Osnovna Sola Miklavi,na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21
2204MiklavZ na Dravskem polju

ZAPISNIK
5. seje sveta starlev,
ki je bila dJre 20. 06. 2019, ob 17.00 uri,
v zbornici OS MiklavZ na Dravskem polju.

Prisotni:
20 dlanov sveta star5ev, ravnateljica zavoda, Du5anka Mihalid Mali, pomodnik ravnateljice Zvonko
Trstenjak, predstavnica razredne stopnje Lidija Vinter, predstavnica predmetne stopnje Nevenka
Gselman in vodja podruZnice Alenka Primec.
Odsotni:
Odsotnost so opravidili predstavniki star5ev 5,c, 8,c in 9,a razreda, odsotni pa so bili 5e predstavniki
star5ev 1.b,2.a,2.d, 3.b in 6.a razreda.

Dnevni red:

1.

Pozdrav in ugotovitev sklepdnosti

2.
3.
4.

Branje in potrditev zapisnika pretekle seje
Pregled realizacije dela v Solskem letu 2018/2019
Razno

Todka 1: Preoled prisotnosti in uqotovitev sklepdnosti
Predsednica sveta starSev je preverila prisotnost in ugotovila, da je seja sklepdna,

SKLEP ST. I:
Svet starSev soglasno sprejme dnevni red 5. seje sveta star5ev.
Todka 2: Branie zapisnika pretekle seie
Prebran je bil zapisnik pretekle seje, nanj ni bilo pdpomb.

SKLEP ST. Z:
Svet stariev soglasno potrdi zapisnik 4. seje sveta stariev
Todka 3: Preqled realizaciie dela v Solskem Ietu 2018/2019

Ravnateljica zavoda je povedala, da je realizacija dela po LDN za Solsko leto 2018/2019 v celoti
uspe5no zakljudena in realizirana, Plan dela in vsi dogodki ter doseZki se sproti objavljajo na Solski
spletni strani. V tem Solskem letu je bilo na Soli 593 udencev, od tega 294 fantov in 299 deklet, 99,83 %
udencev je uspe5no zakljudilo Solsko leto in napredujejo v naslednji razred. V leto5njem Solskem letu
sta se 2 udenki Solali na domu, ena je uspeSno opravila izpite, drugi udenki pa zaradi zdravstvenih teZav
ni uspelo v tem dasu, zato ima mo2nost izpite opravljati se v mesecu avgustu.
S svedano prireditvijo smo se poslovili od g.Solcev, ki so uspe5no zakljudili Solanje,

Na Soli imamo tudi tuje udence, nekateri od njih so na Soli prvo leto in lahko na predlog razrednika
napredujejo v vi5jo razred.
V tem Solskem letu je bib ved motedega vedenja in kr5itev pravil v primerjavi s preteklim Solskim letom.
Udencem so bili zaradi storjenih kr5itev izredeni vzgojni ukrepi, dolodeni v skladu s Pravili Solskega
reda, tako je bilo izredenih 796 vzgojnih ukrepov, od tega 688 fantom in 108 dekletom. Prav tako so bili
izdani opomini in sicer v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih, 35 opominov je bilo izdanih fantom
in 7 opominov dekletom.

Udencem, ki so imeli kakrSnokoli kr5itev in imajo status Sportnika oz. kulturnika, smo dali status v
mirovanje, to je bilo v 11 primerih.
Solo je obiskovalo tudi 20 romov in v tem Solskem letu je bilo na Soli tudi 50 udencev z dodeljenimi
odlodbami. Ravnateljica je 5e posebej opozorila na zelo velike teZave pri zagotavljanju strokovnega
kadra, predvsem logopeda, saj ga Sola nima zagotovljenega s strani zunanjih in5titucij,
V mesecu maju je na Soli potekalo Nacionalno preverjanje znanja NPZ za 6 in 9 razrede, rezultati v
leto5njem Solskem letu so najslab5i od vseh let odkar poteka to preverjanje znanja, saj so bili vsi
doseZki ni2ji od republi5kega povpredja, Vsi rezultati o doseZkih NPZ bodo objavljeni tudi na spletni

strani Sole,

0

doseZenih rezultatih NPZ bodo razredniki povedali ved na roditeljskem sestanku v

mesecu septembru.
Ravnateljica tudi na tej seji opozori na specifidno generacijo udencev 6 razredov, ki sedaj napredujejo v
7 razred in se bo potrebno skupaj z uditelji strokovno pripraviti, da v leto5njem Solskem letu ne bi bilo
teZav,

SKLEP ST. g:
Svet starSev soglasno potrdi seznanitev s pregledom realizacije dela za Solsko leto 2018/19.
Todka 4: Razno
Ravnateljica se je zahvalila g, Stojidu, da je omogodil objavo dlanka udencu, ki je bil skupaj z ostalimi 16
udenci v Spaniji v sklopu projekta ERASMUS+, v katerem sodeluje Sola,

je zahvalila za vse prejete donacije v Solski sklad in pohvalila delo dlanov Solskega
povedala, da so sredstva iz Solskega sklada predvsem namenjena socialno ogroZenim

Ravnateljica se

sklada in
udencem.

Ravnateljica seznani star5e, da bo v 9.10,2019 potekala na Soli predstavitev poklicev preko obrtne
zbornice v povezavi z lokalno skupnostjo,
Na Soli bo tudi v naslednjem Solskem letu potekal projekt POGUM, ki temelji na povezovanju kraja s
posameznimi dejavnostmi, ki potekajo na Soli,
Uspe5no se je zakljudila akcija zbiranja starega papirja, sodelovali so vsi razredi in skupaj so zbrali ved
kot 13 ton papirja,
Ravnateljica seznani star5e, da je v mesecu maju bila na Soli in5pekcija za podrodje Solske prehrane in

opozorila, da bi se morali na Soli izvesti dve anketi, in sicer anketa, s katero je potrebno izmeriti
zadovoljstvo z dejavnostmi v zvezi s prehrano (ALTERMED, ZDRAV ZAJTRK....) in anketo o sami
prehrani, Ze na prelSnji seji je organizator prehrane na Soli Leandra Mernik opozorila, da je zelo malo
star5ev izpolnilo anketo. Anketo je izpolnilo le 35 star5ev in 318 udencev od 4-9 razreda.
Predsednica sveta star5ev se zahvali star5em za sodelovanje in udele2bo na vseh sejah v leto5njem
Solskem letu.
Prav tako se vsem prisotnim zahvalitudi ravnateljica in vsem zaZeli prijetne poditnice,
Seja je bila zakljudena ob 17.55,

Zapisala:
Zdenka Krajnc

Predsednica sveta starSev:
Rosvita Ferdal, univ. dipl. prav.

q

