ZAPISNIK 1. redne seje Sveta zavoda 2. osnovne 5ole Slovenska Bistrica

Ponedeljek, 9.

L1-. 2O2O,

ob 17.00

(preko aplikacije Teams)
Prisotni: dr. Peter Cvahte, Zoran Koiia, Ana Buaar, Nastja Pandid eurin, Jernej Hren, Veronika
Freier, lgor Keber, UrSka Motaln, Ludka 5raml, Karin Kos, janez Ulen, Sonja Arbeiter, JoZica
Smogavec, Sara LeSnik Cvedek, Klavdija Verdev

Opraviieno odsotni: Alenka Puinik, Sonja Cugmas
Odsotni: predstavnika Sveta zavoda preteklega mandatnega obdobja:Stefanija Krhlanko in
Aleksander Znidarko
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Predstavitev in potrditev dnevnega reda
Pozdrav in predstavitev novo izvoljenih alanov Sveta zavoda
Zahvala dosedanjim ilanom Sveta zavoda
Volitve predsednika in namestnika Sveta zavoda 2. 05 Slovenska Bistrica za mandatno
obdobje 2O2O - 2024
Letni delovni natrt za iolsko leto 2O2O/2021- ravnateljica
Pobude in predlogi dlanov Sveta zavoda

K TOEKI 1 IN 2

V zadetku je predsednik Sveta zavoda preteklega mandatnega obdobja 2016-2020, g. Janez
Ulen, pozdravil vse dosedanje tlane Sveta zavoda in dlane novega mandatnega obdobja.
Povedal je, da je ta seja zaradi trenutnih razmer v driavi malo drugatna kot sicer. Hkrati pa je
predstavil dnevni red seje.
Predstavilje novo izvoljene ilane Sveta zavoda za novo mandatno obdobje in povedal, da so
volitve potekale v mesecu avgustu 2020.
Predlagal je potrditev mandatov ilanov Sveta zavoda, s timer so se vsi prisotnistrinjali.

SKLEP 1: Svet zavoda

K

je ugotovil, da je mandat novim ilanom Sveta zavoda potrjen.

TO.KI 3

G. Ulen se je zahvalil dosedanjim ilanom Sveta zavoda in povzel nekatere pretekle doseike v
dasu delovanja, med drugim tudi pridobitev nove kuhinje.
Vsem ilanom se je zahvalil za dobro in resno delo, dobro zastopan.ie interesov ter dosedanji
tajnici Mariji Goinjak in vodstvu za dobro sodelovan.je in vodenje.

V nadaljevan.ju se je ravnateljica Sonja Arbeiter zahvalila dosedanjemu predsedniku za 4 leta
prlzadevnega dela, uspeino vodenje in dobro opravl.jeno delo.

K TOEKI

4

je predlagal za predsednika Sveta zavoda nekoga izmed predstavnikov zavoda.
Ponovno je naitel predstavnike novega mandatnega obdobja Sveta zavoda in prosil za

G. Ulen

predloge. Predlagana je bila Veronika FreSer.
Sledilo je glasovanje, kjer je bila Veronika Fre5er podprta

z

vetino glasov. Dosedanji predsednik

je novi predsed n ici aestital.

V nadaljevanju so bili dlani predlagali za namestnika predsednice Sveta zavoda dr.

Petra

Cvahteta. Predlog je bil soglasno sprejet.
Na

tem mestu

se

je dosedanji predsednik, g. Ulen poslovil in zapustil sejo.

Nato je besedo prevzela nova predsednica Sveta zavoda, Veronika Fre5er in se zahvalila za
zaupanje in podporo. Dr. Petra Cvahteta je pozvala k besedi. Slednji se je zahvalil za izvolitev
in zaielel vsem uspe5no delovanje v naslednjem mandatu.

2: Za predsednico Sveta zavoda je potrjena Veronika Freier, za njenega namestnika
pa dr. Peter Cvahte.

SKLEP

K TOCKI 5

Veronika Freier je povabila ravnateljico k predstavitvi LDN 2O2Ol2O2t.
Ravnatel.jica predstavi poslanstvo, strateike cil.ie, pomembnost vzpostavitve internetnega
kanala za celo iolo, skrb za lKTtehnologijo, izposojo le-te utencem in njeno uporabo pri pouku.
Prav tako je ravnateljica izrazila zadovoljstvo, da je bila v zatetku 5olskega leta uspe5no
izvedena iola v naravi za utence 4. razreda s tetajem plavanja.

Utni naarti so prilagojeni, preili smo iz modela

B

v model A, uspeino je bil izveden tudi

1.

rod iteljski sestanek.

Ves das poteka izobraievanje strokovnih sodelavcev

v

tehnologiji lKT, raiunalniSko

opismenjevanje, izvedeno je bilo izobraievanje uiencev z IKT tehnologijo.
Ravnatel.jica .je poudarila, da se i5dejo razlidni pristopi in
ki

naiini za podajanje snovi pri pouku,

jih uienci zmorejo glede na njihovo starost in usposobljenost.

Ker ielimo tesneje sodelovati s starii, jim je bila ponujena anketa v zvezi z delom na daljavo.

Pri vsem tem pa niso bili pozabljeni in neopaieni utenci s posebnimi potrebami, saj se dela
tudi z njimi na primeren natin.
Sodelovanje z okoljem je v trenutnih razmerah okrnjeno. lzveden je bil Dan 5ole, na katerem
je bilgost Jernej Slivnik, v mesecu oktobru pa je bil uspesno zakljuden tudi projekt SPlRlT.
Ravnatel.jica je izrazila

ieljo, da bi vsaj otroci od

1.

-

5. razreda priili nazaj v 5olo.

Prav tako je povedala, da so LDN pomagali oblikovati vsi strokovni delavci.

V dasu izrednih razmer so razlitne dejavnosti v LDN planirane, vendar se moramo sproti
prilagajati dolodilom Mlz5 in NUZ.
Ker

je LDN potrjen

Sele

takrat, ko ga potrdi Svet zavoda,

ga

je ravnateljica predala v razpravo.

Predsednica je pozvala k predlogom in pripombam. Ker le teh ni bilo, je predsednica povabila
vse prisotne k potrditvi LDN 2020/2021. Z vedino glasov je bil LDN 2O2O/2O27 porrjen.
SKTEP 3:

ilani

Sveta zavoda so

potrdili tDN 2O2O/2O2L.

Ravnateljica je pomodnico Joiico Smogavec prosila za predstavitev uinega uspeha preteklega
Solskega leta 2079/2020. Povedala je, da so bile povpredne ocene zelo visoke in da je za temi
lepimi 5tevilkami teiko obdobje, veliko napora, pomanjkanje IKT tehnologije, kakor tudi stiske
uiencev (izpostavila je, da je pri eni od utenk priSlo celo tako daled, da je morala posredovati
ravnateljica in da so udenko hospita lizira li. Nato je uspeino zakljudila razred. To je bila le ena
izmed zgodb, za katero smo vedeli, za vse pa ne vemo.)

Zakljutna povpredna ocena Solskega lera 2OL9/2O2O je bila v primerjavi s prejinjimi Solskimi
leti najviSja zaradi izrednih razmer.
lzrazila je

ieljo, da bi se udenci dimprej vrnili v iolo.

V nadaljevanju je bilo predstavljeno

tudi povpretje uinega uspeha zadnjih 12 let.

Predsednica je ravnateljico pozvala k predstavitvi rezultatov ankete (priloga).

Po besedah ravnateljice rezultati ankete kaiejo, da otroci znajo uporabljati aplikacije, da
vetina otrok zadne z delom za Solo takoj zjutraj in da vetji del otrok v povpretju za Solo dela
po pouku 5e 1- 2 uri na dan.
Zaradi organizacije pouka po urniku so starii otrok vetinoma razbremenjeni. Vsi anketirani
starsi se strinjajo, da uienci opravijo delo v dopoldanskem tasu.

Uiitelji otroke dovolj motivirajo, navodila

za delo so dovolj jasna.

Pri komunikaciji vedina otrok ne potrebuje pomodi.

Teiave, s katerimi se nekateri sooaajo, je slab signal pri video konferencah.
Uienci se po pomod vedinoma obradajo k uiitelju ali razredniku.
Primerjava izvajanja pouka na daljavo s spomladanskim izvajanjem je pokazala, da je sedaj
vsem veliko laije, saj smo vsi bolj pripravljeni.

Predsednica Sveta zavoda je povabila navzoie k komentiranju ankete:

-

g. Hren je prosil za zmanjianje obsega domadih nalog pri utencih 1. VlO, da

-

ga.

-

se

razbremenijo starii
5ramlje podala strinjanje s proinjo g. Hrena in povedala, da se bodo potrudili, da
bi lahko otroci naloge naredili v okviru OPB
ga. Motaln je povedala, da je bila danes, prvi dan po potitnicah udeleiba v 1. razredu
visoka, da so bili utenci zelo motivirani in so lepo sodelovali. Tudi ona je izrazila

prizadevanje, da uienci v 1. razredu ne bi imeli domade naloge, k aemur je pritrdila tudi
ravnateljica
tudi ga. Buaar je bila mnenja, da v 1. triadi ni potreb po domatih nalogah. V primeru
nadaljevanja pouka na daljavo pa predlaga blok ure pri teijih predmetih, ker velikokrat
zmanjka fasa.
ravnateljica je pojasnila, da se blok ura sli5i preprosto, vendar vse podre. Predlaga, da
pouk ostane po urniku. To naj bo temeljno vodilo, ki se ga moramo driati.
ga. Smogavec je poudarila, da je stik utencev vsako uro zelo pomemben. Veliko se
ponavlja. Blok ure se ji zdijo (konkretno pri matematiki) prenaporne in predolge, v
okviru teh pa je podane tudi prevet snovi naenkrat.
g. Keber je povedal iz svojih izkuSenj, da so blok ure res preved obSirne, manj je
utrjevanja in v njih ne vidi prednosti.
ga. Pandit eurin je pohvalila delo prvega dne po poaitnicah v 4. in 6. razredu, pridruiila
se je mnenju, da so video konference zelo naporne za udence.

K

TO.KI 6

G. Hren nas je kot zdravnik, spec. medicine dela pozval, da naj se dobro pripravimo na trajanje

izrednih razmer, ker je epidemioloika slika slaba.
Ga. Freier je povedala, da imamo v danem trenutku priloinost, da se

utni nairti prevetrijo.

Ga. Butar je zanimalo, zaka.l vsaka lola zase nudi topel obrok za utence s subvencionirano
prehrano in predlagala, da bi blla informacija za moinost prijave na topli obrok tudi za uience,
ki nimajo subvencionirane prehrane, bolj izpostavljena.
Ravnateljica je na to obrazloiila, da je bil takien dogovor z Obiino Slovenska Bistrica in podala
podatek, da na naSi ioli v tem trenutku zagotavljamo 20 takinih obrokov. Dodala je, da je bilo
danes s strani naiega zavoda ponovno poslano obvestilo star5em, da lahko prijavijo otroke na
kosilo.

Ob koncu seje je predsednica Sveta zavoda poslovila z besedami, da smo zakljuiili zgodovinsko
sejo. Pohvalila je udeleibo in izrazila ieljo, da pazimo drug na drugega in ostanemo zdravi.
Seja je bila zakljudena ob 18.00 uri.

Zapisala:

Predsed nica Sveta zavoda:

Andreja Koren

FreSer Veronika
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2. OSNOVNA SOLA SLOVENSKA BISTRICA
Solska ulica 5. 2310 Slovenska Bistrica
Telefon / fax: 02 80 51 680 / 02 80 51 670
Podraaun UJP Slovenska Bistrica

01

313$000000353

Davena stevilka: Sl 52959856
Splelnr naslov www 2os-slb si
Elektronska posta: into@2os-slb.si

5.5.2O21

Lepa beseda
lepo mesto najde.
Skrrcnski pregoror

Spo5tovana ga. Radmila Biki6 Magdi6!

Iskreno se Vam zahvaljujem za VaS skrbno pripravljeni program, ki je udencem pridaral
nepozaben kulturni dogodek.
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Ravnateljica:
Sonia Arbeiter
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