OSNOVNA ŠOLA KAPELA
SVET STARŠEV
Kapelski Vrh 95
9252 RADENCI
ZAPISNIK
4. seje sveta staršev OŠ KAPELA,
ki je potekala dne 27.5.2019 ob 18.00 uri v prostorih učilnice angleščine na OŠ Kapela.
Prisotni na 4. seji SS: Brigita Puntigam, Martina Olaj, Mihaela Domanjko, Nataša Kurbus
(namestnica predstavnika Marjana Korena), Natalija Slana, Nevenka Raduha in mag. Andreja
Strmšek
Opravičeno odsotni: Dominika Fras
Odsotni: Davorin Lampe
Predsednica Sveta staršev OŠ Kapela, ga. Nevenka RADUHA je predlagala naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev, z dne 19.3.2019
2. Učna gradiva v šolskem letu 2019/2020
3. Predlogi skupnosti učencev šole k izboljšanju življenja in dela šole
4. Pobude, predlogi, vprašanja sveta staršev
Prisotni člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili.
K tč. 1
Člani Sveta staršev smo zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Kapela v šolskem letu 2018/2019, z
dne 19.3.2019, soglasno potrdili.
K tč. 2
Člani Sveta staršev smo prejeli seznam predlaganega učnega gradiva za šolsko leto 2019/2020,
ki ga je pripravil strokovni aktiv OŠ Kapela. Seznam smo skupaj z ravnateljico, mag. Andrejo
Strmšek natančno pregledali, pozornost pa smo namenili tako vsebini, kot tudi ceni gradiva.
Ravnateljica nas je seznanila z namero Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bodo
učbeniki in delovni zvezki z novim šolskim letom brezplačni tudi za šolarje 2. razreda. Torej bo
za vsakega otroka v 1. razredu zagotovljenih 30 € za brezplačne učbenike in delovne zvezke,
po novem pa tudi 40 € na učenca v 2. razredu.
Po razpravi smo predlog učnega gradiva za šolsko leto 2019/2020 soglasno potrdili.

K tč. 3
Ravnateljica, mag. Andreja Strmšek je predstavila predloge skupnosti učencev šole k
izboljšanju življenja in dela šole.
Na vprašanje »Kaj bi si želeli izboljšati v šoli?«, so učenci predlagali:
-

Večjo telovadnico
Zasaditev jagodičevja v okolici šole
Povečanje obstoječih vrtičkov z jagodami ter večja skrb za njih
Več ur pouka v naravi, zunaj
Več ur športa za mlajše učence
Ustanovitev šolske rokometne, košarkarske in nogometne ekipe
Več zadolžitev za dežurne učence (urejanje okolice, zalivanje rož,…)
Ureditev kotička v knjižnici - čitalnica

Navedene predloge skupnosti učencev smo člani Sveta staršev skrbno pregledali, se o njih
pogovorili in z velikim zadovoljstvom ugotovili, da je večina njihovih želja realnih in
uresničljivih. Člani sveta staršev smo sprejeli sklep, da starši pomagamo učencem pri
zasajevanju jagodičevja v okolici šole.

K tč. 4
Predsednica sveta staršev je na kratko povzela aktivnosti v zvezi s sprejetimi sklepi na 3. seji
sveta staršev glede priključitve enote Grozdek, Vrtec Radenci k Osnovni šoli Kapela.
Zadnja informacija, ki jo je tudi ravnateljica potrdila, je ta, da je župan Občine Radenci
imenoval komisijo za vzpostavitev in ureditev 4. oddelka v enoti Kapela - Grozdek Vrtca
Radenci, ki je v petek 24.5.2019 obiskala vrtec na Kapeli in izdelala predlog razširitve ene
igralnice za potrebe polovičnega oddelka do 1. septembra 2019. Pričakuje se še obisk iz
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bo dalo mnenje o zgoraj navedenem
predlogu.
Vsi prisotni na seji smo mnenja, da je z aktivnostmi za priključitev enote vrtca k šoli, kljub
peticiji proti priključitvi in vsej negativni publiciteti, potrebno nadaljevati oziroma naši želji /
cilju slediti.
Članica sveta staršev je opozorila na nedosegljivost v smislu nedvigovanja telefonov v šoli.
Ravnateljica je pojasnila, da se vsi klici v tajništvo ali računovodstvo šole preusmerijo na njen
telefon.
Članica sveta staršev je predlagala, da se interesne dejavnosti v naslednjem šolskem letu
izvajajo v času podaljšanega bivanja.
Člani sveta staršev so izpostavili vprašanje glede uporabe šolskih copat pri urah športa v
telovadnici. Pri več otrocih se namreč pojavljajo virusne bradavice in glivice na nogah.

Ravnateljica je pojasnila, da je v zvezi s tem kontaktirala svetovalko za šport na MIZŠ in dobila
dogovor, da ni ovir, da otroci bosi telovadijo. Prav tako je preverjala higienski oziroma
zdravstveni problem in prejela odgovor, da je zelo majhna verjetnost, da otroci glivice ali
bradavice dobijo v telovadnici. Obe navedeni mnenji ima ravnateljica v pisni obliki.
Svet staršev sprejme sklep, da se na uvodnem roditeljskem sestanku v mesecu septembru
starši po razredih (predvsem velja to za nižje razrede) dogovorijo o uporabi športnih copat za
ure športa v telovadnici.
Članica sveta staršev je izpostavila problem avtobusnega postajališča na Janževem Vrhu.
Ravnateljica je predlagala, da tudi starši kontaktirajo na Občini Radenci in apelirajo na
prestavitev in ureditev novega avtobusnega postajališča.
Svet staršev ponovno prosi za spremembo krožne vožnje avtobusa ob 15.00 uri, ki traja 45
minut in nekaterim otrokom zaradi dolgotrajne vožnje povzroča slabost. Preveri se možnost
dveh minibusov oziroma na Občini Radenci je potrebno preveriti pogodbo, ki je trenutno še
veljavna in ureja šolske prevoze.
Članica sveta staršev je predlagala, da se v naslednjem šolskem letu razmisli o izvedbi zaključne
ekskurzije v mesecu maju. Ravnateljica je pojasnila, da so letos bile zaključne ekskurzije
izjemoma izvedene že v začetku meseca aprila, to pa zaradi veliko različnih dejavnosti, tudi
šole v naravi,…
Nazadnje nas je ravnateljica seznanila še o vrsti aktivnosti, ki so bile izvedene od naše zadnje
seje sveta staršev. Spet ocenjujemo, da je za nami uspešno šolsko leto.
Četrta seja SS je bila zaključena ob 19.30 uri.
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