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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: 30. 3. 2009 
Številka: 121 /2009 

 
 

Z A P I S N I K 
 

seje sveta staršev z dne 30. 3. 2009 ob 18.00 
 
 
 
Prisotni: Katarina Pleško, Stane Švigelj, Marija Umek, Lilijana Godnič, Iris Žvanut,  
               Bojan Žvanut, Ingrid Tragin, Davorin Mesesnel, Jože Kobal, Ana Kobal,  
               Tatjana Čigon  
 
Opravičeno odsotni: Katja Likar 
 
Odsotni:  Elisabetta Tenze 
 
Ostali prisotni: Nives Cek- ravnateljica 
 
 
Dnevni red:  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 
2. Obravnava informacije o uvajanju drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7.              
    razred v šolskem letu 2009/10. 
3. Obravnava predloga ravnateljice o izvajanju oblik diferenciacije pri SLO, TJA in MAT  
    v šol. letu 2009/10 ter oblikovanje mnenja Sveta staršev.       
4. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice . 
5. Razno. 
 
 
K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so zapisnik z dne 25. 2. 2009 soglasno 
sprejeli. 
Stane Švigelj je predlagal dopolnitev dnevnega reda s 6. točko- Poslovnik – dopolnilo. 
Dnevni red so člani sveta staršev soglasno sprejeli z dodano 6. točke dnevnega reda –
Poslovnik – dopolnilo. 
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K točki 2  
Ravnateljica je starše seznanila z odločitvijo staršev 6. razreda o uvajanju drugega tujega 
jezika kot obveznega predmeta v 7. razredu v šolskem letu 2009/10. Kot drugi tuj jezik je bila 
izbrana italijanščina, vendar, ker ni bilo 100%  pozitivnega soglasja staršev, kar je eden od 
pogojev za prijavo, se šola ne more prijaviti v projekt in se postopek ustavi. Italijanščina bo 
ponujena samo kot izbirni predmet. 
 
K točki 3 
Ravnateljica je starše obvestila, da mora šola do 31. 5. 2009 sprejeti sklep o izvajanju oblik 
diferenciacije pri SLO, TJA in MAT za šolsko leto 2009/10. Staršem je prebrala pismene 
utemeljitve učiteljev poučujočih predmetov o predlagani obliki diferenciacije.       
Svet staršev je soglasno podal pozitivno mnenje o predlagani obliki diferenciacije pouka  
v šolskem letu 2009/2010 in sprejel  
 
SKLEP: Na podlagi podrobne utemeljitve predloga ravnateljice o izvajanju oblik 
diferenciacije v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in pisnih mnenj učiteljic 
slovenščine, angleščine in matematike daje Svet staršev pozitivno mnenje k predlogu 
ravnateljice o izvajanju oblik diferenciacije v šolskem letu 2009/10 ko sledi v nadaljevanju: 
4. razred - fleksibilna diferenciacija z uvedbo v aprilu pri MAT, SLO in TJA, 
5. razred – fleksibilna diferenciacija od septembra do junija pri MAT, SLO in TJA, 
6. razred -  fleksibilna diferenciacija od septembra do junija pri MAT, SLO in TJA 
7. razred - fleksibilna diferenciacija od septembra do junija pri MAT, SLO in TJA 
v obsegu kot ga določa Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku ter v skladu  
s Pravilnikom o normativih in standardih. 
8. razred – nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti, ki so 
opredeljene s cilji oz. standardi znanja v učnih načrtih (zunanja diferenciacija),  
9. razred – notranja diferenciacija.  
 
K točki 4 
Svet staršev je izvedel ocenitev ravnateljice Nives Cek na podlagi ocenjevalnega lista za 
določitev delovne uspešnosti ravnateljice. Ocenjevalo je vseh enajst članov, od tega jih je 
osem dalo oceno osem in trije oceno pet.  
SKLEP: Svet staršev posreduje  svetu šole pisno obrazložitev ocene kot sledi v nadaljevanju: 
Svet staršev je na osnovi kriterijev v rubriki 4.3 (kakovost sodelovanja, pravočasnost in 
kakovost gradiv ter kakovost realizacije sklepov, druge oblike sodelovanja s starši oz. z 
učenci) obrazca Priloga št. 2: Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 
osnovne šole ocenil delo ravnateljice ge. Nives Cek kot  

odlično (8) 
Ocena se Svetu šole izdaja v skladu s Pravilnikom o merilih za oceno delovne uspešnosti 
direktorjev s področja šolstva. 
 
K točki 5 
Marija Umek je opozorila na problem nasilja nad učenci nižjih razredov. Nekateri učenci 
prihajajo do učilnic v spremstvu staršev zaradi ustrahovanja učencev višjih razredov. Meni, da 
je en dežurni učitelj premalo.    
Ravnateljica je povedala, da je zjutraj dežuren en učitelj, v glavnem odmoru dva, med 
ostalimi odmori pa so tako ali drugače vedno prisotni učitelji in tudi drugo osebje šole.  
S tem problemom ni seznanjena, če pa problem obstaja, naj starši pridejo na razgovor k njej 
ali šolski svetovalni službi. 
 



 3

Bojan Žvanut je ravnateljico prosil za ponoven roditeljski sestanek v 9. razredu zaradi 
dogovora o končnem izletu. Staršem naj se pošlje pismena vabila po pošti, brez znaka šole na 
kuverti.  
Ravnateljica je obljubila, da roditeljski sestanek bo in obrazložila, da končnih izletov ni več, 
ekskurzija pa ni bila planirana. Vsekakor si želi, da se problem reši, roditeljskega sestanka pa 
naj se udeležijo vsi starši, kajti učenci, katerih staršev ne bo, ne bodo imeli pravice glasovati. 
Udeležijo naj se ga tudi učenci, prisotna bo tudi ona skupaj z razredničarko. 
 
Iris Žvanut je opozorila  na problem prečkanja ceste v župnijski urad Komen, ko otroci 
odhajajo k verouku. Predlagala je, da šola za učence 4. razreda organizira poučen sprehod do 
župnišča v spremstvu policista.  
Zaradi varnosti otrok je svet staršev sprejel   
 
SKLEP: Svet staršev Osnovne šole Antona Šibelja – Stjenka Komen predlaga Občini Komen, 
da načrtuje ustrezno cestno ureditev pred župnijskim uradom Komen. 
 
 
K točki 6 
Katarina Pleško je predlagala razbremenitev šolskih delavcev pisanja zapisnika in se javila za 
zapisnikarico.   
Svet staršev se je strinjal, zato je predsednik predlagal spremembo 13. člena Poslovnika  
o delovanju sveta staršev Osnovne šole Komen, ki naj se glasi: 
Sestanek sveta staršev vodi predsednik sveta staršev. O poteku sestanka se vodi zapisnik, ki ga 

vodi zapisnikar. Zapisnikarja na predlog sveta staršev zagotovi vodstvo šole ali pa ga lahko 

člani sveta izvolijo vsakokrat posebej izmed  navzočih članov. Zapisnik podpišeta zapisnikar 

in predsednik sveta staršev. Zapisnik se praviloma zapiše v sedmih dneh po sestanku in ga 

šola posreduje vsem članom sveta staršev in ravnatelju pisno ali po elektronski pošti. 

Zapisnik se po potrditvi na naslednji seji sveta objavi na oglasni deski in na spletnih straneh 

šole.  

Člani sveta staršev so soglasno sprejeli  
 
SKLEP: V predlagani obliki se spremeni 13. člen Poslovnika o delovanju sveta staršev 
Osnovne šole Komen. 
 

 
Tatjana Čigon je, po nedavno izrečenih pripombah na slab pouk računalništva, pohvalila 
učitelja računalništva, saj so učenci in starši s poukom v zadnjem času  zadovoljni. 
 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.30 in se vsem zahvalil za 
sodelovanje. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Ester Tomažinčič     Stane Švigelj 


