
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARSEV
Torek, 27. september 2011, OS Dobravlje, uiilnica natematike

Zadetek sestanka ob 18. uri
Semam prisotnih je priloZen zapisniku.

Dnevni red:
1. Konstitucija sveta star5ev (SS)
2. Letni delovni nadrt (LDN)
3. S amoevalvacij sko porodilo
4. Sohki parlament (SP)
5. Solski sklad (SS)
6. Pripombe in predlogi

K todki 1:
Po kostituciji sveta starsev in kratki predstavitvi predstavnikov oddelkov je vodenje seje
prevzel predsednik SS Egon Stopar

K todki 2:
Ravnatelj ica j e predstavila LDN zaleto 20lIll2.
dtani SS so med pregledom dokumenta posebej izpostavili naslednje zadeve
- gole v Cmidah je potrebno odstraniti takoj
- potrebno preveriti moZnosti ureditve prehoda iz graj skega dvorisda na travnik na vzhodni
strani gradu v Vipavskem KriZu
- v emidah potrebno namestiti ventile na radiatorjih
- preveriti moZnosti in interes za orgutizacijo druZinskih planinskih pohodov v okviru
planinskega kroZka
- v 8. razredu nimajo udbenika za pouk biologije; ravnateljica se bo posvetovala z uditeljico in
pripravila odgovor, ki ga bo posredovala predstavnikom 8. razreda po e-poSti
- potreba po zagotovitvi logopeda; ravnatelj ica j e pojasnila, da so lani v maju in juniju v ta

namen zaposlili Studentko, letos pa 5e iSdejo ustrezno re5itev
- udenci 8. razreda imajo premalo dasa za kosilo; ravnatelj ica j e pojasnila, daje to posledica

terminov prevozov, ki jih ni mogode organizirati tako, da bi imeli vsi udenci enake pogoje
- kaksne so moZnosti subvencioniranja kosila; pozvati druzine v stiski, da se obrnejo na

svetovalno sluZbo; ravnateljica preveri lesevanje primera. ki gaje izpostavil dlan sS
- kaksni so pogoji za pridobitev statusa sportnika; potrebno izpolniti vlogo inji priloziti
potrdilo t tuta, um*,letmovanja; odloditev je v rokah star5ev in otroka; odloditev ali bodo

zaprosili za status je v rokah starsev; o dodelitvi odloda ravnatelj, ki si v drugem in tredem

izobraievalnem obdobju pred odloditvijo pridobi mnenje oddeldnega uditeljskega zbora;

status ne prina5a bistvenih ugodnosti, razen udencem, ki so vedkrat odsotni zaradi tekmovanj;
podanje bil predlog, da se v pravilnik o dodeliwi status doda, da so kriterij i za

dodeliiev sta-tusa Sportnika ali kultumika tudi doseZeni rezultati v preteklem letu in da se

morajo udenci, ki imajo status Sportnika obvezno (razen z opravidljivim razfogom, poskodbe)

udeleZevati vseh Solskih tekmovanj in zastopati 5o1o, tisti s statusom umelnika pa biti na

razpolago za udelezbo za nastopanje na Solskih prirediwah - udenci naj upravidijo svoje

statuse, v nasprotnem primeru naj se jim ta odvzame
SKLEP: SS je podal pozitivno mnenje na LDN 1 1/12.

K toiki 3:
Ravnateliica ie SS seznanila s porodilom o samoevalvaciji.



SKLEP: SS je bil seznajen s Samoevalvacijskim porodilom.

K todki 4:
OS Dobravlje je skupaj z OS Otlica vodila sklic medobdinskega parlamenta. Predstavniki OS
Dobravlje so se udeleZili regijskega in drZavnega Solskega parlamenta. Informacije o
delovanju SP na spletni strani 3o1e.
K todki 5:
Ravnateljica predstavila stanje SS in zadeve, ki so se financirale iz teh sredstev. Med drugim
so ta sredstva namenjena tudi pomodi druZinam v stiski, karje po mnenju SS potrebno bolj
promovirati. Podan je bil predlog, da predstavniki star5ev na naslednjem roditeljskem
sestanku predstavijo sklad in pozovejo star5e, ki so v stiski, da se obmejo na razrednika ali na
njih.

K todki 6:
1. KakSne so moZnosti organiziranja opravljanja izpita za motorno kolo. Po novi

zakonodaji to ni moZno.
2. KakSne so moZnosti, da bi bil umik bolj stalen. Ravnateljica pojasnila problematiko in

SS seznanila z dogovorom, da bodo nekateri uditelji po moZnostih >pokrivalk tudi
druge sorodne predmete, sicer pa so udenci so o spremembah umika obve5deni en dan
prej.

3. Izpostavljenaje bila potreba po premisleku o centralizaciji Sole, ki bi re5ila marsikaj v
zvezi z logistiko in doprinesla k zmanjipvanju stroSkov za vzdtlevanje objektov na
razlidnih lokacijah, s demer bi lahko zagotavljali ustreznih pogojev za vse Solarje.

4. Obiskovanje bifeja je prepovedano.

Naslednje sredanje predvidoma v novembru.

Sestanek seje zakljuiil ob 20:36.
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