
Zapisnik
1. redne seje Sveta star5ev 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica, kije bila

v torek, 3. 10.2017, ob lS.urivudilniciNl4

Prisotni: I 6 predstavnikov starSev, Sonja Arbeiter, JoZica Smogavec, Sara Le5nik Cvedek
Opravideno odsotna: 2 predstavnika star5ev

Dnevni red:

I . Predstavitev in potrditev dnevnega reda - ravnateljica
2. Volitve predsednika in podpredsednika Sveta starSev za Solsko leto 2017 /2018 - rarnateljica
3. Potrditev zapisnika prejSnje seje - predsednik
4. Udni uspeh ob koncu Solskega leta 201612017 - pomodnica ravnateljice
5. Predstavitev Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 2017 /2018 - ravnatelj ica
6. Razno:

- volitve 3e enega star5a za predstavnika v pritoZbeno komisijo
(Edita JurSid, Igor KaeZevid +1)

- volitve 5e enega star3a za predstavnika v Mavridno zakladnico
(Maja Gorjanc, Ana Budar, Polonca Fermi5ek +1)

7. Pobude in predlogi Sveta starSev.

Predstavniki starSev so soglasno potrdili Ano Buiar (8. a) za predsednico in Aleksandra Lnidarka
(7. a) za namestnika predsednice Sveta starsev za to Solsko leto.

Vodenje seje je nadaljevala predsednica sveta starSev Ana Budar.

.._ StarSi so potrdili zapisnik zadnje seje.

K todki 4

Uini uspeh za Solsko leto 201612017 je predstavila JoZica Smogavec.
Porodilo je bilo svetu star5ev posredovano z e-po5to. Podala je 5e:

- Grafidni prik az pozitivno ocenjenih udencev ob zakljudku Solskega leta od 2009i2010 do
201612017 . Udni uspeh se giblje med 97,12 %o do 99,78 Y6.

Solsko leto smo zakljudili s 450 udenci, od tegaje bilo 98,44 %o pozitivno ocenjenih.
- Grafidni prikaz udnega uspeha in doseZkov na NPZ-.iih od leta 2008 za udence 9. razreda v

primerjavi s slovenskim povpredjem. V vseh predmetih smo nad republiSkim povpredjem.
Udencem nudimo brezpladne priprave na NPZ, vendar se tega le redki udeleZujejo. Starse
ponovno spomnimo naj udenci obiskujejo te priprave, dodatni in dopolnilni pouk, naj delajo
domade naloge, da pridobijo delovne navade. Povezujemo se s Srednjo Solo v Slovenski
Bistrici, da dobimo povratno informacijo, kje so vrzeli v znanju. Ni nakljudje, daje letosnja
diamantna maturantka Eva Malovrh na5a biv5a udenka.

- Do prihodnje seje bomo pripravili primerjavo NPZ rezultatov udencev iste generacije v 6. in
nato v 9. razredu.
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K todki I

Sestanekje do izvoliwe novega vodstva vodila ravnateljica, kije predstavila dnevni red.
Predstavniki sveta star5ev so dnevni red potrdili.

K todki 2

K todki 3



K todki 5

Letni delovni nairt (LDN) za Iolsko lel'ro 201712018 je predstavila ravnateljica

Vizija Sole temelji na vrednotah Sole, ker so dobri medsebojni odnosi, timsko delo in strokovnost
pogoj za to, da so na5i udenci uspeSni in sredni.

Vizija Sole je zagotoviti udencem tako Solsko okolje, da bodo spoStovali sami sebe in druge
udeleZence v vzgojno izobraZevalnem delu v skladu z vrednotami na5e Sole. NaSa vizija je udenec,

ki bo veliko znal in se bo veselil Zivljenia.

Ker pri viziji Sole ne gre za enoletni projekt, temved za proces, ki se gradi skozi leta. ostajajo
temeljna podrodja dela enaka.

Pri vzgoji bo v ospredju povezovanje med vrstniki, razvrjali bomo odnos do domovine, slovenskega
jezika in na5e kultume dedi3dine.

Sledili bomo pobudam udencev in starSev.

Prednostne naloge v Solskem letu 2017 /2018:

. ohranjanje doseZene kakovosti;

. posredovanje kvalitetnih znanj udencem, da bodo z rezultati primerljivi z vrstniki v
Sloveniji in drZavah Evropske unije;

o Bralna pismenost - skrb in odgovomost vseh (vseh uditeljev, star5ev in udencev);
. spodbujanje branja med zaposlenimi in udenci;
. razvijanje kitidnosti in bralnega razumevanja;
o skrb za nadarjene - na vseh podrodjih nadarjenosti;
. skrb za vsakega udenca, formativno spremljanje (ugotoviti znanje in napredek);
o nidelna toleranca do nasilja;
. smotma in udinkovita raba IKT pri pouku;
r izkustveno udenje v udilnici na prostem;
o poudarek na telesni aktivnosti udencev;
. navajanje udencev na samostojnost in odgovomost;
. razlidne obtike sodelovanja s starSi za skupno reSevanje vzgojne problematike - organizirana

bo Sola za star5e v obliki delavnic;
o dvig ravni sodelovanja Sole s 5ir5o lokalno skupnostjo.

Doseganje vseh zastavljenih ciljev bomo sproti preverjali

Pridenjamo oz. nadaljujemo z naslednjimi projekti:

1 Radi piSemo z roko gralomotorika udencev pisna in bralna usposobljenost,

2. Dedi5dina gre v Sole - spoznavanje in ohranjanje kultume dedi5dine,

3. Krepitev kompetence podjetnosti in spodbuj anje proZnega prehajanja med izobraZevanjem in
okoljem v OS,

4. Uvajanje tuje ga jezlka v obveznem programu in preizkusanje koncepta razSirjenega programa

v OS - Zdravje in gibanje - kultura in tradicija,
2. Soodanje z izzivi meatuiturnega sobivanja - SIMS. Vkljudene so vse tri OS v Slovenski Bistrici,

vrtec in srednja 5ola. Nosilec projektaje Srednja Sola Slovenska Bistrica, multiplikatorka Natalija

Kavdid bo delala z udenci priseljenci.
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2.Izzivi podjetnosti in inovativnosti za mlade - Ustart. Najprej smo bili kontrolna Sola,

lani smo bili vkljudeni z desetimi strokovnimi delavci in udenci 3. in7. razreda. S projektom
bomo nadaljevali tudi letos.

Ravnateljica je predstavila tudi aktivnosti, ki smo jih izvedli v mesecu septembru:

- sprejem prvo5oldkov 1. Solski dan,
- Sola v naravi za7 . razred.
- sodelovali smo na Podobah bistri5kih domadij s kultumim programom, predstavitveno stojnico,
udenci so sodelovali v razlidnih delavnicah.

- Frida znanstvenica,
-Teden mobilnosti,
-21.9.2017 ob 13.20 smo izvedli evakuacijo. Vsi udenci in zaposleni so Solo v zelo kratkem

dasu vamo zapustili,
- Sola za star5e dez celo Solsko leto za starSe obdine Slovenska Bistrica,
- ponovno smo zmanj Sali Stevilo delovnih zvezkov leto le 5e 26 (57 v Solskem letu 2009/2010).
- otvoritev kolesarnice (4. 10. 2017),
- Mavridna zakladnica - porodilo je priloZeno - bolj moramo biti odzivni - letos le 89 star5ev

vkljudenih v MZ.

Pritoibena komisija, ki odloda o pritoZbah v zvezi z uresnidevanjem pravic in dolZnosti
udenca (60. c. dlen Zakona o OS): izvoljena 5e Nives Brezovnik, l. b, poleg Igorja
KneZevida, 2. b in Edite Jur5id, 8. b ter predstavniki zavoda in zunanji dlani.
Mavriina zakladnica za nadstandard vseh udencev: izvoljen 5e Igor KneZevid,2. b, poleg
Maje Gorjanc 9. a., Ane Budar, 8. a in Polonce FermiSek 4. b ter predstavniki zavoda.

Ker seje nekoliko zmanjSalo Stevilo starSev, ki prispevajo v Mavriino zakladnico, bomo
na spletnih straneh Sole ob5imeje predstavili njeno delovanje in kaj smo z zbranim denarjem
kupili.

K toiki 7

r StarSi so opozorili na dogajanje v okolici Sole in v mestnem jedru v popoldanskem dasu, za
kar Sola ne more odgovarjati. To je pristojnost star5ev, smo pa pisno sporodili policiji, ki
nadzoruje park, prostore stare steklarne in zemlji5de pred tovarno Impol. Predstar.niki sveta
star5ev so predlagali, da se v primeru zaznave neopravidenega vstopanja tujcev v Solo ta
zaklepa, kot je to praksa v Stevilnih drugih kajih.

o Namestnica ravnateljice JoZica Smogavec je predstavila letne kolidine zbranega papirja.
Ob tem seje izkazalo, da so udenci zbrali ved odpadnega papirja, odkar del denarja
namenj amo tudi za delno popladilo Solskih ekskurzij. S tem nadinom razdelitve denarja
bomo kljub pobudi, da se denar v celoti nameni za pladilo ekskurzij nadaljevali. Strinjali so
se namred, da je pomembno, da je 5e vedno manj 5i deleZ (40 o%) na voljo svetovalni sluZbi,
kot pomod socialno ogroZenim udencem. Slednja skrbno izbira komu se namenja tovrstna
pomod.

. Najbolj uspe3en lanski razred pri zbiranju papirja bomo nagradili s sladoledom. Preverili
bomo, kako je bil poradunan odpadni papir udencem 3. razreda, ki so od5li v sklopu Sole v
naravo tudi na ekskurzijo v Ljubljano.

o BoZiini bazar ponudili bomo nove sveZe ideje. Namesto pobiranja denarja bi udenci
izdelali cekindke, ki bi jih uporabljali kot pladilno sredstvo na stojnicah.

o Na spletni strani Sole bomo pripravili program aktivnosti za celo Solsko leto.
o Gospa Spela Korent Urek nam bo poslala link do Memo 5ole.
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K todki 6

a



StarSi so podprli pobudo za spremembo namembnosti Solske kuhinje, ki ima sedaj samo
razdelilno vlogo.

Sestanekje bil zakljuden ob 20. uri.

Zapisala'.
Marija GoSnjak

Predsednica sveta star3ev:
Ana Budar
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