
Stevilka: 900-3/2016-5
Datum: 25. 5. 2016

ZAPISNIK
4. SEJE SVETA STARSEV V sOLSKEM LETU 2OtSl2Ot6,

ki je potekala v sredo, 25. maja 2016, v zbornici 05 Cerklje ob Krki.

Priietek seje: ob 17.30 uri

Prisotni: Marjan Drednik, Franc Butara, Estera Gramc Zidkar, Mitja Mladkovid, Jernej Kostrevc, Urika Kovai

zlobko, Maja Oitir, Mojca Zlobko, Damjana KuntariE, Suzana Baznik, Sergeja Bizjak, Miran Horien, Stanka

Preskar, Andreja Ninkovii, Helena Zokalj

opraviEeno odsotni: Polonca Kuhar, Janja Bakiid Dornik, Mateja Retelj Gramc, Amadeja Zerjav, Anej

Matoh, Robert VoldanSek

Predsednica Sveta stariev, UrSka Kovai Zlobko, ugotovi sklepdnost .

Vsi dlani Sveta stariev so dobili predlog dnevnega reda s prilogami. Na dnevni red ni pripomb.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov prejinjega sestanka (zaplsnik 3. seje in 2. doplsne seje).

2. Seznanitev z izbiro uibenikov in potrdatev skupne nabavne cene za delovne zvezke v i. l.2Ot6/17 .

3. Seznanitev in obravnava predlogov za nadstandardne dejavnosti v !. l.2ot6lL7 .

4. lzvolitev predstavnikov stariev v upravni odbor Solskega sklada.

5. Razno.

Sklep 5t, 900-3/2016-5-1: Prisotni soglasno potrdijo predlagani dnevni red.

K 1. toiki:

Sklep 5t, 9OO-3l2Of6-5-22 Prisotni soglasno potrdijo zapisnik 3. seje Sveta star5ev, ki je Potekala
Ls.3.20L6.

predsednica Sveta starsev, Urika Kovaa Zlobko, pove, da so bili sklepi prejinje seje realizirani. Obrazloieni

bodo v nadaljevanju. Pove, da je bil Mitja Mladkovii na dopisni seji izbran za fotografiranje otrok vrtca in

uiencev 5ole.

K 2. toEki: Ravnateljica predstavi izbiro uibenikov in delovnih zvezkov, ki so jih izbrali strokovni aktivi (v

prilogi). Pri izbiri so upoitevali nujnost uporabe in povezavo s prejsnjimi leti (predvsem v prvitriadi). Letos

bodo v udbeniikem skladu obnovljeni udbeniki od 4. do 6. razreda, od 6. do 9. razreda bodo izpopolnjeni,

od 1. do 3. razreda pa bodo dokupljeni. Nekatere udbenike si bo iola skuiali izposoditi od drugih 5ol. Vsi

udbeniki so za vse udence brezpladni, kar je bilo s sklepom spre.jeto na ravni driave. Elektronski udbeniki

bodo predvsem za udence 1. triade.

Seznam 5olskih potrebSdin bo skupaj z izbranimi delovnimi zvezki posredovan stariem.

pri izbiri delovnih zvezkov je pri vseh razredih ostala skupna cena za razred enaka oziroma nizja od cene iz

preteklega Solskega leta. V 3. razredu je zaradi novega tiska delovnega zvezka nekoliko viija cena. Od 7. do
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9. razreda bodo ime|i uienci priporoiene nekatere de|ovne zvezke (matematika, geografija), sa'i so ze|o

kvaIitetniudbeniki.Priporo.enide|ovnizvezinisoobvezni,sopapriporoienipriutrjevanjuznanja.Zaradi
tega ne bo noben udenec oStooovan, saj bodo imeli dovolj u6nih gradiv na voljo. skupna cena delovnih

zvezkov za 5. razred je viSja v primerlavi i drugimi razredi, sajje vkljuden atlas, ki se uporablja 
-ved 

let' v 9'

razredu je bistveno nizja cena t(ot la;i. suzana Baznik meni, da je dobra odloiitev, da se doloceni delovni

zvezki priporoiijo in niro onu".ni ,a nat<up, sal so v prej5njih letih vetinoma ostali prazni. To je izpostavila

ie|ani.Ravnate|jicapove,damorauiite|lzagotovitienakoziromaVisiinivoznanjautencev'Uiiteliiimajo
vse izvode udbenikov, delovnih zvezkov, 

'ti 
,o jitr z"t"ti in jih morajo uporabljati, veliko gradiv pa tudi sami

naredijo. Meni tudi, da vsi delovni zvezki niso primerni za vse u'ence

Sk|ep5t.9oo-3/2015-5-3:PrisotnisoglasnopotrdijopredIaSanseznamdeIovnihzvezkovzaSo|skoIeto
2OL6l2Ot7.

K 3. toiki: predsednica sveta starsev, urika Kovad Zlobko, pove, da bodo ilani sveta stariev letos ie sedaj

r"."."i"., s predlogi nadstandardnimi dejavnosti za naslednje Solsko leto

Ravnate|jicapredstaviobvezen,razSirjenintipienonadstandardenprogram.Nadstandardpomeni,da
morajostariidejavnostsofinancirati.vudnemnadrtujedo|odenoizvajan'jepoukanalokacijivSo|iintudi
izven iole. Delno sofinanciran. i" s"r. v naravi in ena ekskurzija (cca 2 € na otroka)- sola.mora aktivnosti

zagotoviti, lahko samo n" Sofi, fjfrfto pt zunaj nie' Te aktivnosti 
,lahko 

sofinancira tudi 5olski sklad'

uiitelji so se na aktivih zbrati in izbrali at<tivnoiti (v prilogi). Sola se je priiavila na razpis 
-cso_D, 

kjer imajo

strokovnikader,pestroponudbo,zapolnjendanzaktivnostmi'dejavnostiznizkimistroikiPove'dasev
primerinestrinjanjastarievo'iroma'p'"ni'k"udeleibe'sevednoselahkoodpovedejavnostCenajepri
vseh dejavnostih odvisna od steuita oirot, ki se je udeleii. v primeru nizke udeleibe uiencev se aktivnost

ne bo izvedla (izkuinja s smuianjem v letoinjem lolskem letu)'

Osnovni program je v okviru utnega nadrta'

PredsednicaSvetastariev,UrSkaKovaiZ|obko,prosi,dasepreveriizbranadejavnostzauEencel.Triade
(iztet v Kostanjevico in iolnarjenJe),saj meni, da so isti udenci ie imeli to dejavnost v prejSnjih letih.

Ravnateliicapove,damoraSolaobveznoponuditiSolovnaravi'nipaobveznole-toizvesti'iesestariine
strinjajo. Mojco ztonro ,"nima atile moino izvesti zimsko.Solo v naravi prej kot marca. Ravnatel.iica pove,

aa je gtede n, irkr!n1" iz preteklih let, marec najugodnei5i za smuianje'

Ravnate|jicapove,dajenadstandardniprogramnamenjentudinadarjenimudencem'Letos.ieSoIaprijavi|a
de,iavnostivcsoDzabododiT.rar,eo.ena."laNinkoviipove,dabi|a|e-taizvedenaprvitedenSo|skega
pouka. Kot dobra pr.t s" se 1e tak5eiprogra m izkazal, v primerih zdruzitev razredov, da se uienki ponovno

poveieio v skupino, uienci si pridobijo soiialne ve6tine ter spoznajo nove razrednike Poukje v domu CSoD

vodeninvk|juiujepopoto"n,r".ttiunosti.SergejaBizjakbitak5enprogrampredIagaIazaletoSnjiT.razred.
Suzana Baznik se strinja.

Za otroke vrtca ie Sola prijavila 3 dnevno dejavnost v okviru CsOD za najstarejie otroke'

Estera Gramc Zidkar predlaga naslednje:

- prilagajanje na vodo; ravnateljica pove' da bo prilagajanje na vodo izvedeno v Klunovih toplicah

oziroma v eateikih toPlicah'
_ Drsanje; Maja ostir oou", i, so nekatere iole opustile drsanje zaradi velikega Stevila poSkodb pri

otrocih. Tu bi bilo potrebno sodelovanje stariev. Ravnateljica pove, da je bilo letos izvedeno rolanje'

kar je bito zeto dobro ,or";;;rt;"1;'pabi bita nadgradnja rolanja, saj je potrebno ved koordinacije'

ki pa je mlaj5i otroci 5e nimajo
_ jogo oziroma dihatne valef ravnateljica pove, da bi bilo to izvedljivo kot interesna dejavnost lzven

utnega programa v popoldanskem 
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Ravnateljica pove, da so udenci OS Cerklje ob Krki letos zelo napredovali na Sportnem podrodju. Suzana

Baznik pove, da so ravno danes bili zelo uspe5nina tekmovanju v atletiki v BreZicah.

K 4. toiki: Predsednica Sveta stariev, Ur5ka Kovad Zlobko, pove, da se 1. 7. 2016 izteie mandat dosedanjim
dlanom upravnega odbora !olskega sklada (UOSS) (Andreja Ninkovii, Natasa KovaE, Janez Lajkovid, Gregor
Lovie, Franc Skaler, Tanja Lekii, Janja Leskovar)

Andreja Ninkovii pove, da so bilidosedanji dlani povpraiani, ali bi nadaljevali z mandatom 5e naslednje 2

leti. Franc Skaler se je s tem strinjal, ostali pa ne :elijo nadaljevati. Clani Sveta stariev morajo izbrati tri
nove ilane UO5S, eden izmed teh bi bil iz strani vrtca. Uaiteljski zbor je potrdil dosedanje tlane, ki so

predstavniki iole in sicer Tanjo Lekii, Janjo Leskovar in Andrejo Ninkovii, kar dokondno potrdi 5e Svet 50le.

Predlogi za ilane UO5S bodo posredovani Svetu 5ole, ki bodo preko dopisne seje potrjeval predloge.

Andreja Ninkovic pove, da ni tako zahtevno delo biti tlan UOSS. Sodelovanje v UOSS poteka vetinoma
preko elektronske poite. Je pa pri izbiri potrebno upoitevati etidno moralen vidik oseb in diskretnost ter
zaupanje. UrSka Kovai Zlobko pove, da je bilo veliko dela ie narejeno v zadnjih dveh letih. lz strani vrtca bi

bilo dobro izbrati osebo, ki bi ostala tlan UoSS za celoten mandat, torej 2 leti, ni pa nujno.
Andreja Ninkovii pove, da je potrebno upravni odbor imenovati najkasneje do 15.6.2016.

Sklep 5t. 900-3/2016-5-4: Prisotni soglasno predlagajo v upravni odbor Solskega sklada za mandatno
obdobje dveh let od 1.7.2016 dalje Franca Skalerja, Estero Gramc Ziikar, sergejo Bizjak in Marjana
Dreinika. Po prejemu predlogov za predstavnike iole, ki jih predlaga Svet 5ole, bo Svet stariev na

dopisni seli imenoval Upravni odbor Solskega sklada za novo mandatno obdobje dveh let, s priietkom
7.7.20L6.
Andreja Ninkovii zapusti sejo ob 18.50. uri.

K 5. tofki: Ravnateljica predstavi izbrane obvezne in neobvezne izbirne predmete za Solsko leto 2016l2O\7
(v prilogi). Sola je pri predlogih udencem sledila temu, da se predmeti ne ponavljajo vsako leto za iste

razrede.

Pri neobveznih izbirnih predmetih se udna skupina oblikuje z najmanj 12 uienci. V primeru samo ene

skupine, bi bilo lahko najmanj 8 udencev v skupini. UCenci se 5e vedno lahko prikljudijo izbranim

neobveznim izbirnim oredmetom.

Predmeti, ki so niso bili izbrani, bodo lahko uiencem ponujeni kot interesna dejavnost.

Ravnateljica pove, da so doloieni uienci preobremenjeni in starii pri izbiri velikokrat premalo upoitevajo
zmoinosti in ielje otrok.

Ravnateljica pove, da bo preverila, ali lahko 5portna obveznost (status Sportnika) nadomesti obvezni izbirni
predmet, tako kot obiskovanje glasbene 5ole.

Angleikijezik v 1. razredu bo naslednje iolsko leto pouievala uaiteljica Maja Matria.

Urnik vpogleda v naloge nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je ie objavljen na spletni strani sole.

Ravnatel.jica pove, da se dva udenca v 6. razredu NPz-jev nista udeleiila (sama nista ielela sodelovati).

Ostali utenci pa so ieleli pisati, kar se je pokazalo v situaciji, ko so tudi bolni priSli v iolo samo zaradi pisanja

NPZ-jev. Uradni rezultati bodo objavljeni septembra.

Ravnatel.iica pove, da se je Sola odlodila za fleksibilno izvedbo pouka (strnjeno izvajanje pouka, vei ur pouka

enega predmeta skupaj). Predmet, ki se izvaja eno uro na teden bi izvajali 2 ali 3 ure na teden, ko se zakljuai,

se nadaljuje naslednji predmet, enako strnjeno. Uiitelji so predlagali predmete pri katerih bi zdruievali
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pouk in bi bilo uaenje samo v enem obdobju (npr. pol leta en predmet, naslednje pol leta pa drug predmet)'

Matematika, slovenidina, angleidina in ijorina vzgoja se morajo izvajati skozi celo Solsko leto, lahko pa bi

se tedensko zdruzevali. PralGa na drugirl Solah je pokazala pozitivne rezultate' zaradi fleksibilnega urnika

bo moino pouk lazje povezatr s p.oi"ti,, u t.*r. r" vkljudena Sola (ustart). Novost taksnega urnika bi bila

bolj za udence 2. In 3 triade, saiv l triadi le-to ie izvajajo'

MarjanDrednikpred|agaveiog|edovuspeSnihpod,ietjihvoko|ici(kotjeNuk|earnae|ektrarnaKr5ko,...),
ogled praktidnih primerov, ki se.iih uiijo uienci pri pouku'

Estera Gramc Zidkar Pohvali:
-Vk|juditevVmreiogozdnihVrtcev.Ravnate|jicapove,dajebi|aenaVzgojite|jicanaizobra:evanju,in

bo osvojeno znanje prenesla naprej' To dejavnost je potrebno vklju'iti v kurikulum vrtca'

- postaviiev kolesarnice pri enoti vrtca nad trgovino Duiak'

EsteraGramcZidkarpapredstavitudipripombostarSevg|edeizvedbede|avnicesstarimistarsi,ki'iebi|a
brez otrok. Ravnateljica pou., o. ,o tlti"t stari starsi izdelovali darila za otroke, in iz tega razloga niso

>smeli< zraven. Podan je predlog dveh delavnic (enkrat dopoldne, drugid popoldne)'

Ravnateliica pove, da se Sola usklajuje z VojaSnico Jerneja Molana glede izvedbe iger z vojaki v

oopolda nskem iasu.

G|edeko|esarnicepriso|i,kijetrenutnourejenasamozaStiriko|esa,boravnate|jicapreveri|akajjemoZno
narediti.

Ravnateljicapove,dasobi|enaobmoijugradbiSiaSo|enajdeneizkopanine(rimske,s|ovanske,izpred
druge svetovne vojne), na ,o,"dnj"t i"i.tt;iSt' pa je bilo. najdeno grobiide' Arheologi bodo morali

pregledati 5e obmoaje, ni", oo prinouoon. in 
"t"ttiltni 

napeljava, kar naj ne bi vplivalo na samo gradnjo

iole. Solsko lero 2or8/zorg bo pouk ie v novi ioli. Glavni razlog podalj5anja celotne gradnje nove Sole je

pomanjkanjesredstev(zaradizakonskeobveznostitakojSnjegapIadiIaDDV),zatosejedeIpIadiIazanabavo
opreme zamaknil v proradunsko leto 2018'

Vsobotogredoudenci,kiobiskujejopouknem5iine,naizletnaDunaj,kipanivorganizacijiio|e.Uienci
seiz|etaze|ovese|ijo.Na5o|opajeprispe|atudiponudbazanagradniiz|etza4udence,kibopodvodstvom
turistidne agencije.

PredsednicaSvetastarSeVpredIaga,daseseptembraobizvoIitvinovih.IanoVsvetastarsevVvsehoddeIkih
izvoli tudi nadomestni ilan, Oa rie bo prihaiajo do teZav z zastopaniem skupine' v primeru' kadar je 

'lan
na dan sestanka zadr:an.

Zazak|judeksepredsednicaSvetastarSeVzahvaIizasodeIovanje.|anomsvetastarievinraVnate|jici.

Zakljuiek seje: 19.15

Zapisala: /l
Helena Zokalj I
Poslovna sekretarka

Predsednica Sveta stariev:

Priloge:
- Vabilo

: i:li#iT::;:i"vitve izbire u.benikov, derovnih zvezkov in ostarih sorskih potrebsain za iorsko reto 2016/2017

- Predlog nadstandardnih dejavnosti v Solskem letu 2016/2017

- tzbraniobvezni in neobvezni izbirni predmetiv iolskem letu 2016/2017
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