
Zapisnik sestanka sveta star5ev
dne 1. 6. 2022 ob 76.30

Prisotni: 20 starSev (7 odsotnih, 3 s predhodnim opraviiilom).
Drugi prisotni: ravnateljica, ga. Martina Raj5p, pomoEnica ravnateljice, ga. Rebeka

Kolar, tajnica Sole, ga. Mateja Fider5ek

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav udeleZencev in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta starSev (realizacija pobud).
3. Sprememba Poslovnika sveta star5ev (predstavnik razreda mora ob izvolitvi

podpisati soglasje, da se njegov kontakt lahko posreduje predsedniku Sveta
star5ev)

4. Porotilo s 3. sestanka ASSMOS.
5. Problematika zaostanka/vrzeli v znanju/pri branju pri otrocih, rezultati

nacionalnega preverjanja znanja - razprava.
6. Razno.

K totki 1

Ga. Sapat, predsednica sveta starsev, ki je sklicala sestanek, je pozdravila starSe in

predstavila dnevni red. StarSi dnevni red potrdijo.

K toiki 2
Realizaclja pobud na zadnjem sestanku sveta star5ev:
- prehrana: vz.tezis pobudo ge, ravnateljice, da bi v komisiji za prehrano bil tudi
predstavnik starSev, je bil sprelet dogovor, da bi ta pobuda lahko zaZivela z novim

Solskim letom.
Ravnateljica pove, da se hrana draZi, vendar se 5ola trudi ohraniti cene obrokov do

konca Solskega leta.

G. Matvoz poda mnenje, da je v primeru viSanja cen nujno narediti primeriavo cen

med Solami.
- interesne dejavnosti: starii povedo, da se je obveiianje o poteku interesnih

dejavnosti izbolj5alo.

Predlog predstavnice 3. razreda: namesto na oglasno desko bi se obvestila,

spremembe objavile na spletni strani Sole;

- izvedba 5ol v naravil realizirano;

Nove pobude:
- v iasu epidemije so plavalni teEaji odpadali: realizacija za sedanji f . in 3.

razred je odvisna od MOM

- manj koPij, ved Pisanja v zvezek;

- 5olski sklad: dokumentacija je pripravljena, sestanek je bil sklican, udeleiil se ga

je samo g. Ribid;5olski sklad bi se zagnal 1. septembra'



K todki 4
Ga Sapat na kratko predstavi vsebino sestanka na Aktivu svetov star5ev mariborskih

osnovnih 5ol, ki se ga je udeleZila. Ponovno izpostavljena problematika teie Solskih

torb in medvrstniSko nasilje. Star5i v aktivu ielijo opozoriti vse star5e, da preverjajo

uporabljenost delovnih zvezkov pri svojih otrocih. Vsem, tako starsem kot uditeljem
je v interesu, da se uina gradiva uporabljajo. Delovni anezkinaj ne bodo samo za

domado nalogo - ie Ze, se naj ta naloga preveri v 5oli, da bo opravljena pravilno.

Izpostavljen je bil tudi vpliv Solanja na daljavo na udence. Starii ugotavljajo, da

udenci 1. in 2. razreda piiejo grie, prav tako je upadlo zanimanje za 5olo pri uEencih

vseh starostnih skupin. Skupna ugotovitev na sestanku je bila, da 5olanje na daljavo

za utence ni primerno, kar pa ni kritika 5ol ampak vladnih ukrepov. Aktiv sveta

stariev mariborskih osnovnih 5ol bi v primeru ponovnih zapiranj podprl Sole v
prizadevanjih po ohranitvi pouka v 5olah. V aktivu si Zelijo, da bi bili starSi videni kot

enakovreden partner v prizadevanjih za boljSe Solanje otrok in ne kot nasprotnik.

K totki 5

Poraja se vpra5anje, kako je korona oz. delo na daljavo vplivalo na otroke'
Rezultati NPZ:
Ravnateljica pove, da je za predstavitev rezultatov NPZ 5e prezgodaj. Natandnejie

analize NPZ in drugi uini rezultati ter uspehi bodo predstavljeni na 1. sestanku sveta

star5ev v novem 5olskem letu.

K tofki 6
- Nabor delovnih zvezkov in udbenikov za prihodnje Solsko leto: ravnateljica

pove, da mora 5ola v skladu z zakonodajo predstavnike stariev v svetu starsev

seznaniti z naborom delovnih zvezkov (pripravijo 9a strokovni aktivi uditeljev) ter od

njih od njih pridobiti soglasje k skupni nabavni ceni.

--eet predstaviwe: predlog predstavnice, da bi v primeru govornih nastopov preBli

iz plakatov na power point predstaviwe; predlog starsev, da bi se v vsakem razredu

izvedel ratunalniSki dan.
- StarSevski veieril svet star5ev jih bo, de bo zanje interes, organiziral'

- Spodbujanje branja: v sklopu rednega programa obvezno domade branje, na

prostovotlni bazi pa je otrok lahko vkljuden v projekt Bralna znatka vseh 9 let.

- nasiljev 5oli: ravnateljica pove, da je protokol ravnanja v primeru nasilja

opredeljen v 5olskih Pravilih.

K todki 3

Ga. Sapai predlaga, da se v poslovnik vnese sprememba glede kontaktov
predstavnikov sveta starSev. Prisotni starii soglasno sprejmejo sklep.

Skleo 1:
Izvoljeni predstavnik razreda podpiSe soglasje, da se lahko njegov kontakt posreduje

predsedniku/ci sveta star5ev.



- Model B: na vpraSanje predstavnika, ie v Soli 5e vedno velja model B, saj je Sola

zaklenjena, ravnateljica pove, da Solanja po modelu B vet ni, Sola pa je 5e vedno
zaklenjena zavoljo reda in varnosti (strokovni argument: sprehajanje po Soli s strani
zunanjih obiskovalcev ni primerno).
- Solski plesi: star5i podajo pobudo po oZivitvi Solskih plesov za otroke.
- Specifikacija cene pedagoikega vodenja v 5oli v naravi: na Zeljo

predstavnice jo ga. ravnateljica pojasni (pladljivo po zakonodaji: deZursWo, stalna
pripravljenost in terenski dodatek).
- 1. 5olski dan: starSi lahko pospremijo v Solo prvo5olce, ostale utence pa

pospremijo v razrede razrednidarke.
- Ekskurzije v tujino: v sklopu izbirnih predmetov so v preteklih letih Ze bile.
- Dodatni Sportni program: kvaliteta dodatnega Sportnega programa naj bi po

mnenju predstavnika 2. C padala; ravnateljica pove, da je DSP nadstandarden
program, ki ga potrdi svet starSev; ocena kvalitete pa je odvisna od kriterijev
posameznika.

Sestanek je bil zakljuden ob 19.15.

Zapisala:

-_Uate:a Fideriek
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Potrdila:
Helena Sapaf, predsednica

sveta starSdg,/

.'cef at


