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Komenda, 20. 2. 2012
ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu 2012/2013, ki je potekala
dne, 20. 2. 2013, s pričetkom ob 18. uri, v šoli v Komendi.

PRISOTNI:
Člani in članice sveta staršev: Nina Avguštin (1. a), Marjeta Dolinšek (1. b), Marjeta Pogačar (1. c),
Mitja Kokol (2. a), Jelka Petrič Mirtič (2. b), Špela Mikelj (3. b), Franc Marolt (3. c), Suzana ( 4. b),
Alenka Potočnik Zadrgal (5. c), Matjaž Šmauc (6. a), Matjaž Majce (6. b), Jožef Ciraj (6. c), Nataša
Gregorin Vrhovnik (7. a), Boštjan Dolmovič (7. b), Nenad Bunčič (7. c), Jana Smole (8. a), Polona
Razpotnik (8. b), Bojan Škof (9. a), Marjeta Pogačar (9. b), Robert Kešpert (9. c).
Ravnateljica šole: Mira Rek
Pomočnica ravnateljice: Darinka Lipar

OPRAVIČENO ODSOTNI: predstavnik 3. a, predstavnik 4. a in predstavnik 5. b.
ODSOTNI BREZ OPRAVIČILA: predstavnik 2. c , predstavnik 5. a in predstavnik občine Komenda

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 predstavnikom
razredov v času med obema sejama poslal tudi nekaj gradiva.
Dopolnitev in pripomb na predlagan dnevni red redne seje staršev ni bilo, zato je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu 2012/2013.
2. Šolska veselica.
3. Kratko poročilo o pregledu uspešnosti in realizaciji dela v 1. polletju šolskega leta 2012/2013.
4. Pobude in predlogi.

AD1 Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu
2012/2013.
Pregledali smo zapisnik 1. redne seje sveta staršev z dne, 25. 9. 2012.
Delitev kosila v šoli v Komendi poteka po novem urniku, zato z razdeljevanjem kosil ni več težav.
Ravnateljica je predstavila novosti glede vpogleda v rezultate nacionalnih preizkusov znanja (NPZ ): z
letošnjim letom ministrstvo uvaja elektronski vpogled v rezultate NPZ. Vpogled za 9. r bo možen 29.
5. 2013 do 24.00, v šoli po individualnem dogovoru skupaj z učiteljem tudi še 30. 5. 2013. Rok za
vložitev pritožbe je 30. 5. 2013 do 12.00. Šola bo pripravila obvestila za starše.
Vpogled za 6. r bo potekal še po prejšnjem sistemu.
Predstavniki Šolskega sklada se zahvaljujejo vsem staršem, ki so se odzvali in prek položnice nakazali
sredstva v opredeljeni višini. Razdeljenih je bilo 387 obvestil (1 obvestilo na družino), vrnjenih je bilo
250 obvestil z opredeljenim zneskom. Na ta način zbrana sredstva presegajo 3000 evrov.
Iz šolskega sklada je bila tako kot prejšnja leta financirana filmska predstava, izvedena v decembru od
1. do 5. razreda in v mesecu februarju od 6. do 9. razreda.
Starši, ki želijo združiti položnice več otrok, naj stopijo v stik z računovodkinjo šole Ivico Repanšek, ki
želi imeti informacijo, kaj je bilo plačano s posamezno položnico.
Izrecno je bilo izpostavljeno, naj starši vse dileme rešujejo sproti, in sicer naj se najprej obrnejo na
učitelja oziroma razrednika.
SKLEP
Zapisnik 1. redne seje sveta staršev OŠ Komenda Moste je bil z dvigom rok soglasno potrjen in
sprejet.
V pričakovanju prihoda predstavnice Šolskega sklada smo zamenjali vrstni red 2. in 3. točke dnevnega
reda.
AD3 Kratko poročilo o pregledu uspešnosti in realizaciji dela v 1. polletju šolskega leta 2012/2013.
UČNI USPEH
Učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju od 1. do 5. je bil 100 %. V tem obdobju je organiziranih
več oblik pomoči učencem: dopolnilni in dodatni pouk, individualna pomoč v različnih oblikah.
Od 6. do 9. razreda je bilo več slabih ocen, saj je za 6. razred je značilen preskok v načinu dela, ki
marsikateremu učencu povzroča težave.
VZGOJNA PROBLEMATIKA
Predmetna stopnja:
Šesti razredi so izredno živahni, radi klepetajo, so še nekoliko otročji. Če pride do kakšne resne
situacije, učitelji resno odreagirajo.

Sedmi razredi niso vzgojno problematični.
Osma razreda sta zelo številčna. Izstopa nekaj učencev, ki navdušijo in pritegnejo še ostale, da v
razredu nastane nemir.
V 9. a je potrebno resno delo s težavnimi učenci. V zadnjem času se pojavlja kolektivno upiranje
učiteljem. Ker pri takih »skupinskih akcijah« ni bilo možno ugotoviti, kdo je bil pobudnik, se ves
razred kaznuje s prepovedjo udeležbe na šolskem plesu. Šolski ples je nagrada učencem za
prizadevno delo in sodelovanje in je »nadstandard«, ki ga šola nudi učencem.
Starši 9. a se s skupinsko kaznijo ne strinjajo, zato se je vnela burna razprava.
Sklep: Pomagati je treba večini učencev, da se povežejo in skupno uprejo maltretiranju, ki ga nad
njimi izvaja peščica učencev. Prepoved udeležbe na naslednjem šolskem plesu ostane, saj ni
pedagoško, da učencem zagroziš s kaznijo, potem pa je ne izvedeš.
V 9. b in c razredu ni vzgojnih težav.
Več vzgojnih težav se pojavlja v nižjih razredih.
Ena skupina 1. razredov je težko vodljiva, nemirni učenci motijo pouk in pritegnejo še ostale. Ker je v
skupini 28 učencev, se učiteljica dejansko ne more posvečati posameznemu učencu. Kljub temu se
stanje v razredu počasi izboljšuje.
Sklep: predstavnica staršev tega razreda bo staršem poslala mail, v katerem jih bo prosila, naj
svojemu otroku posvetijo več časa in se z njim kvalitetno ukvarjajo (jim obrazložijo kaj je šola,
kakšne so njihove dolžnosti, poleg pravic, ki jih večinoma že poznajo, in naj upoštevajo avtoriteto
učiteljev). Pričakuje se konstruktivno sodelovanje staršev.
V 5. c razredu se pojavljajo težave, ker fantje številčno močno prevladujejo nad dekleti. Te se čutijo
zasmehovane in se ne želijo izpostavljati, ker se bojijo reakcij nekaterih fantov. Nekaj učencev ne
upošteva avtoritete učiteljev na šoli. Spremljalo se bo vedenje vseh učenk in učencev, pričakuje se
tudi konstruktivno sodelovanje staršev. Nihče si ne želi morečega vzdušja v razredu in motenj med
poukom. Tudi tu je potrebno pomagati večini, da se povežejo med seboj, in skupaj uprejo motečim
učencem in učenkam v razredu.
Sklep: predstavnica staršev bo »zbirala« pritožbe deklet in jih nemudoma posredovala v šolo.
Učiteljici naj dosledno rešujeta zaplete, vsakodnevno obveščata starše, po potrebi izrečeta vzgojni
ukrep, pri treh ukrepih premestitev učenca v drug razred.
Veliko disciplinskih težav je tudi v 3. b razredu. Učenci so težko vodljivi, prihaja do konfliktov in
fizičnega nasilja. Do težav prihaja tudi v OPB. Učiteljice in svetovalna delavka dnevno spremljajo
dogajanje v razredu, obveščanje staršev poteka redno. S težavami se je treba pogovarjati s starši na
roditeljskih sestankih, ki v tej obdobju še redno prihajajo v šolo.
Tudi v 4. b prihaja do disciplinskih težav, učenci kršijo pravila, učiteljica je v stiku s starši.
Obisk staršev na roditeljskih sestankih je dober od 1. do 5. razreda, slabši je v 9. razredu.

Sklep: pri reševanju težav je treba vzpostaviti stik s starši, po potrebi se skliče roditeljski sestanek
staršev otrok, ki povzročajo disciplinske težave.
AD2 Veselica

Letošnja tema šolske veselice, ki bo potekala v soboto, 1. 6. 2013 pred šolo v Mostah, bo šport,
športno vedenje, zdravje in zabava. Rdeča nit bo športno vedenje (fair play). Na predmetni stopnji
učitelji športne vzgoje že sedaj ocenjujejo športno vedenje. Ob koncu bo učencu, ki je vse leto
upošteval pravila fair playa, podeljena posebna nagrada.
Vsak razred nastopa skupaj, zato bodo posamezni razredi oblečeni v enotne majice. Majice lahko
naročijo prek šolskega sklada, na spletni strani bo objavljen razpored barv (dostop bodo imeli
razredniki); ali pa skupaj prebarvajo oziroma porišejo svoje majice.
Prireditev se bo začela z Eko dobrodelnim tekom od šole v Komendi po šolski poti do šole v Mostah,
na katerega bodo vabljeni vsi občani, vrtec in donatorji. Sledila bo otvoritev s pozdravom ravnateljice.
Prvi razredi bodo izvedli štafetne igre, ki jih bodo pripravile učiteljice prvih razredov. Učenci od 2. do
9. razreda bodo igrali med dvema ognjema. Turnir se bo izvajal istočasno na dveh igriščih, v ekipi bo
igralo 18 igralcev. Ob tem se je porodilo vprašanje, kako vključiti ostale otroke, da ne bodo izločeni.
Možnosti je več: del ekipe se zamenja v naslednji tekmi, pripravijo navijaško ekipo, … Pri razporeditvi
učencev bodo morali svojo vlogo odigrati tudi učitelji.
Sodniki bodo učitelji športne vzgoje.
Predlog: odigra naj se tudi »spopad« v odbojki med starši in učitelji.
Ta dan bo potekala tudi prireditev: Pokaži, kaj znaš. Prijaviti se je potrebno do 15. 4. 2013, 8. 5. bo
prva avdicija, 22. 5. pa bo izveden še drugi krog.
Učenci imajo svojo glasbeno skupino, naučili se bodo nekaj pesmi in bodo lahko zaigrali glasbeno
podlago.
Ta dan bodo potekale tudi delavnice in boljši sejem (v organizaciji 7. b razreda), na katerem se bo
prodajala rabljena športna oprema, knjige in ostalo, starši bodo pravočasno dobili obvestila, kaj in
kam predmete lahko prinesejo.
Obiskovalci si bodo lahko izmerili krvni tlak, se udeležili joge smeha, poslikali lonček, seveda se bo
možno tudi odžejati in potešiti lakoto …
Da bo dogodek še bolj zanimiv, bo potekala tudi dražba športnega predmeta znanega športnika,
mogoče pa bomo pripravili še kakšno mega presenečenje.

AD 4 Pobude in predlogi
 Srečanje Aktivov svetov staršev Slovenije
Na srečanje aktivov svetov staršev Slovenije v Škofji Loki je bila glavna tema odnosi med starši in šolo
(učitelji, ravnatelj). Največ časa v obliki delavnic je bilo namenjeno sodelovanju med učitelji, starši in

učenci. G. Dolmovič je povedal, da je bil podan predlog o izvedbi podobnih delavnic tudi na lokalnem
Podkrvavškem aktivu.
Precej besed je bilo izrečenih tudi o preverjanju kompetentnosti učiteljev/šole. (Da ne bi bilo
razumljeno napak: to ni ocenjevanje posameznih učiteljev oziroma šol.)
SiQ je podjetje, ki ima model za preverjanje kompetentnosti učiteljev/šole,… Okoli 30 šol že ima
certifikat, okoli 100 se jih za to zanima, oz. se pripravljajo na certifikacijo.( Žal pa to nekaj stane, cca
5000 eur.)
Na srečanju so primerjali cene in nivo delovnih zvezkov, ki jih šole uporabljajo pri svojem delu. Naša
šola predlaga delovne zvezke, ki cenovno segajo pod slovensko povprečje.
Akcija Siti besed je omogočila malico številnim učencem, hkrati pa je pripomogla, da je ministrstvo
znižalo mejo za delno in polno subvencijo malice.
Prihodnji projekt našega aktiva sveta staršev je sešteti stroške vseh »nadstandardnih« dejavnosti, ki
so dodaten strošek za starše. V neki sosednji šoli ta strošek za 7. razred dosega približno 300 evrov.
Tudi pri nas bo ta strošek po vsej verjetnosti v prihodnosti porastel, saj občina ne bo več tako
radodarna kot v preteklih letih.
 Prevoz otrok v šolo – varna pot v šolo
V 4. b je bilo zastavljeno vprašanje, zakaj križišče pri Lanenem cvetu v Mostah ni semaforizirano.
Ravnateljica je povedala, da je projekt izdelan že vsaj 2 leti, vendar trenutno občina nima sredstev za
izvedbo.
Semafor pri trgovini Tuš pogosto ne dela, zato otroci ne morejo prečkati ceste. Majhni otroci še
nimajo telefona in ne morejo poklicati na pomoč. Za semafor je zadolžen upravljavec, ki ga pooblasti
občina. Če bi se gradila obvoznica Želodnik – Vodice, bi bil tu narejen podhod. Vendar se o tem
projektu že dalj časa ne govori več.
SPV je občinski organ, ki je pregledal poti v šolo in določil nevarne odseke (na karti so označene z
rdečo barvo). Po njihovem mnenju ni varne poti iz Suhadol v Moste, iz Nasovč, Klanca, Podboršta,
Mlake, dela Gmajnice in Gore.
V navezavi na občinski odlok o postopnem ukinjanju prevozov številka: 032‐0003/2010. Na svet
staršev smo povabili tudi predstavnika občine, vendar se sestanka z njihove strani ni udeležil nihče.
Staršem se ne zdi prav, da se a priori vzame pravica do prevoza otrok. Kdo od svetnikov je razmišljal,
pri kateri starosti je otrok dovolj odrasel, da lahko pravilno oceni hitrost in oddaljenost vozila, ki se
mu približuje? Starši se zavedamo, da se morajo naši otroci več gibati, vendar ne po cestah in
križiščih.
Do prevoza v šolo bodo po novem (v prihodnjem šolskem letu) upravičeni le učenci (4. in 5. razred), ki
do šole ne morejo priti po varni poti, v šolskem letu 2014/2015 pa bojo izvzeti še učenci tretjih
razredov.
Težavam pri prevozu učencev se delno lahko izognemo pri načrtovanju selitve razredov v šolo v
Komendi. Tako bi lahko en 5. razred ostal v Mostah, v Komendo pa se preselita dva četrta razreda. V

naslednjih letih bo potrebno preseliti več razredov v šolo v Komendo, ker v prvi razred prihajajo
generacije s po štirimi oddelki. Posledično to pomeni precej preglavic za organizacijo pouka v šoli v
Mostah, zato bo verjetno potrebno zmanjšati, če ne kar ukiniti vrtčevske oddelke na šoli v Mostah.
Sklep:
‐
‐

Občina naj pregleda svoj sklep in se vpraša o prioritetah: je to varen prevoz otrok ali na
obnavljanje nekaterih prostorov, ali morda podpirati razna društva?
Kjer učenci po mnenju SPV niso upravičeni do brezplačnega prevoza, naj starši delno
sofinancirajo prevoz otrok v šolo.

 Medvrstniško nasilje
Ker je nasilje med vrstniki v porastu, še posebej je zaskrbljujoče v nižjih razredih, smo tej tematiki
posvetili veliko časa.
Ravnateljica pove, da šola že več let izvaja projekt nenasilja, po potrebi se razredničarki pridruži
svetovalna služba. Na šoli je 25 mentoric za izvajanje programa RPSO (razvijanje pozitivnega
samovrednotenja otrok in mladostnikov), več o programu si lahko preberete na šolski spletni strani
(arhiv): http://www.oskomenda‐moste.si/index.php/arhiv‐201112/rpso
 Če starši na roditeljskem sestanku ne morejo spregovoriti v prisotnosti učitelja, ga lahko
prosijo, naj zapusti razred, da se lahko pogovorijo med seboj, in se tako izognejo naknadnim
pogovorom na parkirišču ali po el. pošti.
 Predlog: ustanovi naj se šolska navijaška skupina, ki bi se udeleževala različnih športnih
dogodkov.
 Uvajanje pouka angleščine v 1. razred: trenutno je projekt v poskusni fazi, izbranih bo 40 šol v
vsej Sloveniji, ki bodo poskusno uvedle pouk angleščine v 1. razred. Če šola želi sodelovati na
razpisu, mora pridobiti soglasja vseh staršev v vseh 3 paralelkah.
 V 7. razredih je bila pripomba glede razvrstitve preizkusov znanja, ker so skoncentrirani na
določena obdobja. Ravnateljica pove, da je nemogoče enakomerno razporediti teste, ker
teste pišejo po zaključeni enoti / temi.
 Govorni nastopi: teh je v nekaterih razredih zelo veliko. Vendar je za otroke dobro, da se
naučijo nastopati.
 Napovedano spraševanje: takšna oblika preverjanja in ocenjevanja spodbuja kampanjsko
učenje. Nenapovedano spraševanje spodbuja sprotno delo, zato je znanje dolgotrajnejše in
bolj kakovostno.
 Nadomeščanje: kadar učitelj zboli, je nemogoče vnaprej napovedati suplence. Ni res, da se je
pri slovenščini pojavljal večji primanjkljaj ur. Učenci niso bili nikdar prosti, vedno je
pripravljena zaposlitev, pogosto je nadomeščala knjižničarka, ki je tudi slavistka. Odsotnosti
učiteljev pomočnica ureja v najboljši možni meri. Kadar gre za daljše odsotnosti, ministrstvo
odobri zaposlitev nadomestnega učitelja za določen čas.
 0,5 % dohodnine v šolski sklad: ravnateljica pojasni, da trenutno še ni možno z zagotovostjo
trditi, da je to povsem legalen način, kako nameniti del sredstev dohodnine v šolski sklad, ker

ta spada pod javni zavod. Del dohodnine bi bilo ŠS moč nameniti prek društva, ki bi vzelo 10
% provizijo.
Ko sta predstavnici šole zapustili učilnico, smo starši ponovno razpravljali o možnostih za
preprečevanje nasilja v šoli, predvsem med odmori, pred in po pouku. Probleme bi morali
izpostaviti javno, da bi bili o tem seznanjeni tudi starši, ki ne prihajajo v šolo. Dejansko
obstaja povezava med nasilneži in odsotnostjo staršev iz vzgojno‐izobraževalnega procesa.
(Nekaterim je žal malo mar, kaj se dogaja z njegovim otrokom v šoli in nemalokrat tak otrok
povzroča težave v razredu in na šoli). Starši se moramo med seboj povezovati, ker smo tako
močnejši, prav tako se moramo povezovati in sodelovati z učitelji. Samo skupaj bomo kos vse
večjim težavam, s katerimi se srečujemo.
Sklep:
‐ Učitelji naj izvajajo več pogovorov z učenci in starši.
‐ Potrebno je sprotno obveščanje staršev o nastalih težavah in konfliktih. Starši
morajo sodelovati s šolo. O dogodkih naj bo obveščen tudi svet staršev, vendar pa
moramo paziti tudi na varovanje osebnih podatkov.
‐ Šola naj takoj sprejme program kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za preprečevanje
nasilja.

Seja sveta staršev se je zaključila ob 21.40 uri.

Zapisala:

Predsednik sveta staršev:

Marjeta Pogačar

Boštjan Dolmovič

