OSNOVNA ŠOLA KAPELA
SVET STARŠEV
Kapelski Vrh 95
9252 RADENCI

Z A P I S N I K 3. seje sveta staršev OŠ KAPELA,
ki je potekala dne 6. 4. 2017 ob 18.00 uri v prostorih učilnice za matematiko na OŠ Kapela.
Prisotni: Mihaela Domanjko, Vanja Heric, Branka Kolarič, Nevenka Raduha in Natalija Slana.
Opravičeno odsotni: Alojz Domanjko, Mojca Jeneš, Marjan Koren, Kristjan Küčan.
Predsednica SS Nevenka Raduha je predlagala naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje z dne 8. 12 . 2016
2. Aktualne informacije
3. Pobude, predlogi, vprašanja staršev
Prisotni člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili.

K tč. 1
Člani sveta staršev zapisnik seje SS z dne, 8. 12. 2016 pregledamo in ga soglasno potrdimo.

K tč. 2
Ravnateljica Anastazija Avsec predstavi finančna sredstva, ki so v občinskem proračunu za leto
2017 namenjena za OŠ Kapela.:
o 61.000 evrov za namen priprave projektnega načrta za športno dvorano pri OŠ
Kapela (s pripravljenim načrtom bo šola lahko kandidirala pri razpisih za
izgradnjo športne dvorane).
o 59.000 evrov za investicije
o 20.640 evrov za plače
o 72.260 evrov za materialne stroške
Med poletnimi počitnicami se bo uredila drenaža na S strani šole, zamenjale se bodo talne
obloge na hodnikih in stopnicah, zamenjana bodo notranja vrata učilnic, uredile se bodo
stopnice na travnato igrišče (travnato igrišče je zamenjalo namembnost in bo skladno z
občinskim prostorskim načrtom dano v uporabo OŠ Kapela).

V občinskem proračunu je namenjen denar za ureditev avtobusne postaje v Okoslavcih (za
avtobusno postajo v Janževem Vrhu pri starem vrtcu se bo v prihodnjem letu izdelal načrt).

K tč. 3
Predstavnik v svetu staršev opozori, da bi bilo potrebno pri izboru naj sošolca biti bolj pozorni
na vpliv izbora na učence. V višjih razredih je prihajalo do manipulacij.
Predstavnik v svetu staršev predlaga, da se v prihodnje praznovanja pusta uvrsti med dneve
dejavnosti za učence prve triade.
Predstavnik v svetu staršev predlaga, da se skupaj z učenci in učitelji premisli glede sprememb
jedilnika- predlogi : juha v dopoldanskem času ni najbolj primerna, hrane, ki jo imajo otroci
radi pogosto zmanjka,…
Predstavnik v svetu staršev opozori na pritoževanje staršev nad tem, da učencem za kazen
odpadajo ure športa - ukrepi discipliniranja bi se lahko izvajali na drug način.
Predstavnik Sv svetu staršev navede zadovoljstvo z delom učiteljice Nine B. Zalokar.
Naslednja seja sveta staršev se načrtuje 29. 5. 2017 ob 18.00.

Seja je bila zaključena ob 19. 00 uri.

Zapisala:
Vanja HERIC

Predsednica sveta staršev:
Nevenka RADUHA

