
Lucija, 17.5.2019

Stevilka: 900-4/2019

VABILO

Vabim Vas na 2. redno sejo Sveta star5ev OS Lucija, ki bo v ponedeljek,27.5.2019, ob 17.00 uri

v zbornici.

Predlaganidnevni red:

1. Pregled sklepdnosti.

2. Potrditev dnevnega reda.

3. Potrditev narocila ucbenikov in delovnih zvezkov za Solsko \e[o201912020.

4. Potrditev narocila materiala za pouk za Solsko lelo 201912020.

5. Nadrtovanje Solskega \eta201912020 (Stevilo oddelkov, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni

predmeti, Sola v naravi).

6. Razno

- Ustrezna Sportna oprema na Sportnih dnevih.

V primeru, da se sele ne morete udeleiiti, prosim, da vabilo posreduiete vaSemu namestniku oz.

odsofnosf sporoiite v tajnifitvo po telefonu 05 67 71 234 ali po elektronski poiti info@osluciia.si.

Predsednica Sveta starSev

Darinka Radoja

4-&_o
/

Posredovano:

- Predstavnikom posameznega oddelka - po elektronski po5ti (gradivo), po redni po5ti (vabilo).

- KnjiZnidarki Maji Gzina Cergolj- po elektronski po5ti.

Seznam prilog:

- Seznam udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko lelo 201912020.



Zapisnik 2. redne seje Sveta star5ev OS Lucija v Solskem letu 2018/19

Ponedeljek, 21. 5. 2019, 17:00 v zbornici'

Dnevni red:

1. PregledsklePdnosti.

2. Potrditev dnevnega reda.

3. potrditev narodila udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto 201912020.

4. Potrditev narodila materiala zapotkza Solsko leto 201912020.

5. Nadrtovanje Bolskega leta 201912020 (Stevilo oddelkov, obvezni'izbirni predmeti,

neobvezni izbirni predmeti, Sola v naravi)'

6. Razno

Kl Smo sklepdni ( 20 prisofirih, 0 opravideni odsotnosti). Lista prisotnosti je priloga k

zapisniku.

K2 SKLEP 1: Vsi se strinjamo s predlaganim dnevnim redom in ga potrdimo'

K3 Knjiznidarka predstavi seznam udbenikov in delovnih zvezkov- Ravnateljica pove, da

bodo v naslednjem Solskem letu tudi za2. taztedbrezpladni.

SKLEp 2: S podpisi seznama potrdimo naroiilo udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko

leto 201912020.

K4 Ravnateljica predstavi stro5ke narodenega materiala za pouk po oddelkih v preteklem

Solskem letu. Pove, da stro5ek poravnamo v dveh obrokih'

SKLEp 3z Z dvigom rok potrdimo naroiilo material za pouk za Solsko leto 201912020,

K5 Rar.rrateljica predstavi nadrt za Solsko leto 201912020. Seznani nas s Stevilom nadrtovanih

oddelkov ter obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmet, ki naj bi se izvajali v Solskem letu

20t9/2020.

Glede izvedbe sole v naravi za 5. razred pove, da nismo blli rzbraniza COSD Kranjska Gora

in predstavi alternativno ponudbo koprskega smudarskega kluba Capris, ki organizira Solo v

naraviv Forni di SoPra, Italija'

SKLEP 4z Z digom rok sprejmemo sklep, da se alternativno ponudbo predstavi

starsem 5. razreda na prvem roditeljskem sestanku v naslednjem Solskem letu in se

pridobi njihovo mnePje.



K6 Rarmateljica pove, da se nadrtovana distilna akcija zatadi slabega vremena prestavr v

naslednje solsko leto. zahvali se starsem za pomod pi orgarizaciji Solskega krosa ter povabi

na zakljudno prireditve, ki bo 19.6.2019 v Sprtni dvorani ob 18:30.

predsednica sveta starsev povem, da sem na SIMC Piran in obdino Piran naslovila poziv k

urediwi r6mer v Bportni dvorani, kot je bilo dogovorjeno na predhodni seji Sveta star5ev'

Odgovora do seje 5e nisem Prejela.

5KLEP 5: Z d14go4 rok sprejmemo sklep, da se na prvi roditeljski sestanek v Solskem

letu 2019/2020 povpbi direktorja SfVfC Piran in Obiino Piran ter se jim predstavi

problematiko Sport4e dvorane.

ilani niso imeli drugih predlogov, pobud ali vpra5anj'

Dnevni red je bil izdrpan. Seja se zakljudi ob 18:00 '

Zapis ala: D arinka Radoj a

Predsednica Sveta star3ev:



LISTA PRISoTNoSTI N SEJI SVETA STARSEV: ponedeIJek, 27.5,2019,

ob 17. uri v zbornici
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