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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: 04.03.2011 

Z A P I S N I K 
 
 
3. seje sveta staršev z dne 3.3.2011 ob 17.30 v zbornici  

 

Prisotni: po listi prisotnosti 

Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda.  

2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka  

3. Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja šol. leta 2010/11. 

4. Obravnava Samoevalvacijskega poročila o kakovosti šole za šol. leto 2009/10 (Priloga). 

5. Poročilo o poslovanju šolskega sklada. 

6. Pripombe in predlogi z roditeljskih sestankov. 

7. Razno. 

 

K točki l 

Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 

 

K točki 2  

Na zapisnik z dne 29.11.2010 ni bilo pripomb. 

 

K točki 3 

Ravnateljica  je predstavila analizo učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja šolsko leto 

2010/2011 in pri tem poudarila, da je analiza  namenjena predvsem učiteljem. 

SKLEP 1: Svet staršev se seznani z analizo učno-vzgojnih rezultatov in daje na poročilo pozitivno 

mnenje. 
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K točki 4 

Ravnateljica  je predstavila Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti šole za šol. leto 2009/10. Poročilo 

razkriva zelo velik obseg različnih aktivnosti, ki se kvalitetno odvijajo na šoli.  

SKLEP 2: Svet staršev se seznani s Samoevalvacijskim poročilom o kakovosti šole in daje nanj pozitivno 

mnenje. 

 

K točki 5 

Stane Švigelj je predstavil vire dohodkov v šolski sklad (dobrodelni koncert, Miklavžev sejem in 

donacije). Sredstva se porabljajo skladno z usmeritvami šolskega sklada.  

SKLEP 3: Svet staršev se seznani s poročilom o delovanju Šolskega sklada  

 

K točki 6 

Starši vprašujejo o možnosti taborniškega krožka v Štanjelu. 

Nekaterim staršem se zdi prezgodaj že v 2. razredu obisk plavalnega tečaja  Ravnateljica pojasnjuje, da je 

strokovno utemeljen čimprejšen začetek učenja plavanja. 

Staršem 2. in 3. razreda iz Štanjela niso bili prestavljeni učni cilji in tako niso mogli primerjati uspehov 

svojih otrok v prvem ocenjevalnem obdobju. 

Starši želijo, da se preuči možnost različnih dnevov roditeljskih sestankov. Pri večini staršev z več otroki 

se pojavlja dilema izbire, za katerega otroka iti na sestanek.  

Starši predlagajo, da se ob koncu šolskega leta zadrži spričevalo učencem, ki niso izpolnili vseh svojih 

obveznosti. Predvsem so imeli v mislih urejenost omaric in vračanje ključev, ker neizpolnjene obveznosti 

zavlačujejo dodelitve omaric v naslednjem šolskem letu. 

 

K točki 7 

Dan šole, predviden 15.4.2011 bo prestavljen na 12.maj v popoldanski čas, zaradi odsotnosti pevskega 

zbora, ki odhaja v Bratislavo. Starši bodo obveščeni, kako bodo tisti dan potekale govorilne ure in bodo 

predvidoma dodatne govorilne ure 5.maja. 

 

Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.10. 

 

 

 

Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


