Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe
tel.: 04 59 51 100; fax.: 04 59 51 110

e-mail: o-krize.kr@guest.arnes.si
www.oskrize.si

Datum: 3. 10. 2011

ZAPISNIK
seje sveta staršev, ki je bila v torek, 27. 9. 2011 ob 18. uri v zbornici šole.
PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Andreja Polanšek, pomočnica ravnateljice,
člani: Izidor Biteţnik, Marko Zaletel, Alenka Golmajer Terziev, Joţi Seifert, Boštjan
Ţepič, Aleš Bostič, Darija Zupan, Klavdija Volc, Helena Šparovec, Marjana Meglič,
Zvone Vrankar in predstavnika Sloresta g. Šušteršič in ga. Rakovec
OPR.ODSOTNI: Eva Remškar, Barbara Cankar
ODSOTNI: Uroš Čadeţ, Boštjan Višnar, Andrej Frelih, Tomaţ Leskovšek
Gospod Biteţnik je vse navzoče lepo pozdravil in predstavil naslednji

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo ravnateljice o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2010/11
3. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12
4. Predstavitev cen za šolsko prehrano, najem šolskih prostorov, pripomočke za
likovno vzgojo in fotokopije
5. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb.

K točki 1
Pregled zapisnika zadnje seje
G. Biteţnik je na hitro pregledal sklepe zadnje seje sveta staršev, ki je bila 19. 4. 2011.

Člane sveta staršev je seznanil z moţnostjo oblikovanja vzgojnega okolja in
soustvarjanja šolskega prostora z vključitvijo v ZASSS (Zvezo aktivov svetov staršev
Slovenije). Spodbudil jih je k dajanju predlogov.

K točki 2
Ga. ravnateljica je podala poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2010/11.
Na poročilo ni bilo nobenih vprašanj.
Poročilo je dostopno na spletni strani šole:
http://www.oskrize.si/index.php/sola/solska-pravila/letno-porocilo .

K točki 3
Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12.
G. Ţepič je vprašal, zakaj ne bo prizidka.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da se je na razpis prijavilo 108 šol, izbrali so jih 10, a tudi
te ne bodo dobile toliko sredstev, kot so prvotno pričakovale. Poskusila se bo z Občino
dogovoriti vsaj za izkop, saj je škoda, da pripravljen načrt zapade. Najpomembnejši se
ji zdita knjiţnica in računalniška učilnica.
Na sejo sta prišla predstavnika Sloresta; g. Šušteršič in ga. Rakovec. G. Šušteršič je
poudaril, da delajo z istim kadrom, blago pa naročajo pri lokalnih dobaviteljih. Ga.
ravnateljica je povedala, da se nekateri pritoţujejo nad premajhnimi obroki. Na to je g.
Šušteršič odgovoril, da delajo v skladu z normativi. Učenci vedno lahko dobijo
dodatne priloge, meso pa le če ostane. Kruh je neomejeno na razpolago. Verjame, da je
za koga iz 9. razreda obrok premajhen.
Ga. Terziev je pohvalila animacije, nad katerimi so otroci navdušeni.
Letos bosta 2.. Prva bo tajska animacija.
Ga. ravnateljica je povedala, da se je pred kratkim sestala komisija za prehrano.
Podrobno so pregledali rezultate opravljene ankete; učenci bi najraje jedli nezdravo
hrano, kot je pica, hot dog, krofi. Ni jim všeč skutni namaz in »mokra« šunka. Šunko
odslej serviramo na posebnih pladnjih.
Ga. ravnateljica je še dodala, da odjava prehrane poteka brez teţav in ob tem pohvalila
starše.
Letni delovni načrt je dostopen na spletni strani šole:
http://www.oskrize.si/index.php/sola/solska-pravila/letni-delovni-nacrt

K točki 4
Ga. ravnateljica je navzoče seznanila z naslednjimi cenami, ki bodo veljale v šolskem
letu 2011/12:
PREHRANA – cene so enake, do novega leta se povišanja ne pričakuje
Malica
Zajtrk
Kosilo redno 1.-5.r.
Kosilo redno 6.-9.r.
Kosilo občasno 1.-5.r.
Kosilo občasno 6.-9.r.
Popoldanska malica
Kosilo zaposleni v šoli
Kosilo zaposleni domov
Kosilo zunanji

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

NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV – cene so nespremenjene
Telovadnica spodaj
Telovadnica zgoraj
Telovadnica z balkonom
Orodje
Učilnica
Računalniška učilnica
Učilnica za glasbo
Večnamenski prostor
Hodnik

22,00 €
12,00 €
30,00 €
5,00 €
7,00 €
30,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €

PRIPOMOČKI ZA LIKOVNI POUK
od 1. do 9. razreda - plačilo po dejanskih stroških
FOTOKOPIRANJE
-

nič plačila

Ga. ravnateljica je vprašala starše, če se strinjajo, da gre ves denar od zbranega papirja
v šolski sklad.
Ga. Terziev meni, da imajo otroci veselje in motivacijo, če vejo, da so na koncu
nagrajeni z npr. sladoledom. Zdi se ji prav, da nekaj dobijo.
G. Vrankar in ga. Meglič se strinjata, da gre ves denar v sklad. Ga. Seifert meni, da bi
šel en del denarja za ekskurzije, drug del pa v sklad. Ga. Šparovec in g. Ţepič se

strinjata, da gre denar v šolski sklad, najboljši razred pa se nagradi. Ga. Šparovec
meni, da otroci ţe tako pojejo preveč sladkarije, nasploh pa imajo preveč denarja.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP 1
Ves denar od starega papirja gre v šolski sklad. Najboljši razred in najboljšega
posameznika se nagradi.

K točki 5
Razno
-

Ga. ravnateljica je izpostavila problem odsotnosti učencev na ekskurzijah in
športnih dnevih in s tem povezanega višjega prispevka ostalih učencev za
prevoz. V nekaterih oddelkih je ţe tako majhno število učencev in se v
primeru, da jih potem še nekaj manjka, strošek na posameznega učenca občutno
poveča.

Starši menijo, da bi morali učenci, ki so neopravičeno odsotni, prevoz plačati.
Sprejet je bil
SKLEP 2
Starši morajo izostanek svojega otroka sporočiti/opravičiti najmanj en dan prej, sicer
plačajo stroške prevoza, kljub temu, da se učenec dejavnosti ni udeleţil.
Ga. pomočnica ravnateljice je dodala, da je treba avtobuse včasih naročiti ţe 2 meseca
naprej. Najdraţje so krajše relacije, katere imamo mi zastonj.
- G. Vrankar je vprašal, zakaj letos nismo bili izbrani kot Naj športna šola.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da smo vključeni v vse vrste športov, sodelujemo na vseh
tekmovanjih, in da ne ve, kje je vzrok za to.
-

Ga. ravnateljica je izpostavila tudi slab obisk učencev v projektu Zdrav
ţivljenjski slog, zlasti od 6. do 9. razreda.

-

Športna zveza Trţič je letos razpisala Atletsko šolo. Potekala bo v prostorih OŠ
Kriţe, izvajala naj bi jo ga. Ana Jerman.

-

Ga. Šparovec je vprašala, komu je namenjeno športno igrišče.

Ga. ravnateljica je odgovorila, da vsem. Prej je bilo to bolj šolsko igrišče. Sedaj je šola
upravljalec, Občina pa lastnik igrišča. Treba se bo dogovorit še za priţiganje luči,
zaklepanje in varovanje. Na starem košarkaškem igrišču smo ţeleli v okviru gradnje
narediti parkirišče, obračališče za šolski avtobus in postajališče za kolesa, a s tem
najbrţ sedaj ne bo nič.
-

Ga. ravnateljica je dala še sledeča pojasnila: šolska telovadnica je polno
zasedena; do 16.30 se izvajajo interesne dejavnosti. Šole za starše letos ne bo.
27. 10. bo pod okriljem LAS-a potekala delavnica Nariši nov dan in sicer za
učence (od 9. do 12. ure) in starše (ob 19.30).

-

Ga. Zupan je dala pobudo za večjo vključenost staršev v dogajanje in projekte
na šoli. Ga. ravnateljica se je zahvalila za pobudo, bomo večkrat povabili tudi
starše. Ga. Polanšek je dodala, da smo letos uvedli tematske razredne ure. Vsak
mesec bomo eno uro namenili določeni temi. Zelo uspešen se ji je zdel tudi
projekt medvrstniškega druţenja, kjer so se druţili učenci 9. in 1. razreda. Ga.
ravnateljica meni, da ni uspeha brez dobrih odnosov.
Ga. Zupan je opozorila na nevarno pot v šolo iz Seničnega. Lahko bi postavili
opozorilne table, narisali obrobe. Ga. Polanšek in ga. Zupan bosta pripravili
dopis za Občino.
Ga. ravnateljica je dodala, da na to opozarjajo ţe 6 let. Ga. Polanšek je
pojasnila, da smo uredili vsaj prevoze v Seničnem, kjer sedaj učence pobira pri
cerkvi in v novem naselju ter pri lipi.

-

Ga. Šparovec je opozorila na neosvetljeno pot čez kriško polje.

Seja je bila končana ob 19.15.

Zapisala:
Sandra Košnjek

Predsednik sveta staršev:
Izidor Biteţnik

