
Osnovna Sola Miklavi na Dravskem poliu

Cesta v Dobrovce 21

2204 Miklavi na Dravskem Polju

ZAPISNIK
2. seje Sveta starSev OS tUiklavi in vrtca Miklavi

kije bila dne 15. L2.2O22, ob 17.00 uri,
v iedilnici 05 ruiklavi na Dravskem polju

Prisotni:
22 dlanov Sveta starsev Sole in vrtca, ravnateljica zavoda, Duianka MihaliE Mali, pomodnik

ravnateljice Zvonko Trstenjak, pomodnica ravnateljice dr. Katarina Germiek, vodja podruZnice

Alenka primec, predstavnica razredne stopnje 1-5 Lidija Vinter, predstavnica predmetne stopnje 6-9

Nevenka Gselman, Ur$ka Suhodolfan Homer, pomodnica ravnateljice za vrtec, Ksenija Rode5, vodja

enote vrtca Ciciban

Odsotni:
Odsotnost so opraviiilipredstavniki: 1.b,3.b, 3.c,4.b,5.a, 5.b, 6.b,7.a,9.a in predstavnice skupine

Sovice, Veternice, Raziskovalci in Soniki, odsotni pa so bili predstavniki : 6.d, 7.b,8.a,8.b in

predstavnice skupin Zogice, Baloni, Metulji, Mavrice, Ro2ice, Zelvice in Mehurdki - skupina v enoti

Ciciban.

Dnevni red:

1. Pozdrav in pregled prisotnosti ter seznanitev z dnevnim redom

2. Potrditev zapisnika pretekle seje

3. Realizacija vzgojno izobraievalnega procesa od septembra do decembra2022

4. Razno

ToEka 1: Pozdrav in pregled prisotnosti

Predsednica Sveta star5ev je pozdravila vse prisotne na seji, preverila prisotnost in ugotovila, da je

zelo veliko Stevilo odsotnih predstavnikov star5ev, seja se je kljub temu nadaljevala, sai na dnevnem

redu ni bilo predvidenih kakr5nihkoli sprejemov sklepov, nato je vse prisotne seznanila z dnevnim

redom 2, redne seje,

SKLEP 5T. 1:

Clani Sveta starSev so soglasno, z 22 glasovi ZA, nihEe ni bil proti in nih6e se ni vzdrial, sprejeli

dnevni red 2. seje Sveta star5ev.

Toika 2: Potrditev zapisnika pretekle seie

Zapisnik 1. seje Sveta star5ev O5 Vtiklavi in vrtca Miklavi je bil predstavnikom stariev
poslan preko elektronske poite, predstavniki Sveta star5ev so ga pregledali in nanj niso
podali pripomb, zapisnik so soglasno potrdili.

SKLEP 5T. Z:

elani Sveta stariev so soglasno, z 22 glasovi ZA, nihEe ni bil proti in nihEe se ni vzdrial,
potrdili zapisnik l.seie Sveta star5ev OS fUiklavi in vrtca Miklavi.
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Toika3: Realizaciia vzsoino izobraievalneea procesa od septembra do decembra 2022

Ravnateljica zavoda je povedala, da je realizacija dela v teh 4 mesecih Solskega leta v vedjem delu

uspesno realizirana, kljub teiavam , zaradi manjkajoEega kadra, pouk tede nemoteno, saj se uredijo

nadomeldanja in tudi urnik imamo zelo fleksibilen. Nekaj teZav z realizacijo pouka je, zaradi dnevov

dejavnosti, ki so jih zaradi objektivnih okoli5din morali premikati (slabo vreme...), moinost ogleda

gledaliSke predstave samo ob todno dolodenem terminu.

Ravnateljica je opozorila, da se kaiejo zelo slabi rezultati pri pisnem preverjanju pri matematiki in

slovenSdini, predvsem zaradi tega, ker so udenci nenatandni in povrini, brez potrpljenja, zato ne

preberejo naloge do konca, ker jih moti prevei zapisanega teksta, zato bo potrebno veliko dela na

bralnem podrodju. Pozove tudi vse star$e, naj otroke spodbujajo k branju.

V teh prvih 4 mesecih Solskega leta smo tako izvedli Stevilna Solska in driavna tekmovanja,

kulturno tehniSki dan, naravoslovni dan, Solo v naravi - plavanje za 3 razrede, intenzivne pevske

vaje, predstavitev srednjih 5ol in poklicev za 8. in 9. razrede, karierni sejem za 9. razrede,

izobraievalne delavnice na temo Vrstni5ko nasilje s predavateljico dr. Katjo Ko5ir, 1. starSevski

veder, pogovorne ure in roditeljske sestanke, zdravniSke preglede za utence 6. in 8. razredov,

ustvarjalno delavnico uEencev in starSev za MiklavZev bazar, vstop v veseli december s prireditvijo

earobna vas z naslovom Podarimo si nasmeh. Letos je prireditev potekala malo drugade, saj je bila

razdeljena na dva dela in sicer uienci od 1-3 razreda skupaj s podruinico so se predstavili v prvem

delu, v drugem delu pa so bili uienci od 4-9 razreda. Za takSen naEin organizacije smo se odlodili

predvsem, zaradi varnosti, saj je obisk tega naSega tradicionalnega Miklavievanja zelo velik in je

precejinja gneEa, tako so bile tudi stojnice postavljene po celotni 5oli, novost so bili tudi ietoni

Miklaviki, kot sredstvo za donacije za izdelke, ki so jih ponujali udenci na svojih stojnicah. Na

bazarju se je tako zbralo cca 4.500,00 €, kar je najved do sedaj. Na sami prireditvi je bila tudi

eajnica, kjer so udenci pod vodstvom mentoric ponujali obiskovalcem majhne prigrizke, pecivo in

na pitke.

Ravnateljica je predstavila tudi poroiilo o vzgojnem in preventivnem delovanju Sole v teh mesecih

Solskega leta, kjer je osrednja tema duSevno zdravje s poudarkom na zdravih navadah in vedenju v

vrstniSkih skupinah. Organizirane in izvedene so bile preventivne delavnice v izvedbi zdravstvene

sluibe ZD Adolfa Drolca Maribor in preventivne delavnice Dru5tva zazdravo srce in oiilje za uience

od 1-9 razreda. V letoSnjem Solskem letu je bilo uporabljenih nekaj vzgojnih ukrepov, pri odpravi le

teh pa so sodelovali uienci, star5i in strokovni delavci 5ole. lzredenih je bilo 8 vzgojnih opominov,

zaradi kr5itev pravil Solskega reda.

Pri udencih in starSih smo zaznali, da prihaja do dustvenih in socialnih stisk, zato smo se povezali s

Pedopsihiatridno ambulanto, CSD Maribor, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starSe

Maribor ter Strokovnim centrom mladinski dom Maribor s katerimi bomo sodelovali pri iskanju

najboljSih reSitev.

Pomodnica ravnateljice za vrtec ga. Ur5ka SuhodolEan Homer je predstavila delo v obeh enotah
vrtca in sicer vrtec Vrtiljak v Miklaviu in vrtec Ciciban v Dobrovcih.
Realizacija dela v teh prvih 4 mesecih je bila uspeino izvedena, otroci so v obeh vrtcih imeli
uvajalne dneve za novince, prvi roditeljski sestanek, v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije je bil

izveden mnoiiden tek otrok, otroci vrtca sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira obdina oz. rczna

dru5tva, tako so nastopili na prireditvi Pozdrav jeseni, organiziran je bil kostanjev piknik z dedki in

babicami v sodelovanju z druitvom upokojencev, vrtec so obiskali Studentje medicine v okviru
projekta Medimedo, obe enoti vrtca so obiskali tudi policisti in otrokom predstavili samo delo
policista, izveden je bil tudi starSevski veder na temo Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti, ob
tednu otroka so bile izveden razliEne dejavnosti, v zaietku meseca decembra so vrtec obiskali
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mednarodni partnerji iz projekta Erasmus Plin, skupaj s star5iso bile izvedene ustvarjalne delavnice,

v prostorih obeh enot vrtca poteka bazar izdelkov, ki so jih skupaj z vzgojiteljicami izdelali otroci, v

obe enoti vrtca bo pri5el na obisk tudi Dedek Mraz in obdaril otroke, v mesecu januarju 2023 bo za

otroke organiziran smutarskitedaj in sicer od 9.1. do t3.L.2023.

SKTEP ST. 3:

elani Sveta star$ev so soglasno, z 22 glasovi ZA, nihEe ni bil proti in nihEe se ni vzdrial, potrdili

seznanitev z reatizacija vzgojno izobraievalnega procesa od septembra do decembra2O22

ToEka 4: Razno

predsednica ga. Simona Marko je predstavnike Sveta starSev seznanila s temo, ki smo jo obravnavali

na 1. seji v mesecu septembru in sicer glede organizacije varstva v dasu poiitnic za otroke od 1-4

razreda, kjer je bila dana pobuda, da se javijo starSi, ki so zainteresirani za organizirano varstvo.

Odziv star5ev je bil velik in sicer se je skupno 64 starSev na dopis ge. Marko odzvalo s stali5iem, da

bi koristili organizirano poEitnisko varstvo za svoje otroke, ved starSev pa je tudi izrazilo podporo

taklnemu projektu. Na podlagi pridobljenih mnenj starsev se bo poslala pobuda na obiino Miklavi,

da se dogovorijo glede organizacije potitniSkega varstva, saj je smiselno varstvo organizirati vsaj 8

ur dnevno, tudi glede prostorov, kjer bi varstvo lahko bilo, tukaj je ravnateljica povedala, da bo Sola

vsekakor pri5la nasproti glede prostorov, saj v kolikor bo ustanoviteljica - obdina pristopila k

organizacijivarstva, potem teZav ne bi smelo biti.

Predstavnica star5ev 5.c razreda je dala pobudo, da bi otroke mogode lahko zaieli navajati, da sami

podistijo mize v razredu in pospravijo stole. Ravnateljica pojasni, da ta predlog ni sprejemljiv, ker se

morajo mize po konianem pouku 5e vedno odistiti oz. razkuiiti, teh tistilnih sredstev pa otroci ne

smejo uporabljati.
Predstavnica 2.c razreda pa je opozorila na veliko uporabo odpadne embalaZe, predvsem sokov,

mleka ter da bi bilo smiselno le to nabavljati v vedji embalaii, saj je to bolj smotrno z vidika varstva

okolja in tudi finan6nega vidika. Ravnateljica se s predlogom popolnoma strinja, pove, da je bila Sola

na zelo dobri poti, da se uporaba odpadne embalaie zmanj5a na minimum, vendar jo je situacija s

COVID-19 popolnoma poru5ila in sedaj gremo podasi k zmanj5evanju.

Predstavnica 1.a razreda je na pobudo stariev povpraiala kako je s prehrano otrok zjutraj, ali imajo

otroci moZnost zajtrka. Ravnateljica pojasni, da zajtrka ni na voljo, imajo pa na razpolago sadni

obrok, zato stariem svetuje, da otroka navajajo, da zjutraj preden se gre od doma vsaj nekaj

malega poje.

Predstavnica 9.b razreda je seznanila vse predstavnike starSev glede vozovnice za otroke, ki se

vozijo z avtobusom, v teh zimskih mesecih obdina subvencionira vozovnico, obstaja pa moinost
kupiti vozovnico, kjer se lahko naloii ieljeno Stevilo voienj, to je predvsem zanimivo, za tiste

otroke, ki obiasno uporabljajo avtobusni prevoz, v kolikor se naloZi nad 15 voZenj, se cena zniia.

Predstavnica skupine Mehurdki iz enote Vrtiljak je izpostavila vpraSanje glede klicanja star5ev s

skrite Stevilke in v kolikor starS v tistem trenutku ni dosegljiv, ne more vrniti klica oz. nikogar
priklicati v vrtcu in povpraSati kaj je narobe. Ravnateljica je pojasnila, da signal stacionarnega
telefona ne omogoda klicanja na celotni povriini vrtca, k relevanju teiave se bo nemudoma
pristopilo, saj re5itev obstaja v nabavi mobilnega telefona za potrebe vrtca oz. vzgojiteljic.
Predstavnica te skupine je na pobudo starSev izpostavila teiavo parkiranja oz. ureditve prometnega

reZima v jutranjem terminu med 8 in 8.20 uro, saj se na parkiri5tu pred vrtcem v tem iasu ustvari
nepopisna gneda, tukaj je vhod v Solo za otroke, ki jih star5i 5e pospremijo v Solo in prav tako za

otroke, ki jih starii oddajo v vrtec. Star5i predlagajo moZnost ureditve kroinega prometa, ki bi

zmanjSal jutranjo gnedo. Ravnateljica pojasni, da so predstavniki v Svetu star5ev in v Svetu zavoda

ie dali pobudo glede takine ureditve, kako daleE pa je zadeva na obEini, ki ureja poti oz. kaj je

obfina naredila v zvezi s tem, pa Sola ni bila obve5dena. Glede na to, da je gneda samo v tem
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jutranjem terminu ni podlage za spremembo prometnega reZima so povedali tudi na policiji,

potrebna je samo dobra volja in strpnost stariev oz. voznikov , ki v tem dasu pripeljejo otroke v Solo

oz. vrtec.
Predstavnica stariev te skupine je povedala predlog vseh stariev, da bi Zeleli obdriati dosedanjo

vzgojiteljico, ker se v ponedeljek L9.t2.2022 vrada z daljSega bolniSkega staleia vzgojiteljica, ki je

otroci ne poznajo. Ravnateljica pojasni, da zakonodaja tega ne omogoda, saj je vsakemu

zaposlenemu, ki je odsoten na podlagi bolni5kega staleia omogodena vrnitev na njegovo delovno

mesto.
Predstavnica skupine Zvezdice pa je povpra5ala kdaj se bo popravila ograja v enoti vrtca Ciciban v

Dobrovcih, ki je uniiena od prometne nesreEe, ki se je zgodila Ze kar nekaj iasa nazaj.

Pomoinica ravnateljice ga. Ur5ka Suhodolian Homer pojasni, da so takoj po povzrodeni prometni

nesredi uredili vso dokumentacijo in jo predali obiini, saj obEina kot ustanovitelj ureja vse potrebno

z nastalo Skodo in postavitvijo nove ograje.

Ravnateljica izpostavi, da je nemudoma potrebno nasloviti dopis na obdino z vpraianjem, kdaj bo

postavljena nova ograja.

Ob zakljudku seje ravnateljica vsem prisotnim na seji zaieli prijetne praznike in vse lepo v
prihajajodem letu 2023.

Ga. predsednica Simona Marko se je vsem prisotnim zahvalila za udeleibo na seji in sejo zakljufila.

Seja je bila zakljudena ob 19.30 uri.

Zapisala:

Zdenka Krajnc

Predsednica Sveta stariev:

Simona Ma
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