Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe
tel.: 04 59 51 100; fax.: 04 59 51 110
e-mail: tajnistvo@guest.arnes.si
www.oskrize.si

Datum: 5. 6. 2015

ZAPISNIK
seje sveta staršev, ki je bila v torek, 2. 6. 2015, ob 19. uri v zbornici šole.

Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice,
člani: Alenka Golmajer Terziev, Boštjan Žepič, Mojca Muzik, Izidor
Bitežnik, Leon Čenčič, Marjana Meglič, Marko Zaletel, Natalija Ahčin,
Sašo Stanojev, Tereza Hrabar Simon, Tomaž Marčun

PRISOTNI:

ODSOTNI:

Darija Zupan, Boštjan Terbovc, Barbara Cankar, Marko Poljanc, Petra Lampič
Bodlaj, Zvone Vrankar

Gospa Alenka Golmajer Terziev pozdravila navzoče ter predstavila naslednji

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Organizacija pouka v šolskem letu 2015/2016
3. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb.

K točki 1
Ga. Alenka Golmajer Terziev je pregledala sklepe zapisnika zadnje redne seje, ki je bila 26. 3.
2015.
Na zapisnik ni bilo pripomb.

K točki 2
Ga. ravnateljica je predstavila organizacijo pouka v šolskem letu 2015/2016:
Projekt zgodnjega uvajanja angleškega jezika
-

1. razred, 1 ura na teden

-

2. razred, 1 ura na teden
3. razred, 2 uri na teden

Projekt financira Občina Tržič.
Manjše učne skupine
-

v 4.-7. razredu 1 uro/teden pri pouku slovenščine in matematike
v 8. in 9. razredu pri pouku slovenščine, matematike in angleščine vse leto

Fleksibilni predmetnik
Predmeti se bodo izvajali preko celega leta v blok urah:
-7. a razred DKE 2 uri na teden A, TIT 2 uri na teden B
-7. b razred DKE 2 uri na teden B, TIT 2 uri na teden A
-8. a razred TIT 1. skupina 2 uri na teden A
2. skupina 2 uri na teden B
-6. a razred TIT 1. skupina 2 uri na teden A
2. skupina 2 uri na teden B
-6. a razred GOS 1. skupina 2 uri na teden A, 1 ura na teden B
2. skupina 2 uri na teden B, 1 ura na teden A
- 7. a LUM 2 uri na teden A
- 7. b LUM 2 uri na teden B
- 9. a LUM 2 uri na teden A se deli še v dve skupini 30% ur
- 9. b LUM 2 uri na teden B
- 6. a LUM 2 uri na teden A se deli še v dve skupini 30% ur
- 8. a LUM 2 uri na teden B
- 8. a DKE se ne izvaja fleksibilno
Neobvezni izbirni predmet
-

v 4. A in 4. B nemščina - ločeno po 2 uri/teden
v 5. razredu nemščina – skupaj A in B 2 uri/teden
7., 8. in 9. razred francoščina – skupaj 2 uri/teden

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skupaj

razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred

27,75 €
34,95 €
57,15 €
61,75 €
60,91 €
108,76 €
81,50 €
93,91 €
51,45 €
578,13 €

Ga. Terziev je na podlagi podatkov, pridobljenih na Zvezi aktivov sveta staršev Slovenije
ugotovila, da je bila (podatek za šol. l. 2011/12) v Sloveniji povprečna vrednost učbenikov
766 €, minimalna 455 € in maksimalna 1051 €.
Ga. Ahčin je predlagala, da bi učbenike in delovne zvezke šole med seboj poenotile, g.
Stanojev pa bi večkrat dal v uporabo e-učbenike.
Šole v naravi
V šolskem letu 2015/2016 bomo izvedli šole v naravi v naslednjih razredih:
- 3. razred: čakamo na potrditev CŠOD
- 4. razred: plavanje - Terme Snovik
- 5. razred: smučanje - še izbiramo lokacijo
- 7. razred: naravoslovje - CŠOD Breženka
- 8. razred: prva pomoč – čakamo na potrditev CŠOD
Šolska prehrana
Ga. ravnateljica je poudarila, da nam letos poteče pogodba s podjetjem Slorest iz Ljubljane.
Na razpis sta se prijavila dva ponudnika. V postopku je sklenitev nove štiriletne pogodbe. Od
septembra naj bi se tako nekoliko dvignile cene rednih kosil (1.-5. razred iz 2,35 na 2,40, 6.-9.
razred iz 2,70 na 2,75).
Člani sveta staršev so z 11 glasovi ZA soglasno sprejeli naslednji
SKLEP
Člani sveta staršev soglašajo z organizacijo pouka v šolskem letu 2015/2016, in sicer s
projektom zgodnjega uvajanja angleškega jezika, manjšimi učnimi skupinami, fleksibilnim
predmetnikom, neobveznimi izbirnimi predmeti, seznamom učbenikov in delovnih zvezkov
ter šolo v naravi in šolsko prehrano.

K točki 3
Razno
Ga. ravnateljica je na podlagi porasta spletnega nasilja med učenci predlagala jesensko
predavanje za starše (Varni internet), ki bi trajalo cca 1 uro in pol. Skupaj s pomočnico
ravnateljice in svetovalno delavko menijo, da je o tem treba osvestiti predvsem starše ter jim
pomagati, da bodo znali na pravi način odreagirati in da se bodo o tem pogovarjali s svojimi
otroci.
G. Stanojev je predlagal, da bi se pozanimali tudi na podjetju Arnes, če mogoče oni ponujajo
brezplačno predavanje.
Ga. ravnateljica je starše povabila k reševanju ankete o zadovoljstvu uporabnikov z našimi
storitvami. Anketa bo objavljena na spletu v kratkem času. O tem bodo starši obveščeni tudi
preko eAsistenta.

Ga. Ahčin je vprašala, če je možno uvesti t.i. opomnike v obliki sms-ov ali elektronske pošte,
ki bi opozarjali na nova obvestila v eAsistentu.
Ga. Simon meni, da je bil star sistem z beležkami bolj učinkovit, saj je bila večja skrb na
strani učencev.
Ga. pomočnica ravnateljice je dodala, da imajo učenci od 1. do 4. razreda še vedno beležke,
učenci od 5. do 9. razreda pa bi morali sami skrbeti za svoje stvari – tekoče spremljanje
informacij na spletni strani šole in eAsistentu.
G. Čenčič je vprašal glede statusa športnika. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je pravilnik
objavljen na spletni strani šole. V primeru statusa se mora učenec sam dogovoriti z učitelji za
termin ocenjevanja. Za status lahko zaprosi kadarkoli med šolskim letom.
Ga. Muzik je vprašala, kako je z izvedbo tečajev angleškega jezika pod okriljem zunanjih
izvajalcev v popoldanskih urah. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je postopek enak kot pri
drugih najemnikih.
Ga. Ahčin je vprašala, če je v planu kakšna prenova učilnice na prostem. Ga. ravnateljica je
pojasnila, da imamo trenutno druge prioritete (energetsko sanacijo šole). Mi skrbimo za
tekoča popravila nevarnih stvari.
Ga. ravnateljica se je staršem zahvalila za sodelovanje na prireditvi Veter v laseh.
Seja je bila končana ob 20.00.

Zapisala:
Sandra Košnjek

Predsednica sveta staršev:
Alenka Golmajer Terziev

