OS IVANACANKARJA
Losca1
1360 VRHNIKA
ZAPISNIKI4. SESTANKASVETASOLE
ki je bil v torek,1.junija2010,v zborniciSolena Losci I
PredsednjcaSvetasole,gospa KatarinaKobal,je pozdravilavse navzode,ugotovila
sklepdnost
in predlagala
naslednji
dnevnired:
'1. Pregledzapisnikazadniegas$tanka Sveta5ole.
2. Pravilaiolskega reda.
3. Diferenciacila
v Solskemletu 20i0/ll.
4. Nadstandardne
dejavnostiv Solsksml€tu 2010/11.
5. Zakono Solskiorehrani.
6. UEbeni5kisklad.
7. Razno.
PrisotnidlaniSvetaSoleso se s predlaganim
dnevnimredomstrinjali.
je prilogaarhivskemuizvoduzapisnika.
Listaprisotnosti
1. PregledzapisnikazadnjegasestankaSvsta sole
Na 13. sestankuSVETASOLE,ki je bil v detrtek,22. apdla2010,je bil sprejet sklepo
imenovanju
ravnateljice.
je bil poslanna ministrstvo
Sklepo imenovanje
ravnateljice
za Solstvo
in sport,ustanovitelju
obdiniVrhnikain imenovani
ravnateljici,
ki so tudikandidirali
Ostalekandidate,
za ravnatelja
osnovne
50lelvanaCankarja,
smoobvesti
o imenovanju.
SKLEP: elani Sveta Sole niso imeli pripomb na zapisnik 13. seje, zato se
zapisnikv zapisaniobliki potrdi.
2. PravilaSolskegareda.
Predsednica
SvetaSoleje povedala,da smo na 7. seji SvetaSole(27.5.2009)
sprejeli sklep, da se predlaganiosnutek Vzgojneganadrt potrdi, z moznostjo
dopolnjevanjavseh, tako strokovnihdelavcev,kot starsev,udencevin tudi lokalne
skuDnosti.
Strokovnidelavci Sole so osnutek podrobnoobdelali na delavnicahin delovnih
konferencah.Po e- posti ste dlanisveta prejeli predlog PMVIL Solskegareda in
VZGOJNInadrtsole. Oba dokumentamora svet potrditi.Objavljenabosta v Solski
publikaciji.GospaElissaTawitianje povedala,da se je javilotudi nekajstarsev,ki so
bili pripravljenipri oblikovanjuPravilSolskegareda in Vzgojnemnadrtusodelovati.
Najbolj dejavenje bil gospod Marjan ceohelli, sprejelipa so sklep, da povsem

zaupajostrokovnim
delavcemsole, da oni dokondnooblikujejooba dokumenta.
proaktivno,
DelovatiZelimo
v samo delogolezelimovkljudevatiudence. Nadrtujese
vedletnoizobra:evanjestrokovnihdelavcev,predlaganaje mediacijain rest'tucija.
Pravilamorajobitiza vse udenceenaka,depravje potrebnopri izvajanjukaznipaziti,
kako se jih izvaja (npr. otroka, ki je doma fizidnokaznovanje potrebnodrugaae
obravnavati).
V Vzgojnemnadrtuje med pohvalamiomenjenosodelovanjez vrhniskimkinom in
deljenjembrezpladnihvstopnic. Po mnenju nekaterihto bolj sodi med Pravila
Solskegaredakot pa v Vzgojninaartsole.
SKLEP:Prbotni ilani Svetazavodaso soglasnopotrdilipredlog,da se stavek
nV sodelovanjuz vrhniskim kinom ae nagradi razred,ki je bil najboljsi v
posamezniakciiizbiraniastaregapapirra,z brezpla6nimi
vstopnicami(prestavi
v PravilaSolskegareda.
SKLEP:SvetzavodaOS lvanaCankarjaVrhnika,Logca1, Vrhnika, v sktadus
60. d dlenom Zakonao osnovni Soli (Uradni list RS, gt. 102/2007)sprejme
predlaganiVzgojninaErts predlaganimpopravkom.
SKLEP:SvetzavodaOS lvana CankariaVrhnika,Losca 1, Vrhnika,v skladus
60. e dlenom Zakonao osnovni Soli (Uradnilist RS,5t. 102/2007)sprejme
predlogPravilSolskegaredas predlaganimpopravkom.
3. Diferenciacija
v Solskemletu 2010/11.
je v skladus 6. dlenomPravilnika
gospamag.PoloncaSurcaGerdina,
Ravnateljica,
o diferenciaciipouka v osnovniSoli pripravilapredlogza izvajanjediferenciacije
poukav OS lvanaCankarja
v Solskem
letu2010/1
1. Gradivoso dlanidobilina seji.
Notranjodiferenciacijo
bomoizvajaliod 1. do 9. razredapri vseh predmetihin pri
drugihoblikahorganiziranega
delaz udenci.Fleksibilno
diferenciacijo
bomoizvajaliv
4., 5.,6. in 7. razreduprislovensaini,
tujemjezikuin matematiki.
poukav 8. in 9. razredu.Po
4. dlenpravilnika
omogoda
razlidne
oblikediferenciacije
posvetovanju
s slrokovnimiakivi je predlagala:
. V 8. razredubomo pri slovenskem
jeziku iz Stirihoddelkovoblikovali7
heterogenihskupin,ker strokovniaktiv slavistovmeni, da bodo vsi udenciv
jezikuse bodov 8.
manjsihheterogenih
Priangleskem
skupinahve6pridobili.
razreduvrnilinazajna distinivojskipoukin pravtako bo tudi pri matematiki.
. V 9. razredupa nadaljujejo
z oblikovanimi
skupinami
od lanskegaleta,ker bi
biloteZkosedajna novootrokedelitiin oblikovali
skupine.
predmetihpredlagali
Uditeljiso na podlagiudnegauspehaudencapri posameznih
razvrstitevudencevv nivoje.Starsi so obvestiloo razvrstitviv nivoje za svojega
otrokaZe dobiliin de se s predlaganim
nivojemnisostrinjali,so moraliSoloo tem
pisnoobvestiti.Vabljeniso na sestanek,da 5e enkratskupajz uditeljempreverijo,ali
je predlaganinivoza otrokares najboljsi.
Predlogje na svojiseji obravnavalSvetstarsevv torek,25. 5. 2010,in dal soglasjek
predloguravnateljice.
SKLEP: Prisotni 6lani Sveta zavoda so soglasno podprli Predlog za izvaianie
diferenciacijepouka v OS lvana Cankarjav Solskemletu 2O1OI2O'|1,

4. Nadstandardne
dejavnostiv solskemletu 2010/11.
programainteresnihdejavnostiso 6lani prejelipo posti
Ponudbonadstandardnega
skupajz vabilom.Svet Solemora programpotrdi in ta mora biti objavljenv Solski
publikaciji.
gospa PoloncaSurca Gerdina,je povedala,da je izbor
Ravnateljica,
pribliinoenaklanskemu,
tudiceneso Zetretjeletoostalenespremenjene,
Pri temje
potrebnopoudaritj,da je pri dejavnostih,
ki jih izvajajodelavcigole, prispevek
je potrebnonatandno
namenjen
izkljuano
za nabavomateriala.
Prizunanjihizvajalcih
spremljatiin pregledovati,
de dejavnostiizvajajov skladus pravili.
Gospa Krisch bi Zelelaodgovor,zakaj imamo za izvajanjeplesa za izvajalcele
je, da se ved plesnimiolam ponudi
Plesnomestoin nikogardrugega.Predlagala
in to podenakimipogoji.
moinostsodelovanja
kaksneso skupinepri plesuHIPHOP.Osnovniprogramse
GospoMrakje zanimalo,
izuajaod 4. do 9. razreda,nadaljevalnipa od 4. do 7. :,azteda.
Ali gre za pomoto,ali
je restako in zakaj.Odgovorbo dobilapo e-posti.
SKLEP:Prisotni6lani SvetazavodaOS lvana CankarjaVrhnikaso soglasno
potrdilipredlaganinadstandardni
programinteresnihdejavnostiza Solskoleto
2010t201'1.
5. Zakono Solskiprehrani.
Ravnateljica,
mag. PoloncaSurcaGerdina,je povedala,
da je bil 20. maja 2010,
sprejetin 31. maja2010objavljen
v Uradnemlistunov Zakono Solskiprehrani.
Ta
predvidevaenotnosubvencioniranie
Solskemalicev visine2/3 ceneza vse udencev
osnovnisoli. Sola mora do 24. avgusta2010 sprejetiPravilaSolskeprehrane.V
mesecujuniju se bodo pravilapripravilain nato bo 5e ena dopisnaseja Svetasole,
na kateribododlanita pravilapotrdili.
Cena$olskemalicese s sklepomministraza Solstvoin 6portpoenotiin po novem
znasa0,80€ na udenca.1/3 cene bodo pladalistarsi,razen,ae bodo uveljavljali
dodatnosubvencijo,
ki pa naj bi jo po novemregevalpristojniCenterza socialno
delo.V mesecujunijubo pokebnotudi pobratiprijavena malicoza naslednje
Solsko
leto in podatke,samo Stevilanebrez imen, posredovatina l\4inistrstuo
za golstvoin
Sport.
Za naslednjeiolsko leto bo potrebnopripravitipogodbeo nadinupladilastroikov
prehrane,dnevovdejavnosti,interesnihdejavnosti,likovnegamateriala.Ravnatel.iica
bo pripravilapredlogin ga dlanomsveta Soleposredovalana vpogledpo e-posti.
poloznicznasadolg starsevdo Soletrenutno28.000,00
Zaradinepladevanja
€. Ta
problembo potrebnoizpostavititudi na prvih roditeljskihsestankihv naslednjem
po dvehmesecih
Solskem
letu. Po novembo Solaizstavila1. opominnepladnikom
poloznicin nato2. opominpredtoZbopo treh mesecihnepladevanja
nepladevanja
poloZnic.
SKLEP:Prisotniilani Svetazavodaso oblikovalienotno mnenjeo postopku,
neplaievanjapoloinic in sicer: 1. opomin neplainikom po dveh m€ecih
poloinic,
neplacevanja
in 2. opomin pred toibo po treh mesecihnepladevania
nato sledi izvrsba. Neplainik mora poleg dolinega zneska pladati tudi stroske
opomina(poloinica,postnina,...).

6. UdbeniSki
sklad.
je povedala,
o upravljanju
z udbeniskim
skladom
Ravnateljica
da 7. 6lenPravilnika
pravi,da sredstva,zbranaiz izposojevalnin,
odskodninin odkupa(v nadaljevanju:
lzjemomalahkoSolaporabi
sredstvasklada)lahkoSolaporabiza nakupudbenikov.
gradiv
pripomodkov,
in
de za to pridobi
sredstvaskladatudiza nabavodrugihu6nih
pisnosoglasjesvetaSolein vrednosttakeganakupane preseze10%vseh sredslev
sklada v posameznemSolskemletu. lz sredstev sklada krije gola tudi stroSke
upravljanjasklada. V prihodnjemSolskemletu bi ta znesek namenili nakupu
za )na klop<.
za likovnovzgojoza 6., 7. in 8. razred,to je po l5 udbenikov
udbenikov
Udencemjih ne bo potrebnokupiti,zanjebo odgovarjaluditelj.Enakopredlagajotudi
za delounizvezekza glasbenovzgojoza 4. in 5. razred.
SKLEP:SvetSoleOS lvanaCankarjadaje pisnosoglasjeza nakupdrugihudnih
gradivin pripomoikoviz sredstev skladav posameznem
Solskemletu,vendar
pa vrednosttakeganakupane sme presedi1oyovsehsredstevsklada.
Solskemletu
Strokovni
aktivmatematikov
8. ezteda se je odlodil,da v naslednjem
pad
pa
pripravljali
razreda
ne
imeli
zvezkov,
bi
naloge
samiin jih
udenci8.
bi
delovnih
goli.
fotokopirali
v
Starsipa bi zanjepladali5,00€ po poloznici,
medtemko delovni
zvezekstane 12,00(21,00)
€.
SKLEP:Svet sole daie soglasie k strokovnemu mnenlu aktiva matematikov,da
v Solskemletu 2010/ll udenci 8. razredane nabavijodelovnih zvezkov,pad pa
bodo naloge pripravili uditelji in jih fotokopirali. Prispevekstarsev bo 5,00€.
7, Razno
Predsednica
Svetasole,gospaKatarina
Kobal,je predlagala,
da bi bilopametno,
da
pouk
pripomodke
svetsprejmesklepo nabavimateriala
za likovniin tehnidni
ter udne
za udence1. tazredaza naslednjeSolskoletoin tudi za naprej.
Na to oblikosmo preglize pred !eti. S tem smo :eleli zagotoviti
vsem udencem
enake pogojeza delo in ustvarjanjeter pestrostmaterialov.Vse skupaj pa je za
star$etudi cenovnobolj ugodno.Ves materialnabaviSolain starsiga pladajopo
poloZnici
v vedobrokih.
SKLEP: Svet iole oS lvana cankarja daje pisno soglasje za nakup
pripomodkov in mat€rialov za likovni pouk, tehnidni pouk in udnih
pripomodkovv 1. razredu(sablona,Skarie,..RJl ). Stroskestarsi poravnajo po
polotniciv ve6 obrokih.
gospaKatarinaKobal,se je prisotnimdlanomin vsemostalimzahvalila
Predsednica,
za udele:boin s sestankom
zakliudila
ob 21.uri.

Zapisala:
l\ilprinka
Svjgelj
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Predsednica
SvetaSole:
Katarina
Kobal

