
Zapisnik
1. redne seje Sveta starSev 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica, ki je bila

v ponedeljek, 30. 9.2019, ob 18. uri v udilnici N l4

Prisotni: l8 predstavnikov star5ev, Sonja Arbeiter, JoZica Smogavec, Sara LeSnik Cvedek
Odsotni: I predstavnik starSev

Dnevnired:

I . Predstavitev in potrditev dnevnega reda - ravnateljica
2. Volitve predsednika in podpredsednika Sveta star5ev za Solsko leto 201912020 - ravnateljica
3. Potrditev zapisnika prej Snje seje predsednik
4. Udni uspeh ob koncu Solskega leta20l8l2019 - pomodnica ravnateljice
5. Predstavitev Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 201912020 - ravnateljica
6. Razno:

- volitve treh predstavnikov v Mavridno zakladnico
- volitve 5e dveh predstavnikov v pritoZbeno komisijo
- komisija za prebrano

7. Pobude in predlogi Sveta starSev.

Sestanekje do izvolitve novega vodstva vodila ravnateljica, kije predstavila dnevni red
Predstavniki Sveta star3ev so dnevni red potrdili.

K roiki 2

Predstavniki star5ev so soglasno potrdili Ano Buiar (7. c) za predsednico in Jerneja Hrena (1. a)
za namestnika predsednice Sveta starSev za to Solsko leto.

Vodenje seje je nadaljevala predsednica Sveta starSev Ana Budar.
StarSi so potrdilizapisnik zadnje seje.

Uini uspeh ob konca Solskega leta 201812019 je predstavila pomodnica ravnateljice JoZica
Smogavec (priloga zapisnika).

Na Soli smo imeli 447 udencev. Udni uspeh je bil naslednji:
l. VIO - 100 % pozitivnih
2. VIO - 98,66 o/o pozitivnih
3. VIO - 94,70 % pozitivnih

tJdni uspch v tem Solskem letu ne izstopa in je primerljiv z prejSnjimi Solskimi leti.

Pri NPZ smo tudi lani bili nad republiSkim povpredjem.

K todki I

K todki 3

K lor'ki ,l
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Pozvali smo starSe deveto5olcev naj prihajajo k uram dopolnilnega, dodatnega pouka, uram za
nadarjene in pripravam za NPZ, ki bodo tudi ob sobotah. Udenci pri teh urah veliko pridobijo, kar
opaZajo tudi star5i in se uditeljem tudi zahvaljujejo.

Predstavitev Letnega delovnega nairta (LDN) za Solsko leto 201912020 - ravnateljica, Sonja
Arbeiter:

V uiileljskem poklicu se poiulim dobro, ker naredim nekaj dobrega za drugega. (Mateja Perioljd)

Vizija temelji na vrednotah Sole, ker so dobri medsebojni odnosi, timsko delo in strokovnost pogoj
zalo, da so naSi udenci uspe5ni in sredni. Vizija Soleje zagotoviti udencem tako Solsko okolje, da
bodo spo5tovali sami sebe in druge udeleZence v vzgojno izobraZevalnem delu v skladu z
vrednotami naSe Sole. NaSa vizija je udenec, ki bo veliko znal in se bo veselil Zivljenja.
Vsak udenec ima svoje modno podrodje, zato je naloga nas uditeljev, da to podrodje najdemo in ga

raz.vljamo.
Zelimo razvijati 8 krogov odlidnosti pri vseh udencih od 1. do 9. razreda, saj gre za vrednote, ki jih
potrebujemo vse Zivljenje.
Ko so Helen Keller vpraSali: >Kaj je po va3em mnenju Se huje, kot roditi se slep?< Odvrnila je:
>Videti. a ne imeti vizije.<

Poslanstvo Sole je vzgoja in izobraZevanje otrok in mladine v skladu zjavno veljavnim programom
Skupaj gradimo prihodnost zdravih in srednih ljudi.

Prednostne naloge v iolskem letu 201912020:

. ohranjanje doseZene kakovosti,
o 8 krogov odlidnosti,
o Bralna pismenost - skb in odgovomost vseh (uditeljev, star5ev in udencev),
o skrb za nadarjene - na vseh podrodjih nadarjenosti,
. skrb za udence z DSP,
o skrb za vsakega udenca, formativna spremljava - sodelovanje z Zavodom RS za Solstvo,
o nidelna toleranca do nasilja,
. smotrna in udinkovita raba IKT pri pouku,
o izkustveno uienje v uiilnici na prostem.
o poudarek na telesni aktivnosti udencev,
. navajanje udencev na samostojnost in odgovornost,
o pozitiven odnos do okolja, skrb za zdravo Zivljenje,
o razlidne oblike sodelovanja s star5i za skupno reSevanje vzgojne problematike,
o dvig ravni sodelovanja Sole s 5ir5o lokalno skupnostjo.

Na Soli imamo letos 448 udencev v l9 oddelkih.

Tretji predmet pri NPZ v 9. razredu bo zgodovina.

Poleg projektov, ki so Ze utedeni bomo letos prideli s projektom Erasmus*.

Nova kuhinja. katero smo si zelo Zeleli, bo kmalu kondana. Nadrtujemo, da bomo s kuhanjem
priteli v zadetku novembra. Vse tede po terminskem planu. PovrSina meri 130 m2. V sodelovanju s

starSi in udenci bo komisija za prehrano pripravila jedilnike.
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Letos imamo v vseh razredih skupaj 25 delovnih zvezkov v primerjavi s Solskim lelom 2009/2010.
ko jih je bilo 57.

Imamo novo, lepo pregledno, Solsko spletno stran

Pobuda starSevje bila, da bi roditeljske sestanke imeli vsak dan po en razred, da bi bili lahko starSi,

ki imajo ved otrok prisotni pri vsakem.

K todki 6

Mavriina zakladnica (poroiilo je priloZeno) skbi za nadstandard vseh udencev. Poleg Ane Budar
(7. c). Boruta Hojnika (6. b) smo izvolili 5e dva predstavnika star5ev v komisijo. To sta: Mateja
Zajc (l . b) in Andrej Mavsar (9. b).

PritoZbena komisija odloda o pritoZbah v zvezi z uresnidevanjem pravic in dolZnosti otroka oz.

uienca (60. c dlen Zakona o OS). Izvolili smo dva dlana: Jemej Hren (1. a) in Mojca Kolar (4. a)

Rezervni dlan je Nives Brezovnik (3. b).

Komisija za prehrano: Irena Novak (6. a) in Karin Zagomil5ek Cizelj (8. b). Tu je 5e predstavnica
Sole Alenka Mikolid in predstavnik udencev Valentina Kajtna (9. a).

K todki 7

Pobude in predlogi star5ev:

Uiilnica 7. c v pritlidju Sole (bivSa garderoba). Udenci trdijo, daje prostor velik in v njem
zvok preved odmeva. Dogovorili smo se, da bomo v udilnico namestili bosse, ki bodo
udencem sluZili za rekreacijo in na steno pritrdili knjiZne police.

Namenski dan traja od 1. do 5. ure. Ta dan odpadejo vse druge dejavnosti razen varstvo in
OPB. Namenske dneve bomo sproti objavljali na oglasni deski pred razredom in preko e-

Asistenta.

PoloZnice za prehrano Zelijo starSi preko spletne banke

PoiitniSko varstvo pobuda za varstvo zajulij in avgust, preko obdine, ki naj bi bila
nosilec poditniSka varstva za vse udence obdine. Sola lahko nudi prostor in prehrano.
Pozanimali se bomo, kako organizirajo in izvajajo poditni5ko varstvo drugod (Duplek in
Slovenske Konjice).

Socialno in iustveno opismenjevanje - V prejSnjem in tem Solskem letu seje tim naSih

uditeljic usposabljal v okviru izobraZevanja Vamo in spodbudno udno okolje. Tako bomo v
tem Solskem letu z udenci v okviru razrednih ur, dnevov dejavnosti ali med predmetne
povezave delali na podrodju socialnega in dustvenega opismenjevanja v obliki delavnic.
Obravnavali bomo teme: prepoznavanje in uravnavanje dustev, empatija, medosebne
spretnosti, reSevanje konfliktov, samozavest, dobro podutje v razredu, vedenje in ravnanje.
IzobraZevali bomo uditelje, da bodo lahko sami delali z udenci na tem podrodju, vzporedno
pa bomo delali tudi z udenci. delavnice bomo prilagodili starosti otrok. Z delavnicami
empatije smo Ze zadeli v 7. ainJ. c razredt - Sara LeSnik Cvedek.

Odpiralni ias Solske knjiZniceje objavljen, udenci imajo vedno moZnost za izposojo.
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Kontakt s starSi, ki ne Zelijo sodelovati s 5olo. Vedno si prizadevamo sodelovati z vsemi
starSi. ieprav imamo kontakte in bi star5i morali biti dosegljivi (2e zaradi varnosti otroka).
nekateri starsi lega ne upoSlevajo.

Vnema za branje pri udencih s staros{o upada. Zato preko projekta Rastem s knj igo
sku5amo ohraniti bralno kulturo. Ob posebnih priloZnostih izvajamo 5e medgeneracijsko
branje. StarejSi udenci berejo mlaj5im in so vzomiki branja. Se posebej udence 3. VIO
spodbujamo k branju za bralno znadko slovensko, angleSko in nemsko. Ce vztrajajo pri
tem branj u vseh devet let, postanejo >zlati bralci<.

a Z zbiranjem odpadnega papirja bomo nadaljevali. Vsak torek popoldan pred govorilno
uro in vsako sredo zjutraj po torkovi govorilni uri. Lani smo zbrali 28 ton papirja in zntLali
stroSek ekskurzije udencem od 2 do 7 €.

Sestanekje bil zakljuden ob 19.30.

Zapisala:
Marija GoSnjak

Predsednica sveta starSev:

Ana Budar
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