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ZAPISNIK

3. seje sveta steniev oS Zelezniki, kije bila v ietrt ek,28. maja 2020 , ob l8- uri v predavalnici oS
Zeleznlki.

Prisotni:
Lista prisotnosti je priloga zapisnika (od 34 dlanov sveta star5ev OS Zelezniki je bilo 22 prisotnih
dlanov, 6 oseb opraviieno odsotnih, ostali neopraviieno) ter ostali vabljeni Marjeta Demiar,
ravnateljeva pomodnica in PrimoZ Smid, ravnateljev pomodnik, Katarina PrimoZid, knjiZnidarka.

Dnevni red
1. PreglLed in sprejem zapisnika 2. seje
2. Soglasje Sveta star5ev za skupno nabavno ceno delovnih zrtezkov za prihodnje Solsko
leto.
3, Informacija o izidu raziskav e o poteku uienja na daljavo
4. Razno, predlogi in pobude

Predsednik g- Aleksander Haidinjak je pozdravil dlane sveta starSev OS Zelezniki, preveril
sklepdnost in predlagal dnevni red. Nanj ni bilo pripomb, zatoje bil soglasno sprejet
SKLEP: Dnevni red se sprejme.

Kti. 1

Zapisnik so dlaai prejeli v elektronski obliki.
KnjiZnidarka. x.atarina Primozid. zeli dopolnitev k zapisniku glede projekta >Rastem s knjigo<

o za sodelovanje v projektu se v Solah odlodajo vsako leto znova;
r pomemben del tega projekta je povezovanje in sodelovanje Solskih in splo5nih k4iiZnic;
o v Soli z izverdbo projekta in s sodelovanjem s KnjiZnico Ivana Tavdarja Skofia Loka imajo dobre

izkuSnje;

' v okviru p(iekta se knjige podarijo sedmo5olcem, Solski knjiZnidarki in nekatere uditeliice
preberejo, preden jih dobijo udenci;

o uditelji in krjiinidarji znajo presoditi, kaj je primemo zabranje za udence razlidnih starostnih
obdobij, saj imajo ustrezno strokovno znanje in vpogled v mladinsko knjiZevnost.

Na sestanku je knjiZnidarka prisotne semanila tudi z odloiitvijo iolskega strokovnega aktiva
slovenistk in knjiZnidark. Sklenile so, da darilne knjige atorice Janje Vi dmar Elvis Skorc, gmialni
jlor udencem ne razdelijo v tem Solskem letu. paketi teh knjig bodo do prvega roditeljskega
sestarka v Sofskem letu 2021/22, ko bodo letosnji sedmosolci v 9. razredu, shranieni v arhiw.
Takrat pa se borlo starsi sami odlodili, ali bodo knjigo postavili v domaco knjiznico ali ne.

PrimoZ Smid pove, da smo v dasu epidemije napeljali v vse udilnice razredne stopnje toplo vodo.



Go. Nino Benedidid zanima, de smo s strani mestnega redarstva pridobili odgovor glede kazni
redarja v popoldanskem dasu, na parkirnem prostoru )za 10 minut<?
Ker ni bilo ravnatelja (pred sejo poslal pisno opravidilo) na to rpraSanje ni bilo moZno odgovoriti.
Na zapisnik ni bilo pripomb drugih pripomb zato je bil sprejet
SKLEP: Zapisnik2. seje Sveta stariev z dopolnifvijo je soglasno sprejet

K ri.2
Vsi vabljeni sro v elektronski obliki prejeli seznun za skupno nabavno ceno delovnih wezkov za
prihodnje Solslco leto. obrazlozitev je pripravila Marieta Demsar. ravnateljeva pomodnica.
ceprav praktiino nimamo izbire m ed, zaloLbuni, je treba povedati, ou 1" notur rt"tt t*a 

"pidemiioposkrbel z dobro radunalniSko podporo udencem.
Ga Udka e. pove, daje bila dve leti nazaj slaba izkoriSdenost delovnega zvezka za angle5dino (My
Sails), zato bi bilo bolje, da bi udenci le-tega ne imeli, pad pa bi jim uditelji priskrbeli fotokopirane
delovne liste. Dodaja pa, da v letodnjem letu, ko je njen otrok v 6. razredu , delot ni zvezek celovito
uporabljaj o.
I\4arjeta D. se ne navdusuje za fotokopije, saj so listi pri mnogih udencih zmedkani, se pogubijo, ko
pa se Zelijo udili, rabijo izbrano obliko gradiv.
PrimoZ S. je dodal, da se bodo pozanimali pri uditeljih o ustreznosti delovnih zvezkov za angleiki
jezik.
SKLEP: Svet stariev daje soglasje k skupni nabavni ceni.

K ri.3
Raziskavo o poteku udenja na daljavo, ki je bila izvedena na med udenci in star5i Sole je pripravil
ravnatelj, obrazloZitev pa podal PrimoZ Smid. Nekaj izsledkov so vabljeni prejeli v elektronski
obliki, dolodenLe pa na sami seji.

Vedje druZine so se znaile v >stiski<<, ker niso imele dovolj radunalnikov za delo na daljavo. Na
pomod jim, z izposojo, priskodili Sola ter Zavod za Solstvo- Rotary klub je pet radunalnikov
druZinam pokl,onil. Ob tej priloZnosti seje g. Smid za donacijo zahvalil.

Pri delu na da -javo so bili bolj samostojni udenci predmetne stopnje.

Izsledki so tudtt na spletni strani iole.

V vodstvu so se dogovorili za poenoten nadin dela na daljavo, v kolikor bi do epidemije spet priSlo.

Kti4
Glede udenja na daljavo je bilo danih tudi nekaj pripomb, pohval in predlogov za v bodode:

- udenec naj bi dobil le eno elektronsko po5to na dan in ne >xlo 30 e-sporodik<

- naloge naj bi bile zbrane na enem mestu

- predlog;je bil, da bi se za vse uporabljal MS Teams

- vei interakcije

- po moZnosti vkljuditi tudi star5e v pogovore o moZnostih uporabe programa

- Katarina G. je pohvalila razrednidarko za primerno, razumljivo delo na daljavo

- Katja N,I.B. je pohvalila virtualno kondno ekskurzijo.

- Katarina P.je vpraSala, deje kateri od udencev bral e-knjiZnico iz Bibliosa.
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Sejaje bila zalCjudena ob 19. uri


