ZAPISNIK OŠ KAPELA
1. SEJA SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
z dne, 29. 9. 2016 ob 18.00 uri, v zbornici šole
Prisotni: JANEZ IVANUŠA, SIMONA MLINARIČ, MARJAN KOREN, JOŽICA LAZAR, TINA
KLEMENČIČ, NINA BUDJA ZALOKAR, NEVENKA RADUHA, LUCIJA KRET in mag. ANASTAZIJA
AVSEC, ravnateljica (vabljena)
Odsotni - vsi z opravičilom: ANGELA STAJNKO, MIHAELA DOMANJKO, ANJA TRSTENJAK
Zapisnikarica: Lucija KRET
Predsednica sveta zavoda je v uvodu pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da je svet zavoda
sklepčen. Predstavila je

DNEVNI RED 1. SEJE SVETA ZAVODA 2016/2017:

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta OŠ Kapela v šolskem letu 2015/2016 z dne,
25. 5. 2016

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/2016
Evalvacija zadovoljstva staršev 2015/2016
Samoevalvacijsko poročilo 2015/2016
Razvojni načrt 2016/2020
Letni delovni načrt 2016/2017
Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt
Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta.

in ga dala v potrditev.

1. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili predlagani dnevni red.

K1 — Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta zavoda
2015/2016 z dne, 25. 5. 2016
Predsednica sveta zavoda je povedala, da je bil zapisnik posredovan po elektronski pošti in ga
dala v obravnavo. Razprave ni bilo, zato je zapisnik dala v potrditev. Člani sveta zavoda so
sprejeli
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2. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili zapisnik 5. seje sveta zavoda 2015/2016 z
dne, 25. 5. 2016.

K2 - Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu
2015/2016
Predsednica sveta zavoda je v obravnavo podala poročilo o vzgojno izobraževalnem delu, ki
so ga člani prejeli skupaj z vabilom na sejo. Razprave ni bilo.

3. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šol.
l. 2015/16.

K3 - Evalvacija zadovoljstva staršev 2015/2016
Ravnateljica je predstavila evalvacijo zadovoljstva staršev za šolsko leto 2015/2016.

K4 - Samoevalvacijsko poročilo 2015/2016
Ravnateljica je podala samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/2016.

4. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto
2015/16.

K5 - Razvojni načrt 2016/2020
Ravnateljica mag. Anastazija Avsec je nadaljevala s predstavitvijo Razvojnega načrta za
obdobje med letom 2016 in 2020. Razvojni načrt je pripravljen po področjih (izobraževalno,
vzgojno področje, sodelovanje ter učno in delovno okolje).
Člana je zanimalo s katerimi lokalnimi organizacijami bomo sodelovali. Predlagal je, da bi se
šola oz. učitelji lahko udejstvovali tudi na lokalnih prireditvah, npr. na gasilski prireditvi.
Član je tudi predlagal, da bi šola lahko pobirala prostovoljne prispevke, ki bi jih porabili za
določene aktivnosti (npr. urejanje šol. igrišča). Podal je tudi predlog za izdelavo novoletnih
voščilnic s katerimi bi učenci simbolično pobirali prispevke za šolo.
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Član je povprašal glede števila otrok v naslednjih šolskih letih. Ravnateljica je pojasnila, da
velikih odstopanj od sedanjega stanja ne bo.
Članica je povedala, da si je Razvojni načrt predstavljala drugače, da bo konkretnejši.
Ravnateljica je pojasnila, da je Razvojni načrt okvir delovanja šole v določenem obdobju.
Pripravi ga ravnatelj, potrdi Svet šole. Za vsako leto se naredi operativni načrt, s konkretnimi
aktivnostmi.

5. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili Razvojni načrt 2016-2020.

K6 – Letni delovni načrt 2016/2017
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017. Vsak član ga bo tudi
prejel v pisni obliki.

6. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili Letni delovni načrt 2016/17.

K7 - Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt
Hišni red, Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt je predstavila ravnateljica. Podrobneje so informacije
predstavljene v publikaciji šole.
Članica je opozorila na nevarno prečkanje ceste pri šoli. Ravnateljica je podala predlog, da bi starše
spodbudili k temu, da naj tudi oni prečkajo cesto na prehodu za pešce, saj so vzor svojim otrokom. V
razredu pa bi se učitelji z učenci o tej temi še dodatno pogovorili.
Član je predlagal, da bi se postavili ležeči policaji.
Članica je podala predlog, da bi na prehodu postavili dežurne učence, ki bi opozarjali na pravilno
prečkanje ceste.

K8 - Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Predsednica sveta zavoda je predstavila naslednje predloge:
1. Prošnjo odbojkarskega kluba Radenci za brezplačno uporabo telovadnice za potrebe
treningov odbojke mlajših selekcij (priloga – predstavljeno pismo, obravnavano na seji).
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8. SKLEP
Člani sveta zavoda so se soglasno strinjali, da se jim ugodi.
2. Sprememba stroškov za likovni material (priloga – predlog o spremembi z vnesenimi
zneski, obravnavano na seji).

9. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli predlog.

3. Predsednica sveta zavoda je predstavila predlog za napredovanje ravnateljice v naziv svetnik.
Napredovanje ravnatelja, po pravilniku o napredovanju zaposlenih v šolstvu, v naziv, predlaga Svet
šole, v soglasju z ravnateljem. Ravnateljica je zbrala potrebne točke za napredovanje, ki jih močno
presega. O napredovanju odloči resorno ministerstvo.

10. SKLEP
Člani sveta zavoda predlagajo, da ravnateljica napreduje v naziv svetnik.

4. Predlog za sestavo pritožbene komisije
Ravnateljica je predlagala člane pritožbene komisije: Tatjana Perša, Helena Hedžet, Vesna Ketiš, Karina
Matjašič, Angela Stajnko, Alenka Kozar, Andreja Strmšek, Mirta Vogrinec, Alojz Domanjko, Natalija
Slana.

11. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli predlog za sestavo pritožbene komisije.
Članica se je zahvalila ravnateljici za organizacijo glasbene šole na šoli OŠ Kapela.
Član je opomnil, da se bo gospod Domanjko informiral, kakšne so možnosti glede postavitve
postajališča.
Član je tudi pripomnil, da se je projekt okoli postavitve spodnjega igrišča malo opustil. Dodal je, da bi
se lahko vsako leto lotili kakšnega manjšega projekta na tem igrišču (npr. najprej tekaške steze).
Članica je opozorila na nevarnost stopnic, ki vodijo na zgornje igrišče.
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Ravnateljica se je zahvalila Občini Radenci, da so omogočili izvedbo nedavnih projektov na šoli (sanacijo
igrišča, kuhinje in jedilnice).
Predsednica se je zahvalila za udeležbo in zaključila sejo.

Konec seje: ob 19.40

Zapisala: Lucija Kret

Nina BUDJA ZALOKAR
Predsednica Sveta OŠ Kapela
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