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ZAPISNIK 

2. SEJE SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

z dne, 28.2.2019 s pričetkom ob 18. uri, v zbornici šole  

Evid. Št: 

Prisotni: JANEZ IVANUŠA, MARJAN KOREN, JOŽICA LAZAR, TINA KLEMENČIČ, NINA BUDJA 
ZALOKAR, NEVENKA RADUHA, ANGELA STAJNKO, MIHAELA DOMANJKO, LUCIJA KRET in 
mag. ANDREJA STRMŠEK - ravnateljica (vabljena) 
 
Odsotni: SIMONA MLINARIČ, ANJA TRSTENJAK 
 
Zapisnikarica: Lucija KRET 
 

Predsednica sveta zavoda je v uvodu pozdravila vse prisotne. Ugotovila je, da je svet zavoda 
sklepčen. Predstavila je 

DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Šole, 26.9.2018 
2. Poročilo inventurne komisije za leto 2018 
3. Letno poročilo za leto 2018 
4. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2018 
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
 
in ga dala v potrditev. 

1. SKLEP 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili predlagani dnevni red. 
 

K1  - Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta zavoda, v šolskem letu 
2018/2019, z dne 26. 9. 2018 
Predsednica sveta je povedala, da je bil zapisnik posredovan po elektronski pošti in ga dala v 
obravnavo. Razprave ni bilo, zato je zapisnik dala v potrditev.  
 

2. SKLEP 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili zapisnik 1. seje sveta zavoda, v šolskem 
letu 2018/2019, z dne 26. 9. 2018. 
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K2 - Poročilo inventurne komisije za leto 2018 
Računovodkinja -  Jožica Lazar je podala poročilo inventurne komisije za leto 2018. Poročilo 
je bilo dano v razpravo. 

Poročilo je priloga tega zapisnika. 
 

3. SKLEP 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili poročilo inventurne komisije za leto 2016. 

K3 - Letno poročilo za leto 2018 
Letno poročilo za leto 2018 sta podali ravnateljica, mag. Andreja Strmšek  in Jožica Lazar. 
Poročilo je bilo dano v razpravo. 

Poročilo je priloga tega zapisnika. 
 

4. SKLEP 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili letno poročilo za leto 2018. 

K4 - Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2018 
Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je predstavila Poročilo o delu v letu 2018, nato je 
zapustila prostor. 

Člani sveta so se ob odsotnosti ravnateljice pogovorili in ocenili delovno uspešnost 
ravnateljice. 

Poročilo je priloga tega zapisnika 
 

5. SKLEP  

Člani sveta zavoda so soglasno ocenili ravnateljico s skupno oceno 100%. 
 

K5 - Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
Ravnateljica je povedala, da je v 1. razred vpisanih 13 prvošolcev, čeprav jih je bilo na 
seznamu 22.  Izgubljamo učence, ki gredo v OŠ Kajetana Koviča Radenci, OŠ Sveti Jurij ob 
Ščavnici in OŠ Gornja Radgona. 
Ravnateljica je povedala, da zbira informacije v zvezi z nakazano namero o možnosti 
priključitve enote Grozdek k OŠ Kapela. Vsi člani potrjujejo idejo, da se vrtec priključi k šoli. 
 

  6. SKLEP  
Svet šole sprejme sklep, da se poda na občino predlog za priključitev enote Grozdek k OŠ 
Kapela. 
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7. SKLEP  
Šola je pripravljena zagotoviti dodatni prostor za potrebe vrtca. 
 
Gospod Marjan Koren je pohvalil organizacijo lanskega pustovanja. Povedal je, da se učenci 
že pripravljajo na letošnje pustovanje in da bi bilo dobro, če bi to ohranili. 
 
Ravnateljica se je dogovorila za delavnice o odraščanju, ki se jih bodo udeležili učenci 5. in 6. 
razreda.  Za učence 7., 8. in 9. razreda pa bodo izvedli delavnice o nevarnostih spletnega 
nasilja (sobota, 6. 4. 2019). 
 
S strani staršev je bil podan predlog, da naj bi  učenci višjih razredov  spremljali mlajše 
učence do avtobusa. 
 
Zaključek seje: ob 19.20 

 
Zapisala: Predsednica sveta šole: 
Lucija Kret                                                                           Nina Budja Zalokar 
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