OSNOVNA ŠOLA KAPELA
SVET STARŠEV
Kapelski Vrh 95
9252 RADENCI
Datum: 21.03.2019
Št. zadeve : 900-2/2018/7
ZAPISNIK
3. seje sveta staršev OŠ KAPELA,
ki je potekala dne 19. 3. 2019 ob 17.30 uri v prostorih zbornice na OŠ Kapela.
Prisotni na 3. seji SS: Brigita Puntigam, Martina Olaj, Mihaela Domanjko, Marjan Koren,
Davorin Lampe, Natalija Slana, Nevenka Raduha, Dominika Fras, Maja Cipot in mag. Andreja
Strmšek
Predsednica Sveta staršev OŠ Kapela, ga. Nevenka RADUHA je predlagala naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2.seje z dne 13.12.2018
2. Priključitev enote Grozdek, Vrtca Radenci k Osnovni šoli Kapela
3. Pobude, predlogi, mnenja
Prisotni člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili.
K tč. 1
Člani Sveta staršev smo zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Kapela v šolskem letu 2018/2019, z
dne 13.12.2018 soglasno potrdili.
K tč. 2
Predstavniki sveta staršev in ravnateljica smo obravnavali predlog Sveta šole Osnovne šole
Kapela, ki je z dopisom št. 092-1/2019/1, z dne 07.03.2019 županu Občine Radenci, g. Romanu
Leljaku in občinskemu svetu Občine Radenci, podal predlog o priključitvi enote Grozdek Vrtca
Radenci k Osnovni šoli Kapela in pobudo, da se izvede zbiranje podpisov občanov, ki se s
podanim predlogom strinjajo.
V zvezi obravnavanega smo sprejeli naslednje sklepe:
- pristopi se k zbiranju podpisov in se jih zbere do petka, 29.03.2019;
- podpisi se ne zbirajo v prostorih šole;
- ravnateljica pripravi mnenje v zvezi obravnavane problematike;
- zbrani podpisi se skupaj z mnenjem predajo županu;
- vso pripravljeno dokumentacijo županu preda Dominika Fras, svetnica občinskega
sveta Občine Radenci.
Vsem predstavnikom sveta staršev so bili predani podpisni listi z obrazložitvijo.

K tč. 3
Predstavnica sveta staršev je predlagala, da se naslednje šolsko leto organizira plesni tečaj pod okriljem
plesne šole Urška.
Predstavnik sveta staršev je predlagal, da se organizira bolšji sejem.
Predstavnik in predstavnica sveta staršev sta svet staršev seznanila z namero obiska župana v zvezi
sofinanciranja nabave učbenikov in v zvezi povečanja financiranja izvajana nadstandardnega programa
na OŠ Kapela.
Predstavnica sveta staršev je izpostavila prehrano in poudarila, da so pripravljeni obroki večkrat
neustrezni (premajhni).
Ravnateljica OŠ Kapela, ga. Andreja Strmšek je svet staršev seznanila, da se bo v mesecu marcu zbiral
stari papir.

Tretja seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Dominika Fras

Predsednica sveta staršev:
Nevenka Raduha

