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OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA ŠIBELJA – STJENKA KOMEN 
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE  
Komen 61 a 
6223 Komen 
 
Tel.: 05 7318920, fax: 05 7318921    identifikacijska št.: SI23027746 
e-mail: os.komen@guest.arnes.si    matična številka: 5087554000 
 
Datum:31.05.2010 
 

Z A P I S N I K 
 

seje sveta staršev, 27. maja 2010, ob 17.30 uri v zbornici šole v Komnu 

Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda 

      2.   Potrditev zapisnika zadnjega sestanka  

3.   Obravnava predloga ravnateljice o izvajanju oblik diferenciacije pri SLO, 

      TJA in MAT v šol. letu 2010/11 ter oblikovanje mnenja Sveta staršev 

4.   Obravnava izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto   

      ter pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov   

      in drugih učnih gradiv (Priloga) 

5.   Analiza Dneva šole in seznanitev z aktivnostmi šole od zadnjega srečanja 

6.   Pobude in predlogi 

7. Razno  (Predlog nadstandardnih programov, Razširitev predmetnika) 

 
Prisotni: po listi prisotnosti 
                
K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Ravnateljica je predlagala razširitev dnevnega reda s Predlogom 
nadstandardnih programov in Razširitev predmetnika. Člani sveta staršev so razširjeni dnevni red 
soglasno sprejeli. 
 
K točki 2  
Člani sveta staršev so zapisnik z dne 2.12.2009 soglasno potrdili.  
 
K točki 3 
Po predstavljenih predlaganih oblikah diferenciacije svet staršev sprejme naslednji 
 

Sklep: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlogu ravnateljice o izvajanju 
oblik diferenciacije pri SLO, TJA in MAT v šol. letu 2010/11. 
 

Starši bodo ob obvestilu o izbiri nivoja povabljeni tudi na pogovorno uro, če so v dvomih o primernem 
nivoju za svojega otroka. Ustreznost izbranega nivoja bodo spremljali učitelji ves čas, prehod med letom 
bo vedno možen. 
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K točki 4 
Gospa Vlasta Metlikovec je predstavila izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto.  
Po razpravi in pojasnilih o kriterijih izbire učbenikov in delovnih zvezkov, člani sveta staršev sprejmejo 
naslednji 
 

Sklep: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru delovnih 
zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2010/11. 

 
K točki 5 
Člani sveta staršev niso slišali negativnih mnenj o izvedbi Dneva šole, razen, da je predstavitev vseh 
razredov trajala predolgo. Za rešitev te pomanjkljivosti je bil podan predlog, da bi se izmenično 
predstavljali eno leto nižja in drugo leto višja stopnja (1 mama). Večina staršev podpre, da Dan šole ne bi 
bil na petek pred prvomajskimi počitnicami. Pohvalijo tehnično izvedbo in razredne stojnice. 
 
K točki 6 
Starši se seznanijo z obsegom dela, ki je potreben za organizacijo šole v naravi. Predlagajo, da je 
predstavnik staršev seznanjen s potekom organizacije v primeru nenadnih sprememb, vezanih bodisi na 
datum ali kraj šole v naravi. 
Predstavnica 4. razreda se čudi, da je šlo na izlet v Avstrijo tako malo otrok iz Komna in poroča o 
navdušenosti štanjelskih otrok. 
 
K točki 7 
 

Sklep: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru nadstandardnih 
programov za šolsko leto 2010/11. 

 
Sklep: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje za razširitev predmetnika s polovico 
razredne ure na teden v šolskem letu 2010/11. 

 
Starši podprejo predlog predstavnice 6. razreda, da se na šolskem dvorišču uredi kolesarnica.  
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.20. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


