
OSNOVNA SOLA

IVANA CANMRJA VRHNIKA

LoSca 1

1360 Vrhnika

ZAPISNIK 7. seje SVETA sOLE,
ki je bil v ponedeljelq 20. 5. 2013, ob 18.30 uri,

v prostorih zbornice 5ole, na LoSci 1

Sestanek Sveta Sole je vodila predsednica Sveta 5ole, gospa Ellssa Tawitian in vse
prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepdnost in predlagala naslednji

Dnevni redi

1. Pregled zapisnika 6. sestanka Syeta sole.
2, Ponudba nadstandardnih interesnih dejavnosti za naslednje solsko

leto.
3, Razno (organizacija dela v Solskem letu 13/14i dolZniki).

abni Sveta Sole so se s predlaganlm dnevnim redom shinjali. Lista prisotnosti je
priloga arhivskemu iar'odu zapisnika. Opravidili so se: gospod Sebastjan Trajkovski,
gospa Mojca Krisch in gospa Katarina Masnec. Odsoha je bila tudi gospa Sanja
Pajnkihar.

1, Pregled zapisnika 6. sestanka Sveta iole.

Predsednica, gospa Elissa Tawitian, je na kratko predstavila vsebino in sklepe
zapisnika 6. seje Sveta sole. Povedala je, da smo s strani Ministrswa za
izobra:evanje. znanost in Sport dobili 10% manj sredstev, kot smo planirali v mesecu
februarju. V Nasem dasopisu pa tudi 5e ni bil objavljen tlanek o moznem donatorstvu
oziroma botrstvu socialno najbolj Sibkim otrokom nase sole.

SKLEP k toiki 1:
elani Sveta sole OS lvana Cankaria Vrhnika niso imeli pripomb na zapisnik 6.
seje, kije bila 21. februarja 2013, zato se zapbnik v zapisani obliki potrdi.



2. Ponudba nadstandardnih interesnih dejavnosti za naslednje solsko leto,

Ponudbo nadstandardnega programa interesnih dejavnosti so dlani prejeli po posti
skupaj z vabilom. Ravnateljica, gospa Polonca Surca Gerdina, je povedala, da je
izbor enak lanskemu in tudi cene so ostale enake . Ne ve se koliko sredstev bomo za
izvajanje interesnih dejavnosti dobili iz ministrstva, tako, da bomo lahko Sele
septembra todno vedeli, katere dejavnosti bomo lahko 5e ponudili brezpladno.
Ustanovitelj, to je obdina Vrhnika, da zastonj prostor, vaditelja pa je potrebno pla6ati.
Ponudba vseh interesnih dejavnostih bo objavl.iena v zloZenki, ki jo bodo dobili
udenciv sredini septembra. O rokometu se bo odlodalo na septembrski seji.
Diferenciacija je postala stvar notranje organizacije posamezne Sole in je na Svetu
sta.Sev in Svetu Sole ni potrebno ved potrjevati. Na naSi Soli bomo nivojski pouk
izvajali pri vseh predmetih, kjer nam je to Se omogodeno. lmamo razrede z zelo
velikim Stevilom udencev in na ta nadin pridobimo malo manise skupine.

SKLEP k todki 2:
Prisotni dlani Sveta zavoda OS lvana Cankarja Vrhnika so soglasno potrdili
predlagano ponudbo nadstandardnih interesnih dejavnosti za 5olsko leto
201312014. Morebitne dodatne dejavnosti bo Svet iole potrdil na sestanku v
mesecu septembru 20r3.

3. Razno (oryanizacua dela v iolskem letu 13/14; doliniki),

grganizacijo dela za naslednje Solsko leto je predstavila ravnateljica, mag. Polonca
Surca Gerdina. Povedala je, da smo :e v mesecu februarju izpeljali sestanek v
Cankarjevem domu na Vrhniki skupaj z ustanoviteljem obiino Vrhnika in 05 Antona
lvlartina Slomska. Na sestanek so bili vabljeni vsi starsi bodoaih prvosolcev obeh
vrhniskih 5ol. folskih novincev je namrei toliko, da jih v 4 oddelke na Cankarjevi Soli
in v 2 oddelka na Slomskovi Soli ne bomo mogli razporediti. Najprej so se odlodlli, da
bo tretji oddelek na Slomskovi soli, a za ta oddelek se je nekako odloiilo le 15
starsev in bi bili zato vsi ostali oddelki SteMldno zelo veliko - po 26 ali 27 uaencev.
Nazadnje smo se odlodill, da damo 5 oddelkov 1. razreda v Solo na Triaski 2. S tem
pa nam zmanjkajo ufilnic za udence 3. razreda. Tako bosta jeseni 2013 dva oddelka
3. razreda v Soli na Triaiki, dva oddelka pa v Soli na Losci.
Na Zeljo ufiteljic in podlagi strokovnega mnenja smo se odlodili, da ne bo ved z
uaenci celo 1. triletje ista uiiteljica. Dogovorili smo se, da bodo sedaj iste uditeljice 4
leta v 1. razredu, 4 leta v 2. in 4leta v 3. razredu. Letos gredo uaiteljice 2. razreda
i4emoma 5e naprej z udenci v 3. razred.
V prihodnjem iolskem letu bomo v 1. razredu zadeli uporabljati eleKronsko gradivo
in z njim postopoma nadauevali skozi celo 1. triletje. Vse uailnice na TrZaiki moramo
zato opremiti s projektorji in dovolj zmogljivimi radunalniki.

Nacionalno preverjanje znanja smo izpeljali v f. in 6. razredu. Teste devetosolcev so
uditelji elektronsko vrednotili, in sicer jih je bilo potrebno najprej skenirati in nato
popravljati na raEunalniku. Za vsak test je bila potrebna cela ura. Pri slovenskem
jeziku in matematiki so sodelovali vsi utenci, TIT pa bosta dva uienca pisala v
naknadnem roku. V 6. razredu je ocenjevanje testov potekalo po starem.



Ravnateljica je povedala, da imamo kar precej dela in problemov z nepladniki. Nad
dolodenimi druiinami je Ze obupala. Tudi fe gremo v izvrsbo, starsem, tudi ie so
zaposleni, delodajalec nima kaj odtegniti, ker imajo povedini :e sedaj minimalne
plaie. Svetu Sole je pripravila predlog za odpis v vi5ini 2.650,76 EUR. Na seznamu
sta samo dve druzini, katerih otroci 5e obiskujejo naso iolo, v vseh ostalih primerih
so otroci Ze starejsi. Stanje se je nekoliko izboljsalo s 1. februarjem 2013, ko je zatel
veljau nov zakon o subvencioniranju Solske prehrane. Meja za delno ali celotno
subvencioniranje malice in tudi kosila se je namrei kar nekoliko dvignila. alani sveta
so bili mnenja, da otrokom hrane ne smemo \rzeti, razen popoldanske malice. Pri

dnevih dejavnosti pa bo pomagal Solski sklad.

1. SKLEP k toEki 3: 6lani sveta Sole O5 Ivana Cankarja so soglasno
podprli predlagani odpis terjatev v visini 2.650,76 EU& s pripombo,
da se nadaljuje z izvrSbami vsaj tam, kjer je 5e kaksna moinost za
izterjavo,

Predlog za odpis terjatev v visini 409,99 EUR je pripravil tudi pomofnik ravnateljice
gospod Vinko Bizjak. Dolznega zneska ni poravnal Nogom6tni klub Borovnica za
sodelovanje na tekmi. Klub je medtem nehal delovati in plafila ne moremo od
nikogar terjati. Poleg tega pa je ostalo tudi nekaj fizifnih oseb, ki niso poravnale
zneska za praznovanje rojstnega dne svojega otroka v telovadnici Sole na Triaski 2.
Ta dolg se vlefe Ze kar nekaj let, sedaj imamo vsa praznovanja organizirana preko
kluba in pladila potekajo nemoteno.

2. SKLEP k toiki 3: ahni Sveta 5ole O5 Ivana Cankarja so soglasno
podprli predlagani odpis terjatev v vi5ini 409,99 EUR

Predsednica Sveta sole, gospa Elissa Tawitian, se je prisotnim ilanom in ostalim
udele:encem zahvalila za prisotnost in s sestankom zakljufila ob 19.32 uri.

Predsednica Sveta Sole:
Elissa Tawitian
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