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ZAPISNIK
sestanka sveta starSev, ki je bil v torek, 26. 9. 2017 ob I 7. uri
na Osnovni Soli Idrija

Prisotnipredstavnikirazredov:1.a, 1.b, 1.c,2.a,2.b,?.c,3.a,3. b,3.c,4.b,4.c,5..a,5.c,6.a,6.b,6.c,7'a,
7.b,7.c,8.a,8.b,9.a,g.b,g.c1.PSGodovid,2.in3.PSGodovid,4.in5.Godovid,PSZavratec,NIS,PPVI

Opraviiili odsotnost: 4. a, 5. b, 8. c
Ostali prisotni: lvica Vondina, ravnateljica

Sole, Zdenka Rejc

in Zdenka Skrt, pomodnici ravnateljice, Metka R'upnik,

predstavnica star5ev v svetu Sole
Zapisnikar: Mojca Koko5ar

Sestanek sveta starlevje v uvodnem delu vodila ravnateljica Ivica Vondina. Predlagalaje spremembo dnevnega reda:

Dnevni red:
in porodilo dosedanje predsednice sveta starSev
sveta
star5ev
Predstavitev vloge in delovanja
Volitve predsednika sveta star5ev (namestnika)
Porodilo o realizaciji letnega delovnega nadrta (LDN) za solsko leto 2016117
Predstavitev LDN za Solsko leto 2017118
Plan dela Solskega sklada za Solsko leto 2017118

1. Potrditev zapisnika prejSnjega sestanka

2.

3.

4.
5.
6.
7. Pobude in predlogi

SKLEP: Prisotni so se strinjali

K totki

s

spremembo dnevnega reda.

1.

prisotni niso imeli pripomb na zapisnik. Anita Jesenko, predsednica sveta starSev v Solskem letu 2016117,je podala porodilo o delu
sveta star5ev v prejSnjem Solskem letu.
Svetniki so sprejeli
SKLEp: Clani sveta star5ev so potrdili zapisnik prejSnjega sestanka sveta star5ev. Svetniki so se seznanili s

porotilom

predsednice sveta star5ev v Solskem letn2016117-

K toiki

2.

Ravnateljicaje predstavila zakonske osnove za delovanje sveta starSev.

K toiki

3.

Davorin Lampeje za predsednico predlagal Anito Jesenko, ki je kandidaturo sprejela.
SKLEP: Svetniki so soglasno izvolili Anito Jesenko za predsednico sveta star5ev za Solsko leto2017l18.
Vodenje sestanka je prevzela predsednica.

K totki

4.

podala porodilo o realizaciji LDN za preteklo Solsko leto. Med drugim je povedala, da se je obisk star5ev na
roditeljs[ih sestankih v primerjavi s prej5njim Solskim letom nekoliko zmanjSal. UdeleZba na govorilnih urah je bila dobra.
povedalaje, da za otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomod, postopek izdaje odlodbe traja najmanj pol leta, zato naj starSi,
ki menijo, da bi njihov otrok rabil dodatno strokovno pomod, dim prej zadnejo s postopkom usmerjanja.
SKLEP: ilani sveta star5ev so se seznanili z realizacijo LDN.
Ravnateljica

je

K toiki

5.

Ravnateljica je predstavila LDN za Solsko leto 2017lll.Med
drugim je povedala, da je sola s pomodjo solskega sklada
nabavila
opremo za tek na smudeh in bo v primeru ugodnega vremena
to-dim uo5 iztoristii"] S"i" u" sodelovala v projektu Inovativna
pedagogika ena na ena' Strokovni delavci bodo tudi v
tem Solskem letu intenzivno delali na medpredmetnem povezovanjem
po
vertikali in samoevalvaciji. LDN bo, ko ga bo potrdil svet Sole,
objavljen na spletni strani sole.
sKLEP: ilani sveta starsev so se sezninili z LDN za sorsko leto 2017/rg.

K totki

6.

Polona Lampe, predsednica Solskega sklada, je podala porodilo
o delu Solskega sklada. porodilo bo objavljeno tudi na spletni
strani
Sole' vse prisotneje pozvala,naj o dejavnostih Eolskega sklada
obvesdalo staise. loveaalaje, da bo dobrodelna prireditev
30' I l' 2017'Prav tako je prosila, naj star5e opozo.ijJ na akcijo zbiranjestarega
papirja, [ilo o.gunirirana spomladi in na akcijo
Vsak podpis Steje (pohodi na Hlevi5e). Novost v leto5njem letu bo
draLbatitovnhizaeikov udencev oS Idrija.
Ker je dvema dlanoma (Poloni Lampe in Davorinu Lampetu) Solskega
sklada v juniju pr"i"r."i *urdat, je bilo potrebno izvoliti
dva
nova dlana' Predlagali so Roka PrimoZida, ki se je strinjal s kandidafuro.
Predlagali ,o, au ui polona Lampe nadaljevala z delom
v
Solskem skladu, saj je njen prispevek zelo viden. Polona Lampeje
sprejela kandi-daturo za rok enega leta.

SKLEP: ilani sveta starsev .o ." ,"rnunili z delom 5orclela ,r.lrar. prisotni
so soglasno izvolili polono Lampe in Roka
Primoiiia za tlana Solskega sklada.
K toiki

7.

Ravnateljica

je

prisotne seznanila

z

obvestilom Ministrstva

za notrarye
ki je sole pozvalo, naj starse opozorijo na
problematiko pretirane uporabe sodobne tehnologije. Star5em je povedala, _zadeve,
aa se latrto v';.i,";;, ko se pojavijo tovrstni problemi,
za pomod obmejo tudi na Solo.
Poudarila je, da fotografiranje v Soli ni dovoljeno, saj na primer
seznami,-ki so objavljeni na oglasnih deskah, vsebujejo osebne
podatke' Zaradi vamosti je vstop v 5olo z vozidki, .61"4i
in rolkami ni dovoljen."prisotni so imeli na to, da vstop z otro.kimi
vozidki ni dovoljen, pripombe. Ravnateljica je pojasnila, da lahko v dasu
dehiranja pri prihodu v 5olo z otro5kim vozidkom za
pomod prosijo deZurne udence.
Starsi so opozorili na nevarno pot v 5olo s kolesi in nevarno pot mimo Modre
dvorane. pred glavnim vhodom v solo pa ni ustrezne
moZnosti ur,Sdanja koles in skirojev.
SKLEP: clani sveta startev predlagajo, da se na svetu zavoda in na sestanku
Sorske skupnosti obravnava problematiko
varnega prihoda v Solo s kolesi in skiroji ter se na pristojne naslovijo pozivi
k ukrepanju.
Ravnateljica je povedala, da se je Sola prijavila v projekt zdrav Livljenj.ski
slog in v prvem krogu ni bila izbrana, ker je imelo
prevedSol enakoStevilotodkprivrednotenjuzaupravidenostvkljudenosiiup.ogiurn.zutor"j.p.i:avilanarazpis,ki
gajeZavod,
za Sport RS Planica ponovil. Rezultati izbire naj bi bili znani v kratkem.
Pomodnica ravnateljice Zdenka Skrt je prisotne seznanila z novim projektom
irta odgovornosti na razrednistopnji. Ta najmlajsim
omogoda, da se navadijo na samostojnost, saj naj bi starSi svojim otiokom
ob prihodul 5olo dovolili, da gredo ,u-i, gu.a".ouo i,
v razred.
Zdenka Rejc je povedala,-da bodo v leto5njem Solskem letu na Soli oblikoval
tim za solsko prehrano, v katerem bosta tudi dva
predstavnika starSev, zato je prosila, da ju izberejo. Predlagajo Nino
Brus, ki se je strinjala s kanJidatr.o.
SKLEP: V tim za Solsko prehrano je soglasno izvoljena Nina Brus. Predstavniki
weta starsev bodo do petka,29.9.2017, na
elektronski naslov Sole poslali predloge za 5e enega ali dva kandidata, ki ju bo svet
starbev potrdil na dopisni seji.

Anita Jesenko je povedala, da bo potrebno spremeniti pravilnik sveta starsev,
Sama

je pripravljena sodelovati pri izdelavi novega p.uuilniku, prosila je

ponudila SaSa Gnezda in MatjaZ Revan.

Delovno skupino, ki bo izdelala nov pravilnik
fflnr:
Matjai Revan.

Se

zato je predlagala, bi ustanovili delovno skupino.
za dva dlana, ki bI sodelovala pri izdelavi. pomod sta

delovanja sveta starsev, sestavljajo
. -'--! - Anita Jesenko, SaSa Gnezda in

Anita Jesenko je povedala, da so starsi predlagali, da bi telesno teLo za Sportni
karton merili na nadin, da bi ta podatek ne bil
dostopen ostalim
udencem.

j": kako Sola reagira v primeru
Igt]s.ul?
oS
Idrija, ki v prilogi vsebuje seznam

pojava nasilja. Ravnateljica

je povedala, da sola postopa skladno s pravili solskega reda

kr5itev, postopkov (z opisij in ukrepov ,u pori^"rie krsitve. vsak primer se
resuje
individualno, saj je tudi vsak primer drugaden. Sofa vedno vkljudi'otroke, starsi, ur"
ril"t"n". Deluje s pomodjo r"aiu"li", sotrtu
svetovalna sluZba dela s celotnimi oddelki, v katerih.se pojavi nasilje. v primeru,
da soielouarle s starsi ni mogode, se sola poveZe
s centrom za socialno delo. Svetovalne delavke izvajaio delavnice pozitivne discipline
in senzJme integracije. Foujarila je, da sola
zagovarja nidelno toleranco za nasilje.

Y zvezi s primerom, ki seje zgodil prejSnji teden v 8. razredu, obra,vnave 5e potekajo, zato ukrepi
Se niso popolnoma doredeni. Na
vsak nadin pa Sola deluje strokovno, dogodek obravnava z vseh vidikov in bo po zakludeni
obravnavi
izvedlapredpisane sankcije
in izvedla vse ukepe, ki so potrebni, da bo razred funkcioniral. Ne more pa -o podrobnostih govoriti
na svetu

zaupne podatke.

star5ev, saj

gre za

V nadaljevanju so star5i posameznih razredov podali pripombe in predloge.
1. a Ob deZevnem vremenu je hodnik Sole spolzek, menijo, da bi morali namestiti ved preprog in bi le te name5dali takoj ob
nastopu padavin. Predlagajo, da bi ob glavni vhod postavili stojalo za deZnike za obiskovalce. Opozorili so, da se zatika kljuka na
vhodnih vratih. Zaradi gnede bi Zeleli, da bi odpirali obe kili notranjih vrat. Vodstvo Sole bo odpravilo navedene pomanjkljivosti.
Predlagajo namestitev hitrostnih ovir pri Modri dvorani. Navedena problematika se re5uje v sklopu celostne ureditve tega dela
mesta.

Zeleli bi, da bi otroci pri kosilu vsak dan dobili solato. Zanimalojih je, ali je daj, ki ga dobijo otroci, sladkan. Zdenka Rejc je
povedala, da daj ni sladkan. Prepoved vstopa z otroSkimi vozidki se jim zdi pretirana. Vodstvo Sole je kot razlog navedlo
zagotavljanje vamosti za udence in obiskovalce na hodnikih, kjerje ravno v dasu prihajanja in odhajanja udencev lahko gneda. Sola
bo seznanila vftec in obiskovalce, ki prihajajo po otroke z otro5kimi vozidki z moZnostjo, ki jo je ponudila ravnateljica, to je, da
imajo obiskovalci z otro5kimi vozidki zaradi omenjene prepovedi moZnost poprositi deZurne udence, da popazijo na vozidek.

PPVI Predstavnica je pohvalila delo z udenci in vzduSje v skupini.
1. c Pohvalili so itto odgovornosti. Sola s tem da udencem moZnost, da postanejo samostojni. Zeleli bi, da bi obstajal seznam
kroZkov. Ravnateljica je povedala, da je seznam objavljen v okviru LDN, ki bo kmalu objavljen na spletni strani Sole. Nekateri
kroZki ne zadnejo z delom takoj ob zadetku pouka, nekatere interesne dejavnosti se zadnejo Sele v oktobru. Prvo5olci dobijo
obvestila za vse kroZke v pisni obliki.
3. aZanimal jih je urnik Solske knjiZnice. Ravnateljica je povedala, da je knjiZnica zadasno odprta do 12h.Y prihodnosti bo odprta
do 14. ure.
3. c Pohvalili so uditeljice 2. razreda, ki so v prej5njem Solskem letu pripravile nastop za starSe. Spletna stran Sole ni aLtrirana.
Ravnateljica je pojasnila, da Sola nima na razpolago kadra, ki bi lahko urejal spletno stran in se vsak trudi po svojih najbolj5ih
modeh, ko opravlja to dodatno prostovoljno delo. Star5i niso bili zadovoljni s konceptom roditeljskega sestanka, saj so vsi razredi
skupaj. Ravnateljicaje povedala, daje glede tegaLe ukrepala.
4. b Udenci razreda so bili pohvaljeni za uspeh in disciplino, kar starSem veliko pomeni.
4. c Ali bo tudi v tem Solskem letu delovala e-redovalnica? Zdenka Skrtje povedala, da gesla za Lopolis ostajajo ista.
5. c Predstavnica pohvali razred.
7. a Primerna obutev za pohod: nekateri star5i so se pritoZili, da so ocenili, da so bili otroci primerno obuti, vendar temu ni bilo
tako. Zdenka Skrt je menila, da so udenci v 7. razredu dovolj veliki, da bi morali znati sami presoditi, kaj je to primema obutev.
Uditelj Leon Pisk je v prejSnjih letih udencem omogodil, da so v primeru dileme devlje prinesli v Solo pred Sportnim dnevom.
7. c Pripombe na prehrano: otrokom Sola ponuja nesladkan daj, na dneve dejavnosti pa s sabo nesejo sok Fruc, kije poln sladkorja.
za malico so vedkrat dokoladni kosmidi in mastni krofi, ki niso zdrava prehrana. Predlagajo, da bi udenci dobivali manj sladko in
bolj zdravo hrano.
Niso zadovoljni z moZnostjo komunikacije z uditeljico, saj jim je le-ta dala le moZnost, da z njo komunicirajo preko beleZke, ne pa
tudi preko elektronske po5te. Ravnateljicaje povedala, da imajo vsi uditelji Solske elektronske naslove injim star5i lahko pi5ejo na
elektronske naslove.
Opravidevanje izostankov: v primeru, ko Sola za udence prejme skupinsko opravidilo, to zadostuje in star5em ni potrebno pisati 5e
dodatnih opravidil.
Zeleli bi, da bi Sola prispevala za preyoze Sportnikov na Sportne prireditve, kjer predstavljajo 5olo. Ravnateljica je povedala, da je
pred leti svet Sole sprejel sklep, da polovico stro5kov zaprevoze in prijavnine pladajo star5i, polovico pa Sola. Polona Lampe je
dodala, da se lahko za kritje stro3kov obrnejo na Solski sklad.
9. a Vpra5anje gensko spremenjene hrane v Soli. Ravnateljica je povedala, da je Sola po veljavni zakonodaji dolZna nabavljati
hrano v sklopu javnih narodil, kjer ima omejene moZnosti.
Kolikokrat so Skropljena jabolka, ki jih dobijo udenci? Zdenka Rejc je povedala, da jabolka dobavljajo okoli5ki kmetje in se bo
pozanimala o kvaliteti.
Pohvalili so predavanja in delavnice za starSe in udence.
Anita Jesenkoje predlagala, da bi star5em po e-po5ti poslali povezave do gradivazavarno rabo intemeta, ki ga udenci obravnavajo
na delavnicah z namenom spodbujanja pogovora na to temo doma.
saj je bilo konec Solskega leta zelo vrode. Ravnateljica je'povedala, da bo klima
Zeleli bi, da bi imeli udenci primeme pogoje za pouk Sportne vzgoje (telovadnica).
4. in 5. Godovii Pohvalili so uditeljice, ker so objavile umike Ze pred zadetkom Solskega leta in tako omogodili stariem laZje
nadrtovanje. Udenci so zelo zadovoljni z novim uditeljem v podaljSanem bivanju.
PS Zavratec Pohvalijo uditeljico, ki si zelo prizadeva, da bi se ta podruZnidna Sola ohranila.

2. in 3. Godovii V udilnici bi Zeleli klimo,
nameSdena.

Sestanek

je bil kondan ob 20.25

Zapisala:

Predsednica sveta star5ev:

Mojca Koko5ar

Anita Jesenko

L-.zara
/

V-e,

