
OSNOVNA SOLA RODICA
Domiale, Kettejeva 13

Datum: 20.2.2021
St.: Qco -r, h_or_r.\E

Zapisntk2' seje sveta starsev v Solskem letu 202012021, kije bila v torek ,23.2.2021 s potekom na daljavo preko ZOOM-a

Prisotni: imenovani predstavniki oddelkoy po listi prisotnosti (v prilogi), ravnateljicaMilena Vidovid in pomodnica ravnaterjice nnica e ;.J tvrovic.

Po uvodnem pozdravu ravnateljice in ugotovitvi sklepcnosti je bil soglasno sprejetnaslednji dnevni red:

r5ev v Solskem letu 202012021.
ike starSev v svetu Sole, dopolnitev

letu 2021t2022.

Ad 1' Potrditev zapisnika 1. seje Sveta star5ev v Solskem letu 2020t2021.

P{LEP: Zapisnik 1. seje Sveta star5ev v Solskem letu 2O2O:2O21 zdne, 06. 1 O.2O2Oje bil soglasno sprejet.

Ad 2' Predstavitev predlog ov za predstavnike starsev v Svetu sole, dopolnitevpredlogov in glasovanje.
svetu oS Rooica je poterel 4-letni mandat , zatoje potrebno imenovanje novihdlanov (star5i v svet Sole imen_ujejo tri predstavnikej. ereosednica sveta starsev je naosnovi obvestila predsednika Sveta Sole in posredovanja postopk a zaoblikovanjepredlogov za predstavnike star5ev v Svetu Sole pridobila pisne 

'i4avetreh 
kandidatovza predstavnike v Svetu Sole. To so: ga. Marjetka poZek, g. Bo5tjan Gro5elj in g.Mitja Koprivec' Pred izvedbo glasovaila preosednica prisotne pozove k dodatnimpredlogom' Dodatnih predlogov ni bilo. Na predlog predsednice se star5i strinjajo zjavnim glasovanjem (tajno glasovanje bi v covid o. erah bilo potrebno izpeljatikorespondendno). I vrrv vv'vr/'r\'' r'-yeucr.r 

6,
SKLEP: glasovanje o predlaganih kandidatih se izpelje javno.

SKLEP: Predstavniki starSev soglasno potrdijo predstavnike starsev v Svetu Sole insicer: ga. Marjetko pozek, g ao5U"n" drosrji in g Mitjo Koprivca.



V jeseni ni bilo mogode realizirati plavalnega tecaja in praktidnega dela kolesarskegaizpita.

SKLEP: Predstavniki starsev se seznanijo s potekom Vl dela do zimskih pod1nic.

Ad 4. lzhodisEa za nadrtovanje v sorskem retu 2021t2022.

nadrlovanje dela v novem Solskem letu
oddelkih . Zaradi trenutnih
katere obsorske dejavnosti se bodo rahko
rotno prilagajanje razmeram.

SKLEP: Svet starsev se sezn ani zizhodisci za nad,rlovanje Solskega leta 202112022.

Ad 5.: Razno
' lzpostavljeno je bilo nekaj zadeva v zvezi s poylgm na datjavo Na splosno jebilo poudevanje na daljavo v Solskem letu2o2ol2o21 bolje organizirano in dobropodprto podajanje snovi udencem., ,- lzpostavljeno je bilo vpra5anje glede

je zaradi karantene v lanskem Lt, o

akratnih omejitev.



Predsednica ta starSev.

iak Pavli

Priloga ?: lista prisotnih (v arhivu sveta starsev, tajnistvo sole)
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