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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: 28.9.2010 

Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 29. 11. 2010 ob 17.30 v zbornici  
 
Prisotni: po listi prisotnosti 

Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda.  
2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka (Priloga).  
3. Šolski bazar. 
4. Informacija o vsebini srečanja predstavnikov staršev s šolskim ministrom. 
5. Pripombe in predlogi staršev posameznih razredov. 
6. Razno. 
 

K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 
 
K točki 2  
Na zapisnik z dne 28.9.2010 ni bilo pripomb. 
 
K točki 3 
Šolski bazar bo potekal v soboto, 4.12.2010. Pred bazarjem imajo učenci 3 ure pouka, ker se nadomešča 
7. februar 2011, ki bo pouka prost dan. 
 

SKLEP 1: V komisijo za ocenjevanje izdelkov je kot predsavnik staršev imenovana Katarina Pleško. 
SKLEP 2: Bazar bo vsako leto umeščen na soboto pred 6. decembrom, zato nosi ime Miklavžev sejem 
ali Miklavžev bazar. 
 
K točki 4 
Ravnateljica je predstavila obetajoče spremembe.  
V prvi triadi bi bil pouk z interesnimi dejavnosti organiziran v podaljšano bivanje do 14.ure.  
Nacionalna preverjanja znanja(NPZ) bi šole izvajale po vsaki triadi z namenom pregleda nad svojim 
delom in rezultati ne bi vplivali na vpis v srednje šole. 
Šolskim skladom bi bilo mogoče nakazovati pol odstotka dohodnine. 
Poenotilo se bo evidentiranje delovnega časa učiteljev. 
Že v 2. ali 3. razredu bo uvedeno številčno ocenjevanje. 
V 2. razredu se začne poučevati 1. tuj jezik. 
S 1. septembrom 2011 bo predvidoma začel veljati nov Zakon o učencih s posebnimi potrebami. 
 
K točki 5 
Predstavnica pohvali izvajanje podaljšanega bivanja in predlaga dodatne krožke tujih jezikov že v nižjih 
razredih. 
Starši želijo biti obveščeni, če odpadejo interesne dejavnosti (primer Zdrav življenski slog). 
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Starši želijo več zračenja učilnic. 
Organizacija prevozov s kombijem in avtobusom ob torkih je že v reševanju. 
Smetarski avto pride v Štanjel med največjo gnečo ob 7.45. Predstavnik prosi za posredovanje pri 
Komunalnem podjetju. 
V šoli naj opozorijo na državne praznike in njihov pomen. 
 
 

K točki 6 
Ravnateljica je predstavila potek izmenjave učencev. Od 4.-8. februarja bo 9. razred odpotoval v Francijo, 
francoske učence pa bomo gostili v marcu.  
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.45. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


