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Lucija, 15.5.2017

Stevilka: 900-1912017

VABILO

Vabim vas na 2. redno sejo Sveta star5ev OS Lucija, ki bo v ponedeljek, 22.5.2017, ob 17' 00 uri

v 5. c razredu.

Predlaganidnevni red:

1, Pregled sklePdnosti,

2. Potfoitev naiodila udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto2017l18.

3. Potrditev poslovnika o delovanju sveta star5ev.

4. Oblikovanje mnenja za pravilnik o podrobnejsih kriterijih in postopkov za uveljavljanje dodelitve

sredstev udencem za subvencionirane Sole v naravi.

5. potrditev narodila materiala za pouk in Solske publikacije za Solsko leto2017l18.

6. Nadrtovanje Solskega leta2O1il18 (obvezni izbirni predmet, neobvezni izbirni predmet, udne

skupine).
7.Razno.

V pimeru, da se se,1'e ne morete udeleZiti, prosim, da vabilo posredujete va\emu namestniku oz.

odsotnost sporodite poslovni sekretarki.

Seznam prilog:

- Poslovnik o delovanju sveta star5ev,

- pravilnik o podrobnej$ih kriterijih in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev udencem za

subvencionirane Sole v naravi.

- Seznam udbenikov in delovnih zvezkov za Solsko leto 2017/18.

Namestnica predsednice Sveta Sole

Angelika Lukadic, l.r.
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Zapisnik 2. Seje sveta star5ev OS Lucija, v ponedeljek,22.5.2017 ,17 .00

Dnevni red
1 " Pregled sklepdnosti.

2. potiditev narodila udbenikov in delovnih zvezkou za Solsko leto 2017/18.

3. Potrditev poslovnika o delovanju sveta star5ev.

4. Oblikovanje mnenja za Pravilnik o podrobnej5ih kriterijih in postopkov za uveljavljanje dodelitue sredstev

udencem za subvencionirane Sole v naravi.

5. Potrditev narodila materiala za pouk in Solske publikacije za Solsko lelo2017l18'

6. Nadrtovanje Solskega letaz1lil18 (obvezni izbirni predmet, neobvezni izbirni predmet, udne skupine).

7. Razno.

K 1 Lista prisotnostije priloga zapisniku. Drugo sejo sveta star5ev v Solskem letu2016117 zadnemo ob

17.00" Sledi potrjevanje dnevnega reda, SKLEP 1: Smo sklepdni. Dnevni red je z dvigom rok

soglasno sPreiet,

K2 KnjiZnidarka in skrbnica udbeniskega sklada Maja GrZina Cergoljopise sezname udbenikov inDZza

naslednje Solsko leto. Novost bodo kniige/dzzalFJ,od 3. do 6. razreda, kijih naroda Soia'

Sledi razprava.
. predstavnik pove, da del. zuezkiglasbe niso predelani niti polovico. Pomodnica ravnateljice

Eneja Baloh pove, da se ure izvalajo izmenjaje s poukom tehnike. Uditeljica glasbe je bila na

bolni5ki odsotnosti. Sicer 5e ni konec Solskega leta.

. predstavnik vprasa, alije bila izvedena analiza uporabe DZ? Namred, tudi DZ geografije je zelo

malo uporabljen, Pomodnica ravnateljice pove, da je potrebno pogledati celoten razred. Uditelj

ima avionomijo pri uporabi DZ, naloge so lahko tudi za domado nalogo, ki pa jo ucenci naredijo

ali pa ne.

predstavniki s podpisom sogla5ajo s skupno nabavo DZ in drugih gradiv. List je priloga zapisniku' Vsi

star5i sogla5ajo. Sklgp 2: Svet starSev potrjuje predlagano narodilo udbenikov in delovnih

zvezkov za Solsko leto 2017/18.

K3 Ravnateljica Tanja Vincelj pove, da se predlagani poslovnik bistveno ne razlikuje od obstojedega,

vendar je vsklajen z zakonodalo in pravilniki. Z dvigom rok se potrjuje poslovnik o delovanju sveta

star5ev. SKLEP 3: Poslovnik o delovanju sveta stariev je potrjen.

K4 Ravnateljica predstavi Pravilnik o podrobnejSih kriterijih in postopkov za uveljavljanje dodelitve

sredstev udencem za subvencionirane Sole v naravi. Predstavniki sveta star5ev dajo pozitivno mnenje'

SKLEp 4: predstavniki sveta star6ev dajo pozitivno mnenje Pravilniku o podrobnejSih kriterijih in

postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev udencem za subvencionirane Sole v naravi'

K5 Ravnateljica predstavinarodilo materiala za pouk in Solske publikacije za Solsko leto2017l18. Star5i

stro5ke poravnajo v dveh obrokih skupaj z ostalim Solskimi storitvami. Z dvigom rok se potrjuje nakup

materiala in Solske publikacije za 1. razred. SKLEP 5: Svet star6ev potrjuje nakup materiala za vse

uEence in Solske publikacije za prvi razred.



K6 Ravnateljica predstavi nadrtovanje solskega lela2017l18 (obvezni izbirni predmet, neobvezni izbirni

predmet, udne skupine). Udenci naj izbrane predmete oz. spremembe skupaj s pisnim soglasjem

star5ev prinesejo pomodnici ravnateljice najkasneje do 30. septembra' Zelje udencev se upoStevajo' de

s tem ne povzrocijo spremembe skupine.

K 7 Pobude, predlogi in moZnostiza izbolj5avo

- Predstavnik opozori na poloznice za Solske storitve, prejete po el' posti, so aprila

prispele na dan valute. Ravnateljica preveri v knjigovodstvu, kje so tezave'

- Ravnateljica pove, da s ponedelikom, 5.6.2017, pri6nemo s testiranjem

elektronskega evidentiranja kosil za udence od Sestega do osmega razreda' Pwi

obesek prejmejo ucenci brezpladno, vsak nadaljnji bo placljiv, cena 5€'

- Pohvale za dobro organizirano zimsko Solo v naravi, za peli razred.

- Star5i podruZni6nih otrok predlagajo, da bi bolj upo5tevali prijateljstua otrok ob

prehodu na mati6no 5olo. Letos z oblikovanjem oddelkov niso bili zadovoljni.

- starsiopozorijo na tezavo starsev, ki ne hodijo na predavaniaza starse in na

roditeljske sestanke. Vsak predstavnik spodbudi v razredu k vedji udeleZbi.

- StarSi iz Se6e in okolice so zaskrbljenizaradi slabe varnosti, prometa je vedno ve6,

zaradineurejenih pe5poti otroci ne morejo samiv 5olo. Predstavniki sogla5ajo;

SKLEP 6: V imenu Sveta starSev osnovne Sole Lucija po5ljemo obvestilo oz.

zahtevo za ureditev pespotiv se6i pristojnim na obEino Piran.

- Ravnateljica seznani starde, da bo v dasu poletnih po6itnic OS Koper organizirala

poletno varstuo otrok. Obvestilo bo objavljeno na Solski spletni strani

(http ://rrwvw.osl u cija. si ).

- Ravnateljica vpra$a starSe za predloge predavanj za naslednje Solsko leto.

Predlaganitemi sta: Sportna psihologija, Kako se uditi'

- Arsen Mihai6, predstavnik sveta star5ev in predsednik Solskega sklada tudi letos

predlaga, da se namesto daril uditeljem zberejo prostovoljni prispevki za Solski sklad.

Drugo sejo sveta starsev v Solskem \etu2016t2017 zaklueimo ob 18.30.

Lucija, 23. 5.2017

Zapisala poslovna sekretarka Alison Ribarid.

Namestnica predsednice Sveta

star5ev Angel
\9


