenja, 

ideje staršev iz roditeljskih sestankov. 

 

K 5. 

Ga. Milena Turuk, predsednica sveta staršev, je seznanila člane s postopkom volitev članov 

sveta staršev v Svet šole. V Svetu šole so 3 predstavniki sveta staršev. 

Predlagala je, da bi izvolili 2 predstavnika sveta šole izmed članov sveta staršev. 1 člana sveta 

šole kot predstavnika staršev otrok iz vrtca, bodo izvolili na sestanku sveta staršev vrtca. 

Členi sveta staršev šole so z javnim glasovanjem izvolili nova kandidata v Svet šole in sicer, 

gospo Meto Kraljič in gospoda Kurtija Rakipova. 

 

K 6. 

Predstavnik staršev 1.a, je opozoril na nesrečo, ki se je pripetila pri vstopu v šolo pri glavnem 

vhodu. Zjutraj, ko se vrata odprejo je gneča in prerivanje. Mlajši učenec se je v gneči ob pritisku 

ostalih spotaknil in se poškodoval. 

Ravnatelj je odgovoril, da se bo pogovoril z informatorjem, kaj bi se dalo narediti za večjo 

varnost. 

  

Predstavnica staršev s Kokrice, se je zahvalila ravnatelju za gole pri šoli Kokrica. Posebnega 

odziva na njeno pobudo glede pridobitve igral za šolske otroke na Kokrici, pa s strani staršev ni 

bilo. 
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Predstavnika staršev matične šole, je zanimalo, če ima šola kamero na igrišču oziroma igralih, ki 

so zaklenjena, ker se ob vikendih notri marsikaj dogaja, prisoten je tudi alkohol? 

Ravnatelj je odgovoril, da imamo kamero, pa tudi hišnika vsako jutro, ko odkleneta, pregledata 

prostor in ga  tudi pospravita. 

 

Vprašanje starša je bilo zakaj je potrebno za športni dan plačati najemnino stadiona? 

Ravnatelj je odgovoril, da šola za to nima namenskih sredstev, je pa to tržna dejavnost, ki je 

plačljiva. Učitelji, ki organizirajo dneve dejavnosti gledajo na to, da za dejavnost ni potrebno 

plačati, oziroma so stroški minimalni. 

 

Predstavnico staršev s Kokrice je zanimalo, kako je glede ureditve energetske sanacija na šoli 

Kokrica? 

Ravnatelj je odgovoril, da je šola poslala večkrat na MO Kranj dopis. Predlaga, da se angažira 

tudi predsednik KS Kokrica. Karmen Podgoršek, pomočnica ravnatelja, je povedala, da je bilo 

že pred tremi leti rečeno, da bo šola Kokrica naslednja na vrsti. Pa so uredili OŠ Orehek in 

Besnico. Pa tudi telovadnice ob šolah so zgradili.  

 

SKLEP: V zvezi s temo energetska sanacija OŠ Kokrica bomo kontaktirali predsednika KS 

Kokrica, da tudi on sproži to vprašanje pri pristojnih na občini. 

 

  

Seja je bila zaključena ob 22. uri. 

Številka: 900-2/2016/2 

 

 

Zapisala:                                                                                      Predsednica sveta staršev: 

Jožica Križman                                                                              Milena Turuk 

                             

 

 

Overovatelja zapisnika: Živa Broder       

 

                      

                                      Kurti Rakipov       

                                      


