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Zapisnik 3. seie sveta star5evv Solskem letu 2018 /2Ot9,ki ie bilav sredo, 5.6.2019
ob 18.00 v zbornici Sole.

Prisotni: 19 dlanov sveta star5ev oz. namestnikov in pomodnica ravnateljice Anica erne
Ivkovid.
Odsotni z opravidilom: Barbara Gerbec Rozman [l.cJ, Ksenia PojuZina (3.c), Sonja Adrovii
(5.aJ, Klementina Visenjak Pavli (5.c), Katarina Habe (7.b) in Marjana Kovadid (9.b)

Lista prisotnih je Priloga 1 tega zapisnika.

Po uvodnem pozdravu predsednika in sklepdnosti je bil soglasno sprejet naslednji dnevni
red:

1. Potrditev zapisnika 2. seje.
2. Prva informacijao realizaciji LDN 2018 /2019.
3. Predlog nadstandardnega programa v Solskem letu20t9/2020 - soglasje sveta

starSev.
4. Izhodisia za Solsko leto 20L9/2020.
5. Evidenca utbenikov ter soglasje k skupni nabavni ceni delovnlh nrezkov za

zOLe/2020.
6. Porodilo o aktivnostih v Aktivu svetov starSev OS domZalsko-kamni5ke regije.
7. Razno.

Ad 1. Pregled in potrditevzapisnika 2. seie Sveta star5evvSolskem letu 2018 /2019
Zapisnik 2. seje je bil soglasno potrjen.

AdZ. Prva informaciia o realizaciii tDN 2OL8/2OL9
Pomodnica ravnateljice je na kratko predstavila porodilo o realizaciji LDN in izhodi5da za
prihajajode Solsko leto.

- Zastavljeni cilji so Ze oziroma bodo realizirani do konca 5ol. leta fved kot 95o/o).
- Zakljudujejo se Sole v naravi in ekskurzije (pri5lo je do manj5ih sprememb zaradi

slabega vremena v maju).
- Udenci so dosegali odlidne rezultate na tekmovanjih.

Pomointca ravnateljice opozarja, da starii vse prehitro piiejo opraviiila otrokom zq
udeleibo na iportnih dnevih.

Ad 3. Predlog nadstandardnega programa v Solskem letu 2019 /2O2O
V 5ol.lefi20t9/20 so predvidene naslednje Sole v naravi:

- z.razred: kmetija fapril ali maj 2O2O)



4.razred: Pohorje fianuar Z0ZO)

Kot novost se naslednje leto predvideva izvedba taborov za nadarjene udence (2. in 3.
triadaJ:

- Za podrodje tehnike v CSOD Vojsko
- Za podrodje likovne umetnosti v CSOI Burja

Predvideni sta dve nadstandardni ekskurziji:
- Anglija, za udence 9. razredov, ki obiskujejo dodatni pouk iz angle5iine (april ali

maj 2020).
- Avstrija ali Nemdijaza udence obveznega izbirnega predmeta nemski jezik.

Dokonden predlogbo podan v LDN za20L9/20 in predstavljen na 1. seji sveta star5ev
naslednje Solsko leto.

Ad,4.Izhodi5ia za Solsko leto 2019 /ZOZO
V naslednjem Solskem letu bo Solo predvidoma obiskovalo 589 udencev, ki bodo
razdeljeni v 29 oddelkov [v 3. in 7. razredu bodo Stirje oddelki, v ostalih razredih pa trije).

- V 1. razredu bo neobvezni izbirni predmet angle5dina.- V 4.,5. in 6. razredu bo na izbiro ved neobveznih izbirnih predmetov.- Obvezni izbirni predmeti bodo v zadnjem triletju.
o Udenci, ki obiskujejo glasbeno Solo z javno veljavnim programom,lahko to

uveljavljajo kot izbirni predmet.

SoIa opozaria, da mora uCenec po prijavi na neobvezni izbirni predmet tega obvezno
ca iolskega leta in ta po en drugim
predmetih je potrebno predmeti
o,

V razsirjenem programu bo potekal dopolnilni in dodatni pouh interesne dejavnosti injutranje varstvo za t. razred.
Pri podaljSanem bivanju natandni podatki 5e niso znani,pridakuje se enak obseg kot letos.

Solski koledar za20l9/20 Se ni znan.

Ad 5. Evidenca uibenikov ter soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za
2OL9/2020.
dlani sveta smo po elektronski po5ti 29. maja 20L9 prejeli predlog skupne nabavne cene
delovnih zyezkov.
Po krajsi razpravije bil z dvigom rok predlog soglasno potrjen.



Svet star5ev tudi predlaga, da se naslednje Sol.leto nadaljuje praksa dobre komunikacije
med predstavniki aktivov uditeljev in starSev, ki smo jo vpeljali letos in uditeljem omogod4
da kvalitetno predstavijo nadin izbora gradiv, starSi pa takoj dobijo pojasnila na svoja
vpra5anja.

Ad 5. Poroiilo o aktivnostih v Aktivu svetov star5ev OS domZalsko-kamni5ke regiie
Na OS DomZale je bila 2T.majaseja aktiva svetov star5ev OS domZalsko-kamni5ke regije.
Na wet je zastopalBlai Kurnih ki je na seji sveta podal osnovne informacije o seji aktiva:

- Anketa o Solskem delu doma in anketa o psiholo5ki obremenjenosti otrok
Na kratko predstavljeni rezultati anket, ki sta bili izvedeni s strani ZASSS in Zavoda
za Solstvo. Preliminarni rezultati kaLejo na to, da otroci niso obremenjeni zato,ker
star5i pritiskajo nanje ali zato, ker imajo veliko ob5olskih dejavnosti, ampak ker
imajo veliko Stevilo predmetov ter zaradi nadina ocenjevanja. Prav tako se je
pokazalo, da se preved otrok udi tudi med poditnicami, ki bi sicer morale biti
namenjene poiitku. Nekatere Sole imajo zato vzpostavljeno dobro prakso brez
pisanja testov oz. ustnega ocenjevanja v kratkem obdobju po poditnicah.

- Zbiranje in potrjevanje skupne nabavne cene DZ
Predstavljeni dve dobri praksi v procesu potrjevanja skupne nabavne cene DZ in
sicer:
1. Pred sejo Sveta star5ev pogledamo, kako so izpolnjeni delovni zvezl<r, na seji to
povemo in se potem po 2. seji (po prvem ocenjevalnem obdobju) pogovarjamo o
izbiri delovnih nr ezkov.
2. Uditelj na roditeljskem sestanku predstavi, zakajje delovni zvezekfza naslednje
Solsko letoJ dober. Na razredni stopnji predstavi razrednik, na predmetni prav
tako, s tem da predhodno pridobi informacije od ostalih nosilcev predmetov.

- Letni seminar
V kolikor bo v letu t9 /20 das dopu5dal bosta izvedena dva seminarja (Solski sklad
in medvrstni5ko nasilje), v nasprotnem primeru bo izveden zgolj seminar o
Solskem skladu. Na seminarju o Solskem skladu bo poudarek na zbiranju sredstev
v sklad in izmenjava dobrih praks.

- Formativno spremljanje
Na Zavodu za Solstvo teiejo poskusi, da bi to uvedli, saj kjer se to Ze
poskusno, je zelo pozitivno sprejeto, Na OS Frana Albrehta Kamnik
poskusno formatirrno spremljanje na nekaj oddelkih [3. razred - cel razred in 6.
razred - pri enem predmetu) $er naj bi ta oblika ocenjevanja bila dobro sprejeta.
Pri tem ne gre le za opisno ocenjevanje, ampak uditelji v podajanje snovi bolj
vkljudijo uience, npr. na zaietku ugotovijo, kaj L,e znajo, otrok oceni otroka (npr.
govorni nastop) tako, da uiiteljica razdeli kriterije ocenjevanja, otroci pa so
ocenjevali kratko, jedrnato in s pozitivno naravnanostjo. Uditelj ima sicer pri takem
nadinu dela stisko, ker ni pravne podlage za formativno oceno, na koncu pa mora
5e vedno zapisati tudi Stevildno oceno, kar je teZko.

- Zbiranje podatkov o povpreini ceni kosil
Dogovorimo se za pripravo tabele o povpredni ceni kosil med Solami vkljudenimi v aktiv
domZalsko-kamni5ke regije z namenom ugotavljanja odstopanj in moZnosttzniilanja cene.



Podatke bo zbiral BlaZ Kurnik in jih posredoval Aktivu svetov star5ev OS domZalsko-
kamni5ke regije.

- Nadstandardni program
Zakonodaja natandno ne opredeljuje kaj je nadstandardni program, naj pa bi to bili
programi, ki niso v udnem nadrtu Sole. Lahko so tudi del uinega nadrta, vendar izpeljane
na nadstandardni ravni. Zakonsko je dolodeno, da star5i preko sveta star5ev zbiramo
predloge za nadstandardni program. ee bi svet star5ev podal predlog bi ga z
informacijami (dejavnost namen) predstavil vodstvu 5ole, ta pridobi informacijo o ceni in
predlog umesti v program. Ko je kondni predlog pripravljen, ga svet star5ev obravnava na
zadnji seji in ga potrdi. Praksa na skorajda vseh Solah je, da Sola sama pripravi predlog ga

predstavi svetu star5ev, ta pa ga potrdi.

Ad,7. Razno
Kotvedno, so bila vpra5anja in pobude zbrane pred sejo. So v prilogi 2.

Dodatno smo na seji izpostavili 5e Stiri zadeve:
- Marko fuvandit ( .b) je podal informacijo, da se je na temo prometa nabralo toliko

pobud, da je bilo s Solo dogovorjeno, da se najprej izvede sestanek v oLji skupini,
ki bo predlagala smernice za nadaljnje delo natem podrodju. S starani sveta star5ev
se je lahko udeleZi vsah ki bi pri tem sodeloval. Velja tudi za ostale star5e,

- Polona Bitenc (2.c) je vpra5ala, kak5na je zdaj politika Sole glede telefonov pri
udencih. Pomotnica ravnateljice je pojasnila, da je Sola obmodje tihih telefonov in

' da Sola to politiko iwaja. Svet star5ev predlaga, da Sola na prvi seii v
nasledniem predstavi prve izku5nie z novim Solskim redom, ki ie bil spreiet
v zaEetku tega 5ol. leta.

- Sonja Adrovii [5.a predstavnica star5ev v upravnem odboru 5ol. sklada) je pred
sejo sporodila: >Solski sklad je vieraj prejel proinjo za ftnanciranje iolskega glasila,
ki znaio po otroku 1,20 EUR, skupaj torej 842,40 EUR
Letos bomo po vsej verjetnosti odobrili financiranje, predlagamo pa, do se naslednje
leto financiranje prenese na stqrie. Vrednost 1,2 EUR bi se zaratunavala preko
poloinice,Iahko pa se dogovorimo, da se stariem zaraiuna L EUR" ostalo pa financira
sklqd.
easopis je le pramocija naiih otro\ strolek na osebo ni velik, za sklad, ki pa ie tako
teiko nabira sredstva pa je znesek kar visok<<

Seja je bila zakljudena ob 20.00.

Zapisal:
Marko fuvandid

Predsednik sveta star5ev:
Marko fuvandid


