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Datum: 1. 10.2018
Stevilka: 900-2/20i,8/7

Zapisnik 1. seie sveta star5ev v Solskem tetu 2018 /z}lg,ki ie bila v ponedeliep, 1.
10. 2018 ob 18. uri v zbornici Sole.

Prisotni: 26 ilanov sveta star5ev, rarmateljica Milena Vidovid in pomodnica ravnateljice
Anica erne lvkovid, strokovni sodelavki rjasa Kranjc in Maja petek Tomsid
Odsotni z opraviiilom: Katarina Habe [7.c)

Lista prisotnih je Priloga t tega zapisnika.

Po uvodnem pozdravu rarrnateljice in ugotoviwi sklepEnosti je bil soglasno sprejet
naslednji dnermi red:

Konstituiranje sveta starsev v sol. letu 20rg/2olg in izvolitev
predsednika/predsednice.
Pregled in potrditev zapisnika 1-. korespondendne seje sveta starsev v iol. letu
20L7 /2018.
Porodilo o uresnitevanju Letnega delovnega nadrta v Solskem letu20L7 /20tgPredstavitev Letnega delovnega natrta v solskem letu20tg/2019
Predstavitev prenovljenih dokumentov: Vzgojni nadrt, pravila Solskega reda.
Imenovanje predstavnikov starsev v komisijo za solsko prehrano.
Razno

Ad L. Konstituiranie sveta star5ev v 5ol. letu ZOIB/ZO11 in izvolitev
predsednika/predsednice.

Za predsednika je_bil sogl4sno izvoljen Marko fuvandid [4.b), za njegovo namestnico pa
Katja Sustar (6.a). Novo izvoljeni predsednik je prevzet voaenle se;e. 

-

Ad,z: Pregled in potrditevzapisnika 1. korespondentne seie svgta starsevvSol. letu
2Ot7 /2OL8.

Na l-. korespondendni seji v preteklem Solskem letu (2017/1-8) se je potrjevalo zapisnik
3. seje sveta starSev v 5ol. letu ZOLT /ZOL8'.
Zapisnik korespondendne seje je bil soglasno potrjen.

Ad 3. Poroiilo o uresnitevaniu Letnega delovnega naErta v Solskem letu2OLT /ZOtgRavnateljica je predstavila realizacijo LDN:
- Ni bilo odstopanj od nadrtov.
- Soh je intenzivno sodelovala v programu Erasmus - zakljudili smo projekt Stopinje

Ewope ter zasnovali alitivnostiv nislednjem (Pogled dez meje migracij.- Dodatno mednarodno sodelovanje je potekalo s Solo Eugena Kvaiernika iz Velike
Gorice (HR) - Brane ne pozna meja in IV. osnovno solo girto (BiH).
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- Na Soli je potekala prenova dveh bisWenih dokumentov Sole fpredstavljena v todki
s).

Ad 4. Predstavitev Letnega delovnega nairta v Solskem letu 2018 /zol9

Ravnateljica je predstavila LDN za tekode Solsko leto in izhodi5da delovanja Sole v tem
Solskem letu:

- LDN se ne spreminja bistveno glede na preteklo 5.1.

o Letos bodo tri delovne sobote
o Stevilo udencev se je zmanj5alo na 702

- Potrebne bodo vedje investicije
o |edilnica in predvidoma kuhinja naj bi se zatela Siriti naslednje leto

ftrentuno v fazi priprave dokumentacije)
o Za optimalno izvedbo Sportnih vsebin bi bila potrebna tudi Siritev

telovadnice, ieprav letoSnji urnik omogoda, da so vse skupine razporejene
vvadbenih prostorih in ne v avli.

Ad 5. Predstavitev prenovlienih dokumentov: Vzgoini naErt, Pravila Solskega reda.
Strokor,rni sodelavki Tja5a Kranjc in Maja Petek Tom5id sta predstavili natin priprave in
glavna vodila prenovljenih dokumentov:

- Prej5nji dokumenti so bili pripravljeni leta 2009, z manj5imi dopolnitvami v 2013.
- Posodobljeni dokumenti zajemajo spremembe v Solskem okolju, ki so se zgodile v

tem iasu.
- Predstavljena sta bila Ze uditeljskemu zboru, posamezna podroija so bila

obravnavana v Solski skupnosti udencev, s predstaviMjo in potrdiMjo na svetu
Sole bosta stopila v veljavo.

- Razredniki so 2e oz. 5e bodo predstavili dokumenta udencem v oddelinih
skupnostih.

- Dokumenta bosta objavljena tudi na Solski spletni strani fhttp://sola-
rodica.splet.arnes.si/pravila/ ).- Oba dokumenta bosta redno evalvirana in posodabljana.

Ad 6. lmenovanie predstavnikov star3ev v komisiio za Solsko prehrano.
Svet star5ev je v komisijo za obdobje Stirih let soglasno imenoval Marjetko PoZek, Niko
Zorc in Barbaro Dragar. Prvi sestanek komisije sklide ravnateljica.

Ad7. Razno
- Dogovorjeno je bilo, da se letos preneha z izvajanjem projekta nedeljskega

druZenja v Solski telovadnici.
- Predsta'rrnikom sveta star5evv svetu Sole je bilo naloZeno, da spet sproZijo pobudo

za ureditev prometne signalizacije na prehodu tez Kamni5ko cesto (med
Ravbarjem in Zelezni5ko postajo).

- Glede pripomb na Solsko prehrano, je predsednik predlagal, da star5i, takoj ko
zaznaio problem, s konkretnim menijem stopijo do predstavnikov star5ev v
komisiji za Solsko prehrano.



Seja je bila zakljutena ob 20.00.

Zapisal:
Marko fuvandid

Predsednik sveta star5ev:
Marko |uvandid


