OŠ KOMENDA MOSTE
GLAVARJEVA CESTA 37
1218 KOMENDA
ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2015/16
z dne 25.2.2016, v prostorih šole v Komendi.
PRISOTNI: predstavniki oddelkov, razen predstavnika 8. a (opr.) in predstavnika 4. a
Ravnateljica šole: Mira Rek
Pomočnica ravnateljice šole: Darinka Lipar
Vodja šole v Mostah: Bernarda Hozjan
Dnevni red:
0. Reševanje prostorske problematike (župan Slavko Poglajen)
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. Seje sveta staršev š. l. 2015/16 z dne 28. 9. 2015
2. Poročilo o realizaciji LDN v 1. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2015/16
3. Šolska veselica
4. Vzgojni načrt OŠ Komenda Moste
5. Pobude in predlogi
K t. 0) Pojasnilo g. župana glede reševanja prostorske problematike v šoli v
Mostah
Gospod župan je na pobudo staršev na 1. seji sveta staršev pojasneval načrte Občine
Komenda o razreševanju prostorske stiske v šoli v Mostah, predvsem glede
premajhne telovadnice.
Župan je pojasnil načrte Občine, da je v procesu odkupitve sosednjega zemljišča z
namenom gradnje nove telovadnice. V dosedanjih prizadevanjih je Občina uspela
znižati ceno zemljišča na takšno raven, da jo je zmožna odkupiti. To naj bi se zgodilo
v letošnjem letu. Nato se bo izdelal projekt in iskala se bodo finančna sredstva za
izgradnjo. Ugotavljali smo, da bo skupni proces izgradnje telovadnice potekal vsaj še
nekaj let. Eden od predstavnikov staršev je dal pobudo, da bi Občina morda razmislila
o najemu ali nakupu montažnega balona, ki se ga postavi na kupljeno zemljišče, kar
bi omogočilo hitrejšo razbremenitev obstoječe šolske telovadnice.
Župan in ravnateljica sta se strinjala, da bi zadevo lahko preučili, posebej glede
stroškov, ki bi bili sicer ne tako visoki, pa vendar dodatni stroški, ter o pravnih
možnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Župan je tudi pojasnil, da se bodo nekateri drugi prostori (učilnice) sprostili z
odhodom oddelkov vrtca.
Sledilo je še vprašanje glede ureditve prevozov otrok s kombijem, še posebej glede
učencev s Križa iz višjih razredov.
Župan je pojasnil, da občina financira in zagotavlja prevoze otrok od 1. do 4. razreda.
Če se na kombiju vozijo otroci, ki niso upravičeni do tega, delajo to nelegalno.
Voznik kombija ne more na vsaki vožnji preverjati upravičenosti vsakega otroka
posebej. Kateri otroci se lahko vozijo, je v vednosti in odgovornosti staršev.
Starši se lahko za prevoze svojih otrok tudi organizirajo izven tega, kar nudi Občina,
in najamejo drugega izvajalca prevozov.

K t. 1) Pregled in potrditev zapisnika 1. Seje sveta staršev š. l. 2015/16 z dne 28. 9.
2015
Predstavnica Urša Petrič je na zapisnik podala pripombo, da v njem manjkajo zapisi
nekaterih vprašanj staršev, ki jih je podala na 1. seji.
Ugotavljali smo, kako je do tega prišlo, na kar se je zapisnikar, Peter Novak, opravičil
za manjkajoče besedilo. Dogovorili smo se, da jih umesti v zapisnik 1. seje in
ponovno posreduje predsedniku in ravnateljici za objavo.
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede dostopnosti zapisnika, zakaj ga nismo prejeli
vsi predstavniki.
Odgovor: Zapisnik je po zapisu in potrditvi dostopen za vse na spletu šole.
Sklep 1: Zapisniku se dodajo manjkajoče točke. Zapisnik, skupaj z
manjkajočimi točkami, je bil potrjen.
Predstavniki smo se pogovarjali o hitrejšem potrjevanju zapisnika in smo predlagali,
da bi po roku 7 dni, ko mora biti zapisnik spisan, le tega poslali vsem predstavnikom
in ge. ravnateljici v pregled in potrditev in šele nato bi dali zapisnik na splet.
Sklep 2: Spremenimo 15. člen Pravil sveta staršev, ki govorijo o potrjevanju
zapisnika. Po novem se člen glasi: »Zapisnik se na dopisni seji potrdi v roku 10
dni od dneva, ko je bil poslan vsem predstavnikom.«
K t. 2) Poročilo o realizaciji LDN v 1. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2015/16
Pomočnica ravnateljice je podala poročilo o uspešnosti ter o vzgojni problematiki v 1.
ocenjevalnem obdobju.
Pouk poteka utečeno in realizacija pouka je v tem trenutku 100,18%. Veliko učiteljev
manjka, zato je potrebnih veliko nadomeščanj. Realizacija zimskih športnih dnevov v
prvi triadi je tudi letos težko zaradi slabih snežnih razmer. Projekti in tekmovanja so v
teku. Našteta so bila tekmovanja, ki se letos izvajajo na šoli.

Pri vzgojni problematiki je bilo razloženo, da se v prvi triadi še vedno dosti časa
posveča učenju in osvajanju pravil šole ter prilagajanju na šolo nasploh. V šoli v
Mostah je še vedno nekaj težav z vzpostavitvijo reda zjutraj pred poukom, ker
nekateri učenci še vedno hodijo prekmalu v šolo. Če učenci niso prijavljeni v jutranje
varstvo, morajo priti v šolo ob 8.10 in ne prej. V nasprotnem primeru imajo učenci
veliko časa do začetka pouka, zato se zadržujejo po hodnikih ali se skrivajo po šoli,
kar ni dovoljeno.
V drugi in tretji triadi je bilo v tem obdobju izrečenih 10 vzgojnih ukrepov (zaradi
fizičnih napadov, motenja pouka, nedovoljenih odhodov iz šole, kajenja na WCju in
podobno).
Še vedno obstaja pereč problem neopravljanje domačih nalog.
Pomočnica ravnateljice je ob koncu poročila poudarila, da moramo vendarle pohvaliti
močne in delovne učence, ki jih je veliko. Imajo dober učni uspeh in so dejavni na
mnogih področjih.

Starši 6.r so izrazili željo, da bi bili obveščeni glede premestitve učencev v drug
oddelek kot posledice vzgojnega ukrepa. V primeru premestitve v 6. razredu so
informacijo o tem dobili od otrok.
Odgovor: Zaradi varovanja osebnih podatkov šola ne more obveščati staršev o drugih
otrocih. Poleg tega šola želi čim manj javne pozornosti posvečati posameznemu
primeru, ker se s tem izpostavlja premeščenega učenca. Premestitve so dogovorjene
na ravni šole, v timu, ki je sestavljen iz svetovalne delavke, razrednika, učiteljskega
zbora in ravnateljice. Učenci oddelka, v katerega se premesti učenca, so o tem
obveščeni.
Eden od predstavnikov staršev opozori, da so v nekem primeru premestitve učenca,
otroci bili o premestitvi obveščeni prepozno.
Odgovor: Ravnateljica je zagotovila, da je njihova običajna praksa, da se ti pogovori
opravijo čim prej, da se je pa res v enem primeru zaradi druge pereče problematike na
šoli zgodilo, da učenci o premestitvi niso bili obveščeni pravočasno.
K t. 3) Šolska veselica
Šolska veselica je načrtovana za 27. maj. Letošnja redeča nit bo “Predstavi se.”
Vsak razred bo izbral dejavnost, s katero se bo predstavil na veselici.
Za sodelovanje se poziva tudi starše - iz vsakega oddelka se potrebuje 5 staršev (predlog
je mešana ekipa) za sodelovanje v skupinski igri (predlog je vlečenje vrvi).
Kupončki za plačevanje izdelkov ostajajo, toda ne bodo se prodajali, ampak bomo zanje
zbirali prostovljne prispevke.
Učenci 9. razreda naj bi pomagali pospravljati, vendar bodo odsotni med 18.30 in 20.00.
uro.
K t. 4) Vzgojni načrt OŠ Komenda Moste
Ravnateljica je pojasnila, da je bil Vzgojni načrt (VN) oblikovan preko raznih odborov in
sveta staršev. VN bo tudi predan pravnici v pregled.
Ker na 1. redni seji sveta staršev nismo sprejemali VN in nam je bil dan dodatni čas, da
predloge in mnenja pisno posredujemo ravnateljici, se VN daje na glasovanje na tej seji.
Sklep 3: Svet staršev potrdi Vzgojni načrt v sedanji obliki.
K t. 5) Pobude in predlogi.
1. Predstavnik 2.r je podal pritožbo o kršitvi ocenjevanja (3 ocenjevanja v enem
tednu).
Odgovor: Ravnateljica je vzela pritožbo na znanje in bo preverila, kaj se je zgodilo
ter ustrezno ukrepala.

2. Zastavljeno je bilo vprašanje iz 2. razreda, zakaj se fotografije društva AS ne
objavljajo na spletni strani.
Odgovor: Fotografije se objavljajo takoj, ko so pripravljene v primernem formatu za
objavo na spletni strani. Tako so se objavile tudi fotografije tega društva.
3. Opozorjeno je bilo, da so bili starši 5. razreda izigrani pri nakupu delovnega
gradiva. Gradivo je bilo najprej vzeto iz načrta, ki ga je potrdil tudi svet staršev, nato
pa so jeseni starši to gradivo morali kupiti naknadno.
Odgovor: Ravnateljica je razložila, da kolikor ji je znano, smo imeli starši možnost

izbire, da gradivo kupimo ali ne.
4. S strani enega predstavnika je bilo podano priporočilo učiteljem, naj ne uporabljajo
gmaila za komuniciranje z učenci in starši zaradi možnih vdorov v zasebno pošto. Isti
predstavnik je tudi opozoril, da ena učiteljica uporablja aplikacijo, ki preveč profilira
učence.
Odgovor ravnateljice: Učitelj se sam odloči, ali bo za komunikacijo s straši dal svoj
e-naslov ali ne. Zato zaenkrat s strani vodstva še nismo prepovedali uporabljati
učiteljem privatnih e-naslovov za tovrstne komunikacije. Ravnateljica se bo
posvetovala z učitelji o omenjeni tematiki.
Pobuda: Starši smo najprej odgovorni, da otroke poučimo o varni uporabi e-pošte in
spleta.
5. Vprašanje predstavnika 6. r. zakaj je šola zavrnila ponudbo za brezplačen ogled
treninga skokov v Planici.
Odgovor: Če dejavnosti niso načrtovane v Letnem delovnem načrtu, potem jih ne
moremo izvesti, ker bi učencem na ta način odpadel en dan pouka več, kot je bilo
načrtovano. Drugi razlog pa je tudi ta, da je težko izmed vseh otrok na šoli izbrati
ravno 50 otrok (en avtobus). Postavi se problem ključa za izbor teh otrok.
6. Podanih je bilo več vprašanj in mnenj iz 1. razreda:
 Opozorjeno je bilo, da v jutranjem in popoldanskem varstvu gledajo precej
risank. Odgovor: vodja enote v Mostah odgovori, da v jutranjem varstvu
gledanja risank ni veliko.
 Mnenje ene mame je bilo, da je v prehrani preveč mesa. Predstavnikom sveta
staršev se je to mnenje zdelo subjektivno in nanj nismo odpirali polemike.
 Izražena je bila skrb za otroke, ki imajo alergije. Odgovor: vodstvo šole bo
ponovno opozorilo kuharsko osebje, naj z vso skrbnostjo pripravlja ustrezne
obroke hrane za alergike.
 Dana je bila pohvala, da otroci pijejo veliko vode, da so na jedilniku solata in
sadje. Prišla je pobuda, da bi v razredu imeli košaro s sadjem. Odgovor:
učitelji običajno že puščajo sadje, ki se ne poje v razredu, za kasnejši čas.
7. Iz 1.r je bilo zastavljeno tudi vprašanje glede smiselnosti angleškega pouka 6.uro.
Ali ne bi bilo bolje imeti angleščine prej?
Odgovor: Pouk angleščine sodi med neobvezni program in se zato izvaja izven
rednega urnika. Uvrstili smo ga v čas podaljšanega bivanja, po kosilu. Za otroke, ki
niso v podaljšanem bivanju, pa izvajamo angleščino že 5. šolsko uro. Poleg tega smo
angleščino dali v čas podaljšanega bivanja tudi zato, ker nam je take usmeritve dalo
ministrstvo, ki nam zaradi angleščine zmanjša število ur podaljšanega bivanja.
8. Vprašanje iz 3.r se je nanašalo na preselitev 4. razredov; bodo ostali v Mostah ali se
selijo v Komendo?
Odgovor: Šola se o tem še odloča. Velika verjetnost je, da bodo vsi bodoči 5. razredi
v Komendi, vsi bodoči 4. razredi pa v Mostah.
Zapisnik napisal:
Peter Novak

Predsednik sveta staršev OŠ Komenda Moste
Miha Vogrinc, l.r.

