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Zapisnik l. Seie sveta stariev OS Lucija
Ponedeljek, 28. 9. 2015, 1 7.00
Dnevni red
1. Pregted sklep6nosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Konstitucija svetistariev in izvolitev novega predsednika in namestnika sveta star5ev
4. potrditev iapisnika 3. seje v Solskem letu 2014115, z dne 25. 5.2015
5. Predstavitev Porodila za Solsko leto 2014115
6. Predstavitev Letnega delovnega nairta za Solsko leto 2015/16
7, lzvolitev dveh novih elanov v Solski sklad
8. lzvolitev treh novih dlanov v pritoibeno komisijo
L Razno

K 1 Smo sklepdni. Lista prisotnostije priloga zapisniku. Prvo sejo sveta star5ev v Solskem
letu 15/16 za6nemo ob 17ih.
K2 SKLEP: Dnevni red je z dvigom rok soglasno sprejet.
K3 Z dvigom rok se potrjujeta predloga za novo predsednico sveta star5ev in namestnico
predsednice sveta star5ev.
SKLEP: $oglasno sta potrjeni Darinka Radoja za predsednico sveta star5ev in
Martina Vidmar za namestnico sveta starSev.
K4 Vr5ilka dolZnosti ravnateljice Tanja

Vincelj predstavizapisnik 3. seje 2014115. Objavljen

na spletu. Sledi glasovanje.
SKLEP: Soglasno je potrjen zapisnik 3. seje sveta starSev v Solskem letu 20141'15.

K5 Tanja Vincelj s prosojnicami predstavi Porodilo za Solsko leto

2Q14115. Predstavitev je

priloga zapisniku.
K6 Tanja Vincelj predstavi LDN 2015/16. Predstavitev je priloga zapisniku.
K7 Predsednik Solskega sklada Arsen Mihaic predstavi delovanje Solskega sklada. V novem
$olskem letu je potrebno izvoliti dva nova 6lana. sledi glasovanje.
SKLEP:Potriena sta dva nova Elana v Solski sklad: TiaSa Ni2eti6 SardZoski ({.c) in

Elvin Klobas (Strunjan 1.r.1 2.r.1.
K8 tzvolitev treh novih dlanov v prito2beno komisijo.
SKLEP: V pritoibeno komisijo so izvolienitrije novi6lani: TjaSa NiZeti6 Sard2oski,
Rajko Griini6, Darinka Radoja.

K9 Razno
Pobude:

-

Predlaga se, da bi lodili ure sestankov za starse, ki imajo ved otrok.
Nekateri star5i so 2e v lanskem letu izpolnili obrazec, da bi prqemali ra6un za Solske
storitve v elektronski obliki. Preveriti, zakaj radunov 5e ne prqemajo elektronsko.
Solska prehrana kosila, dodatki so ukinjeni , za 8. razred, otroka prideta ladna domov.
Preveritiv kuhinji.
Nekateri otroci ne jejo, 6e je na kroZniku zraven ne6esa, kar ne jejo... otrokom
moramo dovoliti izbiro. Potrebno je najti kompromis.
Pomembno je sprotno javljanje spremenjenih telefonskih Stevilk in naslovov star5ev
na Solo za nujne potrebe, ko otrok zboli,..
PoloZnice za Solske storitve se dostavljajo 8. (osmega) v mesecu.
Pladilo poloZnic je Ob6ina Piran omogodila na Po5ti brez provizije
Kolesa - znotraj ograje je postavljeno stojalo za kolesa
E-asistent glede komuniciranja s star5i, dodatne storitve ne podpiramo.
Qbrazec za odvalanje otrok iz OPB (podalj5ano bivanje), zadostuje pooblastilo
napisano na roko,..
DZ (delovnizvezki) zgodovine, .. potrebna je analiza, koliko so DZ uporabljeni, da se
jih ukine, v kolikor jih u6enci ne uporabljajo
Kdaj gredo u6enci lahko sami domov, prvi razred ne sme sam domov, braUsestra
obvezno 10 let in pooblastilo star5a, da lahko pride po brata ali sestro.
lnteresne dejavnosti - letos jih je manj kot lani,.. zakal je manj likovnih vsebin, da bi
bile Sportne dejavnosti dva razlidna dneva, za udence, ki bi obiskovali obe dejavnosti.
Likovni kroZek za u6ence razredne stopnje bo organiziran v strnjeni obliki ob sobotah,
u6enci bodo pravo6asno obve56eni.
Usklajevanje prevozov glede na razlidne 5ole,..urnikov,..

Prvo sejo sveta star5ev v Solskem letu 201512016 zaklju6imo 18.45.
Zapisnidarka A. Ribari6

Predsednica sveta star5ev
Darinka Radoja

