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Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/21 

     dne 29. 9. 2020 ob 18. uri 

 

Prisotni: lista prisotnosti, Aleš Žitnik, Dijana Korošec, Karmen Podgoršek 

Opravičeno odsotni starši: Karabegović 
Odsotni starši: lista prisotnosti 

 
Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje.  

2. Obravnava LDN za šolsko leto 2020/21.  

3. Poročila z roditeljskih sestankov in aktualna problematika, mnenja, pobude … 

 

 

K1: 

Stari  člani Sveta staršev so soglasno potrdili prejšnji zapisnik sestanka Sveta staršev. 

 

K2:  

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2020/21, ki so ga člani Sveta prejeli skupaj z vabilom 

na sejo. 

Povzetki: 

➢ Pouk poteka po modelu B. Učenci so v istih učilnicah, razen pri specialnih predmetih. Z 

naslednjim tednom bodo učenci začeli uporabljati garderobe.  

➢ Na roditeljskih sestankih smo starše seznanili z uporabo Teamsov, da bodo otrokom v 

primeru prehoda na poučevanje na daljavo, lahko nudili pomoč. 
➢ V naslednjem tednu bo potekala izmenjava mnenj med učitelji po vertikali, o 

pridobljenem znanju in primanjkljajih ter načinih kako bi to nadoknadili. 

➢ V letošnjem šolskem letu je bilo izvedenih že nekaj taborov, ki so jih učenci pozitivno 

ocenili. 

➢ Opremljenost učiteljev in šole z IKT opremo za pouk na daljavo je ustrezna. 

➢ V letošnjem šolskem letu ni delovnih sobot. Čistilno akcijo bomo izpeljali med tednom.  

➢ Urnik je bilo težko sestaviti zaradi velikega števila oddelkov, zaradi enega oddelka več 
na PŠ KOK  so težave s prostori. 

➢ Poučevanje fakultativnega računalništva in NIPRAČ je po upokojitvi učitelja  prevzela 

učiteljica, ki je po izobrazbi profesorica LUM, a ima veliko znanja iz računalništva. 

Iščemo učitelja, ki bi prevzel robotiko. 

➢ Pripravili bomo delavnice za nadarjene učence. Dopolnilni in dodatni pouk potekata po 

programu.  

➢ Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale na daljavo preko videokonferenc. 

➢ Zaposlili bomo učitelja za poučevanje slovenščine za učence tujce, 5,5 ure na teden. 

➢ LDN vrtca so obravnavali na Svetu staršev vrtca. 

 

Predstavnico 9. č je zanimalo ali lahko Svet staršev kaj pomaga pri reševanju problema kako 

vključiti učence tujce v pouk zaradi nerazumevanja in neznanja slovenskega jezika. Učenci so 

pri pouku moteči. 
SKLEP: Po razgovoru so se starši dogovorili, da bo ga. Frohlich pripravila dopis v imenu staršev 

in ga poslala na MIZŠ. Ravnatelj jim bo poslal dopis, ki ga je napisala učiteljica Jezeršek. Pojasni 

da izvajamo pouk slovenščine v obliki interesne dejavnosti v prvem razredu, v okviru projekta 

POŠ, z naslednjim tednom pa na šoli pričnemo s poukom slovenščine za tujce. 

 



 
 

 

Ravnatelj je predstavniku 7. a pojasnil, kaj pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje. 

 

Predstavnik 4. b pripomni, da določena snov ni bila predelana in da je učiteljica ne razloži, ter 

da morajo učenci to snov predelati sami, čeprav jo ne razumejo.  

Ravnatelj odgovori, da so bile ocene konec šolskega leta visoke, koliko in kakšno pa je znanje, 

pa se bo pokazalo sedaj po enem mescu, ko imam z učitelji vertikalno usklajevanje.  

 

 

K3:  

Predstavnica 6. c pove, da učitelji v 6. razredu zastrašujejo otroke, da bodo že videli kako je, da 

bodo imeli nižje ocene, in tudi učni uspeh bo padel. 

Ravnatelj to težko komentira, se bo pa o teh stvareh pozanimal, kdo od učiteljev in na kakšen 

način zastrašuje otroke  na sestanku z učitelji. 

 

Predstavnica 9. c pove, da  imajo učenci težave pri matematiki, ker je slaba razlaga učiteljice. 

Učiteljica tudi tiho govori. Sprašuje, ali se da učiteljico zamenjat. 

Ravnatelj odgovarja, da bo pri učiteljici opravil hospitacijo in da bo videl, kaj se da narediti. 

 

Predstavnica 5. b izpostavi problem obnašanja kuharice v kuhinji. Kuharica zmerja otroke, jih 

nadira in priganja, naj hitro pojedo. 

Pomočnica je s problemom seznanjena in z učenci se je tudi že pogovorila ter ugotovila, v čem 

je problem. Ugotovili so, da je problem obojestranski in se dogovorili, da ga bodo rešili skupaj s 

kuharico. 

 

Predstavnica 5. c ima tri vprašanja:  

• Učilnica na Kokrici kjer je 5. c, je brez oken, kaj bi se dalo narediti oz. kako bi starši lahko 

pomagali? 

• Ali bi se pod igrala lahko nasul pesek, saj je ob deževnem vremenu tam blato in so učenci 

umazani? 

• Ali se še vedno ne da urediti ločenega dovoza in izvoza s parkirišča pred šolo? 

 

Pomočnica s Kokrice odgovarja: 

• Na PŠ Kokrica imajo pa več letih spet 10 oddelkov, zato manjka učilnica, ki so jo pred 14 leti 

začasno odstopili starejši skupini vrtca. Ker je oddelek 5. c majhen (14 učencev), je nameščen 

v nekdanji učilnici ANG. Učilnica je res manjša, vendar je v njej urejen prezračevalni sistem, 

ob energetski sanaciji so bile izvedene meritve svetlobe in ustrezno urejena razsvetljava 

prostora. Že letos bi moral biti dograjen vrtec, pa je gradnja odložena. Z dograditvijo vrtca 

bodo v šoli težave z učilnicami odpadle. 

• SKLEP: Skupaj z ravnateljem si bo učilnico ogledala mama ene od učenk, ki je arhitektka ter 

predlagala rešitve, ki bi jih bilo možno izvesti. K ogledu bomo povabili tudi predstavnike MO 

Kranj, jih seznanili s stanjem ter skupaj poiskali možne rešitve. 

• Pod novimi igrali in pod starim vlakcem je ustrezna plastična zaščita, nezaščiten je delček ob 

dohodu v šolo. Skupaj s hišniki bomo skušali najti rešitev (pesek, umetna trava, korita z 

rožami…), učitelji in starši pa naj otroke opozarjajo, da je treba hoditi po asfaltiranih 

površinah. 

• Še vedno je težava pri izvozu plinovod, zaradi česar ni dovoljeno asfaltiranje. Starši naj otroke 

(razen prvošolcev) pripeljejo na parkirišče pred Laknerjem, nato pa naj sami odidejo do šole. 

Cesto naj prečkajo na prehodu, ki je bil na željo staršev prav v ta namen zarisan. Bomo pa s 

problemom seznanili tudi predstavnike MO Kranj, ko si bodo prišli ogledat učilnico. 

 

Predstavnik 4. b pravi, da so učenci, ko so se vrnili v šolo po Covid 19, dobili premalo za kosilo. 

Ko pa je prišel po otroka, je videl, da je kuharica odnesla polno vrečko v avto. 

Pomočnica MŠ: Kosilo lahko tudi zunanji uporabniki in zaposleni naročijo v šoli in ga odnesejo 

domov. Otrok, ki vzame vse, kar je za kosilo, ima hrane dovolj. Vsi, ki želijo, pa lahko vedno 

dobijo še dodatek.. 



 
 

 

 

Predstavnica 2. c sprašuje, kaj je z gradnjo vrtca na Kokrici. 

Ravnatelj odgovarja, da zaradi postopka legalizacije, ki še vedno traja, nismo še dobili soglasja 

za izgradnjo. Načrti so narejeni, gradnja naj bi se začela naslednje leto. 

 

Predstavnik 1.a sprašuje, ali se na šoli popisuje učence, ki ne nosijo mask in zakaj v šolo vstopajo 

zunanji ljudje, starši pa ne smejo. 

Pomočnica odgovarja, da se učencev ne popisuje, jih le opozarjamo na nošenje mask. 

Zunanji ljudje vstopajo v prostore šole le po predhodnem dogovoru – tokrat sta bila to 

predavatelja zdravstvene vzgoje ZD Kranj, ki sta učencem predavala o pravilni uporabi zaščitne 

maske. 

 

Predstavnik 7. a sprašuje, kakšna pooblastila ima spremljevalka gibalno ovirane učenke, ker je 

poklicala enega od staršev zaradi slabega počutja učenke. 

Pomočnica MŠ odgovarja, da je zaradi daljše odsotnosti razredničarke in zadržanosti nadomestne 

razredničarke prosila spremljevalko, da pokliče starše učenke, ki se je slabo počutila. Prosila jo je 

tudi, da poskrbi za disciplino v razredu. 

 

Predstavnik 4. b sprašuje, kaj se bo naredilo v 2. b zaradi med vrstniškega nasilja. Razredničarka 

je o problemih obvestila starše, a je že naslednji dan prišlo do pretepa. 

Ravnatelj odgovarja, da je seznanjen s problemi. Težava je v tem, da starši probleme učencev 

rešujejo tudi med seboj. V reševanje med vrstniškega nasilja smo vključili strokovnjakinjo 

Damjano Šmid, ki bo delala z učenci in z njihovimi starši. 

 

Zardi vedno večjega pritiska različnih fotografov, je ravnatelj  starše vprašal ali so zadovoljni s 

storitvijo dosedanjega fotografa za skupinske fotografije. 

SKLEP: Starši so s fotografijami zadovoljni, tako da obdržimo sedanjega fotografa. En starš je 

predlagaj, če bi lahko dobili digitalno verzijo slike. 

 

 

 

Zapisali:        Predsednik sveta staršev: 

Dijana Korošec       Kurti Rakipov 

Karmen Podgoršek 


