
ZAPISNIK

prve redne seje Sveta star5ev 05 Vinica v Solskem letu 2O1.712018, ki je bila dne, 26.09.2017 ob
18.00 uri v udilnici za pouk slovenliine.

PRISOTNI: Sergeja Jug (1.R), Andreja Hudak (3.R.), Alenka Simdid (4.R.), Mojca Filipaj (5.R.), AleS

Bilidii (6.R.), Gordana Kajin (7.R.), Joie Stegne (8.R.), Irena Spahii (9.R.), Albin Balkovec (skupina
Pikapolonice) Marjetka Mihelfid (skupina RoZice), Darja muhvid (skupina Sondki)

OPRAVIdENO ODSOTNI: Igor Zalol<ar (skupina Cebelice)
NEUPRAVIdETO ODSOTNI: Ivan Pavlakovid (2.R.),

Sejo je vodil predsednik Sveta starSev OS Vinica, Alei Bilidii in predlagal naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepdnosti dlanov sveta starSev.
2. Sprejem in potrditev zapisnika 3.redne seje Sveta starSev z dne 01.06.2017.'
3. Obravnava Porodila o realizaciji LDN v Solskem letu20L6l2017.
4. Mnenje k LDN za Solsko leto 20L712018.
5. Seznanitev z rezultati izvedene ankete o vedenju (odnosu) udencev do uditeljev, soSolcev in

ostalih udencev ter delavcev Sole v okviru redne letne samoevalvacije.
6. Seznanitev z izpostavljenimi problemi, oziroma teZavami v posameznem razredu na prvem

rod iteljskem sesta n ku, izvedenem 2L.09.20 L7 .

7. Razno

K toiki 1

Predsednik je pozdravil prisotne dlane Sveta star5ev, ravnateljico ga. Ines llogar, uiiteljico ga. Ticijano
Stare6inif in uditeljico ga. Manjo Matii.
Ugotovil je prisotnost in sklepdnost. Prisotnih je bilo enajst (11) od trinajstih (13) dlanov sveta starSev.
Nadeljeval je z dnevnim redom. Na predlagani dnevni red ni imel nihie od navzodih pripomb in je bil
soglasno sprejet.

Ktoiki 2

Zapisnik 3.redne seje v Solskem letu 2016/2077 z dne 01.06.2017 je bil soglasno potrjen in sprejet s
strani navzodih dlanov. Pripomb in vpra5anj ni bilo.

SKLEP 1
Spreime se zapisnik 3.redne seie sveta stariev v 5olskem letu 2016/2017 z dne 01.05.2017.

K toiki 3

Pri 3.todki dnevnega reda je predsednik predal besedo ravnateljici ga.Ines Zlogar.

Ravnateljica je pozdravila vse prisotne dlane in nam zaZelela uspe5no delovanje v novem Solskem letu.

Nadeljevala je s predstavitvijo Porofila o realizacUi LDN v Solskem letu 2016/2017

Svet starSev OS vinica
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Podrobno predstavitev smo vsi dlani prejeli po e-po5ti pri vabilu za prvo redno sejo 20t712018 in porodilo
je sestavni del zapisnika.

Povedala je, da je bilo vse kar so si zadrtali v Solskem letu 2016/2017 tudi realizirano.
V lanskem Solskem letu je bilo v OS Vinica vkljudenih 145 utencev, razporejenih v 9 oddelkov.
Delo na OS Vinica je potekalo kvalitetno,
Kondni udni uspeh je bil 99ol0, realizacija pouka 101o/o s dimer je izredno zadovoljna. Izvajala se je tudi
dodatna strokovna pomod za udence s posebnimi potrebami, v 6. razredu se je pri temeljnih predmetih

slovenidina in matematika izvajal pouk v dveh lodenih, manjSih udnih skupinah. Prav tako se je izvajala

tudi individualna in skupinska pomod.

Z nacionalnim preverjanje znanja v 6. in 9. razredu uaitelji niso zadovoljni, rezultati so pod republi5kim
povpredjem. Rezultati za vsak predmet so podrobno opisani v Porodilu o realizaciji LDN v Sol.letu
20t6120L7.

Tudi v letu 2016/2017 je Sola aktivno sodelovala z domaiim okoljem (KS Vinica, STD Vinica, PGD Vinica,
borci..) in tudi s 5irSim okoljem, predvsem pri izobraievanju strokovnih delavcev 5ole, vtca, star5ev in

udencev.

UdeleZba na roditeljskih sestankih in govorilnih urah v Soli ni bila zadovoljiva. Eden od vzrokov nerednega
obiskovanja govorilnih ur je tudi e-redovalnica. Na podlagi tega rezultata je viden izgubljen stik z

razrednikom. Ravnateljica leli, da vsi star5i redno obiskujemo RS in GU, ker so poleg ocen pomembne
tudi morebitne teZave udencev, ki pa jih lahko skupa j z razrednlkom pravodasno odkrijemo in skuSamo
skupaj odpraviti.

Delo sveta starSev in sveta Sole je potekalo brez teZav, s. sklepinostjo. Tudi delo Solskega sklada je bilo
uspe5no.

Veliko sredstev je OS Vinica tudi v tem letu namenilo ohranjanju obstojedega stanja v Soli in v vrtcu
(zamenjana razsvetljava v kuhinji, celotno beljenje kuhinje in jedilnice, nabava dodatnega pralnega

stroja, postavitev nove ograje okrog vrtca, nakup dodatnih novih stolov in miz za jedilnico, nakup
dodatnih zvodnikov za dve uiilnici, nakup samostojede table, nakup knjig, udbenikov, Sportnih
pripomodkov, prenosnega raiunalnika, dveh garderobnih omar, servirnega vozidka, meSalnika za kuhinjo
ter nakup igrad za vse vtdevske skupine.)

Tudi vsi zastavljeni cilji v vrtcu so bili realizirani v celoti.
Delo v vrtcu je potekalo v Stirih oddelkih.

Clani na seji smo bili seznanjeni s Porodilom o realizaciji LDN v Solskem letu 2016/201- in smo imeli
dodatna vpralanja:

Ravnateljica je povedala, da za dodatne urice ne dobijo sredstev s strani Ministrstva in so v celoti
plailjive.

Ga. Matid nam je obrazlolila, da je vloga in namen NPZ obve5danje o znanju otrok. Nikakor ne smemo
enadit NPZ z ufnim uspehom.

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

K toiki 4

LDN 20L712018 je vsebinsko s 56.todkami pripravila in predstavila ravnateljica in ja za njegovo izvedbo

tudi odgovorna.
LDN smo dlani Sveta startev prejeli po e-po5ti kjer so natandno opisani kratkorodni in dolgorodni cilji 5ole,
predstavitev Sole in Solskega okoliSa, predstavitev prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev ter delo
in sodelovanje s star5i. LDN 201712018 je sestavni del zapisnika.
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Solo v Solskem letu 201712018 obiskuje 146 udencev, razporejenih v devet oddelkov. Enota vrtca pri OS
Vinica pa ima Stiri oddelke, v katere je vkljudenih 60 otrok.

Po vseh seznanjenih temah in po razpravi je svet stadev sprejel sklep s pozitivnim mnenjem k
podanemu LDN za Solsko leto 20L7120I8.

SKLEP 2:
Svet star5ev 05 Vinica je podal pozitivno mnenje k LDN v 5olskem letu 2O17I2O18.

Skleo ie bil soqlasno sprciet in ootien,

K toiki 5

fri tej todki. dnevnega reda nas je ga. Manja Matii seznanila z rezultati izvedene ankete o vedenju
(odnosu) udencev do uditeljev, soSolcev in ostalih udencev ter delavcev Sole v okviru redne letne
samoevalvacije.
Samoevalvaciia20l6l2017-vedenje udencev do uditeljev, soSolcev, ostalih ljudije sestavni del zapisnika.

Na osnovi anketiranja je ga. Matii podala zakljude( da se uditelji in star3i strinjamo z neprimernimi
odnosi do uditeljev, soSolcev in ostalih uiencev ter delavcev 5ole. Podane so bili smernice za delo v
bodofe in sicer:

- Redna komunikacija
- Sprememba nadina dela

Predsednik se je zahvalil za podroben prikaz rezultatov izvedene ankete.

K toiki 6

Seznanitev z izpostavljenimi problemi, oziroma teZavami v posameznem razredu na prvem roditeljskem
sestanku, izvedenem 21.09.2017.
Skupni obisk RS v Soli in v vrtcu je bil zadovoljiv (77o/o). Vedina prisotnih dlanov sveta starSev je bila na
roditeljskem sestanku, tako, da nam izpostavljeni problemi in pohvale niso neznanka.- Predstavnia stadev 4. razreda je Dpostavila probtem teiko vodljivega uiena in si ielr) da se

problem iim prej reii.

Predsednik se je zahvalil za porodilo.

K totki 7

Pri tej todkije potekala debata glede vedenja udencev do uditelje4 so5olCev in ostalih ljudi.

Predsednik se je vsem zahvalil za prisotnost.

Seja je bila zakljudena ob 20.30 uri.

AleS Bilidi6

Zaoisala: t.
Gordana Kajin efn l

/\
Predsednik Svetil Cffi5ev OS vinica
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