Lucija, 29.5.2018
Stevilka

:

900-212018'1

uri v zbornici.
Zapisnik 2. redne seje Sveta star5ev 0S Luciia, v torek, 29. 5. 2018, ob 17.00

1.

Pregled sklepcnosti, Predsednica preveri prisotnost in smo sklepdni'
Potrditev dnevnega reda.

SKLEP: Dnevni red je z dvigom rok soglasno potrjen'
3.

potrditev narocila udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto 2018/19. KnjiZnicarka Maja GrZina
je priloga
del. zvezkov, ki so ga star5i prejeli v gradivu za sejo in
Cergolj predstavi seznam

zapisniku, Star5i potrjujejo nakup s podpisom na seznam'

SKLEp: potrdise nakup delovnih zvezkov in uibenikov za Solsko leto 2018/2019.
4.

Potrditev narocila materiala za pouk za Solsko leto 2018/19'
pladajo v dveh
Ravnateljica predstavi namen in nacin nakupa materiala za udence, kiga starSi
bo na
obrokih skupaj z ostalimi Solskimi storitvami. Solske publikacije ne bomo tiskali, objavljena
spletnistraniSole. Za ucence prvega razredazgibanko pripravi in natisne Sola. .

SKLEP: Z dvigom rok je soglasno potrieno narodilo materiala za pouk.

5.

predmeti,
Nacrtovanje Solskega leta 2018/19 (oddelki, obvezni izbirni predmeti, neobvezniizbirni
Sola v naravi).

predmeti kljub
Ravnateljica predstavi nacrtovanje Solskega leta. Opozori, da so neobvezni izbirni
pojasni, da
imenu, obvezni. Zamenjavamed letom ni moZna. Odgovori na vpra5anje star5a in
enega
udenec, ki uveljavlja glasbeno Solo kot izbirni predmet in se med letom izpi5e, mora izbrati

od ponujenih izbirnih predmetov na Soli, kjer je 5e prosto.
oddelka.
Stevilo oddelkov je znano. V 7, in 9, razredu obstaja moZnost druZitve iz treh v dva
na
Znani so termini Sole v naravi za 1. in 3. razred, za 5. razred - zimska Sola v naravi, 5e dakamo

termin in lokacijo.
Potrditev Poslovnika o delu sveta star5ev Osnovne Sole Lucije'
potrjen.
SKLEp: Z dvigom rok je Poslovnik o delu sveta starSev OS Lucije soglasno

7

potrditev pravil Solske prehrane (op. sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
objavljena v Ur.l. RS 5t.75/17).

sKLEP: Z dvigom rok so Pravila Solske prehrane soglasno potrjena.

8.

Razno

primerna
Uditelj Sporta Ervin Turk razlofui, kaj je ustrezna Sportna oprema na Sportnih dnevih in zakalje
Star5i
oprema pomembna. Ucenci prejmejo navodila o ustrezni opremi, kije udobna in varna.
predlagajo: pravodasna navodila in izradun prevoza ucencem, ki nimajo zdravni5kega opravidila (to naj
bo napisano na obvestilu).
Uciteljica Sporta Anja Kolenc poudari, da je pohodni cevelj lahko tudi Sportno obuvalo za tek, ki ima
rebrast podplat. Star5 predlaga, da se zapi5e v sklep. Sledi razprava in glasovanje.

placa
SKLEp: U6enec, ki ne prinese zdravniSkega opravicila in/ali je neprimerno opremljen,
stro5ke prevoza je soglasno sprejet.
Predlogi so 5e:

-

Slikovna zgibanka z navodili o primernosti opreme.
Predavaniezastar5e in udence o pomenu Sporta zazdravie.

stars prosi za skbno in premisljeno morebitno druzitev 7. razredov.
Predstavnica pohvali dobro nadrtovanje ocenjevanje znanja (razporejeno dez celo Solsko leto).
Predstavnica predlaga, da bivec naredili na temo nasilja med otroki 2e v prvem triletju'
Ravnateljica pove, da bo z naslednjim letom ponovno zalivel CAP program.
Arsen Mihaic, predsednik Solskega sklada povabi predstavnike, da donirajo v Solski sklad.
Ravnateljica povabi na zakljucno prireditev.

Sejo zakljucimo ob 18.45.
Predsednica Sveta star5ev
Darinka Radoja

Seznam prilog:
- Seznam ucbenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto 2018/19'

- Poslovnik o delu sveta star5ev Osnovne Sole Lucija.
- Pravila Solske prehrane.
- Lista prisotnosti.
- PPT predstavitev.

