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ZAPISNIK

1. SESTANKA SYETA STARSEV OS ryANI CATX.CRJA VRIII{KA.
ki je bil v ponedeljek,20. 9. 2010, ob 18.00
v veinamenskem prostoru Sole tra LoSci I

Vse prisotde je pozdravila ravnateljica Sole, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, ki je prvi
sestanek v novem Solskem letu sklicala in ga je v opravideni odsotnosti predsednika Sveta
starsev, gospoda Bojana Kovaia, tudi vodila
Lista s podpisi prisotnih dlanov sestankaje priloga arhivskemu izvodu zapisnika.
Opravideno odsotni na sestanku Sveta star5ev sta bilii ga. Mojca Krisch, g. Bojan Kovad, ga.
Ana Marija Svajger, g. DuSaa Dobrovoljc in ga. Romana Kos. Vsi ostali predstal'niki oziroma
njihovi namesmiki so bili prisotni.

Gospa mag. Polonca Surca Gerdinaje predlaga naslednji

dnevli red:

l Pregled zapisnika zadnjega sestanka Syeta starsev.
2. Pregled uspeha v preteklem Solskem letu.
3. Organizacija Sole v Solskem letu 2010/2011.
4, Obravnava Letdega delovnega oairta za Solsko leto 2010/11.
5. Mnenje o Pravilih Solsk€ prehrane.
6. Odgovori na vpraSanja, ki so jih postavili starii na roditeljskih sestankih.
7. Razno.

Prisotni dlani Sveta starsev so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.

1, Prcgled zapisnika zadnjega sestanka Svela stariev.
Ravnateljica, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, je na katko predstavila zapisnik zadnjega
sestanka Sveta starsev in ker nihde od prisotnih tlanov ni imel pripomb so sprejeli

SKLEP k toiki 1: Zapisnik zadnjega sestanka Sveta stadev z drie 25. 5.2010 se v zapisani
obliki poftdi.

2. Pregled xspeha v praeklem iokkem letu

Ravnateljic4 gospa mag. Polonca Surca Gerdina, je predstavila uspeh udencev v pteteklem
lolskem letu po raaedih.

- l -



V 1. tiletju so bili uaenci opisno ocenjeni in dva udenca 3. razreda ne napredujeta v vi5ji
razed. V l. raaedu en udenec napreduje na Zeljo star3ev in v 2. razredu en udenec ni dosegel
minimalnih standardov aanja.
Od 4. do 6 razreda kar nekaj udencev napreduje z eno ali dvema negatimima ocenama. 5.
razred ponavlja en udencev, 6. pa Stirje. Tudi v 7., 8. in 9. razredu je bilo konec jwrija kar
lekaj udencev z negatimimi ocenami, vendar so imeli popravne izpite. 7. maed ponavljata
dva utenca in 8. maed pet udencev. En devetosolec se je zaradi negatiwe ocene odlodil, da
se vpise v nadaljevarje Studija na rriletni poklicni Soli.
Vsi udenci 9. razredov so se udeleiili nacionalnega preverjanja znanja in dosegli dobre
rezultate. Pri slovenskem jeziku in matematiki so prcsegli slovensko por,predje, medtem ko
so pri tretjem predmetu (tehnika in tehnologija) na slovenskem powreaju. V 6. mzredu
nacionalno prevedanje znanja ni obvezno, vendar se ga samo trije udenci niso udeleZili. Po
rezultatih sodei, utenci 6.8 razreda moano zaostajajo za ostalimi oddelki. V skupnem pa so
pri angle5dini nad slovenskim povpredjem, pri matematiki in slovenSdini pa nekoliko pod
slovenskm polpretjem.

3, Organizacija Sole v iolskem letu 2010/2011.

Ravnateljica Sole, gospa mag, Polonca Surca Gerdina, je najprej predstavila vodstvo Sole. Pri
delu ji pomagata dva pomodnika: gospod Vinko Bizjak je pomodnik na razedni stoprji in v
OPB, na predmetni stopnji je pomoanica gospa Meta Trtek, ki pouduje na Soli tudi fiziko.
Vodja podruiidne Sole na Drenovem Gridu je gospa Katadna Lenardii, vodja Sole z nDjim
izobrazbenim standardom je gospa Maja Ledinek.
Na Solije zaposlenih 101 strokovni in 22 tehnianih delavcev, od tega je kar l0 strokovnih
delavcev na dalj3em bohi5kem oziroma porodnilkem dopustu. Vseh utencev na Solije 847 in
3e vedno se nahajamo v treh stavbah. Na podruZniini ioli je letos en kombinirani oddelek
udencev l. in 2. ra-zeda in en aisti oddelek udencev 3. razeda, na TrZaiki 2 so udenci od l. do
3. razreda, en oddelek z udenci niZjega izobrazbenega standarda in en oddelek otrok
posebnega progEma" vsi ostali uaenci so v Soli na Loici l.

1, Obravnava Letnega delovnega aatrta za Solsko leto 2010/11,

elani Sveta starsev so osnutek Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 2010/11 dobili po
elektronski poSti kot gadivo skupaj z vabilom na sestanek in so si ga lahko ie ogledali. Ze
nekoliko popravljen in dopolnjen izvod pa so si lal*o ogledali na sestanku. LDN je pdpravila
gospa ravnateljica s pomodjo strokovnih delavcev 5ole. Posredovan je bil stokovnim
delavcem Sole in nanj so lahlo podali mnenje. Ravmteljica je na l<ratko predstavila vsebino
LDN. Clani Sveta starsev niso imeli pripomb in so soglasno izrekli pozitir.no mnenje k
predlaganemu LDN Sole za Solsko leto 2010/l l.

5, Mnenje o Pravilih Solske prchrane.

Novost v letolnjem Solskem letu je nov Zakon o Solski prehani, ki predvideva sploino
subvencijo v viSini 0,50 € za malico za vse udence. Ministrswo je doloailo tudi enotno ceno
malice 0.80 € na vseh osnornih Solah. Stadi, ki imajo niZje dohodke. pri katerih dohodek na
druZinskega ilane ne presega 30olo povpreane slovenske plaae, lahlo zaprosijo 5e za dodatno
subvencijo in imajo malico v celoti brezpladno.
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Starii bodo morali sprori odjavljati obroke, drugaie jih bodo momli v celoti pladati sami, ker
subvencije za ne odjavljene in ne prevzete obroke iola ne bo nogla uveljaviti.
Starsi uaencev 1. triletja odjavljajo vso prehEno v tajnistllr Sole na Tr:alki 2. vsi ostali pa v
kuhinji Sole na LoSci 1.
Nov Zakon o lolski prehrani v 8. dlenu predvideva tudi komisijo za prebrano, kijo sestavljajo
po en pledsta\tnik udencev, en predstavnik starSev in Sest predstavnikov zaposlenih (po en
predstavnik vsake triade, en predstavnik Sole z nizjim izobrazbenim standardom, en
predstavnik Solske larhinje in vodja Solske prehraae).
Prisotni dlani Sveta stadev so bili soglasni, da bo predstavnik stadev v komisiji za Solsko
prehrano, gospa Mila Suzinar. Mandat komisije traja Stiri leta.

Posebnosti v Solskem letu 2010/11 so tudi Pravila Solskega reda, ki veljajo od 1. 9. 2010 in so
v celoti objavljena v Solski publikaciji na stani 34. V leto5njem letu smo uvedli deZumega
uditelja. Eden izmed uaiteljev je ves ias pouka v knjiZnici in je na razpolago uEencem, ki jih
ostali u6itelji po5ljejo iz razeda.
V letosnjem letu bomo izvedli ved vsebin za uderce na predmetni stopnji, ki so bili
identificirani za nadarjene. Do sedaj smo organizinli le sobotne sole za udence 4. razreda,
letos pa bomo delavnice pripravili tudi za udence viSjih razredov. Vse delavnice bodo izvajali
izkljudno uditelji naie sole. Le eno izmed njih bomo izvedli v Centru Solskih in obsolskih
dejavnosti, zato bo poteben pdspevek starsev (p blizno 34,00 €). Ved o tem je zapisa.no v
publikaciji.

6. odgol'o na vpruianjs, ki sojih postavili stadi na roditeljskih sesta kih.

) StevilIne skupine podaljSanega bivanja!
) Zakaj se morajo nekateri oddelki deliti pri podaljiauem bivanju?

Odgovorje pripravil pomoinik ravnateljice gospod Vinko Bizjak. Povedalje, da vsako leto ie
v mesecu maju poberemo prijave za podaljlano bivanje za naslednje Solsko leto in potem nam
Ministrswo za lolstvo in Sport odobd dolodeno Stevilo oddelkov. Pri tem upostevajo skupno
Stevilo otok, ne glede na ra.aed in na to, da smo na razlidrih lokacijah. Gospa psihologinja na
podlagi prijav in odobrenega Stevila oddelkov sestavi skupine. Ker pa so letos oddelki l.
razreda nekoliko manjsi (24 do 26 udencev - nomativ je 28) je bilo potrebno udencem L
razreda prikljuditi tudi nekaj udencev 2. razreda, V 2. in 3. mzredu pa imamo v skupini po 30
udencev, razen v kombinirani skupini 2. in 3. razred, kjer je 25 udencev, kot nam narekuje
nomativ.

- ) lgraie v podaljdanem bivanju!
Sola porabi za nabavo igrad za podaljSano bivanje vsako leto najmanj 1000,00 € za 17
oddelkov podalj5anega bivanja- Konec jLrnija morajo uditeljice igrade. ki so kompletne in 3e
uporabne pospraviti v Skatlo in konec avgusta se jih ponovno razdeli po skupinah. Na
nekaterih roditeljskih sestanldhje bil sklenjen dogovor, da lahko otroci prinesejo igra.e, kijih
doma ne potrebujejo ved, v iolo.

> Rokovnik- trse Dlatnice
Zeleli bi, da bi imel rokovrLik, ki ga prejmejo uaenci tde platnice. Mogode bi bilo dovolj, daje
samo zadnja stlan trsa. Ce bi bil rokovnik za 2 mm manjSi, bi jih lahko ovili z ovitki, ki so
primerni za zvezek A5.
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> Novi pr€dlogi za SVN?
Nekateri starsi oziroma otroci bi Zeleli, da se poletna Sola v naravi izvaja na drugi lokaciji in
ne vedno v Dugi uvali pi Puli. Gospod Bizjak je pojasnil, da smo v Dugi uvali zaradi
ugodnosti, ki nam jih tam nudijo. Na voljo imamo zimski bazen, in otroci so dve uri dnevno v
njem, kjer izboljsajo tehniko plavanja, Vsi otroci so nastanjeni v domu. Vezani smo tudi na
ceno, ker nam Pravilnik o financiranju iole v naravi veleva, da cena bivanja ne sme biti viija
koI I70 Vo cene bivanja v CSOD. Za naslednjo sejo bomo starsem pripravili prime{avo
razlidnih lokacij.

) Prevozi
Brezpladen prevoz pripada ulencem, ki so od Sole oddaljeni 4 km ali ved, za udence l.
raaeda lahlo tudi manj. Starsi otrok iz Storzevega Grila Zelijo imeti organiziran prevoz, ker
menijo, da je pot nevama. Na obdilo je potlebno posredovati prosnjo z obrazlozitvijo in
potem bodo oni ugotovili, alije pot res nevama.
Smo Bo14 ki ima verjetno najbolj bogate prevoze v vse smeri, StarSi iz Zaplane Zelijo, da se
al'tobus po 5. Solski uri prestavi na nekoliko po2nej5o uro, da bodo uienci lahko imeli 5e
kosilo. Gospod Bizjak je predstavil vse linije in povedal, da se zrusi celotni sistem prevozov,
ae bomo to prestavili. Ugotovil paje, da altobus za Zaplano po 4. Solski uri pelje le enega ali
dva uienca, in bi bilo pametneje, da bi ga ukinili in prestavili na uro med 15.00 in 15.30.

> Reklame v Soli
Reklame v ioli delimo samo v zadetku Solskega let4 vzame jih tisti, ki jih Zeli. V l. triletju
smo jih delili stariem na roditeljskih sestankih.
Gospod Markovi6, predstahik 6.8 raaed4 je povedal, da je njegova hderka prineslo domov
reklamni material - Solska vsebina (Easi v angleakem jeziku) z rellamo, ki ji jo je dala
uiiteljica. Zanima 94 ali ima Sola interes, da oglasuje gospodarskim druibam. O tem so se
pogovarjali Ze na njihovem roditeljskem sestanku in pripravili so dopis, ki gaje izrodil gospe
rarratelj ici.
Gospa rarnateljica ga je vpraiala, de je to nulenje celotnega razreda, ali izkljueno mnenje
njega osebno. Povedalaje, da ona in verjetno kdo drug reklame niti opazil ni. Stalisde Soleje ,
da Sola d medij za reklame.
Predstawiki starlev v Svetu so predlagali, da se o tem pogovorijo po posameznih mzredih in
si pridobijo mnenje staisev celotnega razreda.

) Status Sportnika in kulturnika
Za status ipotnika in kultumika je potebno prinesti vlogo in sicer do 30. septembra 2010.
Ponavadi se re5i pozitivno. Kdor pa status Ze ima, mu velja do nove odloibe.

) Odvijanje in zavijanje Solskih potrebSain
Vsi udbeniki, ki jih udenci prejmejo v Soli so zaviti v folijo in ta folija se ne odvij4 ker se s
tem udbenik poskoduje. ee otroku ovitek ni vSea, naj knjigo dodatno zavije po svoje in jo
podpiSe.

! Diferenciacija pouka v 8. in 9. razredu
Na Soli izvajamo ved wst diferenciacije - nivojski pouk ali homogene skupine in heterogene
skupine. Alrtiv uditeljev slovensdine seje odlodil, da bodo letos delali v heterogenih skupinah,
ker tako vsi udenci najved pridobijo. Drugade je pri matematiki in angleSdini, kjer pa imajo
disti nivojski pouk. Nekateri stalsi bi Zeleli, da se v heterogenih skupinah izvaja notranja
diferenciaciia.



) Varovanje kriii5t - samo 8 duil
Krizisda so se varovala kot vsako leto prva dva tedna in letos so konlali v petek, 10.
septembra. S stari starSev so bile pripombe, da so table ))VARNA POT( nestrokono
postavljene. Za table je potrebno opozoriti obaino. ker oni odrejajo. kje bodo postavljene.
Rumene rutke bi morali nositi tudi udenci 2. razreda.

Predstavnica 2. c razreda je rpraial4 de je na Soli omara, ki jo nihte ne uporablja. StarSi
Zelijo, da se postavi v njihov razred, da bodo otoci vanjo spravili Sportno opremo ln rezervna
obladila.

Predstavnika 1 A razredaje zanimalo, kaj je z udencem, kije v njihovem razredu?
Gospa ravnateljica je povedala, da je v raaedu otrok z Da\.novim sindromom, ki pa nima
odloibe, zato smo ga momli vzeti v redno Solo. Studentka specialne in rehabilitacijske
pedagogike je ves das prisotna pri njem in dela z njim individualno. Uvajamo ga na prehajanje
v Solo z niZjim izobrazbenim $andardom in v posebni program. Delati bo potebno tudi z
mamico, da je prepridamo, da gie okok v oddelek, ki je zanj primeren. Sedaj je ta otrok v
razredu ponavadi le vjutranjem kogu. tako, da ostali udenci niso nii prikrajiani.

Pli zadnji akciji zbinnja starega papirja so morali udenci, ki so pomagali, metati papir v
kontejner, kar je bilo zelo visoko. Gospod Bizjak je povedal, da bomo do prihodnje akcije
poskuiali problem reliti in zopet delati po starem nadinu v iotorih.

> Kolesarnica:
Vpraiadja okog kolesamice so se Ze vedkat pojavila. Obstajajo razlilne variaate, kaj bi
Iahko naredili. MogoEe bi laltko to obstojedo prestavili na mesto, kjer bi jo >videla< kamera.
Porrebno bi bilo zbirati podatke, koliko otrok kolesamico res uporablja ali pa je ta potreba
izkljudno v Easu, ko uienci 5. ra-aedov opravljajo kolesarski izpit in pri izbimih predmetih.
Takratje moZno, da se kolo shmai v Solski kurilnici.

7. Razno
Ze vrsto let imamo na 5oli teZave z u3mi, Na zadnjem pregledu zdmvstvene inSpekcije je
gospa inlpektorica predlagala, da Svet starlev sprejme sldep, da Solski delavci lahko
pregledujejo otrokom lasiida.

SKLEP k toiki 7: Prisotni ilani Sveta starlev se soglasno striujajo, da se uiencem Iahko
pregleduje lasi3de. ee na pisno opozorilo starii ne bodo ukrepali, se poklide zdravstvetro
inipekcijo in oni odredijo starSem kazen.

Rawateljica, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, se je navzodirn predstavnikom Sveta
stadev in vsem ostalim prisotnim zahvalila za udeleibo, povedala, da bo naslednji sestanek
sklical predsednik, gospod Kovad po potrebi, in zakljudila s sestankom ob 20,00 uri.

Zapisala: Ra\datelj ica:
mag. Polonca Surca CerdinaI{arinka S^viqelj
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