OSNOVNA ŠOLA KAPELA
SVET STARŠEV
Kapelski Vrh 95
9252 RADENCI
ZAPISNIK
2. seje sveta staršev OŠ KAPELA,
ki je potekala dne 8. 12. 2016 ob 17.00 uri v prostorih učilnice za matematiko na OŠ Kapela.
Prisotni: Alojz Domanjko, Vanja Heric, Mojca Jeneš, Marjan Koren, Nevenka Raduha, Kristjan
Küčan in Natalija Slana.
Opravičeno odsotni: Mihaela Domanjko, Branka Kolarič.
Predsednica SS Nevenka Raduha je predlagala naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje z dne 28. 9. 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 zadnje seje SS v šolskem letu 2016/2017 pregledamo in ga
soglasno potrdimo.

K tč. 2


Ravnateljica mag. Anastazija Avsec je podala poročilo srečanja z županom občine Radenci.
Dogovorila sta se, da se v pripravo občinskega proračuna vključi pobuda, ki jo je pripravila
ravnateljica ob sodelovanju s predsednicama sveta šole in sveta staršev za izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega prostora pri OŠ Kapela. Le- ta je
namreč predpogoj za kandidaturo na razpisih. Trenutni prostori niso primerni, otroci
večino časa namenjenega športu in druženju namreč preživijo v telovadnici oz. našem
večnamenskem prostoru, manj na zunanjih športnih površinah. Obravnava osnutka
predloga proračuna za leto 2017 bo v decembru.
V osnutek predloga proračuna se bo vključilo tudi ureditev tlakovcev v okolici šole,
avtobusna postaja v Okoslavcih. Energetska sanacija šole bo predmet kandidature na
posebnem razpisu.








Osnovna šola Kapela je postala razvojna šola v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni
preizkus modela in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja pri
zagotavljanju kakovosti v šoli. Do 2018 bodo delali vodeno na kazalnikih kakovosti. V ta
namen je namenjeno tudi delovno mesto koordinatorja, ki ga je prevzela svetovalna
delavka ( iz tega razloga svetovalna delavka več ne poučuje oddelka podaljšanega bivanja
v prvem razredu).
Izvedena je bila kontrola avtobusnih prevozov s strani ponudnika prevozov. Velikokrat je
prostor, namenjen obračanju in parkiranju avtobusa zaseden s strani staršev. Ravnateljica
bo pripravila dopis, v katerem bo starše pozvala, da ne parkirajo na avtobusnem
obračališču.
Osnovna šola Kapela je bila uspešna na razpisu javnih del za leto 2017.
Ravnateljica predstavi ponudbo akcije Smučar za en dan- vključeni bi bili učenci 4. in 5.
razreda. Ravnateljica bo pripravila dopis za starše učencev teh razredov, ki se bodo odločili
ali bi otroci sodelovali na dnevu smučanja.

K tč. 3





Predstavnik SS opozori, da učenci niso pravočasno obveščeni o izvajanju obšolskih
dejavnikov pred poukom. Ravnateljica bo o obveščanju preverila pri učiteljih.
Predstavnik SS prosi za pojasnilo glede obutve pri pouku športa. Ravnateljica pojasni, da
imajo učenci nižjih razredov lahko obute nedrseče copate, učenci višjih razredov pa
dvoranske športne copate.
Predstavnik sveta staršev predlaga, da se zapisniki SS objavijo na spletni strani šole. Svet
staršev sprejme sklep.
SKLEP1: Zapisniki sveta staršev se bodo objavili v posebni rubriki na spletni strani šole.

Seja je bila zaključena ob 18. 20 uri.

Zapisala:
Vanja HERIC

Predsednica sveta staršev:
Nevenka RADUHA

