osNovNA Sorn RoDrcA
DomZale, Kettejeva 13
Stevilka: 900 -2 / 20LB / z
Datum: 27.3.201,8

Zapisnik 2. seie sveta star5ev v Solskem lett ZO|T /zOLg, ki je bila v torek, 27.
2018 ob 18. uri v zbornici Sole.

3.

Prisotni:
Anica erne Ivkovit
Odsotni z opravidilom: Barbara Kolac [5,c) in vesna Sivec poljansek
[B.aJ
0dsotni brez opravidila: predstavniki 4.a in B.c
Lista prisotnih je Priloga 1 tega zapisnika.

Po uvodnem pozdravu predsednika
naslednji dnevni red:

in ugotovitvi

sklepdnosti

je bil soglasno sprejet

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta starsev v Solskem letu2017
2. Vmesno poroiilo upravnega odbora Solskega sklada,
3. Realizacija LDN in dejavnosti do konca Solskega leta,
4. Izhodi5da za Solsko leto 201,8/201,9.
5. Razno fpobude, vpraSanja).

/201,8.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta star5ev v Solskem letuZ01-T
/Z}tg
Predlog zapisnika so dlani sveta star5ev prejeli na svoj elektronski naslov 13. 3. Z0IB.
bil po elektronski poti podana ena pripomba, ki je bila
upoStevana' Tako dopolnjen predlog zapisnika je svet star5ev soglasno sprelel.
Na vsebino predloga zapisnika je

Ad2. vmesno porotilo upravnega odbora solskega sklada
Predsednica upravnega odbora ga, Anita Gaber Peceli je predstavila delovanje
Solskega
sklada v tem Solskem letu in nadrte za prihajajode obdotje:
- Organiziran je bil boZidno-novoletni sejem, na katerem je bilo s prodajo sredk in
izdelkov otrok zbranih prek 5000 evrov.
- Solski sklad je od zbranega denarja namenil 2000 evrov za nakup noZne proteze
za biv5ega udenca Matica KerZana.
- V kratkem bodo star5i prejeli poloinice za prispevek k zbiranju sredstev za Solski
sklad.

- V prihajajodem Solskem letu razmi5ljajo o

-

organizaciji vedjega dogodka

namenom zbir anja sredstev.
V mesecu maju bodo organizirali dobrodelni koncert.

z

-

Organizirana bo >sprostitvena< delavnica za starSe, ki jo bo vodila ga. Petra Su5tar
in katere izkupidek bo Sel v Solski sklad.
Aprila - v tednu govorilnih ur - bodo v Solski avli razstavili izgubljena oblaiila. Stiri
dni bodo udenci in starii imeli das, da bodo poiskali in odnesli svoja oblatila, kar
jih bo ostalo, pa bodo peti dan oddali za prostovoljne prispevke organizacijam, ki
se ukvarja jo z zbiranjem obladil.
Upravni odbor vzpodbuja svet star5ev, da pomaga pri organizaciji raznih delavnic,
ki bi jih vodili starii.
Sredstva iz Solskega sklada so bila v tekodem letu glede na nadrt porabljena za:
pomod socialno ogroZeni druZini, sofinanciranju Stirih 5ol v naravi, financiranju
interaktivnih izobrai,evanj za deveto5olce na podrodju kariernega svetovanja in
financiranju nastopa otro5kega pevskega zbora na drZavnem tekmovanju.

Ad 3. Realizacija LDN in dejavnosti do konca Solskega leta
Ravnateljica je predstavila realizacijo:
- Program dela poteka po planu.
o Manj5a odstopanja so pri realizaciji zunanjih dejavnosti, kjer na izvedbo
vpliva vreme. Pridakuje se, da bodo te dejavnosti realizirane oziroma so
realizirane z nekaj prilagoditvamr.
- Trenutno je na Soli 29 oddelkov [Stevilo udencev se je med Solskim letom povedalo
s 718 na72I).
- Stevilo udencev v jutranjem varstvu Ze presega normativ (dri,avanamrei financira
varstvo zgolj za prvi razred), zato se v skupino dodatno vkljudujejo asistenti in
zaposleni preko javnih del.
- Realizirane so tri Sole v naravi [v aprilu bosta izvedeni 3e za7. in B. razred, junija

-

paza2.razred).
Pri udni pomodi trenutno pomagata dva asistenta, v okviru javnih del pa
informatorka in javna delavka za podrodje utne pomodi..

Ad 4. Izhodisia za Solsko leto 2018 /20L9
Ravnateljica navaja, da v prihajajodem Solskem letu ni pridakovati vedjih novosti.

5e

Ad 5. Razno (pobude, vpra5anja)

elani svet star5ev smo se predhodno dogovorili, da sku5amo vse pobude in vpra5anja
pripraviti vnaprej v elektronski obliki, da ima vodstvo Sole na voljo dovoll tasa, da
pripravi odgovore nanje. Na seji smo ta dokument pregledali in v kolikor je bilo potrebno,
prosili za dodatna pojasnila, ki jih je ravnateljica tudi podala. Vpra5anja in pobude ter
odgovori nanje so Priloga 2 tegazapisnika.
Glede na sklepe 1' seje sveta star5ev, ki je pozvala svet Sole k urejanju prometne
problematike v svetu Sole, je kot priloga 3 zapisniku dodan 5e odgovor obdine.
Seja je

\z

bila zakljutena ob 19.50.

Zapisal:
Marko fuvandid

Predsednik sveta star5ev:

,i,r&

V

