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02. 
2012 

18.12.2012 
REDNA SEJA 

16.30 do 18.20 Zbornica OŠ Komen Po listi prisotnosti 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ KOMEN:   

1 DNEVNI RED : 
1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled obrazložitve in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
3. Obravnava in dopolnitve Programa razvoja OŠ Antona Šibelja-Stjenka KOMEN za obdobje 2013-2017. 
4. Aktualna problematika na šoli. 
5. Aktualna zakonodajna in druga vprašanja s področja šolstva. 
6. Sprememba Pravilnika o delu Sveta staršev 
7. Sprememba Pravil šolskega reda. 
8. Razno. 

 

  

Ad1 Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda 
 Ugotovljena je bila sklepčnost. 
 Predlagana širitev dnevnega reda z glasovanjem za spremembo Pravilnika Sveta staršev in spremembe pravil šolskega 

reda.  
 Soglasno sprejet razširjeni dnevni red seje Sveta staršev. 

 

  
 

Ad2 Pregled, obrazložitve in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
 Na zapisnik Sveta staršev z dne 27.09.2012 NI bilo pripomb.  
 Ravnateljica seznami starše, da v zvezi s financiranjem dodatnega učitelja pri praktičnem delu predmeta Tehnika in 

tehnologija z občine ni nobenega odgovora.  
 Starši predlagajo, da se na 1. roditeljskem sestanku povabi starše k sodelovanju na naravoslovnih in tehničnih dnevih, 

če se tako lahko izognemo plačevanju zunanjih sodelavcev. Poziv naj bo objavljen tudi na spletni strani šole. 
 Sekretarka za družbene dejavnosti na občini Polona Makovec se zavzema za sanacijo cestišča (luža) na šolskem 

postajališču. 
 Zapisnik soglasno potrjen. 

 

 
 

 
 

Ad3 Obravnava in dopolnitve Programa razvoja OŠ Antona Šibelja-Stjenka KOMEN za obdobje 2013-2017 

 Za zagotavljanje večje varnosti učencev bo varstvo vozačev organizirano kot učna ura. Nekateri starši izražajo 
pomisleke in predlagajo, da se tak način varstva vzpostavi začasno. Še vedno bi želeli, da učitelj v varstvu vozačev 
lahko samostojno odloči ali bo učence odpeljal ven ali bodo ostali v razredu. 
 

 SKLEP 1; 
Svet staršev se je seznanil z dokumentom ter daje nanj pozitivno mnenje. Na eni od naslednjih sej 

Sveta staršev se pričakuje poročilo o doseženem napredku s strani ravnateljice. Ocena ( ) 
 

 
 

 

Ad4 Aktualna problematika na šoli  
 Ravnateljica OŠ Komen je pojasnila neljubi dogodek med dvema učencema. Starši predlagajo, da se učence pouči, 

kako naj reagirajo, če so priče nasilju. Spodbudijo naj jih, da poskušajo preprečiti nasilno vedenje in ne biti le v vlogi 
opazovalca. 
 

  

Ad5 Aktualna zakonodajna in druga vprašanja s področja šolstva  
 Ravnateljica seznani Svet staršev s predvidenimi spremembami zakonodaje. Poudari pa, da so spremembe še vedno v 

postopku usklajevanj med sindikatom in MIZKŠ in zato nedokončne.  Prizadeva pa si in upa, da bo OŠ Komen ena 
izmed izbranih šol pri uvajanju  tujega jezika - angleščine že v 1. razredu.  
 

  

Ad6 Sprememba pravilnika o delu Sveta staršev 
 

 32 členu  ( na koncu ) se dodajo naslednji odstavki: 
Dokončno verzijo zapisnika je potrebno v roku treh delovnih dni posredovati na e-mail naslove vseh članov Sveta 
staršev. Za pošiljanje zapisnika je zadolžen predcedujoči/a seji Sveta staršev na katero se zapisnik nanaša. 
 
Z dnem pošiljanja teče petdnevni rok ( delovni dnevi ), za pripombe na zapisnik s strani članov Sveta staršev. V 
kolikor pripomb ni, postane po navedenem roku zapisnik veljaven (beri – potrjen) 
 
Po potrditvi zapisnika se le ta objavi na spletni strani OŠ Komen. Za objavo zapisnika je zadolžen/a ravnatelj/ica OŠ 
Komen  
 

 
 SKLEP 2; 

Svet staršev soglasno sprejme dopolnilo Poslovnika o delu Sveta staršev, ki določa, da bo zapisnik seje 
SŠ v roku 10 delovnih dni objavljen na spletni strani. 
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Ad7 Sprememba Pravil šolskega reda 

 Ravnateljica predstavi spremembe pri izrekanju vzgojnih ukrepov, rigoroznejša pravila za dodeljevanje neopravičenih 
ur v primerih kot so : če je učenec odstranjen  od šolske ure zaradi neprimernega vedenja ter po pouku ne opravi 
dodatne ure učenja, ki mu je dodeljena, se to tretira kot neopravičeno uro. Uvede se tudi večnivojsko opozarjanje 
učencev ( ustni opomin, pisni opomin, etc...). Ko učenec trikrat pozabi ključek za malico, se učencu kosilo NE dodeli. 
 

 SKLEP 3; 

Svet staršev soglasno sprejme spremembe  Pravil  šolskega reda. Ocena ( ) 

 

  

Ad8 Razno 
 Straši opozorijo, da je bila vsebina filma, ki so ga v sklopu Tedna otroka gledali učenci predmetne stopnje neprimerna. 

Ravnateljica se opraviči in obljubi, da bo v prihodnosti cenzura ostrejša. 
 

 Svet staršev se seznani s pisnim odstopom predstavnikov 6.b razreda v iz osebnih razlogov. Ponovne volitve 

predstavnikov 6.b razreda v Svet staršev bodo izvedene v začetku naslednjega koledarskega leta. Ocena ( ) 
 

 Starše zanima, če bo organiziran prevoz v šolo tudi iz občine Miren-Kostanjevica. 
Ravnateljica pojasni, da se o prevozu dogovarjajo in pove, da je na javnem razpisu naloge prevoznika prevzel 
prevoznik Ogrinc kot najbolj konkurenčen prevoznik. Potrebno je tudi dogovriti financiranje prevoza. Prevoz mora 
namreč financirati občina Miren-Kostanjevica. Dogovarjanje na relaciji občina Komen – občina Miren-Kostanjevica 
teče.  
 
 

  

End Zaključek seje 
 

 Predsednik Sveta staršev sejo zaključi ob 18:20 uri 
 

  

 
 
 
Zapisal/a zapisničarka Sveta staršev 

Ga. Katarina Pleško 
 
 
Predsednik Sveta staršev OŠ Komen 
Sebastjan Birsa 

 


