
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARSEV
Toreko 17. maj 20llroS Dobravlje, uiilnica matematike

Zaletek sestanka ob 18. uri

prisotni: Natasa Sever, Dagmar dehovin, Ur5ka Stor, Majda Sdek (N), Darja eufer (N),

AlenkaNusdorfer (N), Maieja Jerkid, Mojca Drofenik, Gordana Krkod, Nada Pirjevec, Peter

Rijavec, Anita Valid (N;, trrtut"iu Tro5t, Branka Liden (N), Leon Brecelj, Tatjana Lozar,Bo1a

Slokar, Andrejka Bizjak, Bogomir TomaZid, PrimoZ Novak' Egon Stopar, Mitja Kodevar,

Odsotnost opravidili: Ingrid Marc, Dorotej Volk' Martina Cigoj

Dnevni red:
1. Diferenciacija v Solskem letu 20tlll2
2. Soglasje sveta star5ev k ceni delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv za Solsko leto

201 l l12
3. Finandno porodilo o delovanju Solskega sklada -
4. Vzgojno-izobraZevalno delo in dejavnosti na os Dobravlje
5. Priprave na novo Solsko leto 20lllI2
6. Pripombe in predlogi

Uvod ravnateljice.

K todki 1:
Ravnateljica je predstavila predlog izvajanjadiferenciacije (nivojskega pouka) v Solskem letu

20llll2- prioga. V razpravi ro bilu pojasnjena vpra5anja glede mesanih nivojskih skupin,

razporejanja v nivoje na^osnovi sploSnega znanjaudencev, nadina razpotejania in smiselnosti

oz. potrebnosti, da na to dajejo mnenje sveti star5ev'
SKLEp: Svet star5e" OS Uofiravlje daje pozitivno mnenje k predlogu izvajarya diferenciacije

v Solskem letu 201112012.

K todki 2:
Ravnateljica je predstavila predlog izbora/cen delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv za

iolsko leto 201 lll2.rJ(bettiki r. ne pladajo, ostali pripomodki se nabavljajo po potrebi/Zelji.

Na vpraSanje glede smiselnosti tolikSnega Stevila delovnih zvezkov in pripombo, kaj bi se

,god-ilo de svet starsev ne potrdi predloga, je ravnateljica pojasnila, dabi_to predvidoma

pimenilo potrebo po zmanjianju-stevila. Ravnateljica je 3e povedala, da !o Sola svet starsev

seznanila i evidenco uebenikov, ki jih mora nabaviti za naslednje Solsko leto do 24'6'

SKLEp l: Svet star5ev oS nobiavlje daje pisno soglasje k izboru/ceni delovnih zvezkov in

drugihudnihpripomodkov .,a1.,2.,3.,4.,7., 8. itt g.nzted,za5.in6.raztedpaje potrebno

predlagano Stevilo delovnih zst ezkov zmanj Sati.-SffBF 
2: Nov predlog izbora/cendelovnih zvezkov za5. in6. tazted dlani sveta starSev

potrdijo (z vedino) po elektronski posti, najkasneje do 27 .5.2011.-Sffpp 
3: Z evideico udbenikov, ki jih mora Sola nabaviti, bo svet star5ev obvesden po

elektronski po5ti.

K todki 3:
Stanje Solskega sklada na dan 18.4.201 | je 3393,56. Zapisniki sej in finandno porodilo

Solskega sklada se nahajajo na spletni strani Sole'



SKLEP: Svet starsev je bil seznanjen s finandnim porodilom o delovanju Solskega sklada in

podpira predloge porabe sredstev sklada.

K todki 4:
Ravnateljica je na kratko podala pregled dejavnosti in doseZene uspehe v tekodem Solskem

letu. Na pripombo o pominjkanju aZurnih informacij o doseZkih udencev na spletni strani

Sole, je ravnateljica obljubila, da bo zadevo preverila.

K todki 5:
Sola mora dati na Ministrstvo za Solstvo in Sport najavo podaljSanega bivanja do 28.5.

Pojasnila je pomen prijavnice za nadrtovanje obsega podalj5anega bivanja in s tem

zaposlovanj a uditelj ev.
V kratkem bodo star5i prejeli obrazce za odloditev o izbiri nivojske skupine, za Solsko

prehrano in izposojo udbenikov iz udbeni5kega sklada.
itripravlja se letni delovni nadrt. Za naslednje Solsko leto Sola tudi Ze nadrtuje ponudbo

interesnih dej avnosti.
V 5. razredih izvedena anketa o Soli v naravi, ki bo pokazatelj zanimanja oziroma moZnosti za

izvedbo Sole v naravi v 6. razredu.
Sola bo v juniju izvedla samoevalvacijo.

K todki 6:
1 . Viktorija Kante je predlagala zatnik zalelkapouka na 8. uro. Ravnateljica je pojasnila,

da bi taka sprememba pomenila velike logistidne telave (5olo v Dobravljah obiskujejo

udenci iz29laajev) in predlagala, da se sedanji urnik ohrani.

2. Mitja Kodevar opozoril na pokrivanje datumov/ur roditeljskih sestankov, kar

preistavlja te?avo star5em z ved otroki v Soli. Ravnateljica je obljubila, dabo na

zadevo pozoma.
3. Andrejka Bizjak je predlagala, da bi se pogovorne ure organizirale v kasnej5ih urah.

Ravnateljica obljubila, da bo z uditelji preverila moZnosti'

Sestanek se je zakljudil ob 20.20.

pRILOGA k todki 1: Predlog zaizvajanje diferenciacije v Solskem letu 20lll20l2
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Datum:20.4.2011

PREDLOG O IZVAJANJU DIFERENCIACIJE V SOT,SXEI{ LETU 2O1I/I2

Na podlagi mnenja strokormih aktivov uditeljev matematike, sloven5dine in tujih jezikov,
predlagam, da v naslednjem Solskem letu izvajamo sledede oblike diferenciacije v tretjem
v zgojno -izobraZevalnem obdobj u :

7. ain7.b nzred- izvaja se fleksibilna diferenciacija pri vseh treh predmetih (sloven5dini,
matematiki in tujem jeziku) v skupnem obsegu do %letnega Stevila ur posameznega
predmeta,

8. a in 8.b razred - izvaja se nivojski pouk v homogenih udnih skupinah. Izjemoma bomo na
podlagi odloditev udencev latrko oblikovali kombinirane udne skupine za pouk na dveh
ravneh zahtevnosti (10. dlen),

9.a in 9.b razred - izvaja se nivojski pouk v homogenih udnih skupinah. Izjemoma bomo na
podlagi odloditev udencev lahko oblikovali kombinirane udne skupine za pouk na dveh
ravneh zahtevnosti (10. dlen).
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