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osNovNA Sore RoDrcA
Domiale, Kettejeva 13

Datum: 73" 3.2019

Zapisnik 2. seie sveta starSev v Solskem letu 2018 /2At9, ki ie bila v sredo, 13. 3.
2019 ob 17.30 v zbornici Sole.

Prisotni: 23 dlanov sveta star5ev oz. namestnikov, ravnateljica Milena Vidovid in
pomoinica ravnateljice Anica erne I ovid ter utiteljice Anita Gaber Peceli, Sonja Koielj
fuhant in Ana Podpeian .

0dsotni z opraviiilorn: Carmen Vodovnik (a..a) in Maja Kerep (8.a)

Lista prisotnih je Priloga 1 tega zapisnika.

Po uvodnem pozdravu predsednika in sklepdnosti je bil soglasno sprejet naslednji dnevni
red:

L Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta star5ev v Solskem letu 2018/2019
2. Realizacija LDN in dejavnosti do konca Solskega leta
3. Promocija zdravja v Soli {aktivnosti v projektu Zdrava Sola)
4. Vmesno poroiilo upravnega odbora Solskega sklada
5. Nadrtovanje Solskega leta20tB/2019 fobseg programa, udna gradiva...)
6. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Aktiv svetov star5ev OS domZalsko-

kamniSke regije
7. Razno

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seie Sveta star5ev v Solskem letu 2018 /ZOfg
Zapisnik seje je bil soglasno potrjen.

Ad 2. Realizaciia LDN in deiavnosti do konca Solskega leta
Ravnateljica je na kratko predstavila porodilo o realizaciji Letnega delovnega nadrta in
prva izhodiiic:a za prihajajote Solsko leto.
Poroiilo je Priloga 2tega dokumenta.

Ad 3. Predstavitev promociie zdravia v Soli
1" Ga. Sonja KoZelj Juhant je predstavila dejavnosti, ki jih Sola izvaja v okviru projekta

Zdrava Kola:
- 'l'a projekt poteka Ze dvajseto leto in v njem sodeluje ie 21. generacija utencev

o Projekt je Ze vsa leta zelo uspeSen, saj v njem zavzeto sodelujejo tako
uiitelji kot ostali zaposieni

o Projekt poteka pod vodilom >omogotamo - spodbujamo - krepimo<
- Na Soli se doloia in razvija razlitne aktivnosti z namenom ustvariti zdravju

naklonjeno okolje v Soli
o Uditeiji si na zaietku leta izberejo podrodja (stebreJ, kjer Zeliio delovati



g

o Konec leta se izvede evalvacija podrotij in se oclloi i, izvajanje katerihaktivnosti je smiselno- Vsako leto se aktivnosti osredotoiijo na dolode'o rdedo nito Leto je rdeda nit >Varna raba interneta<

Najboijsi 
'aiin za iskanje dobrih resitev je lastna

s kombinacijo idej
- Kot primer odlidne al<tivnosti je pntrebno omeniti projekt jabolko, ki se je zadelleta 2004

o potrebno je bilo doloditi,.kako se bo projekt izvajar (kdaj, kje, kako) innatin, kako ga predsraviti udencem innjiirovim starsemo Poleg tega so se izvajale tudi spremljevalne aktivnosti (zeliSdni vrt, biotrznica, zasajevanje dreves,literarno in likovno ustvarjanje ,..]o Nad sacrjem so se navruievari tudi obiskovalci iz tujin;- vsako leto se 7' aprila [svetovni clan zclravjal pripravi promocija neke zdraveteme
- uditelji dejavnosti zdrave sole promovirajo na nacionalnih posvetih

2' Ga' Ana Podpedan je predstavila projekt PESBUS, ki se bo izvajal v zadetkunaslednjega Solskega let- Namen projekta je sp dbujanje otrok nizjih razre rov [1. do 3., lahko do 5.), dav Solo hodijo pe5
- otroci, ki se bodo prijavili na PESBUS, bodo v spremstvu odraslih hodili v soloo'"'1" 

lili!."'fp*6i:HiH:',ffi*dhodov z njih
otroci bodo podakari na postajalisdu in se pridruzili pesbusu

' za udelezbo bodo dobivari Stamp'jke na vozovnice- Prijave so bodo zbirale junija
- Projekt bo trajal en do dva tedna- Ved o projektu je na voljo na povezavi

podporo raznim aktivnostini Sole in uiencev

vpliva na dim vedje
- Na letosnjeni novoretnem sejmu je biro zbranih 5.259,10€ (prodaja,prostovoljni prispevki in sredelov)
- I-etos sklad nadrtuje naslednje dejavnosti:

o Sofinanciranje zunanjega igrala
o postavitev knjigobeZnic tudi v zgornje nadstr'pje 50recr Financiranje info table
o Financiranje interaktivne tabie za predmetno stopnjo
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radinLr dolodanja izbire uibenikov in delovnih

[za 5. razred) in Anita Gaber peceli fza prvo

- pri tem sledijo vodilu kvalitetnega clictaktiinega gradiva, ki je primerno za

_ 
otroka,

nosti pri

kcijo na Solske table,- nudijo dodatno, z udno snovjo usklajeno, slikovno gradivo, posnetke besedil,pesmi, glasbene spremljave,

mativno spremljanje udencev in didaktidne
lgre,

- Uditeljem ni potrebno ved pripravljati nalog, saj izbrana gradiva optimalno
vsebujejo vse notrebno, prisluhnejo pa tudiizkuinjam iripotrebam, ki
nastajajo v praksi [dopolnitve ali prilagoditveJ.

vse predmete, jih uditetji izbirajo

in pri pripravi novih gradiv povratne

ujejo znanje; poziva

nadomestnega predstavnika v aktiv svetov starsev oS kamnisko-

svet starsev 0S Rodica je ilan aktiva svetov stariev nale regije, v aktivu lahko sodelujeta
dva predstavnika posamezne Sole.
Svet stariev je l<ot drugega predstavnika Sole soglasno imenoval tslalaKurnij<a (z.d).

Ad7. R"azno
Glede na obseg vpra5anj z:r totko razna,je bilo clogovorjeno, cla bo sklicana dotlatnzr seja
sveta star5ev, kjer bodo te tofke obravnavane.



Posebett poudarek ua naslednji seji btt obravnava pt'omeftle tematika [clopis sveta Sole
pristojnim organorn in njihovi odgovorij

Seja je bila zakijiriena riLi lg.4S"

Lapisal:
Marko iuvandid

Pred sednil< sveta starSev:
Mi;rrko fuv;rniid


