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ZAPISNIK

3. redne seje Sveta starSev Osnovne Sole Komenda Moste v Solskem letu 20L212013, kilje potekala

dne, 4. 6.20t3, s pritetkom ob 18. uri, v Soli v Komendi.

PRISOTNI:

elani in dlanice sveta starSev: Nina Avguit in (1, a),  Miha Kumar (L. b),  Marjeta Pogadar (L. c),  Ema

Sterk (2. a),  Jelka Petr id Mirt id (2. b),  Romana Zupan (2. c),  Miha Vogrinc (3. a) Spela Mikel j  (3,  b),

Sot lar Lea (3. c),  Rok lurbi  (4.  a),  Suzana Poglajen (4. b),  Suzana Zgonec (5, b),  Sot lar Lea (5. c),

MatjaZ Smauc (5.a),  Tat jana Zorman (6. b),  JoZef Ciraj  (6,  c),  Bernarda Pavl inid (7.a\,  Bo5t jan

Dolmovid (7, b),  l rena Skok (7. c),  Polona Razpotnik (8. b),  Romana Ravnikar (9. a),  Marjeta Pogadar

(9. b),  Robert  Keipert  (9,  c).

Ravnatel j ica Sole: Mira Rek

oPRAVIeENo oDSOTNI: predstavnik 8. a

ODSOTNI BREZ OPRAVIeILA: predstavnik 5. a

Predlog dnevnega reda 3. redne seje Sveta star5ev OsnoVne Sole Komenda Moste v Solskem letu

2012/2013 smo dlani in dlanice sveta star5ev prejel i  z vabi lom. Dopolni tev in pr ipomb na predlagan

dnevnired redne seje star iev ni  bi lo,  zato je bi lsprejet naslednj i

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 2, seje Sveta stariev Osnovne Sole Komenda Moste v Solskem letu 2Ot2/2013.
2. Potrdi tev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv za posamezenrazredza
Solsko leto 2Ot3/2014.
3. Porodi lo s 4. rednega sestanka Akt iva svetov starsev osnovnih 5ol pod Krvavcem, ki je bi l  v sredo,
!7. aprila2O!3.
4, Poroi i lo s 4. rednega zasedanja Skupidine Zveze akt ivov svetov star iev Sloveni je,  k i je potekalo v
petek, 19, apr i la 20L3.
5 ,  Porod i lo  z  de lavn ice :  "Odnos i  med s ta rS i in  ud i te l j i - temel jvzgo je  v5o l i " ,  z  dne 23 ,  apr i la  2013.
6, Pobude in predlogi,

Ad 1 pregled zapisnika 2. redne seje Sveta star5ev Osnovne Sole Komenda Moste v 5olskem letu
21t2l2Ot3.



Pregledal i  smo zapisnik 2. redne seje sveta starSev.

V 5. c so bi le izvedene potrebne akt ivnost i  in si tuaci ja v razredu se je izbol j ia la,  tako da delo v razredu

zdaj poteka brez posebnih teZav.

V 3. b razredu je bi l  skl ican roditel jski  sestanek, razmere v razredu so se malo izbol jSale. Potrebna bo

5e vel ika mera strpnost i  in potrpeZl j ivost i  na vseh straneh, ponovni pogovori ,  tudi  s starSi vseh

vpletenih, da se bodo razmere izbol j ia le.

Podana je bi la pr ipomba na stavek v prej5njem zapisniku glede discipl ine v 4, b razredu. Situaci ja v

tem razredu je namred popolnoma obidajna. Obdasno pr ihaja do manjSih, obidajnih discipl inskih

teZav, ki  j ih v razredu uspeSno reSujejo sprot i .

Semafor pr i  TuIu v Mostah: 5e vedno se dogaja, da semafor ne deluje, zato so moral i  starSi k l icat i

pol ic i jsko postajo v Kamnik, da so pr iSl i  urgirat.  V takih pr imerih je potrebno pokl icat i  obdinsko

upravo v Komendi,  k i  je odgovorna za to kr iZiSde. Upravl javec sicer vedkrat pregleda delovanje

semafor ja.  Problem so tudi  vozniki ,  k i  pr ihajajo iz smeri  TuSa in prevozi jo rdedo lud, ko zavi jajo desno.

Sklep: obEini se posreduje predlog, naj se izvaja vsakodnevna kontrola delovanja semaforja ob 7.00

zjutraj.

Prevoz otrok v Solo

Na podlagi zemljevida nevarnih pot i  v 5olo, k i  j ih je dolodi l  obt inski  SPV ( iaka se 5e potrdi tev s strani

obdinskega sveta),  so bi l i  starSem poslani obrazci  za ponovno pr i javo otrok na prevoz v 5olo, Obdinski

SPV je opredel i l  nevarne pot i  in poslal  sklep SPV obdini ,

V naslednjem Solskem letu se sel i jo v Solo v Komendo bodoi i  4.  a,4. c in 5, a oddelek. Tako bomo

pridobi l i  tudi  1 oddelek podal jSanega bivanja v Komendi,  vendar ga mora potrdi t i  5e Ministrstvo za

izobraZevanje, znanost in 5port .

Zapisnik (s popravkom glede discipl ine v 4. b razredu)je bi l  soglasno sprejet.

Ad 2 Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih uEnih gradiv za posamezen razred

za Solsko leto 2Ot3 I 20t4.

Pri  nekater ih delovnih zvezkih (v nadal jevanju DZ)je letos cena nekol iko viSja kot lani .  Letos ne bo

prakt idnega gradiva za7, in 8. razred, lzbira delovnih zvezkov je enaka kot lansko leto.

Po e-poit i  je pr iSlo nekaj pohvalnih mnenj,  saj  so delovni zvezki  otrok izpolnjeni.  Pr iSlo pa je tudi

vpraSanje, zakaj sploh potr jujemo ceno DZ, saj  nimamo nobene moZnost i  vpl ivanja na izbor in na

ceno DZ.

Odgovor:  odkar se na svetu starSev pogovarjamo o tej  temi,  se je Stevi lo delovnih zvezkov v

posameznem razredu zmanj ialo,  saj  udi tel j i  o uporabi delovnega zvezka bol je razmisl i jo in poskrbi jo,

da so DZ re5eni,



lzpostavl jen je bi l  delovni udbenik za glasbo. Zakaj je udbeniku pr i loZen CD in ni  moZno kupit i  samo

delovnega udbenika?

Odgovor:  Lodevanje CD-ja od delovnega udbenika je prevel ik logist iden problem za zaloZbo, ker je

stroSek CD-ja minimalen, cena delovnega zvezka prakt idno ni  nid vei ja,  kqt bi  bi la brez CD-ja.

4. razred: DruZba in jaz

Otroci  za druLbo nimajo ni t i  zvezkov. Nit i  udbenik ( je prezapleten) ni t i  delovni zvezek nista pr imerna,

otroci  se ne znajo udit i  iz nj ih,  star5i j im ne znajo pomagati  pr i  udenju. Prvi  test je tako pokazal zelo

slabe rezultate, kasneje pa so se nekol iko navadi l ina uporabo udbenika in DZ,

Sklep: aktiv 4. razredov prosimo za obrazlolitev problematike in predlagamo, naj pri tem predmetu

uporabl jajo tudi  zvezek, da se bodo otroci  laZje znaSl i ,

Sklep:

Predlagan izbor delovnih zvezkov za 5ol. leto 2Ot3lt4 ie bil soglasno spreiet.

Ad3 Poroiilo s 4. rednega sestanka Aktiva svetov starSev osnovnih 5ol pod Krvavcem, kije bil v
sredo, 17. aprila 2013.
G. Dolmovid je predstavi l  akt ivnost i  delovnih skupin svetov star iev v zadnj ih mesecih.

Gre za merjenje kakovosti, kako bi starSi lahko vedeli, da so naii otroci v Soli, kjer se kakovostno dela

in da se v nj ih uspeSno udi jo novih vsebin in niso le v varstvu.

Na akt ivu so pr imerjal i  stro5ke za iz lete, Solo v naravi ,  ekskurzi je,  razl idne dejavnost i ,  Minimalni

s t ro ik i  na  nek iSo l iv  devet ih  le t ih  doseZe jo  873,00 ,  maks imaln is t ro ik i  na  nek id rug iSo l i i z  naSe

okol ice pa kar l - ,823,88.

Y 2. razredu bo stroSek v bodode vi5j i ,  ker gredo otroci  na tabor.  Star5i  prvoSolcev se bodo sicer izrekl i

o (ne)str injanju s taborom v bodoiem 2. razredu preko ankete,

Naia Sola ima v na5i regi j i  najniZje stroSke v skorajcelotni  prvi t r iadi ,  v ostal ih razredih pa smo nekje v

sred in i ,So la  s i  bo  pr izadeva la  zman jSat is t roSke v7 . ,8 .  in  9 .  razredu,  tako  da  bo  t im ved de javnos t i

izpel jala na Sol i  in bo tako zmanj iala stroSke za prevoz.

Visokiso tudi  stroSkiza papirnat i  potro5ni mater ial  na obeh 5olah. Zato uditel j iopozarjajo otroke, naj
pazi jo pr i  porabitoaletnega papir ja in br isaik,  Na strani5dih je uporabo papir ja zelo teZko kontrol i rat i ,

zaradi prekomerne porabe se vedkrat zamaSi odtok v straniSdnih Skol jkah.

Varovanje osebnih podatkov

Podkrvav5ki akt iv je zaprosi l  informaci jsko pooblaSdenko za nekaj pojasni l  v zvezi z varovanjem

osebnih podatkov,

Danes bi  moralo bi t i  vse varovano, otroci  naj  bi  se v pr ihodnost i  k l ical i  le po Sifrah, Kl icanje po imenih
je skorajda lahko Ze sporno.

V Sol i  bo treba uporabit i  zdravo kmedko pamet, da ne bo pr ihajalo do kakr lnihkol i  z lorab,



Drugih pr ipomb na to temo ni  bi lo,  zato smo pre5l i  na 4. todko.

Ad4 PoroEilo s 4. rednega zasedanja SkupSiine Zveze aktivov svetov starSev Slovenije, ki je
potekalo v petek, 19. aprila 2013.
G. Dolmovid je podal porodi lo z zasedanja. lzvol i l i  so predstavnike za pr ihodnje leto.

Predlagane teme za v bodode: tendence za bol j5o kakovost osnovnih 5ol,  kr i ter i j i  za ugotavl janje

kakovost i  (SlQ), Smo dlani evropske star5evske organizaci je,  ta nam pomaga in svetuje pr i  iskanju

reSitev na teh podrodj ih.  1

Na spletni  strani  ht tp:11www.zaSss.si l  s i  star i i  lahko pogledajo vse zapisnike, okroZnice razl idne

dokumente in gradiva (zakone, pravi lnike, predloge, pr imere dobrih praks.. . )  .

Ad5 Poroiilo z delavnice: "Odnosi med star5i in uditelji - temelj vzgoje v 5oli", z dne 23. aprila 2013.

G. Dolmovid in udeleienci  na delavnicah so porodal i  o dogajanju na delavnicah. Vabl jenih je bi lo L0

star5ev in 10 uditel jev z vseh Solv na5i regi j i .  Udeleiba predstavnikov na5e 5ole je bi la dobra,

predvsem s strani udi tel jev,

Teme delavnic:

Otroci  utrdi jo snov, ki je bi la obdelana v 5ol i ,

Star5i  imajo vdasih pr ipombe na (vsebino) naloge, sploh pr i  starej5ih otrocih, k i  nalog ne opravl jajo

ved redno.

Pred log  ravnate l j i ce :a l i  b i  b i lo  smot rno  tako  de lavn ico  izves t i tud i  na  na i iSo l i?

Kako bi  pr istopi l i ,  da bi  bi l i  tudi  starSi naklonjeni domadim nalogam. V nekater ih razredih vlada kl ima,

da se naloge ne delajo. Uditel j i  konec koncev popust i jo in ne preverjajo ved domadih nalog. 5e vedja

teZava nastane, ko dobi jo novega uditel ja,  Ta porabi vel iko energi je,  da motiv ira udence, da zadnejo

de la t ina loge,

Uditel j  naj  sprejema star5e in udence kot goste doma. Jih pogost imo, gost je pa tudi  vedo, kako se

obna5ajo. Obisk dolodajo pravi la.

To avtonomijo si  mora uditel j  sam vzet i .  Uditel j je steber.  Pomembno je tudi  zaupanje starSev do

uditel ja,

Na delavnici  so odprl i  nova vpraianja na temo avtonomije:

Kak5na je avtonomija star ia?

Star5i  pogosto ne razumejo pravi lno, kaj  -  kakSna je avtonomija uditel ja.

Ui i tel j iso bi l ivsajv dolodeni meri  pr ipravl jeni  na to tematiko, star5i  pa ne, zato so bi l i  udi tel j i  na tej

delavnici  v premodi.



Pri  razpravi  o komunikaci j i  se pojavi  t rdi tev, da so roditel jski  sestanki pogosto namenjeni t ist im, ki j ih

na roditel jskem sestanku (RS) ni .

Na delavnici  so iskal i  bol j  negat ivne kot pa pozit ivne stvar i  na-podrodju komunikaci je.  RS niso

zanimivi ,  premalo je dopisovanja po elektronski  pot i ,  Vendar elektronski  medi j i  ne smejo zamenjat i

individualnih in skupinskih pogovorov. Pomisleki  glede elektronske poSte: nekdo bi  lahko zapis

uporabi l  v negat ivne namene. Treba je obdriat i  nivo pr i  komuniciranju po e-po5t, .  
,

StarSi se 5e vedno ne Zel i jo izpostavl jat i ,  ker potem otrok obdut i  posledice,

Zel ja med uditel j i  in starSi po bol j iem komuniciranju. Star i i  b i  moral i  bi t i  na strani udi tel ja,

Predlog: reSitev za izbol j5anje komunikaci je je tudi  delavnica.

Predlogi za delavnice v bodode:

.  vse skupine naj delajo na isto temo in nato naredi jo skupne povzetke,

r gradivo -  vsaj iztodnice -  naj  se posreduje tudi  pr i javl jenim star5em pred delavnico,

Sklep: na prvem RS v prihodnjem Solskem letu se naredi anketa v zvezi s temami, ki bijih

obravnavali na delavnicah.

Predlagane teme:

Komunikacija

Domaie naloge, obveznosti uienca

Odnos Sola -  starSi ( je 5ir5i  pojem od komunikaci je)

Glede na rezultate ankete se izvede delavnica, o njej se dogovorimo na 1. seji sveta starSev v 5ol.

letu 20t31t4. Predstavniki starSev se bojo odlotili, za katere razrede se bo delavnica izvedla in

kakSna bo tema (odvisno od interesa, ki se bo izkazal v anketi).

Ad 5: Pobude in predlogi

morajo star5i  poskrbet i  za prevoz otroka.

Odg; ee je Sola vezana na izvajalca, ne morejo pr i lagodit i  odhoda avtobusa. Zal Sola ne more

organizirati zgodnej5ega prevoza otrok posameznega razreda, ker je to logistidno preved zapleteno.

Na take dneve starSi otroke lahko pr ipel jejo v Solo prej  in t i  podakajo v jutranjem varstvu.

Po krajSi razpravi  smo sprejel i  naslednj i  sklep:



starSi sproti beleiijo zamudo, da se prevozniku posreduje takoj po nastali situaciji. Prevoznika se

opozori, naj se drii voznega reda.

rot i rajo na dve let i ,  Angl ist i ,  matematik i  in slavist i  nadeloma niso razredniki  v 8. in 9, razredu.

Solski  sklad se zahval juje vsem, ki  so pomagal i  pr i  izvedbi in vsem sponzorjem. I

Skupno je bi lo na Solskivesel ic izbranih 4562€, od kater ih bo potrebno pladat iSeavtorske pravice

zdruZenju SAZAS.

Dodaten stroSek za nakup maj ic bo obradunan na poloZnici  razredov, kater i  za nakup maj ic niso imel i

sponzorjev. Cena barvne otroike majice z DDVjem znaia2,04 €, barvna majice za odrasle 2,46€in

bele otroike maj ice 1,56 €.

Predstavnik 2. c je pohval i lvesel ico, kr i t ika pa je namenjena vstopninina vesel ico. Neka druZina ni

vstopi la,  ker je bi la vstopnina za starSe, star5a sta odSla domov

Predsednica UO Solskega skladaje odgovori la,  da sta prejSnje leto bi la dva gosta, zato je bi lo potrebno

dobit ived sredstev (zato se je pobirala "vstopnina" ) .  Letos ni  bi lo gostov, kater im bi  bi lo potrebno za

nastop pladat i .  Na sestanku Solskega sklada se bodo o "vstopnini"  pogovori l i ,  ugotovi l ia l i je bi la to

napaka in morda bojo naSl iSe bol j5o reSitev za pr ihodnjo Solsko vesel ico,

Predlog:

V bodode bi  gost je ob prvem nakupu bonkov dobi l i  Stampi l jko na roko, da lahko prehajajo ven in

noter,  vse kupl jene bonke pa bi  lahko uporabi l i  po lastni  izbir i .  (konzumaci ja)

eest i tke 5. c,  k ise je naielv plesu in izvrstno nastopi l  pod vodstvom plesnega ui i tel ja.

Po odhodu ravnatel j ice nihde od pr isotnih ni  imel dodatnih pr ipomb al i  predlogov, zato smo sejo

zakl iudi l i  ob 21.!5.

Zap isn ik  zap isa la :

Marjeta Pogadar

Predsedni k sveta sta rSev:

Komenda, 4. 6.2OI3


