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ZAPISNIK 

3. seje Sveta staršev OŠ KAPELA 

 

ki je potekala dne 17. 05. 2022 s pričetkom ob 17.30 uri v učilnici angleščine OŠ Kapela. 

Prisotni na 1. seji Sveta staršev : Dušan Domanjko, Sebastjan Belak, Martina Mlaker, Klavdija 

Smolko, Sandra Rantaša , Jasna Farkaš, Mateja Zamuda in mag. Andreja Strmšek. 

Odsotni: Marko Rantaša, Tomaž Šic 

Predsednik sveta staršev g. Domanjko je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2.seje Sveta staršev, ki je potekala 29.11.2021 

2. Sprejem soglasja o okvirni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2022/2023 

3. Pobude, predlogi, vprašanja sveta staršev 

4. Razno 

 

Prisotni člani Sveta staršev smo predlagani dnevi red potrdili. 

 

K tč.1 

Člani sveta staršev smo 2. zapisnik seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 

29.11.2021, soglasno potrdili. 

 

K tč.2 

Prek elektronske pošte smo predstavniki staršev dobili seznam učnih gradiv, ki jih nameravajo 

uporabljati učitelji v šolskem letu 2022/2023.  

 



 

SKLEP Ktč2 

Vsi skupaj smo ugotovili, da so se gradiva podražila. Nekaj staršev je menilo, da imajo preveč 

delovnih zvezkov za učno snov. Na regijskem svetu staršev je bil predlog, da učna gradiva 

pregledajo skupaj starši in učitelji in podajo mnenje ter sestavijo izbor gradiv za tekoče leto. 

Starši smo tudi predlagali da bi se z izborom učnih gradiv povezali in pregledali učna gradiva s 

sosednjimi šolami ( Gor. Radgona, Apače, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici,…). 

 

Na koncu smo vsi predstavniki staršev sprejeli in potrdili učna gradiva za šolsko leto 

2022/2023.  

 

Ktč.3 in Ktč.4 

Ga. Smolko je povedala, da je na regijskem srečanju predstavnikov staršev bila izpostavljena 

tema fizičnega in besednega nasilja med vrstniki. To nasilje se je povečalo predvsem v 

koronskem času. Ga. ravnateljica mag. Andreja Strmšek na naši šoli še ne zaznava fizičnega, 

opaža pa se besedno nasilje in preklinjanje. Seveda se vsi zaposleni trudijo in osveščajo učence 

proti nasilju med njimi in do vseh ljudi. Načrtujejo tudi dodatne ure za pogovore in osveščanje 

proti nasilju. Ugotavlja se v šoli, da so učenci ravnodušni, ne pokažejo nekega navdušenja ob 

čestitki, zahvali, kakšen darilu…kot da jim je za vse vseeno. Ni nasmeha ob dosežku. Dajejo 

občutek hladnosti.  

Ga. Martina Mlaker je izpostavila snemanje učencev med poukom. Ne zdi se ji primerno, 

čeprav je ravnateljica izpostavila, da se to dela samo zato, da se učenci sami preverijo in 

skušajo popraviti in še osvojiti nalogo, ki jih spremlja do dobre ocene.  Ga. ravnateljica je tudi 

povedala, da se vsi posnetki po ogledu in pogovoru med učencem in učiteljem zbrišejo in se 

nikjer ne arhivirajo. Izpostavila je tudi, da smo starši na začetku šolskega leta podpisali za 

snemanje soglasje, ki ga lahko kadarkoli med šolskim letom prekličemo.  

Med ga. Martino Mlaker in ravnateljico je tekel pogovor glede dogajanja v 4. razredu. 

Izpostavljeno je bilo, da ni natančnega urnika za opravljanje bralne značke. 

S strani staršev je bilo tudi izpostavljeno, da naj se učitelji primerno obnašajo do staršev in da 

naj nas ne ignorirajo. Če starši izrazijo mnenje, da se upošteva, ne pa da se na temo mnenja 

dajejo neprimerne izjave. 

Vprašalo se je tudi, zakaj je del pri vrtcu neurejen? Ni pokošena trava. Ga. ravnateljica je 

razložila, da okolico vrtca ureja hišnik iz vrtca Radenci, okolico šole pa hišnik iz OŠ Kapela. G. 

Dušan Domanjko je podal predlog, da če ne uspe urediti okolice hišniku iz Radencev, naj 

priskoči na pomoč hišnik iz šole. Naj ohranimo odnos da pomaga sosed sosedu.   

Ravnateljica je pregledno predstavila izvedene dejavnosti. Povedala je, da so izvedli 

dejavnosti, ki jih v lanskem šolskem letu zaradi COVID okoliščin nismo mogli. 



Predstavila je stanje glede otrok iz Ukrajine (deklica se je prešolala drugam zaradi preselitve) 

in stanje glede izobraževanja na domu. 

Predstavnike je spodbudila k izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu. 

Ravnateljica je povedala, da so prijavili šole v naravi za šolsko leto 2022/2023. Pove, da so za 

5. razred prijavili smučarsko šolo.  

Ravnateljice je predstavnike vprašala za mnenje glede dodatne ponudbe za učence, kar bi 

pomenilo večje stroške za starše. Predstavniki so predlagali, da šola pripravi predloge, 

ponudbo in se bodo predstavniki pogovorili s starši in na osnovi tega podali mnenje. 

 

3. seja Sveta staršev se je končala ob 19.15 uri 

 

Zapisala:        Predsednik sveta staršev: 

Mateja Zamuda      Dušan Domanjko 


