ZAPISNIK OŠ KAPELA
5. SEJA SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
z dne, 25. 5. 2016 ob 18.00 uri, v zbornici šole
Prisotni: JANEZ IVANUŠA, MARJAN KOREN, ANGELA STAJNKO, MIHAELA DOMANJKO, TINA
KLEMENČIČ, NINA BUDJA ZALOKAR, NEVENKA RADUHA, LUCIJA KRET in mag. ANASTAZIJA
AVSEC, ravnateljica (vabljena)
Odsotni – vsi z opravičilom: JOŽICA LAZAR, SIMONA MLINARIČ, ANJA TRSTENJAK
Zapisnikarica: Tatjana ŽÖKŠ, posl. sekretarka
Predsednica sveta zavoda je v uvodu pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da je svet zavoda
sklepčen. Predstavila je
DNEVNI RED 5. SEJE SVETA ZAVODA 2015/2016:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje v šolskem letu 2015/2016 z dne, 29. 2. 2016
2. Finančni in kadrovski načrt za leto 2016
3. Delo šolske skupnosti 2015/2016
4. Poslovnik Sveta šole OŠ Kapela
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta.
in ga dala v potrditev. Člani sveta zavoda so sprejeli

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

K1 – Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta zavoda 2015/2016 z
dne, 29. 2. 2016
Predsednica sveta je po kratki predstavitvi zapisnik dala v obravnavo. Ker le te ni bilo, ga je
dala v potrditev. Člani sveta zavoda so sprejeli

2. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili zapisnik 4. seje sveta zavoda 2015/2016 z
dne, 25. 2. 2016.
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K2 – Finančni in kadrovski načrt za leto 2016
Predsednica sveta zavoda je besedo predala ravnateljici, ki je prestavila Program dela v letu
2016, ki vsebuje še kadrovski in finančni načrt za leto 2016.
Finančni načrt – predstavljene investicije in investicijsko vzdrževanje (sredstva iz občine). Iz
proračuna smo s strani občine prejeli 25.000,00 EUR. Nujno moramo sanirati jedilnico in
kuhinjo šole. Povabila za oddajo ponudbe smo že poslali. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
30. 5. 2016.
Fundacija za šport – Občina Radenci je na razpisu uspela.
Kadrovski načrt – zaradi varčevalnih ukrepov nismo širili dejavnosti in zaposlitve. Na naši šoli
so zaposlitve skladne s sistemizacijo delovnih mest.
Po predstavitvi fin. in kadrov. načrta je bila podana možnost razprave. Ker le te ni bilo, so člani
sprejeli

3. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili Finančni in kadrovski načrt za leto 2016.

K3 – Delo šolske skupnosti 2015/2016
Predsednica sveta zavoda je besedo predala ravnateljici, ki je predstavila poročilo o delu
šolske skupnosti v šolskem letu 2015/2016. Pripravila ga je mentorica, svetovalna delavka,
Andreja STRMŠEK. Do vključno 20. 5. 2016 je bilo 7 srečanj. Predstavila je želje in predloge
učencev. Pohvalila je tudi predsednika in zapisnikarico šolske skupnosti.
Člana je zanimala SKRINJICA ZAUPANJA. In če se kaj najde v njej.
Ravnateljica je povedala, da svetovalna delavka SKRINJICO ZAUPANJA sproti preverja. V njej
se najdejo zapisi, v katerih se učenci zaupajo in na podlagi tega opravljamo tudi razgovore. Na
srečanju šolske skupnosti je vedno prisotna tudi ravnateljica. Delo šolske skupnosti poteka
odlično. Učenci v šolski skupnosti obveznosti opravljajo v prostem času, da ne manjkajo od
pouka, kar jim ne predstavlja nobenih težav. Z veseljem gredo na sestanek v prostem času.
Članica in predsednica sveta zavoda sta pohvalili odlično delo šolske skupnosti.
Nato je ravnateljica še pojasnila, da ona, kot ravnateljica, predlaga otrokom mentorja. Oni ga
sprejmejo ali pa ne. Učimo jih demokratičnosti in s tem dobijo tudi možnost izražanja svojih
želja in mnenj.
Letos je bila šolska skupnost ponovno vključena v projekt NAKLJUČNA PRIJAZNOST. Za obe
glasbeni šoli so pripravili darilca, kar je bilo zelo dobro sprejeto.
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K4 – Poslovnik Sveta OŠ KAPELA
Predsednica sveta zavoda je povedala, da smo osnutek poslovnika (s spremembami, ki so bile
predlagane na prejšnji seji), poslali vsem članom po e-pošti. Spremembe, ki smo jih vključili,
so bile označene. Na tej seji pa je pred sprejetjem poslovnika še podala možnost razprave.
Opozorjeni smo bili na tiskarsko napako v 12. členu osnutka - manjka črka v besedi »nujno« .
Kar se tiče OBJAV ZAPISNIKOV NA SPLETNI STRANI ŠOLE – nazive v zapisniku zamenjamo z
besedo ČLAN samo za objavo, za arhiv pa zapisniki ostanejo z nazivi.
Ker drugih predlogov za spremembe ni bilo, so člani sprejeli

4. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili Poslovnik Sveta OŠ KAPELA.

K5 –Predlogi, pobude , vprašanja članov sveta
Predsednica sveta je besedo dala ravnateljici, ki nas je seznanila s tekočimi informacijami:
 O morebitnih sprememb ali novosti v zvezi z avtobusno postajo v Okoslavcih je
ravnateljica povprašala na občino. Uradnega odgovora še nismo prejeli.
 Prostorski načrt – je v podpisovanju. Poleti bi ga naj že uveljavili.
 Nogometno igrišče – s pomočjo staršev smo postavili ograjo; zahvala betonarni
Tivadar, ki je to soboto obratovala le zaradi nas.
 Sanacija kuhinje in jedilnice – v poletnih počitnicah.
 Obnova rokometnega igrišča (Fundacija za šport )– občina uspela na razpisu.
 Košnja travnika – prej so za to bili zadolženi delavci preko javnih del. Sedaj se za košnjo
dogovarjamo z lokalnimi kmeti. Poslali smo tudi prošnjo na Radgonske gorice, za
pomoč pri košnji/mulčenju.
Članica je povprašala glede težav v povezavi z avtobusnim prevozom, na katere so opozorili
učenci.
Ravnateljica je pojasnila, da je o težavah takoj obvestila Avtobusni promet M. Sobota.

Članica je podala pobudo: »Ali bi bilo možno cestno preventivo povprašati glede ureditve talne
oznake na cesti (v Okoslavcih, blizu hiše družine Lukovnjak), da avtobusna postaja vsaj
obstaja«?
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Ravnateljica je povedala, da so starši in otroci prejeli vprašalnik O VARNIH POTEH. Na podlagi
tega bomo skladno s smernicami naredili analizo stanja. Še vedno čakamo na vrnjene
vprašalnike.
Izdelali bomo načrt varnih poti.
Član je povedal, da je pobudo članice sveta zavoda potrebno dati na Svet za preventivo. To
lahko stori šolski predstavnik. Obvestil nas je, da je članica sveta zavoda na seji občinskega
sveta dala pobudo, da se na glavni cesti uredi umiritev prometa.
Članica je predlagala, da bi se umiritev prometa uredila tudi v okolici šole.
Članica je dejala, da bo po elektronski pošti pozvala starše, da čimprej vrnejo vprašalnike o
varnih poteh.

Ravnateljica je ob koncu podala še novost, ki se obeta na naši šoli. To je KLOP PRIJATELJSTVA.
Namenjena bo otrokom s težavami v navezovanju stikov. Želimo jo postaviti v novem šolskem
letu.

Predsednica se je zahvalila za udeležbo in zaključila sejo.

Konec seje: ob 19.10

Zapisala
Tatjana ŽÖKŠ, posl. sekretarka

Nina BUDJA ZALOKAR
predsednica sveta OŠ Kapela
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