
Svet starSev OS Vinica

ZAPISNIK

prve redne seje Sveta star5ev 05 Vinica v Solskem Ietu 2018/ zOLg, ki je bila dne, 25.09.2018 ob
18.00 uriv udilnici za pouk matematike.

PRISOTNI: Igor Zalokar (1.R), Andreja Hudak (4.R.), Tina RamovS Mihelid (4.R.), Ale5 Bilidid (7.R.),
Gordana Kajin (8.R.), JoZe Stegne (9.R.), Maja PoZar (skupina RoZice), Albin Balkovec (skupina Sondki)

OPRAVIaENO ODSOTNI: Sergeja Jug (2.R,), Ivan Pavlakovid (3.R.), Mojca Filipaj (6.R.).
NEUPRAVIdfnO ODSOTNI: Marjana Trdid (skupina Sovice), Marjetka Miheldid (skupina Cebelice)

Sejo je vodil predsednik Sveta stariev 05 Vinica, Ale5 Bilidi6 in predlagal naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepdnosti dlanov sveta star5ev.
2. Sprejem in potrditev zapisnika 2.redne seje sveta stariev z dne 30.05.2018.
3. Obravnava Porodila o realizaciji LDN v Solskem htu 2017i2018.
4. Mnenje k LDN za Solsko leto 2018/2019.
5. Seznanitev z rezultati izvedene ankete o varni poti v Solo v okviru redne letne samoevalvacije.
6. Seznanitev z izpostavljenimi problemi, oziroma teZavami v posameznem razredu na prvem

roditeljskem sestanku, izvedenem 20.09.2018.
7. Razno

Ktoiki 1

Predsednik je pozdravil prisotne dlane Sveta stariev, ravnateljico ga.Ines Zlogar, uditeljico ga, Andrejo
Stareiinid.
Ugotovil je prisotnost in sklepdnost.
Prisotnih je bilo osem (B) od trinajstih (13) dlanov sveta starSev.
Nadeljeval je z dnevnim redom. Na predlagani dnevni red ni imel nihde od navzodih pripomb in je bil
soglasno sprejet.

K toEki 2

Zapisnik 2.redne seje v Solskem letu 201712018 z dne 30.05,2018 je bil soglasno potrjen in sprejet s
strani navzodih dlanov. Pripomb in vpraSanj ni bilo.

SKLEP 1
Sprejme se zaoisnik 2.redne seie sveta star5ev v 5olskem letu 2O17l2018 z dne 3O.05.2018.

K toiki 3

Pri 3.todki dnevnega reda je predsednik predal besedo ravnateljici ga.Ines Zlogar.

Ravnateljica je pozdravila vse prisotne dlane in nam zaZelela uspe5no delovanje v novem 5olskem letu.
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Preden je ravnateljica pridela s predstavitvijo je podala obrazloZitev k 6.todki dnevnega reda (razno-
pobude, vpralanja) 2.redne seje20t7l2018 z dne 30.05.2018.
Problematika:

udenci prinesejo domov.<< 
_

Odgovor na pripombo je pripravila Zagar Mateja in je priloga k zapisniku.
Ravnateljica nam je obrazlolila, da so v Solskem letu 2018/2019 ie zamenjali dobavitelja, ki se bo skuSal

prilagoditi Zeljam udencem, star5em, razrednikom in spremljevalcem.

Nadaljevala je s predstavitvijo in obravnavo Porodila o realizacUi LDN v 5olskem letu 201712018.

Naloga sveta star5ev je, da se s porodilom seznanimo.
Podrobno predstavitev smo vsi dlani prejeli po e-po5ti pri vabilu za pt\to redno sejo 2078PA19 in porodilo
je sestavni del zapisnika.

Povedala je, da je bilo vse kar so si zadrtali v Solskem letu 20L712018 tudi realizirano.
V lanskem Solskem letu je bilo v 05 Vinica vkljuienih 145 udencev, razporejenih v 9 oddelkov.
Delo na 05 vinica je potekalo kvalitetno.
Kondni udni uspeh je bil 100o/o, realizacija pouka 99o/o, s dimer je izredno zadovoljna. Izvajala se je tudi
dodatna strokovna pomod za utence s posebnimi potrebami. Prav tako se je izvajala tudi individualna in
skupinska pomod, znotraj le-te pa tudi delo z nadarjenimi udenci.

Rezultati pri NPZ v 6. in 9. razredu so nad slovenskim povpredjem. Rezultati za

podrobno opisaniv Porodilu o realizaciji LDN v Sol.letu Z0L7l20l9.
Poskusno se je NPZ izvajalo tudi v 3.razredu, kjer so udenci preverili svoje znanje
sloven5iine. Rezultati preverjanja so bili pod republiSkim povpredjem.

vsak predmet so

iz matematike in

Tudi v letu2077l2O1B je Sola aktivno sodelovala z domadim okoljem (KS Vinica, if_D Vinica, PGD Vinica,

borci..) in tudi s 5iriim okoljem, predvsem pri izobrai6vanju strokovnih delavcev 5ole, vrtca, star5ev in

udencev.

UdeleZba starlev na roditeljskih sestankih je bila niZja kot v preteklem Solskem letu , na govorilnih urah

pa enaka kot v preteklem Solskem tetu. Ravnateljica Zeli, da vsi starSi redno obiskujemo RS in GU, ker so

poleg ocen pomembne tudi morebitne teZave udencev, ki pa jih lahko skupaj z razrednikom pravodasno

odkrijemo in skuiamo skupaj odpraviti.

Delo sveta stariev in sveta Sole je potekalo brez teZav, s sklepdnostjo. Tudi delo Solskega sklada je bilo

uspeino.

Veliko sredstev je 05 Vinica tudi v tem letu namenilo ohranjanju obstojedega stanja v Soli in v vrtcu
(nakup knjig, udbenikov, radunalnikov, projektorjev, tiskalnikov, cd predvajalnik, servirni vozidek dokup

opreme v vrtcu, nakup kosilnice, obnovitev sanitarij v najstarejSi skupini v vrtcu, nakup pomivalnega

stroja, prikljuditev Solske kuhinje na plinohram)
Po junijskem neurju v Obdini Crnomelj je modan veter prizadel tudi jedilnico OS Vinica (streha).

Nepredvidenih stroSkov je bilo za L7.471,00 evrov. V celoti so bila obnovljena tla, stena, ludi, streha,

vrata in 01.09.2018 je bila jedilnica pripravljena za obisk osnovnoiolcev.
Zasadili so drevesa pri vrtcu in s tem zagotovili senco otrokom pri igri.

5e vedno pa Sola daka na celovito obnovo kuhinje in nov kombi za ptevoz otrok, saj je stari star Ze skoraj

15 let.

Tudi vsi zastavljeni cilji v vrtcu so bili realizirani v celoti.
Delo v vrtcu je potekalo v 5tirih oddelkih.

elani na seii smo bili v celoti seznanjeni s Porodilom o realizaciii LDN v Solskem letu 201712018,

Vpraianj in pripomb ni bilo.

Predsednik se je ravnateljici zahvalil za porodila o delu v preteklem Solskem letu.

zl4



K toiki 4

LDN 2018/2019 Osnovne 5ole Vinica in enote vrtca pri OS Vinica je vsebinsko s 54. todkami pripravila in
predstavila ravnateljica in je za njegovo izvedbo tudi odgovorna.
LDN smo dlani Sveta starSev prejeli po e-po5ti kjer so natandno opisani kratkorodni in dolgorodni cilji 5ole,
predstavitev Sole in 5olskega okoli5a, predstavitev prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev ter delo
in sodelovanje s starSi. LDN 2018/2019 je sestavni del zapisnika,

Solo v Solskem letu 2018/2019 obiskuje 146 udencev, razporejenih v devet oddelkov. Enota vdca pri OS

Vinica pa ima Stiri oddelke, v katere je vkljudenih 66 otrok.

Pri razpravi je predsednik sveta star5ev predlagal izdelavo lesenih sediSd na stopnicah ob igriSdu.

Po vseh seznanjenih temah in po razpravi je svet star5ev sprejel sklep s pozitivnim mnenjem k
podanemu LDN za Solsko leto 201712018.

SKLEP 2:
ilsar5ev 05 vinica je podal oozitivno mnenje k tolt v Solskem letu 20t8r2o19.

Sklep je bil soolasno soreiet in potrien.

K toiki ,5

Pri tej todki dnevnega reda nas je ga. Andreja Stareiinid seznanila z rezultati izvedene ankete o varni
poti v Solo in iz nje v okviru redne letne samoevalvacije.-
Samoevalvacija 207712018-varna pot v Solo in iz nje je sestavni del zapisnika.

Na osnovi anketiranja je ga. Stareiinid podala zakljudek, da je za starie in uience varna pot v 5olo in iz
Sole aktualna tema, saj imamo veliko nevarnih mest kot so neurejena avtobusna postajaliSda, ceste brez
plodnika in prehoda za peice, pomanjkanje prometne signalizacije, neupoitevanje omejitev hitrosti
voznikov... Podane so bili smernice za delo v bodode in sicer:

- Sodelovanje z lokalno skupnostjo, policijo in svetom za preventivo v cestnem prometu.
- Pogovor z udenci o prometni varnosti v okviru jutranjih sredanj, razrednih ur, ob konkretnih

situacijah v prometu, sodelovanje v projektih.
- Ozaveidanje stariev in otrok o varnosti v prometu.

Predsednik se je zahvalil za podroben prikaz rezultatov izvedene ankete.

K totki 6

Seznanitev z izpostavljenimi problemi, oziroma teZavami v posameznem razredu na prvem roditeljskem
sestanku, izvedenem 20.09.20i8.
S skupnim obiskom prvega RS v 5oli in v vrtcu je bila ravnateljica izredno zadovoljna, saj je bil obisk
B1o/o (v preteklem Solskem letuTTo/o).
Vedina prisotnih dlanov sveta starSev je bila na roditeljskem sestanku, tako, da nam izpostavljeni
problemi in pohvale niso neznanka.
Analiza:

1. razred (brez pohval, brez teZav)
2. razred

. Odgovor: V kolikor bi policist ob vsaki dejavnosti, ki je povezana s prevozom otro( preverjal voznika,
preverjal ali so otroci pripeti z varnostnimi pasovi..bi na dejavnost verjetno zamudili, oz. v kolikor bi

bilo karkoli narobe se dejavnost ne bi izvajala.
3. razred (brez pohval, brez teZav)
4. razred (brez pohval, brez teiav)
5. razred
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6. razred (brez pohval, brez teZav)
7. razred (brez pohval)

8. razred (brez pohval)

. Odgovor: Ravnateljica o zamujanju avtobusnega prevoza ni bila seznanjena. Prevoznika bo o
teZavi obvestila.

9. razred (brez pohval)

. Odgovor: Ravnateljica je bila o tem takoj obveidena, seznanila je prevoznika in zadeva je Ze

delno reSena.

Vrtec:

Skupina Sovice (brez pohval, brez teZav)
Skupina Sondki (brez pohval, brez teZav)
Skupina RoZice (brez pohval)

. Odgovor: Ravnateljica je s predlogom seznanjena. Predavanje je potrebno vnaprej

_ predvideti.
Skupina Cebelice (brez pohval)

Starii na seji smo predebatirali teZave glede prevoza. lelimo, da se prevoznika pisno obvesti. Voznik
mora redno preverjati ali so otroci v avtobusu ali kombiju pripeti z varnostnim pasom, V kolikor se otroci
ne Zelijo pripeti naj se poklide starSe.
Prav tako mora prevoznik zagotoviti ustrezno Stevilo sedeiev v avtobusu ali kombiju s katerimi prevaZa

udence v Solo in iz nje. Ugotavljamo, da otroci sedijo na tleh.

K totki 7

Pri todki razno dlani na seji nismo imeli dodatnih predlogov in vpraianj, saj smo podali svoja mnenja in
predloge Ze pri posameznih todkah dnevnega reda.

Predsednik se je vsem zahvalil za prisotnost.

Seja je bila zakljudena ob 20.05 uri.

'oX?l'j,ll'*u,,,V$ Alei Bilidi6
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