
Svet star5ev OS vinica

ZAPISNIK

2.redne seje Sveta starSev OS Vinica v Solskem letu 207712018, ki je bila dne, 30.05.2018 s pridetkom ob
17.15 uri v udilnici za pouk slovenSiine, 5tevilka 13.

PRISOTNI: Andreja Hudak (3.R.), Alenka Simdid (4.R,), Mojca Filipaj (5.R.),.AleS Bilidii (6.R.), Gordana
Kajin (7,R.), JoZe Stegne (8.R.), Irena Spahid (9.R.), Igor Zalokar (skupina Cebelice), Marjetka Miheldid
(skupina RoZice), Darja Muhvid (skupina Sondki)

OPRAVIdENO ODSOTNI:
NEUPRAVIdENO ODSOTNI: Sergeja Jug (1.R,), Ivan Pavlakovid (2.R.), Albin Balkovec (skupina
Pikapolonice)

Sejo je vodil predsednik Sveta star5ev 05 Vinica, AleS Bilidid in predlagal naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

1, Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in skleptnosti ilanov Sveta starSev
2. Potrditev zapisnika l.redne seje Sveta stariev z dne 26.09.2077, zapisnika l.dopisne seje z dne

06.77.2017 in zapisnika Z.dopisne;eje z dne 24.77.2017
3. Predstavitev programa vodenja OS Vinica kandidatke za ravnateljico za mandatno obdobje 2018-

2023
4. Izdaja pisnega.soglasja k ceni delovnih zvezkov za Solsko leto 2018/2019
5. Podaja obrazloZenega mnenja o kandidatki za ravnateljico OS Vinica
6. Razno-pobude in vpraSanja

K toiki 1

Predsednik je pozdravil prisotne dlane Sveta starSev.

Ugotovilje prisotnost in sklepdnost (prisotnih 10 dlanov od 13 dlanov) in nadeljeval z dnevnim redom. Na
predlagani dnevni red ni imel nihfe od navzodih pripomb in je bil s strani prisotnih dlanov na seji soglasno
sprejet.

K toiki 2

Zapisniki l.redne seje Sveta stariev z dne 26.09.2017, t.dopisne seje z dne 06.11.2017 in 2.dopisne seje
2dne24.7L.2077 so bili soglasno potrjeni in sprejetis strani navzoiih dlanov, Pripomb in vpraSanj ni bilo.

K toiki 3

K 3.todki seje je bila vabljena kandidatka za ravnateljico za mandatno obdobje 20LB-2023. Mandat
ravnateljici potede 30.09. 2018.
Predsednik Sveta starSevje pozdravil ga. Ines Zlogar.

SKLEP 1
Sprejme se zapisnik
Sprejme se zapisnik

se zaoisnik

l.redne seje Sveta starSev v Solskem letu 2O1712018 z dne 26.O9.2OL7.
l.dopisne seje Sveta star5ev v Solskem letu 2Ol7 12018 z dne 06.11.2017.

Sveta stariev v Solskem letu 2OL7 12018 z dne 24.11.2OL7 ,
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Ga. Ines Zlogarje edina kandidatka za ravnateljico OS Vinica v mandatnem obdobju 2OtB-2023.
Predstavila nam je program, ki ga je navedla v svoji pro5nji. Clanom Sveta stariev je povedala, da ie
dvaindvajset let dela v Solstvu. Za prihodnji mandat ima izkuSnje, saj Ze vrsto let deluje kot ravnateljica
OS Vinica. Tudi v prihodnje bo strmela k odprtosti Sole in sodelovanje s samim krajem, povezovanju v
kolektivu, vkljudevanju v nove projekte in reforme, posodobitvam, zagotavljanju primerljivih in
enakovrednih pogojev za vse, kakovosti pri opravljanju dela, prepoznavnosti kraja.
Stil vodenja v omenjenem mandatnem obdobju se ne bo spremenil. V nadrtu je celovitna prenova
kuhinje, nabava kombija za prevoz Solskih otro( saj je sedanji star Ze 13 let, v vrtcu pa preureditev
prostora v oddelek. V novem Solskem letu je v vrtdevsko varsWo vpisanih najved otrok dosedaj. V letu
2019 bo v stavbi vrtca potekala energetska sanacija.

t.
Clani na seji smo imeli v pogled dokumentacijo (pro5nja, Zivljenjepis, program vodenja) kandidatke za
ravnateljico OS Vinica.

Ga. Zlogar je bila seznanjena, da starSi otrok v vrtcu Zelijo otroke iim vei vkljuievati v Sportne aktivnosti,
namred bili so razodarani, ker vrtec ni sodeloval na mini olimpiadi.
Pohvala pa je sledila idejni zasnovi za recikliran kotiie( ki je postavljen v avli 5ole.

K toiki 4

Predsednik je dlanom obrazlolil, da mora Svet starSev podati pisno mnenje-soglasje k skupni nabavni ceni
za nakup delovnih zvezkov in drugih uinih gradiv, ki jih bodo uditelji in udenci uporabljali pri pouku v
posameznem razredu za Solsko leto 2018/2019. PredloZen izbor delovnih zvezkov strokovnega aKiva OS
Vinica s cenami, je predsednik predhodno poslal po elektronski poSti dlanom Sveta starSev, dodatno pa
ga je v nadaljevanju predstavila in obrazloZila ga. Barbara Stuhe Vuk.

Predsednik je predal besedo vabljeni uditefici in knjiZnidarki.
Ga. Stuhne Vuk je prisotne na seji pozdravila in 5e dodatno predstavila skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in ufnih gradiv za Solsko leto 2018/2019. Pri ceni glede na preteklo Solsko leto ni odstopanj,
razen pri razredih, ki imajo obvezne izbirne predmete.
Prav tako je dodatno apelirala na vse predstavnike starSev naj uienci skrbno ravnajo z udbeniki, saj so
nekateri dodatno sposojenih iz drugih osnovnih 5ol in jih bo potrebno vrniti. V kolikor bodo le-ti
poikodovani ali celo unideni, bodo starti morali plaiati obrabnino udbenika.
Potekala je razprava.

Oblikovan in sprejet je bil sklep s strani Sveta star5ev:

SKLEP 2
Svet stariev OS Vinica je podal pozitivno soglasje k ceni delovnih zvezkov in drugih uinih

za Solsko leto 2O18/2O19.

Predsednik se je zahvalil vabljeni ueiteljici in knjiZnidarki za obrazloZitev in sodelovanje pri razpravi.

K toiki 5

Clani Sveta starSev smo podali pozitivno mnenje k imenovanju ga. Ines 1logar za ravnateljico 05 Vinica
za mandatno obdobje 20tB-2023 in soglasno prejeli sklep:

S(IEP3
Svet star5ev O5 Vinica je ugotovil, da ima kandidatka ga. Ines ilogar dolgoletne delovne
izkuSnie na podroiju izobraievanja in vodenja osnovne Sole v dveh preteklih mandatih, ter
na ta naiin zelo dobro pozna delovanje zavoda in okolje v katerem dqluje. Njen program
vodenja je celovit, konkreten in razvojno naravnan, zato Svet star5ev OS Vanica meni, da je
kandidatka primerna za razpisano delovno mesto ravnatelia OS Vinica.
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K toiki 6

Pri zadnji todki dnevnega reda smo dlani dodatno razpravljali o delovnih zvezkih.
Tudi star5i ugotavljamo, da udenci ne izpolnjujejo vser, nulog u delovnih zuezkih, posledidno temu je tudi
uspeh posameznika niZji, saj vaje in domade natoge pripom6rejo k izbolj5anju ;*j6 ,d.n..r. Vsekakorpa je nakup delovnih zvezkov za starSe dodaten stroSek in nikakor ne ,orero govoriti o >zastonj<<
osnovno5olskem izobraZeva nju.

Darja Muhvid je pri tej todki podala oredloo:

ObrazloZitev:
V KS Vini.ca veliko okok obiskuje glasbeno 5olo. V kolikor bi pobuda o oblikovanju oddelka glasbene iole
iz Crnomlja v Vinici uspela, bi bilo to za star5e in udence finandno in predvsem dasovno ugodno.
Ce bi anketa, v kateri bomo sodelovali vsi starii, izkazala veliko zanimanje, se bo podaljtudi pobuda naglasbeno Solo v Crnomlju.
S predlaganim predlogom smo se dlani na seji strinjali.

Problematika:

. -u.delgl 
prinesejo.domov. Ta problem smo obravnivali tudi na preteki seji.'

po5kodbe. V kolikor bi otroci imeli pripet varnostni pas bi bili v'avtobusu tudi 6olj disciplinirani.

Predsednik se je zahvalil za sodelovanje na seji.

Seja je bila zakljudena ob 18.35 uri.

Zapisala: I

Gordana Kajin l,

low
D'

05 vinica
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