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ZAPISNIK 

 

2. seje sveta staršev šole v šolskem letu 2016/17 13. 2. 2017 ob 18. uri 

 

 

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

Podgoršek in Dijana Korošec, pomočnici ravnatelja 

Odsotni: predstavniki razredov: 2. b, 3. a, 3. b, 6. a, 8. b, 9. a, 2. c, 4. c   

 

 

Dnevni red: 

1. določitev overovatelja zapisnika, 

2. pregled polletnih rezultatov, 

3. popravek Pravil šolskega reda,  

4. prosti dan 17. 3. 2017 

5. poročila z roditeljskih sestankov in aktualna problematika, mnenja, pobude… 

 

 

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

 

Ravnatelj Aleš Žitnik, je predlagal dopolnitev dnevnega reda: 

Dopolnitev k LDN. 

Člane sveta staršev je seznanil, da bo prosti dan pouka petek, 17. 3. 2017, namesto 

planiranega 2. 1. 2017 ( ta dan je bil  praznik). 

 

 

K 1. 

Overovatelja zapisnika sveta staršev sta Živa Broder in Kurti Rakipov. 

 

 

K 2. 

Ravnatelj Aleš Žitnik, je seznanil člane sveta staršev s polletnimi rezultati. 

- Polletni uspeh učencev je za par odstotkov slabši od prejšnjih let. Predvideva, da je to 

zaradi večjega števila učencev tujcev, ki se jih ne ocenjuje. 

- Po prikazu tabele opravičenih in neopravičenih ur vseh oddelkov na šoli, ugotovimo 

da je odsotnosti veliko. Izstopajo pa učenci 8. razredov. 

- Še vedno je problem opravljanje domačih nalog, največ pri tistih učencih, ki imajo 

učne težave. 

Predstavnico staršev je zanimalo ali se sme ocenjevati domače naloge. V razredu 

nekateri učenci ne delajo domačih nalog, zato je učiteljica v razredu rekla, da bo 

domače naloge ocenjevala. 

Ravnatelj je odgovoril, da naj se najprej pogovori z učiteljico. Domače naloge naj se ne 

bi ocenjevale. Mogoče je učiteljica s tem hotela samo učence pripraviti k temu, da 

opravljajo domače naloge. 
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Učitelju ni potrebno v letošnjem šolskem letu vpisovati domačih nalog v eAsistenta, saj 

je to naloga učenca, da si zapiše kaj je za domačo nalogo. Tudi naloga staršev ni, da 

namesto učenca skrbijo za naloge. 

 

K 3. 

Člani sveta staršev so na svoj elektronski naslov prejeli Pravila šolskega reda. Ravnatelj 

jih je seznanil s popravki. 

Predstavnica sveta staršev je opozorila še na nekaj napak: 

- Pravilnik o vzgojnem opominu ne velja več. 
- Administrativni ukrepi naj se, kjer je govora o uporabi, zapišejo v ednini, saj se za eno 

kršitev lahko izreče le en vzgojni ukrep. 

 

Svet staršev soglaša in daje soglasje k Pravilom šolskega reda z vsemi popravki, ki jih je 

obravnaval in na seji sprejel. Ravnatelj bo vse popravke vnesel in tako popravljena 

Pravila šolskega reda predal članom Sveta šole v potrditev. 

 

K.4  

Člani sveta staršev se strinjajo, da bo pouka prost dan petek, 17. 3. 2017, namesto 

planiranega 2. 1. 2017, ko je bil  praznik. 

 

K 5. 

Poročila z roditeljskih sestankov: 

Predstavnico 6. b razreda, je zanimalo, kako urediti spiske učencev vozačev, da bi jih 

dežurni učitelj zjutraj spustil v šolo. To se dogaja predvsem učencem vozačem s 

Kokrice in Mlake, ko imajo preduro. 

Ravnatelj je odgovoril, da bodo o tej problematiki z učitelji govorili na jutranjem 

sestanku, preverili spiske in jih po potrebi dopolnili. 

Zanimalo jo je tudi zakaj ne morejo iti učenci 6. b. v petek, ko imajo samo 4 ure pouka, 

na kosilo med glavnim odmorom.  

Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek, je odgovorila da je to zaradi drugih (mlajših) 

otrok, ki morajo v tem času na kosilo, to težko izpeljati.   

 

Nekatere predstavnike staršev z matične in predvsem s podružnične šole zanima, kako 

je z dodatki pri kosilu in časom prihoda na kosilo (koliko časa je jedilnica odprta) 

Pomočnica ravnatelja, Karmen Podgoršek je odgovorila, da težko verjame, da učenci ne 

dobijo dodatkov. Če seveda vzamejo kompletni obrok kosila, to zadostuje za obrok.  

Težimo k temu, da bi učenci pri kosilu vzeli vse jedi (juho, glavno jed, solato….). Če 

česa ne jejo, lahko prav tako dobijo dodatek, če je hrane dovolj. Glede na predloge pa 

bomo tudi poskrbeli, da lahko učenci pri kosilu dobijo kruh in omako, če jim priloga ni 

všeč. 
Pomočnica ravnatelja Dijana Korošec je odgovorila, da je glede delovnega časa 

jedilnice na Kokrici to že urejeno. S kuharico se bo tudi pogovorila glede dodatkov in 

preveč kisle solate, saj so otroci povedali, da bi raje jedli manj kislo solato. 

 

Predstavnico sveta staršev s Kokrice zanima ali obstaja možnost gradnje nove 

telovadnice na šoli Kokrica, saj je obstoječa občutno premajhna. 
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Ravnatelj je odgovoril, da naj bi se v okviru energetske sanacije prostorska stiska rešila. 

Predlog pomočnice ravnatelja s Kokrice je bil, da bi starši urgirali na MO Kranj. Predlog 

starša je bil tudi, da bi mogoče dobili zunanjega investitorja, ki bi prevzel gradnjo 

telovadnice. Obstaja tudi možnost, da se poskuša najti ustrezno parcelo na drugi strani 

šole, kjer obstoječi plinovod ni ovira. 

 

Ravnatelj je seznanil starše s problemom vpisovanja ocen v redovalnico eAsistenta. 

Seznanjen je tudi s problemom pridobivanja ocen ob koncu ocenjevalnega obdobja pri 

dveh predmetih. Do tega je prišlo, ker sta učitelja, ki učita likovno umetnost in kemijo, 

zbolela.  Pri likovni umetnosti so bile ocene vpisane tik pred konferenco, a niso bile 

take, kot so jih učenci pričakovali. Predstavnico sveta staršev je zanimalo, zakaj učenci 

likovnih izdelkov ne prinašajo več domov, da bi jih dokončali in tako izboljšali oceno 

oziroma zakaj vsako uro delajo nov izdelek, čeprav prejšnjega še niso dokončali. 

Ravnatelj je odgovoril, da naj se o tem in o ocenah obrnejo direktno na učitelja. 

 

Predstavnico sveta staršev, je zanimalo kako je s kajenjem na šoli in s prinašanjem 

elektronskih cigaret ter kako je urejeno dežurstvo med odmori. 

Ravnatelj je odgovoril, da so s problemom seznanjeni, vedo da kar nekaj učencev kadi. 

Če učence dobijo jim izrečemo ukrep ter obvestijo starše. Dežurni učitelji med 

odmorom dežurajo znotraj in zunaj šole. 

 

Predstavnica sveta staršev s Kokrice, je na podlagi predavanja gospoda Potočnika na 

temo Motivacija in nezainteresiranost učencev za tekmovanje izpostavila problem 

glede priprave na tekmovanje Kresnička. V enem razredu je bila učiteljica pripravljena, 

da se skupaj z učenci pripravi na tekmovanje, a prijavljenih ni bilo, v drugem razredu pa 

so se učenci prijavili, pa so se morali na tekmovanje pripravljati sami doma. 

Pomočnica ravnatelja Dijana Korošec je odgovorila, da so to tekmovanje na šoli 

organizirali letos prvič, zato se niso dobro organizirali. Drugo leto se bodo na 

tekmovanje pripravili bolje. 

 

Predstavnica sveta staršev 6. razreda je podala predlog, da učence, ki imajo praktično 

vajo pri gospodinjstvu, za ta dan šola avtomatično odjavi od kosila. 

Pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek je odgovorila, da to ne pride v poštev, ker 

nekateri učenci ne jejo tistega, kar skuhajo, oziroma so praktične vaje različne in se ne 

najejo dovolj. Odjavo od kosila naj naredi vsak starš za svojega otroka po lastni presoji. 

 

Predstavnico sveta staršev je zanimalo kje lahko učenci počakajo, če jim odpade kakšna 

ura pouka in čakajo  na izbirni predmet. 

Ravnatelj je odgovoril, da lahko počakajo v čitalnici. 

 

Predstavnica staršev 9. razreda je prosila vodstvo šole, da se razredniki 9. razredov 

pogovorijo z učenci, da se konec šolskega leta ne bi zgodilo to, kar se je zgodilo lansko 

šolsko leto (škoda na šoli, objava v časopisu…) in o posledicah takšnega ravnanja, ki jih 

nosijo učenci. 

Ravnatelj je odgovoril da pogovor na to temo sigurno bo. 

 

Predstavnica sveta staršev je pohvalila razredničarko 4. b razreda. 
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Seja je bila zaključena ob 19.20. 

 

Številka: 900-2/2017/1 

 

 

Zapisala:                                                                                Predsednica sveta staršev: 

Jožica Križman                                                                           Milena Turuk 

                             

 

Overovatelja zapisnika: Živa Broder      

 

                      

                                      Kurti Rakipov       

                                    


