
osNovNn Sou RoDtcA
KETTEJEVA 13, DoMZnu
Svet star5ev

Datum: 02. 06. 2O2L

Zapisnik 3. seje sveta starSev v Solskem letu 202012021, ki je bil v sredo, OZ,O6.ZO2L, s
priietkom ob 18.00 v Solski avli

Prisotni: imenovani predstavniki oddelkov po listi prisotnosti, ravnateljica Milena Vidovid in
pomodnica ravnateljice Anica erne lvkovid

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

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta star5ev v Solskem letu 2020 /2021.
2. Prva informacija o realizaciji LDN 20ZO/2OZL
3. fzhodiSda za Solsko leto 2021/2022, predlog nadstandardnega programa v Solskem letu

2021./2022
4. Evidenca udbenikov ter soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za 2O2U2022
5. Razno

Ad 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta starSev v Solskem letu 2020l2O2L.

SKIEP: Zapisnik 2. seje sveta starSev v Solskem letu 2020/2021z dne, 23.2.202L, je bil soglasno
sprejet.

Ad 2. Prva informacija o realizaciji LDN 2020 l.202l
Ravnateljica ga. Milena Vidovid je predstavnikom predstavila prve informac'rje o realizaciji LDN v
5ol. fetu 2020/202I. lzvedba ob5olskih dejavnosti je bila zaradi epidemije modno okrnjena.
fzvedena je bila Sola v naravi v Pacugu v septembru 2020, v dasu Solanja na daljavo obSolskih
dejavnosti ni bilo mogode izvajati. Po ponovnem zagonu "Sole v livo" je bil realiziran "kolesarski
izpit" za uience 5. razreda, v pripravi je 5e na izvedbo plavalnega tedaja, v izvajanju so dnevi
dejavnosti, kolikor je mogode oz. prilagojeno glede na epedemiolo5ke omejitve.
Rezultatov Sportno vzgojnega kartona 3e ni, vendar se opaZa (Ze drugo leto zapored) slab5e
splo5ne gibalne sposobnosti otrok.



Gradbena dela na prenovijedilnice in kuhinje gredo h koncu, pritakuje se zakljuEek in uporabno

dovoljenje v mesecu avgustu 2O2L.

Ad 3. lzhodi5Ea za Solsko leto 2021 /2022, predlog nadstandardnega programa v Solskem letu

2O2Ll2022

Ravnateljica ga. Milena VidoviE je

koledarju za osnovne Sole za

izobraZevanje, znanost in 5Port.

Ravnateljica ga. Milena Vidovic je

programa v Solskem letu 2021/2022

predstavnikom predstavila izhodisEa nadstandardnega

ter predstavljen predlog 5ol v naravi ter predlogza dneve

dejavnosti a li ekskurzije.

Za 5ofsko leto 2o2L/2O22je podan predlog uditeljev Sportne vzgoje, da se za prvo triado v

okviru opB, kot nadstandard doda eno u6no uro Sportne vzgoje na teden (ura interesne

dejavnosti za celotno skupino). pri prijavah na neobvezne izbirne premete smo opazili

spodbuden trend - visoko zanimanje udencev za obikovanje izbirnega predmeta Sport v 2'

triletju (to za precejinje itevilo otrok pomeni dodatno uro organizirane Sportne dejavnosti)'

SKLEp: Svet stariev se seznani z izhodi5di za nadrtovanje v Solskem letu 2021/2022.

Ad 4. Evidenca uibenikov ter soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za2O2L|2O22

predstavnikom je bila podana skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv za

5olsko leto 2021/2022.

SKLEp: Svet star5ev soglasno poda soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za Solsko

leto 2O2L/2022

Ad 5. Razno.

- lzpostavljenih je bilo nekaj zadev v zvezi s poukom na nadaljavo, v smeri navodil in

smernic Ministrstva za novo Solsko leto. Ravnateljica pojasni, da v danem trenutku s

strani Ministrstva ie ni navodil oz. smernic za novo Solsko leto. Navodila oz. smernice se

pritakujejo do pridetka novega Solskega leta'

- tzpostavljeno je bito vpraianje glede nadhoda nad prehodom pri ielezniSki postaji

Rodica. Ravnateljica pojasni, da je izgradnja nadhoda v domeni obdine ter 57, v danem

momentu so pri prehodu 6ez ielezniSko progo postavljene gibalne ovire.

-- Glede izobraZevanja na daljavo je bilo izpostavljeno, da bi v prihodnje (v kolikor bi pouk

ponovno potekal na daljavo) otroci potrebovali ved "vodenja" ter obrazloZitev preko

zoom-a in ne samo gola navodila v pisni obliki - ravnateljica pove, da koncept pouka na

daljavo pomeni kombinacijo udnih pristopov, videokonferendne ure (npr. sinhrone

razlage) so eden od naiinov vodenja pouka na daljavo. TakSna so tudi strokovna

priporodila (poleg sinhronih pristopov utitelji glede na naravo predmeta in fazo udnega

procesa pripravljajo asinhrone razlage in navodila, preko katerih usmerjajo samostojno

predstavnikom posredovala podrobnej5a navodila o Solskem

Sofsko leto 2O2L/2022 prejetega s strani Ministrstva za



delo udencev). Potrebe in moZnosti udencev so zelo razlidne (mlaj5i so odvisni od
starSev, teiave v druiinah z vedjim Stevilom otrok, slab5e bivalne in tehnidne razmere).
Res Fa je, da'videokonferendni stiki oblikujejo dopoldansko strukturo, v nobenem
primeru -pa niso edina udna dejavnosti. Uporabne so bile tudi za neformalne stike (npr.

razredne ure), pogovorne ure, aktivnosti na podrodja raziskovanja, spodbujanja udencev

s statusi Sportnika in podobno. Temeljno udno okolje je spletna udilnica , na uporabo in

strategije dela bomo v okviru prvega tehnidnega dne u6ence ponovno pripravili v
septembru 2021.

Seja je bila zakljudena ob 19.20.

sveta starSev:

isenjak Pavli

Predsed


