
ZAPISNIK OŠ KAPELA 
5. SEJA SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 z dne, 28. 5. 2018 ob 19.00 uri, v učilnici angleščine 

 
Prisotni: NEVENKA RADUHA, MIHAELA DOMANJKO, NATALIJA SLANA, BRANKA KOLARIČ, 
ALOJZ DOMANJKO, NATAŠA KURBOS (namesto KOREN MARJANA), SILVESTER PUNTIGAM, 
MAJDA IVANUŠA, DOMINIKA FRAS 
 
Predsednica Sveta staršev OŠ Kapela, ga. Nevenka RADUHA je predlagala naslednji dnevni 
red : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev, 11.4.2018 in potrditev zapisnika  
2. Učna gradiva v šolskem letu 2018/2019 
3. Predlogi skupnosti učencev šole k izboljšanju življenja in dela šole 
4. Pobude, predlogi in vprašanja 

Prisotni člani sveta staršev smo predlagani dnevni red potrdili.  
 
K tč. 1  
Člani Sveta staršev smo zapisnik 4. seje Sveta staršev OŠ Kapela v šolskem letu 2017/2018, z 
dne 11.4.2018 soglasno potrdili. 
 
K tč. 2  
Člani Sveta staršev smo prejeli seznam predlaganega učnega gradiva za šolsko leto 
2018/2019, ki ga je pripravil strokovni aktiv OŠ Kapela. Seznam smo skupaj z v.d. 
ravnateljico, ga. Andrejo Strmšek natančno pregledali, pozornost pa smo namenili tako 
vsebini, kot tudi ceni gradiva. 
Ugotovili smo, da se na seznam dodaja delovni zvezek za poučevanje angleškega jezika v 
tretjem razredu, s čimer smo se strinjali. Menili smo namreč, da bo uporaba delovnega 
zvezka olajšala tako poučevanje učiteljice, kot tudi učenje otrok.  
Po razpravi smo predlog učnega gradiva za šolsko leto 2018/2019 soglasno potrdili.  
 
K tč. 3 
V.d. ravnateljice, ga. Andreja Strmšek je predstavila predloge skupnosti učencev šole k 
izboljšanju življenja in dela šole.  
Na vprašanje »Kaj bi si želeli izboljšati v šoli?«, so učenci predlagali : 

- uro na hodniku, 
- uvedba zdravega življenjskega sloga, 
- razmaknili bi omarice v garderobi in na tak način pridobili več prostora , 
- več travnatih površin in manj blata, 
- pouk v naravi, 
- večja telovadnica, 
- več prostorov, namenjenih preživljanju prostega časa, 
- več ur gibanja (spremeni naj se učni program), 
- atletsko igrišče, 
- boljši stoli v jedilnici, 
- nov zemljevid Sredozemlja, 
- nov projektor v učilnici biologije, 



- živali, 
- sobo za odmore, 
- bilijard. 

Glede odnosov, so učenci predlagali in povedali naslednje: 
- učitelji so prijazni in se ne kregajo glasno, ampak lepo razložijo, 
- učitelji naj ne zamujajo k pouku in jih potem ne zadržujejo po pouku, 
- lahko bi bili boljši, 
- več prostega časa za druženje, 
- učitelje bi morali poslušati vsi, drug iz drugega se ne bi smeli norčevati. 

 
Navedene predloge skupnosti učencev smo člani Sveta staršev skrbno pregledali, se o njih 
pogovorili in ugotovili, da so prioritete, ki jih učenci izpostavljajo gibanje, prosti čas, druženje 
in narava. 
 
Ugotovili smo, da je nov projektor v učilnici biologije že nameščen, da je idejni projekt za 
izgradnjo nove telovadnice že pripravljen in da se izbira zunanje igralo. 
 
Predlagali smo, da bi se takrat, ko je to mogoče in izvedljivo, lahko učitelji pričeli posluževati 
izvajanja pouka v naravi. 
 
K. tč.  4 
V.d. ravnateljice, ga. Andreja Strmšek je predstavila aktivnosti, izvedene v šolskem letu 
2017/2018: 

- izvedla se je 2. zbiralna akcija starega papirja (2,5 toni=201,76 eur), 
- učenci so se skupaj z učitelji udeleževali različnih tekmovanj iz znanja in športa, tudi na 

državni ravni in dosegali prepoznavne rezultate, 
- sodelovali so na prireditvah v lokalni skupnosti (Društvo prijateljev mladine, Za kmečko 

pečjo, Pozdrav pomladi, postavitev mlaja, Prireditev ob mednarodnem dnevu 
holokavsta v Lendavi, 200-letnica rojstva Margarete Puhar, Območna revija otroških 
in mladinskih pevskih zborov »Ko čriček poje«, Z odra na oder, Pikin festival in Mačje 
mesto) 

- v času pusta so šolo obiskali kurenti, 
- sodelovali so na mednarodnem natečaju na temo Srednjeveške balade in romance, 
- sodelovali so na razstavi v DOSOR-ju »Ko barve utripajo«, 
- nastopali so za otroke v vrtcu, 
- 7 učencev je opravljalo nemško jezikovno diplomo, 
- udeležili so se območnega srečanja otroških gledaliških skupin v Svetem Juriju ob 

Ščavnici »Mladi oder«, 
- izvedli so dogodka »Živimo skupaj« in »Sijem od zdravja«, 
- sodelovali so v natečajih »Spominska obeležja pripovedujejo« in »Milenijci milenijcem«, 
- sodelovali so na likovnih natečajih : Plakat miru, Planica, NIJZ in Rekreakcija, 
- priključili so se akciji Rdečega križa »Zaigraj z nami«, 
- poslušali so predstavitev Madagaskarja, 
- v povezavi s tremi šolami so izvajali aktivnosti za nadarjene učence, 
- izvedli so tekmovanje v pomnjenju decimalk števila »PI« in k sodelovanju povabili OŠ KK 

Radenci, 



- pripravili so literarne prispevke za natečaj »Sanje so velika skleda« v okviru družinskega 
festivala Mačje mesto, 

- 3. razred se je poskusno udeležil nacionalnega preverjanja znanja, medtem ko je bilo za 
6. in 9. razrede le-to obvezno, 

- skupaj z gostom g. Gorencom- Pižamo so izvedli podelitev bralne značke, 
- Glasbeni šoli Gornja Radgona so omogočili predstavitev, 
- 2. in 4. razred se je udeležil Žogarije v Murski Soboti, 
- 2 bivšima učenkama je bilo omogočeno izvajanje pedagoške prakse, 
- zaposlili so 2 javni delavki, ki sta kolektivu v veliko pomoč, 
- prijavili so se na razpis »Za lepšo šolo« in pridobili donacijo 250,00 eur v obliki materiala 

za visoko gredo, 
- prijavili so se na razpis Fundacije za šport, 
- prijavili so se za donacijo Zavarovalnice Triglav, 
- sodelovali so pri pripravi projektne dokumentacije za telovadnico, 
- uspeli so znižati cene živil, 
- objavljali so razne prispevke v Prepihu in na spletni strani, 
- pripravlja se zaključna prireditev in valeta 9. razredov. 
 

Predstavnica sveta staršev je pohvalila sodelovanje OŠ Kapela z Glasbeno šolo Gornja 
Radgona, saj se na tak način otrokom omogoča vpis in obiskovanje glasbene šole. Želi si, da 
se ta praksa nadaljuje. 
 
Predstavnica sveta staršev je v imenu staršev otrok 3. razreda izpostavila in pohvalila delo 
učiteljice v podaljšanem bivanju. Učiteljica je s svojim delom prispevala k temu, da so otroci z 
velikim veseljem obiskovali šolo in ostajali v podaljšanem bivanju. Ustvarjali so tako na 
športnem, glasbenem, likovnem, kot tudi dramskem področju. S svojim trdim delom in 
prizadevnostjo jih je skozi celo šolsko leto močno motivirala ter na tak način pridobila 
njihovo spoštovanje, naklonjenost in avtoriteto.  
Mnenju predstavnice sveta staršev otrok 3. razreda, so se pridružili tudi predstavniki sveta 
staršev ostalih razredov in predlagali, da se učiteljici v naslednjem šolskem letu dodeli razred 
in se ji omogoči poučevanje v razredu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala :          Predsednica sveta staršev : 
Dominika FRAS                   Nevenka RADUHA 
  


