
Zapisnik
2. redne seje Sveta star5ev 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica, ki je bila

v torek, 6. 3. 2018, ob 18. uri v udilnici N14

Prisotni: 16 predstavnikov starSev, Sonja Arbeiter, Sara Le5nik Cvedek
Opravideno odsotna: 2 predstavnika star5ev

I . Predstavitev in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika prej5nje seje
3. Udni uspeh v I . redovalnem obdobju Solskega leta 20171201 8

4. Porodilo o delu Mavridne zakladnice
5. Sprotne zadeve (Sejem poklicev, PreSemova priznanja, pust, zbiranje papirja po oddelkih,

vpis Solskih novincev, Sola v naravi, fotografiranje oddelkov, valeta...)
6. Pobude in predlogi Sveta star5ev.

K todki 1

Predsednica Sveta star5evje predstavila dnevni red in prisotni so ga potrdili.

K todki 2

Prisotni so potrdili tudi zapisnik prejlnje seje.

K todki 3

Uini uspeh v 1. redovalnem obdobju Solskega leta20l7/2018 so star5i prejeli z e-poSto. Na
sestanku gaje predstavila 5e ravnateljica. Zaskrbljujoi je podatek, daje 13,38 7o udencev negativno
ocenjenih v 3. triadi. StarSe teh udencev so razredniki povabili na govorilno uro in se dogovorili za
udno pomod. StarSi so podpisali soglasje.

Porolilo o delu Mavriine zakladniceje predstavila ravnateljica.
V letu 2017 smo s prostovoljnimi prispevki star5ev zbrali 5.680,91 €. Najved sredstevje bilo
porabljenih za nakup knj ig v Solski knjiZnici (2.27 5,23 €). Knjige so za udence, tudi za Bralno
znadko in tekmovanja.
Ker smo uiilnice ie opremili s kinestetiinimi mizami, radi pa bi opremili 5e kabinete, so starSi
sprejeli sklep, da l0 oh sredstev, namenjenih za knjige, porabimo za nakup kinestetiinih miz.

K todki 5

Sprotne zadeveje v sliki in besedi predstavila ravnateljica.

Videli smo:
o pustne maske in pustno povorko,
. Solske PreSemove nagrajence, ki so ustvarjali na temo Peter Klepec, z gostjo DuSico

Kunaver. Ta dan smo namenili starim obidajem, udenci so pletli ko3are iz vrbja, kvadkali,
lu5dili koruzo in orehe, izdelovali iz gline, delali pundke iz cunj, izdelovali roZe iz kep
papirja, prali perilo na star nadin....

o fotografije z boZidnega koncerta z gostjo Bilbi in darilnegabazarja, kjer so sodelovali tudi
star5i s svojo stojnico. Ta dan smo zbrali 2.694,06 €.23 %o denarja bo porabljena za ogled
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Dnevni red:

K toaki 4



filmske oz. lutkovne predstave za vse udence od l do 9. razreda.6T %o za nakup
kinestetidnih miz in 10 o/o zzt ence iz socialno ogroZenih druZin.

o Mini Planico,
r Tradicionalni slovenski zajtrk v Domu dr. JoZeta Potrda, enota Slov. Bistrica,
o druZenje z upokojenci KS dr. Jagodida,
. Sejem poklicev,
. sprejem prvoSoldkov v Solsko skupnost,
o sodelovanje na Fridini miSnici.
o Sola v naravi v CSOD BreZenki in na Rogli

Poditni5ko varstvo med zimskimi poditnicami smo organizirali na Soli vse dni v tednu (udenci so
delali raziskovalne naloge, pripravljali so se na drZavna tekmovanja, imeli so ustvarjalne delavnice,
vaje Solskega benda in delavnice slovenSdine za udence priseljence. Prve tri dni smo spremljali
udence z al.tobusom Arrive na smudanje na Tri Kralje. Pred tem so zainteresirani udenci z
gospodom Gostendnikom obnovili FIS pravila. Predlog starSevje, da bi s smudanjem nadaljevali
tudi prihodnje leto.

Med pSlelgnf-pqC.tql4rni bomo organizirali varstvo udencev od l. do 5. razreda skupaj z OS
Pohorskega odreda v mesecu juliju. En teden bi udenci preZiveli tudi na taboru.

Od 1 .9.2017 do 7 .2.2018 smo zbrali 15.746 kg odpadneea papida. Zelo pohvalno. Udenci 9. a so
si ceno ekskurzij e Le zniLali za 5 €, udenci 4. a pa za 4 €. Ostali razredi malo manj (glej prilogo).

Valeta bo 15. 6. 2018. StarSi bodo imeli 5e en roditeljski sestanek na to temo.

Fotografiranie oddelkov bomo uredili sami , tako kot prej Snja leta.

Ravnateljica je povabila star5e na ogled razstave Voina za samosto ino Sloveniio 9l v avli Sole.

Pobude in predlog star5ev:
o Predlog starSev je, da damo udencem v mapico prvi Solski dan Plan aktivnosti med

poditnicami za celo Solsko leto, narejeno kot zloZenko, na kateri se predstavi Sola in kjer bo
tudi prostor za umik. Tudi porodilo o Mavridni zakladnici in seznam projektov.

r Predlog star5ev, da poskrbimo za varstvo udencev od l. do 5. ruzreda v dasu, ko odhajajo
domov. Na voljo imajo kotidke v avli Sole, kjer lahko ob Sahu, pogovoru ali udenju podakajo
starse.

. Spodbujanje branja: udence od 5. do 9. razreda bi spodbudili k branju z elektronsko razlidico
knjig, ki so na voljo v KnjiZnici Josipa vosnjaka in nagrado ob koncu solskega leta (ogled
filma ali kaj sorodnega, kar bi predlagali udenci).

r Predlog star5ev, da bi v pouk vkljudevali dim ved poskusov in rodnih spretnosti.
o Komisija za Solsko prehrano bi se naj sestala dim prej, ne Sele konec Solskega leta.

Sestanek je bil zakljuden ob 20. uri

Zapisala:
Marija GoSnjak
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eta star5ev:

Vpis udencev v l.raued Se poteka.

Potekajo tudi aktivnosti v zvezi s prizidkom novih udilnic in kuhinje ter Siritev jedilnice.

K todki 6


