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Spodnja Polskara 240

2331 Pragersko

ZAPISNIK

1. seje Sveta starlev v lolskem letu 2018/19

Seja sveta stariev ie bila v sredo, 19. septembra 2018, ob 16.30 uri, v zbornici matiine iole na Spodnji

Polskavi.

Prisotni:

Ravnateljica Danica Veber, pomoinik ravnatel.iice zvon ko Hra5, vodja podrurniEne Iole zgomja Polskava

Mihaela Haralovid, vodja podrulnitne Sole Pragersko Marjetka setar, Natalija Peiovnik, Matei Perie,

Komeliia Paj, Tina Vrinik Perie, DamUan Rebernak, Vesna Ribarit Zupanc, Barbara Koren Kov'aievid,

Eernarda Dravec, Duika Brglez, Edita Golob, Tanja Radel, Primoi Flaisinger, Barbara Veingerl, Natalija

Freier, Damijana Zlatolas, Mitia KerSid, lnes Vidonia, Janja Finguit, Manina Vrabid, Jolanda Smodil, Rene

Brezovnik, Mitja Predikaka, Renata Dobersek in Amadeja Vidonja

odsotnl:
.Jolica Kuserbanj, Nela Pogorevc, Jolanda Smodii, Doris UrbaniiE Windisch in Sandra iuhart.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev sklepenosti

2. lzvolitev predsednika in podpredsedrika sveta starlev

3. Porotilo o realizaciji IDN za Solsko leto 2017/18

4. Predlog Letnega delovnega naErta za Solsko leto 2018/19

5- Sa moeva lva cijsko poroiilo za lolsko leto 2017/2018

6. Predlogiin pobude sta riev
7. Razno

Adl1 Pozdrav in uRotovitev skleoanosti

Ravnateljica je prisotne pozdravila. alani sveta iole ugotavljajo, da je svet sklepien.

Nadalje ie rawrateljica predlagala, da se pred toEko )Predlogi in pobude stariev( doda toika
,samoevalvacijsko porodilo za leto 2017/18(, saj ie bilo u8otovljeno, da je bila ta tolka na vabilu

lzpultena.
Svet stariev je predlog soglasno potrdil in sprejel naslednji

SKLEP 1: Na dnevni red se pred totko )Predlogi in pobude stariev( doda todka ))Samoevalvacijsko

poroiilo<, Dnevni red 2 dodatno totko tako skupai vsebuie sedem totk.



Ad/z r oredsednika in Dodoredsedn sveta stadev

Ravnateljica je nadalje predslavila Poslovnik sveta starlev. Povedala ie tudi, da se lahko svet v skladu z

22. in 23. ilenom Poslovnika Sveta starSev, odlodi za tajne alijavne volitve.
svet 5tariev se ie soglasno odloiil in sprejel naslednji

SXI.EP 2: Svet stariev bo glasoval iavno.

elani sveta starlev so za predsednico sveta predlagali gospo Zlatolas oamijano. Predlog so prisotni

predstavniki stariev potrdili 2 dvigom rok in soglasno spre.ieli naslednji

SKLEP 3: Predsednka sveta starlev ie Sospa Zlatolas Damiiana.

za podpredsednico sveta stariev je bila predlagana gospa Ribarit zupanc Vesna. Predlagano

podpredsednico sveta stariev so predstavniki prav tako potrdili z dvigom rok in soglasno spreieli

sK.EP 4: Podpredsednica sveta stariev ie gospa Ribarii Zupanc Vesna.

Ad,/3 Poroiilo o realizaciii LDN za Solsko leto 2017/18

Ravnatel.iica je podala porolilo o realizaciji letnega delovnega natrta 2a aolsko leto 2017/2018. Povedala
je, da so doseiki presegli vse naertovano, vzporedno s tem pa ie bilo opravljenega veliko dodatn€ga

dela.
Po krajii razpravi.ie svet iole soglasno spreiel

SKLEP 5: Poro{ilo o realizaciji letnega delovnega nairta se v celoti potrdi.

Ad/4 Predlos Letnega delov neea nalrta za Solsko leto 2018/19

Ravnateliica je povedala, da se je nekaj stvari v predlogu letnega delovnega naErta za leto 2018,/2019 od
takrat, ko je bilo gradivo poslano pa do danes, spremenilo.
Dva utenca sta se preSolala, spremenili so se datumi nekaterih dnevov dejavnosti, v predlog letnega

delovnega naarta se je dodala tudi opomba: ,Dnevi dejavnosti se datumsko planiGjo v mesecu av8ustu,

zato si iola pridrii pravico za spremembo datumov posameznih dnevov dejavnosti, v kolikor bi izv€dbo
onemogoiale vremenske ali ka krln ekoli druge organizacijske teiave.n
Sprememba v letoinjem solskem letu je RaP (raziirjen program), ki smiselno dopolnjuje obvezni
program osnovne iole in prispeva h kakovostnemu preiivljanju prostega dasa uaencev.

Letos okrog 150 slovenskih iol vstopa v triletni poskus prenove koncepta raziirjenega programa za

osnovne iole, ki so ga pripravili na Zavodu za iolstvo.
Doslej je bil raziirjeni program sestavljen iz interesnih dejavnosti, podaljsanega bivanja, neobveznih
izbirnih predmetov, dopolnilnega in dodatnega pouka, uEne pomoii, razrednih ur...
Z novim triletnim poskusom se vedino tega ohranla, vendar je cilj uvesti bolj interdisciplinarni pristop ter
ponuditi zelo konkretne dejavnosti, ki smiselno nadgrajujeio vsebine iz rednega pouka in prispevajo h

kakovostnemu pre:ivljanju prostega ia= uEencev.



Progrdm je razdeljen na tri nosilna podro[ja in sicer gibanje in zdrav.je za dobro psihiano in fiziEno

poiutje, kultura in tradiciia, vsebine i2 rivljenia in dela osnovne;ole. S stranj ministrstva je bilo za ta

program za vse tri sole odobrenih dodatnih devet ur.

Vsi ostali projekti ostajajo enaki kot doslei. Ravnateliica je povedala, da se otroci skupaj z uditelji ie
pripravljajo na dneve kultume dediieine in je v okviru tega starle tudi povabila na zakljutek dnevov, ki

bo v soboto,6. 10.2018 v podruiniini 5oli na ZSomji Polskavi.

Drugih vpraSanj ni bilo, svet starsev je soglasno sprejel tudi naslednji

SKl.fP 6: Svet stariev daje soglasje k Letnemu delovnemu naErtu za Iolsko leto 2018/2019.

Samoevalvacijsko porotilo za leto 2Of7 /!8 ie podal pomodnik ravnateljice. Merjenje kakovosti dela

vzgojno-izob ra ieva ln ega zavoda temelii na zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobralevanja

in na zasnovi Uredbe sistema ugotavljan.ia ter zagotavljanja kakovosti vzgo.ino izobraievalnih organizacii.

Namen samoevalvaci.je je predvsem v prepoznavanju moEnih in iibkih podrotij iole z namenom

izbolj5evanja.
5 samoevalvacijo se zagotavlja sistematiien in celosten pogled v deiavnosti lole, se opredelijo podrodja

izbolilav, se poveauje ucinkovitost dela, se zagotavlia kontinuiteta in diskretnost rezultatov in se

prilagaja iolo potrebam lokalnega okolja.

Na! koncept je povzet po vzorcu, kije bil predstavl.ien v Soli za ravnatelje. Aktivi so v preteklem lolskem

letu imeli moinost sami izbirati cilie in beleiiti ugotovitve, le-te so primerjali med seboi. Na podlagitega

je s strani aktivov prejeta informacua, da opaiajo izboljsave na podrotjih, ki so jih izbrali.

samoeyalvacijska porotila se med iolami ne morejo, oz. ne smejo primerjati, v pripravi pa so kazalniki

kakovosti na osnovievalvacijskih porotil, ki bodo primerljivi med iolami.
Po kra.iii razprdvije svet starlev soglasno spreiel

SKIIP 7: samoe\ralvacijsko porolilo za Solsko leto 2017/18 se potrdi v predlagani oblikl'

AdI6 Predlosi in oobude sta r{ev

predstavnike stariev je zanimala organizacija prometne varnosti okrog vseh treh lol in seznanienost

otrok z varnostjo.
Ravnateljica je povedala, da so ueenci vsako leto, na zatetku iolskega leta na razredni uri seznanjeni s

promeb-ro vamostjo v okolici 5ol.

sradi uEencev, ki obiskuiejo podruiniino lolo Zgomja Polskava so posravili vpraSanje ali bi bilo mo;no

na Zgomji Polskavi narediti 3e en dodaten prehod za peice ali ploEnik.

Ravnateljica je povedala, da se je potrebno za te zadeve obrniti na krdjevno skupnost, ker Sola za to

nima pristojnosti. 5 strani stariev pa je bil dan predlog, da bi Sola poslala dopis s to problematiko na

direktivo za ceste.

Ravnateljica je svet starSev seznanila tudi, da je bilo za plotnlk na zSornii Polskavi :e izpostavljeno

vpraianje, ko se je na Mariborski cesti nameldal merilec hitrosti in smo tam bili prisotni tudi predstavniki

iole.
Nadaljevala je, da ob tednu otroka iupan po navadi povabi na pogovor nekaj urencev iz 5ole in

predlagala, da bi takrat povabljeni uienci iupanu postavili vpraSanje glede mo:nosti dodainega

prehoda za pesce in (oz.) zgraditve plotnika na zgornji Polskavi. starsiso se s predlogom strinjali.

Ad/5 Samoevalvaciisko porotilo za iolsko hto 2017/2018



Nadaljevala se je razprava o avtobusnih prevozih in izstopnih postajah. Dogajalo naj bi se, da otroci
obfasno ne morejo izstopiti tam kjer ie njihova izstopna posta.ia.

Pomodnik ravnatel.iice je povedal, da udenci, ki se vozijo s iolskim prevozom (kombi in 5olski avtobus),
izstopajo na postajah, ki so jih navedli kot izstopno postajo, v kolikor pa se peljejo z redno liniio Uavnim
avtobusnim prevozom), pa ni nujno, da ta llnija vkljuiuje tudi avtobusne postaje, ki so enake tistim, kijih
vkljuEuje lolski prevoz. Pomoanik ravnateljice pa bo pri pogodbenem prevozniku vseeno preveril ali stoji
in odlaga otroke na vseh postajah, kier bimoral.
Sta rie je zanimalo tudi zakaj dobivajo udenci ob odhodu domov za kombi kartonike. Pomoenik
ravnateljice je stariem razlo;il, da je zaradi prenove 5ole gibanje okrog Sole omejeno. Vozaii dobijo
kartonEke zato, da ne gredo vsi hkrati iz prostorov Sole in se s pomotjo kartondkov razdelijo na f. in 2.

kombi.
S strani starlev je bilo nadalje postavljeno vpraian.je zakaj je za naio osnovno iolo vedji stroiek za

delovne zvezke v primerjavi z drugimi iolami.
Ravnateljica je azloiila, da ima vsaka iola drugaEen dogovor okrog izbire in uporabe delovnih zvezkov in
utbenikov. Na na5i ioliso izbrali uEbenike in delovne zvezke uiitelji, izbrane delovne zvezke pa je konec
Solskega leta potrdil tudi svet starsev.

Starii so pohvalili projekt Popestrimo iolo, predvsem je bila pohvala namenjena organizaciji dela med
poiitnicami. Med potitnicami je bil proiekt namenjen aktivnemu preiivljanju prostega aasa otrok in
hkreti tudi varsNu otok. Starli so povedali, da je za to precejSnje zanimanje :e za naslednje leto.
Ravnateliica je povedala, da bo projekt Popestrimo iolo trajal 5e tri leta, vsekakor bodo v sklopu tega
tudi naslednje leto med poditnicami v 5oli organizirane dejavnosti.

Adl7 Razno

a) Ravnateljica je ra2lo:ila prisotnim namen lolskega sklada in kako se zbirajo sredstva v Solski sklad.
Povedala je tudi, da iolski sklad vodi upravni odbor, ki itej€ tri predstavnike izmed stariev in tri
predstavnike izmed strokovnih delavcev. Dosedanjim ilanom je mandat potekel, zato je potrebno
izbrati nove ilane.
S strani uliteljev so predlagani naslednji predstavniki za llane upravnega odbora Solskega sklada:
Milena eaki Karpov, Zdenka Fellcijan, Barbara Jurista in Nina Goinjak.
Predstavniki star5ev so se s predlogom strinjali ter s strani predstavnikov starlev za ilane
upravnega odbora Solskega sklada predlagali naslednje tri predstavnike: Barbaro Koren XovaEevit,
Tanlo Raiel in lanjo Fintult.

b) Ravnateljica je predstavnike stariev seznanila s potekom energetske prenove lol. Z energetsko
prenovo iol bomo dosegli vsestranski prihranek pri porabienergije.
Povedala je, da je bila na loli na Zgornji Polskavi narejena nova izolacija in fasada, zamen1?ne luii,
okna in vrata, ki 5e niso bila prej zameniana, v delu je le toplotna erpalka.
Na Pragerskem se dela nova toplotna erpalka.
Na Spodnji Polskaviie bila na novo izolirana ter z mavtnimi ploiiami obdelana avla iole, zamenjana
okna, zamenjana vrata pri vhodu v telovadnico, izvajajo se dela na fasadi - dodatna izolacija,
zakljutni sloj fasade, menjava okenskih polic in barvanje fasade, delno so bile ie zamenjane luii v
soli, med predvidena dela spada Se vrtina za toplotno irpalko in toplotna Erpalka. lzvajalec del na
vseh treh lolah je Petrol. Kljub prehodu na nov naiin ogrevanja pa v iolah ge ostajajo obstojeie
kurilne naprave, katere prevzame v upravljanje in vzdrievanje podjetje Petrol.



Medtem, ko se izvajajo dela na ioli, ie omejeno tudi gibanie okrog 5ole. Glede na to je ravnateljica

prisotne prosila za strpnost v tasu trajanja del, ki bodo 2akljuiena januarja 2019.

c) Na )el.jo ilanov sveb sta riev se zapisniki sej sveta stariev objaviio na spletni strani Sole.

Drugih vpra5anj in razprav ni bilo. Ravnateljica se je prisotnim zahvalila za udeleibo in sodelovanie na

sejiterjim zaielela lep preostanek dneva in uspeino Solsko leto-

Seja je bila zakljuEena ob 17.45 uri.

Zapisala:
Alojzija Vrbek

Predsednica Sveta stariev:
Damijana Zlatolas

ra*y/1,*


