OSNOVNA ŠOLA KAPELA
SVET STARŠEV
Kapelski Vrh 95
9252 RADENCI
Datum: 17.12.2020
Št. zadeve : 900-3/2019/4
ZAPISNIK
2. seje sveta staršev OŠ KAPELA,
ki je potekala dne 17. 12. 2019 ob 17.30 uri v prostorih zbornice na OŠ Kapela.
Prisotni na 2. seji SS: Marko Rantaša, Mihaela Domanjko, Marjan Koren, Mateja Zamuda,
Mojca Rozman, Dominika Fras, Dušan Domanjko
Predsednik Sveta staršev OŠ Kapela, g. Dušan DOMANJKO je predlagal naslednji dnevni red:
1. Pozdrav, pregled in potrditev zapisnika 1.seje Sveta staršev, 25.09.2019
2. Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda Osnovne šole Kapela
3. Pobude, predlogi, vprašanja
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 2019/2020, z
dne 25.09.2019 soglasno potrdili.
K tč. 2
Predstavniki Sveta staršev OŠ Kapela smo z javnim glasovanjem izglasovali naslednje
predstavnike Sveta staršev OŠ Kapela v Svet zavoda OŠ Kapela :
- Marko Rantaša,
- Martina Mlaker,
- Dominika Fras
K tč. 3
Pod točko razno je najprej ravnateljica OŠ Kapela, ga. Andreja Strmšek predstavila aktivnosti,
ki so potekale, potekajo in bodo potekale v šolskem letu 2019/2020:
- delo poteka v skladu z Letnim delovnim načrtom;
- v skladu z Letnim delovnim načrtom so se izvedli dnevi dejavnosti in sicer orientacijski
tek, kros, pohod, plavanje 6. in 9. razred; tehniški dan Ko bom velik, bom; Pravljične
oči; Plesne delavnice;
- glede zdravstvene preventive, se je le-ta izvedla za 3., 6. in 8. razred, ostaja še 1. razred;
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glede zobozdravstvene preventive se je le-ta izvedla za 4., 5. in 8. razred;
v šolskem letu 2019/2020 se dodajajo naslednje aktivnosti: Šolar na smuči za 4.razred23.01.2020; Polarna dežela in planetarij- 15.01.2020 ter nagradni izlet za učence 1. in
3. razreda- prireditev v Ljubljani;
obeležil se je Teden otroka v obliki kostanjevega piknika in delavnic v sodelovanju z
Vrtcem, učenci so si v kinu ogledali film Košarkar naj bo II;
izvedel se je Atletski troboj v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport;
posebna pozornost se namenja spoštovanju pravil;
izvedel se je sestanek v obliki delavnic in pogovora s starši in učenci 7. razreda;
veliko pozornosti se namenja učencem 5.razreda, ki imajo težave z nadzorovanjem,
vedenjem, upoštevanjem pravil komuniciranja;
učenci in učenke so se udeležili nekaterih tekmovanj- tekmovanja iz logike, kjer je
učenka osvojila srebrno priznanje, tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni,
tekmovanja iz angleškega ter nemškega jezika, zgodovine in razvedrilne matematike,
športna tekmovanja- nogomet, odbojka;
izvedel se je nagradni izlet po Pomurju v okviru lanskega natečaja Prekmurje je v srcu,
izvedel se je izlet za šole, ki so v lanskem šolskem letu ponujale prekmurščino;
priprave na DSD tečejo;
učenci so obiskali Graz kot dodatno ponudbo;
učenci so sodelovali na likovnem in literarnem natečaju Plakat miru;
izvedla se je vaja evakuacije;
izvedel se je plavalni tečaj v 1. in 2. razredu;
izvedla se je akcija zbiranja starega papirja,
izvedel se je teden bralne pismenosti od 4. do 8.11.2019;
pridružili so se trije novi učenci, napovedan je prihod še enega učenca;
učenci sodelujejo v projektih Pogum in NA-MA poti,
zelo uspešno je bil izveden praznični bazar,
izvedel se je zaključek z upokojenimi sodelavci;
šolska skupnost se srečuje in izvaja aktivnosti praviloma mesečno;
obeležil se je svetovni dan človekovih pravic, dne 10.12.2020;
dne 20.12.2019 se bo izvedel šolski ples;
izvedla se je lutkovna predstava vzgojiteljic za otroke vrtca in učence prve triade;
trudijo se sproti objavljati na spletu,
ravnateljica se je udeležila prireditve Za srečo naših otrok, ki jo organizira Društvo
prijateljev mladine in prireditve Za kmečko pečjo, ki jo organizira KD Janko Divjak
Kapela,
dodale so se in se še bodo pogovorne ure v tiste mesece, ko niso bile predvidene,
ravnateljica je preverila možnost postavitve mreže ob notranji telovadnici. Kraj si je
ogledal predstavnik Elana, ki je ugotovil, da postavitev mreže zaradi nevarnosti
obešanja nanjo, ni varna. Zaradi slednjega razloga Elan ponudbe ni izdelal.
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Nadalje je ravnateljica izpostavila problem v zvezi omejitve parkiranja pred šolo, katerega se
kljub številnim opozorilo, nekateri starši ne držijo.
Predstavnica sveta staršev je dala pobudo za izvajanje druženja otrok z otroki s posebnimi
potrebami.
Predstavnica sveta staršev je dala pobudo za izvedbo predavanja narkomana in sicer na temo
nevarnosti droge.
Predstavnica sveta staršev je opozorila na problematiko pretežkih šolskih torb in predlagala,
da se pri izboru in potrditvi učnega gradiva za naslednje šolsko leto, ne upošteva zgolj kriterij
cene, temveč tudi število vključujočih delovnih zvezkov in knjig.
Predstavniki so predlagali, da ob petkih otroci naj ne bi dobili dodatnih nalog.
Opozorili so na to, da opažajo, da se pri otrocih izgublja empatija, stik z naravo.
Predstavnik sveta staršev je predlagal, da se dodajo fitnes naprave na prostem, da bi bila
omogočena vadba za celo telo.
Predstavnik sveta staršev je pohvalil sodelovanje pri pisanju apelov.
Tretja seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Dominika Fras

Predsednik sveta staršev:
Dušan Domanjko
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