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ZAPISNIK

sveta starlev OS Zctlezrnk:t, kl je bila v SREDO,29. septembra , ob 18. uri preko aplikacije

prisotnosti je priloga zapisnika (od 34 dlanov sveta starSev OS Zelezniki je bilo 21 prisotnih
, 3 osebi opraviieno odsotnio ostali neopraviieno) ter ostali vabljeni Franc Rant, ravnatelj,
i Smid, ravnateljev pomodnik., Marjeta Dem5ar, ravnateljeva pomodnica.

1. Pregled in sprqiem zapisnika prejinje seje
2. Obravnava poroiila o delu v Solskem letu 202tDl
3. Soglasje k predlogu nadstandardnega programa
4. Obravnava predloga lehrrega delovnega naErta za Eol, leto 202112022
5. R.azno, predlogi in pobutle

g. Aleksandr:r HajdirLjak je pozdravil dlane sveta stariev OS Zelemiki, preveril
in predlagal dnevni red. l{anj ni bilo pripomb, zato jebil soglasno sprejet

Dnevni red se slprejme.

zapisnik prejinje seje rri bilo pripomb, zato je bil sprejet
Zapisnik 3. seje Sveta starlev je potrjen,

je katko predstavil porodilo o delu v Solskem letu,202012021, ki so ga vsi vabljeni
v elelrtronski poiti.

je, da zaznavamo trend izseljevanja inje na to vedkrat opozoril tudi obdino Zekzniki.
NinLa Mravlja je prosrila, de bi lahko udence iz zgomjega dela Zeleznikov, artobus pobiral na

i nasproti Nele/prej 'tehtnice?
rnatelj pove, da se bo rr tem pog>voril s predstavniki Arrive.
Janez 5tibe6 rpra5a. kaj bi 5e lahko storili, da bi se rezultati NpZ pri angleiikem jeziku
rljSali.

pove, da Ze od zadetka spremljamo rezultate NPZ in se vsako leto izboljiujejr:. V zadetku
smo bili 15 %r pod slovr:nskim povpredjem, sedaj smo 3e 2,4 %. Trend je stalno rastod.

em je v posamemikih, ki preverjanje ne jemljejo resno.

nadstandardnega programa so vsi vabljeni prejeli po posti. obrazloZitev je podal ravnatelj.
je, da bomo zararli posebnosti leta izvedli Sole v naravi v vseh razredih od 6. do 9. Tako so

v 7 in9. razredu letos izjemoma vi5ji kot v preteklih letih.
ideva, da bodo v prihodnjem letu Sole v naravi izvedene kot obidajno.



Tamara Benediiii p,a na predl.og star5ev daje pobudo, da bi udenci, ki gredo na iportni dan,
dobili v Soli. Tako bi dobili vsi enak obrok.

Marjeta DemSar pove, da moZnosti so, vendar so malice od doma neke vrste dolivetie za
Predvideva, da bi otroci kljub malici v 5o1i 5e vedno prinesli od doma pribolj5ke.
: Svet starlev daje soglasje k predlogu nadlstandardnega programa.

4
delovni nadrt so vsi vabljeni prejeli po po5ti. ObrazloZitev je pripravil ravnatelj.

naloge v letu 2021/2022 so krepitev odgovomosti in samostojnosti, zdravo in varno
ter odgovoma uporaba radunaLlniSke opreme

se pod todko V.,4.1. odstnni alinea tekmovanje iz
je, da tekmovarrje ne porteka na viSji stopnji. Bo

razvedrilne matematike. Eden izmed
pa ved poudarka na tekmovanj u iz

kjer se tehnovanje nadaljuje oz. nadgrajuje.
je tudi, da na Soli upoStevamo navodiia NIJZ in je za vstop v prostor potrebnc upo5tevati

. S tega razloga bodo pogovome ure tudi letos, vsaj na zadetku, potekale na daljavo.
imamo tudi nabirvo prezradevalnih naprav, ki niso koristne le v dasu Covida, pad pa tudi

Andreja Lenc predlqga, da bi pripravili ved tematik na temo duievnega zdravja
se s predlogom rltdnja in pove, daje v nadrtu Ze program za starde.

spela Ferlan pa pohvali pohodni5ki dnevnik za udence, saj se na ta naiin spoznaruajo tereni v
okolju.
pove, daje izdrm ponatis pohodni3kega dnevnika.

Andreja Lenc pozo ve vodstvo Sole na nove mednaxodne projekte Erasmus*. Lldenci na ta
izboljiujejo znanj e jezika. Razpisov je veliko, sredstev v ta namen pa tudi.

pove, da bomo s projekti nadaljevali v prihodnjem letu.
vpraSa4i in pripornb na LDN 202112022 ni,bilo.

todko vpra5anj, pobud in predlogov ni bilo.

je bila zakljudena ob 19.10 uri


