Osnovna šola Kapela
Kapelski Vrh 95
9252 Radenci

Tel: +386 (0)2 566 90 60
e-pošta: tajnistvo@os-kapela.si
spletna stran: https://www.os-kapela.si

Številka: 900-3/2018/2

ZAPISNIK
1. SEJE SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
z dne, 26. 9. 2018 s pričetkom ob 19. uri, v zbornici šole
Prisotni: JANEZ IVANUŠA, SIMONA MLINARIČ, MIHAELA DOMANJKO, MARJAN KOREN,
NEVENKA RADUHA, NINA BUDJA ZALOKAR, TINA KLEMENČIČ, LUCIJA KRET, JOŽICA LAZAR,
ANGELA STAJNKO
Opravičeno odsotna: ANJA TRSTENJAK
Povabljena: ravnateljica šole mag. Andreja Strmšek
Predsednica Sveta zavoda je pozdravila prisotne. Predlagala je naslednji
DNEVNI RED:
1.
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Sveta šole, 14. 5. 2018
2.
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2017/2018
3.
Evalvacija zadovoljstva staršev 2017/2018
4.
Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018
5.
Letni delovni načrt 2018/2019
6.
Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt
7.
Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Dnevni red člani Sveta zavoda soglasno potrdijo z dvigom rok.
K tč. 1
Po pregledu zapisnika prejšnje seje, razprave ni bilo, zato smo člani Sveta zavoda sprejeli
naslednji
sklep:
Člani Sveta zavoda smo zapisnik prejšnje seje soglasno potrdili z dvigom rok.

K tč. 2
Predsednica preda besedo ravnateljici, ki pojasni Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v
šolskem letu 2017/2018 (priloga zapisnika).
Pripomb na poročilo s strani članov ni bilo, zato smo člani spreli naslednji
sklep:
Člani Sveta zavoda soglasno potrdimo oz. sprejmemo Poročilo o vzgojno-izobraževalnem
delu v šolskem letu 2017/2018.
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K tč. 3
Ravnateljica pojasni Evalvacijo zadovoljstva staršev 2017/2018 (priloga zapisnika).
K tč. 4
Ravnateljica pojasni Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018 (priloga zapisnika). Pripomb na
poročilo s strani članov Sveta zavoda ni bilo, zato sprejmemo naslednji
sklep:
Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018.

K tč. 5
Ravnateljica pojasni Letni delovni načrt 2018/2019 (priloga zapisnika).
Pripomb na načrt s strani članov Sveta zavoda ni bilo, zato sprejmemo naslednji
sklep:
Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo Letni delovni načrt 2018/2019.

K tč. 6
Ravnateljica pojasni Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt (priloga zapisnika).
Pripomb s strani članov Sveta zavoda ni bilo, zato sprejmemo naslednji
sklep:
Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt.

K tč. 7
Ravnateljica članom Sveta zavoda našteje opravljena investicijska in vzdrževalna dela v času
šolskih počitnic ter nove pridobitve na šoli:
zamenjali smo razsvetljavo v telovadnici in hodniku,
vstavljena so nova zunanja in notranja senčila,
postavljen zunanji fitnes,
narejene odprtine na strehi zaradi prezračevanje,
popravili smo tlakovec pred šolo.
Pove, da so dela in nabave opravljene v okviru razpoložljivih sredstev dodeljenih s strani
ustanoviteljice Občine Radenci, fitnes je postavljen iz sredstev prispevkov staršev (šolski
sklad). Predstavnikom Občine Radenci in staršev se zahvali za uspešno sodelovanje in za
pomoč.
Član Sveta zavoda se zahvali za ponujeno možnost sinu za obisk v Grčiji. Z zadovoljstvom
pove, da je bila to zanj čudovita izkušnja.
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Članica Sveta zavoda pove, da se je obisk izvedel v okviru projekta Unesco.
Ga. predsednica zaključi sejo ob 20.20 uri in se zahvali za udeležbo.
Zapisala:
Jožica Lazar

Predsednica Sveta zavoda:
NINA BUDJA ZALOKAR

