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ZAPISNIK 
 

seje sveta staršev z dne 01.03.2010 ob 17.30 uri 
v zbornici šole Komen. 

 
 
 
 
Prisotni: Po listi prisotnosti. 
 
Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica 
 
 
Dnevi red: 
 

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka (priloga) 
3. Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti šole za šol.leto 2008/09 (priloga) 
4. Predstavitev rezultatov o sodelovanju staršev s šolo (priloga) 
5. Razvojni načrt šole za obdobje 2009/2012 (priloga) 
6. Poročilo o poslovanju Šolskega sklada 
7. Analiza učno-vzgojnih rezultatov ob zaključku  1.ocenjevalnega obdobja šol. 

leta  2009/10 
8. Razno 
 

K točki 1 
Ugotovljena je bila sklepčnost, nakar so člani sveta staršev dnevni red soglasno sprejeli. 
 
K točki 2 
Člani sveta staršev so zapisnik z dne 2.12.2009 soglasno sprejeli. 
 
K točki 3 
Ravnateljica je predstavila Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti šole za šol.l. 2008/09, 
starši pa so brez dodatnih vprašanj poročilo sprejeli. 



 
K točki 4 
Anketo »Sodelovanje staršev s šolo« je oddalo skupno 63 od 237 staršev. Iz ankete je razbrati, 
da si starši  za Dan šole še vedno želijo kulturno prireditev z razstavo izdelkov, ki jih 
izdelujejo učenci. Nekateri med njimi so tudi pripravljeni sodelovati pri pripravi raznih 
prireditev. 
Veliko staršev je izrazilo željo po roditeljskih sestankih, kjer bi si izmenjali poglede in mnenja 
o življenju otrok v šoli. 
Člani sveta staršev in ravnateljica so ugotovili, da je anketa dosegla svoj namen. 
Na podlagi mnenj in predlogov iz ankete, je svet staršev sprejel naslednji sklep. 
 
Sklep: Z naslednjim šol. letom naj se organizira še netematski roditeljski sestanek v mesecu 
januarju, ki ga skliče razrednik posameznega razreda. 
 
 
K točki 5 
Pri Razvojnem načrtu šole za obdobje 2009/2012 je bilo članom sveta staršev med drugim 
razloženo, kaj je metoda »Braingym«, s katero se bo seznanil UZ in se je bodo posluževali v 
prihodnosti  na šoli. 
Na vprašanje glede  igrišča v Štanjelu, je ravnateljica  povedala, da bo slednje umeščeno   za 
šolo ob poti, dokumentacija za igrišče naj bi bila pripravljena v letošnjem letu. 
S 1.4.2010 se spremeni vozni red in sicer v prid otrokom iz Brestovice (kasnejši jutranji 
odhod) in Štanjela (večje vozilo).  
Zamenjava računalnikov (osebni s prenosnimi) v  računalniški učilnici je predvidena 
predvsem z razlogom, da si šola pridobi še eno učilnico. V prihodnosti se namreč obetata po 2 
oddelka enega razreda  na višji stopnji. 
 
Sklep: Sveta staršev potrdi Razvojni načrt šole za obdobje 2009/2012. 
 
K točki 6 
G. Švigelj je prebral  Poročilo o poslovanju Šolskega sklada in na njega ni bilo nobenih 
pripomb. 
 
Sklep: Potrdi se  Poročilo o poslovanju Šolskega sklada. 
 
 
K točki 7  
Ravnateljica predstavi  Analizo učno-vzgojnih rezultatov ob zaključku 1. ocenjevalnega 
obdobja, kjer se ugotavlja, da se je učna uspešnost  glede na lansko šolsko leto izboljšala, saj 
letos samo dva učenca nista dosegla minimalnega standarda znanja, lani  pa  v istem obdobju 
deset učencev. 
Vzgojnih opominov ni bilo izrečenih. Učitelji so imeli  s posameznimi učenci 54 razgovorov.  
S 1.1.2010 so pričeli z nemščino, kot interesno dejavnostjo. Obiskuje jo šest učencev.  
Letos se prvič izvaja fleksibilni predmetni  pri določenih predmetih v določenih razredih. 
Glede na to, da se učenci udeležujejo šolskega in medobčinskega parlamenta, so člani sveta 
staršev predlagali, da dva predstavnika šolskega parlamenta povabijo na naslednji sestanek 
sveta staršev, da jim predstavita  delo šolskega parlamenta. 
 
Sklep: Potrdi se Analiza učno-vzgojnih rezultatov ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja šol. 
leta 2009/10. 



 
K točki 8 
Eden od članov je dal pobudo, da bi letos Dan šole izvedli malo drugače in sicer, v sklopu 
akcije  »Očistimo Slovenijo«, ki bo potekala v soboto 17.4.2010. Po krajši debati so se starši 
odločili, da naj Dan šole  ostane kot je bilo planirano v  šolskem koledarju 
Na sestanku so starši pod to točko razpravljali tudi o imenu šolskega  glasila Mladi bori, ki je 
med starši in učenci slabše  prepoznavno in zelo podobno imenu glasila sosednje šole. Starši 
so se strinjali, da se sproži razprava o spremembi imena glasila šole.  
Starši so opozorili, da se vhodna vrata zelo težko odpirajo, da so šolske torbe pretežke. 
Ravnateljica bo posredovala  pripombo v zvezi z vrati hišniku. Posledično jih zanima, kako je 
s  projektom » gradivo za na klop«. Glede učbenikov, pa bo ravnateljica podala odgovor na 
naslednjem sestanku. 
Starši iz Štanjela sprašujejo, ali je kaj možnosti, da bi imeli tudi v Štanjelu učitelja športne 
vzgoje v 6. razredu. Ravnateljica je povedala, da za to šolsko leto te možnosti ni. 
Svet staršev OŠ Radovljica je poslal pobudo za zmanjšanje število otrok v oddelku iz 28 na 
24 v prvi triadi na vse OŠ v Sloveniji. S to pobudo se strinja tudi svet staršev OŠ Komen, zato 
je ta pobuda sprejeta in podprta s podpisi vseh članov sveta staršev. 
 
 
Zaključek sestanka ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                          Predsednik sveta staršev: 
Iris Žvanut                                                                            Stane Švigelj 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


