OSNOVNA ŠOLA KAPELA
SVET STARŠEV
KAPELSKI VRH 95
9252 RADENCI

Datum: 13. 5. 2021
Številka: 900-4/2020/6
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE KAPELA v šolskem letu 2020/2021

Seja je potekala 10. 3. 2021 v spletnem srečanju zaradi epidemioloških razmer s pričetkom ob 17.00 uri.
Prisotni na 3. seji sveta staršev: mag. Andreja Strmšek, Dušan Domanjko, Mihaela Domanjko, Klavdija
Smolko, Martina Mlaker, Jasna Frakaš, Marko Rantaša, Vanja Heric, Mateja Zamuda, Tomaž Šic.

Predsednik Sveta staršev Dušan Domanjko nas je vse lepo pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:
1.Pregled in potrditev zapisnika 2. seje z dne 18. 12. 2020
2.Imenovanje štirih predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada
3.Imenovanje celotnega upravnega odbora šolskega sklada
4.Pobude,predlogi,vprašanja predstavnikov sveta staršev

Ktč.1
Pregledali smo dnevni red in zapisnik 2.seje sveta staršev in ju soglasno potrdili.

Ktč.2
Imenovali in soglasno smo potrdili štiri predstavnike staršev v upravni odbor šolskega sklada, ker je
prejšnjim potekel mandat.
SKLEP: Imenujemo naslednje predstavnike staršev v upravni odbor šolskega sklada: Nataša Kurbus
Denša, Martina Olaj, Mateja Zamuda in Jasna Farkaš.
Predstavniki z imenovanjem soglašajo.
Ktč.3
Imenovali in soglasno smo tudi potrdili celoten upravni odbor šolskega sklada.
SKLEP: Imenujemo celoten upravni odbor šolskega sklada: Nataša Kurbus Denša, Martina Olaj, Mateja
Zamuda in Jasna Farkaš, Lucija Kret, Sabina Brumen in Tatjana Perša.

Ktč.4
Predstavnica sveta staršev je pohvalila dober ponoven začetek dela v šoli po šolanju od doma zaradi
epidemioloških razmer. Otroci so veseli in šola je zelo dobro pripravljena na ponovno delo. Povprašala je
tudi, kako je z kolesarskim izpitom in ravnateljica je odgovorila, da zaenkrat še ni dovoljeno opravljanje
kolesarskega izpita.
Ravnateljica je tudi poudarila, da znanje zaradi dela od doma ni takšno kot bi moralo biti in da bo potrebno
še vse prej utrditi. Razlike v znanju so velike.
Predsednik sveta staršev je vprašal, ali je možno, da se učenci na zunanjih površinah lahko gibljejo brez
mask kjer je razdalja večja( 2 m in več).
Ravnateljica je povedala, da učenci dobro spoštujejo ukrepe, nekaj je bilo tudi izjem, ko so potrebovali
pogovor s starši in da izjem ne more biti.
Zaenkrat je še možna uporaba igrišča ob šoli.
Šola v naravi zaenkrat ni mogoča, bodo pa poskušali razporediti, da bodo lahko vsi imeli to možnost, ko
bodo razmere to dopuščale.
Letošnja valeta za 9. razred je še pod vprašanjem, se pa učenci pripravljajo na valeto.
Nacionalno preverjanje znanja bo za 6. in 9. razred izvedeno.
Ocenjevanje znanja je v polnem teku, pogovorne ure za starše bodo na daljavo prek elektronskih naprav v
popoldanskem času.
Ravnateljica je tudi povedala, da so danes imeli zdravstveno inšpekcijo, ki ni ugotovila nepravilnosti. Nekdo
je ravnateljico prijavil, da bi se naj prehitro vrnila v službo po bolezni, kar pa so ovrgli.
V kuhinji imajo novo zaposleno ga. Tino Kološa in za 2 uri čistilko ga. Sonjo Hojc, ki skrbi za razkuževanje in
čiščenje.
Tekla je razprava glede nošenja mask.
Predstavnica sveta staršev je povedala, da se je udeležila aktiva svetov staršev pomurskih šol, kjer so se
pogovarjali tudi o ukrepih zaradi epidemiološkega stanja in se s sklepom dogovorili, da se je nujno držati
vseh ukrepov za zajezitev epidemije. Podan je bil tudi predlog, da bi ukinili nacionalno preverjanje znanja
NPZ.
Pohvala je bila izrečena predsedniku sveta staršev in ravnateljici, da smo se kljub tem razmeram dobivali na
sestankih sveta staršev, čeprav na daljavo. Velika večina šol teh sestankov ni imela.
Ravnateljica nas je tudi seznanila, da imajo en zahtevnejši primer, ko otroka ni bilo v šolo vse od 28. 9. 2020

Tretja seja se je končala ob 18.00 uri.

Zapisala:
Mihaela Domanjko

Predsednik sveta staršev:
Dušan Domanjko

