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

Datum: 8. 6. 2022
Št.: 900-3/2022/2

ZAPISNIK
seje Sveta staršev Osnovne šole Križe,
ki je bila v torek, 31. 5. 2022, ob 19.00, v zbornici šole.
Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan Markelj, pomočnica ravnateljice,
Marko Zorč in Dorica Vrhnjak, predstavnika podjetja Slorest ter člani sveta
staršev: Alenka Golmajer Terziev, Polona Ješe, David Špehar, Maja Pestar
Studen, Monika Crnič, Urška Germovšek, Daša Bečan, Saša Ličen, Irena
Rezar, Mateja Langus, Urška Štefe Janša, Anže Višnar, Miran Novak, Brigita
Meglič Novak
OPR. ODSOTNI.: Natalija Ahčin
ODSOTNI: Saša Planinc Zaplotnik, Janez Zupan, Tomaž Marčun,
PRISOTNI:

Ga. Alenka Golmajer Terziev je pozdravila vse navzoče. Na pobudo predstavnikov podjetja
Slorest je predlagala menjavo 1. in 4. točke dnevnega reda. Člani sveta staršev so se s
spremembo strinjali.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Cenik prehrane in ostalo
Pregled zapisnika zadnje seje
Potrditev seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2022/2023
Organizacija pouka v šolskem letu 2022/2023
Razno

K točki 1
Cenik prehrane in ostalo
Predstavnik podjetja Slorest za Gorenjsko regijo g. Marko Zorč je predstavil ekonomski vidik
trenutne situacije glede prehrane. Poudaril je, da cene prehrane do konca tega šolskega leta
ostanejo enake, v septembru se bodo spremenile, vendar cenika še niso pripravili. Kalkulacijo
bodo pripravili v avgustu, z veljavnostjo od 1. 9. 2022. Od situacije pa je odvisna tudi
morebitna ponovna uskladitev cen s 1. 2. 2023.
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Na vprašanje člana sveta staršev o količini odpadkov hrane, je ga. Dorica povedala, da na to
vpliva veliko dejavnikov; priljubljenost menija, športni dan, topel/hladen dan, … Kar dnevno
ostane, je učencem na voljo. Poudarila je, da smo odpadke že zelo zmanjšali, da delujemo iz
izkušenj ter upoštevanjem normativov. Pohvalila je učence, ki so izredno razumevajoči in
prijazni.
Članica sveta staršev je predlagala, da bi šola apelirala na starše k redni odjavi obrokov.
Na vprašanje, ali je mogoče prestaviti uro za odjavo obroka na kasnejšo, je g. Zorč odgovoril,
da je bil včasih rok za odjavo celo en dan prej in da kasnejša odjava sedaj ni mogoča.
Predsednica sveta staršev je predlagala, da staršem pošljemo obvestilo in hkrati apeliramo
tudi na otroke, da se do hrane obnašajo odgovorno. Jedilniki za en teden naprej se lahko
objavijo že ob četrtkih.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP 1:
Na roditeljskem sestanku ob začetku šolskega leta (in po elektronski pošti) se starše seznani s
statistiko neprevzetih obrokov in se jih spodbudi k rednim odjavam obrokov njihovih otrok, ki
jih ne morejo (odsotnost) ali ne želijo (meni) zaužiti.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da se je v zadnjih petih letih količina zavržene hrane že zelo
zmanjšala.
Ga. Dorica je dodala, da so, po končanih kosilih, neprevzeti obroki na voljo vsem (po 14. uri).
Članica sveta staršev je izrazila svoj dvom, če so učenci s tem seznanjeni.
Ga. ravnateljica je zatrdila, da učenci to vejo, temu je pritrdila tudi druga članica sveta staršev,
ki pravi, da to obravnavajo tudi na šolski skupnosti; predstavnik razreda pa informacije
prenese ostalim učencem v razredu.
Predsednica sveta staršev je zaključila, da bomo cenik prehrane obravnavali na seji sveta
staršev v mesecu septembru.
Predstavnika podjetja Slorest g. Marko Zorč in ga. Dorica Vrhnjak sta se zahvalila za posluh
in razumevanje ter sejo zapustila.
K točki 2
Pregled zapisnika zadnje seje
Predsednica sveta staršev je na kratko predstavila zapisnik zadnje seje sveta staršev, ki je bila
13. decembra 2021, preko video konference.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
K točki 3
Potrditev seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2022/2023
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Predsednica sveta staršev je povedala, da smo v primerjavi z ostalimi šolami v Sloveniji na
dnu lestvice glede cen. Skupna vrednost delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko
leto 2022/2023 v Osnovni šoli Križe znaša 351,29 €. Slovensko povprečje je cca 550 €.
Delovni zvezki so za učence 1. triade brezplačni.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da se je skupna vrednost delovnih zvezkov, v primerjavi z
lanskim letom, nekoliko zvišala, predvsem zaradi višjih cen Založbe Rokus Klett.
Predsednica sveta staršev je člane pozvala, da tekom leta spremljajo delovne zvezke svojih
otrok, da bi se, v primeru neuporabe, v naslednjem šolskem letu le-ti ukinili.
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 2:
Svet staršev je soglasno potrdil Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto
2022/2023.
K točki 4
Organizacija pouka v šolskem letu 2022/2023
Ga. ravnateljica je predstavila organizacijo pouka za naslednje šolsko leto.
Manjše učne skupine v 8. in 9. razredu bodo potekale vse leto pri slovenščini,
matematiki in angleščini. Učencem se delo v skupinah bolj individualno prilagaja,
preverjanje znanja je enako za vse učence.
Članica sveta staršev je vprašala, če sestava manjših učnih skupin doseže svoj rezultat in ali
učencev z delitvijo na skupine ne stigmatiziramo. Želi, da bi bile skupine manj razločevalne
in bolj mešane.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da učencev ne označujemo in da so v skupinah zadovoljni. Delo
v manjših učnih skupinah je bolj prilagojeno posamezniku. Med letom učenci lahko prehajajo
med skupinami. Na koncu vedno pridemo do enakega znanja, le pristop je različen.
-

Članica sveta staršev je pripomnila, da učitelj ne prilagodi testa učencu z odločbo, kot je
navedeno v odločbi. Ga. ravnateljica je predlagala, da se zadevo uredi individualno.
Članica sveta staršev je izpostavila neznanje (in negativne ocene) učencev višjih razredov pri
predmetih matematika in angleščina. Želi, da bi našli rešitev, ki bi bila bolj prijazna do otrok.
Tudi ostali člani so izpostavili svojo bojazen glede znanja angleščine v 2. in 4. razredu.
Težave so nastopile že v času Covida, kasneje se je manjko nadaljeval zaradi odsotnosti
učiteljice. Starše zanima, kakšni bodo pričakovani standardi znanja angleščine za te učence v
naslednjem letu. Ga. ravnateljica je odgovorila, da bodo v naslednjem letu standarde znanja
prilagodili glede na primanjkljaj.
Članica sveta staršev apelira na večjo strogost učiteljev pri osvajanju osnovnega znanja
učencev, kot so pravopis, angleški časi, poštevanka …
Ga. ravnateljica se strinja, predvsem pa je hvaležna za vse povedano.
Članica sveta staršev je ravnateljici predlagala vpogled v zadnji test iz angleščine 5. in 6.
razreda. Kje je razlog za slabe ocene tudi dobrih učencev? Po pričevanju učencev, le-ti
rešujejo test po posluhu. Polovica nalog ni rešenih – test je predolg.
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Članica sveta staršev ne vidi smisla v delanju domačih nalog iz matematike, če jih v šoli ne
pregledajo.
Članica sveta staršev je vprašala, če nekateri učitelji še zamujajo k preverjanju znanja.
Ga. ravnateljica je povedala, da na šolski skupnosti učencev o tem ni bilo nič govora.
Člani sveta staršev so bili enotni, da za preobsežen test učenci nimajo časa za razmislek,
nekateri zaradi obsega postanejo panični, drugi delajo počasneje ali celo zaradi tega
zablokirajo. Članu sveta se za 5. razred zdijo štiri besedilne naloge preveč.
Ga. ravnateljica se bo o vsem povedanem pogovorila z aktivi matematike in angleščine.
Dodala je še, da imajo strokovni delavci šole 28. junija 2022 izpopolnjevanje glede pisnih
testov. Teste smo že predhodno poslali v pregled na Zavod RS za šolstvo. Mnenje dobimo
28. 6..
Članom sveta staršev se zdi boljše, da bi manjše učne skupine oblikovali mešano in ne glede
na sposobnosti posameznih učencev. Učenci bi si tako lahko medsebojno pomagali.
Ga. ravnateljica je odgovorila, da o sestavi posameznih skupin odloča strokovni aktiv,
kateremu popolnoma zaupa.
-

Fleksibilni predmetnik bo potekal pri gospodinjstvu, tehniki in tehnologiji in likovni
umetnosti v 6., 7. in 8. razredu. Pri geografiji v 6. razredu bodo blok ure.

-

Neobvezni izbirni predmeti bodo v 4. in 5. razredu nemščina in šport, v 6. razredu
nemščina, v 7., 8. in 9. razredu francoščina in v 1. razredu angleščina. Računalništvo v
4. in 5. razredu se bo izvajalo kot interesna dejavnost.

-

Šole v naravi;
3. razred – v CŠOD nismo dobili, iščemo novo lokacijo
4. razred – Cerkno
5. razred – Krvavec
7. razred – v CŠOD nismo dobili, iščemo novo lokacijo
8. razred – dom Trilobit za 5 in ne za 3 dni
Tabor za nadarjene – v CŠOD nismo dobili, iščemo novo lokacijo
2. razred – plavalni tečaj v Radovljici

-

Članica sveta staršev se je ravnateljici zahvalila za naknadno izvedeno šolo v naravi za učence
6. razreda. Bili so zelo zadovoljni.
Članica sveta staršev je prosila, če se lahko tehnika in tehnologija prestavi na kasneje.
Ga. ravnateljica je temu pritrdila.

Na predlog ravnateljice je svet staršev soglasno sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 3:
Svet staršev se strinja, da fotokopije za učence ostanejo brezplačne.
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SKLEP 4:
Svet staršev se strinja, da material za likovno umetnost ter tehniko in tehnologijo kupi šola,
učenci pa ga plačajo preko položnice.
K točki 5
Razno
Ga. ravnateljica je povedala, da imajo 6. junija na Občini Tržič sestanek glede gradnje
prizidka šole. Ponovno je opozorila na stisko s prostorom, predvsem računalniške učilnice,
knjižnice in učilnice za gospodinjstvo.
Predsednica sveta staršev je v imenu sveta staršev poslala zahvalo društvu AMD, ki je skrbelo
za varno šolsko pot učencev v času zapore ceste v gradnji na relaciji Križe-Golnik.
Član sveta staršev je predlagal, da se starše obvesti o predvidenih terminih akcij zbiranja
starega papirja. Članica sveta staršev je dodala, da se star papir lahko pripelje vsak dan na
zbirni center na Loki.
Predstavnik sveta staršev je postavil vprašanje glede nasilja med učenci v 3. b razredu: Zakaj
se ne ukrepa?
Član sveta staršev je delil najnovejše informacije, ki jih je pridobil glede šolskih prevozov na
Občini Tržič. Predsednica sveta staršev je predlagala, da v dogovarjanje vključijo tudi
krajevno skupnost.
Pomočnica ravnateljice je prisotne seznanila, da Občina Tržič načrtuje šolske prevoze za
Gozd in Novake v novem šolskem letu.
Članica sveta staršev je izpostavila tudi ne-varni del šolske poti Mlaka-Pristava, ki je pozimi
zjutraj (predura) nesplužena in nerazsvetljena.
Predstavnica sveta staršev je na podlagi strahu in negotovosti staršev izpostavila govorice o
domnevnem načrtnem ne-napredovanju učencev 1. razreda zaradi napolnitve oddelkov
bodočih prvošolcev.
Ga. ravnateljica je odločno zanikala takšno domnevo in dodala, da učenec nikoli ne ponavlja
razreda zaradi oddelka, ampak zaradi strokovnih utemeljitev. Učitelj pokliče na razgovor
starše, ker mora dobiti njihovo soglasje, o težavah pa so bili starši obveščen že tekom
šolskega leta.
Sestanek je bil končan ob 20.50.

Predsednica sveta staršev:
Alenka Golmajer Terziev

Zapisala:
Sandra Košnjek

5

