Svet star<ev aole in vrtca
OS Leskovec pri Krikem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec pri Krakem

Stevilka: 900-1/2015-2

Datum:24.9.20L5

ZAPISNIK

1.

sestanka sveta stariev Sole in vrtca za aotsko leto 2015/2016

Prisotni: lista prisotnih v prilogi
Opraviieno odsotni: Damjana Pirc, Marjetka Pirnar, Neja Golob, Mitja Valentinc, Alja Karlov'ek
Svet stariev za Solo invrtecse je sestal
Leskovec pri Krskem.

vtetrtekdne 24 9.2015 ob L8 uri vuiilnici geografije

OS

ravnatelj Anton Bizjak predlagal sprememb6 dnevnega reda in ga
Pred priaetkom sestanka je
predstaviltlanom sveta star!ev, kiso ga soglasno potrdili.

I

Dnevni red:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

lzvolitev predsednika in namestnika sveta starsev za iolo
lzvolitev predsednika in namestnika sveta starsev za vrtec
vzgojni natrt, Solska pravila, dopolnitve
Naloge sveta starsev
Obravnava letnega delovnega nairta 2015/16
lzvolitev ilanov sveta stariev v pritoibeno komisijo
lzvolitev alanov sveta starsev v uibeniiki sklad
Pobude in vpraSanja

Ad1:
Za predsednika sveta stariev iole je bil predlagan Mitja Valentinc,2a namestnico Natalija Arh
Predlagana kandidata sta sprejela kandidaturo in bila soSlasno potrjena
Sklep:

aolskem tetu 2015/2016 je izvoljen Mitja Valentinc'
Namestnica predsednika sveta starsev 2a Solo v iolskem letu 2015/2016 ie Netalija Arh'

Za predsednika Sveta stariev za Solo

v

Ad2:
Domen Petan
Za predsednico sveta stariev vrtca je bila predlagana Vesna Zutko,2a nameslnika
potrjena
Predlagana kandidata sta sprejela kandidaturo in bila soglasno
Sklep:

Solskem letu 2015/2016 je izvoljena Vesna Zu'ko'
Namestnik predsednice sveta stariev za vrtec v iolskem letu 2015/2016je Domen Petan'

Za predsednico Sveta stariev za vrtec

v

Ad3:
Psihologinja Melita zagorc Vegelj je predstavila vzgojni nairt iole, pri oblikovanju katerega sodelujejo
tuditrue predstavniki starSev. v iolskem letu 2015/2016 se bodo izvajali trije novi moduli pri Etiki in
vrednotah v ioli, in sicer praviinost, tradicija ter delo in ustvarjalnost

Poudarek

bo na uiinkovitosti uienja na naslednjih podrotjih: bralna pismenost, uaenje u'enja,

disciplina pri pouku in raven zahtevnosti 2nanja Osnovni cilj je izboljiati znanje uiencev in posleditno

tudi izboljsati rezultate NPZ.
Pri50lskih pravilih ni bislvenih sprememb, pravila so izobeSena po vseh razredih
Prednostna naloga v prvi triadije v letoinjem Solskem letu spodbujanje samostojnosti otrok (Zmorem
sam), s aimer so bili star;i seznanjeni na prvem skupnem roditeljskem sestanku in se ie izvaja
Na

Soliie vedno poteka mediacija kot natin reaevanja sporov

StarSi bomo v tem

iolskem letu informacije dobivalitudi preko elektronskih naslovov

Vzgojni natrt in Solska pravila so objavljena na spletnistraniSole pod rubriko )dokumenti<'
Sklep:

Svet starsev je bil seznanjen z evalvecijo VzSoinega nairta in Solskih pravil in podaja pozitivno
mnenje k sprejetju le teh na Svetu zavoda 3ole.
Ad4:
Ravnatelj je predstavil najpomembnejse naloge sveta stariev. Poudarilje naj se teiave, ki nastajajo
pri pouku aliv okviru iole reSujejo najprei z razrednikom ali ravnateljem

Ad5:

Letni delovni nairt za <olsko leto 2015/2016 je podrobneje objavljen na spletni strani <ole (pod
rubriko rdokumenti().

je dlanom sveta starlev za iolo podrobneje predstavil letni nairt za iolo, Solski koledar,
dneve dejavnosti, standardne in nadstandardne programe, prednostno nalogo iolo, kije uainkovito
uienje (kako se ui;ti, kako razllmeti snov, ki sojo uienci prebrali) Cilj prednostne naloge je dvigniti
raven zahtevnosti znanja, kar je tudi posledica slabih rezultatov NPZ v Solskem letu 2074/2015
Predstavilje ie obvezne in neobvezne izbirne predmete.
Ravnatelj

je
Vprasanja s strani starlev so bila glede pouaevanja tujega jezika v posameznih razredih Ravnatelj
pojasnil kako je z uvajanjem tujega jezika. Angleiki jezik bo kot obvezen predmet
5olskem letu 2016/2017.
Predstavnica 9. razreda je predlagala, da v naslednjem iolskem
slikanje in s tem zniZa stroike star6em, ki narotajo slike.

v

2

razredu v

letll ravnatelj pridobi ved ponudb

za

Predstavnica 9- razreda je poudarila, da je v letnem delovnem natrtu predvidena valeta v sredo dne
15. 6. 2016. lz lanskoletnih izku!enj spraiuje alije moina prestavitev valete na petek Ravnatelj pove,
da je 15. 5 zakljuiek lole za L razrede in bo valeta na isti da n.

Letnidelovni nairt

za

vrtec za iolsko leto 2015/2016 bo na spletnistrani Sole objavlien naknadno

Z Letnim delovnim naartom za iolsko leto 2015/2016je bila seznanjena

tudiObiina Kr;ko

,,__,,

l-t"-l

Sklep:

sta*ev poda pozitivno mnenl'e k Letnem delovnem na;rtu

Svet

za Solsko leto 2015/2016.

Ad6:

Ravnatelj je razloiil naloge komisije in postopek imenovanja pritozbene komisije, ki jo sestavlja 10
dlanov, od tega je 6 uaiteuev, alan Sveta zavoda,2 staria in zunanji predstavnik, in sicer iz OS
Jurija Dalmatina Kriko. Mandat komisije traja itiri leta.

l

l

ilana pritoibene komisije sta bila predlagana Nataia Jako< in Dejan Seviek. Predlagana kandidata
sta sprejela kandidaturo in bila soglasno potrjena.
Za

Sklep:

v pritoibeno komisijo sta za obdobje Stirih let imenovana Nataia Jako! in Dejan seviek.

Ad7:
Ravnatelj je prisotne obvestil, da mora svet stariev imenovati in potrditi ilane Solskega sklada. Sklad
ima 7 tlanov, od tega 3 predstavnike stariev in 4 uaitelje, kijih predlaga ravnatelj Svetu zavoda

ilane Solskega sktada so bili predlagani Vesna Pirc, slavica zagrajiek in Karin Drenik. Predlagani
kandidatiso sprejeli kandidaturo in bili soglasno potrjeni

Za

SkleD:
Za

ilane Solskega sklada so imenovani Vesna Pirc, Slavica Zagraiiek in Karin Drenik.

Svet star6ev sprejme sklep, da o potrditvi vseh ilanov Solskega sklada Slasuje na korespondenini
seji.

Ad8:

-

Ravnatelj je prisotne seznanil z organizaciio avtobusnih prevozov Na Obiini Kriko je bil
sestanek glede prevozov, pregledani pa sta bili liniji prevozov iz Velikega Trna in Velikega
Podloga. Avtobusi zjutrai pridejo pravotasno, tako da otroci ne zamuiajo k pouku Od 24.9.
2015 vozi na relaciji Veliki Podlog - Veniie Leskovec dodatni avtobus ob 7 10 Se vedno je
te:ava ob ponedeljkih zjutraj, ko imajo vsi udenci razredni pouk in so avtobusi polni, zato
otroci stojijo. Ravnatelj je poudaril naj otroci prideio z drugim avtobusom, ie zadnejo pouk

-

v lolskem letu 2015/2016 bo prostor pred razredno stopnjo zaprt s potopnimi valji, ki bodo v
primeru govorilnih ur in roditeljskih sestankov spuiaeni. Prav tako bo oznaaeno kje lahko
otroci hodijo (talne oznaabe).

-

kasneje. Avtobusi so oznaaeni-

Predvidena je obnova kolesarnice.
Ob iolskem igrisiu bodo posekane vrbe

in predvidena je zamenjava ograje Prav tako

se

predvideva postavitev ograje okoli igriiaa za utence prve triade.

je prisotne seznanil, da bi ieleli urediti iolsko igriste (travnaie povrsine z atletsko
stezo), vendar je potrebno najprej urediti odvodnjavanje in hkrati predvideti v proraaunu
Ravnatelj

Obiine Kriko sredstva za obnovo iEri<aa.
Coli na astaltnem iSriiiu so obnovljeni.
V planu nabave v tem iolskem letu so podlo8e za gugalnice v enoti Mali Princ, popravilo vrat
in zaidita stekel v vrtcu Pika Nogaviaka, poiarne stopnice v enoti Vila in prenova WC v
Velikem Podlogu.
Predstavnica 7, ft.reda je opozorila, da niso bili poenoteni seznami za nabavo delovnega
zvezka pri predmelu Geografija in so nekateri starsi kupili napaani delovni zvezek. Ravnatelj
bo preveril in poroaal na naslednjem sestanku.

-

Predstavnica 4. nz(eda je opozorila na te:avo pri kosilu, ker otroci ne morejo pravoiasno

pojesti kosila zaradi odhoda avtobusov. Te:ava se pojavlja tako v prvi kot v drugi triadi.
Predlog stariev je, naj se odhodi avtobusov prestavijo na kasnejio uro. Dogovorjeno je bilo,
da se tezava s pravodasnim kosilom in odhodom posameznega avtobusa resuje skupaj s

-

starai.

Starie zanima zakaj utitelj v dasu podaljianega b'vanja ne pospremi ot.ok na drugi avtobus,
na katere8a grejo mlajiiotroci, ki se udeleZujejo interesnih dejavnosti. Ravnatelj bo preveril
kakoje s spremstvom in poroialo tem na nasledniem sestanku.

Sestanek Sveta stariev Sole in vrtca je bil zakljuaen

ob

20. uri.

Zapisala: Natalfia Arh
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Namestnica predsednika

