osNovNA Som RoDIcA
DomZale, Ketteieva 13

Datum: 6.6.2018
v torek,6' 6'
Zapisnik 3. seie sveta starSev v Solskem letu 2017/2018, ki ie bila
201.8 ob 18. uri v zbornici Sole.
Prisotni:

ilom: Karmen Gorisnk Motnik [5.b), Tina cirman Popovid [6'b),
SaSa Podpeskar
Katarina Habe [6.d, Marjana Kovadif (8.b), Alenka Korenjak [9'a) in
(e'c)
Odsotni brez oPravidila:

/

Lista prisotnih je Priloga 2 tegazapisnika'

Po uvodnem pozdravu predsednika
naslednji dnevni red:

in ugotovitvi

sklepdnosti je

bil soglasno sprejet

Potrditev zapisnika 2. seje sveta stariev v Solskem letu20L7 /2018'
2. Prva informacija o realizaciji LDN 2017 /20L8 [Sole v naravi, tekmovanja,
projekti...).
leto'
3. Seznanitev in soglasje star5ev k predlogu 5ol v naravi za novo Solsko
4. Izhodisda za Sols=ko ieto 2018/ZOf f 1;otski koledar, programske posebnosti)'
za
5, Evidenca udbenikov ter soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov
20LB/2079.
6. Razno (predlogi in mnenja star5ev)'

t.

Y

letu
Ad l. Pregled in potrditev zapisnika 2. seie Sveta starsev v Solskem
20L7 /20t8
predlog zapisnika so dlani sveta starSev prejeli na svoj elektronski naslov 16' 4'2078'
Predlog zapisnika je svet star5ev soglasno sprejel'

Ad 2. Prva informaciia o realizaciii LDN 20L7

/2018

Ravnateljica je predstavila realizacijo:
Program delaPotekaPo Planu'
realiziranav mesecu juniju
Realizirane se bile vse Sole v naravi, razenza2.r,ki bo
gre za zimsko Solo v
Povpreina udelezba presega 90% [nekoliko manj v 4'r, ker

-

-

naravi)
Utenci se redno udeleZujejo razlidnih tekmovanj

oobvestilaonjihovihdoseZkihsesprotiobjavljajonaspletnistraniSole
o V pripravi je iudi letni zbirnik tekmovalnih in drugih doseZkov

T

za novo Solsko leto'
Ad 3. seznanitev in soglasie starsev k predlogu 5ol v naravi

nadstandardnih ekskurzij za
Ravnateljica je predstavila predlog 5ol v naravi in predlog
Solsko

-

leto20t8/191
Sole v naravi:

o
o

o
o
o
o
-

2.razred- KMETIJA [junij 2019)
4. razred, - POHORJE fianuar Z}Lg) [Opomba: to ni dokonden termin in
lokaciji)
lokacija, odvisno od ziriskih in poslovnih razmer na dosedanji
junij
2019)
S. ra"ied- CSOD pLANINKA (projektni dnevi,
MIZS
6'razred'- PACUG t10'- 14'g'2018)'sub'
7. razred.- csoD KRANJSKA GORA (maj 2019)
8. razred - CSOD PLANINKA fnovember 2018)'

Nadstandardne ekskurzije:

o
o

Anglija (april/maj Z}tg;udenci dodatnega pouka anglesiine v 9. r.)
predmeta
Avstnja)Nemdija- (mai 2OI9t udenci obveznega izbirnega
nemSdina)

2078/2019
opomba: predlog bo dokonden z Letnim delovnim natrtom

Svet starsev

je

soglasno potrdil predlog 5ol

v

naravi

in predlog nadstandardnih

ekskurzij.
Ad 4.Izhodi5ta za Solsko leto 2018 /2019
poda$e, ravnateljica navaja' da:

V prihajajodem Solskem letu glede nazd,aiznane
29 oddelkov'
Bo Solo obiskovalo 707 udencev, ki bcdo razdeljeni v

-

anglesdine'
Kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu poteka izvajanje
razredu'
Neobvezni izbirni predmeti bodo potekali v 4,, 5' in 6.
Obvezni izbirni predmeti so v zadnjem triletju'
in dodatni pouk ter int:resne dejavnosti se bodo izvajali

Dopolnilni

v okviru

normativov in standardov'

-JutranjevarstvobopotekalotakonaRodicikotv|arsah.

-

moznost, da se deloma izvaiav
PodaljSano bivanje je planirano na Rodici, obstaja
f arSah'

Navprasannjega6.razred-aglededelitvenjihovihrazredovv
n"" sti.i oddelke), je ravnateljica pojasnila' da na
naslednjem
vila utencev (priselitve in odselitve) delitev ni
trenurne p
predvidena'
Solski koledar za 20lB I !9 :
Prvi Solski dan: ponedeljek, 3' september 20L8
25.2.
Zimske potitnicl za osrednje slovensko regijo:
Delovne sobote: 29'g'20t8,2'2'in1'7'5' 2019

_
-

Zakljudekpouka: ponedeljek,24'junli20L9

- L3.2019

Ad 5. Evidenca uibenikov ter soglasie k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za
20rB/2019.
elani sveta smo po elektronski po5ti 30, maja 2018 prejeli predlog skupne nabavne cene
delovnih zvezkov.
Po krajSi

razpravije bil z dvigom rok predlog potrjen.

Hkrati pa je svet sprejel sklep:
- Sklep 5.1: Svet star5ev predlaga ravnateljici, da naslednje leto na 2. sejo sveta
star5ev povabi tudi predstavnike strokovnih aktivov, da predstavijo proces
izbora gradiv.

strani predstavnice 3.c razredaje bilo podano vpra5anje glede izrabe delovnega zvezka
za angle5ki jezik v 3. razredu, saj naj bi bilo po njenih informacijah izpolnjenih le 5
strani. Ravnateljica je pripravila odgovor, ki je podan v Prilogi 2'
S

Ad 6. Razno

elani sveta star5ev smo vnaprej pripravili dokument s pobudami in vpra5anji, Vodstvo
Sole je pripravilo 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 3 tega zapisnika.
BoStjan Gro5elj je podal 5e informacijo
Porotilo je Priloga 4 tega zapisnika.

Seja je

o druZinskih Sportnih druZenjih ob nedeljah.

bila zakljudena ob 20.00.

Predsednik sveta starSev:
Marko fuvandid

Zapisal:
Marko fuvandid
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