
Osnovna Sola Zelezniki
Otoki 13,

4228Lelezrrki

Tel.:

Fax:

04-50a-20-00
04-500-20-t7

Datum: 14:16

ZAYISNIK

1. seje sveta starlev OS Zelezniki, ki je bila v torek, 25. septembra 2018 , ob 17. uri v predavalnici
OS Zelezniki.

Prisotnil
Lista prisotnosti je priloga zapisnika (od 33 Elanov sveta star5ev OS Zelezniki je bilo 22 prisotnih
dlanov,4 oseb opraviteno odsotnih,7 neopraviieno) ter ostali vabljeni Franc Rant, ravnatelj,

Marjeta Demiar, ravnateljevapomodnica (opr. odsotna) in PrimoZ S-iO, ravnateljev pomoCnik"

Dnevni red
1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje Q01712018)
2. IzvoHtev predsednika Sveta star5ev
3. Obravnava poroEila o delu v Solskem letu 2017/2018
4. Soglasje k predlogu nadstandardnega programa
5. Obravnava predloga letnega delovnega nalrta za Solsko leto 201.8/2019

6. Rnzno, predlogi in pobude

Predsednik g. Jure Thaler je pozdravil dlane sveta star5ev O5 Zelezniki, preveril sklepdnost in
predlagal dnevni red. Nanj ni bilo pripomb, zata je bil soglasno sprejet

SKLEP: I)nevni red se sprejme.

KtC- 1
Zapisnik so dlani prejeli v elektronski obliki.
G. Jure Thaler je pozval prisotne k soglasju zapisnika 2. seje sveta starSev prejinjega mandata.

Na zapisnik ni bilo pripomb zato je bil sprejet

sKLEP: Zapisnik 2. seje sveta starsev Q0t7l20l8) ie soglasno sprejet.

KtC.2
Todka je bila prestavljena na konec seje, ker v
predsednika Sveta star5ev.

prvem delu ni bilo predlogov za kandidata za

K ti3
V*i *ftjr"l so v elektronski obliki prejeli Porodilo o delu v Solskem lettt201712018. Obrazloiitev
je podal ravpatelj.
nu*ut"tj apelira na star5eo da bi vedinoma sodelovali s Solo na osebni ravni (pogovorne ure,

ioditeljski sestanki,...) in manj uporabljali elektronsko komuniciranje preko e-asistenta'

Ga. Erika S. spra$uje, de je moZno organizilati prevoz do DraZgoS in Rudna tudi ob 13. uri, ker

talrat veliko udencev zakljudi pouk.

Ravnatelj pove, da je o tem Ze naslovil vpra5anje na Alpetour in 6aka na odgovor.

G. Mit " S. pove, da za dolodene domade naloge potrebuje5 internetni dostop, kar sicer ni nid

"*"b". 
B"tj se mu zdi problematidno to, da udenci ne vedo, kje iskati dolodene odgovore in teZko

izlu5dijo bistvo odgovora. Predlaga, da bi uditelji udencem predlagali vire, kje iskati odgovore.



Ga. Katarina P. daje pobudo, da bi f . inZ. raned imel verouk v 5oli, ker je problem spronstvo do
Zupni5da.
RavnateU PoYs, da bo poizvedel pri Minisfistvu z.a nobrahevanje, aanost in Sport kakine so
moZnosti na Ministrstvu za Solstvo.
Ga. Mira B. pove, da je v 4.a slaba tabla in je z nje brati zelo teZavno.

KtC4.
Nadrt nadstandardnega programa so prisotni prejeli v elektronski obliki, obrazloZitev je pripravil
ravnateli. Starii so pohvalili lokacijo Sole v naravi, pevski zbor in plesni kroZek.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Svet starlev daje soglasje k predlogu nadstandardnega programa.

KtdS
Letni delovni nairtzr Solsko leto 2018/2019 so vabljeni dobili v elektronski obliki. ObrazloZitev je
podal ravnateli.
Na spletu je objavljen tudi dokument varnih Solskih poti. Star5i bodo v anezi s tem povabljeni k
re5evanju spletnega vpra5alnika.
Na Soli deluje tudi Sohki sklad. Sredstva preteZno zberemo z dobrodelnimi koncerti.

K tT.6
Zaradr vedno pogostej5e uporabe elektronskih udbenikov se bomo prizadevali, da bodo vsi udenci
pridobili Arnesov elektronski naslov, je povedal ravnateli.
Miran S. predlaga, da bi na spletri strani Sole dodali ved telefonskih in elektronskih kontaktov
zaposlenih.
,dJeS S. predlaga, da bi imele centralna $ola in podruZnice usklajene delovne sobote.

Anita G. pove, da se starli in udenci pritoZujejo nad delom uditelja geografije, de5, da ne razloti
dovolj snovi in med poukom uporablja elekhonske naprave v svoje namene. To je potrdilo tudi
nekaj ostalih prisotnih na seji. Ravnatelj bo zadevo uedil.
Jure T. pove, da bi si star5i ieleli bolj konkretne razlage kakina soglasja so morali v zadetku leta
podpisati. Ni bilo tudi moZnosti obkroZiti NE.
Ravnatelj pove, da bo obrazloZitev pripravil in objavil na spletni strani Sole. Dodaja pa, da so vsa

soglasja v dobro udencev in medsebojnega sodelovanja.

K tC.2 /IZVOLITEV
Za predsednika sveta star5ev je bil predlagan Aleksander Hajdinjak.
Prisotni so predlog podprli, zato ie bil soglasno sprejet
SKLEP: Predsednik Sveta star5ev Osnovne Sole Zelezniki je Aleksander llajdinjalc

Seja je bila zakljudena ob 19.00 uri.
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