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Komenda, 13. 6. 2017

ZAPISNIK
3. seje (korespondenčne) Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2016/2017.
Seja je potekala v času 1. 6. 2017 do 7. 6. 2017.
Sodelujoči starši: Peter Novak, Urša Kavčič, Mojca Šraj, Miha Humar, Igor Zidarič, Nika
Zavašnik, Marko Galien, Mateja Okorn, Petra Vukovič, Brigita Zarnik, Špela Kovač,
Tatjana Zorman, Tomaž Korbar, Vesna Lešnik, Marko Erent, Urša Petrič, Andreja Kamin,
Mitja Kokol, Franc Marolt, Lidija Novak, Tomaž Korbar in Polona Razpotnik
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev šolskega leta 2016/17, z dne
22. 2. 2017;
2. Potrditev seznama delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2017/18;
3. Razno

Ad 1
Zapisnik 2. seje sveta staršev šolskega leta 2016/17 se potrdi skupaj z zapisnikom 3. seje
sveta staršev.
Ad 2
Pojasnilo predsednika sveta glede potrjevanja delovnih zvezkov
Nekaj predstavnikov je podalo vprašanja in mnenja glede smiselnosti potrjevanja
seznama delovnih zvezkov s strani nas predstavnikov, saj nismo nujno strokovno
usposobljeni za takšno presojo. Poleg tega je bil izražen tudi pomislek, da se šola s tem
utegne zavarovati pred kritiko staršev kasneje, češ da je seznam potrdil svet staršev in se
s tem prelaga odgovornost na svet.
Vlogo sveta staršev pri potrjevanju tega seznama razumem kot sodelovanje sveta
staršev s šolo, kot pravi pravilnik:

Svet staršev sodeluje pri nastajanju predloga razvoja šole, vzgojnega načrta, pri
pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu (3. alinea 1. člena
Pravil delovanja sveta staršev)
Torej ne gre za to, da bi morali biti zelo usposobljeni za izbiro delovnih zvezkov ali da gre
za prelaganje odgovornosti. Gre za dialog med strokovnim osebjem šole, ki so gradiva že
izbrali glede na njihovo poznavanje gradiva in učne snovi ter skupnega cenovnega
okvirja. Cena in količina gradiv za posamezni razred včasih odstopa, tudi iz leta v leto, saj
prihaja do novosti ali do revizije potreb gradiva glede na izkušnje. To se je v tem
seznamu zgodilo za 7. razred, kjer je skupna cena gradiv višja zaradi ene dodane enote
(pri predmetu tehnika).
Torej, zaupamo strokovnim delavcem pri njihovi izbiri vrste in količine gradiva (tako
učiteljem kot vodstvu šole) in hkrati s svojim pregledom, izkušnjami in mnenjem kot svet
staršev s šolo sooblikujemo ta seznam, da količinsko gradiva ni preveč ali premalo, ter
da je cenovno zadovoljivo.
To sodelovanje, glede na veliko predstavnikov, pa je najlažje izvesti tako, da učitelji in
šola predlagajo seznam, mi pa ga potrdimo ali spremenimo z našimi predlogi. Na koncu
je to skupna odločitev, šole in nas.
Špela Kovač (9.c) je izpostavila pri GUM – za lažje učenje predlaga zgoščenko z
obravnavano snovjo.
Andreja Kamin in njena namestnica, predstavnici 5.č razreda, se sprašujeta ali je v
resnici to naloga staršev, ali bi bilo bolje, da se v to poglobijo šolski strokovni delavci, saj
je pravzaprav to njihova služba. Laično pa lahko poda svoje mnenje, da bi morala biti
izbira v skladu z učnim načrtom, da otroci res izkoristijo kar največ vsebine v učbenikih,
ki jih starši drago plačajo. Zelo pomembno, upoštevati je potrebno tudi težo in
nenazadnje ceno izbranih učbenikov. Predstavnica se vzdrži glasovanja o seznamu
delovnih zvezkov.
Predstavniki sveta staršev so se z več kot 2/3 večino strinjali z seznamom delovnih
zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2017/18.
Ad 3
Pomislek je izrazila Polona Razpotnik (8. b) ne pri sami izbiri seznama delovnih zvezkov
in drugih gradiv, temveč, da se seja opravi korespondenčno. Kljub velikemu pomankanju
časa si je potrebno vzeti čas za debato o šolskem letu, ki se zaključuje ali pa o novem
šolskem letu.
V zapisniku 2. seje SS se je pot točko razno našla tudi pobuda za organiziranje prevoza
bodočih četrtošolcev 2017/18 v šolo v Komendi… Odgovor je poslala vodja šole v
Mostah Bernarda Hozjan in sicer:
Za učence, ki bodo v šolskem letu 2017/18 obiskovali 4. razred, bodo upravičeni do
brezplačnega šolskega prevoza iz vasi Komendska Dobrava, Podboršt, Moste, Suhadole,
Nasovče, Breg, Potok, Klanec, Mlaka, Križ. Za učence iz Most bo avtobusno postajališče
na avtobusni postaji v Mostah nasproti trgovine Tuš in pred šolo v Mostah, v Suhadolah
pa pri cerkvi.
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Predsednik sveta staršev:
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