
Osnovna Sola Vid
Abramova 26,Ljubliana

Datum: 28. 9.2011
Ev. 5t.: 566/5

ZAPISNIK
prve seje Sveta star5ev Osnovne Sole Vii, ki je bila v sredo, 28.9.2011ob 17.00 uri

zbornici Sole na Abramovi 26

Prisotni: Ana Vehar, ravnateljica, Franci Zalar, predsednik Sveta Sole Osnovne Sole Vid in

predstavniki 30 razredov po priloZeni listi prisotnosti, Jasna Papler, Meta lvanu5a, Lidija
Skof, l,'tarja Panker, Mateja RoZman, Zdenka Hosta

Odsotni: predstavniki 2A, 3C, 6B,

Dnevni red:

L sprejem dnevnega reda.

2. Kratka predstavitev dlanov sveta star5ev po razredih in predstavitev predsednika sveta

5ole.

3. Seznanitev dlanov sveta star5ev z organi Sole in njihovimi pooblastili, nalogami

sveta star5ev, Poslovnikom sveta star5ev, Solsko zakonodajo in koledarjem delaza

nemoteno delovanje sveta star5ev.

4.Izvolitev predsednika Sveta star5ev Osnovne Sole Vid.
5. Izvolitev predstavnika star5ev v Svet Sole Osnovne Sole Vid.

6. Predlogi in pripombe predstavnikov star5ev v svetu stariev.

7. Obravnava Razvojnega na1rta (predstavitev na seji).

8. Obravnava Letnega porodila za 5ol. leto20101201l'
9. Obravnava Letnega delovnega nadrta za 5ol. leto 201112012.

10. Razno.

Kl) Sprejem dnevnega reda
in predlog raz5iritve dnevnega reda s todkama:

a) Obravnava porodila ravnatelja o volitvah predstavnikov star5ev v svet star5ev po

posameznih oddelkih zav oda.

b) Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta starsev.

Sklep: Predstavniki sveta star5ev so soglasno sprejeli predlagani raz5irjeni dnevni red.

Ravnateljica je porodala o volitvah predstavnikov star5ev v svet star5ev po posameznih

oddelkihin predstavniki sveta star5ev so sprejeli ugotovitveni sklep: konstituira se sveta

star5ev Osnovne Sole Vid.

K2) Kratka predstavitev ilanov sveta star5ev po razredih in predstavitev predsednika

sveta 5ole.
Predstavniki sveta star$ev so se predstavili ostalim dlanom sveta star5ev, predstavil seje tudi

predsednik sveta Sole.



K3) Seznanitev ilanov sveta star5ev z organi Sole in njihovimi pooblastili, nalogami

sveta star$ev, Poslovnikom sveta star5ev, Solsko zakonodajo in koledarjem dela za

nemoteno delovanje sveta starSev.

Sklep: ilani sveta star5ev so se seznanili z organi Sole in njihovimi pooblastili, nalogami

sveta star5ev, Poslovnikom sveta star5ev, Solsko zakonodajo in koledarjem delaza

nemoteno delovanje sveta star5ev.

Sklep: Predstavnikom sveta star5ev se sporodijo okvirni datumi sej sveta v Solskem letu

20tll12.

K4) Izvolitev predsednika Sveta star5ev Osnovne Sole Vii.

elani sveta star5ev so sprejeli
sklep: volitve predsednika sveta star5ev in njegovega namestnika so javne . Za iavne volitve je

glasovalo 29 predstavnikov sveta star5ev, protije bil en predstavnik sveta starSev.

Predstavniki Sveta star$ev Osnovne Sole Vid so za predsednika Sveta star5ev Osnovne Sole Vid z

l2 glasovi izvolili Andreja Tavdarja, za njegovega namestnika je bil 226 glasovi izvoljen Samo

Cerc.

K5) Izvolitev predstavnika star5ev v Svet Sole Osnovne Sole Vii.

Predstavniki v svetu star5ev so sprejeli
sklep: Voli se tri predstavnike sveta star5ev v svet Sole. Volitve predstavnika v svet Sole so

tajne.
Vskladu s 16. elenom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnegazavoda

Osnovne Sole Vid, so predstavniki sveta star5ev predlagali kandidate za predstavnike v svet

Sole. Predlagani so bili: Du5an Mencin, Borut Santej in Kristijan Jer5in Tomassini. Predlagani so

se s kandidaturo strinjali. Pisne izjave kandidatov so priloga glasovnicam'

Izvoljeni predstavniki Sveta star5ev Osnovne 5o1e Vid v Svet Sole so: Du5an Mencin, Borut

Santej in Kristijan Jer5in Tomassini

K6) Predlogi in pripombe predstavnikov starsev v svetu starsev.

odhodjutianjega Soiskega avtobusa s postajali5da Cesta v Zgornii Logje ptezgodaj,

(v ponedeljek, 3. 10. 201 I je spremenjena ura odhod a iz 7 . 10 ure na 7.15 uro,

- govorilne ure pri posameznih uditeljih so predolge, uditelji naj starSe opozorijo, da so

star5i dasovno predolgo na razgovoru'
- Stevilo udencev vpisanih v Otro5ko nogometno Solo je preveliko glede na velikost

telovadnice na TrZaSki (razporeditev je s straniMOL-a), na seji sveta Sole predstavniki

sveta star5ev dlanom sveta Sole s strani MOL-a porodajo o predlogih s seje sveta

star5ev: kriteriji pri urniku oddaje Solske telovadnice v popoldanskem dasu naj bo

vkljudenost udencev na5e Sole v posamezne dejavnosti,

- obvestilo in5pektorja o varnosti na igriSdu Sole na TrZaSki bo objavljeno na Solski

spletni strani,
- siabi rezultatiNPZ pri sloven5dini pri udencih v Sestem in devetem taztedu" ali so tudi

uditelji v a in b ter v c in d isti?



Sklep: Analizo NPZ po uditeljih zazadnjipet let dlani sveta star5ev prejmejo do 28.

10. 201 1.

- udenec ni smel zapustiti Sole kljub opravidilu star5ev, (z pisnim dovoljenjem star5ev

udenci lahko zapustijo 5olo, de pa se udenec slabo poduti, pride po udenca v Solo

odrasla oseba),
- v Solskem letu 20lll12 imamo Stiri oddelke sedmega razreda, deprav normativ ne

dosega Stevila zaStiri oddelke, ravnateljica vztraja pri Stirih oddelkih zaradi prostora,

ki ga rabi invalid pri urah lder se izvaja praktidni pouk, (gospodinjstvo, tehnika,

glasba, v razredu pa so 5e udenci z DSP),
- kdo bo uporabljal parkiri5de na Abramovi?, ureditev prometa na Abramovi? Odg.

ravnateljice: parkiriSde je namenjeno izkljudno zaposlenim na 5oli, parkiriSde se ob

6.00 uriodpre in ob 21.00 urizapre, potekajo priprave o ureditviprometa na

Abramovi ulici,
- predstavnica sveta Sole spra5uje strokovni aktiv slavistov o predlaganiliteraturiza

Cankarjevo tekmovanje, ravnateljica je pojasnila, da se v petek, 30.9.201I sestane

strokovni aktiv slavistov kier bodo podali svoje mnenje.

K7) Obravnava Razvojnega nairta.
Vsebinsko se spremeni sedma todka dnevnega reda, ki se glasi: Informacija o pripravi

Razvojnega nafta.
Sktep: Svet stariev je ga. Marja Panker informirala o pripravi Razvojnega nadfia, dlani sveta

star5iv pa bodo o Razvojnem nadrtu razpravljali, ko prejmejo gradivo in ga predstavi ravnateljica'

V skupino za pripravo Razvojnega nadrta so predstavniki sveta star5ev predlagali g. Sama Cerca.

K8) Obravnava Letnega poroiila za 5ol. Ieto 2010/2011.
Sklep: Predstavniki sveta star5ev so obravnavali Letno porodilo za 5ol. leto 201012011.

K9) Obravnava Letnega delovnega nairta za 5ol. leto 201112012.

G. berc predlaga, da se bsnutek Letnega delovnega nadrta obravnava Ze v mesecu februarju

tekodega leta za Solsko leto 201212013.

Sklep: Predstavniki sveta star5ev so se seznanili, zaradi nesklepdnosti pa niso obravnavali

Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 201112012.

K10) Razno.
- trenutno ni omejitve pri izobraLevanju uditeljev na5e Sole,

- analizauporabljenosti delovnih zvezkov v 5ol. letu Z01llI2,
- uvajanje drugega tujegajezika na Soli - predlog zarazpravo na sejah sveta star5ev v 5o1' letu

20rU12
Po osmi todki dnevnega reda seja sveta star5ev ni bila ved sklepdna, zatoje bila seja sveta

starSev kondana ob 20.05 uri, star5i so nadaljevali z neformalnim pogovorom.

Zapisala: Zdenka Hosta Ana Vehar, ravnateljica

\nu*n l\Ulrilit,


