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Datum: 26.05.2022

Zapisnik

3. redne seje Sveta star5ev Osnovne 5ole Rodica v 5olskem letu 202L12A22, ki je

bila v detrtek, 25. paja 2022, ob 17.00, v Solski zbornici.
Prisotni: Lista prisotnosti je priloiena.

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

Dnevni red:

t. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta starSev v Solskem letu 2O2L/2O22.
2. Prve informacije o realizaciji LDN 2O2I/2O22.
3. lzhodi5da za Solsko leto 2022/2023- dopolnitve, predlog nadstandardnega programa v

5o lske m letu 2022 / 2023.
4. Evidenca udbenikov ter soglasje k skupni nabavi cen delovnih zvezkov za 2022/2023.
5. Razno.

K 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta star5ev v Solskem letu2O2L|2O22.

Predsednica Sveta starSev 05 Rodica je spomnila vse prisotne starSe, da so zapisnik prejeli
po e-mailu. Ravnateljica je podala korekcije zapisnika, ki pa niso vsebinske (slovnidne napake,

pravilno poimenovanje organov,...). Vse prisotne je pozvala k potrditvi zapisnika.

SKLEP 1.1.1.: Svet star5ev O5 ROOICA je soglasno potrdil 2apisnik 2. seje Sveta star5ev v
Sof ske m letu 2O2Ll 2022.

K2. Prve informacije o realizaciji LDN202Ll2O22.

Ravnateljica 05 Rodica predstavi prve informacije o realizaciji LDN 202L/2022. Kot pojasni
je vrednotenje in analiza izvedbe programa (LDN 2O2I/2O22) v,teku, zakljudena bo do
20.O8.2O22. Kot tudi pretekla leta (razen nekaterih izjem v >covidnem letu<) so se udenci 05
Rodica udeleZili precej5njega itevila tekmovanj in natedajev, nekateri so 5e v teku. Realizacija 5ol

v naravi, v tem trenutku, potekajo po zastavljenem planu.

PodrobnejSe informacije oz. predstavitev realizacije LDN 2O2t/2O22 bodo predstavljene v

zadetku nasled njega Solskega leta.

K 3. f zhodiSEa za Solsko leto 202212023 - dopolnitve, predlog nadstandardnega programa
v Solskem letu 2022/2023.

Ravnateljica O5 Rodica predstavi izhodi5da za Solsko leto 2022/2023. Po trenutno znanih
informacijah naj bi imeli v Solskem letu 2022/2023 28 oddelkov - v bododih 7. razredih imamo
Stevildno mejno situacijo. Razpis za CSOO programov je zakljuden, trenutno sta nerazporejeni dve
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lokaciji: ND Dimnice ter tedenski program za7. razred. V teku so tudi nadrtovanja nadstandardnih

ekskurzij; Anglija (april/maj 2023 udenci dodatnega pouka angleSdine v 9. razredu),

AvstrUa/Nemdija (maj 2023 - udenci obveznega izbirnega predmeta nemSdina), medpredmetna
izvedba ekskurzije obveznih izbirnih predmetov. Dokonden predlog bo podan z Letnim delovnim
nadrtom 2022/2023

V naslednjem Splskem letu se nekoliko spremeni Solski koledar - na ravni termina zimskih
poditnic. Zadetek pouka je OLO9.2022.

K 4. Evidenca utbenikov ter soglasje k skupni nabavi cen delovnih zvezkov za 202212023.

Solski strokovni aktivi so do 23.4.2022 ravnateljici predlagali seznam udbenikov in delovnih gradiv
(delovni zvezki) za posamezne predmete, ki jih bodo poudevali v Solskem letu 2022/2023. Evidenco
udbenikov za Solsko leto2022/2023 potrdi ravnateljica, soglasje k skupni nabavni ceni delovnih
zvezkov pa poda Svet star5ev (predstavniki starSev so evidenco od 1-. do 9. razreda prejeli po mailu
skupaj z vabilom na 3. sejo).

Skf ep: Svet starSev 05 Rodlca poda soglasje k evidenci uibenikov za Solsko leto 202212023.

K 5. Razno - pobude, predlogi.

StarSiso pred 3. Sejo sveta starSev, pisno po mailu posredovali svoja vpraSanja, pobude, mnenja, na

katera so prosili odgovor ga. ravnateljice.

t. Ena od mamic je bila obveSiena glede pojavljanja odraslega moikega cca 30 let pred OS Rodica, vsakodnevno,
na motorju, okoli 8h. Dejansko se nahaja okoli 5ole tudi popoldne, enkrat je bil opaZen ob L5:30, ko je odprl
torbo na motorju in mirno prodajal vredice otrokom, Gospa, ki'je to opazila, je obvestila policijo. Vpra5anje: kaj
todno bo Sola naredila glede nastale situacije oz, ali ima lola pripravljen plan preventive, da se zajezi preprodaja
drog v okolici 5ole.

Ravnateljica o dogodku ni bila obveSdena, prav tako o >situaciji< ni bil seznanjen nihde drug s 5ole. V
primeru, da bi se na opisan dogodek odzvala policija (de je bila poklicana) bi o tem nemudoma
obvestili vodstvo 5ole.

2, PosredovanajebilapobudavezananaigriSdepri Jar5ki 5oli: ali bi bilolahkoigriSdevpopoldanskemiasuinv
iasu 5olskih poditnic ponovno odprto (tako kot je bilo pred marcem 2020 oz. pred korono),

Ravnateljica pojasni, da je igriSde zaprto v izogib vandalizmu, hkrati gre za igriSde, kije namenjeno
udencem in ne sodiv javno/odprto igriSde. Z zakljudkom obratovalnega dasa 5ole, se ograja zapre s

tem pa tudidostop do igriSda.

Star5is podrodja Vira so povedali, da so odprta igriSda res pogosto predmet vandalizma, kiga je
teZko obvladovati (eno takinih igriSd je v njihovi soseski, upravlja ga Zavoda za Sport DomZale).
Ravnateljica sicer predlaga, da bi tudi krajaniJarS podali pobudo za ureditev odprtega/javnega
otro5kega igriSda, saj gre za obmodje z velikim Stevilom mladih druZin. Problem vandalizma pa bo
verjetno treba reSevati tudi tam.
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3.' Posredovano je bilo vpraianje vezano na prometno ureditev pri parkiriSdu, kjer parkirajo zaposleni - pri
parkiriSdu jetudi prehod za pe5de, ki pa je popolnoma v ))mrwem kotu<, tako, da otroci nevidijo na cesto ter
vpra5anje glede prepredevanja parkiranja nekaterih starSev na dovozni cesti na iolsko igriSde, s dimer se

popolnoma blokira ostali promet ter onemogodi varen prehod udencem.

Ravnateljica piojasni, da je parkirSde, kjer parkirajo zaposleni, v javni lasti, ter da bi bilo potrebno
pobudo glede navedenega nasloviti na obdino DomZale. Glede parkiranja pred 5olo, na dovozu na

igri5du ter na plodnikih, so starSi opozorjeni na vsakem pruem roditeljskem sestanku in tudi kasneje.

4. PosredovanajebilaproSnja,ki temelji natragidnemdogodku,ki smogaizvedeli izmedijev,gledesmrti
(samomor) osnovnoSolske deklice, in sicer v smeri izvajanja preventivnih programov ozave5danja otrok.

Ravnateljica je pojasnila, da se vsako leto, v sodelovanjuzZD DomZale, izvajajo programi
ozave5danja otrok v zvezi z duSevnim zdravjem. Prav tako se izvajajo lastni programi, kot npr.
Sprostitvene dejavnosti v Soli - joga, pogovori s svetovalno sluibo,...Potekajo tudi obdobna
izobraZevanja osebja (senzibilizacija, znaki stisk, prua pomod...).Tak5ni dogodki so tragidni, vedno
vedplastni, problem je, da jih mediji obravnavajo senzacionalistidno - potem se na dogodek tudi
hitro pozabi.

5. Posredovan je bil predlog glede finandno opismenjevanja udencev v zadnji triadi, ki temelji na predavanju za

uditelje, ki ga organizira revije Finance, Nekaterim stariem se to zdi zelo dober predlog za dodatni izbirni
predmet, zato se napro5a ravnateljico, da idejo prenese uiiteljskemu zboru.

Ravnateljica je pojasnila, da izbirnega predmeta, ki bizajeltotemo ni.Je pa interesna dejavnost na

temo podjetniStva.

Seja se je zaklludila ob L8,45 uri.

Zapisala:

Tina Visenjak Pavli njak Pavli

Priloge:

- Lista prisotnosti (v arhivu)
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