OSNOVNA ŠOLA KAPELA
SVET STARŠEV
Kapelski Vrh 95
9252 RADENCI
ZAPISNIK
2. seje sveta staršev OŠ KAPELA,
ki je potekala dne 13. 12. 2018 ob 17.00 uri v prostorih zbornice na OŠ Kapela.
Prisotni na 2. seji SS: Brigita Puntigam, Martina Olaj, Mihaela Domanjko, Marjan Koren,
Davorin Lampe, Natalija Slana, Nevenka Raduha, Dominika Fras in mag. Andreja Strmšek
Opravičeno odsotni: Maja Cipot
Predsednica Sveta staršev OŠ Kapela, ga. Nevenka RADUHA je predlagala naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev, z dne 26.09.2018 in
08.10.2018
2. Aktualne informacije
3. Pobude, predlogi, vprašanja sveta staršev
Prisotni člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili.
K tč. 1
Člani Sveta staršev smo zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Kapela v šolskem letu 2018/2019, z
dne 26.9.2018 in 08.10.2018, soglasno potrdili.
K tč. 2
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek se je najprej zahvalila za organizacijo predstavitve
kandidatov za župana, nato je podala informacije o aktualnih dogodkih.
Povedala je, da:
- delo z učenci poteka po delovnem načrtu;
- se ja na bazarju, ki so ga organizirali učenci in učitelji OŠ Kapela, zbralo 626,16 eur in
da so v zvezi dogodka nastali stroški v višini cca. 200,00 eur;
- bo organizirana enodnevna šola smučanja za 4. razred, ki bo potekala 23.01.2019;
- se je OŠ Kapela prijavila na natečaj »Za lepšo šolo«, katerega objavi vsako leto
podjetje Merkur in da se bo v sklopu tega projekta postavila »Mimobežnica«;
- so bile v letu 2018 v celoti realizirane vse planirane investicije;
- je problem na šoli higiena otrok;
- je zaradi nereda v 4. razredu odpovedano izvajanje verouka za ta razred;
- so učenci 9. razredov organizirali ples s srečelovom, katerega so se udeležili vsi učenci
OŠ Kapela in nanj prinesli alkoholno pijačo (vino). V zvezi neljubega dogodka so bile

nemudoma izvedene določene aktivnosti in sicer so se opravili razgovori z učenci 9.
razreda, organizirano bo predavanje na temo uživanja alkohola, učenci bodo morali
prebrati knjigo, ki obravnava aktualno problematiko.
Pri vsaki izmed navedenih točk se je razvila razprava. V zvezi organizacije šole smučanja smo
predstavniki sveta staršev skupaj z ravnateljico iskali najracionalnejšo stroškovno rešitev
prevoza otrok na smučanje.
Pri obravnavi higiene otrok smo iskali rešitev, na kakšen način vzpodbuditi otroke, da bodo
sami pričeli skrbeti za osebno higieno.
Pri odpovedi izvajanja verouka za 4. razred smo razpravljali predvsem o neredu, ki se sicer
pojavlja tudi v višjih razredih. Sklenili smo, da predstavnik sveta staršev kontaktira g. župnika
in se z njim pogovori o aktualni problematiki.
Pri razpravi v zvezi izvedbe plesa in prisotnosti alkohola smo razpravljali predvsem o smiselni
kazni, ki bi jo bilo potrebno izreči učencem 9. razredov.
K tč. 3
Predstavnico sveta staršev je zanimalo, zakaj so vsi testi, ki jih rešujejo otroci, črnobele barve. Mnenja
je, da otroci za pravilno reševanje nalog predvsem pri nekaterih vsebinah (npr. poznavanje prometnih
znakov) potrebujejo barvne kopije. Predlaga, da se pričnejo takrat ko je potrebno, uporabljati tudi
barvne kopije testov.
Predstavnica sveta staršev je izpostavila informacijo, ki jo je dobila v zvezi prehrane otrok in sicer, da
se odvrže preveč hrane. Predlaga, da se hrana, ki jo otroci nimajo tako zelo radi, pripravlja v manjših
količinah. Ravnateljica, ga. Andreja Strmšek bo preverila podatek odvrženi hrani v kuhinji.
Predstavnik sveta staršev je pohvalil organizacijo bazarja, ki se je izvedel v začetku meseca decembra.
Pohvali smo se pridružili tudi vsi ostali predstavniki sveta staršev.
Predstavnik sveta staršev nas je seznanil, da bo v mesecu januarju 2019 PGD Kapela organiziralo
dobrodelno prireditev, ki bo potekala v OŠ Kapela.
Predstavnico sveta staršev je zanimalo, ali se je uvedba aktivnih odmorov izkazala za pozitivno?
Ravnateljica je povedala, da aktivne odmore izvajajo redno in so pozitivni, čeprav nekateri učenci zaradi
tega tu in tam zamujajo k pouku. Z različnimi ukrepi bodo težavo odpravili.

Druga seja SS je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Dominika Fras

Predsednica sveta staršev:
Nevenka Raduha

