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Zapisnik sestanka sveta starsev
dne27.9.2022 ob 17. uri v udilnici B

Prisotni: 23 stariev (4 odsotni, en s predhodnim opravidilom).
Drugi prisotni: ravnateljica, dr. Martina Raj5p, pomodnica ravnateljice, mag. Rebeka

Kolar, predsednica sveta 5ole, Sabina Stauber Nipii in tajnica SOUE, vateia Fider5ek,

zapisnikarica

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Volitve predsednika/ice in namestnika/ice Sveta starSev OS Tabor I Maribor.

3. Pregled sklepov zadnje seje sveta starSev v Solskem letu 202U2022.
4. Spremembe v sestavi Sveta zavoda OS Tabor I Maribor.
5. Seznanitev sveta starSev s Porofilom o delu v Solskem letu 202L12022.

6. Seznanitev sveta starSev z Letnim delovnim nafrtom za Solsko lelo 202212023.
7. Cenik OS Tabor I Maribor v 5olskem letu 202212023.
B. Drugo.

K todki 1

Sestanek je sklicala ga. ravnateljlca, ki je pozdravila starie in predstavila prisotne s
strani Sole ter predstavila dnevni red.

Skleo 1

Svet star5ev sprejme predlagani dnevni red.

K tofki 2
Ga. Kolar je izuedla glasovanje za predsednika sveta starSev OS Tabor I Maribor za

Solsko leto 2022123 ter njegovega namestnika.

Skleo 2
Svet star5ev za 5olsko leto 2022123 potrdi predsednico iz preteklega
5olskega leta, in sicer go. Heleno Sapai, predstavnico 2. a razreda. Prav
tako ostane enaka namestnica predsednice, ti. predstavnica 9. c razreda,
ga. Alenka Skamlec Butt.

K ki3
Ga. Sapat je povzela vsebino zapisnika in dogovore zadnjega sestanka'

Interesne

tot

teZav

deiavnosti: obveidan je preko e-asistenta je bilo moteno zaradi tehnidnih
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K todki 4
Predsednica sveta 5ole, ga. Sabina Stauber Nipit predstavi oba pomemba organa

Sole - svet stariev in svet 5ole. Svet star5ev sestavlja 27 predstavnikov posameznega

oddelka ln je posvetovalni organ. Vsako Solsko leto starii oddelka izvolijo svojega
predstavnika, ki v svetu star5ev predstavlja oddelek. Trije predstavniki sveta star6ev

se izvolijo tudi v svet Sole.

Svet 5ole sestavlja 11 dlanov (trije predstavniki stariev, trije predstavniki

ustanovitelja in pet predstavnikov delavcev Sole). S sprejetjem Zakona o

spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraZevanja dne 22. decembra 202l- je priSlo do spremembe v sestavi - svet
zavoda je Stel 9 alanov - 3 predstavnike delavcev, 3 predstavnike starSev in 3
predstavnike ustanovitelja. s sprejetjem Zakona za zmanj5anje neenakosti in

Skodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoStovanja pravne drZave je ponovno
priSlo do spremembe oz. se je sestava vrnila v prvotno stanje.
Svet 5ole je izvriilni organ, ki potrjuje ravnatelja, letna porodila, letni delovni nafrt,
pomembne pravilnike ipd.

Ga. Sapad poudari, da se je nekoliko spremenil poslovnik sveta star5ev, in sicer se je

dodala obveznost posredovanja kontaktov predsedniku sveta stariev (sklep iz sestanka

v mesecu juniju 2022).

Skleo 3
Zapisniki sestankov sveta star5ev se objavijo na spletni strani 5ole.

K todki 5
Ga. ravnateljica je povzela bistvene vsebine letnega porofila za Solsko leto2027122.
Izpostavljeno:
- Prostorski pogoji:

Notranji prostori so ostali nespremenjeni, Sola skrbi za redno sprotno wdrZevanje
notranjih in zunanjih povrSin. V januarju 2022 se je zakljuiila generalna obnova
kuhinje in jedilnice. Nerealizirana je ostala ureditev naravoslovne ufilnice, delno je

-j

RadunalniSki dan: pobuda starSev je bila predstavljena na pedagoSki konferenci.
Sklenilo se je, da tak5en dan ne bo organiziran, saj se lahko otroci vkljudijo v
dodatne ure raiunalni5tva (tetajni pouk, fakultativni pouk, NIP, OIP).
PPT predstavitve: ga. Stauber Nipit pove, da na predmetni stopnji odsvetujejo power
point, priporodljivi so plakati oz. kakSen drug izviren predstavitveni pripomodek;

ocenjuje se znanje oziroma izvedba govornega nastopa.

Star5evski vederi: ga. ravnateljica pove, da Sola z veseljem odstopi prostor.

Zaprta Sola: na radun tega, da star5i ne morejo iakati svojih otrok v prostorih Sole je
bilo veliko pripomb starSev; ravnateljica pove, da bi bilo v primeru polne odprtosti
ved moinosti za okuZbe, ki so v porastu. Ga. Kolar prosi starSe, da se dimbolj driijo
ure odhoda, ki so jo navedli oz. jo napiSejo v beleZko. Nekateri star5i predlagajo

domofone.
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bila realizirana ureditev zunanjih povrSin 5ole. V mesecu juliju so bile podpisane
pogodbe o zadetku del - obnova fasade s stavbnim pohiStvom, obnova stropov,
toplotne podpostaje. Ker je Sola pod spomeni5kim varstvom, se je zafetek obnove
prestavil. Ravnateljica pove, da 5ola v tasu obnove ne bo pristala na dvoizmenski
pouk. Kako in kje bo potekal pouk, se 5e ne ve. Predstavnica stariev pove, da
kroZijo razlitne dezinformacije.

- Materialni pogoji:
V preteklem iolskem letu je 5ola nakupila dodatne namizne in tablidne radunalnike
ter dve interaktivni tabli.

- Kadrovska struktura:
Nekoli ko spremenjena kadrovska stru ktura ( upokojitve, porodni5ke, dodatn i

zaposlitvi dveh zadasnih spremljevalk otrok, zaposlitev ufiteljice tehnike in"
tehnologije v deleZu 0,5, pogodbeno sodelovanje z zunanjim izvajalcem DSP-ja).

- Realizacija programa VI dela:
Vzgojno izobraievalno delo je potekalo v skladu s predmetnikom oz. tedenskim in
letnim 5tevilom ur, ki so bile realizirane minimalno v 95 %. Pri posameznih
predmetih je bila realizacija tudi preko 100 0/o. Prav tako so bili realizirani vsi
nadrtovani dnevi dejavnosti.

- Uspeh ob koncu Solskega lela 2027122:
V viSji razred je napredovalo 99, 2olo udencev, povpreina ocena zelo visoka,4,2,
podeljenih je bilo 5 wgojnih ukrepov.
Kljub epidemiji so se udenci iole udeleZili stevilnih tekmovanj izznanja ter Spoftnih
tekmovanj, sodelovali so tudi v projektu Mladi za napredek Maribora z dvema
raziskovalnima nalogama. Na razlidnih podrotjih tekmovani izznanja so dosegli
zavidljive rezultate (bronasta, srebrna in zlata priznanja). Na podrodju raziskovalnih
nalog smo kot 5ola, ki je v primerjavi s preteklim letom najbolj napredovala, prejeli
nagrado Pustolov5iina Evropskega kulturnega in tehnoloSkega centra Maribor.

- Nacionalni preizkusi zna nja:
MAT 6: rezultati 1,8 % nad driavnim povpredjem; MAT 9: rezultati 2,3 o/o pod
drZavnim povpredjem;
SLO 6: rezultati 2,8 o/o nad driavnim povpretjem, SLO 9: rezultati 0,7 o/o pod

drZavnim povprefjem;
TIA 6: rezultati 4,4 o/o nad driavnim povpreEjem;

GEO 9: rezultati 4,9 o/o nad driavnim povpretjem.
Ravnateljica pove, da se na podrodju NPZ obetajo spremembe, ki bi pripomogle k
vedji odgovornosti in angaZiranosti ufencev.

Skleo 4
Svet starSev daje pozitivno mnenje o Letnem poroiilu za Solsko leto
2O2L122.

K toaki 6
Ga ravnateljica je predstavila bistvene sestavine letnega delovnega nairta za Solsko

leto 2022123.
Izpostavljeno:
- Vizija in vrednote 5ole.
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- Predmetnik Sole ostaja isti, nekaj novih izbirnih predmetov za uience 7., 8. in 9.
razreda.

- Manjie udne skupine v 8. in 9. razredu pri slovensdini, matematiki in angleStini.

- Stevilo uiencev Sole: nekoliko viSje kot pretekla 5olska leta, in sicer 616 v 27-ih
oddelkih.

- Glede na nepredvidljivo epidemiolo5ko situacijo v Soli pripravljeni na model A, B

in C.
- Nekoliko spremenjene lokacije zakljufnih ekskuaij, v 9. razredu bo organizirana

dvo-dnevna ekskurzija.
- Sola v naravi bo organizirana na podlagi zdravsUene situacije: letna Sola v naravi

5. razred,5ola zunaj Sole: 3. in 7. razred.
- Tetaj drsanja v okviru 5portnega programa:

Starii opozorijo na zelo visoko lansko ceno; glede na visoko ceno prevoza, ki je
odvisna od Stevila otrok predlagajo, da bi se otroci v ledno dvorano peljali,
za prevzem otrok po drsanju pa naj bi poskrbeli star5i. Ravnateljica obljubi, da bo
predlog posredovala uditellem.

- Interesne dejavnosti pestra izbira, T zunanjih izuajalcev.
- Nacionalno preverjanje znanja

Preverjanje znanja iz sloven5dina, matematike in angleStine v 6. razredu ter iz

sloveniiine, matematike in tretjega predmeta, ki bo v leto5njem letu fizika.
- Delo z nadarjenimi udenci:

Za identificirane nadarjene udence. Motiviranje za raziskovalno delo in udeleibo na
tekmovanjih. Za nadarjene udence bodo organizirane dodatne dejavnosti in
ekskuzije.
Vpra5anje predstavnice, na podlagi iesa se otroci izberejo in te lahko otroke
predlagajo tudi starii sami. Ravnateljica pove, da ob koncu 3. razreda uditelji
podajo predlog udencev, ki na posameznem podrodju izstopajo. V 4. razredu se s
soglasjem stariev evidentirane uience tudi identificira. V identifikacijo sodi
potrditev njihove nadarjenosti s strani uaiteljskega zbora ter testiranje z dvema
psiholoSkima testoma.

- Hospitacijska Sola:

Sodelovanje s Pedago5ko fakulteto, Fakulteto za naravoslovje in matematiko ter
Filozofsko fakulteto.

Sklep 5
Svet stariev daje pozitivno mnenje o Letnem delovnem natrtu za Solsko
leto 2022123.

K tofki 7
Ga. ravnateljica je predstavila cene rednih in nadstandardnih storitev 5ole. Cena
malice (doloiena na nacionalni ravni) je ostala enaka, cena ostalih obrokov se je
zaradi visoke podraZitve Zivil nekoliko zviSala. Cena dodatne Sportne ure v okviru
Sportnega programa se doloti na letni ravni, starii bodo platali v treh obrokih -
znesek zadnjega obroka odvisen od realizacije. Se vedno velja, da star5i za drugega
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oz. vsakega naslednjega otroka, vkljudenega v Sportni program, platajo 20 o/o nirjo
ceno. Podlaga za cenik je 25. dlen internega pravilnika o opredeliwi pridobitne, trzne
in nepridobitne dejavnosti zavoda, ki ga je morala Sola oblikovati in sprejeti v
avgustu 2022.

MALICA
KOSILO 1. do 5. r
KOSILO 6. do 9. r
ZA]TRK
POPOLDANSKA MALICA
JUTRANJE VARSTVO
SpoRrruR uRR
Sponrrun URA 2. oz.
VSAK NADAUNJI OTROK
rrcru rueusctNE 1.,2. R

Zapisala:

{qtela Fideriek
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0,90 €
1,74 €
2,t4 €
0,60 €
0,s0 €

12,54 e
90,00 €iLETo

72,00 €ILETO
66,00 €/LETO

Sklep 5
Svet starSev sogla5a s predlogom cen rednih in nadstandardnih
programov/storitev 5ole.

K todki 8
Nekateri poudarki pogovora oz. predlogi, pripombe starSev:
- SOLSKI SKLAD
Ravnateljica predstavi aktivnosti v zvezi s ponovno obuditvijo 5olskega sklada, ki je
deloval do 5olskega leta 20l3lL4 in je bil zelo uspe5en. Predlog Pravilnika je
pripravljen, predlagan je tudi upravni odbor Solskega sklada, sestavljen iz itirih
predstavnikov (ole in treh predstavnikov stariev. V odboru bodo sodelovali naslednji
predstavniki stariev: Aleksander OniSak iz 2. c, Jernej Strmecki iz 8. c in Christian
Ribii iz 9. a. Cilj Solskega sklada je organizacija boZidnega sejma._
. FINANCIRANJE TEKMOVANJ NA SOLSKI RAVNI S STRANI STARSEV
V zatetku meseca septembra so starii prejeli pisno obvestilo o financiranju prijavnine
na tekmovanja na 5olski ravni s strani starSev. Kar nekaj star5ev se s to odloaitvijo
5ole ni strinjalo, kljub pisni obrazloZitvi. 5ola namrei stroika Stevilnih tekmovanj, ki
se jih udenci na Solski ravni mnoZifno udeleZujejo, vet ne zmore. Star5i predlagajo,
da bi tudi stro5ke tekmovanj krili iz Solskega sklada.

Sestanek je bil zakljuden ob 20.20.

Potrdila:
pad, pri:dsednica sveta starSevHelena

A('

Cenik rednlh in nadstandardnih prooramov/storitev Sole


