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S\TET STARSEV

ZAPISNIK

3. skupno sejo Sveta star5ev Osnormo Sole Gabrovka - Dole v Solskem

letu 2ot;lzo16, ki je bila v entRrEK, L4. L.2oL6,ob r8.oo uri v

zbornici OS Gabrovka.

PRISOTNI: Franci Bevc, Matejka Strah Bajec, Darja Meserko, Lilijana Martindid,
Barbara Pavli Hribar, Marija Dim, Metka Prijatelj, Renata Brinovec, Mojca Mlakar,
Mateja BlaZid, Petra Okoren, Vanja l,ovSe

OPRAVICENO ODSOTNI: Darko Cilen5ek, Nadja Petje, Melita Odlazek, KatjuSa
Zidar, Tanja Vodenik Vozelj

NEOPRAVICEUO ODSOTNI: Petra Gracar, Franc Krafogel, Tanja U5tar, PrimoZ
Jako5, Tamara Pov5e, Milena Breslcvar

OSTALI PRISOTNI: Igor HOSTNIK ravnatelj, Vesna PATERNOSTER
zapisnikarica, Maja Plazar, Marinka Lenart, Marjeta Mrhar, Romana Meja5

Mateja BlaZid (v nadaljevanju: predsednica) je prisotne dlane pozdravila in ugotovila,
da je na seji prisotnih rz dlanov. Svet stardev Osnorme Sole Gabrovka - Dole je torej
sklepden.

Kr Potrditev dnevnega reda

Predsednica je predlagala, da 3.seja poteka po spodnjem dnermem:

DNE\AIEM REDU:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled sklepov zapisnika 1. redne seje in pregled zapisnika 2.

korespondenine seje
B. Imenovanje in potrditev nadomestnega predstavnika sveta star5ev

v svet Sole
4. Poroiila o izvedenih aktivnostih komisij (Tim zdrave 5ole, UO

Solskega sklada)
S. Analiza rezultatov NPZ-ja iz Solskega leta zot4/tg



6. Pobude in vpra5anja predstavnikov oddelkov
7. Razno

SKLEP 5t. 1: B. seja Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka Dole bo
potekala po predlaganem dnevnem redu.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

Kz Pregled sklepov zapisnika r. redne seje in pregled zapisnika z.
korespondenine seje

Predsednica je predstavila sklepe zapisnika, sprejete na r. redni seji z dne 24.9.2015.
Zapisnik je bil potrjen na z. korespondendni seji in takoj zatem objavljen na spletni
strani Sole.

Predsednica je predstavila sklepe zapisnika, sprejete na z. korespondendni, ki se je
zadelag. 10. 2o1S in zakljudila rz. 10. 2o1S. Predlagala je, da se zapisnik sprejmez
naslednjim

SKLEP 5t. z: Svet starSev Osnovne Sole Gabrovka - Dole sprejme zapisnik
z. korespoq_deni!. _s_eJ9, s priietkom 9. ltr. 2o1S in zakljuikom Lz. ltr.
zots) v predloZeni obliki.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo tz dlanov.

I(q Imenovanje in potrditev nadomestnega predstavnika sveta star5ev v
svet Sole

Predsednica je pojasnila, da je predstarrnici Sabini Kotar preddasno prenehal mandat,
zaradi prenehanja statusa udenca in otroka v na5em zavodu. Prej5nja predstavnica je
zastopala podruZnidno Solo v svetu Sole. Zato je pomembno, da imajo predlagani
kandidati tudi udenca ali otroka, ki obiskuje podruZnidno 5olo. Pri vabilu je bil tudi
poziv predstavnikom star5ev, da pripravijo predloge za novega nadomestnega
predstavnika starSev v svetu Sole.

Predsednica je predlagala Manjo BoZid. Predlagana kandidatka se je kandidaturo
strinjala.

Predsednica je pojasnila, da v skladu s poslovnikom se predstavnika starSev v svetu
Sole imenuje tajno. Za iwedbo tajnega glasovanja se imenuje volilna komisija, ki jo
sestavljajo dva dlana in predsednik, ki vodi glasovanje na voli5du. Voli se z

glasovnicami osebno. Vsak predstavnik sveta star5ev ima en glas. Na glasovnici za
obrazloZitev glasovanja se navede >>ZA<< in >PROTI<. Voli se tako, da se obkroZi eno
odloditev.

SKLEP 5t. B: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka Dole imenuje
nadomestnega predstavnika star5ev v svetu Sole tajno.



>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

Prisotni predstavniki so imenovali volilno komisijo v naslednji sestavi:
- Vanja Lov5e (predsednica in dlanica),
- Darja Meserko (dlanica),
- Metka Prijatelj (dlanica).

Predstavniki so sprejeli naslednji

SKLEP 5t. 4: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole imenuje volilno
komisij o za izvedbo tajnega glasovanja v naslednji sestavi:

o Vanja Lov5e (predsednica in ilanica),
o Darja Meserko (ilanica),
. Metka Prijatelj (ilanica).

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

Volilna komisija je predstavila porodilo tajnega glasovanja, in sicer:

Od rz predstarmikov z volilno pravico so kandidati prejeli naslednje Stevilo glasov:

>>zA<<

>PROTI< o

Na podlagi porodila se sprejme naslednji

SKLEP 5t. S: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka Dole potrjuje izid
tajnega glasovanja in imenuje kandidatko Manjo Boiii, kot nadomestno
predstavnico star5ev v svetu Sole.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

K4 Poroiila o izvedenih aktivnostih komisij (Tim zdrave Sole, UO
Solskega sklada)

Predsednica je povedala, da je namen te todke, da imenovani predstavniki predstavijo
izvedene aktivnosti do danes, torej predstavniki, katere so imenovali na zadetku

Solskega leta v razlidne komisije.

Predstarrnica Romana Meja5 je povedala, da je ona Ze wsto let dlanica Tima zdrave

5ole, saj jo to podrodje zanima. S timom je zelo zadovoljna. V timu se predvsem veliko
ulorarjajo: s higieno telesa (predvsem higieno zob in rok), z zdravo prehrano (kjer se

pojavi kar precej teZav). TeZave so predvsem s strani star5ev, saj so proti dolodenim
ukrepom, kot so nesladkane pijade v Soli, itd.

Maja Plazar meni, da je danes razumevanje star5ev o prej omenjenih ukrepih ie
veliko bolj5e. So pa z nami zelo zadovoljne zunanje institucije (npr. NIJZ) ter da so

nesladkane pijade je najbolj5a kvaliteta jedilnika. Pri vseh generacijah se pojavi
problem, da otroci cel dan ne prjejo tekodine, ker pad niso po njihovem okusu in



zaradi tega dehidrirajo. Poudarila je, da je letos vkljudenih manj5i procent otrok k
pregledom distosti zob. lz zobozdravstvene ambulante pa dobimo informacije, da je
stanje zob pri na5ih udencih slabo in da so okvare vezane predvsem na distost zob.
Uditeljice se zelo trudijo, da udencem omogodijo po glavnih obrokih umivanje zob.
Predvideva, da otroci pri star5ih izsilijo, da soglasja k sodelovanju ne podpi5ejo.
Povedala je, da tima daje tudi velik poudarek na du5evno zdravje otrok in odnosih ter
da so odnosi Ze drugo leto rdeda nit zdrave Sole. Vedno vpra5ajo star5e za vkljuditev
njihovih otrok k sodelovanju, kot so tudi za sodelovanje v programu Preventivni
program CAP, kjer se otroke udi obvarovat v nasilni situaciji. Vsakid pa se pojavi
nekdo, ki ne ileli, da otrok sodeluje v tak5nih programih.

Rarmatelj je podal svoja opaZanja o uZivanju hrane pri otrocih. Pri posameznikih se

pozna, da temu morda nasprotujejo tudi star5i, saj otroci z nezaLrpanjem oziroma
nasprotovanjem gledajo na stvari, ki jih podnemo. Opazno je, da je pri mlaj5ih
generacrjah manj5i odpor do zdrave hrane. Pohvalil je dobro delo Tim zdrave Sole.

Matejo Blq.iid moti, da otroci u t. razredu upora.bljajo PVC kozarike. kqtere nato
uporabtjajo ues teden. Meni, da je to za enkratno uporabo in predlaga, da se jim
ponudi Solske skodelice.

Rarrnatelj je pojasnil, da se strinja o neustrezni uporabi PVC londkov, vendar Sola ne
more zagotoviti vsem udencem uporabo skodelic v razredu in poleg 5e za vse obroke.
1. razred je specifika, da prje tekodino znotraj razreda. Ostali udenci hodijo pit
tekodino na oder, kjer so na voljo diste skodelice in pijada.

Barbara Hribar Pavli je predstavila izvedbo bazarla, ki je letos temeljil na ponudbi
lokalno pridelanih izdelkih. Pojasnila je, da so si star5i lahko trZnico ogledali.
Obiskovalci so dajali prostovoljne prispevke in v zahvalo prejeli kupondke z jabolki, s

katerimi so si lahko na trZnici izbrali izdelke. Izdelki in pridelki so bili prispevki naSih

udencev, njihovih star5ev in lokalnih pridelovalcev. Predstarmiki so prideli razpravo.
Maja Plazar meni, da je izvedba bazarja najbolj naraven nadin izvajanja podjetni5tva,
kjer se udenci lahko seznanijo s poslovanjem. Pojasnila je, kako pomembne so

dodatne roke star5ev pri pripravah na posamezne dogodke, saj je ob tem dasu res

ogromno priprav.

Predsednico je zanimalo, kaj je z komisijo za prehrano. Rarmatelj je povedal, da jo je
zelo teZko sklicat, saj so v komisijo razlidne generacije, ki pa zahteva ogromno
prilagajanj drug drugemu. Povedal je, da je pred sredanjem potrebno 5e izpeljat
anketo v ztrezi s prehrano. Pojasnil je, da bo spletna anketa v kratkem na voljo vsem
star5em in bo odprta vse od rS. 2. zo16. Po zakljudku izpolnjevanja ankete se bodo
pripravile analize in tudi sredanje komisije

SKLEP 5t. 6: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole je bil seznanjen s
poroiili Tima zdrave Sole in UO Solskega sklada o izvedenih aktivnostih.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.



Predsednica je povedala, da mora svet star5ev v Tim zdrave Sole imenovati
nadomestnega predstavnika star5ev, saj predstavnica Sabina Kotar ne more biti ved,
zaradi prenehanja statusa njenih otrok v na5em zavodu. Po razpravi so se
predstarrniki sveta starSev odlodili in sprejeli naslednji

SKLEP 5t. 7: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole imenuje Metko
Prijatelj za predstavnico star5ev v Tim zdrave Sole v Solskem letu
zotS/2()16.

>>A<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

Ks Analiza rezultatov NPZ-ja iz Solskega leta zor4/rs

Gradivo predstavnikom Analiza rezultatov NPZ-jaiz Solskega leta zot4/t5 in izrodek
predstaviwe rarrnatelja je priloga zapisniku.

Rarmatelj je povedal, da so vsi predsta.miki povzetek analize prejeli preko e-po5te.
Predstavil je osnovne podatke in posebne ugotovitve:

Osnormi podatki:

9. razred
- Predmeti: sloven5dina, matematika, domovinska in drZavljanska kultura in etika
- L7 udencev iz Gabrovke in Dol (Gabrovka, tt udencev, Dole, 6 udencev)
- v Gabrovki ves das disti oddelek, na Dolah ves das kombinaciji, tudi trojni
- S udencev z odlodbo za izvajanje dodatne strokovne pomodi (zg,q%)
- vkljudeni vsi udenci
- vsak udenec je k skupni statistiki doseZkov na Soli prispeval med o in 5,9 % todk

6. razred
- Predmeti: sloven5dina, matematika, angle5dina
- 18 udencev iz Gabrovke in Dol (Gabrovka, to udencev, Dole 8 udencev)
- v Gabrovki in na Dolah ves das v kombiniranem oddelku
- S udencev z odlodb o za izvajanje dodatne strokovne pomodi (zZ,Z8 %)
- vkljudeni vsi udenci
- vsak udenec je k skupni statistiki doseZkov na Soli prispeval med o in 5,56 % todk

Pri rezultatih je ravnatelj pojasnil, da so to bili povpredni doseZki NPZ v 6. in 9.
razredu pri vseh predmetih in so bili slabSi od Zelenih. Zelimo si izbolj5ati rezultate.
Uditelji posameznih predmetov, strokormi aktivi in uditeljski zbor so opravili analize
in sprejeli ukrepe za izbolj5anje stanja. Pojasnil je, da imajo star5i moinost narediti
vpogled v rezultate NPZ-ja svojih otrok, vendar do danes tega ni storil 5e nihde.

Rarmatelj je pojasnil, da je bilo ugotovljeno, da so doseZki udencev so zelo razpr5eni.
Posamezni udenci so dosegli izvrstne doseZke, med najbolj5imi v populaciji. Hkrati pa
so rezultati posameznih udencev med najslab5imi v populaciji. Na na5i Soli je deleZ
udencev s posebnimi potrebami bistveno vedji, kot v celotni slovenski populaciji.
Vpliv tolik5nega deleZa udencev s PP na na5i Soli je bis&eno vplival na povpreden
doseZek na ravni Sole. Udenci s posebnimi potrebami na na5i Soli, so dosegali bolj5e
rezultate kot udenci s posebnimi potrebami v celotni driavi, kar je izraziteje v 9.
razredu. Primerjava med doseZki udencev po regijah kaZejo na to, da je razlika med



regijami velika. Kot regije s slab5imi doseiki se najpogosteje pojavlja Zasavska regija
in Jugovzhodna Slovenija, na kateri gravitirata Gabrovka in Dole, deprav so na5i
podatki zajeti v Osrednjeslovenski statistidni regiji. Velika razlika v doseZkih med
oddelkom na matidni Soli in oddelkom na podruZnidni Soli. OkoliSdine izvajanja
pouka so zelo podobne, razlika je med g. razredi, kjer so bili udenci z Dol ves das v
kombinaciji, tudi trojni. Bolj nepridakovane so razlike med udenci 6. razredov, kjer
sta oba razreda ves das v dvojni kombinaciji. Udenci, ki so imeli bolj5e doseZke, so
tudi pri urah pouka pokazali vedjo pripravljenost za delo, delali so redno ali obdasno
domade naloge ter pogosteje so tudi sodelovali v ostalih aktivnostih. Udenci, ki so
imeli slab5e doseZke, so imeli tudi pri rednem pouku velike teZave. Njihovo udenje je
bilo kampanjsko, vedkrat po manj5ih vsebinskih sklopih, neposredno pred
ocenjevanjem, zato je bilo znanje kratkotrajno. Analize doseZkov NPZ-ja, kaZe na
veliko povezanost med aktirrnim delom udencev in njihovimi doseZki NPZ-ja.
Povezani so z motivacijo udencev za Solsko delo. Praviloma so bolj motivirani udenci,
ki imajo spodbudno domade okolje in redno opravljajo svoje dolZnosti, zato imajo
relativno bolj5e doseZke. Velik del prizadevanj za bolj5e rezultate morajo prevzeti tudi
star5i s spodbujanjem udencev za delo v Soli. Tudi nacionalne analize NPZ-ja kaZejo
na veliko povezanost rezultatov in spodbud, ki izhajajo iz socialnega okolja udencev.

Ravnatelj meni, da je nujno primerno sodelovanju vseh deleinikov v procesu. Da bi
potrebovali vedjo ambicioznost pri star5ih in prenos tega tudi na svoje otroke.
Pozornost je treba usmerjati tudi v splo5no vzgojo udencev: in sicer v zavedanje
dolZnosti in dosledno opravljanje svojih obveznosti tako v Soli kot doma, lastne
odgovornosti pri pridobivanju znanja in ve5din, ozaveSdanje pomena znanja in
izobrazb e. Zel| da se star5e spodbudi k vedjemu zanimanju o delu svojih otrok in da
podrobneje preudrjo, kaj so delali in kje so slab5i. Tako bomo skupaj otroke pripeljali
bliZje Zelenih rezultatov.

Romqna Mejq.i je zanimalo, qli se starie mordq lahko za naprej pozoue k
poizuedouqnju oziromq k upogledu u NPZ-je. Do kdqj lahko starii izuedejo upogled?

Rarmatelj je pojasnil, da je obidajen postopek najprej elektronsko wednotenje in nato

imajo vpogled udenci in star5i, kjer je tudi moZnost ugovora na pravilnost naloge. Po

tem postopku so naloge ves das na vpogled star5em s tistimi gesli, ki so jih dobili
otroci. Uditelji imajo natandno analizo o otroku pri posamezni nalogi. Na sploSen

poziv star5em in udencem, da naj se oglasijo pri uditelju in skupaj analizirajo udendev

doseZek, pa na Zalost ni odziva. V leto5nji analizi smo zaradi tega posebej zapisali, da

bodo uditelji z vsakim udencem lanskega 6. razreda opravili razgovor in mu
interpretirali rezultate, ter svetovali za nadaljnje delo.

Frqnci Beuc meni, da preued potuhnjeno prelagamo odgouornost nq. starie. Res je,
dq. bi se mora.li stqrii ued zanimati za suoje otroke. Pomembno mu je. ie pa se star{
zanima, da mu uiitelj natqnino poue: kaj je pri otroku nqrobe in koj bi se dalo iz
tega nqrediti. Meni, da bolj ko so starii kritiino. ued iola nqredi na pokritiziranem
podrodju. Meni. da preued gouorimo oziroma obraunauamo prehrano.

Rarmatelj je pojasnil, da zadeva ne Zelimo prelagati na star5e, ampak so to na5e Lelje,
da bi otroci bistveno bolje napredovali. In to kar sli5ite na sejah sveta star5ev, Zeli to
vam povedati, saj predstavljate star5e. Star5i morajo spodbujati otroke in star5i



oblikujejo stali5da do stvari, ki se dogajajo okoli otroka. Omenjena je bila prehrana,
to je stvar stali5d, ki jih otroci prenesejo s seboj. Skupaj Zelimo otroku dobro po
splo5no veljavnih normah. Maja Plazar je povedala, da so otroci, ki se normalno
prehranjuje in zauilije dovolj tekodine, bolj udinkoviti in bolje funkcionirajo.

Predsednica je povedala, da i,e nestrpno daka, da vidi svojo hderko kako bo opravila
NPZ in da vidi kje je njen otrok, saj je to njeno merilo. Zeli, da se vse te informacije
prenese do star5ev in poudarila, da na sestankih podajo predstavniki pravo
informacijo naprej in da ne pride potem do izkrivljenih informacij oziroma da je
prenos v pravilnih besedah pravilno razumljeno.

Predsednica j e predlagala naslednji

SKLEP 5t. 8: Svet star5ev osnovne Sole Gabrovka - Dole je bil seznanj ert z
Arralizo NPZ-j aiz Solskega leta zot4/zo15.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

K6 Pobude in rpra5anja

Mojca Mlakar je ielela, da se uredi na spletni strsni uredi seznam dopoldqnskih GU.

Rarrnatelj je povedal, da bomo to uredili v dim krajSem dasu.

Vqnja Louie je zqnimalo, ali se bo izuedel ie kaKen iportni dan, podoben tistemu,
ko so uienci ili na ogled koiqrkaike tekme. Z izuedbo te dejqunosti so bili starii zelo

zadouoljni. Predlogqlaje ogled smudarskih skokou u Plqnici.

Ravnatelj je pojasnil, da smo zavarovalnici podali pro5njo, da bi vkljudili pri ogledu
smudarskih skokov v Planici. Za enkrat 5e nimamo odgovora. Bomo pa morali zraven
narediti 5e en del aktirmosti, da bo dejavnost opravidena.

Barbqra Pauli Hribar je zanimalo, kako je z uii u ioli.

Rarmatelj je pojasnil, da star5e obvestijo takoj ko se opazi u5i pri njihovem otroku in
hkrati izobesimo obvestilo za druge star5e z napotki odprave le-teh v primeru, da jih
otrok dobi.

Darjo Meserko je zanimalo. kako otroht obrazloiiti primer ko otrok prosi za pomoi
uditeljico pri izdelaui izdelka., ta pa jo zqurne z obrazloiituio. da potem izdelka ne
more oceniti. Hkrati pa. stq. si due udenki pri izdeloui izdelka oomagali in obe dobili
suojo oceno.

Rarrnatelj je pojasnil, da primera ne pozna. ObrazloZil, je da obidajno ocenjujejo
izdelek otroka in ne izdelek uditelja. Uditelj je najbrZ kriterije oblikoval tako, da si
lahko med seboj pomagal. Predlagalo se je, da je najbolje, da zadevo reSijo z uditeljem
tega predmeta.



Vanja Louie je zanimolo, ali je moino, da. bi bilo knjiinica zjutrqj pred poukom
odprta.

Rarmatelj je pojasnil, da vedno to ni moino. IfujiZnica ima urnik odprtja in s tem
Zelimo tudi otroke na vaditi na doloden das. Maja Plazar je pojasnila, da je
knjiZnidarka vedno sprejela otroka zjutraj v knjiZnico, vendar pa letos zjutraj pouduje
na podruZnidni Soli in posledidno tega ne more izvesti.

K7 Razno

Darjo Meserko je zanimalo, q.li je moina uskla.diteu pri preuozu iolskega kombija.
Ooazila ie. da je kombi ob 4eo do Jquorje prazen. Bi bilo moien zqmika za to
#

minut kasneie, da gre na kombi lahko 5e njen otrok in ne iaka do t1.to ure?+

Rarmatelj je obrazloZil, da je za starej5e otroke, zaradi predvidenih popoldanskih
dejavnosti, namenjen drugi prevoz. Sistemsko ne moremo prelagati ure, saj
posledidno pride do komplikacrj.

Predsednica se je dlanom zahvalila za udeleZbo in zakljudila sejo ob zo.ro uri.

Zapisnikarica: Predsednica Sveta star5ev
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