
ZAPISNIK 8. SESTANKA SVETA SOLE.
kije bil v torek. 24. 9. 2009. ob 18. ur.

v zbomici 05 lvana CankaJia na Losci 1

Seslanek Sveta Soleje vodila predsednica Sveta Sole, gospa Katarina Kobal, kije vse prisohe
lepo pozdravila. ugotovila sldepdnost in predlagala naslednji

dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadtrjega s€staEka Sv€ta !ole.
2. Pregled uspeha 2008/09.
3. Organizacija Sole v Solsk€m letu 2009/10.
4. Obravnava in sprejem Letnega delovtrega trairta.
5. Solski sklad
6. Razno.

Prisotni dlard Sveta Sole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali. Opraviieno odsotna na
sestanku sta bila gospod Slavko Miklid in gospod Bojan Kovaa. Lista s podpisi je priloga
arhivskemu izvodu zapisnika.

1. Pregled zapisnika zadrjega sestanka Sveta sole,

Predsednica Sveta Sole, gospa Katarina Kobalje na katko predstavila zapisnik 7. seje Sveta
Sole in pdsotne dlane vpralala. ali imajo kaksno pripombo na zapisnik.

SI(LEP k toiki 1:
ilani Sveta iole niso imeli pripomb na zapisoik 7. seje, ki j€ bil v sredo,27. maja 2009,
zato je zapistrikv zapisani obliki sprejet.

2, Pregled uspeha 2008/09

V.d. raLdatelj4 gospa mag. Polonca Surca Gerdina" je pripravila kratek povzetek uspeha
udencev v preteldem Solskem letu. Prvii ni bilo v spridevalu vpisanega splosDega uioega
uspeba. UdeDci do 3. razreda so bili vsi opisno ocenjeni in razen dveh tudi vsi oapredujejo v
naslednji razred. V 4. ra-aedu napredujejo vsi udenci, v 5. pa eden ponavlja. V 6. razredu 2
uaenca poRavljata, trije pa napredujejo z negativno oceno. V 7. razredu imajo lahko uienci
zaradi negatirme ocene popEvni izpit. Ce ima uaenec dve negarivni oceni, lalko opravlja
popravni izpit. Od 99 udencevje bilo kar 13 popravnih izpitov in enemu izrned njih ni uspelo
in razred ponavlja. V 8. razredu je imelo 5 udencev popmvne izpite in I udenec ponavua, v 9.
razredu paje imelo 6 udencev popravne izpite, 5 jih je uspesno opravilo, eden pa bo opravljal
izpite 5e v Solskem letu 2009/10.
Nacionalno preve{anje znanja smo izvedli v 6, in v 9, razredu. V 6. razredu pri slovenskem
jeziku, matematiki in angieSkem jeziku. V 9. razredu so NPZ obveani, in udenci so jih
opravljaii pri slovenskem jeziku, matematiki in drZavljanski vzgoji in etiki. PIav tako so se
nacionalflega preverjanja znanja udeleZili tudi uaenci Sole s prilagojenim programom.
Menimo, da smo bili prcteklo Solsko leto uspesni.
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3, Organizacija Sole v Solskem letu 2009/2010
V.d. ralnatelja, gospa mag. Polonca Surca Gerdina,je predstavila svoje pomodnike:
gospod Vinko Bizjak- pomodnik za razredno stopnjo od 1. do 5. ra-zeda, podruiridno !o1o

Drenov Grid in oddelke podaljianega bivanja;
gospa Mari Dobnik Zerjav - pomodnica od 6. do 9. raaeda in tudi psihologinja;
gospa Maja Ledinek vodja Sole s prilagojenim programom in oddelkov vzgoje m

izobraZevanj a;
gospa Katarina Lenariii - vodja podruinidne Sole na Drenovem Gdiu in hkrati tudi

sindikalna zaupnica da Soli.
Na Soli je trenutno 847 udencev, 95 stokovnih in 24 tebnidnih delavcev. Na skupni delorli
konferenci so stlokol'ni delavci sole dorekli datume obvesdanje starsev o ocenah in ti datumi
bodo: 4. december 2009, 29. januar in 23. april 2010. Menimo, daje to dovolj pogoslo, saj je
pred prvimi poditnicami, ki so Ze konec ohobra, ponavadi zelo malo ocen in otroci nosijo
domov praztre liste papirja.
Na uvodni konferenci v tem Solskem letu, ki je bila 24. avgusta smo sprejeli sklep, da se za
prihodnje Solsko leto publikacija pripravlja preko poditnic in se dokonda v zadetku septembra,
stadem pa sejo razdeli na 1. roditeljskih seslankih. Tako bodo vse informacije bolj todne in
ne bo ved prihajalo do napak.
Letosnje iolsko leto bo oziromaje zelo delovno. Preko podit c smo imeli izedni inspekcijski
nadzor. Na delovni konferenci smo se dogovorili za sprctno in todno urejanje Solske
dokumentacij e, saj je bila prav ta predmet inipekcij skega nadzora.
Ze drugo leto smo vkljuieni v mednarodni projekt COMENIUS. Letos dobimo v goste
prijatelje iz ltalije, Poljske in Turdije. 19. oktobra 2009 ob 16.30 un bo proslava v
Cankarjevem domu na Vrhniki, Da katero ste vsi lepo vabljeni. Ob tem obisku bodo na Sole
ves teden potekale razlidne dejavnosti, v katere bodo vkljudeni tako nasi udenci kot tudi gostje
iz tujine.
Vsi razredi od 1. do 9. bodo sodeiovali v projektu Polnoletnost ddave, ki ga vodi gospa Elissa
Tawilian in 24. decembra bomo pripravili skupno rojstno dnevno zabavo drZavi.
Strokovni delavci Sole so povezani v mrezo So1. Razvojni TIM sestavljajo Stiri naie delavke,
ki se zato posebej izobraZujejo in bodo potem na Soli vodile delavnice in razdajale svoje
znanje ostalim.

4. Obravnava in sprejem Letdega d€lovnega nairta

Letni delovni nadt (LDN) Sole predstavlja vse, kar stokovni delavci delajo, vse kar se bo v
tem Solskem letu dogajalo, dneve dejavnosti, nadstandardne dejavnosti ... Clani Sveta Sole so
ga dobili skupaj z vabilom po e-posti v Wogled.
Gospa Elissa Tawitian je predlagala ideje za medpredmetne povezave, aktivi naj bi ga dobili
Ze konec meseca maja za naslednje Solsko leto, da bi lahko pripravili predloge in jih vanj
vkljudili. Vse dejar'rosti je zelo teZko spremljati, kerje Sola prevelika in se nahaja na nzliinih
lokacijah. Na hodniku- pred vednamenskim prostorom smo pripravili dve tabli ))NASI
USPEHI( in )KAJ POCNEMO<. Tam si bodo lahko star5i in ostali obiskovalci Sole osiedali.
kaj se v Soli dogaj4 kaj Lrdenci podnejo in kakine uspehe p tem dosegajo.

SKLEP k toiki 4: Letni deloyni nairt za Solsko leto 2009/10 v zapisani obliki so prisotni
ilani Sveta Sole soglasno potrdili.

5. SOISkr Sktrd
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Zakonodaja doloEa naj bi vsaka Sola imela Solski sklad in od 1. 9. 2008 ga tudi mora imeti.
Na naii Soli je bil ustanovljen leta 2003. takratje bil imenovan tudi upravni in nadzomi odbor.
elanstvo v upravnem odboru traja 2 leti, to pomeni, da ga moramo na Soli na novo formirati.
Pobuda mora priti s strani starsev, Svet iole potrdi tri predstalrike strokovdh delavcev lole
in Stiri predstar,'nike starSev ianed stariev,6lanov Sveta starSev. V Solskem skladu bi se
zbirala sredswa. iz katerih bi se nagrajevali najboljSi uaenci na korcu devetletn€ga Solarja in
drugi udenci, v skladu s pravilnikom.
Toliko v vednost, kljuino vlogo p ustanovitvi imajo stadi. Strokovni delavci bodo na prvi
delovni konferenci izmed sebe izbrali tri oredstavoike v uDra\.d odbor.

SKLEP k toaki 6r Strokovni delavci bodo na prvi delovni konferenci izmed sebe izbrali
tri predstavnike, ki bodo pripravljeni d€lati v upravnern odboru Solskega sklada.

6. Razno

. Na 7. seji Sveta Sole konec maja smo potrdili predlog Vzgojnega nadrta sole. Skupina
devetih strckovnih delavcev s koordinatorko gospo Elisso Tawitian je potem ie veliko
delala na tem in tako nam je gospa Elissa na kalko predstaviia, kako je delo potekalo.
Najprej so pripravili slovardek pojmov in nato ra skupni delovni konferenci 26. junija
2009 delali po delavnicah. Zbrali so ideje vseh 14 skupin in konec avgusta na skupni
delovni konferenci izdelali osnutek Pravil iolskega ieda, predstavljen je bil tudi
dopolnjen Vzgojni nadfi. Odzivi v vseh aktivih so bili zelo pozitivni. Na delolrli
konferenci v decembru bo osnutek. ki bo lel potem pred uditelje in udence. Vsi
dokumenti so objavljeni na spletni stra.ni Sole pod spletno uiilnico.

. Predsednic4 gospa Katnina Kobal. je povedal4 da se je spremeril zakoq ki doloia
sestavo Sveta zavoda. Sprememba je v Stevilu delavcev zavoda in se iz treh dlanov
poveda na pet. Stevilo predstavnikov starsev in predsta!'trikov ustanovitelja pa ostane
isto, po tri dlane vsak. Dodatna dva dlana mora Sola izbmti in potrditi v 6 mesecih,
zato mora Svet Sole sprejeti sklep, da je potrebno razpisati in izpeljati voliwe za dva
nova ilana izmed delavcev Sole. Volitve naj bi izpeljali v mesecu novembru, izbira naj
se prcdvsem med tehnidnimi delavci in delavci podruZniane Sole glede na kvoto
zaposlenih. ehnswo v Svetu Sole naj bi dimbolj izraialo stanje na Soli. Voliha
komisija, kije bila Ze imenovaoa- ostane ista.

1. SKLEP k tolki 6: OS Ivara Cstrkarja t|rora razpisati volitve iD izvoliti dva
predstavnika delavcev v Svet sole.

o Predsednica, gospa Katarina Kobal, ie povedala, da bo ponorTro potrebno pripraviti
razpis za prosto delolaro mesta ravnatelja Sole. V.d. rarmateijici, gospe mag. Polonci
Surca Gerdina, potede mandat 15. maja 2010. Delali bomo po €nakem postopku kot
pri zadnjem razpisu, tudi predstavitev ka[didatov bo potekala na enak nadin. Le tako
irnamo delavci Sole in predstavniki starsev moinost vsaj nekoliko spoalati pijavljene
kandidate. Razpis bomo objavili jaluarja. Obrazec lazpisa nam je posredovalo
ministrswo in preden gre v objavo. ga bodo dlani sveta prejeli po e-poiti. Potrebno je
le preveriti, kje vse mora biti razpis objavljen oz. de je dovolj, da je objavljen Ie na
Zavodu za zaposlovanje ali v Undnem listu. Gospa Maja Ravbar Lampid je povedal4
daje razpis. kije objavljen na Zavodt za zaposlovanje, a{omatidno objavljen tudi na
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intemetu in v dasopisu Delo. Ves postopek izbora ne sme trajati ved kot Stiri mesece ur
na vse sestaoke v zvezi z izborom ravnatelja bodo vedno vabljeni vsi dlani Sveta sole.

2. SKLEP k toiki 6: OS lvana Cankarja mora razpisati prosto delovno mesto
ravnatelja Sole itr ob tem se mora pozarimati! kje vs€ Dora biti razpis objavljeD.

Gospo Ravbar Lampid je tudi zanimalo, zakaj v razpisanih interesnih dejavnostih za
letoinje lolsko leto d bilo rokometa.
Gospod Bizjak je povedal, da je rokomet razpisa! kot klubska dejavnost. Gospa Polonca
Swca Gerdira je dodal4 da so ponudbo interesnih dejavnosti pripravljali meseca apil4
Svet Sole jo je maja Ze potrdil in tako ni bilo na razpolago ved sredstev tudi za rckomet. V
prihodnje naj s€ pdde zainteresi.rani pogajat Ze v aprilq da ga bomo labko vkljudili za
prihodnje Solsko leto. Na iolije bila izvedena pledstavitev rokometa za uaenke 4., 5. in 6.
ra-zeda in se 5e vedno lahko prijavijo. En termin je izvajalec zagotovil brezpladno.

Gospa predsednica se je prisotnim zahvalila za udeleZbo in s sestankom zakljudila ob
19.25 wi.

Zapisala:"
Marid<a Svieeli

\o'vY-\
\ \ l

Predsednica Sveta Sole:
Kararina Kobal

/Mltu(


