
Zapisnik
1. redne seje tlanov Sveta stariev 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica,

ki je bila dne 7.9.2021ob 17.00

Prisotni: l9 predstavnikov starsev, Sonja Arbeiter, JoZica Smogavec
Odsotni: 2 predstavnika star5ev (od teh seje I opravidil)

l. Konstituiranje novega Sveta star5ev
2. Zadetek Solskega leta po modelu B
3. Pobude in predlogi

K totki I

Ravnateljica je uvodoma pozdravila vse prisotne, predstavila dnevni red, ki so ga dlani potrdili ter poudarila
pomembnost povezave uditelj-udenec-star5. Pohvalila je delo dosedanje predsednice Sveta starSev, go. Ane
Budar, pomembnost njenega dela ter izrazila hvaleinost za njeno delovanje vsa leta predsedovanja.

Sledilo je ravnateljidino povabilo k podaji predlogov in glasovanju za novega predsednika Sveta star5ev.

Ravnateljica je predlagala dr. Spelo Korent Urek. Drugih predlogov ni bilo.
Prisotni tlani so se strinjali s predlagano kandidatko in jo potrdili za novo predsednico Sveta star5ev.
Dr. Spela Korent Urekje v nadaljevanju prevzela besedo, zahvalila se je za zaupanje in nadaljevala z vodenjem
seje.

SKLEP l: Za predsednico Sveta starlev 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica je bila soglasno izbrana dr.
Spela Korent Urek,

K toiki 2

Ravnateljica se je uvodoma navezala 5e na zapisnik prejlnje seje in povedala, da je ureditev parkiri5da Sole v
teku, prav tako je pohvalila zelo uspeino izvedbo valete ob koncu preteklega Solskega leta.
Izpostavila je tudi pobudo s strani star5ev za zbiranje papirja (prva moZnost zbiranja bo 2e prvi torek in prvo
sredo v mesecu oktobru, sicer pa vsako prvo sredo v mesecu (tudi v primeru Solanja na daljavo).

Pohvalilaje tudi izvedbo poditni3kega varstva, kije bilo zelo uspe5no izpeljano.

Med poletnimi poditnicami se je opravilo na Soli tudi veliko del. Tako so garderobo razdelili in uredili 5e v eno
novo udilnico terjo ustrezno opremili. Obnovljenje bil parket v udilnici l. razreda intudi delno oplesk Sole. Se
v leto5njem koledarskem letu pa naj bi bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka in s tem
pridobitev l3 novih udilnic.

Ravnateljicaje 5e poudarila opaianja, daje Sola na daljavo na udencih pustila velike posledice (psihiine teZave.
uine teZave, vrzeli v znanju, ...). Prva polovica meseca septembra bo namenjena predvsem ponavljanju in
utrjevanju snovi preteklega 5olskega leta.

S strani ravnateljice je bil omenjen tudi podatek o tem, da se bosta v letoSnjem Solskem letu 2 udenca 5olala na
domu (2 udenca pa sta 5e v postopku odlodanja v zvezi s Solanjem na domu, ker morata glede tega podati soglasje
oba star5a). Sicer pa seje pouk v Solskem letu 2021122 zadel po modelu B.

Dnevni red:



Pomodnica ravnateljice, ga. Jo2ica Smogavec je v nadaljevanju omenila, da je v leto5njem Solskem letu
nadrtovanih kar 5 5ol v naravi (iz razloga, ker 2 Soli v naravi v preteklem Solskem letu. zaradi epidemije. ni
bilo):

- l. Sola v naravi pravkar poteka v iateZu (4.r.) - razmi5lja se, da bi se ta Sola v naravi nasploh iz meseca
maja prestavila na zadetek meseca septembra, saj se je ta termin izkazal kot dober

- 2. Sola v naravi, za 5.r. je predvidena od 10.- 14. I .2022 - Rogla
- 3. iola v naravi, za 7.r. je predvidena od 2l -25.3.2022 - CSOD Kavka
- 4. Sola v naravi, za 3.r. je predvidena od 9.- 13.5.2022 - (atei.
- 5. Sola v naravi s teCajem smudanja za 6. r.- trenutno Se nista potrjena termin in destinacija. I5demo

moZnosti za izvedbo.

Ga. Smogavec je izpostavila tudi Solske ekskurzije, ki so bile lani zelo lepo izpeljane (Zivalski vrt Sikaloo,
Rogatec, Rogla). Za letosnje Solsko leto je v nadrtu, v kolikor bodo razmere dopusdale, da udenci od L do 9.
razred.a v sklopu ekskurzij obi5dejo kraje od Primorske do Pomurja.

V sklopu interesnih dejavnosti se v letolnjem letu dodatno waja za2.r. in 3.r. predmet tehnika.

Predsednica Sveta star5ev je v nadaljevanju povabila dlane k podajanju predlogov in izvoliwi novega
namestnika predsednika Sveta star5ev. Predlagala je go. Andrejo Pogorevc, ki je bila soglasno z dvigom rok
tudi izvoljena.

SKLEP 2: Za namestnico predsednice Sveta star5ev se izbere ga. Andreja Pogorevc.

V nadaljevanjuje predsednica pozvala 5e k predlogom in izvolitvi enega izmed dlanov, za predstavnika v Svetu
zavoda.
Predlagana sta bila ga. Pogorevc Andreja in g. Repolusk Luka, ki sta bila pozvana h kratki predstavitvi in
odgovoru na vpra5anje, kak5en bi bil zanju primeren kandidat za ravnatelja. Na slednje je g. Repolusk poudaril
pomen funkcije ravnatelja. Pomembno je tudi, da ima bododi ravnatelj izkuSnje, je iz domadega okolja, da je
pripravljen sodelovati s Svetom star5ev, .. .

Ge. Pogorevc je pomembno, da ima bododi ravnateu zranje iz Solstva, daje na mestu, zna prisluhniti star5em,
predlogom. kritikam. Tudi spo5tovanje ravnatelja je zelo pomembno.

Sledilo je glasovanje z dvigom rok:
- ga. Andreja Pogorevc- 6 glasov
- g. Luka Repolusk- l0 glasov

SKLEP 3: Za predstavnika v Svetu zavoda je bil izvoljen g. Luka Repolusk.

K toiki 3

lzpostavljenoje bilo vpraSanje, zakaj nekateri starii komunicirajo z vsebinami za starie, preko otrokovih Teams-
ov, namesto preko e-Asistenta? Ravnateljica zagotovi, da se bo to uredilo.

ilane Sveta star5ev je zanimalo Stevilo cepljenih zaposlenih na Soli, kerje to pogojeno z njihovim zaupanjem,
da poSiljajo otroke v vamo in zdravo okolje. Zaenkratje cepljena komaj dobra polovica zaposlenih obdinskem
nivoju osnovnih 5ol in tudi v naSem zavodu.
G. Hren je apeliral na zaposlene, da naredijo vse za vamo in zdravo Solsko okolje.

Seja Sveta starSev je bila zakljudena ob 18.05.

Zapisala:

Andreja Koren

Predsednica Sveta stariev:
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