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Komenda, 26.2.20L4

ZAPISNIK

2. redne seje Sveta stariev 05 Komenda Moste v Solskem letu 2013114, k je bila v sredo,
26.2.20L4, ob 18.00 v prostorih Sole v Komendi.

PRISOTNI: predstavniki vseh oddelkov, razen predstavnikov 2.a,3.b,3.c, 5.a, 6.a, ki pa svoje
odsotnosti niso opravidil i .

Ravnatelj ica Sole: Mira Rek
Pomodnica ravnatelj ice Sole: Darinka Lipar
Vodja Sole v Mostah: Bernarda Hozjan

DNEVNI RED:

L. Pregled zapisnika L. seje Sveta starSev Osnovne 5ole Komenda Moste v Solskem letu
2013/20!4.
2. Solska veselica.
3. Kratko porodilo o pregledu uspeSnosti in realizacij i  dela v 1. polletju Solskega leta
2Ot3/2014.
4. Domade naloge.
5. Pravila delovanja sveta starSev 05 Komenda Moste (predlog)
6. Pobude in predlogi.

Pregled dnevnega reda:

Dnevni red je bil s strani predstavnikov starlev in vodstva Sole soglasno sprejet.

Ad t) Pregled zapisnika 1. seje Sveta stariev Osnovne Sole Komenda Moste v Solskem letu
2OL3l20t4

Pri pregledu zapisnika L. seje Sveta starSev 05 Komenda Moste za Solsko leto ZOL3/L4 je bilo
ugotovl jeno, da manjka opozori lo star5em glede varne poti v 5olo, ki smo ga takrat
obravnavali .  Dodatno smo star5i opozori l i  na veliko luZo pri prehodu za pe5ce pred
avtobusno postajo v Mostah. Ob vedjem nalivu deZja nastane na cesti vel ika luZa, ki
onemogoda prehod dez sicer semaforiziran prghod za peSce in varno hojo po plodniku.
Obdina Komenda nima pooblasti l  glede sanacije, lahko pa samo bolj  pogosto pisno opozarja
sluZbo za uporabo drZavnih cest. Podatek, ki smo ga predstavniki dobil i  naknadno, po seji ,



kaie,  da je  Obdina Komenda zadnje opozor i lo  posredovala 17.2.20t4 ob zadnjem hujsem
nal ivu.

SKLEP: elani sveta star5ev in vodstvo Sole se str injamo, da bomo ob vedjih nalivih in pojavu
velike luie ter v primeru, da teiava ne bo odpravl jena, takoj opozori l i  Obdino Komenda.

Ostal ih pripomb glede zapisnika s prej5nje seje ni bito.

SKLEP: Zapisnik soglasno potrjen.

Ad 2lSolska veselica.

Predstavnica Solskega sklada 05 komenda Moste je predstavi la projekt Solska veselica, ki se
bo odvijala na obmodju 05 Moste v petek, 30. 5. 20L4, med 15.30 in 22.OO. Letosnja tema je
RECIKLIRANJE, SPORT lN GLASBA. Razredni oddelki bodo skupaj z uditel j i  v dasu pouka
izdelovali  izdelke iz recikl iranega materiala. Te bodo v dasu Solske veselice s pomodjo star5ev
na stojnicah tudi prodajal i .  Na stojnicah bo moZno, kot obidajno, dobit i  tudi hrano in pi jado.

Enako kot lansko leto bo tudi to letos izveden EKO tek. Tek je namenjen udencem, uditel jem
in starSem. UdeleZenci tedejo od Sole v Komendi do Sole v Mostah. V popoldanskih urah bo
izvedeno medrazredno tekmovanje med dvema ognjema, tekmovanje trojk v nogometu al i
ko5arki za udence, uditel je in starSe.

otroci se bodo predstavi l i  v predstavi PoKAZl, KAJ zNAs, v vedernih urah bo za glasbo
poskrbel DJ Fil ip.

Predstavniki Sveta star5ev pozivajo vse starSe, naj se v dim vedjem Stevi lu udeleZijo veselice
kot pomodniki al i  samo kot obiskovalci. Le tako otrokom pokaZejo, da je pomembno
druienje in sodelovanje udencev, starSev in uditel jev ter vseh, ki se trudijo pri organizacij i
Solske veselice.

Pri jave za sodelovanje starSev pobirajo razredniki.

Veliko starSem prvih razredov se bo Solska veselica zgodila prvid. Zato nj ihovi predstavniki
prosi jo, da bi se starSem bolj  podrobno predstavi l  program in moZnost sodelovanja na Solski
veselici.  Predsednica UO Solskega sklada zagotovi, da bo v bodode posredovala pisno
predstavitev veselice vsem predstavn ikom oddel kov.

Podano je bi lo tudi podrobnej5e f inandno porodilo 5olskega sklada, ki bo dostopno star$em
na Solski spletni strani konec meseca marca.

SKLEP: Predstavniki sveta star5ev soglasno zagotovi jo, da bodo spodbudil i  dim ved star5ev za
sodelovanje na Solski veselici.



Ad 3) Kratko poroiilo o pregledu uspe5nosti in realizaciji dela v 1. polletju iolskega leta
20t31201.4.

Predstavnikom sveta starSev je bi lo podano porodilo o udnem uspehu v prvi polovici5olskega
leta2QL3/14. ocene se ne zakljudujejo,zato natandni odstotek udnega uspeha ne more bit i
podan. Statist ika kaZe, da je udni uspeh do vkl judno 4. razreda 1,OO%, potem pa je odstotek v
vi5j ih razredih za malenkost manj5i.
Podano je bi lo Stevi lo negativnih ocen po predmetih.
Prikazana je bi la tudi prisotnost udencev pri pouku. Stevi lo neopravidenih ur na vi i j i  stopnji
naraSda.

V prvi polovici leta je bi lo izdanih 2t vzgoinih opominov. Razlogi zanje so razl idni f izidni
obraduni, zamujanje k pouku, neprimerno vedenje do uditel jev in ostal ih udencev, kraje, idr.

V prvi polovici leta je bi l  pouk realiziran v celoti  .
6' razredi nadome5dajo odpadel dan Sole v naravi z dodatnim Sportnim dnevom na Krvavcu.
Za otroke od 1.- 5. razreda se letoinj i  zimski Sportni dan 5e ni realiziral. Ravnatel j ica poda
predlog, da bi se zimski Sportni dan izvedel na pustni torek 4.3. zOL4. otroci bi v pustnem
sprevodu v pustnih maskah izvedli  pohod od Sole v Mostah do Sole v Komendi, kjer bi imeli v
Sportni dvorani pustno rajanje.
Predlog s strani predstavnikov starSev ni bi l  sprejet.

SKLEP: Predstavniki starSev se str injajo, da se o izvedbi zimskega Sportnega dne odlodi
vodstvo Sole. Pozivajo pa, da naj bi se v prihodnje 5portni dan izvedel v iportnem duhu,
letnemu dasu primerno.

Ad 4) Domaie naloge.

V mesecu novembru 2013 je bi la izvedena delavnica za star5e o pomembnosti rednega
opravljanja domadih nalog. Pri otrocih v niZj ih razredih opravl janje domadih nalog ne dela
velikih teZav. V viSjih razredih pa se pojavl jajo Ze vedje teZave (otroci ne opravl jajo domadih
nalog). Opravljanje domadih nalog morda res ni obvezno, je pa zelo pomembno, tudi z vidika
delovnih navad. Otroci s tem utrjujejo znanje, ki ga dobijo pri uri  pouka in s tem pridobivajo
obdutek odgovornosti do 5ole in znanja. Pomembno je, da je otrok motiviran za udenje in s
tem bo motiviran tudi kasneje za delo v sluZbi. S tem, ko otrok pridobiva na znanju, pridobiva
tudi na pozit ivni samopodobi in modno zaupa vase.
Zal pa delo domadih nalog ne podpira nekaj star5ev in s svojim slabim zgledom in negativnim
miSljenjem o uditel j ih in pomenu domadih nalog negativno vplivajo na otroke.
V Aplenci ( januar 2ot4) je bi lo moino prebrati  dlanek, ki se je nanaSal na delavnico. V dlanku
je navedenih kar nekaj rei i tev, kako otroke spodbudit i  k delu domadih nalog (pozit iven
odnos starSev do domadih nalog in uditel jev, de domade naloge ne opravi doma, jo mora
opravit i  v Soli  ob prisotnosti specialnih pedagogov, spodbujanje udencev o pomenu
odgovornosti in natandnosti,  nagradni izlet za najbolj  pridne udence al i  razred,...).

Pobuda predstavnika starSev, da bi uditel j i  imeli  nadzor nad tem, al i  otrok pravi lno prepise,
katero nalogo mora opravit i  doma, je razvnela kar precej burno razpravo. Uditel j i  niso



odgovorni, kako otrok napiSe seznam domadih nalog, ne preverjajo, ati je seznam popoln,
sploh ne pri otrocih v viSjih razredih oz. v razredih, kjer otroci ie znajo sami odgovornoprepisati seznam nalog s Solske table.
de se ugotovi, da otrok ne dela domadih nalog, so uditelj i  pripravljeni skupaj s stari i otrokupomagati najti ustrezen nadin, kako otroka pripraviti, da bo redno opravljal domade naloge.

sKLEP: Problem dela domadih nalog je in bo vedno prisoten. potrebno je, da starsi otrokomprivzgoji jo odgovornost. Pri delu domadih nalog morajo imeti starsi nadzor, primeren starostiotroka, ne pa naloge delati namesto njih. Le na tak nadin se bo otrok naudil ravnati
odgovorno.

Ad 5) Pravila delovanja sveta stariev os Komenda Moste (predlog).

Ravnatel j ica obrazloi i ,  da je bi lo pri notranjem nadzoru Sole ugotovl jenih nekaj napak inpomanjkl j ivosti  v Pravi lniku delovanja Sveta star5ev. Nekaj j ih je dopotnita in dala v vpogled
vsem predstavnikom Sveta stariev.
Do naslednjega sestanka Sveta starSev je popravl jen dokument Se odprt za vpogled in
nepotrjen' Napro5amo vse star5e, ki imajo kakrSenkoli  predloge v zvezi s pravi l i  delovanja
sveta stariev, naj jih posredujejo razrednemu predstavniku v svetu starSev.
Dokument pri lagamo vsem predstavnikom, s prosnjo, da ga posljejo vsem starsem.

SKLEP: Pripombe zbira predsednik Sveta star5ev g. Miha Vogrinc, na naslednji  sej i  j ih bodo
predstavniki 5ole in sveta star5ev analiziral i  in nov pravi lnik s popravki potrdi i i .  pripombe je
moino oddat i  do 31.  3 .ZO!4.

Ad 6)Pobude in predlogi.

1) Pobuda s strani starSev glede delovnega dasa Solske knjiZnice v iol i  v Mostah.

Solska knjiZnica v Soli  v Mostah je odprta prekratek das in tako otroci ne vradajo knj ig redno
nazai. Ravnatel j ica pojasni, da zaradi pomanjkanja kadra obe Solski knj iZnici vodi ena oseba.
Vsak razred v 5oli  v Mostah ima doloden termin, ko cel razred med poukom obisde knjiZnico.
Takrat si otroci lahko izposodijo in vrnejo knj ige.

opomba pisca zapisnika: Ze v prvih dneh po seji  sveta starSev ravnatel j ica predstavnikom
sporodi, da je dodeli la Solski knj i inici v Mostah dodatni termin in sicer vsak petek od 7.00 do
8.15.

2) VpraSanje s strani star5a glede kulture voznikov na parkir iSdu pred iolo v Mostah se je
nana5al na pered problem prometa pred zadetkom pouka. Stari i  so bi l i  dostikrat prisotni ob
nepravilnemu ustavl janju na cesti pred 5olo, na parkir i5du in celo na parkir i5du namenjenemu
Solskemu kombi ju  in  inval idom.



Po pripovedovanju starSev niZjih razredov pred pridetkom pouka v Mostah na parkiri idu in
cestah okrog 5ole vlada pravi kaos. Mnogi starSi nenadzorovano ustavljajo sredi ceste in
spuSdajo otroke iz avtomobilov, parkirajo na parkiriSdu namenjenemu 5olskemu kombiju,
kljub pisnemu opozorilu na ograji pusti jo avto sredi parkiriSda, zaprejo pot ostalim vozilom in
mirno spremljajo otroka v 5olo.

Podano je bilo tudi opozorilo glede hitrega speljevanja Solskega kombija s parkirisda. Otroci
nenadzorovano hodijo iz kombija proti Soli, v naglici in gnedi pa drugi Solski kombi ie odhaja
s parkiriSda. Poziv je bil namenjen predvsem preventiviv izogib hudi nesre6i.

SKLEP: o problematiki se je potrebno 5e ved pogovarjati na roditeljskih sestankih. Vemo, da
za tak nered poskrbijo ravno starSi otrok, ki obiskujejo 5olo, zato se moramo zavedati, da
moramo biti vsi skupaj dosledni pri parkiranju in zagotavljanju varne poti v iolo. potrebno je,
da se vsi skupaj neprestano opozarjamo med seboj.
Predsednik Sveta star5ev bo napisal dopis vsem star5em o varnem parkiranju in spremljanju
otrok do Sole in nazaj.
O varni voZnji s 5olskim kombijem pa se bo z vozniki pogovorila vodja Solskih prevozov, ga.
Bernarda Hozjan.

3) Ravnatelj ica je dodatno posredovala vpra5anje predstavnice, ki ga je podala na spletno
po5to glede sodelovanja Sole v evropskih projektih (npr. Siit), ki lahko prinese dodatna
finandna sredstva in je vsebinsko zelo bogat.

Ravnateljica odgovarja, da 5ola sodeluje v letoinjem projektu Siit. projekt se odvija v 4.
razredih.
Ze peto leto pa Sola sodeluje v mednarodnem projektu Comenius. V projektu sodelujejo ie
tri partnerske Sole iz ltali je, Angli je in Francije. V Komendo pride L9 uditeljev in 9 udencev,
pripravljen je pester program s pustnim Solskim plesom, uradni jezik je angleSdina, iz naje
Sole so vkljudeni udenci 7.,8. in 9. razredov, projekt vodi uditelj BoStjan Zeleznik. Sola za
izmenjave iz evropskih sredstev pridobi 2O.OOO EUR.

Seja se je zakljudila ob 2I.45.

Zapisnik zapisala
Valerija Magister
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