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ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu 2011/2012, ki je
potekala dne, 28. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri, na šoli v Komendi.
PRISOTNI:
Člani in članice sveta staršev: Martin Turk (1. a), Boštjan Mirtič (1. b), Lidija Novak (1. c),
Miha Vogrinc (2. a), Špela Mikelj (2. b), Franc Marolt (2. c), Romana Ravnikar (3. b), Maja
Kaučič ( 4. a), Suzana Zgonec (4. b), Lea Sotlar (4. c), Alenka Potočnik Zadrgal (5. a), Tatjana
Zorman (5. b), Monika Križman Marinko (5. c), Bernarda Pavlinič (6. a), Boštjan Dolmovič (6.
b), Metoda Plevel (6. c), Polona Razpotnik (7. b), Romana Ravnikar (8. a), Valerija Zotler (8.
b), Matjaž Kobal (8. c), Jelka Smrekar (9. a), Igor Jenko (9. b).
Ravnateljica šole: Mira Rek
Pomočnica ravnateljice: Darinka Lipar
Vodja šole v Mostah: Bernarda Hozjan
OPRAVIČENO ODSOTNI: predstavnik 3. a
ODSOTNI BREZ OPRAVIČILA: predstavnik 7. a
Predlog dnevnega reda 2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem
letu 2011/2012 smo člani in članice sveta staršev prejeli z vabilom. G. Dolmovič je poslal tudi
nekaj gradiva.
Dopolnitev in pripomb na predlagan dnevni red redne seje s strani članov in članic sveta
staršev ni bilo in v sprejem je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu
2011/2012.
2. Skupščina ZASSS ( Zveza aktivov svetov staršev Slovenije) poročilo.
3. Šolska veselica.
4. Kratko poročilo o pregledu uspešnosti in realizaciji dela v 1. polletju šolskega leta
2011/2012.
5. Pobude in predlogi.

SKLEP 1:
Člani in članice sveta staršev smo soglasno potrdili predlagani dnevni red 2. redne seje.

AD 1 Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu
2011/2012.
Pregledali smo zapisnik 1. redne seje sveta staršev z dne, 27.9.2011. Pripomb nanj ni bilo.

SKLEP 2
Zapisnik 1. redne seje sveta staršev OŠ Komenda Moste je bil z dvigom rok soglasno
potrjen in sprejet.

AD 2 Skupščina ZASSS ( Zveza aktivov svetov staršev Slovenije) ‐ poročilo.
G. Dolmovič je podal poročilo skupščine ZASSS z dne, 19. 11. 2011. Predstavil je tri delavnice,
ki so potekale na skupščini:
 Učbeniški sklad, učbeniki in delovni zvezki: Po primerjavi vključenih šol so stroški za
delovne zvezke na naši šoli malo pod povprečjem.
 Dva primera dobrih praks:
‐ Razpršenost funkcij med starši – posamezen starš naj ima le eno funkcijo.
‐ Možnost, da so starši na roditeljskem sestanku (ali svetu staršev) nekaj časa sami,
brez razrednika oz. vodstva šole.
 Pristojnosti sveta staršev in povezovanje oz. združevanjem v EPA evropsko zvezo
staršev.
 Na spletni strani www.zasss.si si lahko o ZASSS preberete kaj več.

AD 3 Šolska veselica
Ga. Razpotnik predstavi novosti v zvezi s šolsko veselico:
 Prireditev bo v petek, 8. 6. 2012, od 17.00 do 22.00 v Športni dvorani Komenda in na
parkirišču oz. košarkarskem igrišču za dvorano.

 Glasbeni gost bo Rok Trkaj (predvidoma od 19.00 do 20.00). Po glasbenem nastopu
bo plesni žur do 22.00.
 Do 30. 3. 2012 se zbirajo oddelčni (razredni) predlogi za nastop na tej prireditvi
(predvidoma od 17.00 do 19.00) in predlogi za tematske delavnice. Prireditev
vzemimo bolj kot Pokaži, kaj znaš. Za vsako šolo se naredi še plakat ‐ povabilo
učencem k prijavi (kam, kje in do kdaj se prijaviti).
 Učitelji ‐ razredniki lahko učence (razred) za prireditev pripravijo s skupno točko.
 Pri organizaciji in izvedbi šolske veselice bo nujno potrebna tudi pomoč staršev (hrana
in pijača, spremljevalne delavnice, peka piškotov…).
 Ga. Hozjan pove, da je Dramska skupina Križ pripravljena za starše odigrati igro in
vstopnino podariti šolskemu skladu. Točen datum bo objavljen kasneje.
 Vsi zapisniki, poraba denarja iz šolskega sklada in rezultati ankete so objavljeni na
šolski spletni strani (šolski sklad).

AD 4 Kratko poročilo o pregledu uspešnosti in realizaciji dela v 1. polletju šolskega leta
2011/2012.
Ga. pomočnica ravnateljice nam je podala kratko poročilo o pregledu uspešnosti in realizaciji
dela v 1. polletju šolskega leta 2011/2012.
Povedala je, da učenci učne cilje večinoma dosegajo. Učno šibkejšim učencem pomagajo
specialne pedagoginje. Največ učencev z negativnimi ocenami je v 7. a, 8. a in 9. b razredu.
Realizacija letnega načrta in pouka teče po programu, ravno tako tudi dnevi dejavnosti in
projekti.
V 1. ocenjevalnem obdobju je bilo izrečenih 6 vzgojnih opominov zaradi neopravičenih ur ali
vzgojne problematike. Uvedeno je bilo tudi eno mirovanje statusa športnika.

AD 5 Pobude in predlogi.
 V šoli Moste naj se uvede zvonec (oz. zvočni signal začetka in konca šolske ure). Ga.
ravnateljica in ga. Hozjan pojasnita, da bi bil zvonec glede na organizacijo in
fleksibilnost pouka v 1. triadi moteč dejavnik. Tudi raziskave izvedene na nacionalni
ravni so pokazale, da je zvonec v 1. triadi precej stresen za učence.
 Zamujanje učiteljev k pouku. Ravnateljica poudari, da se pouk začne ob 8.15. V
razredu morajo biti takrat prisotni tako učitelji kot tudi učenci.
 Izpostavljeno je bilo, da je ga. Hozjan preobremenjena z vodenjem šole v Mostah,
zato je večkrat odsotna pri pouku. Ga. ravnateljica pojasni, da je ga. Hozjan v
letošnjem šolskem letu v 1. razredu kot 2. strokovna delavka in vodja šole v Mostah
in da zaradi vodenja šole, učenci niso prikrajšani pri pouku.

 Dana je bila tudi pripomba staršev, da so bili učenci 1. razreda v pritličju v učilnici
sami (tako dopoldne kot tudi v PB). Ker ge. Hozjan ni bilo več na svetu staršev, se bo
ravnateljica z njo pogovorila in preverila stanje. Za PB je bilo dano pojasnilo učiteljice
iz PB, da so učenci v PB vedno pod nadzorom. Se pa zgodi, da so sami minuto ob pol
štirih, ko se preverja, ali so učenci dobro pospravili ostanke malice v jedilnici in
ustrezno ločili odpadke v ekološkem kotičku pri stopnicah v pritličju.
 Uši na šoli. Ker se te nadloge nikakor ne moremo rešiti, še enkrat pozivamo vse
starše, da redno pregledujete otrokova lasišča in ob pojavu ušivosti ukrepate po
navodilih, ki ste jih že dobili. Naloga staršev v posameznih oddelkih pa je, da med
vikendom še temeljiteje pogledajo glave in ustrezno ukrepajo. Ravnateljica zagotovi,
da bodo tudi v šoli poostrili higienske ukrepe ( razkuževanje igrač in kotičkov).
 Zakaj zdravnik ne pride v šolo na zdravniški pregled in je potrebno otroke voziti v
Kamnik? Ga. ravnateljica pojasni, da takega primera ne pozna, je pa pripravljena to
sprejeti, če je izvedljivo. Pobudnik se bo pozanimal o tej možnosti.
 Tabori za 1. triado. Ga. ravnateljica pove, da je v naslednjem šolskem letu načrtovan
tabor v 2. razredu.
 Pohvale za zimsko šolo v naravi v Cerknem. Sporočilo za starše o prihodu, naj bo
objavljeno še isti dan (takoj ob prihodu v hotel).
 Informativni sestanek za bodoče prvošolce bo konec maja.
 Svet staršev naj ima svoj e‐mail, kamor bi starši lahko pošiljali predloge. G. Dolmovič
pojasni, da lahko svoje težave, predloge… naslovijo na OŠ Komenda Moste, s
pripisom za svet staršev oz. za g. B. Dolmoviča. Vedno pa se lahko tudi po elektronski
pošti ali telefonu obrnejo nanj (bostjan.dolmovic@t‐2.net ali 051 607 607).
 Roditeljski sestanki ob 16. uri so prezgodaj, naj se začenjajo ob 17. ali 18 uri.
 G. Dolmovič predlaga predstavnikom razredov, da se dogovorijo z razredničarkami,
da začetek ali konec roditeljskega sestanka poteka brez njih. Nekateri starši bi morda
tako lažje povedali svoje težave, predloge, probleme…, ki si jih vpričo učitelja mogoče
ne upajo.
 Na šolsko veselico naj se dodatno povabi tudi otroke in starše iz vrtca in že upokojene
učiteljice.
 Zaradi kvalitetnejše izvedbe dogodka, naj bo sodelovanje učiteljev na šolski veselici
obvezno.
 V svet zavoda OŠ Komenda Moste sta iz sveta staršev za naslednji štiriletni mandat
predlagana: ga. Tatjana Zorman in g. Miha Vogrinc.

2. redna seja Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu 2011/2012 je
bila zaključena ob 21.15.
Zapisala:

Predsednik sveta staršev:

Romana Ravnikar

Boštjan Dolmovič

