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

ZAPISNIK
1. SEJE SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
z dne, 25.9. 2019 ob 19.00 uri, v zbornici šole
Evid. št.: 900-4/2019/2
Prisotni: NEVENKA RADUHA, ANGELA STAJNKO, JOŽICA LAZAR, MARJAN KOREN, TINA KLEMENČIČ,
MIHAELA DOMANJKO, NINA BUDJA ZALOKAR in mag. ANDREJA STRMŠEK
Odsotni z opravičilom: DOMINIKA FRAS, LUCIJA KRET
Odsotni: ELVIRA KLEMENČIČ, JANEZ IVANUŠA
Zapisnikarica: Jožica Lazar
Predsednica sveta zavoda ga. Nina Budja Zalokar je v uvodu pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da je
svet zavoda sklepčen. Predstavila je
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta zavoda, z dne 1.7. 2019
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2018/19
Evalvacija zadovoljstva staršev 2018/19
Samoevalvacijsko poročilo 2018/19
Letni delovni načrt 2019/20
Hišni red, Pravila hišnega reda, Vzgojni načrt
Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

in ga dala v potrditev.
1. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili predlagani dnevni red.
K1 — Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta zavoda, z dne 1.7. 2019
Predsednica sveta je povedala, da je bil zapisnik posredovan po elektronski pošti in ga dala v
obravnavo. Razprave ni bilo, zato je zapisnik dala v potrditev.
2. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 3. seje sveta zavoda 2018/2019 z dne, 1.7. 2019.
K2 – Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2018/19
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Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je članom sveta zavoda predstavila Poročilo o vzgojnoizobraževalnem delu v šolskem letu 2018/19, ki so ga člani predhodno prejeli po elektronski pošti.
Poročilo je bilo podano v razpravo. Razprave ni bilo.
3. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu
2018/19.
K3 – Evalvacija zadovoljstva staršev 2018/19
Evalvacija zadovoljstva staršev 2018/19 je predstavila ravnateljica mag. Andreja Strmšek. Po
predstavitvi dodatnih vprašanj ni bilo.
K4 - Samoevalvacijsko poročilo 2018/19
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je članom sveta zavoda predstavila Samoevalvacijsko poročilo
2018/19, ki so ga člani predhodno prejeli po elektronski pošti. Poročilo je bilo podano v razpravo.
- Predstavnik sveta zavoda je spraševal, če je tolikšna obsežnost zastavljenih ciljev le na OŠ
Kapela. Ravnateljica je odgovorila, da mi izbiramo cilje na podlagi zaznanih šibkosti pri delu.
Zato smo osredotočeni na bralno in matematično-naravoslovno pismenost, pri čemer
prihaja do individualizacije letnih delovnih načrtov pri izvajalcih, kar so potrdili tudi preostali
strokovni člani sveta.
4. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Samoevalvacijsko poročilo 2018/19.
K5 - Letni delovni načrt 2019/20
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je članom sveta zavoda predstavila Letni delovni načrt 2019/20, ki
so ga člani predhodno prejeli po elektronski pošti. Letni delovni načrt 2019/20 je bil podan v
razpravo.
- Predstavnica sveta zavoda je predlagala, da se s strani učencev šole, pripravi video, s katerim
bi predstavili stanje na šoli glede telovadnice, iz lastnega zornega kota in ga posredovali na
sejo občine. Meni, da bi bilo potrebno na izvoljene člane nasloviti osebni apel in jih opomniti
na njihove volilne programe.
- Predstavnica sveta zavoda je menila, da aktivnosti vodijo v uspešnost.
- Ravnateljica je dodala, da vsi sodelujoči v občinskem svetu morda ne poznajo situacije na
šoli in bi bilo dobro, da si jo neposredno ogledajo. Meni, da je gradivo v zvezi s telovadnico
potrebno nasloviti tudi na župana.
- Predstavnik sveta zavoda je menil, da je potrebna uspešno reklamirati šolo z vnašanjem
novosti v delo in se na tak način pozitivno izpostaviti.
5. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Letni delovni načrt 2019/20.

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

Ravnateljica je nato predstavila tudi pripravljen načrt šolskih poti in povedala, da se je tudi pri
policistih pozanimala o potrebnosti spremstva otrok iz in na avtobusno postajo pri šoli, ki menijo da
je spremstvo potrebno. Predstavljeni načrt je bil podan v razpravo.
6. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Načrt varnih poti.
K6 - Hišni red, Pravila hišnega reda, Vzgojni načrt
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je članom sveta zavoda predstavila Hišni red, Pravila hišnega reda,
Vzgojni načrt, ki so ga člani predhodno prejeli po elektronski pošti. Hišni red, Pravila hišnega reda,
Vzgojni načrt - je bil podan v razpravo.
- ravnateljica je vprašala ali se ohrani sklep, da se na zunanjih površinah ne dovoli raba
telefonov, saj je šola pri izvajanju nadzora imela več težav, učenci pa so telefon večinoma
uporabljali za poslušanje glasbe.
- Razvnela se je razprava, katere večinsko mnenje je bilo, da naj sklep ostane.
- Predstavnica sveta zavoda je predlagala, da se tudi v tem okolju pripravijo opomniki s
prepovedjo, ki bi učence dodatno stimulirali, pri izvajanju prepovedi pa se še zmeraj vztraja.
- Predstavnik sveta zavoda predlaga, da se šolska koda za dostop do interneta večkrat
zamenja in da tudi dežurni učenec opozarja učence na prepoved rabe telefonov.
7. SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Hišni red, Pravila hišnega reda, Vzgojni načrt.

8.

SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili, da sklep o prepovedi rabe telefonov na zunanjih
površinah šole ostaja, pripravijo pa se opomniki s prepovedjo.
K7 - Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Predsednica sveta je povedala, da se 4 letni mandat Sveta šole izteka 10.2.2020 in, da se bo v
kratkem sestal svet, da sprejme sklep o razpisu novih volitev, kjer bo predstavljen tudi nadaljnji
protokol volitev. Besedo je ponudila tudi preostalim članom. Dodatnih pobud, predlogov ali vprašanj
ni bilo.

Zaključek seje: ob 20. 30

Zapisala:

Predsednica sveta šole:

Jožica Lazar

Nina Budja Zalokar

