OSNOVNA SOLA
IVANA CANMRJA VRHNIKA
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1360 Vrhnika

ZAPISNIK 29. seje SVETA 5OLE,

ki

je bil v torelg 31. 5. 2016, ob 18. uri,

v prostorih zbornice 5ole, na Losci 1
Sestanek Sveta Sole je vodila predsednica Sveta sole, gospa Elissa Tawitian, in vse
prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepdnost in predlagala naslednji

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka sveta 5ole,
2. Ponudba nadstandardnih dejavnosti v Solskem letu 2016/17.
3. Razno (novosti v Solskem letu 2OLGI L7),
SKLEP: alani Sveta Sole so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Lista prisotnosti

je

priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravidili so se: gospa

Natasa Rijavec, gospod Leopold Rus in gospod Vinko Bizjak.

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta 5ole.

je na kratko predstavila sklepe 28. seje, ki je bila
29. februarja 2016, na kateri se je potrjeval zakljutni raaun, govor je bil o zdravi
Predsednica, gospa Elissa Tawitian,

prehrani, stroskih ...
SKLEP k

.

toiki

1:
alani sveta 6ole

05 Ivana cankarja vrhnika niso imeli pripomb na zapisnik
28. seje, ki je bila 29, februarja 2016, zato se zapisnik v zapisani obliki
potrdi,

2, Ponudba nadstandardnih dejavnosti v Solskem letu 2016/17.
Ponudbo nadstandardnega programa interesnih dejavnosti so dlani Sveta iole prejeli
skupaj z vabilom po e-poiti. To so dejavnosti," ki so plaaljive, in Svet Sole mora
program nadstandardnih dejavnosti potrditi. Clani Sveta stariev so predlagano
ponudbo nadstandardnih dejavnosti na svojem sestanku Ze potrdili.
Ravnateljica, gospa Polonca Surca Gerdina, je povedala, da ostaja nabor skoraj enak
lanskemu in tudi cene so ostale nespremenjene. Programu, ki so ga alani prejeli po
e-po5ti, je dodana 5e >ROBOTIKA<. Izvajal jo bo nas uaitelj, starsi bodo platali le
material in to najvea 10,00 EUR za vsak izdelek. KolikSen bo skupen znesel! bo
odvisno od Stevila izdelkov, ki jih bo posamezen utenec naredil.
Spotne interesne dejavnosti bodo predstavljene udencem in tudi stnriem v Sportnem
parku na Vrhniki. Starsi bi Zeleli ratunalnisko opismenjevanje kot neobvezni izbirni
predmet v 4. razredu. V Letni delovni naart za prihodnje Solsko leto bomo ponovno
dodali predavanje o varni rabi interneta, in sicer Ze za ufence 4. razreda. Nasi utenci
so zelo dejavni pri projektu SIMBIOZA, kjer pomagajo starejsim obtanom pri
raiunalniStvu, nekaj podobnega (medgeneracijsko prenaianje znanja) bomo skuiali
organizirati tudi med uaenci nase Sole starejsi uaenci bodo za mlajse pripravili
dejavnosti, s katerimi bodo opozadali na varno rabo informacijske tehnologije.

-

SKLEP k toaki 3:

Prisotni alani Sveta zavoda OS Ivana Cankarja Vrhnika so soglasno potrdili
predlagano ponudbo nadstandardnih dejavnosti za Solsko leio aOLG|2OL7
s tem, da se ponudbi doda 5e >ROBOTIKA(.(.
3. Razno

Pritoibena komisUa
Ravnateljica je povedala, da kmalu potede mandat prito:beni komisiji. Komisija se je
v preteklih Stirih letih sestala le enkrat, zaradi vpisa otroka na naso 5olo. Komisija je
sestavljena iz sedmih strokovnih delavcev 5ole, treh strokovnih delavcev lz sosednjih
5ol in treh predstavnikov stariev.
Predstavniki strokovnih delavcev Sole v prito:beni komisiji so:
1: Simon Gerdina
2. Irena Brenaia
3. Valerija Karba
4. lozl Gruden Lrber
5. Maja Ledinek
6. Ana Pance
7. Katarina Lenardif
Predstavniki strokovnih delavcev drugih 5ol so:
1. Bojana Breznikar (OS 8. talcev Logatec)

2. Alei Poiarnik Vavken (OS 8. talcev Logatec)
3. dr. Barbara Sket (OS Log-Dragomer)
Predstavniki starsev so:
1. Agata Smrekar
2. AndreJa Breniia
3. lYojca Straus Zulu.

l.

SKLEP k todki 3:

Prisotni dlani Sveta Sole OS lvana Cankarra Vrhnika so se strinjali s sestavo
pritoZbene komisije za naslednra Stiri leta. Mandat jim pridne tedi 3. septembra
2016 in traja Stiri leta.

Odpis terjatev
Gospa ravnateljica je skupaj z raaunovodkinjama priprivila odpis terjatev v skupnem
znesku 787,28 EUR, ki jih iest druZin dolguje soli. V odpis so dali take dolznike, ki jih
niti z izvribo ni mogoae izterjati. Veaina od navedenih tudi nima vet otrok na naSi
Boli. Ves dolg je nastal ie kar nekaj let nazaj, ker sedaj sproti ugotavljamo, kdo ne
plaauje in kjer ugotovimo, da dru:ina nima sredstev, otrokom omogoia udelezbo na
dnevih dejavnosti Solski sklad. Solski sklad tudi sicer veliko pomaga in tako vsem
udencem od 1. do 9. razreda sofinancira en dan dejavnosti na leto. Nekateri dlani so
mnenja, da so starSi premalo seznanjeni z delovanjem Centra za socialno delo in naj
se jih na uvodnih roditeljskih sestankih opozori, da si uredijo otroBki dodatek, s tem
pa tudi pravico do subvencionirane malice in kosila. Prav tako naj se starsi obrnejo s
proinjo za pomof na Solski sklad.
Za odpis se predlaga tudi dolg Druiwa slovenskih knjiinidarjev iz lela 2012 in 2013 in
to v visini 600,00 EUR. DruStvo je razpadlo in ni pravnega naslednika, od katerega bi
lahko znesek izterjali.

2.

SKLEP k

toiki 3:

Prisotni ilani Sveta Sole 05 Ivana Cankarja Vrhnika so soglasno potrdili
predlagani odpis terjatev v skupni viSini 1,387.28 EUR.
Gospod dretnik, predstavnik ustanovitelja v Svetu 3ole, je postavil nekaj vpra6anj:
Kakino staliiie ina gospa ravnateljica oziroma ;ola do azilantov?
Gospa ravnateljica je povedala, da je nasa Sola zelo strpna. Na_5oli imamo veliko
udencev drugih narodnosti in s tem nimamo nobenih problemov. Solo slovenidine za
tujce izvajamo :e kar nekaj let. de bodo prisli begunci, prosilci za azil, jih bomo
seveda lepo sprejeli, obvestili starSe, Svet Sole ... Dela se bomo lotili strokovno in
flovesko, ne bomo pa iz tega delali >sova< in izpeljali ga bomo brez prisotnosti
televizijskih kamer.

Obravnavanje anonimnih prito;b in pohval. Ali to imamo, kdaj se pregleda in kje so
rezultati?
Skrinjico anonimnih pritozb in pohval imamo in z njo upravlja Solska skupnost, torej
udenci, predstavniki posameznih razredov, katere izvolijo sosolci. Na njihovih

sestankih skrinjlco izpraznijo in pregtedajo prito:be in pohvale.
ali manj prazna,

le

pa zadnje aase

ve;

-

plakatov in seminaiev, ki so izdelani doma. Nekaterim
Ocenjevanje izdelkov
uiencev vse naredijo stagi. Kako lahko potem uiitelj nalogo objektivno oceni?
Vse projektne naloge morajo udenci v Soli predstaviti, domaa izdelek - plakat oziroma
seminar naj bi jim bil le v pomot. Uditelj mora iz predstaviwe tudi razbrati, koliko je
udenec sam vloZil v svoj izdelek.
Septembra bomo sprejeli zopet 140 prvoSolikom, medtem ko bo Solo zapustilo le 93
devetoSolcev, Poleg veijega Stevila strokovnih delavcev se bo tako povefal obseg
dela tudi tehnianim delavcem, V Solski kuhinji bi za nemoteno delo nujno potrebovali
tudl nove stroje, in sicer kotel in pomivalni stroj.
Gospa ravnateljica je povedata, da po novem ne potrebuje ved soglasja Sveta Sole k
novim zaposlitvam, tako da predvidoma med pofitnicami ne bo nobene dopisne seje.

Predsednica Sveta sole, gospa Elissa Tawitian, se je prisotnim alanom in ostalim
udelezencem zahvalila za prisotnost in s sestankom zakljudila ob 19.08 uri.

Zapisala:_
Marinka Svigelj

Predsedntca Sveul sole:
,".,. 'r.,. . Elissa Tawitian
.
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