Zapisnik sestanka sveta starsev
dne 11.2.2022 ob 17. uri

Prisotni: 14 starSev (13 odsotnih, 9 s predhodnim opravidilom).
Drugi prisotni: ravnateljica, ga. Martina Raj5p, pomodnica ravnateljice, ga. Rebeka
Kolar, tajnica 5ole, ga. Mateja Fider5ek, g. Lepener, predstavnik starSev v svetu Sole
in ga. Magdii, predstavnica starsev v svetu 5ole
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in dogovorov na zadnjem sestanku.
3. Predstavitev sveta Sole s strani predsednice sveta 5ole.
4. Predstavitev kandidatov za predstavnike starSev v svetu Sole in volitve.
5. Drugo.

Sestanekje sklicala ga. Sapad, predsednica starSev, ki pa se sestanka zaradi
opravidenih razlogov ni mogla udeleZiti - namesto nje ga je vodila njena namestnica,
ga. Skamlec Butt.
todki 1
Ga. Buttje povzela vsebino zapisnika in sklepe oz. dogovore zadnjega sestanka, ki so
v celoti realizirani.
K

I

Skleo
Svet star5ev potrjuje zapisnik sestanka sveta starsev iz septembra 2021.
K toEki 2

Ga. Stauber Nipii, predsednica sveta 5ole je predstavila najviSji organ Sole, njegovo
sestavo in naloge. Svet zavoda po novem Zakonu o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja sestavljajo trije
predstavniki delavcev 5ole, trije predstavniki star5ev in trije predstavniki, doloeeni s
strani ustanovitelja. Pove, da je sedanjemu svetu 5ole potekel mandat in je potrebno
izvesti nove volitve. Vsi dosedanji predstavniki starSev imajo moinost izvolitve (drugi
mandat).

todki 3
Ga. Butt pove, da imajo moinost kandidature vsi starSi. Izven sveta star5evje ieljo
po kandidaturi izkazal en stari.
Ga. Butt izvede posvet in glasovanje med prisotnimi predstavniki sveta starsev.
Glasovalo se je za 6 prijavljenih kandidatov. V svet Sole so bili soglasno izvoljeni g.
Strmecki, g. Matvoz in ga. Kramberger. Ga. Butt se je zahvalila neizbranima
dosedanjima ilanoma g. Lepenerju in ge. Magdid in pozdravila nove dlane.
K

K toaki 4

- Ga. ravnateljica predlaga poglobljeno sodelovanje med Solo in starSi' Izpostavi
nekaj predlogov:

o
o

o
o

-

prehrana: v komisfi za prehrano bi bil tudi predstavnik stariev, ki bi sodeloval
pri predlogih za izbolj5anje prehrane in usUarjanju jedilnika;
interesne dejavnosti: dobrodo5li predlogi starsev, raznovrstne ideje;
predlagani interesna dejavnost v zvezi s krepitvijo roinih spretnosti in BMX; g.
Strmecki pove, da je ponudil brezpladno interesno dejavnost Spoznajmo vodne
Sporte, pa se je prijavil samo en otrok; pripravljen je to dejavnost ponovno
ponuditi, kerje to za otroke izredna priloinost; starii povedo, da je glede
izvajanja oz. urnika posameznih interesnih dejavnosti veliko nejasnosti, saj
starSi vedkrat ne vedo, kdaj je otrokova skupina na vrsti;
dnevi dejavnosti: prav tako dobrodo5li predlogi starsev pri zakljufnih
ekskuzijah, naravoslovnih dneh, tehni5kih dneh, pomod pri organizaciji
iolski sklad: ga. ravnateljica predlaga obuditev Solskega sklada, ki je bil
ustanovljen v Solskem letu 2002/03, vendar sedaj miruje; 6e bi se odlodili za
ponovno obuditev, je potrebno imenovati delovno skupino, ki bo pripravila oz.
pridobila vso potrebno dokumentacijo; g. predstavnik predlaga, da bi se
zbrana sredstva porabila izkljudno za nadstandardne dejavnosti oz. za nakup
nadstandardne opreme
starSi si ponovno Zelijo boZitnega sejma; predlog, da bi se ponujali izkljudno
izdelki otrok;
valeta: ga. ravnateljica pove, da bi se v bodode izvajala v 5oli, skupaj s starSi,
na osnovno5olskem nivoju in ne bi bila primerljiva z maturantskim plesom;
pohvale posameznim utiteljicam v dasu karantene oz. dela na daljavo;
izvedba tedaja drsanja za udence 4. razreda: zaradi okuZb se je tetaja lahko
udeleZilo zelo malo prijavljenih otrok, cena je bila tako, predvsem zaradi
visoke cene avtobusnega prevoza, pretirana; ga. Kolar pojasni, da je Sola
platala ceno za manj6i avtobus, a je bila cena kljub temu zaradi malega Stevila
otrok 5e vedno visoka;
Skleo 2
Kadar se zaradi izrednih razmer dejavnosti ne morejo udeleZiti vsi otroci oz.
gre za opraviiene odjave otrok, se, v kolikor se cena poviSa za 15 %,
dejavnost (tedaji, 5ole v naravi ipd.) odpove.
poletna Sola v naravi za uience 6. razreda, ki bi morala biti izvedena v
preteklem Solskem letu, ko so bili ufenci v 5. razredu: planirana junija2022v
Poretu;
teiaj smudanja za ufence 1. do 3. razreda: marcc2022, v organizacui
zunanjega izvajalca;
pripomba glede teka na smudeh v okviru DSP-ja: vsi otroci so tekli brez
opreme, ker jim uiitelj ni sporodil, da se bo tek izvajal;
pripomba glede Solske prehrane: ob kosilu ni pijade, v jedilnico niso smeli vzeti
svojega bidona; ravnateljica pojasni, da je bil pred epidemijo uiencem na
voljo sokomat, sedaj pa se ga zaradi situacije ne sme uporabljati; je pa pijata
otrokom vsekakor na voljo;

pripomba predstavnika stariev, da v primeru izvedbe pouka na daljavo 5e
vedno ni enotnosti med posameznimi predmeti; razlike med uditelji glede
izvajanja oz. podajanja snovi so velike.
Sestanek

je bil zakljuden ob 19. uri.

Zapisala:
Mateja FiderSek

Potrdila:
Alenka Skamlec Butt

