oS rvnrun cANKARJA
Lo5ca

1

1360 VRHNIKA

kije

ZAPISNIK 17. SESTANKA SVETA SOLE
bil v torek, 24. mEa 2011, v zbornici Sole na Lo5ci

1

Predsednica Sveta Sole, gospa Katarina Kobal, je pozdravila vse navzode, ugotovila
sklepdnost in predlagala naslednji

dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 16. sestanka Sveta Sole.
Diferenciac'rja pouka v Solskem letu 2011112.
Ponudba nadstandardnih interesnih dejavnosti za naslednie Solsko leto.
lnterni pravilnik o prilagajanju Solskih obveznost za udence s statusom.
Razno.

Prisotni dlani Sveta Sole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Gospa Elissa Tawitian,
dlanica Sveta Sole, kije trenutno na porodni5kem dopustu, je svoje strinjanje oziroma
pripombe k posameznim todkam posredovala po e-po5ti.

1. Pregled zapisnika 16. sestanka Sveta Sole.

Predsednica, gospa Katarina Kobal, je povedala, da je fotrebno sprejeti 5e sklep o
Pravilih Solskega sklada, ker so dlani pravila dobili tako pozno, da jih na 16.
sestanku niso potrdili. Po e-po5ti ni nihde poslal nobenih pripomb ne na pravila ne na
zapisnik.

SKLEP: Prisotni dlani Sveta Sole lvana Cankaria so soglasno potrdili Pravila
Solskega sklada.

SKLEP: elani Sveta Sole niso imeli pripomb na zapisnik 16. seje, zato se
zapisnik v zapisani obliki potrdi.

2. Diferenciacija pouka v Solskem Ietu 2011111.
Ravnateljica, gospa ,ag:. Polonca Surca Gerdina, je pripravila predlog za izvalanje
diferenciacije pouka v OS lvana Cankarja v Solskem letu 2011112. Gradivo so dlani
dobili Ze po e-poSti skupaj z vabilom. Notranjo diferenciacijo bomo izvalali od 1. do 9.
razreda pri vseh predmetih in pri drugih oblikah organiziranega dela z udenci.
Fleksibilnodiferenciacijo bomo izvalali v4.,5.,6. in 7. razredu pri sloven5dini, tujem
jeziku in matematiki in sicer eno uro tedensko. V 4. razredu jo bodo zadeli izvajati v
mesecu aprilu.

Po posvetovanju s strokovnimi aktivije predlagala:

. V B. razredu bomo pri slovenskem jeziku iz treh oddelkov oblikovali 5

heterogenih skupin, ker strokovni aktiv slavistov meni, da tako vsi udenci v
manj5ih heterogenih skupinah ve6 pridobijo. Tak nadin diferenciacije smo
izvalali Ze lansko leto in se je zelo dobro obnesel. Pri angle5kem jeziku in pri
matematiki bomo izvajali disti nivojski pouk v A, B in C nivoju
. V 9. razredu bomo pri slovenskem jeziku iz Stirih oddelkov oblikovali sedem
heterogenih skupin. Pri angle5kem jeziku in matematiki pa bomo izvajali 6isti
nivojski pouk.
Ucitelji so na podlagi udnega uspeha udenca pri posameznih predmetih predlagali
razvrstitev udencev v nivoje.
TeZave bodo s prostorom, vendar bomo koristili udilnice med urami Sportne vzgoje,
glasbeno in gospodinjsko udilnico in bo nekako 5lo. Problem bo diferenciacija v 5.
razredu pri angle5kem jeziku, ker bi potrebovali vsaj 5e eno uditeljico.
Predlog je na svoji seji obravnaval Svet star5ev v ponedeljek, 16. 5.2011, in dal
soglasje k predlogu ravnateljice.

SKLEP: Prisotni 6lani Sveta zavoda so soglasno podprli Predlog za izvajanje
diferenciacije pouka v OS lvana Cankarja v Solskem letu 2011t2012.

3.

Ponudba nadstandardnih interesnih dejavnosti v Solskem letu 2011112.

Ponudbo nadstandardnega programa interesnih dejavnosti so dlani prejeli po po5ti
skupaj z vabilom. Dejavnosti, ki se bodo izvajale v domovih Centra Solskih in
ob5olskih dejavnosti 5e ni in jih bo Svet Sole potrdil septembra. Ravnateljica, gospa
Polonca Surca Gerdina, je povedala, da je izbor skoraj enak lanskemu, Ie pri plesu
smo dodali dve novi plesni Soli, to je Ur5ka in Peter Pan. Cene so ostale enake kot
preteklo Solsko leto, Ie za ples 5e niso dokondno oblikovane. Ne ve se tudi, kako bo s
plavalnim tedajem za udence 2. razreda ker se bazen v Logatcu zapira. ee bomo
vozili otroke drugam, se bo zadeva zelo podraZila. Za udence 3. razreda pa 10dnevni plavalni te6aj ostane, ker je delno sofinanciran in ga ne pladajo star5i v celoti.
Ponudba vseh interesnih dejavnostih bo objavljena v zloZenki, ki jo bodo dobili
udenci v sredini septembra

SKLEP: Prisotni dlani Sveta zavoda OS lvana Cankaria Vrhnika so soglasno
potrdili predlagano ponudbo nadstandardnih interesnih dejavnosti za Solsko
leto 201112412. Morebitne dodatne dejavnosti bo Svet Sole potrdil na sestanku
v mesecu septembru 2011.
4. Interni pravilnik o prilagajanju Solskih obveznosti za udence s statusom.

elani Sveta Sole so predlog internega pravitnika prejeli skupaj z vabilom. Pomodnica
ravnateljice, gospa Meta Trdek, kije pravilnik pripravila, ga je tudi predstavila. Najpret
je komentirala pripombe gospe Elisse Tawitian, ki je ugotovila, da se datumi nekako
ne dopolnjujejo, zato se 3. 6len smiselno dopolni. 11. dlen se v celoti 6r1a, 12.6len pa
postane 11. dlen. Vlogo naj udenci, ki Zelijo dobiti status oddajo do 5. oktobra,
poznej5ih vlog, razen, da pri izjemnih rezultatih, ne bomo sprejemali. V leto5njem
Solskem letu imamo 62 udencev s statusom Sportnika in 5 u6encev s statusom
kulturnika.

Gospa Meta Trdek bo interni pravilnik popravila in ga vsem dlanom Sveta Sole
poslala po e-po5ti. elani ga bodo potrdili preko dopisne seje. !nterni pravilnik pridne
veljati 1. septembra 2011.

5. Razno.

Gospa ravnateljica je povedala, da je na Solskem portalu anketa o Solski prehrani,
katero naj re5ijo vsi star5i. Obstaja samo v elektronski obliki in vsak od star5ev najjo
reSi samo enkrat. lz vsakega radunalnika se lahko po5lje odgovore le enkrat. Anketo
bodo v Soli re5evali tudi u6enci. Odgovore bomo temeljito analizirani in na
naslednjem sestanku v mesecu septembru pripravili temeljito analizo.
Predsednica, gospa Katarina Kobal, se je prisotnim dlanom in vsem ostalim zahvahla
za udeleZbo in s sestankom zakljucila ob 20. uri.

Predsednica Sveta Sole:

Zapisala:_
Marinka Svigelj
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