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Zapisnik sestanka sveta stariev
dne 29.9.202I ob 17. uri v udilnici 8

Prisotni: 21 stariev (6 odsotnih, 3 s predhodnim opravitilom).
Drugi prisotni: pomotnica ravnateljice, ga. Rebeka Kolar, tajnica Sole, ga. Mateja
FiderSek, Ga. ravnateljica, ga. Maftina Rajip: pozdrav in sodelovanje preko teamsov.

Dnevni red:

4. Redne in nadstandardne storitve Sole.
5. Drugo.

K todki 1

K todki 2

Ga. Kolarje powela vsebino zapisnika in sklepe oz. dogovore zadnjega sestanka, ki
so v celoti realizirani.

Skleo 2
svet star5ev potrjuje zadnji zapisnik sestanka sveta star5ev v iolskem letu
2O2Ol2t.

1. Volitve predsednika Sveta stariev OS tabor I Maribor.
2. Pregled sklepov in dogovorov na zadnjem sestanku.
3. Predstavitev Letnega porodila OS tabor I Maribor za 5olsko leto 2O2Ol27 in

Letnega delovnega nairta OS Tabor I Maribor za 5olsko leto 2OZU22.

K todki 3
Pomodnica ravnateljica, ga. Rebeka Kolar, je povzela bistvene vsebine letnega
porodila za Sorsko reto 2ozolzL in Letnega derovnega nairta za iorsko leto iozttzz.
Letni derovni nadrt ie narejen po moderu B (moderi i anezi zvirusom covlD-lg) -5olanje v 5oli za vse otroke.

Sestanekje sklicala ravnateljica, ga. Maftina Raj5p, ki je zaradi odsotnosti pozdravila
star5e preko teamsov in na daljavo spremljala celoten sestanek. Namesto nje je
sestanek v iivo vodila ga. Rebeka Kolar, ki je tudi izvedla glasovanje za predsednika
sveta starSev 05 Tabor I Maribor za Solsko leto202U22ter njegovega namestnika.

Skleo I
Svet starSev za Solsko leto 2O2Ll22 izbere novo predsednico sveta star5ev,
in sicer predstavnico 1. a razreda, go. Heleno Sapac. Namestnica ostane
enaka kot preteklo 5olsko leto, $. predstavnica star5ev 8, c razreda, ga.
Alenka Skamlec Butt.
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- analiza preteklega Solskega leta
- dolgo obdobje dela na daljavo
- slabii rezultati NPZ (starSi so kritidni do dela na daljavo in slabega podajanja

znanja)
- veliko uspehov na tekmovanjih iz znanja
- zaradi izrednih razmer so se ufenci v Sportu udeleZili le driavnega prvenstva v

orientacijskem teku
- visoka povprefna ocena - nekateri star5i so mnenja da so ocene visoke zaradi

pritiska starSev na ufitelje in ne odraz dejanskega znanja - uditi bi se morali za

2ivljenje
- prenova pisarne organizatorice prehrane
- obnova kuhinje poteka
- v preteklem Solskem letu je Sola nakupila kar nekaj raiunalnikov, namenjeni so bili
tudi delu na daljavo

- obnova fasade je 5e v iakanju

Letni delovni nadrt (izpostavljeno):
- vizija in vrednote 5ole
- predmetnik 5ole ostaja isti, nekaj novih izbirnih predmetov za uience 7., B. in

9. razreda
- manjSe udne skupine v B. in 9. razredu
- 3. predmet NPZ v 9, razredu: geografrja
- v leto5njem Solskem letu realizirana ie dva pohoda: Ojstrica in Triglav
- planirane ekskuzije, Sole v naravi, teiaji plavanja, smuianja drsanja:: upanje na

realizacuo
- plavanje za udence 4. razreda v Ru5ah: prekinitev po dveh dneh zaradi okuZbe
- Sola v naravi za uience 6. razreda mesecu septembru: odpadla zaradi okuibe,

prestavljena na junij 2022

Skleo 3
svet starSev daje pozitivno mnenje o Letnem porotilu za leto 2o2ol2tin
Letnem delovnem natrtu za leto 2021122.

K todki 4
Ga. tajnica je predstavila cene rednih in nadstandardnih storitev Sole. Glede napreteklo leto so se poviSare cene marice (na nacionarni ravni), marega in verikela
kosila. cene nadstandardnih storitev so ostare iste, novost: iportna-ura - .i p.i.gu
otroka polna cena, za vse nadaljnje sooence 20olo popusta

Letno poroiilo (izpostavljeno):
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Malica
Kosilo 1. do 5. r
Kosilo 6. do 9. r
Zajtrk
Popoldanska malica
Jutranje varstvo
Sportna ura

Zapisala:
Mateja Fidersek, tajnik VIZ

0,90 €
1,45 €
7,79 €
0,40 €
0,40 €

L2,37 C
8,00 € (za vse nadaljnje sorojence 20 o/o

popusta)
60,00 €/2 obroka

Potrdila:
Helena Sapad, predsednica sveta stariev

Urice nemStine za f . in
2. razred (30 ur)

Skleo 4
Svet stariev sogla5a s predlogom cen rednah in nadstandardnih
programov/storitev 5ole,

K todki 5
Nekateri poudarki pogovora oz. predlogi, pripombe starSev:
- razliini vidiki stariev glede odhodov v 5olo v naravi v primeru odrejene karantene

oz. dela na daljavo za en oddelek; v lanskem Solskem letu se je prakticiralo, da je
ostal doma samo oboleli oddelek, v letoinjem je bila odpovedana Sola v naravi za
celotno generacijo

- pritoiba star5a, da izvedba Sole na daljavo za udence 6. c v preteklem iolskem letu
ni bila primerna: dva predmeta sta se izvajala viivo, ostali ne; predlog: vsaka ura
naj poteka v iivo vsaj 20 minut

- predlog, da se generalno dolodijo pravila uditeljem, da se bo pouk v primeru dela
na daljavo kvalitetno izvajal; uaiteljica mora pozdraviti uience in jim pojasniti snov

- predlog starla, da se situacua umiri in Sola ponovno postane wgojno-izobrazevalna
Ustanova

- ga. ravnateljica pove, da v primeru javljanja na NIJZ zaradi doloditve karantene Bola
ne ve, kateri od otrok je COVID prebolel oziroma je bil cepljen

- problem v 8. razredu: zaradi meSanja otrok posameznih oddelkov v manjsih u6nih
skupinah so morali ostati doma vsi oddelki; ravnateljica pojasni, da ie ministrica za
Solstvo odredila izvajanje modela B in ne 81, kot bi Sola Zelela

- preteike Solske torbe v 7. razredu.. predlog - e-udbeniki

Sestanek je bil zakljuden ob 19.20.
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