ZAPISNIK8. SESTANKASVETA SOLE.
kije bil v torek.24.9. 2009.ob 18.ur.
v zbomici05 lvanaCankaJia
na Losci1

Seslanek
SvetaSolejevodilapredsednica
SvetaSole,gospaKatarinaKobal,kije vseprisohe
lepopozdravila.
ugotovilasldepdnost
in predlagala
naslednji
dnevnired:
1. Pregledzapisnikazadtrjegas€staEkaSv€ta!ole.
2. Pregleduspeha2008/09.
3. OrganizacijaSolev Solsk€mletu 2009/10.
4. Obravnavain sprejemLetnegadelovtrega
trairta.
5. Solskisklad
6. Razno.
PrisotnidlardSvetaSoleso ses predlaganim
dnevnimredomstrinjali.Opraviienoodsotnana
sestankustabila gospodSlavkoMiklid in gospodBojan Kovaa.Lista s podpisije priloga
arhivskemu
izvoduzapisnika.
1. PregledzapisnikazadrjegasestankaSvetasole,
Predsednica
SvetaSole,gospaKatarinaKobalje nakatko predstavila
zapisnik7. sejeSveta
Solein pdsotnedlanevpralala.ali imajokaksnopripombonazapisnik.
SI(LEP k toiki 1:
ilani Svetaiole niso imeli pripomb na zapisoik7. seje,ki j€ bil v sredo,27.maja 2009,
zatoje zapistrikv zapisaniobliki sprejet.
2, Pregleduspeha2008/09
V.d. raLdatelj4gospamag. PoloncaSurcaGerdina"je pripravilakratek povzetekuspeha
udencevv preteldemSolskemletu. Prvii ni bilo v spridevaluvpisanegasplosDega
uioega
uspeba.UdeDcido 3. razredaso bili vsi opisnoocenjeniin razendvehtudi vsi oapredujejo
v
naslednjirazred.V 4. ra-aedunapredujejo
vsi udenci,v 5. pa edenponavlja.V 6. razredu2
uaencapoRavljata,
trije pa napredujejo
z negativnooceno.V 7. razreduimajo lahkouienci
zaradinegatirme
ocenepopEvni izpit. Ce ima uaenecdve negarivnioceni, lalko opravlja
popravniizpit. Od 99 udencevjebilo kar 13popravnihizpitovin enemuizrnednjih ni uspelo
in razredponavlja.V 8. razreduje imelo5 udencevpopmvneizpitein I udenecponavua,v 9.
razredupaje imelo6 udencevpopravneizpite,5 jih je uspesno
opravilo,edenpa bo opravljal
izpite5ev Solskem
letu2009/10.
Nacionalnopreve{anjeznanjasmo izvedliv 6, in v 9, razredu.V 6. razredupri slovenskem
jeziku, matematikiin angieSkem
jeziku. V 9. razreduso NPZ obveani, in udenciso jih
jeziku, matematikiin drZavljanski
opravljaiipri slovenskem
vzgoji in etiki. PIavtako so se
nacionalflega
preverjanjaznanja udeleZili tudi uaenci Sole s prilagojenimprogramom.
Menimo,da smobili prctekloSolskoletouspesni.
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3, OrganizacijaSolev Solskemletu 2009/2010
V.d.ralnatelja,gospamag.PoloncaSurcaGerdina,jepredstavila
svojepomodnike:
podruiridno!o1o
gospodVinko Bizjak- pomodnikzarazrednostopnjood 1. do 5. ra-zeda,
bivanja;
DrenovGridin oddelkepodaljianega
gospaMari DobnikZerjav- pomodnica
od 6. do 9. raaedain tudi psihologinja;
gospaMaja Ledinek vodjaSoles prilagojenim
programom
in oddelkovvzgojem
izobraZevanj
a;
gospaKatarinaLenariii - vodja podruinidneSolena DrenovemGdiu in hkrati tudi
sindikalnazaupnicada Soli.
je
Na skupnidelorli
Na Soli trenutno847udencev,95 stokovnihin 24 tebnidnihdelavcev.
konferenciso stlokol'ni delavci sole dorekli datumeobvesdanjestarsevo ocenahin ti datumi
bodo:4. december
2009,29.januarin 23. april 2010.Menimo,daje to dovoljpogoslo,sajje
predprvimi poditnicami,ki so Ze konecohobra,ponavadizelo malo ocenin otroci nosijo
domovpraztreliste papirja.
Na uvodnikonferenciv tem Solskemletu,ki je bila 24. avgustasmo sprejelisklep,da seza
prihodnjeSolskoletopublikacijapripravljaprekopoditnicin sedokondav zadetkuseptembra,
stadempa sejo razdelina 1. roditeljskihseslankih.
Takobodovse informacijebolj todnein
nebo vedprihajalodo napak.
Letosnjeiolsko letobo oziromajezelodelovno.Prekopodit c smoimeli izedni inspekcijski
nadzor.Na delovni konferencismo se dogovorili za sprctno in todno urejanjeSolske
dokumentacije, sajje bila prav ta predmetinipekcij skeganadzora.
Ze drugo leto smo vkljuieni v mednarodniprojekt COMENIUS.Letos dobimov goste
prijatelje iz ltalije, Poljske in Turdije. 19. oktobra 2009 ob 16.30 un bo proslavav
Cankarjevem
domuna Vrhniki, Dakaterostevsi lepo vabljeni.Ob tem obiskubodona Sole
vestedenpotekalerazlidnedejavnosti,
v katerebodovkljudenitakonasiudencikot tudi gostje
iz tujine.
Vsi razrediod 1. do 9. bodosodeiovaliv projektuPolnoletnost
ddave,ki gavodi gospaElissa
Tawilianin 24. decembra
bomopripraviliskupnorojstnodnevnozabavodrZavi.
Strokovni delavci Soleso povezaniv mrezo So1.Razvojni TIM sestavljajoStiri naie delavke,
ki se zatoposebejizobraZujejo
in bodo potemna Solivodile delavnicein razdajalesvoje
znanjeostalim.

4. Obravnavain sprejemLetdegad€lovneganairta
Letni delovninadt (LDN) Solepredstavlja
vse,kar stokovni delavcidelajo,vsekar sebo v
tem Solskem
letudogajalo,dnevedejavnosti,
nadstandardne
dejavnosti... Clani SvetaSoleso
gadobiliskupajz vabilompo e-postiv Wogled.
povezave,
GospaElissaTawitianje predlagala
idejeza medpredmetne
aktivi naj bi ga dobili
Ze konecmesecamaja za naslednjeSolskoleto, da bi lahkopripravili predlogein jih vanj
vkljudili.Vsedejar'rostije zeloteZkospremljati,
kerje Solaprevelikain senahajana nzliinih
lokacijah.Na hodniku-pred vednamenskim
prostoromsmo pripravili dve tabli ))NASI
USPEHI(in )KAJ POCNEMO<.Tam si bodolahkostar5iin ostaliobiskovalciSoleosiedali.
kaj sev Solidogaj4kaj Lrdenci
podnejoin kakineuspehep temdosegajo.
SKLEP k toiki 4: Letni deloyninairt za Solskoleto 2009/10v zapisaniobliki so prisotni
ilani SvetaSolesoglasnopotrdili.

5. SOISkr Sktrd
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Zakonodaja
doloEanaj bi vsakaSolaimela Solskiskladin od 1. 9. 2008ga tudi moraimeti.
je
Na naii Soli bil ustanovljen
leta2003.takratjebil imenovantudi upravniin nadzomiodbor.
elanstvov upravnemodborutraja2 leti, to pomeni,da ga moramona Solina novoformirati.
Pobudamorapriti s stranistarsev,Svetiole potrditri predstalrikestrokovdhdelavcevlole
V Solskemskladubi se
in Stiri predstar,'nike
starSevianed stariev,6lanovSvetastarSev.
Solarjain
zbiralasredswa.iz katerihbi senagrajevalinajboljSiuaencina korcu devetletn€ga
drugi udenci,v skladus pravilnikom.
Toliko v vednost,kljuino vlogop ustanovitviimajo stadi. Strokovnidelavcibodona prvi
v uDra\.dodbor.
delovnikonferenciizmedsebeizbralitri oredstavoike
SKLEP k toaki 6r Strokovni delavcibodo na prvi delovnikonferenciizmedsebeizbrali
tri predstavnike,ki bodopripravljeni d€lativ upravnernodboru Solskegasklada.

6. Razno
.

Na 7. seji SvetaSolekonecmajasmopotrdilipredlogVzgojneganadrtasole.Skupina
gospoElissoTawitianje potemie veliko
devetihstrckovnihdelavcevs koordinatorko
je
delalana temin takonam gospaElissana kalko predstaviia,
kakoje delopotekalo.
pojmovin natora skupnidelovnikonferenci26.junija
Najprejso pripravilislovardek
2009delalipo delavnicah.
Zbrali so idejevseh14 skupinin konecavgustana skupni
je bil tudi
delovni konferenciizdelali osnutekPravil iolskegaieda, predstavljen
dopolnjenVzgojni nadfi. Odzivi v vseh aktivih so bili zelo pozitivni.Na delolrli
konferenciv decembrubo osnutek.ki bo lel potem pred uditeljein udence.Vsi
dokumentiso objavljeni na spletni stra.niSolepod spletnouiilnico.

.

gospaKatnina Kobal.je povedal4da seje spremerilzakoq ki doloia
Predsednic4
je v Steviludelavcevzavodain se iz treh dlanov
sestavoSvetazavoda.Sprememba
povedana pet. Stevilo predstavnikovstarsevin predsta!'trikovustanoviteljapa ostane
isto, po tri dlanevsak.Dodatnadva dlanamora Solaizbmti in potrditi v 6 mesecih,
zatomoraSvetSolesprejetisklep,daje potrebnorazpisatiin izpeljativoliwe za dva
novailana izmeddelavcevSole.Volitvenaj bi izpeljaliv mesecu
novembru,izbiranaj
se prcdvsemmed tehnidnimidelavciin delavcipodruZniane
Solegledena kvoto
zaposlenih.ehnswo v Svetu Solenaj bi dimbolj izraialo stanjena Soli. Voliha
komisija,kije bila Zeimenovaoaostaneista.

1. SKLEP k tolki 6: OS Ivara Cstrkarja t|rora razpisati volitve iD izvoliti dva
predstavnikadelavcevv Svetsole.
o Predsednica,
gospaKatarinaKobal,ie povedala,da bo ponorTropotrebnopripraviti
gospemag.Polonci
razpisza prostodelolaromestaravnateljaSole.V.d. rarmateijici,
SurcaGerdina,potedemandat15.maja 2010.Delali bomopo €nakempostopkukot
pri zadnjemrazpisu,tudi predstavitevka[didatov bo potekalana enak nadin.Le tako
irnamodelavci Solein predstavnikistarsevmoinost vsaj nekoliko spoalati pijavljene
kandidate. Razpis bomo objavili jaluarja. Obrazec lazpisa nam je posredovalo
ministrswo in predengre v objavo.ga bododlani sveta prejeli po e-poiti. Potrebnoje
le preveriti,kje vsemora biti razpisobjavljenoz. deje dovolj,da je objavljenIe na
Zavoduza zaposlovanjeali v Undnem listu. GospaMaja RavbarLampidje povedal4
daje razpis.kije objavljenna Zavodtza zaposlovanje,
a{omatidnoobjavljentudi na
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intemetuin v dasopisuDelo. Ves postopekizborane smetrajati vedkot Stiri meseceur
na vse sestaokev zvezi z izboromravnateljabodovednovabljeni vsi dlani Svetasole.
2. SKLEP k toiki 6: OS lvana Cankarja mora razpisati prosto delovno mesto
ravnateljaSoleitr ob tem semora pozarimati!kje vs€Dora biti razpisobjavljeD.
Gospo Ravbar Lampid je tudi zanimalo, zakaj v razpisanih interesnih dejavnostihza
letoinje lolsko leto d bilo rokometa.
GospodBizjak je povedal,da je rokometrazpisa! kot klubskadejavnost.GospaPolonca
Swca Gerdira je dodal4 da so ponudbointeresnihdejavnostipripravljali mesecaapil4
SvetSolejo je maja Zepotrdil in tako ni bilo na razpolagoved sredstevtudi za rckomet.V
prihodnje naj s€ pdde zainteresi.rani
pogajat Ze v aprilq da ga bomo labko vkljudili za
prihodnjeSolskoleto.Na iolije bila izvedenapledstavitev
rokometazauaenke4., 5. in 6.
ra-zedain se5evednolahko prijavijo. En terminje izvajaleczagotovilbrezpladno.
Gospapredsednicase je prisotnim zahvalila za udeleZboin s sestankomzakljudila ob
19.25wi.
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