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

v torek, 9. 10. 2018, ob 16. uri v udilnici N14

Prisotni: 13 predstavnikov star5ev, Sonja Arbeiter, JoZica Smogavec, Sara LeSnik Cvedek
Opravideno odsotni: 2 predstavnika star5ev

I . Predstavitev in potrditev dnevnega reda - ravnateljica
2. Volitve predsednika in podpredsednika Sveta star5ev za Solsko leto 2018/2019 - ravnatelj ica
3. Potrditev zapisnika prejSnje seje - predsednik
4. Udni uspeh ob koncu Solskega lera2017l20l8 - pomodnica ravnateljice
5. Predstavitev Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 201812019 - ravnateljica
6. Razno:

- volitve 3e dveh predstavnikov v Mavridno zakladnico
7. Pobude in predlogi Sveta starSev.

Ktodki 1

Sestanekje do izvolitve novega vodstva vodila ravnateljica, kije predstavila dnevni red.
Predstavniki Sveta star5ev so dnevni red potrdili.

K todki 2

Predstavniki star5ev so soglasno potrdili Ano Budar (9. a) za predsednico in Igorja KneZevida (3. b)
za namestnika predsednice Sveta starSev za to Solsko leto.

K todki 3

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

K todki 4

Drugi tuj jezik v OS ni obvezen. Ponujamo pa:
. angle5dino kot neobvezni izbirni predmet (NIP) v 1. razredu,
o interesno dejavnost nemSdina v 1.,2.in3. razredu,
o NIP nem5dinav 4.,5. in 6. razredu,
o obvezni izbimi predmet (OIP) nemSdina v 7., 8. in 9. razredu.
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Dnevni red:

Uini uspeh ob konca Solskega \eta201712018 je predstavila pomodnica ravnateljice JoZica
Smogavec (priloga zapisnika).
1. VIO - 97,35 oh pozitivnih
2 . VIO 99 ,33 %6 pozitivnih
3. VIO - 98,08 % pozitivnih
Imeli smo kar nekaj popravnih izpitov. Ugotavljamo, da so udenci sposobni dosedi minimum ob
vstopu v srednjo Solo oz. za vstop v vi5ji oddelek.



Predstavitev Letnega delovnega nairta (LDN) za Solsko leto 2018/2019 ravnateljica, Sonja
Arbeiter:
Mogoie nam ne bo uspelo priproviti prihodnosti za svoje olroke, lohko pa pripravimo svoie olroke
na prihodnost (Franklin Delano Roosevelt).
Vizija temelji na vrednotah Sole, ker so dobri medsebojni odnosi, timsko delo in strokovnost pogoj
zato, da so naSi udenci uspeSni in sredni. Vizija Sole je zagotoviti udencem tako Solsko okolje, da

bodo spo5tovali sami sebe in druge udeleZence v vzgojno izobraZevalnem delu v skladu z
vrednotami na5e Sole. Na5a vizija je udenec, ki bo veliko znal in se bo veseliI Zivljenja.

V poslanstvu Sole smo zapisali, da skupaj gradimo prihodnost zdravih in srednih ljudi.

LDN je temeljni dokument, ki doloda vsebino, obseg in razporeditev vzgojno izobraZevalnega in
drugega dela v skladu s predmetnikom in udnim nadrtom ter obseg, vsebino in razporeditev
razSirjenega programa, ki ga izvaja Sola.

V Solskem letu 201 8/201 9 imamo na Soli 45 8 udencev v I 8 oddelkih in 23 6 udencev v podalj Sanem

bivanju v 7 skupinah oz. 4,8 oddelkov.

Letos poseben poudarek dajemo gibanju udencev pred, med in po pouku.
Vkljudeni smo v projekt: Uyajanje tujegajezika v obveznem progftrmu in preizku5anje koncepta
razSirjenega programa v OS - Zdravje in gibanje ter preko NIJZ Maribor in Zdravstvenega doma
Slovenska Bistrica v Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjSevanja neenakosti v
zdravju v lokalnih skupnostih. V projektu Sport skozi socialno integracijo sodelujemo z OS Minka
Namestnik Sonje.

Pouk poteka za vse razrede v dopoldanski izmeni. Predmetni pouk se zadne ob 7.30 z izbimimi
predmeti, udenci pa imajo lahko v tem dasu tudi dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti ter
razedne ure. Ob 8.20 se pridne 1. ura pouka ostalih predmetov na razredni in predmetni stopnji.

Delovne sobote:
29. 9.2018 pouk - nadome5danje pouka prostega dne 24. 12. 2018
02. 3.2019 pustna povorka (v skladu z 2. odstavkom 4. dlena Pravilnika o Solskem koledarju)
11. 5.2019 pouk - nadome5danje pouka prostega dne 3. 5.2019

Druge oblike pouka:
Tedaj plavanja za udence 1. razreda v Pristanu Maribor od I l. 2' do 15. 2. 2019.

Sola, naravi s tedajem plavanja za udence 3. razreda v Termah iateZ od 13. 5. do 17. 5. 2019

Sola v naravi s tedajem smudanja za udence 5. razreda naRogliod 7. l. do 11. 1.2019.
Kolesarski tedaj in izpit za udence 5. razreda.

Tedaj plavanja za udence neplavalce v 6. razredu.

Sola, .taravi , naravoslovnimi in kultumimi vsebinami v CSOO Cerkno od 10. 9. do 4.9.2018.
Knj iZni sejem v Ljubljani za nadarjene udence 9. razteda - zlate bralce.
Intenzivne vaje mladinskega pevskega zbora.

Vesele poditnice.

2

K todki 5

V 1., 4., 5. in 6. razredu ponujamo l5 neobveznih izbimih predmetov, v 7., 8. in 9. razredu pa 20

obvemih izbimih predmetov.

Dnevi pouka: od 3. 9. 2018 do 24. 6. 2019.



Tekmovanja v znanj u
Sportna tekmovanja
Raziskovalne naloge z razlitnih podrodij
Ekskurzije udencev
Interesne dejavnosti

Govorilne ure za starSe organiziramo vsak l. torek v mesecu in enkrat tedensko v dopoldanskem
dasu. Toje enotno za celo 5olo v petek, od 7.45 do 8.15.
Nadrtujemo tudi tri roditeljske sestanke, ki se bodo zakljudili z govorilno uro.
Mavridna zakladnica - Na podlagi pogodb star5i pomagajo uresnidevati nadstandardne potrebe
udencev.

Na Soti je zaposlenih 43 strokovnih delavcev, I I administrativno tehnidnih delavcev, 4 delavci so
zaposleni preko javnih del in 9 delavcev dopolnjuje delovno obvezo v naiem zavodu.

Ravnateljica se je zahvalila Ani Budar za povabilo v studio TV Maribor. Iva VrhovSek in Ajda
Ftidar sta govorili o preiivljanju prostega dasa v Slovenski Bistrici. Ajda paje predstavila tudi
pravljico Sonce iSde prijatelja, katere artoricaje inje napisana tudi v Braillovi pisavi.

Zahvala starSem tudi, da so prisluhnili in oblekli svoje otroke v mavridne barve majic. Ob deseti
obletnici Sole so mavridni ples zaplesali vsi udenci na parkiri5du pred telovadnico v soboto, 29. 9.
2018.

Mavriina zakladnica (porodiloje priloZeno) skrbi za nadstandard vseh udencev. Poleg Ane Budar
(9. a), Igorja KneZevida (3. b) smo izvolili 5e dva predstavnika stariev v komisijo. To sta: Rebeka
Bedenik ( 1 . b) in Borut Hojnik (5. b).

K rodki 7

Pobude in predlogi star5ev:
. Predsednica sveta starse se je zahvalila celotnemu kolektivu 2.OS za dudovito prireditev ob

10. rojstnem dnevu Sole in pogostitev po proslavi v avli Sole.
o BoZidni bazar bo v detrtek, 6. 12.2018 na naSi Soli. Sola pripravlja sredelov, star5i bodo

imeli svojo stojnico.
c Zbiranje odpadnega papirja - v sredo zjutrai (dan po govorilni uri) od 7. ure do 8.20.

Na predlog starSev bomo zbirali papir tudi ob torkih med popoldansko govorilno uro.
StarSi tudi predlagajo, da kontejner zaklenemo, v popoldanskem dasu se namred na igriSdu
in v okolici kontejnerja zbirajo ljudje, v kontejnerju tudi zakurijo. Na Solskem igri5du, kije
dostopno tudi ostalim krajanom, bomo obnovili napisne table.

Sestanekje bil zakljuden ob 18. uri.

Zapisala:
Marija GoSnjak

Predsednica sveta star5ev
Ana Budar
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K todki 6


