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Komenda, 10.12.2014

ZAPISNIK
3. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2014/2015. Seja je
potekala v ponedeljek, 17.11.2014 s pričetkom ob 17.30 uri.
Prisotni:
- člani UO: Darko Korbar, Polona Razpotnik, Andreja Črtanec, Danica Kuhar, Franci
Marolt in Saša Progar
- ravnateljica: Mira Rek

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2.seje Šolskega sklada 2014/15
2. Šolska veselica
3. Pobude in predlogi.
Ad 1
Potrdili smo zapisnik 2. seje Šolskega sklada.
Ad 2
Člani UO ŠS se je pred prihodom ostalih vabljenih na sejo, odločila za naslednje
delavnice, ki bodo prisotne na Šolski veselici. Nanašajo se na promet oz. prometno
varnost:
- Stop
- Tehtnica za prikaz naletne teže
- Zaletalček
- Alko test.
Tako kot vsako leto se bo prireditev odvijala v šoli Moste (plan A). Zaradi možnega
slabega vremena se poskuša pridobiti brezplačno veliki šotor (plan B), v primeru dežja se
izvede prireditev v športni dvorani Komenda (plan C).

Učiteljica Marjeta Čimžar nam je po elektronski pošti predlagala, da se opusti Pokaži kaj
znaš, zaradi nenehnih problemov z akustiko, ozvočenjem inštrumentov,… Celotni UO se
ni strinjal s tem predlogom, zato bodo tudi letos. Potrudi se izboljšati akustiko, zaščiti in
ozvoči se inštrumente. Za pomoč pri tej točki se zaprosi tudi učiteljico razrednega pouka
Jožico Mohar.
Učiteljica Andrejka Črtanec ima za tretjo triado in njihove starše pripravljene 2 delavnici,
ki se nanašajo na promet.
Prihod vabljenih staršev je obrodilo sadove, saj so ideje za delavnice kar prihajale:
- v sodelovanju z občino, bi lahko označili šolsko pot z varnimi napotki v prometu,
z upoštevanjem vseh prometnih pravilnikov (Franci Marolt). »Šablona« za varno
hojo na cesti lahko uredi Miha Humar;
- na prireditev se povabi tudi gasilce, reševalce ter policaje. Vse naštete se naprosi
za izvedbo kakšne vaje;
- nevarne snovi – katere, kako se zaščititi,…;
- prenosni forenznični laboratorij (zgodba in orientacija – Nejc Zorman);
- termo kamera;
- samoobramba (karate ali fu-jitsu) in vedenje - Marija Dobnikar;
- KVIZ (tema: promet in varnost) v nižjih razredih;
- bolšji sejem z vprašanjem o varnosti ali prometu;
Na sestanku izraženo tudi za boljši urnik na prireditvi, saj so otroci zmedeni.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Polona Razpotnik

Predsednica Šolskega sklada:
Polona Razpotnik

