
Zapisnik 1. seje sveta stariev O5 erm ZOIOIZOLL

detrtek, 24;09.2020, ob 18. uri, v prostorih iole (avla)

Dnevni red:

1, Ugotovitev prisotnosti oz. sklepEnosti
2. Konstruiranie sveta star5ev in izvolitev predsednika in podpredsednika sveta star5ev
3. Pregled zapisnika zadnje seje sveta star5ev
4. Kratko poroiilo o delu v Solskem )etuZOLL|ZOZO

5. Kratka predstavitev in razprava o Letnem delovnem natrtu za Solsko leto202112021-
6. lzvolitev predstavnikov star3ev v svet zavoda
7. Razno

Sestanek jg do izvolitve predsednika sveta starSev vodila ravnateljica, ga. Zdenka Mahnid

1. Ugotovitev prisotnosti oz. sklepinrosti

lz liste prisgtnostije razvidno, da je svet starSev sklepden (3L/341in lahko nadaljuje z konstituiranjem sveta
starSev

2. Konstruiranje sveta star5ev in izvolitev predsednika in podpredsednika sveta star5ev

Ravnateljicq je vodila postopek izbire predlogov in glasovanja.
Za predsednika je bil soglasno izbran: Aleri Knoll
Za podpredsednika je je bil soglasno izbran Miroslav Djuranovii

3. Pregled zapisnika zadnje seje sveta starSev

Zapisniki preteklih sej so na spletni strani sole pod zavihkom starii
Predsednik predstavi todke zapisnika (maj 2020).

K todki 3: Pnegled zapisnika in opornih totlk 3. seje sveta starSev (organizacija in delo iole, pregled udnega gradiva
in njegovo potrjevanje za novo iolsko leto 2o2o/2oz!, spletna stran os Grm)

4. Kratko poroiilo o delu v Solskem lltuZOtglZOZO

Porodilo predstavi pomodnica ravnateljice ga. Polonca Bilbija. Poudarila je, da so prednostne naloge v ioli odnosi,
Povzetek po alinejah.

- Odnosi

- Komunikacijske sposobnosti
- Dvig bralne kulture. Poudarek na motiviranju, ki po triadah pada. L triada visoka stopnja motiviranosti,
poudarek na tekoinostibranja (90,4%realizacija); llin llltriada poudarek na poslusanju (projekt >Knjiga pod
klopjo<); Cilj za opravljeno bralno znadko v Solskem letu ni bil doseZen. Realizacija le 59,7%.

- Predstavljeno je bilo delo in rezultatipo posameznih aktivih, kjer je bilpoudarek na izraianju obiutkov,
kritidnem miSljenju, pogovori o odnosih,...

- Za Solo je tudi zelo pomembno delo svetovalne sluZbe in delo z nadarjenimi udenci.
- Predstavitev razlidnih aktivov in aktivnosti v posameznih projektih v Solskem letu 2019/2020
- Projekti 5ole, izpostavljeni so: Kulturna 5ola, PeSbus skozi celo leto, otroiki parlament, Tutorstvo, Najda,
zbiranje papirja,..



- Skrb za izobraZevanje zaposlenih (opravljenih 44 tematsko razlidnih izobraZevanj, 16 uditeljev se je predstavilo
na mednarodnih konferencah; opravljenih 24 napovedanih hospitacij; sodelovanje z zunanjimi institucijami,
praksa Studentom)

5. Kratkp predstavitev in razprava o Letnem clelovnem natrtu za Solsko leto ZOZOI2OLL

- Prednostnim nalogam iz 5ol. l. 2019/2020 se bodo na Soli posvedali tudi v 5ol. l. zO2O/2o21,. Na podlagi
evalvacije sta dolodeni novi prednostni nalogi:

1. Udenci bodo okrepili ve5dino samouravnavanja pri udenju s poudarkom na uporabi IKT orodij

2. Uditelji bodo okrepili medsebojno sodelovanje in skupno udenje za kakovostno izvedbo udnega
procesa.

- V 05 erm je trenutno vpisanih 833 otrol</udencev v 34 oddelkih (362 udencev v pB)

- V 05 Grm je zaposlenih je 100 oseb (79 oseb - strokovni kader, 21 oseb - tehnidni kader in administracija)
- Sola v naravi, plavalni tedaj kolesarski izpit, smudanje itd.
- Sola na daljavo (uporaba aplikacija Zoonr) in uporaba spletnih udilnic

6. lzvolilev predstavnikov starSev v svet zavoda

Predsednik sveta starSev je izpeljalje vodil postopek izbire predlogov in glasovanja.

Za predstavnike starSev v svet zavoda so bili soglasno izbrani: Mirjana Martinovid, Nataia Marija Filip, Marko
Zupandid

7, Razno

- Organizacija dela sveta starSev v Solskenr letu 2O20/2021 (COVID j.9)

- Solska hrana in prehrana (kolidina, kvaliteta, okusnost, itd)
- 5olske potrebidine v Soli

- Obisk Solskega pouka za udence, kateri imajo omejitve zaradi zdravstvenih razlogov
- Prevozi avtobusnega ponudnika ARIVA iz smeri Gotna vas -> Center

Seja se je zakljudila ob 20:30

Zapisal:

Robert France
Predsednik sveta star5ev

AleS Knoll


