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ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ KOMEN:   

1 DNEVNI RED : 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
3. Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja. 
4. Predstavitev rezultatov ankete o prehrani. 
5. Predstavitev Poročila o zunanji evalvaciji. 
6. Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov. 
7. Aktualna problematika na šoli. 
8. Razno: 

  

Ad1 Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda 

 Ugotovljena je bila sklepčnost. 
 Soglasno sprejet dnevni red seje Sveta staršev. 

  
 

Ad2 Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
 Po kratkem pregledu odprtih točk ter podanih pojasnilih s strani ga. Nives Cek (učiteljski zbor bil ponovno obveščen, 

da je potrebno striktno izvajati ukrepe iz pravil šolskega reda; vpisovanje v e-asistenta še ne teče najbolje predvsem 
vpisovanje domačih nalog; elektronska prijava/odjava malice teče; disciplina tako v 2. kot v 7. razredu zadovoljiva, kar 
se pozna tudi na učnem uspehu razredov  še naprej dobro delo učiteljev ter učencev; Svet šole ponovno razpravljal 
o prometni ureditvi v okolišu OŠ) bil sprejet  

 SKLEP 1; 
Zapisnik prejšnje seje Sveta Staršev se potrdi 

  
 

Ad3 Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja. 
 Učni uspeh v I. ocenjevalnem obdobju je 96,90%. Vzroki za slabši učni uspeh pri posameznikoh: v nekaterih razredih 

se opaža nižje učne zmožnosti, nemotiviranost nekaterih učencev, otroci, katerim je svetovan dopolnilni pouk le tega 
ne obiskujejo, v letošnjem šolskem letu nekoliko višji/težji zahtevani nivo testov / ocenjevanja, 5% staršev še ni bilo 
na pogovornih urah. 

 V OŠ v letošnjem letu 258 učencev v 11 oddelkih ter 54 zaposlenih. OŠ ima fleksibilni predmetnik 
 Ugotavlja se, da se je disciplina izboljšala 
 Učne ure v času varstva vozačev tečejo zgledno le v 6. in 7. razredu 
 Vsak otrok ima svoj plan dela 
 Teče shema šolskega sadja  
 Teče zdrav življenski slog ter veliko število izbirnih predmetov 
 SKLEP 2; 

Potrdi se analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja 

 
 

 

Ad4 Predstavitev rezultatov ankete o prehrani. 
 Vzorec tistih, ki so v anketi sodelovali je dokaj skromen ( 19 učencev in samo 14 staršev) 
 Izpostavlja se razlika v okusnosti hrane med kuhinjo Štanjel ter kuhinjo Komen v prid štanjelske kuhinje 
 Presenetljivo je, da precej učencev ne zajtrkuje (32%) ter isto mnenje deli 21% staršev, ki so v anketi sodelovali 
 SKLEP 3; 

Svet Staršev se je seznanil z anketo. Podan je bil predlog, da se preveri, na kakšen način je možno 
izenačiti okusnost hrane med obema šolskima kuhinjama. Ocena ( ) 

  

Ad5 Predstavitev Poročila o zunanji evalvaciji. 
 Ga. ravnateljica Nives Cek je predstavila uvajanje izboljšav, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo. 

 V Poročilu o  zunanji evalvaciji je bilo podanih nekaj priporočil  izbrati manj dejavnosti, poiskati konkretne merljive 
kazalnike ter redno spremljanje dejavnosti; razmisliti o večji vključenosti staršev v proces uvajanja izboljšav in 
izvajanja samoevalvacije; redno spremljanje rezultatov in tako ugotavljati napredek. 

 Splošna ocena zunanje revizije   
Na podlagi vseh izvedenih aktivnosti ter skladno s kriteriji, ki so zapisani v Preglednem vprašalniku za zunanjo 
evalvacijo, tim za zunanjo evalvacijo ocenjuje, da Osnovna šola  Antona Šibelja-Stjenka ustrezno uvaja izboljšave in 
izvaja samoevalvacijo. 

 SKLEP 4; 
Svet staršev se je seznanil s poročilom o zunanji evalvaciji in nanj daje pozitivno mnenje   

  

Ad6 Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov. 
 Izpostavilo se je vprašanje, kako staršem dopovedati, da je ocena, ki jo učenec dobi korektna. Ga. ravnateljica pove, 

da je res, da je dodeljena ocena odvisna od kriterijev posameznega učitelja, vendar venomer v skladu z učenčevim 
znanjem. 

 Izpostavilo se je vprašanje na temo e-asistenta, da so prej neplačljive vsebine sedaj plačljive (brez konkretnih dejstev) 
 ga. ravnateljica zatrdi, da to ni res, vendar bo vseeno preverila Ocena ( ) 

 Ali se malica, ki je bila odjavljena do 8. ure za ta dan obračuna  Načeloma NE  ga. ravnateljica bo preverila, kako 
je z obračunom Ocena ( ) 

 Vprašanje na temo klime / inverterja v Štanjelu  Ga. ravnateljica pove, da je montaža klime letnem planu in bo 
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vgrajena 

 Igrišče Štanjel  pridobitev zemljišča/ soglasij v zaključni fazi  natančnega pojasnila ga. ravnateljica ni mogla dati. 
Pojasnilo naj se poda na naslednji seji Sveta staršev Ocena ( ) 

 Pripomba na popoldansko malico  grisini niso primerni 
 Pohvaljen je bil uveden bralni dnevnik (nahrbtnik) 
 Izpostavljeno je bilo dejstvo, da računalniškega krožka NI. Ga. ravnateljica pove, da je bilo vpisani premalo učencev. 

Predlaga se, da se na naslednjem roditeljskem sestanku krožek predstavi staršem. Ocena ( ) 
Ad7/8 Aktualna problematika na šoli + Razno 

 Ga. ravnateljica predstavi, da imamo na OŠ Komen »epidemijo nosečnosti«; da se učenci udeležujejo številnih 
tekmovanj, na katerih osvajajo dobre rezultate, v letošnjem šolskem letu se bo na predlog občine Komen praznovalo 
100 letnico rojstva Antona Šibelje-Stjenka, s čimer se je strinjal tudi Svet Šole; šola pozitivnega vedenja 

 V 2. razredu se sam nivo discipline in odnosov izboljšuje. Delati še naprej v tej smeri. 
 V 7.b razredu se predlaga, da se urnik avtobusov nekoliko spremeni s ciljem, da imajo učenci nekoliko več časa za 

samo kosilo (trend prenašanja hrane) 
 V 8. razredu se opaža vplive prihajajoče pubertete, ki se odraža v klepetanju, motenju pouka  pristopiti k izboljšanju 

discipline »bolj dosledno upoštevati Pravila šolskega reda«  Ocena ( ) 
 Preveriti, ali bi lahko ga. Mojca Pipan prevzela poučevanje angleškega jezika tudi v 8. razredu ob odhodu ene od 

učiteljic na porodniški dopust Ocena ( ) 
 Nogometni goli na šolskem igrišču ? Ga. ravnateljica pove, da bodo goli postavljeni v kratkem 
 Košarkaški koši na šolskem igrišču ? Ga. ravnateljica pove, da niso nujni za izvajanje pouka športa, zato bi jih lahko 

postavila Občina Komen, saj služijo potrebam mladine v popoldanskem času  vseeno naj se preveri možnost 
postavitve košarkaških košev Ocena ( ) 

  

 Zaključek seje 
 Predsednik sveta staršev sejo zaključi ob 19:00 uri 

  

 
 
 
Zapisal 

Predsednik Sveta staršev OŠ Komen 
Sebastjan Birsa 

 


