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ZAPISNIK
1. seje sveta star5ev os Zelezniki, ki je bila v sREDo, 30. SEPTEMBRA 2020 , ob r g. uri vpredavalnici OS Zelezniki.

Prisotni:
Lista prisotnosti je priloga zapisnika (od 35 dlanov sveta starsev oS Zelemiki je bilo 24 pdsotnih
!lan9v, a oseb opraviieno odsotnih, ostali neopraviieno) ter ostali vabljeni iranc Rant, m,natelj,
Marjeta DemSar, ravnateljeva pomodnica in primoZ Smid, rarmateljev pomodnik.

Dnevni red
1. Pregled in sprejem zapisnika 3. seje
2. lzvolitev predsednika Sveta stariev
3. Obravnava poroiila o delu v iol. 1etu201912020
4. Soglasje k predlogu nadstandardnega programa
5. Obravnava predloga letnega delovnega nalrta za Eol. leto 2020/2021
6. Predlog kandidatov za pritoLbeno komisijo
7. Razno, predlogi in pobude

Predsednik s. Aleksander IJaidiniak je pozdravil dlane sveta starSev oS Zelezniki, preveril
sklepdnost in predlagal dnermi red. Nanj ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet
SKLEF: Dnevni red se sprejme.

Kti. 1

Zapisnik so dlani prejeli v elektronski obliki.
Na zapisnik ni bilo pripomb pripomb zato je bil sprejet
SKLEIP: Zapisnik 3. seje Sveta starlev je soglasno sprejet.

Kti.2
Dosedaqiemu predsedniku sveta starsev, Aleksandru Hajdinjaku, je potekel mandat. Za predsednika
sveta star5ev je ponovno izvoljen A. Hajdinjak.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Aleksander Hajdinjak je izvoljen za predsednika sveta starlev za naslednji dvoletni
mandat.

K ti.3
Ravnatelj je pripravil porodilo o delu v Solskem \etu 2019/2020, ki so ga vsi prejeli v elektronski
obliki.

Na seji je ravnatelj podal obrazloZitev porodila.

G. F. Demiarje pohvalil izdelavo ograje v Selcih.

Ga. K. Kemperle je na pobudo star5ev in razrednidarke vpra.Sala, kdaj nameravajo napeljati toplo
vodo tudi v toaletne prostore predmetne stopnje.



Ravnateli pove, do lani ni bilo tople vode niti na razredni stopnji. Sedaj so to uredili. Kdaj bo
sanacija potekala naprej je tezko napovedati. v tem koledarskem letu prav gotovo ne.
Go. N. Tu5ek zanim4 de se bo izostanek plavaqia nadomestil.

Ravnateli pove, da se bo izostanek tezko nadomestil, saj je bil bazen do nedar,nega se zaprt, se bodo
pa trudili, da bodo vsi udenci splavali. v soli v naravi so vsi prejeli uroou.t.gn o.iaoetul

Kri 4

Predlog nadstandardnega programa so starsi dobili v elektronski obliki. ObrazloZitev je podat
ravnateU.

Go. N. Tu3ek zanim4 de bo za udence organiziran tedaj smudanja.

Ravnatelj pove, da je tedaj za udence v okviru zirnske sole v nmavi. Malo je tistih, ki ob koncu oS
ne znajo smudati.

K ti.5

Letni delovni nadrt so vabljeni prejeli v elekhonski obliki. ObrazloZitev je pripravil ravnatelj.
Opozoril je na tipkarsko napako v sestavi sveta Sole in v sejtevku udencev v 6. razredu.
Zaskrbljujode je, kerje toliko izseljevaqi u kraja, priseljuje pa se preteZno delovna sila. Letos je v
primerjavi s preteklimi leti, najmanjse stevilo udencey tri soti. Kljub vsemu se soooamo s
prostorsko stisko, predvsem, ker se pouduje udence po skupinah. upa da bo obdina zadela s
postopki za prenovo in dograditev iole.

Prisotne je vpraial, ali so za roditeljske sestanke n v Xvo<< ali preko elektronske komunikaciie.
StarSi so bili enotni, da raje izvedejo roditeljski sestanek v Zivo. Ravnatelj pove, da bo v tem
pdmeru potreben red glede dogovorjenih ur.

Ga. T. Sinkovec Fejfar predlaga, da bi zimsko
istem obdobju na vzhodu poditnice.

Solo v naravi prestavili na drug termirl ker imajo v

Pomodnik ramatelia P. Smid pove, da so vsaj Stirikrat Ze imeli v enakem obclobju Solo v naravr, pa
ni bilo pretirane gnede na smudi5du. NajbrZ tudi zato, ker se smuda{i rurpor.diio po smudiidu.
Drugi razlog, da ne bi prestavili termina je v tem, da je teZko najti kapacitete, kibi sprejele tako
veliko skupino Solarjev, kotje naia. Meni, da se vsi dovolj nasmudajo.

Go. N. Tu5ek zanim4 de bo organizirano za starle usposabljanje pouka na daljavo?

ct. 4. Lenc pa predlag4 da bi ie med poukom poskusali z delom v spletnih udilnicah ( kje se
zbirajo informaciie, uporaba gesel, ...) saj je skod4 da bi znanje, ki so ga 

-e 
osvojili, tucli pozabili.

Ravnatelj pove, da se v nekaterih ruzredih 2e uporablja pri pouku delo preko spletnih udilnic. Glede
nadina usposabljanja stariev pa bodo 3e razrnislili.

G. F. Dem5ar spraSuje, de so narejeni tudi scenariji v primeru karantene dolodenih razredov a.li
kuhinje.

Ravnateli pove, da so pretehtali razne scenarije in so na delo na daljavo pripravljeni. Za pnmer
kuhinje pa bi lahko hrano vozifi tudi iz centralne SoIe na podru.brice.

G..M. Sturm predlaga, da bi uditelji, ko zaltevajo od udencev iskanje informacij po spletu, navedli
tudi trRL za la.{je iskanje. Iskanje je v nasprotnem primeru zamudno, udenci se ne najdejo, katere
so merodajne.

Ga- T. Jemec izpostavi problem Solanja otrok na centralni namesto na podruieidni Soli. V Davdi
namred ni prostorske stiske, je pa problem v tem, da starsi vpisejo udence na cenfialno Solo. S tem



je vprasljiv obstoj Sole na podruznici. vodstvo je prilagodljivo in omogoda podobne pogoje
udencem na podrufoici kot na centralni soli, kljub temu pa starsi vedno najo"jo .-iog ,u p..pir. 

-

F ,tqqti se strinja s povedanim_, l_3u .. zgoditi, da bo prav s teh razlogov prisro do zaprtja sole,
kar bi bila velika Skoda za kraj. prisiliti se ne da nikoear.

K ti.6

Zakon o osno'vni Soli doloda,_ da mora vsak javni zavod imeti pritozbeno komisijo, ki odloda o
p,ntozbah v zvezi s pravicami in dolinostrni otrok oz. udencev. PritoZbene f.o-iri;" ro najmanj
desetdlanske. Predlagamo, da je v komisiji Sest predstavnikov strokovnih delavcev Sole, dva
predstarmika stariev in dva predstavnika druge sole. Svet stariev predlaga v komisi.lo Nirro Tusek in
Filipa Dem5a{a. Oba se s predlogom strinjata.

Soglasno je sprejet

SKLEp: Nina Tuiek in FitiF DenIar sta izvoljena v pritoibeno komisijo za dobo itirih let.

KtT.7
G. F. Dem5arja zanima po kak5nem kljudu se razdelijo udenci v Sestem razred.u.

Pomodnica ravnatelia M. Dem3ar pove, da najprej gledajo na enakoltedno razdelitev na fante in
dekleta; da podnrZnice ostanejo skupaj (do treh udencev oz- d,e je skupina poziti.vna); de jih ima ved
odlodbo o dodatni shokovni pomodi, le te razdelijo; upoitevajo se najprej prealogi razrednitov;
G. M. .Stunna zanima kako je z odpiranjem in zapirarjem wat Sole. Kako v izjemnih primenh priti
v SoIo?

Na vhodnih watih je napisana telefonska Stevilka na kateri smo nadeloma dosegljivi, na vhodnih
vratih paje zvonec, med poukom sta na deZumem mestu dva udenca, ki obiskovaliJ spustita v iolo.
Trudimo se, da bi uredili odpira4ie na daljavo, vendar zaradi nadina zapiranja wat, sistem ni mogod.
Nova wata pa predstavljajo precej5en stro5ek.

Go. N. Demsar zanim4 kako priklicati uditeljico, de zamujai s prihodom po otroka (npr. nesred4
semaforji,...)? Uditeljica ni zadovoljna, da motimo proces dela izven dogouo4"oegu furu.
Ga. T. Jelenc pove, da so na Soli, kjerje imela prej udence, potekal udni proces v pB todno dolodene
ure in takrat nisi mogel udenca odpeljati. Lahko pa si ga p."j ali po tem.

Pomodnica ravnatelja M. Demsm pove, da se bo za prvi razred nabavil domofon, tdetci 2. - 5.
razreda pa bodo ob dogovorjenih dasih odhajali domov sami.

G' M. sturma zanima, de obstajajo kaksna pravila za pisanje kratkih testov (opise primer)?

Rqvnatelj pove, da je namen pisanja kratkih testov, da se udenci udijo sproti, da se jim privzgojijo
delovne navade. Kratek test naj ne bi bil ocenjen in gre za spremljanje 
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o zranju.

Ga N. Tu5ek pa na predlog starsev 4. razreda predlaga, da bi dolodene udbenike udenci ouidali v
ioli, saj so torbe preteZke.

Pomodnica ravnatelia pove, da so v torbah tudi stvari, ki ne sodijo v umik tistega dneva.

G. P. Zupanc predlag4 da bi tudi uditelji opozorili udence kaj rnj nosijo v solo in desa ne.

Ravnatelj pove, da se bodo v lditeljskem zboru o tem dogovorili. Dodaja p4 da je bilo pred leti o
tem Ze veliko debate in tudi tehtania torb.



9. M. sturn se p'*dlag4 da_ se star5e o nujnih mdevah in spremembah obve5da po e-asistentu(sprememba urg sprennomba dafuma"...).

Sejaje bila zgkliuGena ob 19.45 uri
Zapisala:
Bojana

Predsednik $ysta 5tar3gy;


