
Zapisnik
2. redne seje Sveta star5ev 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica, kije bila

v torek, 8. l. 2019, ob 16.30 v udilnici N14

Prisotni: l3 predstavnikov star5ev; Sonja Arbeiter, JoZica Smogavec,
Opravideno odsotni: 3 predstavniki starSev

Dnevni red:

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda seje
2. Pregled in potrditev zapisnika prej Snje seje
3. Porodilo o izvedenem dobrodelnem koncertu (ravnateljica)
4. Razno:

- varstvo vozadev in zadrZevanje v Soli
5. Pobude in predlogi dlanov Sveta star5ev

6. Mnenje o izbiri ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

K todki 1

ilani Sveta starSev so soglasno potrdili predlog dnevnega reda

K todki 2

ilani Sveta star5ev so tudi soglasno potrdili zapisnik prej Snje seje.

Predsednica Sveta starSev seje zahvalila vodstvu Sole za dobro organizacijo dobrodelnega koncerta,
Se posebej za dudovitega gosta Adija Smolarja.

-., Tudi ravnateljica se je zahvalila starSem za vso pomod in stojnico, ki so jo pripravili.

Pri peki peciva so poleg udencev in uditeljice Alenke pomagale prostovoljke iz aktiva kmedkih Zena
Zg. LoZnica. Hvala vsem.

Za sredelov smo zbrali 955 dobitkov od dobaviteljev, sponzorjev, prijateljev, sorodnikov.... Tudi
njim vsa zahvala.

Skupen izkupidek tega dne je bil 2.636,50 €.

Sredstva smo oz. bomo porabili tako, da smo vsem udencem omogodili ogled filma v kinu, talne
ige bomo dopolnili 5e na razredni stopnji in na hodniku predmetne stopnje. En del sredstev bomo
namenili socialno ogroZenim udencem.
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K toiki 3



Udenci lahko po kondanem pouku na avtobus oz. slarse podakajo v knjiZnici, v kotidkih pred
knjiZnico ali v avli Sole. StarSi Zelijo, da namestimo klopi 5e v prostor pred garderobe.

Sklep: V prostor pred garderobe pri vhodu v Solo bomo namestili klopi, da lahko uienci
obleieni in obuti iakajo na avtobus oz. star5e.

K todki 5

Pobude in predlogi dlanov Sveta starSev:

Vsako leto na Soli organizirano Sejem poklicev. Tukaj smo imeli 2e predstavnike razlidnih
poklicev, obrtnike, Sole.. ... Zadnj i dve leti smo povpra5ali udence o poklicih, ki jih zanimajo
in jih popeljali v vrtec, v lekamo, v gledaliSde, v veterinarsko bolnico, v RTV center, na

srednje Sole. . ..

Sklep: Za prihodnji Sejem poklicev bomo poprosili za pomot tudi star5e uiencev.

Sestanek predstavnic sveta star5ev 9. razreda glede valete bo v petek, 11 . I .2019, ob 8. uri
pri ravnateljici.

K todki 6

Svet star5ev seje na 2. redni seji Sveta zavoda seznanil z vlogami treh kandidatov, ki izpolnjujejo
pogoje za delovno mesto ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica.

Pozitivno mnenje dajemo dosedanji ravnateljici Sonji Arbeiter.

Z njenim dosedanjim strokovnim delom smo izjemno zadovoljni.

V desetih letih je 5olo popeljala do zavidljivih uspehov in reSevala tudi tehnidne pomanjkljivosti
novozgrajene stavbe.

Ima vodstvene sposobnosti, da usmerja kolektiv k prijazni in vami Soli, ter hkrati uvaja novosti, ki
so nadstandard Sole.

Sestanekje bil zakljuden ob 18. uri.

Zapisala:.
Marija Go5njak

Predsednica sv
Ala Budar
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starSev:

K todki 4


