
OSNOVNA SOLA
IVANA CANKARJA VRHNIKA

LoSca '1

1 360 Vrhnika

ZAPISNIK

1, SESTANKA SVETA STARSEV OS IVANA CANKARJA VRHNIKA,

ki je bil v torek, 25. 9. 2012, ob 18.00

v veinamenskem prostoru Sole na Losci I

Predscdn k Svela starsev, gosood Bojan Kovae. je poTdravi. vse navzoae in oliiel z

dnevnim redom:

'1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta star.iev.
2. Pregled uspeha v preteklem Solskem letu.
3. Organizacija Sole v Solskem letu 2012/2013.

4. Obravnava Porodila o realizaciji LDN-ja za Solsko leto 201'l112.

5. Obravnava Letnega delovnega naErta za Solsko leto 2012/13.

6. Odgovori na vpraianja, ki sojih postavili starii na roditeljskih sestankih.
7. Razno.

L'sla s podpisi prisoln h clanov sestanka le priloga arl^ivskenu iTvodu zapish ka.

Op.aviaelo odsoha 1a sestarku Sveta siarse! je bila: ga. -arja Pop:r in ga. l\/laja DoniK Te.ban.

odsotna pa sta bila Se ga. Bojana Petrovdld in g. l\.4arjan Geohelli. Vsi ostali predslavniki oziroma njihovi

lanestriki so bii p'jsotni.

1, Pregled apisnika zadrjega sestanka Sveta slarSev,

SKLEP k to6ki 1: Vsi prisotni so potrdili gospod Bojana Kovada za predsednika sveta stariev za

naslednje Solsko leto,
Predsednik, gospod Bojar Kovad, je na kratko predslavil zapisnik zadnjega sestanha Sveta siarsev in

p'eqledals(lepe.

SKLEP k toiki 'l: Zapisnik zadnjega sestanka Sveta starsev z dne 16. 5. 201'l se v zapisani obliki
potrdi.

2. Pregled uspeha v preteklen Solskem letu.
Ravnateijica, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, je pozdravila vse prisotne in predstavila uspeh

udencev v preteklem Solskem letu po razrcdih.

V 1. triletju so biljvsiuaencioplsno ocenjeni. V 1. razredu so napredovalivsluienci, v 2 razredu enemu

dedku ni uspelo in starsi so se slrinjali, da ponavlja razred, ene dedek pa je bil presolan v NlS. V 3.

razredu en udenec ni napredoval v visji razred; tu soglasje staGev ni ved potrebno, ena deklica pa je

blla presolana v NlS. V4. razredu so napredovalivsi udenci, v5. razredu vsi napredujejo, sicer nekaj



udencev z negativno oceno. Udenci lahko v 4., 5. in 6. razredu napredujejo z eno ali dvema
negativnima ocenama. V 6. razredu dva udenca ponavljata, iije pa so napredovaliz negativno oceno.
Tudi v 7., 8. ln 9 razredu je bilo konec junija kar nekaj udencev z negativnimi ir:enami, vendar so imeli

. fopravne izpite in jih v ved ni primerov uspeSno opravili. V 7. razredu dve dek . i in en dedek ponavljajo.
V 8. razredu ponavljata dve udenki. Vsi udenci in uaenke L razreda pa so usirrarro zakljudili Solanje na
OS lvana Cankar-a Vtr1i,(a
Nacionalnl preizkus znanja so opravljali udenci L razredov, in sicer iz slovehskega jezika, matemaiike
in drzavljanske vzgoje in etike. Pri matemaliki in DDE so dosegli rezu tate nad slovenskim povprediern,
p slovenskem jeziku pa so bili nekoliko pod slovenskim povpreajem. Udltelji ugOtavljalo, da je bil test
prj slovenskem jeziku preobsezen, ker ga tudi nalbol6im udencem ni uspe.lo resiti do konca. V 6.
razredu je bilo preverjanje pri slovenskem jeziku, matematiki ir angleskem jeziku. Pd vseh keh
predmetih so bili udenci visoko nad slovenskim povpreajen'r. trrav tako s0 nacionalni preizkus ztanja
opravili udenci S0 e z n 2jim izobrazbenim standardom rn dosegli zelo dobre rczultate, pri malematiki in
slovelskem jeTrku velko rad slovensk m povpreajen.

3. Organizacija Eole ,,/ iolskem letu 20142013.
Ravnateljica 6ole, gospa mag. Polonca Surca Gerdina le nalprej predstavla vodstvo Sole Pri delu ji

' ponugata dva pomoanika: gospod Vinko Bizjak je pomoanik za 1. lriletje, 4. in 5. nred ter oPB, na- . predrnetni stopniije pomodnica gospa l\leta Traek. Vodja podruznidne Sole na Drenoverir G du je gospa
. I Kata na Lenariid, vodja Sole z niTjim izobrazbenim slandardom je gospa [,4aja i-edinek.

Na Soli je zaposlenih 95 strokovnih in 22 tehnianih delavc€v, kar !'r-6kaj delavcev je na daljsem
bolniskem oziroma pomdniskem dopustu. Vseh uaencev na $oli je henuxm 871 ifl Se vedno se
nahajamo v treh stavbah. Na podruznidni Soli sta letos dva kombinirana oddelka uaencev f. in 2.
razreda ter 3. ir 4. razreda in disti oddelek udencev 5. razreda.
Vpis v Solo se poyeduie, tako imamo :e letos zopel 4 0ddelke uiencev 1. razreda in Slevilo rojstev kaze,
da se bo tako tud 5e nadaljevalo.

Na Soli izvalamo:
. obvezni pouk (pouk, izbirne predmeie, razredne ure in dneve dejavnosti),
. raziirjeni program (dodatni in dopolnilni pouk, jutranle varsivo, podaljsano bivanje, interesne,

lelna ir, 4 nska iold v naravi)

. . dru2b$no korislno delo (distilne akcije, zbiranje tekstila, starega papirja in nevarnlh odpadkov),
. pouda!"ek na poveaanju bralne pismenosti Projekt rBeremjaz, beres ti ...BEREMO VSI(j
. vkljudeni smo v pr0jekt Comenius - predstavnica s strani stadev v projektu bo gospa

(oc'iafcrc:

. vkljueenl smo ludl v projekt Slovenski udni krogi.

Solsko leto bo usmerjeno v spodbujanje druibeno koristnega dela (distilne akcije, zbiralne akcije) in

3rostovolslvo

Problemariha rd;oli:
> premalo doslednosli pri odjavljanju obrokov - siarii ne sporodijo 0dsotnosti olroka in potem

nro'ajc obrok pladali.

> prey0z Zaplana, fra pobudo siarsev bo odhod avlobusa za Zaplanc prestavijen na 13.20, in
sicer 0d ponedelika, 1. 10.2A12 da\e,

> k0lesamica je preslavijena pred jedilnico (pojavija se vandalizem),
> tudi na naii i,rii prihaja do konfliktnlh situacrj mecl uienci - prav zato sino se odlodili za prcjekt

CAP, s katerin 2elimo omejiti nasilje.

4. Obravnava Porodila o realizaciji LDN-ja za Solsko leto 201'1112.

Porodilo o realizaciji LDN-ja so alani Sveta siaraev dobili kot gradivo skupaj z labilom po e-posti in so si
ga lahko Ze ogledali.

Pripomb na Porodilo o realizaciji LDN-ja za Solsko leto 2011/12li bilo.



5". Ohnvnava Letnega delovnega naifta za Solsko leto 2012/13.

Clani Sveta sta6ev so osnulek Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 2A12113 dabili po elektronski
posti kotgradivo skupaj z vabilom na sestanek in so siga lahko Ze ogledali. Natisnjen izvod LDN so si

lahko ogledaii tudi na sestanku. LDN je pripravila gospa ravnateljica s pomoajo strokovnih deiavcev

Sole. Nanl lahko vplivajo tudi uaencl in starsis svojmi predlogi. Strokovni delavciSole so ga obravnavali

tudi na delovni konferenci. Ravnateljica le na kratko predstavila vsebino LDN. Clanj Svela starSev niso

imel pripomb in so izrekli pozitivno mnenie k predlaganemu LDN Sole za aolsko ielo 2012l13.

6. Odgovori na vpraianja, ki so jih postavili starii na roditeljskih sestankih.

. ZaEiitne letuice na oknih Eole na TEaaki2

Na Trzaski 2 velja poseben protokol glede odpiranja oken okna smejo biti odprla le, ko uaencev ni v
razredu oziroma se zraai pod nadzorom uaiteljice.

. Sota za staiSe
V Solskem letu 2012i13 bomoza starse pripravili eno prcdavanje. V goste borno povabili strokovnjaka
(rpr. Juhanl, Sduka ...).

. Zaietek pouka ob osmiui
Glede na inforrnacije s strani MIZKS, da bodo s Solskim letom 2012l13 ukirili pladilo jutranjega varstva

in da bo podaljSano bivanje trajalo samo do 15.30, smo se Ze v maju odloeili, da prestavimo zadetek
pouka na Trzaiki 2 na osm0 uro. Ugotovili smo, da je ob pol osmih v Soli ze 70 % naSih udencev. S
premikom bi pa tudi podaljsali izvajanje programa podaljaanega bivanja.

Sele'19. ju|]a 2012 smo bil s strani I/|ZKS obvesieni da novo solsko lelo organiziramo po starih

orav'l1i('h r do bistvenih sprerenb nipriSlo

. Teiave na zbiralnih akcijah papirja

Starsl 9. B razeda so izpostavili problem na zbira nlh akcijah, in sicer, da vedkrat zmanjka papiia, da se
pokvaritehnica ... Prj prvi zbiralni akciji bomo Se bolj pozorni na to.

7. Razno
Predsednik Sveta starsev je predlagal, da bi zapisnik sestanka sveta stariev na Tzaski 2 obesili na

oglasno desko, prav tako bo objavljen na spletnih straneh Sole.

Stevilo obrokov (npr. de bi priilo do zmanjsanja prijavljenih obrokov) ne vpliva.na visino cene kosila.

G. Bojan Kovaa je vse prisotne starse prosil, da pregledajo anketo (glede izboljsav v Solstvu), ki jo jjnr

bo posredoval po elektro^sk posri.

Sal-ovskega hrolka in akrobali\e za 1. fiado leros ne bomo izvaja i za'adi teZav s pladil .

Zadetek lnteresnih dejavnosti se je v Solskem letu 2A12113 ptemakni) na das po petnajsti uri V dasu
podaljsanega bivanja ne smemo izvajati lD, saj se zaradi odhoda na lD tako zmanjsa iteviLo otrok v
oddelku, da bi morali oddelke OPB zdruzevaU, kar pa je organizacijsko nemogoae.

Pripomba glede odnosa gospe oslak do udencev - gospa je zahtevaia, da se vsi udenci podpisejo pod

lzjavo {zapisnik) o neprimernem obnasanju enega udenca. Njen odnos do udencev je nekorekten. Sledi
'orgovor z ravralel.ico.
Starsi 4. razreda zelljo, da udlteljica angTesdine zapisanih besed na tab i ne pobrise takoj

Pobuda za prehod za pesce - med Solo na TrZaSki 2 in lokalom.

Predsedn k Sveta starsev, gospod Bojan Kovad, se je navzodim predstavnikom Sveta staraev in vsem

ostalim pisotnim zahvalil za udele2bo, povedal, da bo naslednji sestanek sklical po potrebi, in zakljudils
sestankom ob 20.00 uri.

Zapisalal
mag. Polonca Suroa Gerdina

Yi* 1*.t:*


