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ZAPISNIK

3. sestanka svETA STARjEV 05 rVlNA CAnXln:A
ki je potekal v torek, 25. maja, 2-010, ob 19. uri

v veinamenskem Drostoru OS na Loici I

Prisotne je pozdravil predsednik Sveta starsev, gospod Bojan Kovaa ir ugotovil
skleptnost,
Lista s podpisi prisotnih flanov je priloga arhivskemu delu zapisnika.
Opraviaeno odsotni na sestanku Sveta stariev so bili: 9a, Tanja Novinsek Petrovii, g,
Maian ceohelli, ga. Tadeja 2ust Dular, ga. ViKorija Mzelj, ga. Alenka Zivec, Odsotni
so bili tudi: ga. jand Kustec, 9. BoStjan Pevec, 9d. Barbara Jurjevtit in g. Duian
Dobrovoljc. Predlagal je naslednji

dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta stariev
2. Pravila Solskega reda
3. Diferenciacija pouka - oblikovanje mnenja za Svet Sole
4. Ponudba interesnih dejavnosti za naslednje Solsko leto
5, Razno

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta stariev

P.eCsednik Sveta stariev, gospod Bojan Kcvaa, je povedal, da sc zapisnik dobili vsi
ilani po navadni ali e-poiti in vpraial, ie se z njim strinjajo. cospa l4iia Strzinar je
ielela, da se v zapisniku po toako 5. Razno popravi tako, da sta v zadnjem triletju
samo banana in puding za malico nista primerna oziroma nistd dovolj. Z malico v ioli
niso zadovoljni sedmoiolci.
Omenjeni popravek se bo vnesel v zapisnik 2. seje. Drugih pripomb na zapisnik sveta
starsev, kije bil 25, 11, 2009, ni bilo.

2. Pravila Solskega reda

Pravila iolskega reda OS Ivana Cankada Vrhnika (predlog) in Vzgojni naart OS Ivana
Cankarja Vrhnika so fiani prejeli kot prilogo k vabilu na sestanek, Podrobno je, tako
Pravila kot Vzgojni naart, predstavila gospa Elissa Tawitian.
Povedala je, je potrebno poznati 6tiri stebre izobraZevalja

> ueiti se, da bi vedeli.
> uaiU se, da bi znali delati,
> ufiti se, da bi znali :iveti v skupnosti
> uiitj se, da bi znali biti in Ziveti s seboj,

Z oblikovanjem koncepta dela na vzgojnern podroaju ter naartovanjem in izvajanjem
v2gojnih naartov 5ol Zelimo uresnidevati predvsem zddnja dva stebra izobrazevanja,
Vzgojni nairt je bolj splo5en, medtern ko so Pravila iolskega reda bolj konkretna.



Strokovni delavci Sole sodelujejo y projektu "MreZa 5o1". V marcu 2010 smo se
prijaviii na veiletno lzobraievanje. Za konec avgusta se planira konferenca za
strokovne delavce na temo >Kaj je znanje?". Za vedenje v Soli so odgovorni vsi
strokovni delavci soie, tudi delovati bi morali vsi pribli:no enako vzgojno. Vzgojni
nairt pri konkretnih vzgojnih dejavnostih predvideva tudi mediacljo in restitucijo.
Restitucija (povraiilo lkode) omogoia ustvadalno soodanje z napakami, ki so na ta
nafin tudi priloZnost za udenje novih vedenj ln popravo napak. Poravnava Skode je
postopek poravnave povzroiene Skode 2 delom ali kako drugaie, V nasprotju s
kaznovanjem poudada pozitivno reievanje problemov.
Starii so pohvalil i predstavljeni vzgojni naat in pravila in poudarili, da se bo skozi
leta videlo, kje smo in kako nam je uspelo, Odvisno pa je od vseh - strokovnih
delavcev, uaencev in stariev. Uienci morajo pri tem oblikovanju aktivno sodelovati.
Oba dokumenta bosta objavljena v iolski pubiikaciji, ki jo bodo utenci dobiii v
zaaelku naslednjega Solskega Ieta. Veljati bosta priaela 1. 9. 2010 in Svet Sole ju bo
moral na svoji seji 5e potrditi.

3, Diferenciacija pouka - oblikovanje mnenja za Svet;ole

Ravnatejica, gospa mag. Polonca Surca Gerdrna, je na podlagr 40. alena Zakona o
osnovni Soli pnpravil Predlog za izvajanje diferenciacije pouka v OS lvana Cankarja v
Solskem letu 2010/11, Notrdnjo drferenciacijo bomo izvajali od 1. do 9. rczteda pri
vseh predmetih in pri drugih oblikah organiziranega dela z utenci. Fleksibilno
di ferenc idc i jo  bomo izvd ja l i  v4, ,5 , ,6 ,  h7.  ra2redu pr l  s loveni i in i ,  t l jem jez iku in
mat€mdtiki. V f. in 9, razredu bomo lzvajali notranjo difereciacilc pfl slcvenskem in
angleskem jeziku ter matematiki. V L razredLr bomo pri slovenskem jeziku lz itirih
oddelkov oblikovaii 7 heterogenih skupin, ker strokovni aktiv slavistov rneni, da bodo
vsi uaenci v manjiih heterogenih skupinah vei pridobili. Pri angleikem jeziku se bodo
v 8. razredu v.nrll nazaj na eisti nivojski pouk in prav tako bo tudi pri matematiki, V 9.
razredu oa nadaljujejo z obljkovanimi skuDinami od lanskega leta, ker bi bilo teZko
sedaj na novo otroke deliti in obiikovati skupine. Uiitelji so na podlagi uinega uspeha
utenca prj posameznih predmetih predlagali razvrstitev uiencev v nivoje, Starii ste
obvestilo o razvrstiwi v nivoje za svojega otroka Ze dobili in ie se s predlaganim
nivojem ne strlnjate, morate golo o tern pisno obvestiti, lahko tudi po e-poiti. V
zaaetku junija boste vabljeni na sestanek, da 5e enkrat skupaj z uiiteljem preverite,
ali je predlagani nivo za otroka res najboljgi. alanr Sveta starsev na ravnateljiaino
razlago niso imeli ne pripomb, ne doddtnih vpraianj, saj je bila razlaga jasno in
jedrnato pripravljena.

SKLEP: Clani Sveta stargev so se strinjali s predlagano diferenciacijo pouka v
iolskem letu 2010/11.

4. Ponudba interesnih dejavnosti za naslednje iolsko leto

Ponudbo nadstandardnega programa interesnih dejavnost so ilani prejeli po poiti
skupaj z vabilom. Svet stariev mora oblikovatl mnenje za Svet sole, ki program
potrdl in ta mora biti objavljen v Solski p!blikacjji. Ravnateljica, gospa Polonca Surca
Gerdina, je povedala, da je izbor pribliino enak lanskemu, tudi cene so :e treue leto
ostale nespremenjene. Pri tem je potrebno poudariti, da je prispevek stariev
nanrenjen za nabavo materiala. Starse je zanrmalo, ali se vsebina dejavnosti, ki j ih



izvajajo zunanji sodelavci preveoa. Rdvnateljica je povedala, da je sklicala sestanek
zunanjih sodelavcev in se z njimi pogovorila o izvajanju interesnlh dejavnosti. Vse
dejavnosti, razen tenisa, so organizirane in izpeljane preko Sole, Tenis pa morajo
nadziratj starii sami. Ure, ki odpadejo zaradi izvajalca, mora le ta nadomestiti.

SKLEP: Prisotni ilani Sveta stariev so se s ponudbo nadstandardnega programa
interesnih deiavnosti za naslednie Solsko leto 2010/11 striniali.

5. Razno

. Pravilni o spremembah in dopolniwah Pravilnika o upravljanju
uabeniSkih skladov

Pravilnik je bil sprejet 7. maja 2010 in prinaia kar nekaj novosti ki jih morajo Sole
upoitevati :e pri letoinji izposoji. Doloda odgovorne osebe za vsako izmed opravil in
doloia nove roke. Sola lahko nadomesti le iztroiene in uniaene izvode uibenikov.
10% od izposojevalnin in odskodnin za uabenike lahko Sola porabi za nabavo drugih
udnih gradiv in pripomotkov. Strokovni aktiv utiteljev angleikega jezika:eli, da starii
sami kupijo udbenik za angle;ki jezik, ker je uibenik obenern tudi delovni zvezek in
ufenci vanj pi6ejo. Pravilnik tudi doloaa da mora ravnatej prldobitl >pisno soglasje
sveta starsev za skupno nabavno ceno delovnlh zvezkov in drugih uanlh gradiv".
Ravnateljica je med alane sveta razdelila gradivo s cenami delavnih zvezkov od 1, do
9. razreda, kl sta ga pripravili knjiiniiarki.
Starii so menili, da nekaterl delovnl zvezki, ki so obvezni, na koncu leta ostajajo
nepop sani, zato so se dogovorili, da bodo konec pr hodnjega lolskega leta preverili,
koliko se delovni zvezkl res uporabljajo. Strokovni aktlv matematlke se le odloall, da v
8. razredu ne bodo uporabljall delovnega zvezLa, kr stane 12.00 €, paa pa bodo
naloge sami prjpravljali in jih fotokoprra i, :ato bodo starii plaia i po 5,00 € na
uienca ze fotokopije, Stdrii so se s predlogom strinjall.

Starsi so se tudi strinjali z okvirno nabavno ceno deiovnlh zvezkov, ker zaupajo
strokovnim aktivom, da so res izbrali tisto, kar bodo tudi uporabijall, Obenem pa
:elijo na Ministrstvo za iolstvo in iport postaviti vpraSanje, zakaj mora Svet stariev
dati pisno soglasje k nabavnim cenam.

. Zakon o Solski prehrani

Z novim iolskim letom bo zadel veljati nov zakon o iolski prehrani, ki predvideva
subvencionlranje Ei2 € na Solsko malico za vse uaence na ddn. Ves dodatne vloge
za subvencioniranje kosil in ostale prehrane pa bo odslej reseval pristojni Center za
socialno delo. Starii bodo morali biti pri sporofanju odsotnosti bolj pazljivi, kajti
Ministrswo za Solstvo in iport bo malico plafalo le za prvi dan odsotnosti, za vse
nasiednje dni pa bodo obremenjeni starii, ae v iolo ne bodo sporoaili odsotnosti
svojega otroka in odjavili prehrane.

Gospa Striinar, kj ima svoji deklici v 3,C razredu je povedala, da se je lansko leto v
njihovem razredu v podaljsanem bivanju zamenjalo 7 uaiteljic. Prosila je, da se kaj



takega letos ne bi ponovilo, vendar so do sedaj :e zamenjall aetrto uaiteljico. Moti jo
tudi, da starii niso blli obvegieni o zarnenjavi razredniaarke,
Gospod Bizjak je povedal, da je gospa Trp n noseda in je morala tako rekoa aez noi
na bolniiko in najbolj smiselno se mu je zdelo, da jo zamenja uditeljica iz OpB, ki jo
otroci poznajo. V OPB pa srno morali vkljuaiti uditeljlco, ki se je vrn la iz porodniSkega
ooDusra,

Gospod Bojan Kovai se je prisotnim ilanom Sveta stargev in vsem ostalim zahvalil za
udeleibo in s sestdnkom zakljuiil ob 21.05 uri.

Predsednik Sveta stariev:
Bojan Koyai. / /
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