
Svet star5ev 05 Vinica

ZAPISNIK

prve redne seje Sveta star5ev O5 Vinica v 5olskem letu 2O161 20I.7, ki je bila dne, 27.09.2016 ob
17.00 uri v udilnici za pouk slovenSdine.

PRISOTNI: Ivan Pavlakovid (1.R.), Andreja Hudak (2.R.), Alenka Simiid (3.R.), Alei Bilidii (5.R.),
Gordana Kajin (6.R.), JoZe Stegne (7.R.), Jadranka Sorli (8,R.), Metka Mravinec (skupina Pikapolonice)
Ta$ana Skube Stare5inid (skupina Kapljice), Igor Zalokar (skupina Sovice)

OPRAVIdENO ODSOTNI: Mojca Filipaj (a.R.), JoZe Zunid (9.R.)
NEUPRAVIdTTO ODSOTNI:

Sejo je vodil predsednik Sveta starSev 05 Vinica, AleS Bilidi6 in predlagal naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepdnosti dlanov sveta starSev.
2. Sprejem in potrditev zapisnika 2.redne seje Sveta starSev 2dne24.05.20L6.
3. Obravnava Porodila o realizaciji LDN v Solskem letu 2015/2016.
4. Mnenje k LDN za Solsko leto 207612017
5, Seznanitev z rezultati izvedene ankete o prehrani.
6. Seznanitev z izpostavljenimi problemi, oziroma teiavami v posameznem razredu na prvem

roditeljskem sestanku, izvedenem 15.09.20 16 in 22.09.2016.
7. Izvolitev nadomestnega/-o dlana/-ico Solskega sklada.
B. Razno

K totki 1

Predsednik je pozdravil prisotne dlane Sveta starSev, ravnateljico ga.Ines Zlogar, svetovalno delavko in
pomodnico ravnateljice v vrtcu ga.Tanjo Matkovid.ter uditeljico ga. Marjetko Vesel.
Ugotovil je prisotnost in sklepdnost. Prisotnih je bilo deset (10) od dvanajstih (12) dlanov sveta star5ev,
Nadeljeval je z dnevnim redom. Na predlagani dnevni red ni imel nihde od navzodih pripomb in je bil
soglasno sprejet.

K toiki 2

Zapisnik 2.redne seje v Solskem letu 2015/2015 z dne 24.05.2016 je bil soglasno potrjen in sprejet s
strani navzodih dlanov. Pripomb in vpraianj ni bilo.

SKLEP 1
Sprejme se zapisnik 2.redne seie sveta star5ev v Solskem letu 2015/2016 z
dne 24.05.2016.

K toiki 3

Pri 3.totki dnevnega reda je predsednik predal besedo ravnateljici ga.Ines llogar.

Ravnateljica je pozdravila vse prisotne dlane.
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ObrazloZitev k 3.toiki dnevnega reda je pridela z ieljo po vrednotah kot so medsebojno sodelovanje v
pozitivni smeri, predvidevanje, pomod, zaupanje, iskrenost, odgovornost, po5tenost, uspe5nost...

Nadeljevala je s predstavitvijo Porodila o realizacUi LDN v Solskem letu 2015/2016
Podrobno predstavitev smo vsi dlani prejeli po e-po5ti pri vabilu za prvo redno sejo 2Ol6l20L7 in porodilo
je sestavni del zapisnika.

Povedala je, da je bilo vse kar so si zadrtali v Solskem letu 2015/2016 tudi realizirano,
V lanskem Solskem letu je bilo v OS Vinica vkljudenih 140 o2.139 udencev, razporejenih v 9 oddelkov.
Delo na 05 Vinica je potekalo kvalitetno.
Ravnateljica ni zadovoljna s kondnim udnim uspehom (98%), s samo realizacijo pouka pa je zadovoljna.
Izvajala se je tudi dodatna strokovna pomod za udence s posebnimi potrebami za sedem udencev v
obsegu 26 pedagoSkih ur. Prav tako se je izvajala tudi individualna in skupinska pomof.
Pri izbiri neobveznih izbirnih predmetov je prevladoval >SPORT<.

Z nacionalnim preverjanje znanja v 6, in 9. razredu uditelji niso zadovoljni, Rezultati za vsak predmet so
podrobno opisani v Porodilu o realizaciji LDN v Sol.letu 20L512016. Uditelji so na pedagoiki konferenci
podali natandno analizo NPZ, prikazali vzroke za niiji uspeh ter zadrtali smernice za delo vnaprej.

Tudi v letu 2015/2016 je Sola aktivno sodelovala z domadim okoljem (KS Vinica, ifD Vinica, PGD Vinica,

borci..) in tudi s 5ir5im okoljem, predvsem pri izobraZevanju strokovnih delavcev 5ole, vrtca, starSev in
udencev,

UdeleZba na roditeljskih sestankih in govorilnih urah v Soli ni bila zadovoljiva (obisk na RS 79olo, obisk na

GU 670/o). Eden od vzrokov nerednega obiskovanja je tudi e-redovalnica.
Ravnateljica Zeli, da vsi starSi redno obiskujemo RS in GU, ker so poleg ocen pomembne tudi morebitne
teiave udencev, ki pa jih lahko skupaj z razrednikom pravodasno odkrijemo in sku5amo skupaj odpraviti.

Delo sveta starSev in sveta Sole je potekalo brez teZav s sklepdnostjo.

Tudi delo Solskega sklada je bilo uspeSno. Pridobili smo 57 donacij druZin v 5oli in 18 donacij druiin iz

vftca. Pri tem je potrebno povcdati, da je vsaka druZina prispevala 10,00 evrov. Iz doniranih sredstev se
je iz sklada delno popladala SVN za udencev v T.razredu, sklad je kupil Sportne majice, v celoti pladal

stroSek prevoza na mini olimpijado, prispeval za material pri obnovi Solskega igri5da,..

Veliko sredstev je 05 Vinica tudi v tem letu namenilo ohranjanju obstojedega stanja v Soli in v vrtcu.
Dokondana je ureditev okolice igriSda, asfaltiranje malega igriSda, ureditev jame za skok v daljino, nakup
ko5ev za smeti, prikljuditev Sole in vftca na kanalizacijsko omreZje, povezeva z internetom v 5e enem

dodatnem prostoru, menjava razsvetljave na strani5dih,.

Ravnateljica je predala besedo svetovalni delavki in pomodnici ravnateljice v vrtcu ga.Tanji Matkovid, ki

nam je kratko predstavila porodilo o realizaciji LDN v vrtcu v Solskem letu 2015/2016.
Vsi zastavljeni cilji v vrtcu so bili tudi realizirani.

dlani na seji smo bili seznanieni s Porodilom o realizacUi LDN v Solskem letu 2015/2016 in nismo imeli
dodatnih vpraSanj in prioomb.

Predsednik se je ravnateljici zahvalil za porodila o delu v preteklem Solskem letu.

K toEki 4

LDN 2016/2017 je vsebinsko s 56.todkami pripravila in predstavila ravnateljica in ja za njegovo izvedbo

tudi odgovorna.
LDN smo dlani Sveta stariev prejeli po e-poSti in je sestavni del zapisnika.

5olo v Solskem letu 2016/2017 obiskuje 145 udencev, razporejenih v devet oddelkov. Enota vftca pri 05
Vinica pa ima tri oddelke, v katere je vkljudenih 52 otrok.
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Ravnateljica je'predstavila prostorske, materialne, kadrovske pogoje v Soli in vrtcu, Solski okoliS,

upravliniie 5ole, organe 5ole, vzgojno izobraZevalno delo, sodelovanje s star5i in okoljem. Novost v 05
Vinica je e-dnevnik od 1. do 9. razreda.

Po vseh seznanjenih temah in po razpravi je svet star5ev sprejel sklep s pozitivnim mnenjem k
podanemu LDN za Solsko leto 2016120\7.

SKLEP 2:
Svet starSev OS Vinica ie podal pozitivno mnenie k LDN v Solskem letu
20L6120L7.

Sklepie bil soalasno sprejet in ootrien,

K toiki 5

Pri tej todki dnevnega reda nas je ga. Marjetka Vesel seznanila z rezultati izvedene ankete o prehrani v
Soli in vftcu. Pri tej todki dnevnega ieda se-nam je pridruZila 5e kuharica ga. Mateja 1agar.
Anketa je bila izvedena v mesecu marcu 2016.
Letna samoevalvacija v 5olskem letu 2015/2016-prehrana v Soli in vrtcu je sestavni del zapisnika-priloga.

Predsednik se je zahvalil za podroben prikaz rezultatov izvedene ankete in pridela se je razprava.

Prav tako smo se pri tej todki dotaknili vpralanj iz 2.seje dlanov sveta starSev z dne 24.05.2016, kjer smo
razpravljali na temo prehrane v vrtcu, saj se nekateri starSi pritoZujejo, da je na jedilniku preved paStet in

hrenovk. O pripombah starSev je predsednik po seji obvestili ravnateljico.
ObrazloZitev:
Predsednik je dlanom sveta starSev po e-po5ti posredoval odgovor in temeljito obrazloZitev kolikokrat se
je na jedilniku pojavila pa5teta, hrenovke.
Pripomba starSev se zavrne.

Pogovarjali smo se tudi o praznovanju rojstnih dni v vrtcu in prinaSanju hrane ob tem dogodku.
Predstavnik skupine Sovic iz vrtca je predlagal praznovanje rojstnih dni v vrtcu z nakupom torte,
predstavnik starSev L. razreda pa je predlagal, naj bi se zaZeljena in priporodena hrana napisana
nahajala v obvestilu na oglasni deski.

Pojasnilo k predlogu iz vidika prinaSanja slaSdic pri praznovanju rojstnih dni bomo prejeli po e-poitiv
prihodnjih dneh.

K toEki 6

Seznanitev z izpostavljenimi problemi, oziroma teZavami v posameznem razredu na prvem roditeljskem
sestan ku, izvedenem 15.09.20 16 in 22.09.2016.
Skupni obisk RS v Soli in v vftcu je bil zadovoljiv - 7\o/o. Vedina prisotnih dlanov sveta star5ev je bila na

roditeljskem sestanku, tako, da nam izpostavljeni problemi in pohvale niso neznanka.

o V letoSnjem 5olskem letu 20L612017 se v 4. in 6. razredu pojavljajo >luknje< v urniku.
ObrazloZitev: Razlog so neobvezni izbirni predmeti. Nekateri uienci le-te obiskujejq tisti, ki pa
ne, so v varsfuu.

. PodaljSano bivanje - pisanje domadih nalog 5.5olsko uro
Obrazloiitev: ure podaljianega bivanja so najprej namenjene k poiitku in sprostitvi in iele nato
pisanju domaiih nalog.

o Vstopnine pladevane z gotovino
ObrazloZitev: use ustopnine, kijih je potrebno dodatno plaievati ob dnevih dejavnosti (kulturni,
iportnl naravoslovni, tehniini..)bodo vpisane na raiunih in se bodo plaievale preko poloZnic.

. Vozni red
ObrazloZitev: vozni red iolarjev se nairtuje in izvaja na osnovi veiine iolarjev.
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K toEki 7

Ga.Andreji Mravinec - predsednici Solskega sklada se izteka mandat v UO Solskega sklada.
Izvolitev nadomestne gal -o ilanal-ico Solskega sklada :

Predlog: JoZe Stegne
S predlogom smo se dlani na seji strinjali in sprejeli sklep:

SKLEP 3:
Joie Steqne je izvoljen nadomestni Elan 5olskeoa sklada.

Sklep ie bil soalasno sprejet in ootrien,

K toiki 8

x Predstavnica starSev B,razreda je v imenu vseh star5ev in uiencev B. razreda izrazila Zeljo, da uditeljica
Marjetka Vesel ostane razrednidarka udencev tudi v g,razredu. Ravnateljica je vzela na znanje Zeljo in jo
bo vsekakor sku5ala tudi izpolniti.

x V vrtcu bodo prideli z izvajanjem angleikih uric. Uditeljica Manja Matii, ki pouduje angleSkijezik na 05
Vinica nima dasovnega prostora poudevati angleSkih uric v vrtcu. Ravnateljica je dodala, da bo angleike
urice poudeval zunanji strokovni delavec.

x StarSi si Zelimo, da bi udence 1. razreda in potem do 3. razreda poudeval isti uditelj. Ravnateljica je
obrazloiila, da je takino tudi priporodilo s strani ministrstva, vendar pa Zal v vedini primerov to ni moZno
izvesti.
Uditeljica Andreja StareSinid je bila pohvaljena za strokovno in vztrajno delo v 3.razredu,

x 20.05.2016 je na 5olo prispel dopis LD Vinica v katerem se med ostalimi tudi 05 Vinica odita malomarna
skrb za okolico okrog Lovskega doma. Ravnateljica je pojasnila, da Sola in vftec najved enkrat letno
uporablja lovski prostor za piknik (kostanjev). Prepridana je, da Solarji, otroci, delavci na Soli in vftcu ter
starSi nikoli nismo pustili odpadkov v okolici lovskega prostora. Skupaj s sodelavci se bo odlodila za novo
lokacijo, kjer bi se lahko Solarji in otroci v vrtcu skupaj s starii, druZili,

Predsednik se je vsem zahvalil za prisotnost.

Seja je bila zakljudena ob 19.05 uri.

Zapisala: I
Gordana Kajin li, t, \
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