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Komenda, 22. 2. 2017

ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2016/2017. Seja je potekala v
sredo, 22. 2. 2017, s pričetkom ob 18.00 uri.
Prisotni:
- članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste – predstavniki 1. c, 2. a, 2. b, 2.
c, 2. č, 3. a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c, 4. č, 5. a, 5. b, 5. c, 5. č, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7.
b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b in 9. c; opravičili so se predstavniki 1. a, 1. b in 1. č.
- ravnateljica: Mira Rek,
- pomočnici ravnateljice: Darinka Lipar, Barbara Janežič Bizant,
- vodja šole v Mostah: Bernarda Hozjan.

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev šolskega leta 2016/17 z dne
28. 9. 2016.
2. Poročila delovnih skupin.
3. Poročilo o realizaciji LDN v 1. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2016/17.
4. Šolska veselica.
5. Pobude in predlogi.

Pred začetkom seje nas je gospa ravnateljica povabila k predstavitvi projekta FLL.
Skupina učencev naše šole, DESPICABLE TEAM, je pod mentorstvom Petre Remše
Starovasnik in Damijane Ogrinec tekmovala na FIRST LEGO League regije Adria in se v
kvalifikacijah uvrstila na državno tekmovanje. Na Odprtem državnem prvenstvu FLL
Slovenije na Dobrovi so dosegli tretje mesto, s čimer so si zagotovili udeležbo na
svetovnem prvenstvu v Londonu.
Ad 1

Z dvigom rok se potrdi zapisnik 1. seje sveta staršev šolskega leta 2016/17.

Ad 2
Delovna skupina za prehrano:
V skupini za prehrano je bila do 2. seje SS samo Polona Razpotnik, sedaj so članice in
člani SS potrdili še Petro Vuković. Skupina se do seje še ni sestala, saj se je vodja šolske
prehrane Jasmina Notar v mesecu novembru vrnila s porodniškega dopusta in še ureja
tekoče stvari. Do 3. seje SS se bodo poskusili sestati in bodo takrat oddali poročilo.
Delovna skupina za promet:
Predstavnik skupine Franc Marolt poroča, da so se do sedaj sestali trikrat. Na njihovo
elektronsko pošto je prispelo eno vprašanje, ki so ga tudi obravnavali. Skupina je na SPV
(Agencija za varnost prometa) Občine Komenda poslala dopis o problematiki poti OŠ
Komenda Moste. Izpostavili so predvsem semafor čez glavno cesto Brnik–Mengeš v
Mostah ter nesemaforiziran prehod pri gasilnem domu v Mostah. Njihovega odgovora
še niso prejeli, se pa morajo starši zavedati, da so ceste v lasti države in zato so postopki
ugotavljanja težav daljši. Zaradi tega bodo s pisnimi sporočili vršili pritisk na vse
udeležence.

Ad 3
Pomočnici ravnateljice Darinka Lipar in Barbara Janežič Bizant sta članicam in članom
poročali o realizaciji LDN v 1. ocenjevalnem obdobju: Darinka Lipar je v poročilu omenila
veliko odsotnost učiteljev in tudi učencev v tem obdobju (bolezni), kar je vplivalo na to,
da so nekateri predmeti slabše realizirani.
Vzgojna problematika v Komendi: Občasno prihaja do kršenja Pravil šolskega reda,
predvsem gre za odklone posameznikov. Do sedaj so izrekli 5 vzgojnih opominov
(primeri: predčasno zapusti športni dan, psihično in fizično nasilje nad sošolci, namerno
poškodovanje šolske lastnine …). Vzgojni opomin se izreče, ko se učenca že večkrat
opomni na kršenje pravil. Da bi se izognili vzgojnim opominom, poskušajo učence čim
bolj pozitivno aktivirati (športni odmor, bralni kotiček …). Še vedno so težave z
opravljanjem domačih nalog. Če je le mogoče, poskušajo zadržati učenca po zaključku
njegovega pouka v šoli, da nadoknadi manjkajoče obveznosti.
Glede slabih ocen sta bila izpostavljena razreda 8. b in 9. a.
Problematika v Mostah: Vodja šole v Mostah Bernarda Hozjan je tudi izpostavila kršenje
šolskih pravil po oddelkih. V nekaterih razredih se pojavlja več kršitev (tudi v oddelkih
podaljšanega bivanja, v katerih so učenci po dopoldanskem pouku že utrujeni), nekje
malo manj. Vsakodnevno o težavah poročajo staršem, saj s tem želijo doseči čim hitrejše
izboljšanje vedenja. Pri vzgojnih ukrepih želijo biti učiteljice in učitelji čim bolj enotni in
dosledni.

Barbara Janežič Bizant je predstavila 1. ocenjevalno obdobje v slikah: Šolski utrip – že na
pol poti ... Slike so vodile po poletni šoli v naravi, dobrodelnem pohodu na Sv. Primoža,
ustvarjalnih taborih, na katerih so sodelovali učenci in učitelji izbirnih predmetov likovno
snovanje, sodobna priprave hrane ter šolsko novinarstvo, angleškem vikendu, božičnonovoletnem koncertu, mednarodni izmenjavi učencev – obisk šole iz Turčije,
izkušenjskem učenju ter se zaključile s posebnimi uspehi učencev.

Ad 4
Predsednik Šolskega sklada Jure Osterman je povabil vse prisotne k sodelovanju na 10.
šolski veselici z naslovom DEŽELA ZABAVE – SMEJMO SE. Prireditev bo v petek, 2. junija,
z začetkom ob 15.30 uri z eko tekom. Kot vedno bodo na prireditvi različne delavnice,
bolšji sejem, kolo sreče itd. Učenci nižjih razredov se bodo predstavili z glasbenimi
nastopi, učenci višjih razredov pa bodo tekmovali v igri med dvema ognjema in odbojki.
Tudi letos se naproša vse gospodinje za peko piškotov. O vsem dogajanju bodo starši
obveščeni po elektronski pošti.
Gospa ravnateljica je podala finančno poročilo Šolskega sklada za leto 2016 in se
zahvalila vsem, ki so na kakršenkoli način pripevali v sklad.
Ad 5
Odgovori na vprašanja in realizacija pobud 1. seje SS:
- Šola je omogočila zajtrk za otroke, ki prihajajo zgodaj v šolo. Na zajtrk je
prijavljenih 10 otrok, vendar ne prihajajo redno (običajno pride 7 ali 8 učencev).
Opažajo, da učenci malo pojedo.
- Stojala za kolesa v Mostah so bila urejena v tednu seje sveta staršev in so
postavljena desno od glavnega vhoda v šolo.
- Pokrita kolesarnica pred šolo v Komendi: Občina Komenda v proračunu nima
sredstev za dodatno pokritje kolesarnic.
- Družinske položnice: V šolskem računovodstvu se bodo potrudili, da se bo v
naslednjem šolskem letu lahko izvajalo skupno plačilo za več otrok iste družine
na eni položnici. Šola bo za skupno položnico potrebovala soglasje staršev. Ostale
informacije bodo na začetku novega šolskega leta.
- Kolesarki izpit v 4. razredu: Vodstvo šole se je pozanimalo po drugih osnovnih
šolah, kdaj izpeljejo kolesarski izpit. Tako kot na ostalih šolah se tudi njim zdi
veliko devetletnikov še premalo zrelih za dojemanje prometnih pravil; torej z
resnimi pripravami ni smotrno začeti že v četrtem razredu.
Vprašanja, pobude, mnenja staršev na 2. seji SS:
- Starši zdajšnjega 3. razreda podajo pobudo za organiziranje prevoza bodočih
četrtošolcev 2017/18 v šolo v Komendi, saj bo večina otrok iz Suhadol in Most.
Starši so pripravljeni sofinancirati prevoz. Koordinatorica šolskih prevozov,
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Bernarda Hozjan, bo poskusila urediti možnost prevoza in bo do tretje seje SS
poročala staršem.
Opazka in prošnja šole: članica SPV Občine Komenda, Bernarda Hozjan, je
izpostavila, da jo občani ter učitelji opozarjajo, da se učenci višjih razredov
nepravilno (brez čelad, nepravilna stran vožnje, roke v žepih …) vozijo s kolesi.
Naproša vse starše, naj otroke večkrat preverijo, kako se vozijo s kolesom in jih
ograjajo, če je to potrebno.
Organizacija varstva v času zimskih šolskih počitnic: Starši bi si želeli
organiziranega varstva v času vmesnih počitnic (oktobrske, zimske). Šola sama ne
organizira varstva, je pa nekaj organizacij v občini, ki le-to organizira.
Zainteresirani zunanji ponudniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru uporabijo
šolske prostore.
Predstavnica staršev navaja, da je pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina
v skupini 30 učencev, od katerih so nekateri že obiskovali ta predmet. Nekaterim
staršem se zdi, da delo s temi učenci ni dovolj kakovostno. Ravnateljica je
odgovorila, da je v skupini 28 otrok, kar je skladno z normativi. Delo v oddelku je
zaradi števila otrok in različnega znanja otrok izjemno zahtevno in naporno,
vendar tako obliko dela trenutna zakonodaja predvideva in zapoveduje. Na
hospitaciji v razredu je ravnateljica ugotovila, da učiteljica uporablja različne
metode in skuša kljub zahtevnim pogojem učence čim več naučiti.
Predstavnica staršev je izrazila pobudo, da bi prireditev Šolska veselica postala
eden izmed vsakoletnih projektov šole. Šola odgovarja, da je Šolska veselica že
leta eden izmed njihovih večjih projektov.
Starši so izrazili željo, da se učencev po daljši bolezni 2 dni po vrnitvi v šolo ne
sprašuje. Utemeljili so, da se kljub otrokovemu znanju v času njegove odsotnosti
zaradi bolezni znanje porazgubi in se zato ne more pričakovati, da bo njegovo
znanje enako, kot če bi bil otrok zdrav.
Šola predlaga, da naj se učenec po daljši odsotnosti individualno že na začetku
ure učitelju opraviči in mu pojasni, zakaj ni pripravljen na uro oz. ocenjevanje
znanja. Z učiteljem se dogovori, kako in do kdaj bo nadoknadil zamujeno oz. se
bo naučil.
Predstavnik prvega razreda je vnaprej zastavil vprašanje glede varnosti, nudenja
prve pomoči in napisa »Od tu zmorem sam/a« v šoli v Mostah. Vodja šole v
Mostah je pojasnila, da je po novem letu v Mostah preko javnih del zaposlen
informator, ki 3 dni na teden pomaga jutranjem dežurstvu.
Namen črte zaupanja je, da se starše spodbuja, da omogočijo otrokom, da
postajajo samostojni v garderobi in pri prihajanju v razrede. Nikakor ta črta ni
absolutna prepoved vstopu staršem (npr. v nujnih primerih).
Za primere poškodb je v nudenju prve pomoči na šoli usposobljenih devet
učiteljev. Če se zgodi nezgoda, šola starše obvesti, če je potrebno, pa pokliče tudi
nujno medicinsko pomoč.
Vprašanje o zaščiti šolskega igrišča pred izpušnimi plini v Mostah. Ograja je na
državni parceli. Načrtovana je protihrupna ograja ob izgradnji povezovalne ceste.
Začasna rešitev je možna z ozelenitvijo oz. postavitvijo zaščitne mreže.

-

-

-

-

-

Vprašanje o ponudbi plesne vsebine v sklopu izbirnih vsebin umetnosti.
Kombiniranje te ponudbe z drugimi šolami je težko izvedljivo, mentorja za našo
šolo pa nimamo.
Pobuda za nalaganje programa Open office na računalnike. Office je na
računalnikih že naložen, zato šola ne bo nalagala OO. Uporabniki tega programa
lahko shranijo kompatibilne datoteke za druge vrste programov.
Vprašanje glede ponudbe »normalnega« kruha pri obrokih se je naslovilo na
skupino za prehrano.
Vprašanje glede možnosti sodelovanja učencev pri mednarodnih izmenjavah.
Učitelj Železnik učence povabi k sodelovanju. Izbere učence, ki so primerno stari,
opravijo določene zadolžitve, imajo ustrezne komunikacijske spretnosti v tujem
jeziku in katerih družine so pripravljene sprejeti učence iz tujine. Izbor je v
pristojnosti mentorja dejavnosti.
Starši želijo, da šola tudi v prihodnje organizira šolske plese. V prvem
ocenjevalnem obdobju devetošolci niso bili pripravljeni sodelovati z učitelji pri
reševanju vzgojne problematike, zato bi bilo neodgovorno, da v takih pogojih
organizira šolski ples. Organizacija takega dogodka predstavlja precejšnje
tveganje in zahteva visoko stopnjo zaupanja med devetošolci, njihovimi starši in
razredniki ter učitelji.
Vprašanje podaljšanega bivanja za 4. razrede. Učenci 4. razredov, ki bodo
obiskovali šolo v Komendi, bodo imeli podaljšano bivanje v Komendi.
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Na vprašanje starša glede možnosti jutranjega varstva za učence 3. razredov (v šol. letu
2017/2018) je vodstvo šole odgovorilo, da ga bodo deležni samo v nujnih primerih, saj je
v osnovi namenjeno zgolj 1. razredu.

-

Predstavnica 7. razreda je zastavila vprašanje, če je nivojski pouk v 8. oz. 9.
razredu smiseln, čemu učence delimo v učne skupine. Šola odgovarja, da se
učenci v 8. in 9. razredu pri slovenščini, matematiki in angleščini razdelijo v
manjše učne skupine, ki so sestavljene heterogeno (v posamezni skupini so torej
učenci, ki imajo različno znanje in sposobnosti). Nivojskega pouka, ki se je izvajal
na treh ravneh zahtevnosti na začetku uvedbe devetletne osnovne šole, že nekaj
let ni. Delo v manjših učnih skupinah ima mnoge prednosti, učenci imajo več časa
za utrjevanje snovi in za voden pogovor, omogoči se izvajanje notranje
diferenciacije, saj se lažje in natančneje spremlja delo posameznika v razredu,
manj pa je tudi disciplinskih težav. Delo v učnih skupinah bomo obdržali, dokler
bo to mogoče, saj ima ta oblika številne prednosti, res pa zahteva več
usklajevanja med učitelji posameznega predmeta.

Seja je bila zaključena ob 21.00.
Zapisala:
Polona Razpotnik

Predsednik sveta staršev:
Peter Novak

