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03. 
2013 

19.3.2013 
REDNA SEJA 

16.30 do 18.30 Zbornica OŠ Komen Po listi prisotnosti 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ KOMEN:      

1 DNEVNI RED : 
1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled odprtih zadev po zadnjem zapisniku Sveta staršev 
3. Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja 
4. Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov 
5. Aktualna problematika na šoli 
6. Volitve predstavnikov staršev v svet šole  
7. Razno. 

 

  

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

 

  
 

Ad2 Pregled odprtih zadev po zadnjem zapisniku Sveta staršev 
 Na zapisnik Sveta staršev z dne 18.12.2012 NI bilo pripomb.  
 V 6.b razredu imamo izvoljene nove predstavnike Sveta staršev.  
 Organizacija prevoza iz občine Miren-Kostanjevica se za učence, ki obiskujejo OŠ Komen počasi ureja, saj je občina 

našo šolo zaprosili za seznam učencev iz njihove občine. 
 Zapisnik soglasno potrjen. 

 

 
 

 
 

Ad3 Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja 
 Ravnateljica je predstavila analizo učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja za šolsko leto 2012/2013  

 
 SKLEP 1; 

Svet staršev se je seznanil z učno vzgojnimi rezultati ter daje nanj pozitivno mnenje.  
 

 
 

 

Ad4 Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov 
 Starši opozorijo, da so učenci prinesli domov letake s pozivom nakazila dela dohodnine nekemu društvu.  

Ravnateljica se opraviči, saj so letaki po nesreči zašli v razrede. Stališče šole je jasno; nobenega propagandnega 
materiala se ne deli med učence. 

 Starši predlagajo, da se v delovni akciji sanira lužo pred šolo.  
Ravnateljica pove, da so na občini v teku priprave za sanacijo. 

 Starši opozorijo, da so v deževnih dneh tla v garderobi mokra in učenci s šolskimi copati hodijo po mokrem. 
Predlagajo, da se del omaric prestavi in se odprejo vrata v jedilnico.  
Ravnateljica pove, da z novim šolskim letom 1. razred dobi svojo garderobo. Preučila pa bo možnost prestavitve 
omaric ali nabavo primerne podloge za tla. Ocena ( ) 

 Starši predlagajo, da učenci v okviru zimskega športnega dne ali kake druge dejavnosti v primeru snega očistijo 
parkirišče. 

 Starši prosijo za bolj uravnoteženo prehrano. Predvsem jih motijo popoldanske pakirane malice. Opažajo, da dejanski 
menu odstopa od napovedanega jedilnika in se prepogosto znajde na jedilniku krompir v raznih oblikah. Predlagajo 
alternative krompirjevim jedem (gresovi cmoki, polenta, kruhovi cmoki, gluhi štruklji, kaše raznih žit) in želijo več 
sadja. 
Ravnateljica se bo na to temo pogovorila z vodjo kuhinje ter ostalimi, ki skrbijo za sestavo jedilnika. Preveriti možnost 
da imajo učenci na razpolago sadje vsak dan. Na naslednji seji se poda kratki povzetek sestanka Ocena ( ) 

 Z novim šolskim letom se vrtec umika iz šolskih prostorov. Ureditev šolskega igrišča v Štanjelu se bo izvedla v 
prihodnjem letu. 

 Starši želijo hitrostne ovire pred podružnico v Štanjelu (na obeh straneh šole). 
 Starši predlagajo, da naj se v Ferrarijevem vrtu uredi šolske gredice. 
 Starši opozorijo, da v Štanjelu niso vadili za tekmovanje iz matematike. 
 Starši opozorijo na čistočo sanitarij, ki je sicer boljša, a ni še zadovoljiva. 

Ravnateljica izvede pogovor z za to zadolženim osebjem. Na naslednji seji se poda kratek povzetek sestanka Ocena ( ) 
 Urnik izbirnih predmetov ne omogoča, da bi učenci utegnili pojesti kosilo. 
 Starši sprašujejo, za kaj so plačali 4 € za likovni material.  

Ravnateljica pove, da v šoli nabavijo papir, karton, barve, linolej, glino, pripomočke za razne slikarske tehnike, 
vzdržujejo peč za peko glinenih izdelkov. Material za likovno vzgojo bi sicer morali otroci kupiti sami in ga imeti vedno 
pri roki, stroški bi bili sigurno višji. 

 Starši predlagajo, da se v knjižnici poskrbi za kopije gradiva za tekmovanja (Vesela šola in ostala ) 
 

  

Ad5 Aktualna problematika na šoli  
 Ni posebnosti oz. točka že zajeta Ad4 

 

  

Ad6 Volitve predstavnikov staršev v svet šole    
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 Člani sveta staršev se odločijo za javno glasovanje. 
 

 SKLEP 2; 
Sebastjan Birsa, Marjan Mržek in Primož Gustinčič so soglasno izvoljeni v Svet zavoda OŠ Komen. 
  

Ad7 Razno 
 Ni posebnosti oz. točka že zajeta Ad4 

 

  

End Zaključek seje 
 

 Predsednik Sveta staršev sejo zaključi ob 18:30 uri 
 

  

    

 
 
 
Zapisal/a zapisničarka Sveta staršev 

Ga. Katarina Pleško 
 
 
Predsednik Sveta staršev OŠ Komen 
Sebastjan Birsa 

 


