
Osnovna Sola Miklavi na Dravskem potju
Cesta v Dobrovce 21

2204 Miklavl na Dravskem polju

ZAPISNIK
1. seje Sveta star5ev,

ki je bila dne 09. Og.ZOZt,ob X.7.00 uri,
v atriju l.VtO OS Miklavi na Dravskem potju

Prisotni:
23 dlanov sveta starse4 ravnatetjica zavoda, Du5anka Mihalid Mali, pomodnik ravnateljice ZvonkoTrstenjak, pomodnica ravnateljice dr. Katarina Germsek, vodja podruinice Alenka primec,
predstavnica razredne stopnje 1-5 Lidija Vinter, predstavnica predmetne stopnje 6-9 NevenkaGselman

Odsotni:
odsotnost so opravidiri predstavniki: 1.a, 2.a, 3.b, 4.b in 6.a razreda, odsotna pa sta birapredstavnika 1.c in 5.a razreda.

1. Pozdrav in pregled prisotnosti terseznanitev z dnevnim redom2. lzvolitev predsednika sveta stariev in namestnika predsednika3. Osnutek LDN za Solsko teto 2)ztl7.z
4. Plan izobraievanja za leto ZO2L/22
5. lzvolitev predstavnika stariev v upravni odbor sotskega sklada6. Razno

ToEka 1: Pozdrav in pregled prisotnosti

Ravnateljica zavoda je pozdravila vse prisotne na seji sveta starSev in poudarila, da je izredno veselasretanja s predstavniki starsev v iivo, nato je preverila prisotnost in ugotovila, da je seja sklepdna.vse predstavnike starsev so pozdravili tudi predstavniki Sole in se jim predstavili Ravnateljica jeprosila, da se tudi starli predstavijo, kateri razred bodo ,.rtop.liv letolnjem Solskem letu v svetustar5ev.

Ravnateljica zavoda je prisotne seznanila, da prvi sklic seje sveta star5ev opravi ravnateljica zavodain nato vse prisotne seznanila z dnevnim redom seje.

SKLEP 5T. 1:
Clani sveta starsev so soglasno, s 23 glasovi ZA sprejeti dnevnl red 1. seje sveta stariev.

Ravnateljica je dala clanom sveta starsev moinost izbire ali bodo votiwe za predsednika svetastar5ev in namestnika predsednika javne alitajne.

Dnevni red:

SKLEP 5T. 2:
ttani sveta star3ev so sogtasno, s 23 gtasovi ZA izgtasovalijavne volitve za izvotitev predsednikasveta stariev in niegovega namestnika.

Predlagana kandidatka za predsednico sveta starSev za Solsko leto 202L/22 je bila ga. simonaMarko. Predlagana kandidatka se je s kandidaturo strinjata.
Z javnim glasovanjem je prejela 22 glasov ZA, 1 glas je bil vzdrian in nihde ni bil proti.
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SKTEP 5T. 3:
Svet starlev soglasno, z 22 glasovi ZA, potrdi go. Simono Marko za predsednico sveta starlev za
mandatno dobo enega leta.

Za namestnika predsednice sveta starlev za Solsko leto 2o2t/zo2z je bil predlagan g. Regent Matej.
Predlagan kandidat se je s kandidaturo strinjal. Po glasovanju je prejel 22 glasov ZA, 1 glas je bilvzdrian in nihde nibilproti.

SKTEP 5T.4:
Svet stariev soglasno, z 22 glasovi ZA, potrdi g. Regent Mateja za namestnika predsednice sveta
starSev za mandatno dobo enega teta.

Vodenje seje je nato prevzela predsednica sveta star5ev, ga. Simona Marko. Vsem ilanom sveta
star5ev se zahvali za izkazano zaupanje in izrazi prolnjo, da vsi dlani sveta na sejah aktivno
sodelujejo s svojimi konstruktivnimi predlogi in mnenji.

Ravnateljica zavoda, Du5anka Mihalid Mali, je predstavila osnutek LDN za iolsko leto 2ozL/22,
kateri v letosnjem letu vsebuje tudi Protokol za prepreievanje nalezljivih botezni oS rvrir,rrri ,1
Dravskem polju in predvidene ukrepe za preprecevanje Sirjenj-a okuibe sARS-cov-2(coVtD-1g) napodlagivseh priporoeil NUZ in okrolnic MtZS.
Pouk se je v leto5njem Solskem letu pridel po modelu B, vsak razred ostaja v svojem razredu, malicaje prav tako v razredu, kosito pa po razporedu v jedilnici. Udenci delujejo v svojih mehurdkih, pri
oPB, kjer pa pride do delitve otrok v skupine, pa je stedljivost udenca, kje se nahaja
najpomembnejsa. LDN vsebuje organizacijo vzgojno iiobraievalnega dela, potrebnega za
uresniditev obveznih udnih vsebin, raz5irjenega in nadstandardnega programa ter dogovorjenih
interesnih dejavnosti.
Tudiv letoSnjem Solskem letu nadaljujemo z detom, ki temelji na - ZNANJU, ZDRAVJU, ZAUPANJU,
saj samo tako nam bo vsem skupaj uspeto peljati delo in pork ,Soli naprej in pripeljati Solsko leto
uspe5no do konca, prioriteta pa je vsekakor 6im dlje ostatiodprti in delati z ueenciv Soli.
v tem Solskem letu obiskuje Solo 645 udencev v 30 oddelkih, 25 oddelkov je na matitni soli, 5 pa napodruinici' Na podlagi vloge, ki so jo podali starsi se 5 udencev Bola na domu. Na matidni soli se ie
veE let soodamo s prostorsko stisko in v tem dasu !e poteka v 5oli priprava na gradnjo udilnic inpovedanje jedilnice, tako sedaj poteka pouk v vseh prostorih 5ote, tako v knlii-nici, ra6unalnilki
ufilnici, mali telovadnici, jedilnici, ki pa za pouk niso najbolj primerni. predvidena gradnja se je
zadela z zakasnitvijo in ker se pojavljajo teiave pri dobavi materiala za postavitev uiilnic, upamo naokvirnidatum dokonEanja in prevzema z uporabnim dovoljenjem v mesecu decembru 2021.

Ravnateljica zavoda je seznanila svet starSev z novimi cenami Solske prehrane, ki stopijo v veljavo1.9.202t in sicer:
cena malice je 0,90 €
cena kosila za razrede 1.- 3. je 1,60 €
cena kosila za razrede 4.- G. je 1,gS €
cena kosila za razrede 7.- 9. je 2,OS €
cena kosila za izredno naroEanje je2,2O€
cena kosila za zaposlene je 4,00 €.

Ceno malice skladno z Zakonom o iolski prehrani s
znanost in Sport.
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sklepom doloti minister za izobraievanje,



Ravnateljica pove, da se 1 krat tetno izvede anketa o zadovoljstvu uporabnikov prehrane. Rezultatise objavijo na spletni strani Sote.

SKTEP 5T. 5:
ctani sveta stadev so sogtasno, s 23 slasoylZA, nihEe ni bil proti in nihte se ni vzdrral, potrdiliseznanltev z cenami s0lske prehrane za S0tsko teto zoztlzoz).

svet starlev se je seznanil tudi z nadstandardnimi programi sole, ki ga sofinancirajo starsi:- Jutranje varstvo 2.,9,, 4.,5 razred 15,00 €- Tecaj nemskega jezika L.,z.in 3. razred v visini zL,oo €(LETNI pRrspEVEK)
- Delno plaEljive dejavnostiob pouku in iola v naravi

starsi prijavijo otroke v oddelke nadstandardnih obtik dela s podpisano prijavnico, vse morebitnespremembe je mogole urediti le do konca meseca septembra tekodega soblega leia, ko se oddetkidokondno oblikujejo in se izdela dokonEna kalkulacija tene prispevka starsev.

SKLEP 5T. 6:
clani sveta starsev so soglasno , s 23 glasovi ZA, nihte ni bil proti in nihEe se ni vzdriat, potrdiliseznanitev z cenami nadstandardnth programov za sotsko lero2ozuzo22.

Ravnateljica zavoda je seznanila svet starsev z razsirjenimi programi, ki so organizirani na Soli in zinformacijo o Soliv naravi in sicer:
- 3. razredi csoD Burja, porto roi 6.6.2022 - t0.06.2021 (pravanje)- 5. razredi csoD Bohinj in Kranjska Gora 04.10.202r -oii.1o.zozt- 7. razredi pohorje-Tls[Z7.t.ZO22 _ 3t.L.2O22- 8. razredi CSOD Bohinj-VogetZ4.!.ZOZZ _Zg.L.2OZz

Tudi v letosnjem Solskem letu se nadaljujejo projekti Gibanje za zdrav psihofiziini in dusevni razvojotroka-Rap, v sklopu tega projekta je vkljuteno gibanje, kolesarjenje, pohodni5tvo, gimnastika,spoznavanje zdravega prehranjevanja in kuhanje, prll.m ERASMUS+ BTL za f. in 2. razrede,ERASMUS+ KAl za vse udence in nov projekt enlsuds+ - ELaDiNa (zgodnji razvoj jezika v naravi),PoGUM' sPtRll Flr NAJSTNIK v primeru Sole na datjavo in tetos v lasu jesenskih poditnic Sportniprogram HURA, PROST! eAS.
Najpomembnejse pa je, da se vedno zavedamo, da so otrocisredisee vsakega projekta.
Ravnateljica na koncu predstavitve LDN poudari, glede na situacijo, da je izrednega pomena dobrosodelovanje s starsi, sprotno javljanje vseh spiememb pri otroku, saj bomo tahko le tako,pravolasno sprejemali pravilne odloCitve in ukrepe.

SKTEP ST. 7:
clani sveta starSev so sogtasno, s 23 glasovl ZA, nlhte ni bil proti in nihre se ni vzdrial, potrdiliseznanitev z osnutkom LDN za Solsko aeto2O2U2O2Z,

Ravnateljica seznani vse prisotne na seji s ptanom izobraievanja za vse strokovne delavce iole, kotostale administrativno tehnidne delavce. Temeljni cilj je vzpodbujanje k stalnemu strokovnemuizobralevanju in izpopolnjevanju.
Prednost pri izobraievanju imajo vsebine, ki so vezane na projekte in jih izvaja Sola ter na sodobneoblike in metode dela z uporabo razlitnih uEnih. strategU ,. ior"ganje vseiivljenjskih znanj.Studijska sretanja po predmetnih podrotjih so bila org.nirirrn. , ,.r..u avgustu 2021, izvedena jebila delavnica na temo eustveno vedenjsle motnje pri uEencih z mag. Dunjo petak, izvedeno je bilopredavanje z nastovom Sola/vrtec s predavateilem or. Miranom Hosto, vsi zaposleni pa so se
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udeleiili Varstva pri delu in poiarne varnosti, predvidena sta dva star5evska veEera in strokovna
ekskurz'rja za vse zaposlene.

SKLEP 5T.8:
Clani sveta star5ev so sogtasno, s2! gtasovi ZA, nihEe ni bil proti in nihEe se ni vzdria!, potrditi
seznanitev s Planom izobraievanja za Solsko leto2O21,l2O22.

ToEka 5: lzvolitev predstavnika star5ev v upravni odbor Solskeea sklada

Z koncem lanskega Solskega leta je prenehal mandat tlanici upravnega odbora Solskega sklada
gospe SaSi eernel (udenka je zakljudila Solanje na O5), zato je potrebno za mandat tega Solskega leta
2OZU22 izvoliti nadomestnega ilana.
Predstavniki sveta star5ev so predlagali kandidata g. Kuzma Danijela in z javnim glasovanjem je
prejel 22 glasov ZA, 1 glas je bil vzdrZan in nihte ni bil proti.
SKLEP ST. 9:
Clanl sveta stariev so sogtasno, z 22 glasovi ZA, potrditi izvotitev g. Kuzmo Danijeta za
predstavnika star5ev v upravni odbor Solskega sklada.

ToEka 6: Razno

Predstavnik 6.b razreda je izpostavil vpra5anje, na pobudo star5ev iz razreda, glede teiav s kvaliteto
kosil. Ravnateljica pove, da se vsi obroki pripravljajo tako, da je hrana raznovrstna, uravnoteiena in
usmerjena k zdravemu nadinu prehranjevanja. Zavedamo se, da je zdrava prehrana 5e posebej
pomembna v obdobju odraSdanja. Soh je vkljuEena v Shemo Sotskega sadja, tako imajo udenci
vedno na voljo dovolj sadja.
Predstavnica 2.d razreda pa poda mnenje, da je vsakodnevni jedilnik skrbno in strokovno
pripravljen, in da je Solska prehrana v prvi vrsti namenjena temu, da otroci niso laini, da imajo
pravilen in spoStljiv odnos do hrane, ki jim je pripravljena, saj je Sola v prvi vrsti namenjena
izobraievanju in pridobivanju novega znanja.
Predstavnica 5.d razreda pa je postavila vpra5anje kako dolgo bo trajala gradnja v 5oli. Pomodnik
ravnateljice je pojasnil, da so se nekatera dela ie zadela, predvsem pri povedanju jedilnice, pri sami
izgradnji uEilnic, pa je pri5lo do iasovnega zamika, zaradi teiav pri dobavi lesenih delov, saj bodo
udilnice postavljene iz montainih lesenih konstrukc'rj. DokonEanje gradnje, je zato precej odvisna od
dobave materiala, upamo pa na dokondanje v mesecu decembru 2021.
Predstavnica 2.d je postavila vpraSanje glede deliwe ufencev v OPB. PomoEnik ravnateljice pove, da
je v tem Solskem letu prijavljenih v OPB 67 uEencev, formirajo pa se lahko skupine z najveE 30
udenci, zato je pri5lo do delitve enega oddelka, vsako Solsko leto se deli drug oddelek ter da se

uEenci iz 2 in 3 razredov lahko zdruiujejo, zelo pomembna pa je sledljivost uEenca, ki jo morajo
izvajati uEitelji.
Predstavnico 2.c razreda pa je zanimalo ali se v primeru, da mora razred v karanteno in sicer v Easu,

ko imajo predvidene dneve dejavnosti le te prestavijo. Ravnateljica pojasni, da se dnevi dejavnosti
prestavijo na drug termin.
Predstavnica 2.d razreda pa predlaga, v primeru Solanja na daljavo, da naj uEitelj vztrajajo pri
vklopu kamere privseh udencih.
Ravnateljica pove, da bo ponovno opozorila vse uCence in uEitelje na pravilno sodelovanje pri
pouku v primeru Solanja na daljavo.

Ga predsednica Simona Marko se je vsem prisotnim zahvalila za udeleibo na seji in sejo zakljudila.
Seja je bila zakljuiena ob 19.00 uri.

Zapisala:

Zdenka Krajnc

Predsednica sveta starlev:
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Simona M


