Zapisnik sestanka sveta starSev
dne 3. 6. 2027 ob 17. uri v telovadnici Sole

Prisotni: 18 star5ev, vkljuEno s predstavnico preko zooma (9 odsotnih, 3 s predhodnim
opravidilom).
Drugi prisotni: ravnateljica, ga. Martina Rajsp, pomodnica ravnateljice, ga. Rebeka Kolar,
predsednica sveta 5ole, ga. Sabina Stauber, ufiteljica dodatnega Sportnega programa, ga.
Jasmina Vrh, tajnica 5ole, ga. Mateja Fider5ek.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in dogovorov na zadnjem sestanku.
2. Vzgojno-izobraZeval ne aktualnosti :
- izvajanje Solskih dejavnosti izven Sole (Sole v naravi, ekskuaije, dnevi
dejavnosti, lutkovni abonma, kulturni dnevnik...),
- izvajanje DSP-ja,
3. Drugo.
Sestanek je vodila ga. Vanja Jus, predsednica sveta starSev, ki je po uvodnem pozdravu
predstavila dnevni red sestanka in prosila za potrditev - prisotni star5i so dnevni red potrdili.
K

todki

1

Ga. Jus je powela najpomembnej5e vsebine s prejSnjih sestankov.
Skleo
Svet starSev potrjuje realiziranost sklepov in dogovorov s prejSnjih sestankov.
K

totki 2

Ravnateljica pozdravi starle ob skoraj5njem zakljudku >malo drugaEnega< 5olskega leta. Pove,
da je 5oli uspelo kljub epidemiji in strogim ukrepom uspelo realizirati kar nekaj Solskih
dejavnosti izven Sole (5ola v naravi za uience 6. in 3. razreda, taborjenje v Bohinju za udence
6. razreda, zakljudne ekskuzije). Tetaj plavanja ni bilo mogoie realizirati, tradicionalno Solo v
naravi za udence 5. razreda bo nadomestila nadomestna destinacfa v PortoroZu. Utenci
posameznih razredov so se posluiili vlakca Jurfek, udenci B. razreda so se popeljali po reki
Dravi z Dravsko vilo.
Glede valete in ielje starSev po udeleibi je ravnateljica pojasnila, da zaradi omejiwe prostora
in priporotil NIJZ Zal ne more ugoditi Zeljam in pritiskom stariev. Valeta bo organizirana v 5oli,
poleg udencev bodo prisotni delavci 5ole. Predstavnica star5ev 9. razreda pove, da so bili star5i
pripravljeni sodelovati, vendar ni bilo roditeljskih sestankov. Razredniiarka enega od 9,
razredov pojasni, da s strani udencev ni bilo ielje po prisotnosti star5ev, odklanjali so tudi
program. Ravnateljica pojasni, da bo valeta osrednja tema roditeljskega sestanka za starse 9ih razredov, ki se pridne ob 17.30.
Ga Vrh predstavi dodatni Sportni program, delovanje, organiziranost in realizacijo v tem
Solskem letu. Zraven rednih ur so bile izpeljane tudi tri dogovorjene dodatne ure. Pove tudi, da
je bil pohod realiziran samo v 1. razredu. S strani stariev je veliko zanimanje za pohode, Zelja
po izpeljave - Zal je zaradi ohranjanja >mehurtkov > to zelo teZko organizirati.
K

toaki 3

- G. Ribie prisotne seznani s problematiko podajanja znanja v 7. a razredu - s strani
posameznih star5ev je priSla pobuda za pritoZbo - sam meni, da to ni swar za zunanje
institucije, ampak je potrebno poiskati interne resiWe. V pobudi je navedeno,
da je v preizkusih znanja snov, ki ni bila obravnavana, otroci so zaradi situacije pod velikim
pritiskom. O neustreznosti in preveliki teiavnosti preizkusov in drugega preverjanja znanja
poroiajo tudi iz drugih razredov. Ravnateljica pove, da z zapisano pobudo ni bila seznanjena,
ponovno pa je pojasnila okoli5tine pisanja testov in njihovimi rezultati v 7. a.
Sklep
Soli se morajo poslati konkretna vpra5anja glede problematike.

-

Predlog starSev, da bi bila ob obiskovanju dodatnega 5portnega programa dveh otrok za
enega otroka stroSek manj5i; prav tako bi bil lahko program cenej5i zaradi kadrovske
reorganizacije.
Sklep
Ce bo delo na daljavo tudi v prihodnjem Solskem letu, se dodatni Sportni program ne bo
izvaja l.

- AKiv stariev: predsednlca sveta starsev predstavi vsebine sestanka na aKivu sveta starSev
mariborskih 05. pohvala 5oli, da je glede na cene izbranih delovnih zvezkov na repu vseh
osnovnih 5ol v Mariboru.
- Pripomba glede zamujanja uditeljev in podaljsanja ure v odmor; prav tako se
velikokrat razredne teZave re5ujejo pri rednih urah.
- Predlog staria, da bi se uvedel Pei bus - poudarek na solidarnosti, obdutek varnosti,
izvajanje v okviru tutorsWa, vkljuditev starih star5ev. Predsednica sveta je glede predloga, o
katerem so se pogovarjali Ze pred dvema letoma, kritidna; starej5i otroci oz. star5i in star5i bi
nosili preveliko odgovornost; Sola pri taGni organiziranosti naj ne bi bila odgovorna v
nobenem primeru; star5i so mnenja, da je to prevelika odgovornost za 5olo in nekatere starSe.
- Nevarna pot: Radvanjska cesta: divjanje, zlomljene veje na plodniku in cesti5du, kar je
popolna odgovornost obdine oz. mestne aetfti Nova vas; Star5i predlagajo vef reiitev:
- pristop 5ole k re5evanju problematike (apeliranje na mestno tetrt),
- povezanost starSev, lahko tudi medgeneracijsko,
- radar.

Sestanekje bil zakljuden ob 18.15.

Zapisala:
Mateja Fidersek, tajnica VIZ

Potrdila:
mag, Vanja Jus, predsednica sveta starsev

