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Datum: 22.04.2022

Zapisnik

2. redne seje Svetg starSev Osnovne Sole Rodica v Solskem letu 2021,12022, ki je
bita v tetrtek, 22. aprlla 2022, ob 17.00, v novijedilnici 05 nodice.

Prisotni: Lista prisotnosti je priloZena. Prisotnih je bilo 20 starSev.

Predsednica Sveta stariev je pozdravila vse navzode in predlagala dnevni red:

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta stariev v Solskem letu2O2L/2O22.
2. lzhodiSda za pripravo Solskega leta2022/2023.
3. Predstavitev kandidatke za delovno mesto ravnatelja v mandatnem obdob ju 2022-

2027.
4. Razno.

K 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta star5ev v 5olskem letu2O2l,l2OZ2.

Predsednica Sveta starSev 05 nodica je spomnila vse prisotne star5e, da so zapisnik prejeli
po e-mailu. Zapisnik je zaradi spleta okoliSdin prispel na e-maile predstavnikov stariev Sele v
dopoldanskih urah, pred 2. sejo, za kar se je predsednica opravidila. Vse prisotne je pozvala k
potrditvi zapisnika.

SKLEP 1.1.1.: Svet starSev O5 ROOICA je soglasno potrdil zapisnik 1. seje Sveta stariev v
5ol ske m letu 2O2L | 2022.

K2. fz-hodiSia za pripravo Solskega leta2O22l2O23.

Ravnateljica 05 Rodica predstavi sliko novega 5olskega leta 2022/2023. Predstavi
predvidene 5tevilke vpisa v novem Solskem letu in pove, da bo v Solskem letu 2022/2023
najverjetneje eh oddelek manj na 5oli, ker je generacija, kije trenutno vpisana v 9. razred velika in
zajema kar 4 oddelke, medtem, ko bo novo 5tevilo oddelkov v 9. razredu za enega manjie. Moino
je, da se bodo oddelki 7. razredov razdelili iz 3 na 4 oddelke, v primeru, da se bo v ta razred
vpisalo 5e nekaj ved otrok, bodisi priseljencev iz drugih obdin ali pa morda otrok, ki so pribeZali iz

vojnih obmodij.
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Trenutno Stevilo na Soli je okoli 72O v naslednjem Solskem letu pa je pridakovana 5tevilka
okoli 700.

V nadaljevanju ravnateljica prestavi plan 5ol v naravi po razredih.2. razred - obisk kmetije,
4.razred-smudanje,5.,7. in8. razred Sola v naravi preko CSOO,6. razred - Pacug. Na dejavnosti
CSOO se je Sola Ze prijavila IO. 4.2022 in je v dogovarjanju za posamezne aktivnosti.

Novost v Solskem letu 2O22/2023 je 10 urni tedaj plavanja za udence 1. razredov, ki naj bi

imeli tedaj plavanja organiziran po pouku, v dasu podaljSanega bivanja. Koordinator tega je Zavod

za 5port Domiale. Za udeleZbo otrok na tem plavalnem tedaju, mora Sola obvezno sodelovati v

projektu Zlati sondek. Tedaj je v celoti financiran s strani obdine.

V 3. razredih bo 5e vedno potekal tedaj plavanja v Atlantisu, v obsegu 20 ur, kot to doloda
program 05.

Ravnateljica je predstavila 5e novost v Solskem koledarju in sicer moZnost, da se zimske

poditnice v letu 2023 prestavijo na konec januarja, oziroma na zadetek februarja zaradi Sportnega

dogodka, ki se bo odvijal v Kranjski Gori. Ta premik poiitnic je trenutno v presojanju. V kolikor se

bo sprememba zgodila, bo to objavljeno v Solskem koledarju 2022/2023, na MlZ5.

K 3. Predstavitev kandidatke za delovno mesto ravnatelja v mandatnem obdobju
2022-2027.

Razpis za ravnatelja 05 nodica je bil opravljen Ze pred sejo Sveta starSev. Razpis za prosto

delovno mesto ravnatelja na 05 Rodica je bil objavljen v UL RS in na spletni strani Sole - 10 dni.

Kandidatka za delovno mesto ravnatelja, gospa Milena Vidovid, je predstavila svoje

dosedanje delo in svojo poslovno pot, nato pa je predstavila svojo vizijo vodenja Sole, ter
programske poudarke v novem petletnem mandatu, ki traja od leta 2022 do 2027.

Kandidatka je bila tudi edina prijavljena kandidatka na to delovno mesto.

Svet Sole je v pogled po elektronski poSti dobil vsa dokazila o poklicni usposobljenosti

kandidatke. Kandidatka je ob prijavi priloZila tudi vsa ustrezna in zahtevana dokazila, ki so

potrebna za prijavo in nadaljnji izbor. kandidata na delovno mesto ravnatelja.

Svet stariev 05 Rodica podaja pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico 05 Rodica,

gospe MileniVidovi6.

Sklep 1.3.1.: Sveta starSev 05 Rodica podaja pozitivno mnenje o kandidatki za

ravnateljico O5 Rodica, gospe MileniVidovii.



oJNovNA 3ola

KenejM t3, 1230 Domtqlq Stowniio

K 4. Razno - pobude, predlogi.

1. Vpra5anje: Ponovno se je zastavilo vpra5anje o popravilu, oziroma o obnovi potk okoli Sole. Pobuda starSev je
bila, da naj bi se vse pe6 Boti okoli Sole obnovile, ker so nekatere v zelo slabem stanju. '

Ravnateljica je povedala, da so na Obdino DomZale ie oddali pobudo in pro5njo, da se te poti
okoli Sole uredijo v najkrajiem moZnem dasu. Odgovora o tem 5e niso prejeli. Ko bo odgovor
priSel, bo Sola obvestila starie oz. realizirala obnovo potk na juZni zelenici.

2' Vpraianje: Promet po dovozni poti, ki sicer namenjena intervencijskim vozilom in dostopu na zadnje igri5de.
Star5e je zanimalo predvsem to, kaj bi lahko 5ola naredila, da se starii, ki pripeljejo otroke (zlasti otroke 1.

razredov) v 5olo, nebi zapeljali na to pot in tam tudi parkirali. TeZava je predvsem v tem, da so ogroZeni otroci, ki
odhajajo iz ali v Solo in so vozniku praktidno skriti, ker so majhni. To je za otroke lahko tudi smrtno nevarno.
Predstavniki stariev so predlagali, da bi Sola vedkrat letno preko e-sporodil star5e obve5dala o varnih poteh v 5olo
in jih opozarjala na pravilno odlaganje otrok in parkiranje v okolici Sole. Star5i so tudi predlagali, da bi Obdina
DomZale Sirie pogledala problem Solskih poti in 5olske okolice in da bi te teZave reiila s krajinskimi, oziroma
u rbanistidnim i re5itvami.

Ravnateljica se je popolnima strinjala s problemom voZnje in parkiranja po omenjeni dovozni
poti in potrdila, da Sola obve5da starie o tem, da na teh poteh naj ne parkirajo svojih vozil. To
obvestilo vedno poSljejo tudi ob odhodih v Solo v naravo, ker s tem podetjem starSi blokirajo
odhode avtobusov. Zeljo stariev o bolj varnih potek okoli iole, bo ravnateljica obvestila Obdino
DomZale (Svet za preventivo v cestnem prometu) in Solskega koordinatorja za prometno varnost.

Ob tej priloinosti je ravnateljica tudi predstavila evropski projekt SOSKR POT, na katero se je
O5 nodica skupaj z Obdino DomZale sicer prijavila, a leto5nje iolsko leto ni bila izbrana.
Ravnateljica je 5e enkrat poudarila, da je Sola tudi finandno odvisna od obdine.

3. VpraSanje: Ponovno se je odprla tema o 5oli v naravi - smuianje.
Star5i v oddelkih 5. razredov pristiskajo na predstavnike star5ev s pro5njami, da bi vseeno otrokom 5ola omogoiila
Solo v naravi - smudanje. Spra5ujejo, de bi bila kak5na moZnost, da to nadomestijo v 6. razredu. StarSi vseeno mislijo,
da so otroci bili prikrajiani za to izku5njo, ker bi se naudili smudati (tisti, ki 5e ne znajo) in naudili bi se samostojnosti
in odgovornosti. Starii so 5e enkrat izpostavili nekatere domialske osnovne 5ole, ki so izpeljale to Solo v naravi v
drugih obdobjih.

Otrokom, ki letos obiskujejo 5. razred so v LND vkljudili dva tematska zimska 5portna
dneva. Tako so imeli udenci en 5portni dan, ki je bil namenjen teku na smudeh in spoznavanju
krpljanja, drugi,pa prav tako teku na smudeh, sankanju in igram na snegu. Ravnateljica pove, da
razume, da ta dva Sportna dneva nikakor ne nadomestita Sole v naravi, a so poizkusil narediti vse,

da udenci ne bodo prikrajiani.

Ravnateljica poudari tudi, da je za 5olo obvezujoda samo 1 izpeljava Sole v naravi v vseh 9
letih Solanja, a se OS nodica trudi, da bi 5olarjem zagotovila 6 takinih posebnih izku5enj. 5 izvedb
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torej pomeni nadstand ard za udence. Sole v naravi se vsakoletno prilagajajo glede na to, kaj je Soli

ponujeno, predvsem s strani CSOD.

V 5. razredu imajo udenci predvsem poudarek na opravljanju kolesarskega izpita, in to
poizkusijo vkljuiiti v 5olo v naravi.

Ravnateljica poudari, da v vsaki organizaciji 5ole v naravi sodeluje veliko Stevilo ljudi, ki

poleg te organizacije i,n udeleibe peljejejo 5e svoj redni pouk. Predvsem so v te Sole v naravi vpeti
uditelji Sportne vzgoje, ki morajo poskrbeti 5e za Sportne dneve, opravljanje 5portnega kartona,
plavalnih tedajev in podobno.

Ponujati aktivnosti zanazaj ni moZno. Ravnateljica je poudarila, da razume Zelje star5ev in
da se je o tem pogovarjala z aktivom SVZ, a da se mora Sola drZati pravilnikov o izvedbah 5ol v
naravi.

Starii so prosili vodstvo 5ole, da naj razmisli o tem, da bi generaciji 201-1 omogodili to
5olo v naravi do konca njihovega Solanja na 05 Rodici.

4. Vpra5anje: Predstavniki star5ev z 05 Jar5e so izpostavili, da si otroci Zelijo otroSkega igri5ia pri 05 Jar5e. Zanima
jih, de je kak5na postavitev igral Ze v planu za prihajajode leto. lmajo pa predlog, da sami izdelajo nadrt za ta
igrala.

Ravnateljica je starSem predstavila plan za opremo igriSda pred enoto Jarie. V planu je
izdelava peskovnika, ki bi bil financiran s strani 5olskega sklada. Poudarila je, da je potrebna
celovita prenova igri5da in da je potreba nabaviti vsa igrala, ki imajo ustrezne certifikate. Nekaj

igral se na tem igri5du sicer ie nahaja, a ima Sola ieljo po celostni prenovi. 5ola ieli prenoviti tudi
celotno 5olsko poslopje, dodatijedilnico in urediti igriSde okoli 05 Jarie. Glede na to, da se veliko
investicij v to Solsko igriSde odvija iz Solskega sklada, ravnateljica pozdravlja idejo, da pri tem z

idejami, izrisi, sodelujejo tudi starii. Ravnateljica je predlagala, da se starii otrok (preko razrednih
predstavnikov v svetu stariev), ki obiskujejo podruZnico Jar5e, poveiejo z uditeljico ga. Ani Gale

(kontaktna oseba za oddelke Jar5e, ani.gale@guest.arnes.si), da se predlogi oz. pobude ne

podvajajo.

5. Vpra5anje: Starie je zanimalo, de imajo udenci pri kosilu 5e na voljo lonike z vodo in pitnike.

Ravnateljicarazloli, da so z uvedbo nove jedilnice ukinili pitnike in londke z vodo. Deloma zaradi

korona stanja v drZavi, deloma pa tudi zato, ker so se pladnji, na katerih so bili londki z vodo,
nedotaknjeni vradali v kuhinjo. Zaradi tega so udence pozvali, da naj s sabo prina5ajo svoje bidone
in da najsivodo nalijejo iz pipe, ker je v naiem okolju ta voda pitna in ni oporetna.

Sestanek se je zakljudil ob 18:30.



Zapisala:

Petra Zirovnik Grudnik

Priloge:

- Lista prisotnosti (v arhivu)

enjak Pavli

Preds


