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ZAPISNIK 3. redne seje sveta star5ev OS Lucija 2014115, z dne 25. 5.2015, ob 17.00 v

udilnici italij an5dine.

Dnevni red:
1. Pregled sklepdnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 18. 2.2015
3. Nadrtovanje Solskega leta20l5ll6 (izbirni predmeti, udne skupine)

4. Potrditev narodila udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto20l5lt6
5. Porodilo Solskega sklada
6. Razno

Ktoiki 1

Namestnica predsednice sveta star5ev Angelika Lukadid preveri prisotrost (14 prisotnih).

Smo sklepdni.

Ktoiki 2
Z dvigomrok prisotni dlani soglasno potrdijo zapisnik.

SKLEP 1: Zapisnik druge seje sveta starsev z dne 18.2.2015 je potrjen.

K toiki 3
Pomodnica ravnateljice Tanja Vincelj predstavi oblikovanje oddelkov, obvezne in
neobvezne izbirne predmete, oblikovanje manj5ih udnih skupin za Solsko leto 2015116.

Glede publikacije predstavniki star5ev menijo, da jih razredta stopnja potrebuje in uporablja,

udenci predmetne stopnje pa ne. Sledi glasovanje.

SKLEP 2: Sohko publikacijo za Solsko leto 2015/16 pripravimo in tiskamo za razredno
stopnjo (od 1. do 4. razreda), stro5ke poravnajo star5i z ostalimi Solskimi storitvami.

K toiki 4
Knjifidarka Maja GrZina Cergolj predstavi udbenike in delorme zvezke predvidene za Solsko

leto 2015116. Pobude in vpra5anja predstavnikov:
- razLikapri ceni zapodrafutrco Strunjan; zaradi kombiniranih oddelkov.
- knjigo za glasbo smo v lanskem Solskem letu drtali; ni bila drtana s sezrurma.

- zakaj udenci nimajo delovnih z.vezkov zamatematiko; vaje delajo v spletni udilnici
- kaj pomeni >udbeniki za na klop<; v bodode bomo natandneje opredelili terminza

starse udencev prvih in drugih razredov, ki 5e ne poznajo delovanja udbeni5kega

sklada.

Ktoiki 5
Predsednik Solskega sklada Arsen Mihaid predstavi delovanje sklada, namen sklada in finadne

prilive/odlive. Komisija se je sestala Stirikrat in dvakrat korespondendno. Prilivov je bilo
okoli 2600 €, odlivov 1300 €. Sklad je udencem socialno ogroZenih druZin kril stro5ke Sole v
naravi, kosil4 delovne zvezke,nagradni izlet. Denar se zbere od zbiralnih akcij starega

papirja in na novoletnem baza4u. Predlaga, da bi v novembru 2015 vsem star5em ruzdelili
poloZnico zadonacqo v vi5ini 10 € v Solski sklad, pladilo bi bilo prostovoljno. Zahvalil se je

donatorjem posameznikom in podjetjem ter dvema predstavnicama star5ev, ki letos

zakljudujeta mandat.
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Pozval je dlane naj razmislijo o novih dlanih in kandidaturi, saj bodo v septembru volitve.
Natandno porodilo Solskega sklada bo objavljeno na Solskem spletu, v razdelku Solski sklad.

K toiki 5
r radunalniSko udilnico udenci redko uporabljajo in naj bi jo uporabljali tudi pri drugih

predmetih
o pladevanje radunov za Solske storitve naj uvedemo po elekkonski poti
o pogre5ajo stik s starli in med star5i, da se pogovorijo o skupnih problematikah, se

izredejo o nakupih in podobno, npr. pol ure pred govorilnimi urami, med 17. in 17.30

o stojalo za kolesa naj bi premaknili pred Solski glavni vhod znotraj zelene ograje
. lokalni avtobusni prevozi, zakaj udenci, ki imajo letno vozovnico (abonament)

pladujejo prevoz?
o pobuda za ureditev plodnika, ki je ob deZevju poplavljen pred OS Strunjan
o okna na podruZnici so po obnovi ostala brez varovalne ograje, zakal?
. po obnovi ceste ni ved talnih oznak za Solo
. naslednje leto bi lahko ob koncu Solskega leta organizfualibazar

Tretjo in zadnjo sejo sveta starlev v Solskem letu2014/15 zakljudimo ob 17.45 uri.

Namestnica
Angelika Lukadid
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Komisija Solskega sklada se je v Solskem letu 20L4/15 sestala 4 krat in opravila 2 korespondendni seji.

Na vseh sestankih so bile obravnavane naslednje vloge star5ev:

- SUBVENCIJA 7 UdNCEM SOIT V NARAVI

- 2 UEENCEMA 50% KOSILA ZA 6 MESECEV

- 2 UEENCEMA SUBVENCIJA KOSIL ZA EN MESEC

- 2 UEENECMA PLACILO EKSKURZIJE KOT NAGRADO

- 2 UEENCEMA PLACILO EKSKURZIJE ZARADI SOCIALNEGA STATUSA

- 4 UEENCEM SUBVENCIJE DELOVNIH ZVEZKOV

Zbrani prispevkiso:
- zbiralne akcije starega PaPirla
- 3 donatorli - individualno
-novoletni bazar

Komisija 5olskega sklada je ocenila vsako vlogo, sredstev je bilo dovolj, da smo na podlagi kriterijev

lahko pozitivno re5ili vsako vlogo.
poskrbeli smo za promocijo Solskega sklada tako, da sta dlana komisije predstavila delovanje sklada na

roditeljski h sestankih.
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