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ZAPISNIK 

1. Seje sveta staršev OŠ KAPELA 

 

 

ki je potekala dne 25. 9. 2019 ob 17.00 uri v prostorih zbornica OŠ Kapela. 

Prisotni na 1.seji Sveta staršev Osnovne šole Kapela : Marjan Koren, Marko Rantaša, Dušan 

Domanjko, Mihaela Domanjko, Mojca Rozman, Mateja Zamuda, Martina Mlaker, Klavdija 

Smolko, mag. Andreja Strmšek. 

Opravičeno odsotna:Dominika Fras 

 

Najprej pa je ravnateljica je dala v razpravo še izvolitev organov Sveta staršev in člani sveta 

staršev smo soglasno potrdili: 

1. Predsednika Sveta staršev Osnovne šole Kapela: DUŠAN DOMANJKO 

2. Zapisnikarico: DOMINIKA FRAS(nadomešča jo Mihaela Domanjko) 

 

Ravnateljica OŠ Kapela je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4.seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 

2. Poročilo o vzgojno- izobraževalnem delu v šolskem letu 2018/2019 

3. Evalvacija zadovoljstva staršev v šolskem letu 2018/2019 

4. Samoevalvacijsko poročilo v šolskem letu 2018/2019 

5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 

6. Pobude,predlogi in vprašanja članov sveta 

 

Prisotni člani Sveta staršev smo predlagani dnevni red potrdili. 

 

 



K tč.1 

Člani sveta staršev smo zapisnik zadnje seje sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 

pregledali in ga soglasno potrdili. 

 

K tč.2 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je podala izčrpno poročilo o vzgojno-izobraževalnem  

delu v šolskem letu 2018/2019 že na skupnem roditeljskem sestanku vsem prisotnim 

staršem. Poročilo pa je bilo svetu staršev še dodatno izčrpno predstavljeno tudi na sami seji 

sveta staršev. Ravnateljica je predstavila uspešnost učencev v smislu napredovanja v višji 

razred, delež obiska učencev pri pouku, razširjeni program in vključenost učencev, skupno 

realizacijo obveznih in razširjenih programov, uspešnost učencev pri bralni znački, 

sodelovanje staršev s šolo, nacionalno preverjanje znanja, natečaje, različne projekte, 

zdravstveno varstvo učencev ,izvedene investicije in opravljena vzdrževalna dela in nabavo 

drobnega inventarja. 

Ravnateljica je tudi omenila,da je bilo v šolskem letu 2018/2019 kar nekaj težav v 

6.razredu,ki jih s skupnimi močmi urejajo. Dogovorili smo se, da bomo s skupnimi močmi 

našli način,kako učence spodbujati in rešiti težave. 

Ravnateljica je povedala,da je za šolo bilo šolsko leto 2018/2019 zelo uspešno. 

Člani sveta staršev smo izrekli pozitivno mnenje o delu in si želimo, da bi bili boljši od drugih 

šol. 

Ktč.3 

Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila, da je bil konec aprila vsem staršem posredovan 

vprašalnik v zvezi njihovega zadovoljstva glede delovanja OŠ Kapela. Vrnjenih je bilo 41% 

vprašalnikov. Ugotavljamo, da je bilo v lanskem šolske letu 201/2019 sicer vrnjenih nekaj 

vprašalnikov več kot v prejšnjem šolskem letu 2017/2018, vendar še vedno premajhno 

število. Dogovorili smo se, da bomo predstavniki sveta staršev poskušali spodbuditi starše v 

svojem razredu,da vrnejo izpolnjene vprašalnike v čim večjem številu. 

Vprašalnike so prejeli tudi učenci OŠ Kapela, ki so s svojimi odgovori nakazali,da so zelo 

pomembni medsebojni odnosi in da si želijo čim več pouka na prostem. 

Ktč.4 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je predstavila Samoevalvacijsko poročilo za šolsko 

leto 2018/2019,ki ga je pripravila skupina za samoevalvacijo. 

V dokumentu so opredeljeni prednostni cilji za šolsko leto 2018/2019, ki so 

-šola oblikuje prednostne naloge 

-izboljšava na področju bralne pismenosti,naravoslovno-matematične pismenosti in 

profesionalni razvoj 



-učitelji bodo peljali naprej prednostne naloge, ki so jih načrtovali za razvijanje prednostnih 

ciljev 

V okviru samoevalvacijskega poročila so se izdelale tudi usmeritve za naslednje šolski leto 

2019/2020. 

 

Ktč.5 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je izčrpno predstavila Letni delovni načrt za šolsko 

leto 2019/2020,ki vsebuje različne načrte: 

-področja iz razvojnega načrta 

-načrt dela učiteljskega zbora 

-področja izobraževanja,načrt izobraževanja 

-naloge razrednika 

-dobro sodelovanje z vrtcem  

-predstavnika sveta staršev v skupini za vzgojni načrt potrdimo Mojco Rozman 

-predstavnika sveta staršev za prehrano potrdimo Martino Mlaker 

-predstavnika sveta staršev za pritožbeno komisijo potrdimo Marka Rantaša, Mihaelo 

Domanjko in Majo Cipot 

-člani upravnega odbora šolskega sklada ostanejo isti: Nataša Kurbus Denša, Natalija Slana, 

Mateja Zamuda in Martina Olaj. 

- v aktivu svetov staršev pomurskih osnovnih šol potrdimo Klavdijo Smolko, namestnika pa 

Marjana Korena. 

Člani sveta staršev se seznanimo,da je v šoli skupaj 133 otrok,na voljo imajo 9 izbirnih 

predmetov. 

V šolskem letu 2019/2020 bo izpeljan šolski bazar, kjer bo več iniciative na učencih,ki jim bo 

seveda nudena pomoč pri sami pripravi in izvedbi bazarja. 

23. 4. 2020 bodo imeli ekskurzijo: 

7., 8. in 9.razred bodo šli v Celovec in si ogledali Gosposvetsko polje, Vrbsko jezero in 

Minimundus. 

4., 5. in 6.razred bodo šli v Celje in si ogledali Hermanov muzej in Celjski grad. 

1., 2. in 3.razred bodo šli na Ptuj 

Od 3. 5. 2020 do 5. 6. 2020 bodo imeli 1. in 5.razred šolo v naravi in bodo obiskali CŠOD Dom 

Ajda 



Od 11. 6. 2020 do 15. 6. 2020 bodo imeli 5. in 7. razred šolo v naravi in bodo obiskali CŠOD 

Vojsko 

 

Člani sveta staršev smo ugotovili,da je letni delovni načrt zelo natančen in dobro zastavljen. 

 

Ktč.6 

Člani sveta staršev smo pohvalili dobro sodelovanje in odnos z vrtcem. 

Pobuda je bila, da bi imeli večji poudarek na vzgoji v lokalnem prostoru, kjer bi se učenci 

naučili več o samem okolju v katerem živijo. 

Narediti bi morali več,da bi učenci sodelovali pri raznih dogodkih v domačem okolju. 

Član sveta staršev je omenil, da bi bilo dobro organizirati »Bolšji sejem«, da bi se otroci 

naučili tudi nekaj o trgovanju. Dogovorili smo se, da bomo povprašali pri starših, kaj si o tem 

mislijo in ali so pripravljeni sodelovati. 

Članica sveta staršev je povprašala, kaj je z izvedbo plesnega tečaja na OŠ Kapela, ker na 

prijavnici ni bilo zapisanega nič v zvezi kdaj in kje bi bil tečaj plesne šole Urška. O tem se bo 

moral izvajalec sam odločiti. Šola je ponudila možen termin, odziva še ni bilo. Ni tudi znano 

število prijavljenih. 

Pogovor je nanesel tudi na izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Kapela in da je potrebno 

članom občinskega sveta predstaviti našo stisko pri izvajanju športnih dejavnosti in s tem 

motenje pouka v učilnicah, ki so neposredno zraven prostora, kjer se izvajajo športne 

dejavnosti. 

Član sveta staršev je predlagal, da bi si želeli biti drugačna šola od drugih; lahko bi na primer 

imeli »mini štalo«, živali, ki bi bile primerne za ta prostor. 

 

Prva seja sveta staršev se je končala ob 19.15 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                  Predsednik sveta staršev: 

 

Mihaela Domanjko                                                  Dušan Domanjko 

 


