
OS IVANA CANKARJA
Losca 1
1360 VRHNIKA

ZAPISNIK I4. SESTANKA SVETA SOLE
ki je bil v torek, 1. junija 2010, v zbornici Sole na Losci I

Predsednjca Sveta sole, gospa Katarina Kobal, je pozdravila vse navzode, ugotovila
sklepdnost in predlagala naslednji

dnevni red:

'1. Pregled zapisnika zadniega s$tanka Sveta 5ole.
2. Pravila iolskega reda.
3. Diferenciacila v Solskem letu 20i0/ll.
4. Nadstandardne dejavnosti v Solsksm l€tu 2010/11.
5. Zakon o Solski orehrani.
6. UEbeni5kisklad.
7. Razno.

Prisotni dlani Sveta Sole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika.

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Svsta sole

Na 13. sestanku SVETA SOLE, ki je bil v detrtek, 22. apdla 2010, je bil sprejet sklep o
imenovanju ravnateljice.
Sklep o imenovanje ravnateljice je bil poslan na ministrstvo za Solstvo in sport, ustanovitelju
obdini Vrhnika in imenovani ravnateljici, Ostale kandidate, ki so tudi kandidirali za ravnatelja
osnovne 50le lvana Cankarja, smo obvesti o imenovanju.

SKLEP: elani Sveta Sole niso imeli pripomb na zapisnik 13. seje, zato se
zapisnik v zapisani obliki potrdi.

2. Pravila Solskega reda.

Predsednica Sveta Sole je povedala, da smo na 7. seji Sveta Sole (27.5.2009)
sprejeli sklep, da se predlagani osnutek Vzgojnega nadrt potrdi, z moznostjo
dopolnjevanja vseh, tako strokovnih delavcev, kot starsev, udencev in tudi lokalne
skuDnosti.
Strokovni delavci Sole so osnutek podrobno obdelali na delavnicah in delovnih
konferencah. Po e- posti ste dlani sveta prejeli predlog PMVIL Solskega reda in
VZGOJNI nadrt sole. Oba dokumenta mora svet potrditi. Objavljena bosta v Solski
publikaciji. Gospa Elissa Tawitian je povedala, da se je javilo tudi nekaj starsev, ki so
bili pripravljeni pri oblikovanju Pravil Solskega reda in Vzgojnem nadrtu sodelovati.
Najbolj dejaven je bil gospod Marjan ceohelli, sprejeli pa so sklep, da povsem



zaupajo strokovnim delavcem sole, da oni dokondno oblikujejo oba dokumenta.
Delovati Zelimo proaktivno, v samo delo gole zelimo vkljudevati udence. Nadrtuje se
vedletno izobra:evanje strokovnih delavcev, predlagana je mediacija in rest'tucija.
Pravila morajo biti za vse udence enaka, deprav je potrebno pri izvajanju kazni paziti,
kako se jih izvaja (npr. otroka, ki je doma fizidno kaznovan je potrebno drugaae
obravnavati).
V Vzgojnem nadrtu je med pohvalami omenjeno sodelovanje z vrhniskim kinom in
deljenjem brezpladnih vstopnic. Po mnenju nekaterih to bolj sodi med Pravila
Solskega reda kot pa v Vzgojni naart sole.

SKLEP: Prbotni i lani Sveta zavoda so soglasno potrdili predlog, da se stavek
nV sodelovanju z vrhniskim kinom ae nagradi razred, ki je bil najboljsi v
posamezni akciii zbirania starega papirra, z brezpla6nimi vstopnicami( prestavi
v Pravila Solskega reda.

SKLEP: Svet zavoda OS lvana Cankarja Vrhnika, Logca 1, Vrhnika, v sktadu s
60. d dlenom Zakona o osnovni Soli (Uradni list RS, gt. 102/2007) sprejme
predlagani Vzgojni naErt s predlaganim popravkom.

SKLEP: Svet zavoda OS lvana Cankaria Vrhnika, Losca 1, Vrhnika, v skladu s
60. e dlenom Zakona o osnovni Soli (Uradni list RS,5t. 102/2007) sprejme
predlog Pravil Solskega reda s predlaganim popravkom .

3. Diferenciacija v Solskem letu 2010/11.

Ravnateljica, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, je v skladu s 6. dlenom Pravilnika
o diferenciacii pouka v osnovni Soli pripravila predlog za izvajanje diferenciacije
pouka v OS lvana Cankarja v Solskem letu 2010/1 1. Gradivo so dlani dobili na seji.
Notranjo diferenciacijo bomo izvajali od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih in pri
drugih oblikah organiziranega dela z udenci. Fleksibilno diferenciacijo bomo izvajali v
4., 5., 6. in 7. razredu pri slovensaini, tujem jeziku in matematiki.
4. dlen pravilnika omogoda razlidne oblike diferenciacije pouka v 8. in 9. razredu. Po
posvetovanju s slrokovnimi akivi je predlagala:

. V 8. razredu bomo pri slovenskem jeziku iz Stirih oddelkov oblikovali 7
heterogenih skupin, ker strokovni aktiv slavistov meni, da bodo vsi udenci v
manjsih heterogenih skupinah ve6 pridobili. Pri angleskem jeziku se bodo v 8.
razredu vrnili nazaj na disti nivojski pouk in prav tako bo tudi pri matematiki.

. V 9. razredu pa nadaljujejo z oblikovanimi skupinami od lanskega leta, ker bi
bilo teZko sedaj na novo otroke deliti in oblikovali skupine.

Uditelji so na podlagi udnega uspeha udenca pri posameznih predmetih predlagali
razvrstitev udencev v nivoje. Starsi so obvestilo o razvrstitvi v nivoje za svojega
otroka Ze dobili in de se s predlaganim nivojem niso strinjali, so morali Solo o tem
pisno obvestiti. Vabljeni so na sestanek, da 5e enkrat skupaj z uditeljem preverijo, ali
je predlagani nivo za otroka res najboljsi.
Predlog je na svoji seji obravnaval Svet starsev v torek ,25. 5. 2010, in dal soglasje k
predlogu ravnateljice.

SKLEP: Prisotni 6lani Sveta zavoda so soglasno podprli Predlog za izvaianie
diferenciacije pouka v OS lvana Cankarja v Solskem letu 2O1OI2O'|1,



4. Nadstandardne dejavnosti v solskem letu 2010/11.

Ponudbo nadstandardnega programa interesnih dejavnosti so 6lani prejeli po posti
skupaj z vabilom. Svet Sole mora program potrdi in ta mora biti objavljen v Solski
publikaciji. Ravnateljica, gospa Polonca Surca Gerdina, je povedala, da je izbor
pribliino enak lanskemu, tudi cene so Ze tretje leto ostale nespremenjene, Pri tem je
potrebno poudaritj, da je pri dejavnostih, ki j ih izvajajo delavci gole, prispevek
namenjen izkljuano za nabavo materiala. Pri zunanjih izvajalcih je potrebno natandno
spremljati in pregledovati, de dejavnosti izvajajo v skladu s pravili.
Gospa Krisch bi Zelela odgovor, zakaj imamo za izvajanje plesa za izvajalce le
Plesno mesto in nikogar drugega. Predlagala je, da se ved plesnim iolam ponudi
moinost sodelovanja in to pod enakimi pogoji.
Gospo Mrak je zanimalo, kaksne so skupine pri plesu HIP HOP. Osnovni program se
izuaja od 4. do 9. razreda, nadaljevalni pa od 4. do 7. :,azteda. Ali gre za pomoto, ali
je res tako in zakaj. Odgovor bo dobila po e-posti.

SKLEP: Prisotni 6lani Sveta zavoda OS lvana Cankarja Vrhnika so soglasno
potrdili predlagani nadstandardni program interesnih dejavnosti za Solsko leto
2010t201'1.

5. Zakon o Solski prehrani.

Ravnateljica, mag. Polonca Surca Gerdina, je povedala, da je bil 20. maja 2010,
sprejet in 31. maja 2010 objavljen v Uradnem listu nov Zakon o Solski prehrani. Ta
predvideva enotno subvencioniranie Solske malice v visine 2/3 cene za vse udence v
osnovni soli. Sola mora do 24. avgusta 2010 sprejeti Pravila Solske prehrane. V
mesecu juniju se bodo pravila pripravila in nato bo 5e ena dopisna seja Sveta sole,
na kateri bodo dlani ta pravila potrdili.
Cena $olske malice se s sklepom ministra za Solstvo in 6port poenoti in po novem
znasa 0,80 € na udenca. 1/3 cene bodo pladali starsi, razen, ae bodo uveljavljali
dodatno subvencijo, ki pa naj bi jo po novem regeval pristojni Center za socialno
delo. V mesecu juniju bo pokebno tudi pobrati prijave na malico za naslednje Solsko
leto in podatke, samo Stevilane brez imen, posredovati na l\4inistrstuo za golstvo in
Sport.
Za naslednje iolsko leto bo potrebno pripraviti pogodbe o nadinu pladila stroikov
prehrane, dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti, likovnega materiala. Ravnatel.iica
bo pripravila predlog in ga dlanom sveta Sole posredovala na vpogled po e-posti.
Zaradi nepladevanja poloznic znasa dolg starsev do Sole trenutno 28.000,00 €. Ta
problem bo potrebno izpostaviti tudi na prvih roditeljskih sestankih v naslednjem
Solskem letu. Po novem bo Sola izstavila 1. opomin nepladnikom po dveh mesecih
nepladevanja poloznic in nato 2. opomin pred toZbo po treh mesecih nepladevanja
poloZnic.

SKLEP: Prisotni i lani Sveta zavoda so oblikovali enotno mnenje o postopku,
neplaievanja poloinic in sicer: 1. opomin neplainikom po dveh m€ecih
neplacevanja in 2. opomin pred toibo po treh mesecih nepladevania poloinic,
nato sledi izvrsba. Neplainik mora poleg dolinega zneska pladati tudi stroske
opomina (poloinica, postnina, ...).



6. UdbeniSki sklad.

Ravnateljica je povedala, da 7. 6len Pravilnika o upravljanju z udbeniskim skladom
pravi, da sredstva, zbrana iz izposojevalnin, odskodnin in odkupa (v nadaljevanju:
sredstva sklada) lahko Sola porabi za nakup udbenikov. lzjemoma lahko Sola porabi
sredstva sklada tudi za nabavo drugih u6nih gradiv in pripomodkov, de za to pridobi
pisno soglasje sveta Sole in vrednost takega nakupa ne preseze 10% vseh sredslev
sklada v posameznem Solskem letu. lz sredstev sklada krije gola tudi stroSke
upravljanja sklada. V prihodnjem Solskem letu bi ta znesek namenili nakupu
udbenikov za likovno vzgojo za 6., 7. in 8. razred, to je po l5 udbenikov za )na klop<.
Udencem jih ne bo potrebno kupiti, zanje bo odgovarjal uditelj. Enako predlagajo tudi
za delouni zvezek za glasbeno vzgojo za 4. in 5. razred.

SKLEP: Svet Sole OS lvana Cankarja daje pisno soglasje za nakup drugih udnih
gradiv in pripomoikov iz sredstev sklada v posameznem Solskem letu, vendar
pa vrednost takega nakupa ne sme presedi 1oyo vseh sredstev sklada.

Strokovni aktiv matematikov 8. ezteda se je odlodil, da v naslednjem Solskem letu
udenci 8. razreda ne bi imeli delovnih zvezkov, pad pa bi naloge pripravljali sami in jih
fotokopirali v goli. Starsi pa bi zanje pladali 5,00 € po poloznici, medtem ko delovni
zvezek stane 12,00 (21,00) €.

SKLEP: Svet sole daie soglasie k strokovnemu mnenlu aktiva matematikov, da
v Solskem letu 2010/ll udenci 8. razreda ne nabavijo delovnih zvezkov, pad pa
bodo naloge pripravili uditelji in jih fotokopirali. Prispevek starsev bo 5,00 €.

7, Razno

Predsednica Sveta sole, gospa Katarina Kobal, je predlagala, da bi bilo pametno, da
svet sprejme sklep o nabavi materiala za likovni in tehnidni pouk ter udne pripomodke
za udence 1. tazreda za naslednje Solsko leto in tudi za naprej.
Na to obliko smo pregli ze pred !eti. S tem smo :eleli zagotoviti vsem udencem
enake pogoje za delo in ustvarjanje ter pestrost materialov. Vse skupaj pa je za
star$e tudi cenovno bolj ugodno. Ves material nabavi Sola in starsi ga pladajo po
poloZnici v ved obrokih.

SKLEP: Svet iole oS lvana cankarja daje pisno soglasje za nakup
pripomodkov in mat€rialov za likovni pouk, tehnidni pouk in udnih
pripomodkov v 1. razredu (sablona, Skarie, ..RJl ). Stroske starsi poravnajo po
polotnici v ve6 obrokih.

Predsednica, gospa Katarina Kobal, se je prisotnim dlanom in vsem ostalim zahvalila
za udele:bo in s sestankom zakliudila ob 21. uri.

Zapisala:
l\ilprinka Svjgelj
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Predsednica Sveta Sole:
Katarina Kobal
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