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1360 Vrhnika

ZAPISNIK

1.

SESTANKA SVETA STARSEV OS IVANA

CANKARJA VRHNIKA,

kije bil ponedeljek, 26. 9.20'16, ob 18.00
v vednamenskem prostoru Sole natosci 1

Ravnateliica Soie, mag. Polonca Surca Gerdina, kije pNl sestanek sklicala, ie pozdravila vse navzode in
pozvala prisotne, ie je kdo pripravllen prevzetifunkcijo predsednika Sveta starsev. Kers skanistadev ni
bilo interesa, je za predsednika predlagala gospoda Bojana Kovaaa, kije predsedovanje spreiel 5e za

eno Solsko leto.
SKLEP: Prisotni dlani Sveta stadev so potrdili gospoda Boiana Kovada za predsednika Sveta
starsev za Solsko leto 2016/17.
Sledila je predstavitev vseh starSev, vsak je povedal ime in priimek in katerl razred zasiopa. Za tem je
gospa ravnateljica predstavila tudi svoje sodelavce, p sotne na sestanku.
Gospod predsednik se je zahvalil za zaupano mu nalogo in priael z

dnevnim redom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta starsev.
Pregled uspeha v preteklem Solskem letu.
organizacija Solev Solskem letu 2016/2017,
Obravnava Porodila o realizaciji LDN-ja za Solsko Ieto 2015/16.
obravnava Letnega delovnega nairta za Solsko leto 2016/'17.
odgovori na vprasanja, ki so jih postavili starsi na roditeljskih sestankih.
Razno.

Llsta s podpisi prisotnih dlanov sestanka je pdloga arhivskemu izvodu zapisnika.
OpEviceno odsoina na sesianku Sveta starsev sta bili qospa Tatjana Kovad in gospa Maja Ledinek.
odsotniso bili 5e gospa Emina i\luratagid, gospa Simona Sestan, gospod Jernej l\,4zel in gospa Simona
codler. Vsiostali predstavniki oziroma njihovinamestniki so bili prisotnl.

1.

Pregled zapisnika zadnlega sestanka Syeta shrSey.

Predsednik, gospod Bojan Kovad, je na kralko predstavil zapisnik zadnjega sestanka Sveta starsev.
Povedalje, da se mu ne zdisrniselno, da delovne zvezke za vsako naslednje Solsko leto potrjuje oziroma
jim daje soglasje Svet siarsev.

SKLEP k todki 1: Zapisnik zadnjega sestanka Sveta starsev z dne 30. 5. 2016 se v zapisani obliki

potrdi,

2.

Pregled uspeha v preteklen iolsken letu.

Ravnateljica, gospa Polonca Surca Gerdina, je predstavila uspeh udencev v preteklem Soiskem lelu. Po
oddelkih je povedala, koliko udencev je napredovalo in koliko je ponavljalo razred. V 1. razredu nista
napredovala 2 udenca, v 2. G4edu 1 udenec in v 3. razredu 3 udenci. V 4. in 5. razredu so napredovali
vsi, v 6. se je en udenec preSolal v Solo z nizjim izobrazbenim standardom, 2 pa ponavljata. 7. razred
ponavljata 2 udenca, v 8. so bili uspesni vsi in prav tako tudi v,9. razredu, deprav nekateri Sele po
popravnlh izpitih vjesenskem roku. Gospa ravnateljicaje pripravila tudianalizo rezultatov Nacionalnega
preverjanja znanja (NPZ) v 6. in L razredu, tako v redni osnovni 6oli, kot tudi Soli z nizjlm izobrazbenim
standardom. Ugotavlja, da so nasi udenci v slovenskem povpredju oziroma malenkost pod ali nad njim
pri posameznih predmetih. NPZ-ji kot jih poznamo, se bodo v Solskem lelu 2016117 verjetno zadnjid
izvajali v taki obliki in tako kot doslej. Po novem bodo vplivali na oceno oziroma na vpis v Zeljeno srednjo
6010 in lzvajali se bodo ludi v 3. razredu.

3.

Organizacija iole v Solskem letu 2U6nU7.

Ravnaieljica, gospa Polonca Surca Gerdina, je povedala, da deiamo dobro in da irnalo udenci dobro
podlago pri vseh predmetih.
V letosnjem letu imamo na naso Solo vpisanih 1096 ucencev. Pouduje in zanje skrbi 107 strokovnih in 32
tehnidnih delavcev. V tej itevilki so zajete tudi daljse bolniske in porodniske odsotnosti. Uditelji so zelo
obremenjeni in vedinajih ima povedan obseg dela
V stavbi Kulturnega cenira na TrZaiki 32 je poleg 5 oddelkov 3. razreda letos tudi 1 oddelek 4. razreda,
tako da so zasedene vse uailnice. Pouk se v vseh stavbah razer na TrZaSki 2 zadne ob 8.30. Udenci 4.
razreda imajo Ze neobvezne izbirne predmete in italijanaaina se izvaja na TrZaSki32, vsi ostali predmeti
pa na Loici 1, tako, da se morajo pilagajati in prehajalivsidetrtoiolci, ki te predmete obiskujejo.
obvezni program obsega redni pouk, ure oddeline skupnosii, obvezne izbirne predmete in dneve
dejavnosti. i\red razsiieni program Sole se uvrida dodatni in dopolnilni pouk, podaljsano bivanie, jutranje
varslvo, letna in zimska Sola v naravi ter interesne dejavnosti. Leios se dodani v 6. razredu tudi neobveznl
izbirni predmeti, v 2. razredu je anglesdina obvezna. Tako ostajajo le udencj 3. razredov, kjer se letos
angle6dina ne izvaja, to borno posku6ali resevali tako kot doslej s kraldim pouievanjem pd posameznih
urah in predmetih. V prostorih nekdanjega mladinskega oddelka Cankarjeve knji2nice smo uredili udilnico
C100, namenjeno likovni umetnosU. Udilnica je nekoliko oddaljena od ostallh na soli, vendar se pouk
izvaja v blok urah in takoje prehajanje najmanj motede.

Tudi letos bomo dali velik poudarek druZbenemu koristnemu delu in se posvetili pmstovoljstvu in
povedanju bralne pismenosti.
Ugotavljamo, da so nasi ueenci vedno bolj obremenjeni * tudi na raaun neobveznih izbirnih predmetov,
iflleresn]h dejavnosti, glasbene iole in Sportnih aktivnosti v popoldanskem dasu.

4.

obravnava Porodila o realizaciji LDN-ja za Solsko leto 20'15/16.

Porodilo o realizaciji LDN-ja so dlani Sveta stadev dobili kot gradivo skupajz vabilom po e-poiti in so si
ga lahko Ze ogledali.

5.

Obnvnava Letnega delovnega naerb za Eolsko leto 2016n7.

elani Sveta starsev so osnutek Letnega delovnega nadrta za solsko leto 2016/167 dobili po elektronski
posti kot gradivo skupaj z vabilom na sestanek in so si ga lahko Ze ogledali.

6.

Odgovoi na WaSanja, ki so jih postavili starii na rodiEljskih sestankih.

'>

Delitev 1. ruzreda v OPB-ju in konbinacija z uienci 2. razreda
Letosnjih prvosoldkov je nekoliko manj (24 in 25 udencev na oddelek), in tako smo morali en oddelek
deliti, da smo oblikovali skupine OPB-ja. Normativi za skupine OPg-ja so nekoliko visji, tako da moramo
kombinilati z udenci 2. razreda. lmamo sredo, da tu nitudi tretjesolcev, drugade bi bila lahko kombinacija
tudi z njimi. Nekateri starsi bi Zeleli, da niso vedno istidrugosolci pri prvosolcih, ampak, da b se jih malo
rotiralo. S tem se vodstvo na Soli ni strinjalo, ker bi p hajalo do zmesnjave in nihce ne bi vedel, kdaj mora
kateri oirok kje biti.
oznake garderob v 2. razredu na T2
2eodkarj-" devetletka, ta pa se je prinas pridela s solskim letom 2003i2004 imamooznake na garderobah

>

samo pri prvosoldkih. V osemlelki pa jih Se pri njih ni bilo. Otroci se na svojo garderobo navadijo in ne
vidimo poirebe, da bi morali imeti vsak svoj znak. Ce kateriod staraev res zeli imeti znak na kljukici, jo
lahko po svoje nekako oznadi. Ce bodo vsa obladila olrok podpisana, se bo takoj videlo aigava so, de bo
kaj ostalo na Soli in tudi hitreje se bo naslo, de se bo kaj iskalo.
Avlobusni prevozi- Zaplana (postaja pri Jamniku)
Avtobusna proga se je Ze podaljsala oziroma se bo v klatkem, ko bo ureleno postajaliSde. Bo pa tudi
sestanek na obdini Vrhnika za Preventivo in vzgojo v cestnem prometu in tam se bodo pogovorili tudi o

>

lejtemi.

>

Oznake na avtobusih
Na na6ih Solskih avtobusih so poveaini isti Soferji, le isti aviobus vozi v ved smeri. Otroci povedini vedo,
kam kateri pelje. Pd prvosolcih in drugosolcih je vedno zlaven odrasla oseba, ki otroke usmeri na pravi
avtobus. Slarejsiotroci pa morajo znatitudi vprasali, de niso prepridani, kam avtobus pelje. Se bomo pa
pogovo li tudi s prevozniki, naj ustrezno oznaiijo, kam avtobus pelje.
Jutranje varstvo za uience na T32
Jutranje varstvo po zakonu pripada le udencem 1. razreda in to imamo organjzirano na Soii na TrZaSki 2.
Pri nas so v jutranjem varstvu udenci vse do 5. razreda, a le na T2. Jukanje deZurstvo je tudi na Loici 1
od 7. ure dalje v vednamenskem prostoru, nimamo pa ga pred 7.50 na T32. Prevoz iz TrZaSke 2 na
Trzasko 32 je oBaniziran le ob 7.45, tako, da je za preduro prepozno. Ves dopolnilni in dodatni pouk naj
bi bil zato organiziran po pouku. So pa v preduri neobvezni izbirni predmeti za 4. razred in pa nekatere

>

interesne dejavnosti.

',

Zavijanje Solskih udbenikov
Na Soli imamo pri skoral 1100 udencih preveliko itevilo udbenikov, da bi lih lahko knjizniaarki ozircma
drugi strokovni delavci zavili. Pomoinica ravnateljice in knjiznidarka, gospa Andreja Nagode, je razioiila,
kako naj se udbenike zavije. Poved ala je, da je za zavijanje n ajbolj primern a PVC folija, ki n ajbolj zava ruje
udbenike, lahko pa se uporabi tudi kak drug papir. So pa udbeniki, njihova vezava in platnice vsako leto
slabSe in zdr2ijo le leto ali dve, potem pa so kljub zavijanju Ze poikodovani. Udenci 4. in 5. razreda jih Ze

znajo primemo )popraviti(, ostalim pa pomagajte stadi.

Priloga zapisniku so navodila gospe Andreje Nagode
Lopa zraven iole na T32

>
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Kako zaviti udbenlk.

Lopa zraven iole na T32 je v privatni lasti in verjetno tudi v stedajni masi. NaSi udenci tam praviloma
nimajo cesa lskali in jim je potrebno prepovedatidostop. 0 tem se tudi starSi pogovorite s svojimi otrokl
Gospa ravnateljica je obljubila, da bo podala prijavo na lnSpektorai za okolje in prostor. Stadi so prav
tako obljubili, da bodo podali na lnSpektorat individualne prijave, ki so lahko anonimne.
Pitna voda na igrisiu T32
Pitna voda je na igrisdu bila, a ko je podila cev in je bila poraba enorrnno visoka, in temu primerno tudi
raduni, se je voda zaprla Popravilo Se ni izvedlo in dokler ne bo sanirano, vode na igrisdu ne bo.

>
>

eAs/sienl

Prijavo na eAsistenta urejate starsi sami, kar pleko njihove spletne strani in tudi plaailo urejate z njimi
direklno. So pa ocene vidne s par dnevi zamika in za ni2je razrede menlmo, da je to nepotreben stroSek.
Otroci naj vam ocene povedo, starsi pa se oglasite pri uditeljih na govorilnih urah in boste o vsem
seznanjenl.
Zakaj se utence konec 5. ruzreda deli?
Na nasi Soli je to ze stalnica ln tako bo iudi ostalo. Menimo, da je 10 za otroke dobro. Zoprno je le, de se
zaradi premajhnega ali prevel:kega atevila udencev na novo oblikujt oddelke Se kdalvmes.
Prenalo sodelovanja med redno osnovna iolo in NIS-on in PP-jen
[,4enimo, da sodelovanje poteka, ne moremo pa uaencev PP-ja vkljudevati v redne oddelke podaljsanega
bivanja, ker so Stevildno preveliki. Tam le ie tako med 28 in 30 udenci, in ae p de Se uaenec iz PP-ja, ki
nikogar ne pozna, bo zmeden. Nihae ne bo mogel posebej paziti nanj. Varuhinja pa z njim ne more, ker

>
>

ima v razredu ostale udence.
Prosfo,rska stlska -kje bodo prostori za vse uience, ali se
prastore nekdanje voja6nice na StariVrhniki?

>

kajrazniilia, da bi v

solo preuredili

Tudi na te prostore smo radunali, preden smo preurediii Kuiturni center na T32, vendal lvinistrstvo za
obrambo ni dalo soglasja. Sedaj menimo, najse veia in SlriSe 0S Antona [.4artina Slomska. StaGi lahko
s kaksno peticijo malo pritisnejo na ustanovitelja, 10 je obdino Vrhnika, da bodo razmislil o Siritvl.
Starsi so ustanovili skupino, v kateriso: gospod Bojan Kovad, gospa Petra Atteya Fabiani, gospa Barbara
Sigulin in gospa L4ajda [,4ik]avdia, ki bo pripravila dopis za obdino, v katerem bodo izpostavili prostorsko
stisko nase Sole zelijo se obrniti direktno na gospoda Zupana, da bi pomagal resiti ta problem. Prav tako
le potrebno opozoriti na prehod dez Trzaiko cesto prl Siliku do Kulturnega centra in na plehod proti
Raskovcu obakrat se predka d.Zavna cesla.
Starsi so mnenja, da bi tudi policila morala malo ved pozornosti nameniti okolici vseh Solskih stavb in
dovorcm do Sol. Ce bi b.ll po icisti vea prisotni. bi vozniki avlomatidno upodasnili voznjo

7.

Razno

Predsednik Sveta stardev, gospod Bojan Kovaa, se je navzodim predstavnikom Sveta starsev in vsem
ostalirn prisotnim zahvalil za udelerbo in zakljudils sestankom ob 19.55 uri.

Zapisala:
Mprinka Sv qqll
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