
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARSEV v SoIsKem Ietu2OI2/20I3
Torek, 5. marec 2013, OS Dobravlje, uiilnica matematike

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

Dnevni red:
1 . Obravnavanje dopolnjenih pravil o Solski prehrani
2. Delovanje Solskega sklada
3. Vzgoj no-izobraZevalno delo na OS Dobravlje
4. Prireditve
5. Pripombe in prediogi

K todki 1:
Ravnatelj ica j e najprej predstavila spremembe kriterijev za dodelitev subvencij za Solsko
prehrano (nov cenzus za malico - 53 % in kosilo - 18 % povpredne neto plade na druZinskega
dlana), ki jih prina5a nov Zakon o Solski prehrani. Povedalaje, daje druZinam v stiski
priskodila na pomod tudi Obdina Ajdov5dina, kije Solskemu skladu namenila sredstva za
kosila pod ugodnimi kriteriji (30 % neto porpredne plade na druZinskega dlana) . Nato je
predstavila dopolnitve, ki jih vsebuje predlog Pravil o Solski prehrani:

- 2. e len - namestitev awomarov
- 3. elen - lokacije, kjer se pripravlja malica
- 4. Clen - sestava komisije za Solsko prehrano
- 6. Clen - nadin preklica prijave
- 7. Clen - odjava od kosila
- 10. Clen - ukrepi za nepladnike
- 12. Clen - odstop neprevzetih malic in kosil
- 79. Clen - zaprosilo za pomod iz Solskega sklada.

Ravnatelj ica j e predstavila novost glede pladevanja storitev - moZnost enotne poloZnice za
ved otrok iz ene druZine. Ved informacij je na spletni strani 3ole.
SKLEP: SS daje pozitivno mnenje k dopolnilom Pravii o Solski prehrani. Kondna verzija
besedila pravil z dopolnili bo objavljena na spletni strani.

K todki 2:
Ravnateljica je predstavila delovanje SS:

- podatki o povedevanju Stevila pro5enj za finandno pomod - malice, kosila, Sola v
naravi

- pridobivanje sredstev za SS - novoletni bazar, prireditev 9. marca, dobrodelni koncert
v maju ali juniju, donacije, prispevki star5ev (5e odprta moZnost).

- stanje sredstev 5.3. - 4.571,53 €.
SKLEP: SS podpira predlog upravnega odbora SS, da Sola poSlje star5em dopis s pro3njo za
prostovolj ni prispevek.

K rodki 3:
Rar.rratelj ica j e predstavila vzgoj no-izobralevalno delo na Soii:

- bralna pismenost - BUS strategije, dvig motivacije zabranje (bralna znadka), dodatno
izobraZevanje uditeljev, posebna skrb za otroke iz Sibkej Sih socialnih okolij,
medsebojne hospitacije, soglasja starsev za anketiranje in snemanje pouka, uditelji



predstavljajo primere dobre prakse na posvetih, evalvacija projekta, kontinuiteta
izvaj anja projekta

- zdrav Zivljenjski slog - vadba po skupinah, projekt za udence, ki niso v klubih, aktivne
zimske poditnice, Sola spodbuja udeleZbo, opazen napredek v osnovni motoriki,
aktirma igra, pretekle raziskave pokazale pozitiven vpliv projekta na psihofizidne
sposobnosti otrok.
Star5i so opozorili na obdasno s1abSo udeleZbo otrok, karje ramateljica potrdila in
inazila sktb, da premajhno Stevilo lahko ogrozi nadalj evanj e in ponovitev projekta v
naslednjem letu.

Vprasanje starsev ali je res potrebno za tekmovanj e v orientaciji dlanstvo v planinskem
druSfirl. Ravnateljica je to pohdila, ker je to trenutno najbolj ustrezna re5itev.
StarSi so zelo pohvalili uditelja stanka cuferja in Marijo Kovad, ki samoiniciativno
organizirata dodatne Sportne aLlivnosti za udence.
- dan dejavnosti za predmetno stopnjo
- uspehi - nogometa5i so se uwstili v polfinale drZavnega prvenstva, rokometa3i tudi v

polfinalu, orientacijski tek, tek na smudeh, Cankarjevo tekmovanje, logika,
matematika, Genius logicus, sladkoma bolezen idr.

- aklualne informacije - vzgoja otrok o odnosu do inventarja, uvaj anj e prvega tujega
jezika, drugi tuj jezik v 4. razredt, udbeniki, elektronsko vrednotenje NPZ, tretj i
predmet za NPZ (geografrja), predstavitev modelarjev na podruZnicah v marcu.

K todki 4:
Rawateljica je predstavila predvidene prireditve na Soli:
- prireditev Udenci OS Dobravlje pojejo in igrajo
Simon Makovec IftZisnik je v povezavi s prireditvijo Udenci os Dobravlje pojejo in igrajo
ravnateljico vprasal ali je v poZamem redu predvideno taksno stevilo obiskovalcev.
Ravnateljica je odgovorila, da ne in da se tega zavedajo. Povedala je da so se o tem
posvetovali in da bodo na 5o1i naredili vse, da bi zagotovili dim vedjo vamost (uditelji so
seznanjeni z evakuacij skimi nadrti, na to bodo opozorili tudi udence, vsi ki imajo opravljeno
usposabljanje iz izvajanla zadetnega ga5enja in evakuacije bodo stali na dogovorjenih mestih,
o dogodku bodo obvesdeni tudi gasilci). v nasprotnem primeru bi se taki prireditvi morali
odpovedati.
- obisk danskih udencev
- pretekle prireditve - ga. Slavica Plahuta.

K todki 5:
N i bilo pripomb in predlogor .

Sestanek se ie zakliudil ob 19:45.


