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01. 
2012 

27.09.2012 17:00 do 19.30 Zbornica OŠ Komen Po listi prisotnosti 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ KOMEN:   

1 DNEVNI RED : 
1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Konstituiranje Sveta staršev, volitve predsednika in namestnika. 
3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
4. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šol. leto 2011/12, mnenja, 

predlogi. 
5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2012/13, mnenja, predlogi. 
6. Imenovanje predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada. 
7. Obravnava in sprejem novega Poslovnika o delu Sveta staršev. 
8. Predlogi, pripombe, mnenja staršev  s 1. roditeljskega sestanka. 
9. Volitve nadomestnega člana v Svet šole. 
10. Razno: 

 

  

Ad1 Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda 
 Ugotovljena je bila sklepčnost. 
 Soglasno sprejet dnevni red seje Sveta staršev.  

 

  
 

Ad2 Konstituiranje Sveta staršev, volitve predsednika in namestnika 
 Izvedene so bile javne volitve predsedika Sveta staršev kot tudi volitve njegovega namestika.  

 
 SKLEP1;  

Izvoljen je bil predsedenik Sveta staršev Sebastjan Birsa ter njegova namestnica Petja Grmek. 
 

 
 

 
 

Ad3 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
 Na zapisnik Sveta staršev z dne 30.05.2012 NI bilo pripomb. 
 Zapisnik soglasno potrjen. 

 

 
 

 

Ad4 Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šol. leto 2011/12, mnenja, predlogi 
 Ravnateljica OŠ Komen je povzela letno poročilo ter poudarila, da so v njem zajeta poročila vseh učiteljev in delavcev 

šole ter podrobne analize NPZ-jev in drugih dejavnosti ki se odvijajo na šoli. 
 Sledila je obrazložitev rezultatov NPZ. Rezultati NPZ-ja v 9. razreda OŠ Komen so nadpovprečni. Rezultati NPZ-ja 6. 

razreda OŠ Komen pa ne prikazujejo realne slike, saj udeležba ni obvezna, zajeti vzorec za izračun republiškega 
povprečja pa ne zajema celotne populacije šestošolcev v Sloveniji. 

 Svet staršev je bil seznanjen z uvedenim dežurnim učiteljem v času kosila. Dežurni učitelj si zaznana nepravilna 
obnašanja oz. morebitna kršenja pravil zapisuje v zvezek. Po besedah ravnateljice je to pripomoglo k izboljšanju 
obnašanja v času kosil.  

 
 SKLEP2; 

Svet staršev se je seznanil z letnim poročilom za šolsko leto 2011/2012 ter daje nanj pozitivno mnenje 
s spodnjim pozivom. 
 

 POZIV;  
Predstavniki sveta staršev pozivamo učiteljski kolektiv OŠ Komen k doslednemu izvajanju vzgojnega 
načrta in postavljenih pravil šolskega reda. Opozoriti celoten kolektiv OŠ Komen. 
 

  

Ad5 Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2012/13, mnenja, predlogi  
 Ravnateljica je predstavila letni načrt dela (LND) za šolsko leto 2012/2013. 
 Ravnateljica seznani Svet staršev s slabimi pogoji dela pri predmetu Tehnika in tehnologija (neprimernost učilnice, 

dislocirano izvajanje pouka – v dveh ločenih učilnicah, neprimerna oprema, etc...). 
 Zaradi ločenosti učilnic del učencev ostaja brez nadzora učitelja v času izvajanja praktičnega dela. 
 V premajnem delavniškem prostoru je tudi ogrožena varnost oz. varno delo osnovnošolcev. 
 Ustrezna učilnica oz. učilnica Tehnike je bila dana v uporabo vrtcu Sežana. 

 
 SKLEP3; 

Svet staršev pričakuje, da bo šola spodbujala učence k tehničnim poklicem ter poziva Svet zavoda OŠ 
Komen k uvedbi zaračunavanja najemenine za oddajanje prostorov Vrtcu Sežana. S pridobljenimi 
sredstvi bi OŠ Komen zagotavljala dodatnega učitelja pri predmetu Tehnika in tehnologija v času, ko so 
učenci ločeni po razredih. S temi sredstvi bi OŠ Komen tudi obnavljala potrebno opremo za izvedbo 
pouka.  

 
 SKLEP4; 

Svet staršev se je seznanil z LND ter nanj daje pozitivno mnenje. 
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Ad6 Imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada 

 Ravnateljica predstavi delovanje ter namembnost šolskega sklada. 
 Sredstva se v sklad natekajo iz raznih prireditev (koncerti, Miklavžev sejem, akcija Drobtinice) ter iz donacij 

posameznikov. 
 Sredstva se namenjajo za pomoč socialno šibkih staršev učencev, za pomoč/spodbujanje nadarjenih učencev ter za 

strokovna izobraževanja učiteljev. 
 Izvedeno je bilo imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada. 

 
 SKLEP5; 

V Upravni odbor šolskega sklada je Svet staršev soglasno imenoval / so bil imenovani: Zoran Spasevič, 
Petja Grmek in Katjuša Ščuka 
  

  

Ad7 Obravnava in sprejem novega Poslovnika o delu Sveta staršev  
 Ravnateljica predstavi tekst novega poslovnika o delu Sveta staršev. 
 Osnovna sprememba je v dolžini mandata in sicer se mandat iz dosedanjih 3 let podaljšuje na 4 leta. Podaljšanje sledi 

mandatu Sveta zavoda ter se z njim uskladi. 
 Spremeni se način objave zapisnika Sveta staršev in sicer v 3. Členu – prvi odstavek : 
 Delo sveta staršev je javno. Javnost dela se uresničuje z objavo zapisnikov sestankov na spletni strani šole 
 SKLEP6; 

Svet staršev soglasno sprejme nov poslovnik o delu Sveta staršev 
 

  

Ad8 Predlogi, pripombe, mnenja staršev  s 1. roditeljskega sestanka 
 Starši predlagajo izvedbo skupnega roditeljskega sestanka v primernejšem okolju ... npr. v telovadnici, saj je bilo na 

zadnje skupnem roditeljskem sestanku, ki je bil v avli OŠ premalo prostora za vse starše učencev. 
 

 Starši izražajo pomisleke o možni zlorabi podatkov, ki se po novem vodijo v e-obliki skozi projekt e-asistent. Podatki se 
namreč hranijo na serverju s pogodbo izbranega izvajalca. Starši bi želeli, da bi bila predstavitev na roditeljskem 
sestanku nekoliko bolj podrobna. 
Ravnateljica pojasni, da se elektronsko vodenje šolske dokumentacije izvaja preko zunanjega servisa in je enotno za 
vso Slovenijo. Za varstvo podatkov je poskrbljeno kot v drugih tovrstnih programih. Šola je sklenila pogodbo za 
elektronsko vodenje dokumentacije, ker prihrani precej sredstev in s tem razbremeni učitelje.  
 

 V 6. razredu bosta združena dva dneva dejavnosti na en dan. 
Ravnateljica pojasni, da se bo skupaj s starši določilo, kateri dan bo zato pouka prost dan. 

 
 Izpostavi se problematika šole v naravi ( obvezno/neobvezno, združevanje aktivnosti ) 

Ravnateljica pojasni, da so šole v naravi del nadstandardnega programa šole in niso obvezne. Učenci lahko brez 
pojasnila o neudeležbi vzamejo proste dneve ob pravočasni napovedi. Za finančno pomoč se lahko vedno obrnejo na 
Šolski sklad. 
Šola združuje aktivnosti, da prihrani stroške prevoza in namestitve. Zato bodo med smučanjem v Cerknem učenci 
opravili tudi predpisane ure plavanja. Kdor se ne bo udeležil smučanja, bo opravil plavanje s kakšnim drugim 
razredom. Šola v naravi pa ni le učenje dotičnih prvin temveč tudi namenjena tako socializaciji, privajanj 
samostojnosti, etc... 
 

  

Ad9 Volitve nadomestnega člana v Svet šole 
 Predstavniki Sveta staršev na javnih volitvah soglasno izvolijo nadomestnega člana v Svet šole 

 
 SKLEP7; 

Soglasno izvoljeni nadomestni član v Svet šole je Primož Gustinčič 
 

  

Ad10 Razno 
 Straši predlagajo umik sladkorja, kadar je na jedilniku polenta z mlekom. Tudi sicer je v šolski prehrani preveč 

sladkorja. 
Ravnateljica pojasni, da bo ta predlog prediskutiran v ustreznih organih OŠ. 
 

 Starši sprašujejo, zakaj je bila na položnici plačila storitev OŠ postavka za voden ogled po gozdu.  
Ravnateljica pojasni, da bo preverila, vendar je bilo najbrž potrebno vodenje plačati. Kadar se le da, za vodenje 
izkoristijo poznanstva ustreznih strokovnjakov in tovrstne izdatke prihranijo. Dobrodošla je tudi pomoč staršev. 
 

 Starše zanima, kam gre prispevek za materialne stroške podaljšanega bivanja. Starši opažajo samo risanje in 
barvanje. 
Ravnateljica pojasni, da z ministerstva dobijo premalo sredstev že za realizacijo učnih načrtov in ne ve, kako bi 
poravnala stroške za nakup gline in ostalih pripomočkov. Zato želi, da bi v podaljšanem bivanju učiteljice naročale 
materiale in omogočale razvijanje potencialnih spretnosti učencev. 
 

 Starši nižjih razredov pričakujejo, da bodo učenci v podaljšanem bivanju naredili domačo nalogo in jo bodo učiteljice 
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tudi vsebinsko pregledale.  
Ravnateljica pojasni, da imajo v podaljšanem bivanju določeno učno uro, ko se delajo domače naloge, vendar se 
pravilnost pregleduje pri pouku. Tako dobi učiteljica vpogled v osvojeno znanje učencev. Če imajo učenci v času učne 
ure druge dejavnosti, morajo sami oz. starši poskrbeti za izvedbo domače naloge. Starši višjih razredov soglasno 
izpostavijo, da naj bodo domače naloge odgovornost otroka in naj starši ne bdijo nad pisanjem le-teh. Nujno je treba 
otrokom že v prvem razredu dodeliti to odgovornost in kasneje so težave na to temo manjše.   
 
Straši po takem pojasnilu prosijo, naj bo na 1. roditeljskem sestanku v prihodnje ta režim v 
podaljšanem bivanju jasneje predstavljen. 
 

 Starši  otrok, ki obiskujejo podružnično šolo Štanjel sprašujejo, kako je s prepovedjo igre z žogo. 
Ravnateljica pojasni, da zjutraj igra z žogo pred samo šolo ni dovoljena zaradi gostega prometa. Popoldan lahko 
učitelj podaljšanega bivanja po lastni presoji žogo dovoli. 
 

 Starši prosijo, če se lahko sanira luža na dovozni poti, kjer ustavlja avtobus. 
 

 Starši želijo več ponudb za šolo v naravi, ki je bila do sedaj največkrat organizirana v Čatežkih toplicah.  
Ravnateljica pojasni, da lahko pridobijo več ponudb (nečeloma so le te že pridobljene), vendar ni le cena tista, ki 
vpliva na izbiro kraja. Pomembna je tudi navezava na učni načrt in možnost ostalih dodatnih aktivnosti za realizacijo 
učnih načrtov. 
 

End Zaključek seje 
 

 Predsednik Sveta staršev sejo zaključi ob 19:30 uri 
 

  

 
 
 
Zapisal/a zapisničarka Sveta staršev 

Ga. Katarina Pleško 
 
 
Predsednik Sveta staršev OŠ Komen 
Sebastjan Birsa 

 


