Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda
Tel: 01 7247 150, fax: 01 8341 710, e-pošta: o-komenda.lj@guest.arnes.si

Komenda, 1. 10. 2018

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2018/2019. Seja je potekala v
ponedeljek, 1. 10. 2018, s pričetkom ob 18.00 uri.
Prisotni:
- članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste; odsotni predstavniki 7. č, 8. a pa
je brez predstavnika v svetu staršev.
- ravnateljica: Mira Rek
- pomočnici ravnateljice: Darinka Lipar, Barbara Janežič Bizant,
- vodja enote v Mostah: Bernarda Hozjan.
Dnevni red:
1. Volitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev šole.
2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/2018.
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019.
4. Pobude in predlogi.
Ad 1
Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen Peter Novak, za namestnico Lucija Maleš.
Ad 2
Poročilo o realizaciji LDN so predstavniki staršev prejeli z vabilom na sejo in je bilo
pregledano že pred sejo. Na sestanku pa smo lahko videti tudi realizacijo LDN v slikah, ki
ga je pripravila pomočnica ravnateljice Barbara Janežič Bizant. Na poročilo ni bilo nobenih
pripomb.

Ad 3
Ob predstavitvi letnega delovnega načrta so predstavnice šole (ravnateljica, pomočnici
ravnateljice in vodja šole v Mostah) besedo namenile predvsem projektu Teden otroka

ter gostovanju predstavnikov tujih šol, sodelujočih v projektu Erasmus+, ki ga bo šola
izvedla od 15. do 19. oktobra.
Število učencev naše šole se veča in bo v naslednjih letih predvidoma narastlo na malo
manj kot 800 učencev. Trenutno je na šoli približno 95 zaposlenih. Letos se je zgodilo kar
nekaj kadrovskih sprememb, nove zaposlitve na predmetni stopnji so tudi posledica
povečanega števila učencev na tej stopnji šolanja.
Svet staršev je bil seznanjen z vsebino Letnega delovnega načrta OŠ Komenda Moste za
šolsko leto 2018/2019.

Ad 4
Pobude in predlogi:
- Predstavnica 5.a je izpostavila problem objav fotografij (npr. fotografij iz šole v
naravi). Ker eden izmed staršev ni dal soglasja z dovoljenjem za javno objavo
fotografij, cel razred in cela generacija ne more dostopati do slik.
Šola odgovarja, da so se v tem primeru pogovorili s starši in bodo tudi v prihodnje
skušali poiskati ustrezno rešitev, ki bo upoštevala pravico staršev do varovanja
zasebnosti njihovih otrok.
Šola ob tem tudi pojasni, zakaj so v šoli na oglasnih deskah ali na vratih učilnic
objavljeni seznami (dežurstvo v Komendi, podaljšano bivanje v Mostah, razporedi
v skupine na dnevih dejavnosti ipd.). Gre za lažjo organizacijo dejavnosti - tako
učencev podaljšanega bivanja tisti, ki jih pridejo iskat, ne iščejo po celi šoli; učenci
na dnevu dejavnosti točno vedo, na katerem mestu morajo biti ob določeni uri …
- Predstavnica 5.c sprašuje, kdaj se pričnejo interesne dejavnosti. Šola odgovarja,
da se dejavnosti načeloma začnejo s prvim tednom v oktobru. Mentorji, ki so
zaposleni na šoli, imajo sezname prijavljenih in sami obvestijo učence glede
začetka dejavnosti. Informacije zunanjih mentorjev glede izvajanja dejavnosti
objavijo na spletni strani šole, ko jim jih izvajalci posredujejo. Veliko informacij je
objavljenih na spletni strani v Publikaciji interesnih dejavnosti (zavihek Za učence
in starše -> Dejavnosti -> Interesne dejavnosti); publikaciji tudi posodabljajo.
- Predstavnica 5.a izpostavlja problematiko na šolski poti: skupina učencev se
zadržuje na klopci ob šolski poti in uživa prepovedane substance. Kako ukrepati?
Šola odgovarja, da je s to problematiko seznanjena. Starše domnevno vpletenih
otrok je šola obvestila, pa tudi na roditeljskih sestankih devetih razredov so
razredniki z dogajanjem na šolski poti seznanili prisotne starše.
Predstavniki sveta staršev se zavedamo, da morajo to problematiko reševati starši,
v času pouka pa so na nenavadno vedenje učencev pozorni tudi učitelji. Šola je
obvestila tudi policijo, ki bo poostreno spremljala dogajanje na šolski poti. Svet
staršev in šola pozivata vse starše, da se o tem pogovarjajo z otroki. Če tudi sami
na šolski poti ali v okolici šole opazijo trgovanje z nelegalnimi substancami oz.
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njihovo uporabo, naj se takoj (lahko tudi anonimno) obrnejo na policijo. Tudi svet
staršev predlaga preventivna predavanja za otroke in starše ter veliko pogovora
o teh vsebinah, šola pa potrdi, da že iščejo primerne izvajalce.
Izpostavljen je bil tudi problem ogorkov na šolskem igrišču v Mostah: tam se
dnevno zadržuje 400 otrok, zato ogorki res niso primerni. Starše pozivamo, da se
na teh površinah ne kadi. Istočasno je bil izpostavljen tudi problem, da starši in
otroci plezajo čez ograje šolskega igrišča in se kljub zaklenjenim površinam tam
zadržujejo. Dogovorimo se, da na občino naslovimo prošnjo za zagotovitev
primernih rekreacijskih površin (igrala za mlajše in igrišča za starejše mladostnike).
V šoli v prvi vrsti varujejo otroke, zato zaradi neodgovornega ravnanja najstnikov
in odraslih igrišča med vikendi, prazniki in počitnicami ostajajo zaklenjena.
Predstavnike staršev je presenetila razmeroma nizka vsota zbranega denarja
preko položnic v lanskem šolskem letu. Šola odgovarja, da so letos razredniki že
na prvih roditeljskih sestankih staršem izročili pristopne izjave in opaža, da je odziv
večji. Vsem staršem, ki so se tudi na ta način odločili prispevati v šolski sklad, se
vodstvo šole iskreno zahvaljuje.
Predstavnica 4. č je zastavila vprašanje glede sprememb v svetovalni službi –
celoletna odsotnost šolske psihologinje Nine Mavrič. Šola odgovarja, da so za
mesto svetovalnega delavca na šoli ustrezni tudi drugi pedagoški in socialni profili.
Letos to delo opravljata Romana Ravnikar v šoli v Komendi, v Mostah pa Bea De
Cecco.
Predstavnica 4. č je izpostavila bojazen, da je šola z vključevanjem inštruktorjem iz
učnega centra na tehniškem dnevu promovirala delo zasebnega inštruktorja. Šola
odgovarja, da v tem primeru ni bil namen promocije posameznika, pač pa da
učenci na delovnih praksah spoznavajo poklice, ki jih zanimajo. Učenci si v
sodelovanju s šolo poiščejo mentorje v bližnji in širši okolici, njihove
pripravljenosti, da mladim pomagajo pri vstopu na poklicno pot, pa je šola zelo
vesela in jim je hvaležna.
Predstavnica 5. b izpostavi problem, da petošolci nimajo garderobnih omaric na
ključ (da bi lahko vanje varno pospravili npr. glasbeni inštrument). Šola odgovarja,
da je letos dokupila garderobne omarice za oddelke predmetne stopnje, ki še niso
imeli nobenega garderobnega prostora, obstoječih garderobnih mest pa ni
spreminjala, zato imajo petošolci garderobe, kakršne so imeli njihovi predhodniki.
Nekatere starše moti, da so za športne dneve – pohode vedno znova izbrane iste
smeri. Šola odgovarja, da ni veliko primernih lokacij, kamor bi se učenci lahko iz
šole odpravili peš. Pred leti so bili športni dnevi organizirani tako, da so se učenci
do izhodišč pohodov vozili z avtobusi. Zaradi pobud staršev po znižanju stroškov
dnevov dejavnosti pohode organiziramo v bližnji okolici. V prihodnje pa lahko
znova razmišljamo o organizaciji pohodov s prevozi.
Izpostavljena je bila tudi težava glede dovozne poti do šole v Mostah mimo
Avtotrgovine Cibašek. Ta ulica je zelo ozka in v jutranjih konicah dvosmerni promet
na njej povzroča veliko težav, celo zelo nevarnih situacij tudi na glavni cesti
(čakanje, vzvratna vožnja ipd.). Svet staršev predlaga, da bi bila ulica vsaj zjutraj
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od 7.30 do 8.30 z ustrezno prometno signalizacijo urejena kot enosmerna. Šola se
z rešitvijo strinja in staršem svetuje, naj jo predlagajo občini.
Izpostavljene so bile neprimerne reakcije učiteljice ob kraji denarja v eni izmed sob
učencev v šoli v naravi. Šola odgovarja, da se na taborih, šolah v naravi ali
projektnih tednih pogosto dogaja, da učenci potožijo, da jim je bilo kaj odtujeno.
Največkrat se izkaže, da so stvar kje pozabili ali jo založili, zato učitelji sprva
raziščejo, če je v resnici prišlo do odtujitve. Morda to pojasni reakcijo učiteljice.
Starši so opozorili, da so se med učenci ponovno pojavile uši. Šola je o tem preko
spletne strani in oglasnih desk obvestila starše in jih prosi, naj svojim otrokom
redno pregledujejo lasišča ter ob pojavu uši ustrezno ukrepajo (navodila NIJZ,
dostopna na spletni strani šole). Problem ušivosti je izjemno pereč in ga bomo
rešili le s sodelovanjem vseh staršev.
Predstavnica 4. č prosi, naj šola tudi letos starše prijazno poprosi, da učenci v šolo
ne bi prinašali večjih količin nezdrave hrane in pijače. Šola obljubi, da bo preko
eAsistenta starše prosila za sodelovanje v prizadevanjih za bolj zdravo
prehranjevanje njihovih otrok.
Predstavnika 6. a je zanimalo, če je lahko zadnji šolski dan (ki bo v ponedeljek, 24.
6.) pouka prost. Šola odgovarja, da je s tem dnevom zagotovljeno zakonsko
predpisano število dni pouka (letos so že sicer kar tri delovne sobote). Pouk torej
bo, starši pa imajo možnost vnaprej napovedati odsotnost svojega otroka, če to
želijo.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Namestnica predsednika sveta staršev:
Lucija Maleš

Predsednik sveta staršev:
Peter Novak

