
Zapisnik
7. redne seje ilanov Sveta star5ev 2. osnovne Sole Slovenska Bistricao

dne 25. 5.2022 ob 18.00 v uiilnici N20

Prisotni : I 2 predstavnikov star5ev
Odsotni: 9 predstavnikov starSev

Dnevni red:

l. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev 4 predstavnikov star5ev in imenovanje upravnega odbora Solskega sklada Mavridna

zakladnica
3. Potrditev seznama udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto 202212023
4. Razno

K TOEKI 1

Predsednica Sveta starSev je po uvodnem pozdravu predstavila dnevni red, ki so ga dlani soglasno potrdili.
Sledilo je nadaljevanje seje.

K TOdKI 2

Predsednicaje povabila k predlaganju predstavnikov star5ev za imenovanje v upravni odbor Solskega sklada
Mavridna zakladnica. Predlagani so bili:

l. Mateja Kondan
2. Jasmina Zidovnik
3. Maja Vindi5
4. Nata5a Stadler

Sledilo je glasovanje za imenovanje predlaganih kandidatov v upravni odbor Solskega sklada Mavridna
zakladnica. Vsi predlagani so bili soglasno potrjeni.

SKLEP I:
V upravni odbor Solskega sklada Mavriina zakladnica se imenujejo naslednji predstavniki star5ev:
Mateja Konian, Jasmina Zidovnik, Maja VindiS in Nata5a Stadler.

K TOEKI 3
Predsednica je prisotne dlane povabila k potrditvi seznama udbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih
predstavniki star5ev prejeli po elektronski poSti.

Slediloje glasovanje. Vedina je predlagane udbenike in delovne zvezke potrdila (10 ZA,, I PROTI, I

VZDRZAN)

Ravnateljicaje posredovala tudi proinjo knjiZnidarke, da se uience in star5e vzpodbudi, da se uibeniki ovijejo
in da se tako bolje ohranijo za naslednje generacije.

SKLEP 1:

Predlagani seznam uibenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto 2O2212023 je bil s strani Elanov Sveta

star5ev potrjen.

x rotrt l:
lzpostavljenaje bila pmblematika prometne vamosti prijutranjem odlaganju otrok ob prihodu v 5olo. OpaZa

se. da zaradi napadnega ustavljanja avtomobilov otroci nekontrolirano tekajo preko cesti5da do vhoda v Solo.



lzralenoje bilo mnenje, da jeto povezano predvsem s kulturo voznikov. Parkiri5da, ki so namenjenaza
odlaganje otrok, so pogosto f-iksno zaparkirana. Predlaga se, da se slednje voznike opozori na namen
omenjenih parkirnih mest.

Predlaga se, da predstavniki starSev na roditeljskih sestankih izpostavijo problem prometne vamosti otrok in
se na to temo pogovorijo 5e z ostalimi starii. Prav takoje bilo predlagano, da se osveSda udence in se v
zadetku prihodnjega Solskega leta starSem na to temo poSlje okroZnica preko elektronske poSte.

SKLEP 2:
Na 1. roditeljskem sestanku v Solskem letu 202212023 se star5e opozori k veiji prometni kulturi pri
odlaganju otrok, uience pa se osve5ia o prometni varnosti.

Podanoje bilo tudi vpra5anje glede poditniSkega varstva - ali bi bilo le - to moZno tudi v mesecu avgustu?
Ravnateljica je zagotovila, daje poditni5ko varstvo zagotovljeno v mesecu juliju in daje znana tudi cena
poditni5kega varstva na udenca na dan, ki znaSa 4,00€.

Predlaga se organiziranje poditniSkega varstva prvih l4 dni v juliju in zadnjih l4 dni v avgustu in da se na
obdino poda predlog za zagotovitev poditni5kega varstva z njihove strani.
Predsednicaje podala podporo k slednjemu predlogu z zagotovilom. da bo dopis oz. pro5njo na temo
poditniSkega varstva pripravila in poslala na Obdino Slovenska Bistrica.

Glede prijav na poditniSko varstvoje ravnateljica zagotovila, da bodo vse informacije podane na spletni strani
Sole (skupaj s prijavnico) 5e v tem tednu.

SKLEP 3:
Predsednica Sveta star5ev na Obiino Slovenska Bistrica poda pro5njo za organiziranje poiitniskega
varstva uiencev.
Na spletno stran Sole se v tem tednu objavijo vse informacije in prijavnica za poEitni5ko varstvo
uEencev.

Podano je bilo opaZanje, da je bilo eno od nedelj videno s strani neznancev odna5anje (kraja) odpadnega
papirja iz Solskega kesona. Predlaga se namestitev kljudavnice na keson.

Glede kvalitete hraneje bilo zastavljeno vpraSanje, ali se upoSteva nadelo kratkih dobavnih verig in ostalih
zahtev, karje ravnateljica potrdila. Prav takoje bilo povedano, da bo v mesecu juniju udencem in star5em v
izpolnitev podana anketa na temo Solske prehrane. lzraLena je bila Zelja, po objavi rezultatov te ankete.

Podanoje bilo tudi vpra5anje glede dasovne odzivnosti uditeljev na komunikacijo star5ev preko e-asistenta z
Zeljo, da bi bili uditelji hitro in dosledno odzivni.

Glede popoldanskega varstva je bila izraZena zaskrbljenost glede doslednega nadzora nad udenci - ali je
zagotovuena vamost otrok? Ravnateljicaje povedala, daje v popoldanskem varstvu zagotovljeno zadostno
Stevilo uditeljev, ki se trudijo za dosleden nadzor.

Seja Sveta star5ev je bila zakljudena ob 18.50.

Zapisala:

Andreja Koren
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Predsednica Sveta starSev:
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dr. Spela Korent Urek


