
OSNOVNA ŠOLA KAPELA 

SVET STARŠEV 

KAPELSKI VRH 95 

9252 RADENCI 

 

12. 10. 2020 

Številka: 900-4/2020/2 

 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev OŠ KAPELA 

 

ki je potekala dne 30. 09. 2020 s pričetkom ob 16.15 uri v učilnici biologije in kemije OŠ 

Kapela. 

Prisotni na 1. seji Sveta staršev : Marko Rantaša, Dušan Domanjko, Mihaela Domanjko, 

Martina Mlaker, Klavdija Smolko, Vanja Heric , Jasna Farkaš in mag. Andreja Strmšek. 

Odsotni:  Tomaž Šic, Mateja Zamuda 

 

Ravnateljica OŠ Kapela je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3.seje Sveta staršev, ki je potekala korespondenčno v 

času od 25.05 do 29.05.2020. 

2. Poročilo o vzgojno- izobraževalnem delu v šolskem letu 2019/2020 

3. Samoevalvacijsko poročilo 2019/2020 

4. Letni delovni načrt 2020/2021  

5. Pravila hišnega reda in Pravila šolskega reda-posodobitev 

6. Razvojni načrt 2020/2021  

7. Pobude, predlogi, vprašanja sveta staršev 

 

Prisotni člani Sveta staršev so predlagani dnevi red dopolnili z 8. točko Razno in nato smo 

predlagani dnevni red potrdili. 

Najprej je ravnateljica dala v razpravo še izvolitev organov Sveta staršev in člani sveta staršev 

smo soglasno potrdili : 

1. Predsednika sveta staršev: DOMANJKO Dušan 

2. Namestnika predsednika sveta staršev: 

3. Zapisnikarico: DOMANJKO Mihaela 



K tč.1 

Člani sveta staršev smo zapisnik zadnje seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je 

potekala korespondenčno, soglasno potrdili. 

Dodali smo, da se v zapisniku še naprej vodi poimenska prisotnost in poimensko predlagane 

pobude, vprašanja in predlogi, v zapisniku, ki pa bo objavljen na spletu, pa ne bo 

poimenskega poimenovanja. 

 

K tč.2 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je podala izčrpno poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu 

v šolskem letu 2019/2020. Poročilo je bilo svetu staršev še dodatno izčrpno predstavljeno . 

Ravnateljico skrbi upad učencev, ki se prijavijo k bralni znački, predvsem učenci 6. razreda. 

Ravnateljica je povedala,da je za šolo bilo šolsko leto 2019/2020 zelo uspešno. 

Pohvalila je tudi starše, za sodelovanje v tednu pisanja na roke. 

SKLEP Ktč2 

K Poročilu o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2019/2020 smo soglasno podali 

pozitivno mnenje. 

 

Ktč.3 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je člane sveta staršev podrobno seznanila s 

Samoevalvacijskim poročilom za leto 2019/2020, predvsem je izpostavila , da so napredovali 

na vseh področjih, ki so si jih zastavili (refleksija, pismenosti, medpredmetno povezovanje, 

matematika- naravoslovje, matematika- zgodovina idr.). 

SKLEP Ktč3 

K Samoevalvacijskemu poročilu za leto 2019/2020 smo podali pozitivno mnenje. 

 

Ktč.4 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je podrobno predstavila Letni delovni načrt 

2020/2021, predvsem je izpostavila  prednostna področja za naslednje triletno obdobje.  

Predstavnica sveta staršev je zelo pohvalila osebo, ki je ta Letni delovni načrt 2020/2021 

pripravila. 

Predstavljen je bil program dela učiteljskega zbora po datumih, načrt dela je bil izčrpno 

predstavljen. Ravnateljica pove, da je bil finančni načrt poslan na občino. Predstavnica SS je 



pohvalila ravnateljico za pomoč pri organizaciji regijskega srečanja aktivov sveta staršev. 

Predvsem to, da so se priključili tudi starši sosednjih šol. 

Potrdili smo plavalno šolo in nadstandardne programe, strinjali smo se s šolskim redom.  

Sprememba pri šolskem redu je, da izbiro Naj učenca šole in Naj športnika šole na koncu 

potrdi učiteljski zbor. 

Izvolili smo tudi člane za delovna telesa: 

KOMISIJA ZA PREHRANO----Martina Mlaker 

PRITOŽBENA KOMISIJA---Mihaela Domanjko, Marko Rantaša, Vanja Heric 

REGIJSKI AKTIV STARŠEV POMURJA---Klavdija Smolko, namestnik---Marko Rantaša 

VZGOJNI NAČRT---Vanja Heric 

ŠOLSKI SKLAD---Jasna Farkaš 

ZDRAVA šola - Mihaela Domanjko, 

SKLEP Ktč.4 

K Letnemu delovnemu načrtu 2020/2021 smo soglasno podali pozitivno mnenje. Potrdili smo 

vključen in predstavljen nadstandardni program. 

 

Ktč.5 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je predstavila Pravila hišnega reda in Pravila šolskega 

reda- posodobitev . Z izčrpnim pregledom smo bili seznanjeni in smo sprejeli naslednji sklep: 

SKLEP Ktč. 5 

Pravila hišnega reda in Pravila šolskega reda –posodobitev  smo soglasno potrdili in sprejeli 

 

Ktč.6 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je podrobno predstavila Razvojni načrt 2020/2023 in 

nad samim tem nismo imeli nobenih pripomb ter smo sprejeli naslednji sklep: 

SKLEPKtč.6 

K Razvojnemu načrtu 2020/2023 soglasno podajamo pozitivno mnenje 

 

Ktč.7 in Ktč.8 

 Podan je bil predlog Sveta staršev, da naj učitelji sami podajo predloge za naj sošolce, ker 

učenci ne upoštevajo kriterijev, temveč izbirajo glede na prijateljstva. V času izbiranja se 



izvajajo pritiski med sošolci. Starši imajo zaradi teh razlogov pomisleke glede 

nadaljevanja aktivnosti. Prav tako smo izpostavili Gregorjevo pošto – moti nas stiska 

nekaterih otrok, ki prejmejo le malo pošte, v primerjavi s tistimi, ki pa je prejmejo veliko. 

Predstavniki povedo, da se občasno dogaja tudi, da nekateri učenci tepejo druge učence. 

Izpostavljeno je bilo stanje v 9. razredu. 

 Podan je bil predlog, da se naj šport v jutranjih urah ne izvaja zunaj, oziroma, če se že, naj 

bo to v obliki pohoda ali česa manj intenzivnega, saj je zjutraj že zelo mrzlo. Namen 

športa vidimo predvsem v tem, da otrok razvija potrebo po gibanju (tudi, ko so starejši). 

 Izpostavljeno je bilo škropljenje v goricah 4. 6. 2020, ki se je dogajalo čez dan, v vetru in 

učenci na zunanjih površinah. 

 Pohvalimo prehrano. Pomembno nam je, da se hrana pripravlja v šolski kuhinji. Učenci si 

želijo manj namazov. Radi imajo jabolčno pito. Izpostavimo, da naj razdeljevanje 

»dodatnih« jedi (t. i. repete) poteka pravično.  

 Pogovor je nanesel tudi na izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Kapela. Seznanjeni smo bili 

glede poteka izbire izvajalca izgradnje le-te, glede finančnih zmožnosti s strani Občine 

Radenci in kaj sploh lahko v bodoče pričakujemo. 

 Pogovarjali smo se o dotrajani traktorski kosilnici in sprejeli, da bo potreben nakup nove, 

saj je obstoječa v slabem stanju. 

 Predstavnica Sveta staršev nam je izčrpno predstavila namen uporabe mask in navedla 

primere, ki izkazujejo, da so tudi mlajši otroci ob primerni pripravi, zmožni ustrezno 

uporabljati zaščitne maske.  

 

Prva seja sveta staršev se je končala ob 18.20 uri 

 

 

Zapisala:        Predsednik sveta staršev: 

Mihaela Domanjko       Dušan Domanjko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


