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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..2012 

Z A P I S N I K 

 

seje sveta staršev z dne 30.5.2012 ob 17. 15  v šolski 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 2012/13. 

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

     TJA in MAT v šol. letu 2012/13 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 2012/2013. 

8. Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na podlagi RU v šolskem letu 2012/13. 

9. Pobude in predlogi. 

10. Razno:  

 
K točki l 

Ugotovljena je bila sklepčnost. Ravnateljica na dnevni red doda rezultate ankete  o šolski prehrani in 

obvestilo o propagandnem materialu zavarovalnice Vzajemne. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno 

sprejeli. 

 

K točki 2  

Na zapisnik z dne 7.3.2012 ni bilo pripomb. 

 

K točki 3  

Uvedba obveznega drugega tujega jezika v 7. razredu ne bo speljana, ker se vsi starši niso strinjali z njo. 

 

K točki 4 

Večina oblik izvajanja diferenciacije ostaja enaka kot lansko leto, učitelji vse bolj zagovarjajo heterogene 

skupine, ker se pojavlja precenjevanje učencev v višjem nivoju in učenci v nižjih nivojih nimajo možnosti 

videti zgledne power point predstavitve ali najboljšega govornega nastopa, kar zavira njihovo motivacijo. 

V naslednjem šolskem letu Svetu strašev ne bo več potrebno podajati mnenja o izvajanju oblik 

diferenciacije. 

 

Sklep 1: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlogu o izvajanju oblik 

diferenciacije pri SLO, TJA in MAT v šol. letu 2012/13. 

 

K točki 5 

Knjižnjičarka Vlasta Metlikovec je predstavila izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje 

šolsko leto. Svet staršev sprejme naslednji 
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Sklep 2: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru delovnih 

zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2012/13. 
 

K točki 6 

Nekateri starši menijo, da so aktivnosti Dneva šola trajale predolgo in sprašujejo, zakaj ni bilo avtobusa 

za prevoz otrok iz Štanjela v Komen. Sicer pohvalijo zanimive vsebine, ki so otroke zelo pritegnile. 

 

K točki 7 

Ravnateljica  upa, da bosta s pomočjo občine lahko ločeno potekala pouk 5. in 6. razreda v Štanjelu. 

Raziskovalni vikend za nadarjene v Breženki se je letos izkazal za zelo učinkovitega, saj so se učenci na 

tekmovanjih, za katere so se tam pripravljali, odlično izkazali in ga bo šola izvedla tudi drugo leto. 

 

Sklep 3: Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru 

nadstandardnih programov za šolsko leto 2012/13. 

 

K točki 8 

 

Sklep 4: Svet staršev daje soglasje k predlogu o razširitvi  predmetnika na podlagi razredne ure v šolskem 

letu 2012/13. 

 

K točki 9 

Starši predlagajo, da se v primeru neprimernih dogodkov v šoli čimprej obvesti vse starše otrok, ki so bili 

v dogajanje vpleteni.  

Starši predlagajo, če bi med počitnicami lahko tudi v šoli potekale kakšne aktivnosti poletnih delavnic s 

športno ali jezikovno vsebino. Ravnateljica bo govorila z učiteljico Nino, ki uči angleški in nemški jezik. 

Starši bi želeli obveščanje o aktivnostih pevskega zbora. Ravnateljica pojasni, da mladinski pevski zbor 

ne dobiva pismenih obvestil za starše, ker so učenci dovolj veliki, da prevzamejo to skrb in sami skrbijo 

za obveščanje staršev in organizacjo prevoza. Sicer je večina obvestil na spletni strani šole pravočasno 

objavljena. 

Naši učenci so se na NPZ nadpoprečno odrezali pri vseh predmetih. 

Ravnateljica pove, da elektronska tabla zdaj deluje. 

Stane Švigelj pove, da je Svet šole  potrdil sedanjo ravnateljico za nov petletni mandat. 

 

K točki 10 

 

Ravnateljica predstavi rezultate ankete o šolski prehrani. Večina staršev se na anketo ni odzvala, med 

izpolnjenimi anketami pa so tudi predlogi k spremembam in opozorila na neprimerne popoldanske 

malice.  

Na šolo je prispel propagandni material zavarovalnice Vzajemna, katerega ravnateljica ni želela razdeliti 

učencem, ampak ga je ponudila staršem. Straši se ne strinjajo z  reklamiranjem  preko šole, zato je 

material končal kot star papir. 

 

Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.30. 

 

 

Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 

 


