
Osnovna Sola Vid
Abramova 26, Ljubljana

Datum: 25.2.2014

Stev.: 2014-41A-1

Zapisnik
3. seje Sveta starSev OS Vi6, ki je bila v torek, 25.2. 2014 ob 17.00 uri v zbornici Sole

na Abramovi 26

Prisotni: predsednik in predstavniki Sveta stariev OS Vie in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.

Opravideno odsotni: Bo5tjan Batagelj, Franc Zalar.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
2. Porodila o delu med sejama:

a. porodilo predsednika sveta star5ev
b. porodilo star5ev - dlanov sveta Sole
c. porodilo ravnatelja.

3. Pregled odprtih sklepov.
4. Anketa o zadovoljstvu star5ev.
5. Delovni zvezki - rezultatianalize 201212013.
6. Prometna problematika o okoliciSolskih objektov.
7. Vpra5anja in pobude starSev.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20140225-1-1: Svet star5ev soglasno potrjuje predlagani dnevni red z 19. glasovi ZA.

K2) Porodila o delu med sejama

Sklep 20140225-2-1:Svet star5ev se je seznanil s porodilom predsednika sveta
star5ev in poro6ilom star5ev v svetu Sole 22. glasovi ZA.

Sklep 20140225-2-2: Svet star$ev se je seznanil s porodilom ravnatella z 22. glasovi
zA.

K3) Pregled odprtih sklepov

Sklep 20140225-03-01: e lani Sveta starSev so se seznanili s trenutnim stanjem
starih sklepov in ga potrjujejo z 22. glasovi ZA.

K4) Anketa o zadovoljstvu star5ev

Sklep 20140225-04-01: elani Sveta star5ev so opravili testno anketiranje in razpravo
o vpra5alniku. Pobude za spremembo / dopolnitev vpra5anj naj 6lani sveta star5ev
posredujejo po emailu v tajni5tvo Sole do ponedeljka 03.03. opoldne.



K5) Delovni zvezki- rezultati analize 201212013

Sklep 20140225-05-01: e lani Sveta star5ev so se seznanili z rezultati analize
nabavnih cen delovnih zvezkov v letu 2013114. Glede na zelo visoke cene delovnih
zvezkov na OS Vi6 predlagamo vodstvu Sole, da v kolektivu opravi temeljito nzptavo
o nujnosti uporabe delovnih zvezkov in za naslednje Solsko leto pripravi znatno bolj
restriktiven predlog. Cilj - za vsak razred - naj bo cena delovnih zvezkov pod
povpredno ceno ljubljanskih osnovnih 5ol. Sklep je sprejet 221. glasovi ZA.

K6) Prometna problematika o okolici Solskih objektov

Sklep 20140225-06-01: elani Sveta star5ev so se seznanili z re5evanjem prometne
problematike in z dopisom, ki naj prispeva k vedji varnosti v neposredni okolici Solskih
objektov. Sklep je sprejet z 20 glasovi ZA.

K7) Vpra5anja in pobude star5ev

Sklep 20140225-07-1: Svet star5ev se je seznanil z odgovori vodstva Sole na
vpra5anja in pobude star5ev.

Seja sveta star5ev je bila zakljudena ob 19.30 uri.
Naslednja seja sveta star5ev bo predvidoma 15.4.2014.

Zapisala,
Zdenka Hosta
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