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ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ KAPELA

ki je potekala dne 30. 09. 2021 s pričetkom ob 16.15 uri v učilnici angleščine OŠ Kapela.
Prisotni na 1. seji Sveta staršev : Tomaž Šic, Dušan Domanjko, Sebastjan Belak, Martina
Mlaker, Klavdija Smolko, Sandra Rantaša , Jasna Farkaš, Mateja Zamuda in mag. Andreja
Strmšek.
Odsotni: Marko Rantaša
Ravnateljica OŠ Kapela je predlagala naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje z dne 18. 5. 2021
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2020/2021.
Samoevalvacijsko poročilo 2020/2021.
Letni delovni načrt 2021/2021.
Pravila hišnega reda in Pravila šolskega reda – dopolnitev
Pobude, predlogi, vprašanja sveta staršev.
Razno.

Prisotni člani Sveta staršev so predlagani dnevi red dopolnili z 7. 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. Zapisnikarico: ZAMUDA Mateja

K tč.1
Člani sveta staršev smo 4. zapisnik zadnje seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, ki je
potekala 18.5.2021, soglasno potrdili.
K tč.2
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je podala izčrpno poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2020/2021. Poročilo je bilo Svetu staršev še dodatno izčrpno predstavljeno .
Ravnateljica je povedala, da je za šolo bilo šolsko leto 2020/2021 kljub delnemu učenju na
daljavo zelo uspešno.
Vsi učenci šole so napredovali v naslednji razred.
Odpovedali so izlet v Avstrijo za 9. razred in šolo v naravi za 5. in 7. razred.
Uspelo jim je izvesti kolesarski izpit za 5. in 6. razred.
Pohvalila je tudi intenzivno sodelovanje staršev z učitelji med šolanjem v šoli in na daljavo.
SKLEP Ktč2
K Poročilu o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2020/2021 smo podali pozitivno
mnenje in ga soglasno v celoti potrdili.

Ktč.3
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je člane sveta staršev podrobno seznanila s
Samoevalvacijskim poročilom za leto 2020/2021. Predstavila je, da še vedno le redki
razumejo pojem kritičnega mišljenja in ga povezujejo s pojmom kritiziranje ali izražanjem
svojega mnenja. Strokovni delavci še bodo naprej delali na tem področju.
SKLEP Ktč3
K Samoevalvacijskemu poročilu za leto 2020/2021 smo podali pozitivno mnenje in ga
soglasno potrdili.

Ktč.4
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je podrobno predstavila Letni delovni načrt
2021/2022.
Predstavljen je bil program dela učiteljskega zbora po datumih, načrt dela je bil izčrpno
predstavljen.
Predstavljena so nam bila do sedaj narejena dela nove telovadnice in priključitev le te k šoli v
upanju, da bo prišla v čimprejšnjo uporabo.

V šoli je 139 učencev. 5 se jih šola od doma in ti bodo morali v mesecu maju ali juniju
opravljati izpite na šoli. Ravnateljico mag. Andrejo Strmšek skrbi znanje teh otrok, saj so
nekateri že ob razlagah učiteljev s težavo dosegali ustrezne ravni znanja. Tudi strokovni
delavci se na novo pripravljajo na takšne izpite in se za izvajanje le teh dodatno izobražujejo
ter pripravljajo.
Še vedno se vsi zaposleni, učenci in zunanji obiskovalci morajo držati pravil in navodil s strani
NIJZ za preprečevanje COVID-19.
Posebej nam je bilo predstavljeno deljenje otrok v učne skupine za 4. in 7 razred.
Po šolskem koledarju je bil dodan 7.april za dela prost dan v šolah.
Do sedaj se je na zobozdravniške preglede otroke odpeljalo z avtobusom in nazaj peš. S
takšnim načinom bi nadaljevali naprej, vendar je ravnateljica mag. Andreja Strmšek
predlagala, da le v primeru slabega vremena za vrnitev nazaj uporabijo prevoz z avtobusom.
Opozorila nas je tudi, da se tem se povečajo stroški prevoza, ki bi se obračunavali zraven
položnice za prehrano otroka. Vsi prisotni predstavniki sveta staršev smo se strinjali s
predlogom in ga soglasno potrdili.
Predstavila nam je tudi podražitev malice na 0,90 evrov, predvsem zaradi podražitve živil. O
cenah malice odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kosilo in popoldanska
malica ostaneta enake cene.
Šola dobro sodeluje z zdravstvenim domom Gornja Radgona in z zobozdravstvom Radenci, ki
skrbita za zdravje naših otrok. Dobro tudi sodeluje z vrtcem Radenci, še posebej z enoto
Grozdek.

Izvolili smo tudi člane za delovna telesa:
KOMISIJA ZA PREHRANO - Martina Mlaker
PRITOŽBENA KOMISIJA za 4 leta - Tomaž Šic, Sebastjan Belak, Jasna Farkaš
REGIJSKI AKTIV STARŠEV POMURJA - Klavdija Smolko, namestnik - Marko Rantaša
VZGOJNI NAČRT – Sandra Rantaša
ZDRAVA šola – Tomaž Šic
SKLEP Ktč.4
K Letnemu delovnemu načrtu 2021/2022 smo podali pozitivno mnenje in ga soglasno potrdili.

Ktč.5
•

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek nam je predstavila Pravila hišnega reda in Pravila
šolskega reda - dopolnitev z načeli dela na daljavo. Z načeli smo bili seznanjeni. Podali

smo predlog, da pri delu na daljavo uvedemo dodatno pravilo in sicer ustrezna urejenost.
Nekateri otroci so namreč k računalniku pristopali v pižamah, z neurejenimi lasmi ali pa
kar iz postelje. S predlogom smo se strinjali in ga potrdili.
SKLEP Ktč.5
Pravila hišnega reda in Pravila šolskega reda – dopolnitev z načeli dela na daljavo smo
soglasno potrdili in sprejeli.

Ktč.6 in Ktč.7
•

•

•

•

•
•
•
•

•

V začetku je pogovor je nanesel na izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Kapela. Vsi starši
smo veseli, da zraven naše šole potekajo dela izgradnje in se dokončuje zelo lepa
telovadnica v upanju na čim hitrejšo uporabo našim otrokom.
Predlog predstavnice Sveta staršev je bil, da bi otroke, ki se šolajo na domu vključili v
različne aktivnosti. Na primer v športni, naravoslovni, tehniški dan ipd. Tako bi se vsaj
malo družili s svojimi vrstniki. Predvsem je bilo mišljeno za otroke, ki se šolajo na domu in
niso doma zaradi vzroka Covid-19.
Predlog je bil, da se uporaba računalnika in računalniških nalog uporablja čim manj, saj še
bodo imeli priložnost dolgega učenja in dela pred računalnikom. Naj ga učenci
uporabljajo izrecno za osnovno delo, ki je nujno potrebno.
Predstavljena nam je bila komunikacija nekaterih otrok, ki se kličejo po priimkih in
vzdevkih. Predstavnica Sveta staršev je povedala, da otroci dobijo za to kazen, kot je
pisanje povedi - 20 krat. Njen predlog je bil, da bi zato raje izvedli kakšno igro o vzornem
obnašanju … Skupaj smo sprejeli, da bi naj bo komunikacija prijazna in po imenu.
Pojavlja se precej neposlušnosti učencev in ravnateljica mag. Andreja Strmšek predlaga,
da bi skupaj našli načine kako rešiti neposlušnost.
Vsi starši Sveta staršev smo enotnega mnenja, da se premalo piše z roko.
Pohvalili smo dobro delo in sodelovanje učenja na daljavo.
Na prejšnji seji je bil podan predlog, da otroci dobijo za malico posebej namaz in posebej
kruh katerega si sami namažejo. Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je povedala, da so
uvedli ta način malice in da so ga otroci zadovoljni.
Razprava je tekla tudi o tem, da določeni učenci ne prihajajo na kosilo, čeprav so
prijavljeni. Starši so bili presenečeni. Pomislili so na to, da starši učencev, ki na kosilo ne
prihajajo, najbrž s tem niso seznanjeni. Predstavnica je predlagala, da se v roku treh dni o
tem, da učenci ne prevzemajo kosilo, obvesti starše.

Prva seja Sveta staršev se je končala ob 18.15 uri

Zapisala:

Predsednik sveta staršev:

Mateja Zamuda

Dušan Domanjko

