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Zapisnik prvega sestanka sveta star5ev v Solskem letu 2018/19
kije bil v ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 16.30 v Mladinskem centru La5ko

Dnevni red:

1. Pregled prisotnosti, izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta starsev.
2. Informacija o pristojnosti sveta starSev.

3. Obravnava predloga letnega porodila za Solsko lelo 2011118 in rMpraya
(Karolina Terdek).

4. Obravnava predloga letnega delovnega natrta za Solsko leto 2018/19 in razprava (Marko
Sajko).

5. Obravnava predloga spremembe Yzgojnega nadrta OS PrimoZa Trubarja Laiko (Marko
Sajko)

6. Rrzno.

K toEki 1

Prisotnih je bilo 28 dlanov sveta star5ev, torej je bil svet star5ev sklepden. Ravnatelj je
pozdravil prisotne in pozval starSe k izvolitvi predsednika ter namestnika predsednika sveta
starlev.

Sklep 5t. l: Glasovanje je bilojavno.
Sklep 5t 2: Za predsednico sveta star5ev je bila predlagana in soglasno izvoljena gospa
Natasa Pirs.
Sklep 5t 3: Za namestnico predsednice sveta star5ev je bila predlagana in soglasno izvoljena
gospa Laura Senica.

K toiki 2
Informacijo o pristojnosti sveta starSev je podal gospod Marko Sajko.
Prebral je sklepe prejSnje seje, ki so bili vsi izvedeni.
Po dnevnem reduje nadaljevala delo predsednica sveta star5ev gospa Nata5a PirS.

K todki 3
Predlog letnega porodila za Solsko leto 2017118 je podala gospa Karolina Ter5ek.
Gospa PirS je postavila vpra5anje, zakaj je tolikSna razlika pri Stevilu udencev, ki so prejeli
srebrni znak PrimoZa Trubarja. V preteklem letu jih je bilo 14, leto prej 49. Gospa TerSek je
odgovorila, daje to posledica manjSe generacije udencev.
Sprejetje bil sklep 5t. 4: Starsi so potrdili letno porodilo za solsko letn 2017/18.

K todki 4
Predlog letnega delovnega nadrta za Solsko leto 2018119 je podal gospod Marko Sajko.
Pri razpravi je ravnatelj povedal, da je dlanom pritoZbene komisije potekel mandat, zato je
treba izvoliti dva predstavnika starSev. Predlagali so gospo Sabino Tovomik in gospoda
Roberta Romiha.
Na predlog enega od starsev, da bi datum sestanka sveta starsev bil znan Ze tri do Stiri tedne
vnaprej je ravnatelj odgovoril, da bo naslednji sestanek prvi teden v marcu. On in gospa PirS
sta pozvala k dim vedji udeleZbi, ker se bodo takat predstavili kandidati za ravnatelja.



Dva nova predstavnika je treba izvoliti tudi v upravni odbor sklada Pimola Trubarja. Star5i
so predlagaii gospo Bogomilo Ko3ec Kajtna in gospo Matejo Ferme.
Gospa Deielak je v imenu ved star5ev vpraSala, dcje moinost izdati poloZnice za poletno Solo

v naravi prej, kotje trenutna praksa. Ravnatelj je odgovoril, da lahko.
Sprejet je bil sklep 5t. 5: Na prijavnici bo po novem navedena moZnost pladila na pet
obrokov.
Gospod Romih je vpraSal, ali lahko za ekskurzije starSi dajo kak5en predlog. Na ravnateljev
odgovor, da lahko, je predlagal Svet energije v Kr5kem.
Star5e je zanimalo glede kondnih izletov, ali so Se ali ne. Gospa Sko4a je po.jasnila, da je
samo v 9. razredu, v ostalih pa so ekskurzije med Solskim letom.

Sklep 5t, 6: Starii so soglasno potrdili predlog letnega delovne ga rla&ta za Solsko leto
2018/19.

K todki 5
Predlog spremembe Vzgojnega nadrta je podal gospod Marko Sajko. Izlodi se:

>Priznanje za povpreCno oceno 4r5 ali veI v vseh razredih osnorrne Sole
Priznanje podeljuje ravnatelj Sole deveto5olcem na valeti.<(zakaj je samo en del krepko?)

Doda se:

>Priznanje za b,kazano znanje na preverjanju NPZ
Priznanje podeljuje ravnatclj, prejme ga udenec za doseZeno povpredje 80 % ali ved pri

vseh treh predmetih pri preverjanju nacionalnega preizkusa znanja.(

Spremeni se:

>>Zlati znak Primoia Trubarja
Priznanje podeljuje ravnatelj, prejme ga udenec za povpredno occno 4,5 ali ved v vsakem

razredu v vseh letih Bolanja.<

Sklep lt. 7: Star5i so soglasno potrdili spremembe.

K toCki 5
Pod todko razno so starSi izpostavili slab odnos kuharic do orrok v PS Debro in premajhno
kolidino hrane, ki jo udenci dobijo. Gospa Sko4a se je strinjala s starii, da bi se bilo treba
otrokom opraviditi, de se zgodi, da dolodene hrane zmanjka. S kuharicami bo organiziran
sestanek, kjer se bodo pogovorili o odnosih.
Gospa DeZelak je povedala z teizave glede pluienja cest pozimi, saj morajo star5i za to
poskrbeti sami. Ravnatelj je predlagal, naj se star5i sami obrnejo na Obdino Laiko, ki je
odgovorna za ptevoze. Bilo je 5e nekaj pripomb glede prevozov: kombi odpelje prehitro
(Redica), spremstvo prvo5oldkov do kombija ... Cospa Skorja je pojasnila, da vse tcZave
re5ujemo. Podalj5ali smo tudi varstvo vozadev do 13.30.
Na koncu je ravnatelj Fedstavil 5e teZavo, ki jo ima z gospodom iz Rcdice, ki feli, da se pred
Solo v Redici odstrani rdeda zvezda na po5tnem nabiralniku. Predstavnica star5ev iz Redice,
gospa Ferme, je pojasnil4 daje govorila z vsemi star3i, tudi vrtdevskih okok, in ta zvezAa ne
moti nikogar. Prisotni starsi so se strinjali, naj se zvezAa ne odstrani, saj je to del naSe
zgodovine.

Sejaje bila kondana ob 18.45.

Zapisnik pripravila:

PRtit

Predsednica sveta star5ev:
Nataia PirS?x
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