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Zapisnik
2. se'je ilanov Sveta starler'2, osnovne Sole Slovenska Bistrica,

ki je bila dne 21.1.2021 oh 17.30

Prisotni: I I predstavnikot starSev. Sonja Arbeiter, JoZica Smogavec
Odsotni: 9 predstavniki star5ev (od teh so se 3 opravidili)

Dner ni red:

Predstavitev kandidatov, prilavljenih na razpis za ravnatelja 2. OS Slovenska Bistrica
Potrditev dnevnega reda
Podaja mnenja o kandidatih za ravnatelja 2. OS Slovenska Bistrica
Valeta
Rezultati ankete glede pouka na daljavo in samo testiranja
Pobude in predlogi

K toiki I

Ker so k predstavitvi kandidatov, prijavljenih na razpis za ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica
bili povabljeni tako predstavniki Sveta star5ev kot tudi predstavniki Sveta zavoda, je predsednica Sveta
zavoda uvodoma pozdravila dlane obeh organov Sole injih seznanila, daje bil v lJradnem listu dne 26. 3.
2021 objavljan razpis za ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica. Na razpisano delovno meslo so se
prijavili 3 kandidati. Vloge so bile prejete v roku in so vsebovale vso zahtevano dokumentacijo, kar pomeni,
da so bile pravodasne in popolne.

V nadaljevanjuje predsednica Sveta zavoda kandidate povabila k predstavitvi, po abecednem vrstnem redu
M. F.. N. P. C.. in J. P.

Vsi kandidati so imeli zelo dobro in izdrpno pripravtjeno predstavitev. progrirm in vizijo. tako da vprasanj
(razen enega. postavljenega vsem trem kandidatom s strani ge. Ane Budar: >Kako si predstavljajo
sodelovanje ravnatelja s starSi?). ni bilo.

Predsednica Sveta starSev je razloLila. da je bil Svet star5ev dne I 5.4.2021 pozvan s strani Sveta zavoda.
da poda obrazloZena mnenja o kandidatih za ravnatelja. ki izpolnjujejo pogoje in se obrazloZeno mnenje,
opremljeno s podpisom predsednice Sveta starSev. posreduje Svetu zavoda.

Mnenje o izbiri ravnatelja 2. osnovne 5olc Slovenska Bistrica

Svet starSev je na 2. redni seji Sveta star5ev seznanil z vlogami treh kandidatov. ki izpotnjujejo pogoje za
delovno mesto ravnatelja 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica.

Kandidati so predstavili jasne in zanimive smemice. dobro pripravljen program in vizijo Sole. Predstavili
so se kot dobri vodje. veliko te2o so izrazili na medsebojnem zaupanju. sodelovanju znotraj kolektiva. kot
tudi sodelovanju z okolico in zunanjimi institucijami. timskem delu ter dobri in odprti komunikaciji.

Po kondanih predstavitvah kandidatovje Svet star5ev nadaljeval sejo.

K todki 2

ilani Sveta starSev so soglasno potrdili dnevni red.

K toiki 3



Svet starSe!'vsem trem kandidatom z glasovi vseh prisotnih dlanov dajc pozitivno mnenje in podporo
Ocenjuje, daje njihova zaartana pot pravilna.

Ravnateljica je izrazila Zeljo in prizadevanja. da se valeta za udence 9. razredov v vsakem primeru izvede.
upo5tevajod vse ukrepe za prepredevanje Sirjenja nalezljivih bolezni. Vodstvo bo v ta namen odprto za

sprotne dogovore in upoStevanje Zelia udencev.
Tudi starSi so izrazili veliko Zeljo po izvedbi valete.

Valeta je predvidena l5..iunija v popoldanskem dasu. s star5i. Prispevck na uienca bo 5€. Kraj dogajanja
bo iolska telovadnica. Stevilo povabllenih na udenca bo ome'jeno (2 odrasla na I udenca). Za pogostitev

bodo utenci predlagali meni. Hrano bomo priprar ili r' Solski kuhinji.

K toiki 5

ANKETA _ POUK NA DALJAVO
Ravnateljica je podala rezultate ankele za starSe, glede pouka na daljavo:

Udenci prve triade v vedini niso imeli tezav z internetno povezavo, video konference so jim ustrezale, saj

so na ta nadin vsaj delno nadomestili medosebni stik. navodila s strani Sole so bila podana pravodasno.

Udenci so zj utraj redno pridenjali s Solskim delom. ga opravili tudi v vedini v dopoldanskem dasu, v
popoldanskem dasu pajim je delo za Solo predstavljalo pribliZno eno uro dasa.

Anketa je pokazala. da otroci v vedini niso preobremenjeni in da starsi v skromnem deleZu sodelujejo z

uditelji podalj5anega bivanja. kjer bi lahko udencem pomagali z dodatno razlago. Toje za vodstvo 5ole

zaskrbljujod podatek.

Anketa med starSi 4. in 5. razredov je pokazala. da utencem popoldanske naloge vzamejo od 1-2 uri
popoldanskega dasa. Kot dober seje pokazal pouk po ustaljenem umiku. karje v veliki meri razbremenilo

starse.
Vedina starSev je zadovoljna z uditeljevo povratno informacijo. Pokazalo seje tudi dovolj dobro

motiviranje udencev s strani uditeljev.
Prav tako kot starSi prve triade, tudi starSi 4. in 5. razredov z uditelji podaljSanega bivanja ne sodelujejo.

ietrtina vseh star5ev pa meni, da so udenci preobremenjeni. V primeru potrebne pomodi so se udenci v
vedini obradali na uditelj e.

Udenci od 6. do 9. razreda v skladu z rezultati ankete niso preobremenjeni. Odmori za udence so dovolj
dolgi. Udenci so imeli moZnost pridobtjeno znanje pokazati na ved nadinov: s seminarskimi nalogami.
govomimi nastopi, pisnim in ustnim ocenjevanjem. .. .). Zaskrbljujode pa je, da motiviranost za Solsko

delo upada.

Ravnateljica ob koncu pove, da so bili vjanuarju 2021 pozvani na razgovor starSi otrok z udnimi

teZavami. katerim so na osnovi soglasja nudili dodatno strokovno pomod tudi v dasu Solskih poditnic.

S strani stariev je bilo podano vpraSanje. kako so pa uditelji bili zadovoljni z delom na daljavo. Glede na

to. da motivacija otrok upadaje bilo predlagano. da se iz udne snovi izlodi snov. ki predstavlja balast. Na

strani starSevje bila izraZena tudi zaskrbljenost glede pasti intemeta.

Na navedeno v prejSnjem odstavku je ravnateljica obrazloZila. daje glede snovi Zavod RS Ze naredil

selekcijo in izpostavil samo temeljna znanja. Tudi uditel.li so se v nastalih situacijah sproti udili in se
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Valeta bo sestavljena iz krajSega kulturnega programa, slovesne podelitve zakljudnih sprideval in plesa.

Pogostitev bomo pripravili za udence. starSi se po uradnem delu poslovijo.



trudili udencem snor dimbolj pribliZari. Res paje. da.le bilo delo otrok L triade nemogoie brez pomodi

starsev. Zato seje ravnateljica star5em zahvalila za vso prizadevnost in trud v dasu pouka na daliavo.
Kar zadeva pasti intemeta, je Sola veliko razmi5ljala o tem, na to temo je bilo ponujeno tudi internetno
predavanje mag. Janija Prgida. Sola je tezavo s pastjo interneta zadutila in hitro ukrepala. Uditelii so

dosledno opozarjali. naj starSi otroke preverjajo, kaj delajo na radunalniku.

Starsi so pohvalili posluh uditeljev, da so ukrepali, ko so opazili padanje motivacije. Pohvalili so. daje bil
sistem odlidno postavljen in dragocen je bil Ziv stik z uditeljem. Povedano paje bilo tudi. da motivacija
sdasoma ni padla samo udencem, temved vsem in to ni krivda Sole. temved situacije. v kateri smo se

znaSli.

Pomodnica ravnateljice. ga. JoZica Smogavec je k tenu dodala 5e izku5nle o doZivljanju pouka na daljavo
s strani utitelja. Prva teZava se je pojavila i;e z zatelnint zbiranjem utencem pri uri: vklop kanter.

mikrofonor'. ponavtjanje snovi. ... - vseje zahtevalo veliko dasa. Ogromno snovi se je zreduciralo in tudi
nivo znanja se je prilagodit.
Povedal seje razkorak nred tistimi. ki so samostojni in tistimi. ki potrebujejo pomod.

Po vmitvi nazaj v Solske klopi so udenci precej drugadni: bolj mimi. manj odzivni. dalj dasa potrebujejo.

da odgovorijo na vpra5anja in v udilnicah ni toliko Zivljenja in energije, kot prej.
Poudarek je na graditvi temeljnega znanja. da se bo lahko nato na tem temelju gradilo znanje naprej. V

\/ tem trenutku niso pomembne ocene, pomembna vrednota je znanje.

ANKETA - SAMO TESTIRANJE
Ravnateljicaje podala rezultat ankete glede samo testiranja udencev od 7. -9. razreda:
Stevilo prijavtjenih za samo testiranje po razredih je naslednje:

- v 7. razredu: 7 udencev (od 50)
- v 8. razredu: l8 udencev (od 57)
- v 9. razredu: l7 udencev (od 43)

V nadaljevanju je ravnateljica pozvala starSe k razmisleku o samo testiranju 5e ostalih udencev.

Testiranje se bo izvajalo na varen nadin in udenci zaradi tega ne bodo izpostavljeni. Tudi pouk ne bo

okmjen. Testiranje bodo usmerjali delavcijavnih del v Solski telovadnici. kjer lahko spoStujemo ustrezne

ukrepe.

K toiki 6
Med pobudami in predlogi je bil izpostavljen kondni izlet udencev. Le{i naj bi se podali peS v bliZnjo

. okolico. se prepustili igri. spontanemu druZenju in pogovoru. UpoStevali bomo njihove predloge in ZeljeY 
za razliine aktivnosti-

Seja Sveta starSevje bila zakljudena ob 19.35.

Zapisala Predsedni Sveta starSev:

Andreja Koren Ana Budar


