Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe

Datum: 4. 10. 2010

ZAPISNIK
seje sveta staršev, ki je bila v torek, 28. 9. 2010, ob 18. uri v zbornici šole.
PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Andreja Polanšek, pomočnica ravnateljice,
predstavnika Sloresta: g. Šuštaršič in ga. Rakovec, člani: Izidor Biteţnik, Alenka
Golmajer Terziev, Helena Šparovec, Joţi Seifert, Igor Jarc, Barbara Cankar, Mojca
Dovţan, Boštjan Ţepič, Zvone Vrankar, Uroš Čadeţ, Aleš Bostič, Tomaţ Leskovšek,
Ana Gradišar
OPR.ODSOTNI: Marija Markič, Boštjan Višnar, Andrej Frelih
ODSOTNI: Inge Breznik
Gospod Biteţnik je pozdravil vse navzoče in predstavil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2009/10
3. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11
4. Izvolitev članov v komisije
5. Predstavitev cen za šolsko prehrano, najem šolskih prostorov, pripomočke za
likovno vzgojo in fotokopije
6. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb.
K točki 1
Zapisnik zadnje seje sveta staršev je bil objavljen na spletni strani šole.
- G. Biteţnik je dodal, da še vedno poteka akcija zbiranja starega papirja.
- Še enkrat je na kratko pojasnil zadevo okoli fotonapetostne elektrarne; prvotno
naj bi bila v OŠ Bistrici (na pobudo g. Ţuna), ker pa smo v Kriţah načrtovali
menjavo strehe, so jo postavili pri nas. Gorenjske elektrarne nam poleg
nekaterih dodatnih ugodnosti (monitorji,…) plačujejo najemnino 100 € na
mesec.
Na zapisnik ni bilo pripomb.

K točki 2
Ga. ravnateljica se je najprej zahvalila za zaupanje, ki so ji ga izkazali ob izvolitvi.
Predstavila je Poročilo o delu v šolskem letu 2009/10:
- Izvedli smo kar nekaj dodatnih dejavnosti, ki niso bile planu.
- Bilo je nekaj kadrovskih sprememb (porodniški dopusti in upokojitev)
- izvedli smo kar nekaj nujno potrebnih investicij; strop v 1. in 2. razredu ter
strop v večnamenskem prostoru, montaţa novih senčil in zunanjih ţaluzij,
menjava lesenih oken, plinska napeljava v kuhinji in menjava stropa. Nekaj
sredstev imamo še v rezervi za morebitno sofinanciranje računalniške opreme,
ki jo bomo dobili na podlagi razpisa v mesecu oktobru.
- Osnovni podatki: lani je šolo obiskovalo 319 učencev, v oddelek podaljšanega
bivanja jih je bilo vključenih 124. Obisk pouka je bil 95-odstoten, realizacija ur
100-odstotna. Dodatni, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti so bile izvedene
več kot 95-odstotno. Učni uspeh je dosegel povprečno oceno 3,56. Vzgojnih
ukrepov ni bilo, bilo pa je 17 hujših kršitev.
- V 6. in 9. razredih so učenci opravljali nacionalno preverjanje znanja. Udeleţili
smo se mnogih tekmovanj, tudi na športnih in raziskovalnih področjih. Dosegli
smo priznanje za 4. mesto v drţavi za Naj športno šolo, kjer šteje udejstvovanje
na čim več športnih področjih.
- Vključeni smo bili v veliko projektov; Eko šola, Pomladni dan, Postopno
uvajanje drugega tujega jezika, Zdrava šola, Policist Leon svetuje, Pasovček,
Armal, E-šolstvo, Hura prosti čas, …
- Izvedli smo šole v naravi, tabor za nadarjene učence, plavalni tečaj.
- Uspešno deluje tudi Šolski sklad.
- V okviru Eko šole smo zbirali papir, elektr. odpadke, tonerje, zamaške,…
- Uspešno sodelujemo s krajevnimi skupnostmi in vrtcem.
K točki 3
Letni delovni načrt za leto 2010/11 je predstavila ga. ravnateljica:
- Prednostni plan glede investicij je pridobitev boljših prostorskih pogojev za
delo. Nujno potrebujemo računalniško učilnico, ki je sedaj v prostoru, ki je
namenjeno hrambi športnega orodja, knjiţnica je na hodniku, individualno delo
poteka pod stopnicami. Občina se bo prijavila na razpis, ki bo v mesecu oktobru
oz. novembru. Graditi naj bi začeli v letu 2011.
- V letošnjem letu obiskuje šolo 295 učencev. Imamo le en oddelek 1. razreda,
kar se v nadaljnjih letih (na podlagi raziskave Sokol) ne bo več dogajalo in
bosta po 2.
- Rekreativne odmore smo letos uvedli tudi za učence 4. razredov.
- Prednostne naloge v letošnjem šolskem letu so:
o Spremljava Vzgojnega načrta
o Preventiva nasilja
o Timsko delo, medpredmetna povezava

-

o Prenova učnih načrtov (aktivi)
o Eko šola (brez vključitve)
o Zdrava šola
o Mreţe
o Projekt uvajanja drugega tujega jezika
o Zgodnje učenje tujega jezika v 1. razredu (integrirana oblika)
o Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
o Spremljava učencev s posebnimi potrebami (nadarjeni)
o Odnos učitelj-učenec-starši
Nova člana sveta staršev sta ga. Gradišar in g. Višnar.
V LDN-ju sta dve delovni soboti.
Letos smo vključeni v projekt Zdrav ţivljenjski slog. Program bo izvajala ga.
Maša Harej. Prevzela bo tudi interesno dejavnost Splošna telesna vadba.
Dodatno bomo izvajali dramski in turistični kroţek.
V LDN-ju so tudi šole v naravi, tečaj plavanja za učence 2. razredov, projekti,
tekmovanja, natečaji, …
Za zdravstveno varstvo učencev skrbimo s sistematskimi in zobozdravstvenimi
pregledi.
Ponovno vpisujemo v šolo za starše. Financira jo Občina Trţič in znaša 1.600 €.
Eden od ciljev ravnateljice bo v letošnjem letu tudi pregledovanje sestave
pisnih nalog.
Del LDN-ja je tudi načrt nabave učil, vsebinski in finančni plan ter cilji
projektov. Vsi projekti bodo objavljeni na spletni strani šole. Priporočamo tudi
ogled spletne strani šolske knjiţnice.

Ga. Gradišar je vprašala, če je pevski zbor obvezen. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je
res del urnika, ni pa obvezen.
Ga. Gradišar je vprašala, katero cepljenje je obvezno v 1. razredu. Ga. ravnateljica je
pojasnila, da starši vedno en teden prej dobijo vabila, v katerih so vsa podrobna
pojasnila.
K točki 4
Pritoţbena komisija, komisija za prehrano in tim za spremljanje vzgojnega načrta
vključujejo tudi predstavnike staršev. Ga. ravnateljica je predlagala naslednje starše:
1. Komisija (tim) za vzgojni načrt
o Alenka Golmajer Terziev
2. Pritoţbena komisija
o Zvone Vrankar

3. Komisija za prehrano
o Mateja Ţepič
SKLEP 1
Člani sveta staršev so se s predstavniki posameznih komisij strinjali.
K točki 5
Ga. ravnateljica je pozdravila predstavnika Sloresta gospoda Šuštaršiča in gospo
Rakovec. Cene za šolsko prehrano so oblikovali skupaj, usklajene so z Osnovno šolo
Bistrica in Osnovno šolo Trţič.
CENE PREHRANE:
Malica
Zajtrk
Popoldanska malica
Kosilo redno od 1.-5.r.
Kosilo občasno od 1.-5.r.
Kosilo redno od 6.-9.r.
Kosilo občasno od 6.-9.r.
Kosilo zaposleni v šoli
Kosilo zaposleni domov
Kosilo zunanji

0,80 €
0,52 €
0,52 €
2,00 €
2,30 €
2,50 €
2,80 €
3,50 €
4,00 €
5,00 €

Likovni material: nabavi šola, učencem se material zaračunava po dejanskih stroških.
Učenci od 1. do 4. razreda v šoli dobijo le glino in tiskarske barve, učenci od 5. do 9.
razreda dobijo v šoli vse.
Za fotokopiranje učenci ne plačajo nič.
Pripombe:
Gospe Gradišar se ne zdi pošteno, da morajo v primeru, da otrok zboli, za tisti dan
plačati kosilo. Za malico razume, za kosilo se ji ne zdi prav. Meni, da bi se to lahko
drugače uredilo.
G. Šuštaršič je pojasnil, da mora biti vsa hrana sveţa. Problem je pri mesnih izdelkih,
ki so na kose. Ga. ravnateljica je dodala, da nas zavezuje tudi HACCP sistem, ki ne
dopušča vračanja hrane. Ostanek kosil se razdeli med ostale učence.
G. Biteţnik je g. Šuštaršiča vprašal, če v svojo ponudbo vključujejo tudi eko
proizvode. G. Šuštaršič je pojasnil, da so dobavitelji slovenski, lokalni. Predvsem
kruh, meso in zelenjava so domači proizvodi. Eko proizvodov ni. Ga. ravnateljica je
dodala, da je poskrbljeno tudi za prehrano učencev z diabetesom in celiakijo.
Ga. Terziev je izrazila pohvalo kuhinji.

K točki 6
Razno
1) Učenci lahko za 1,80 € dobijo v šoli zobne krtačke. Pri nabavi le-teh bo
posredovala ga. Nataša Kavar, ki v okviru zobne preventive 2x na mesec
opravlja preglede v šoli. Ga. ravnateljica je pojasnila, da bi v tem primeru šola
kupila plastične bokse, kamor bi učenci odlagali zobne ščetke. Za zobno pasto
bi se še dogovorili.
SKLEP 2
Člani sveta staršev se z nabavo ščetk strinjajo, predlagajo pa, da pridobimo pisna
soglasja vseh staršev.
2) Šole v naravi: jih je preveč ali premalo?
Ga. ravnateljica predlaga naslednje:
1. razred
2. razred
3.-7. razred
8. razred
9. razred

nič
plavalni tečaj
ohranimo šole v naravi
nič
tečaj prve pomoči
SKLEP 3

Člani sveta staršev se strinjajo s številom šol v naravi. Šole v naravi bodo potekale v
domovih CŠOD-ja. V primeru, da to ne bo mogoče, bomo moţnosti dodatno
obravnavali.
3) G. Ţepič je vprašal, kako da so začeli tako pozno urejat šolsko igrišče.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da za prenovo igrišča skrbi ga. Malovrh iz Občine Trţič.
Po prvotnem planu naj bi začeli ţe meseca marca, a se je zavleklo. Mi smo dovolili
prenovo, saj to pomeni, da bo do naslednjega leta končano, ko bomo začeli s
prizidkom. Pripombe je dajal g. Rener, saj je to njegovo področje. Uredili bodo
tribune, elektriko, vodo, novo osvetlitev, košarkarsko in rokometno igrišče in »skate«
stezo, pa tudi stezo za tek. Okoli igrišča bo ograja, ki bo onemogočala dostop s kolesi,
a uporaba bo prosta.
4) Ga. Gradišar je vprašala, kako je z varstvom med počitnicami. Ga ravnateljica
je pojasnila, da med počitnicami varstva ni.
5) Ga. Cankar Kodrič prosi, da bi obvestilo o prostem dnevu 24.12. obesili tudi na
oglasno desko pred razredom.

Seja je bila končana ob 19.15.

Zapisala:
Sandra Košnjek

Predsednik sveta staršev:
Izidor Biteţnik

