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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: 30.5.2011 

Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 30.5.2011 ob 17. uri v zbornici  
 
Prisotni: po listi prisotnosti 

Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

3. Obravnava informacije o uvajanju drugega tujega jezika kot obveznega 

     predmeta v 7. razred v šolskem letu 2011/12. 

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

     TJA in MAT v šol. letu 2011/12 ter oblikovanje mnenja Sveta staršev. 

5. 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. 

6. Analiza Dneva šole in drugih aktivnosti šole. 

7. Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2011/2012. 

8. Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na podlagi RU v šolskem letu 2011/12. 

9. Pobude in predlogi. 

10. Razno. 

 
K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 
 
K točki 2  
Na zapisnik z dne 3.3.2011 ni bilo pripomb. 
 
K točki 3  
Uvedba obveznega drugega tujega jezika v 7. razredu ne bo speljana, ker se niso vsi starši strinjali z njo. 
 
K točki 4 
Izvajanje oblik diferenciacije ostaja enako kot lansko leto, le angleščina v 8. razredu bo potekala v 
heterogenih skupinah, ker imajo učenci precej enakovredno znanje. 

 
Sklep 1: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlogu o izvajanju oblik 
diferenciacije pri SLO, TJA in MAT v šol. letu 2011/12. 
 

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 5 
Knjižnjičarka Vlasta Metlikovec je predstavila izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje 
šolsko leto. Po razpravi Svet staršev sprejme naslednji 
 

Sklep 2: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru delovnih 
zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2010/11. 

 
K točki 6 
Člani sveta staršev niso slišali negativnih mnenj o izvedbi Dneva šole. Pohvalijo primerno dolžino 
programa, tehnično izvedbo in razredne stojnice. Ker je maj že zelo zaseden, vračamo Dan šole na četrtek 
pred prvomajske počitnice. 
 
K točki 7 
Novost so šahovski krožek, italijanščina od 1. do 6. razreda kot krožek in mednarodna izmenjava učencev 
v tretji triadi. Starši predlagajo, da se že na 1. roditeljskem sestanku razdeli prijave za šolo plavanja v 2. 
razredu. 
 

Sklep 3: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru 
nadstandardnih programov za šolsko leto 2011/12. 

 
K točki 8 
 
      Sklep 4: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje za razširitev predmetnika s polovico 
      razredne ure na teden v šolskem letu 2011/12. 
 
K točki 9 
Starši poročajo o neustreznosti poučevanja italijanščine pri krožku za otroke nižjih razredov. Želijo si 
vedeti, kaj otroci obravnavajo, da lahko doma z njimi utrjujejo snov. Ravnateljica pove, da se bo z 
učiteljico italijanščine pogovorila, tudi letos bo objavljen razpis za poučevanje izbirnih predmetov in 
krožka za določen čas. 
Starši sprašujejo, zakaj je bilo  na obvestilu o športnem dnevu predvideno plačilo prevoza štanjelskih 
otrok v Komen po položnici. Ravnateljica  bo preverila, če ni šlo za tiskarskega škrata na obvestilu, ker 
take prevoze pokriva šola iz občinskih sredstev. 
Starši ponovno sprašujejo, kdaj bo urejeno igrišče v Štanjelu. Ravnateljica pojasni, da se še išče rešitev. 
Starši ugotavljajo, da je na hodnikih precej prerivanja in se večji učenci neprimerno obnašajo do mlajših. 
Starši prenašajo pripombe otrok, da je v učilnicah preveč vroče. Predlagajo vsaj odprta vrata na hodnik. 
Ravnateljica pove, da bodo poskusili reševati probleme gretja in hlajenja šole s podjetjem  Iskra 
Avtoelektrika- Livarna Komen. 
Starše zanima, kdaj bo stopilo v veljavo 20% zmanjšanje učnih načrtov. Ravnateljica pojasni, da že v 
naslednjem šolskem letu, vendar samo za nekatere razrede in pri nekaterih predmetih. 
 
K točki 10 
 
Predstavnica 4. razreda v Štanjelu pohvali učiteljico Dunjo Peric kot posebej srčno razredničarko. 
Predstavnici 3. in 9. razreda sta ob koncu svojega mandata vse prisotne presenetili s sadnimi nabodalci 
prav na pobudo svojih otrok, kar dokazuje, da je Shema šolskega sadja obrodila sadove. Učenci in starši 
so navdušeni nad ponudbo svežega sadja, ki že zjutraj pričaka otroke pred šolsko kuhinjo. 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 18.55. 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


