
OSNOVNA ŠOLA KAPELA 

SVET STARŠEV 

Kapelski Vrh 95 

 

9252 RADENCI 

Datum: 9. 10. 2018       Številka: 900-2/2018/3 

Z A P I S N I K  

1. seje sveta staršev OŠ KAPELA,  

 

ki je potekala dne 26. 9. 2018 ob 17.00 uri v prostorih zbornice na OŠ Kapela in nadaljevanje 

1. seje sveta staršev OŠ Kapela, ki je potekala dne 8.10.2018 ob 17.00 uri v prostorih zbornice 

na OŠ Kapela.  

 

Prisotni na 1. seji SS: Maja Cipot, Mateja Zamuda (namestnica Brigite Puntigam), Martina Olaj, 

Mihaela Domanjko, Marjan Koren, Davorin Lampe, Natalija Slana in Nevenka Raduha, mag. 

Andreja Strmšek 

Opravičeno odsotni: Dominika Fras, Brigita Puntigam 

 

Prisotni na nadaljevanju 1. seje SS: Maja Cipot, Mateja Zamuda (namestnica Brigite Puntigam), 

Martina Olaj, Dominika Fras, Davorina Čolnik (namestnica Mihaele Domanjko), Marjan Koren, 

Davorin Lampe, Natalija Slana in Nevenka Raduha, mag. Andreja Strmšek 

 

Ravnateljica OŠ Kapela mag. Andreja Strmšek je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. in 6.  seje v šolskem letu 2017/2018 

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 za šolsko leto 2018/2019 

6. Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt 

7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

Prisotni člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili. Še prej je ravnateljica dala v 

razpravo izvolitev organov sveta staršev. Člani sveta staršev so soglasno izvolili: 

 

1. Predsednika sveta staršev: NEVENKA RADUHA 

2. Namestnika predsednice : MARJAN KOREN 

3. Zapisnikarico:  DOMINIKA FRAS 

 

Člani sveta staršev so izvolili in potrdili vključenost staršev v različne delovne skupine in sicer: 

1. Predstavnik Sveta staršev v skupini za spremljanje Vzgojnega načrta : Marjan Koren 
2. Komisija za prehrano : Natalija Slana 



3. Člani upravnega odbora šolskega sklada : Nataša Kurbus Denša, Natalija Slana, 
Mateja Zamuda, Martina Olaj 

4. Pritožbena komisija : Maja Cipot, Mihaela Domanjko in Mirta Vogrinec 
5. Regijski aktiv svetov staršev Pomurja : Davorin Lampe, namestnica Martina Olaj. 

 

 

 

K tč. 1 

Člani sveta staršev so zapisnik zadnje seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 pregledali 

in ga soglasno potrdili. 

 

 

K tč. 2 

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

v šolskem letu 2017/2018 že na skupnem roditeljskem sestanku, ki je bil v torek, dne 

18.9.2018. Poročilo je bilo članom Sveta staršev dodatno predstavljeno tudi na sami seji. V 

sklopu predstavitve je ravnateljica predstavila uspešnost učencev v smislu napredovanja v višji 

razred, delež obiska učencev pri pouku, skupno realizacijo obveznih in razširjenih programov, 

razširjeni program in vključenost učencev v razširjeni program, uspešnost pri bralni znački, 

sodelovanje staršev s šolo, nacionalno preverjanje znanja, projekte, natečaje in posebne 

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

nabavljen drobni inventar. Posebej je bila izpostavljena in s strani staršev pohvaljena 

postavitev 6-ih fitnes naprav na zunanjih površinah šole.  

Ravnateljica je izrazila željo o sodelovanju staršev s šolo in o uspešnem razvoju šole tudi v 

prihodnje.  

O »Poročilu o vzgojno - izobraževalnem delu v šolskem letu 2017/2018« je svet staršev izrekel 

pozitivno mnenje.  

 

K tč. 3 

Ravnateljica je člane Sveta staršev seznanila, da je bil konec aprila 2018 vsem staršem 

posredovan vprašalnik v zvezi njihovega zadovoljstva glede delovanja OŠ Kapela. Vrnjenih je 

bilo 35% vprašalnikov in 78% staršev, ki so vprašalnike oddali, bi OŠ Kapela popolnoma 

priporočali tudi ostalim staršem. 

Skupno opažanje je, da odstotek vrnjenih vprašalnikov iz leta v leto pada in želja je, da bi bilo 

v naslednjem šolskem letu vrnjenih več vprašalnikov. Člani Sveta staršev smo se zavezali, da 

se pripravijo predlogi glede večjega odziva staršev.  

V šolskem letu 2017/2018 so vprašalnike prejeli tudi učenci, ki so s svojimi odgovori izrazili 

pomembnost medsebojnih odnosov, pozitivno mnenje o počutju, domačem delu, urniku, 

beleženju obveznosti ipd. 

 

 

 



K tč. 4 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je predstavila »Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 

2017/2018«, ki ga je pripravila skupina za samoevalvacijo.   

V dokumentu se opredelijo prednostni cilji, ki jih šola izbere in za šolsko leto 2017/2018 sta to 

bila: 

1. Bralna in naravoslovno matematična pismenost 

2. Profesionalni razvoj 

Vsak učitelj je spremljal izvajanje dejavnosti, ki jih je načrtoval za razvijanje prednostnih ciljev. 

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

 

K tč. 5 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 

in v okviru tega vsebino, obseg, razporeditev VIZ in drugega dela v skladu s predmetnikom in 

učnim načrtom, delo svetovalne službe, šolske knjižnice, aktivnosti s katerimi se šola vključuje 

v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav telesni razvoj otrok, obseg in oblike 

sodelovanja s starši, strokovno izobraževanje delavcev in sodelovanje z izobraževalnimi 

institucijami. 

Z Letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2018/2019 je ravnateljica prav tako seznanila 

starše že na 1. skupnem roditeljskem sestanku.  

Člani SS smo Letni delovni načrt 2018/2019 soglasno potrdili.  

 

Posebej so bili izpostavljeni dnevni dejavnosti, posebej 11. april 2019, ko bodo v sklopu dneva 

dejavnosti šolske ekskurzije. Zaradi stroškov prevoza so razredi združeni v tri sklope. 

SS je predlog dnevi dejavnosti potrdil.  

 

K tč. 6  

Ravnateljica je povedala, da pri Hišnem redu, Pravilih šolskega reda in Vzgojnem načrtu, v 

šolskem letu 2018/2019 ni sprememb razen glede prepovedi uporabe mobilnih telefonov in 

drugih aparatov, s katerimi je mogoča mobilna povezava. 

Člani sveta staršev smo predlog spremembe potrdili.  

 

 

K tč. 7  

Predstavnik sveta staršev je izpostavil vprašanje glede izvedbe delavnic o spolnosti. 

Ravnateljica je pojasnila, da je bila z izvajalci delavnice že v kontaktu, vendar še termina niso 

določili. Člani sveta staršev so se opredelili, da se delavnice organizirajo izven šolskih 

dejavnosti (kot dodatna ponudba).  

 

Predstavniki sveta staršev so pohvalili ureditev avtobusne postaje v Okoslavcih.  

 



Predstavnik sveta staršev je predlagal, da člani sveta staršev postanemo bolj aktivni na 

področju črpanja sredstev iz občinskega proračuna, predvsem za nadstandardne programe in 

investicije. Predlagal je, da se vse kandidate za župane še pred volitvami pokliče na soočenje, 

v sklopu katerega bi vsak od njih predstavil svoj program, istočasno bi spregovorili o potrebah 

in viziji OŠ Kapela. Prav tako je predlagal, da novoizvoljenega župana takoj po nastopu 

mandata obiščejo predstavniki šole (ravnateljica in učenci) ter mu ponovno predstavijo 

potrebe in vizijo OŠ Kapela. 

 

 

Prva seja SS je bila zaključena ob 19.15, nadaljevanje 1. seje SS pa ob 18.30 uri. 

 

 

Zapisali:                                                                                    Predsednica sveta staršev: 

 

Dominika Fras in Nevenka Raduha                                      Nevenka Raduha 

 

 

 

  

 

 

 


