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OSNOVNA ŠOLA KAPELA 

Svet staršev  

Kapelski Vrh 95 

9252 Radenci               Kapelski Vrh, 14. 10. 2022 

 

Številka: 900-5/2022/1 

Datum seje: 29. 9. 2022 

Začetek seje: 16.00 

Konec seje: 18.30 

 

Zadeva: Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Kapela 

ki je potekala dne 17. 5. 2022 s pričetkom ob 17.30 uri v učilnici angleščine OŠ Kapela. 

Prisotni na 1. seji sveta staršev: ravnateljica mag. Andreja Strmšek, Mojca Karnet 

(za 1. r.), Sebastjan Belak (za 2. r.), Tomaž Šic (za 3. r.), Jasna Farkaš (za 4. r.), 

Martina Mlakar (za 5. r.), Igor Vrbnjak (za 6. r.), Martina Olaj (za 7. r.), Sandra Rantaša 

(za 8. r.) in Dušan Domanjko (za 9. r.) 

Odsotni: / 

Ravnateljica je predlagala naslednji dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje z dne 17. 5. 2022 

2. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2021/2022. 

3. Samoevalvacijsko poročilo 2021/2022. 

4. Letni delovni načrt 2022/2023. 

5. Pravila hišnega reda in Pravila šolskega reda – dopolnitev 

6. Pobude, predlogi, vprašanja sveta staršev. 

 

K tč.1: Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Staršev v šolskem letu 2021/2022, ki je 

potekala 17. 5. 2022 

Ravnateljica ga. Andreja Strmšek je vse člane prijazno pozdravila in se članom 

zahvalila, da so prevzeli vlogo predstavnikov sveta staršev. 

Zatem je podala dnevni red seje. 

Vsi prisotni člani sveta staršev smo predlagani dnevi red in ga soglasno potrdili z 

dvigom rok.  

Prek elektronske pošte smo predstavniki staršev dobili vso potrebno gradivo za sejo v 

dveh delih. 
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Člani sveta staršev smo 3. zapisnik seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, ki je 

potekala 17. 5. 2022, soglasno potrdili. 

 

 

K tč. 2: Izvolitev in potrditev predsednika sveta staršev 

Potekala je izvolitev predsednika sveta staršev.  Na 1. seji Sveta staršev Osnovne šole 

KAPELA, ki je bila 29. septembra 2022, smo soglasno izvolili in potrdili predsednika 

sveta staršev. To funkcijo bo še naprej opravljal Dušan Domanjko. 

Člani sveta staršev so soglasno izvolili in potrdili nekaj novih članov – staršev, ki so 

vključeni v različne delovne skupine šole, ker so otroci dosedanjih članov zaključili 

šolanje na OŠ Kapela. To so: 

– Članica skupine za Izvajanje vzgojnega načrta bo še naprej ostala Sandra 

Rantaša.  

– V Komisiji za prehrano bo še naprej delovala Martina Mlaker. 

– Članom upravnega odbora Šolskega sklada, to so Jasna Farkaš, Mateja Zamuda, 

Martina Olaj, se bo pridružila Mojca Karnet. 

– V pritožbeni komisiji (2021-2025) bodo še naprej delovali starši: Tomaž Šic, 

Sebastjan Belak in Jasna Farkaš. 

– Za predstavnika šole na sejah Regijskega aktiva svetov staršev Pomurja je bil 

izvoljen Sebastjan Belak. 

Da boste vedeli, na koga se lahko obrnete, če boste imeli kakšen predlog ali pobudo. 

K tč. 3: Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem  letu 2021/2022 

Ravnateljica mag. Andreja Strmšek je nato svet staršev seznanila s Poročilom o 

opravljenem vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2021/2022. Letno 

poročilo OŠ Kapela za šolsko leto 2021/2022 smo soglasno sprejeli in potrdili.  

Ravnateljica je poročala je, da so bile vse dejavnosti v preteklem šol. l. v glavnem 

izvedene v skladu z načrtom dela šole. Sama pa ugotavlja, da so učenci zadnje čase, 

še posebej v teh »koronskih« časih in zaradi pouka na daljavo premalo ambiciozni in 

da jih je potrebno navajati na redno in sprotno delo, na učenje, na delanje domačih 

nalog, na bolj aktiven odnos do šole in učenja. 

Sklep: V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Svet staršev Osnovne šole KAPELA na 

svoji prvi seji, 29. septembra 2022 soglasno potrdil Letno poročilo OŠ KAPELA za 

šolsko leto 2021/22. 
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K tč. 4: Samoevalvacijsko poročilo 2021/2022 

Svet staršev je bil seznanjen tudi z izvajanjem Vzgojnega načrta OŠ Kapela in s 

Samoevalvacijskim poročilom OŠ Kapela za šol. leto 2021/2022, ki ga vsako 

šolsko leto strokovni delavci in ravnateljica skrbno načrtujejo in analizirajo. 

Sklep: Svet staršev Osnovne šole KAPELA je na svoji prvi seji, 29. septembra 2022 

potrdil Samoevalvacijsko poročilo šole OŠ Kapela za šolsko leto 2021/22. 

V tem šol. l. bodo na šoli še posebej krepili organiziranost učencev (pri mlajših učencih 

bodo učiteljice pozorne predvsem na urejenost peresnice in učnih listov, učnih 

pripomočkov, redno opravljanje domačih nalog …).  

 

K tč. 5: Letni delovni načrt 2022 in pravila šolskega in hišnega reda 

Zatem je ravnateljica podrobno predstavila še Letni delovni načrt OŠ Kapela za 

šol. l. 2022/2023. 

Ravnateljica je izpostavila, da bo tudi v tem šol. l. izvedli noč branja za učence od 1. 

do 9. razreda, da bodo skozi celo šol. leto na šoli obeleževali pomembne mednarodne 

dni v letu, urejali kotičke, da bodo v Vestniku in hkrati na šolski spletni strani po mesecih 

objavili odmevni/izbrani dogodek meseca, zbirali star papir, kartuše, baterije …  

Prav tako nas je seznanila, da se bodo letošnje zimske počitnice izjemoma pričele prej, 

in sicer bodo za našo regijo trajale od 30. 1. do 3. 2. 2023. 

Še posebej jo je zanimalo mnenje staršev glede vsebine in stroškov dni dejavnosti 

(športnih, kulturnih, tehničnih in naravoslovnih dni …) in šole v naravi ter glede 

obogatitvenih  dejavnosti šole (kot so interesne dejavnosti oz. krožki) … Obvestila nas 

je, da se bodo prvošolci na plavalni tečaj peljali z občinskim prevozom, ki bo veliko 

cenejši kot avtobusni prevoz prevoznikov, saj so se cene precej dvignile zaradi višjih 

cen energentov. 

Sklep: Starši smo se strinjali s stroški prevoza, vstopnic idr., ki bodo nastali zaradi 

izvedbe nekaterih dni dejavnosti, zaključnih ekskurzij, šol v naravi, plavalnega tečaja 

… 

Ravnateljica nas je seznanila, da bodo učenci lahko tudi v tem šol. l. obiskovali različne 

interesne dejavnosti (krožke) in da so domov prinesli prijavnice. 

Ena izmed članic jo je vprašala, ali bi bilo možno za učence od 1. do 4. razreda v času 

podaljšanega bivanja organizirati košarkarsko dejavnost, saj bi tako lahko izkoristili 

prostore nove telovadnice, mlajši otroci pa bi se več gibali … Ravnateljica je dejala, da 

že potekajo dogovori s Košarkarskim Klubom iz Ljutomera in da se bo potrudila, da bo 

dejavnost lahko potekala tudi na naši šoli. 

Postavljeno je bilo vprašanje, ali letošnji tretješolci ne bodo obiskali Pikinega festivala, 

kot je to bila navada do sedaj. Ravnateljica je dejala, da se zaradi epidemioloških 

razmer festivala res niso mogli udeležiti festivala, kot so se ga lahko vse prejšnje 

generacije. 
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Prav tako je bilo postavljeno vprašanje, ali bo tudi za kapelske učence višjih razredov 

organiziran izlet v London, kot je to navada na nekaterih drugih šolah. Ravnateljica je 

odgovorila, da ni prejela nobene ponudbe s sosednjih šol. 

Člani so podali večinsko mnenje, da bi bila taka ekskurzija cenovno precej visoka in 

da nekateri starši ne bi zmogli tega finančnega bremena, pa tudi razlike med učenci bi 

se povečale, ker se vsi v razredu ne bi mogli udeležiti te ekskurzije, ki bi bila sicer 

poučna in koristna za učence, a bodo imeli v srednji šoli še dovolj priložnosti za 

potovanja. 

 

Eden izmed članov je vprašal, zakaj gredo učenci pozimi v šolo v naravi na morje. 

Ravnateljica je pojasnila, da učenci gredo v šolo v naravi v okviru CŠOD (Centra 

obšolskih dejavnosti), kamor se prijavijo vse šole v Sloveniji, zato posamezna šola 

nima vpliva na izbor šole v naravi in na časovni termin.  

Ena izmed članic je prosila, da bi se v prihodnje organiziralo več zimskih šol v naravi, 

da bi se otroci lahko naučili smučati. S tem so se prisotni v glavnem strinjali. 

Postavljeno je bilo tudi vprašal, kdaj se bodo v stari garderobi pričela zidarska dela oz. 

ureditev prostora/igralnice za 5. oddelek vrtca na Kapeli. Ravnateljica je pojasnila, da 

bo o tej zadevi povprašala župana.  

Sklep: V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Svet staršev Osnovne šole KAPELA na 

svoji prvi seji, 29. septembra 2022 potrdil Letni delovni načrt OŠ KAPELA za šolsko 

leto 2022/23 ter izrekel pozitivno mnenje k predlaganemu Letnemu delovnemu načrtu 

za šolsko leto 2022/2023. 

Ravnateljica nam je predstavila tudi dopolnjena pravila šolskega in hišnega reda 

OŠ Kapela, pri čemer nas je prosila, da vas opozorimo na nekaj bistvenih 

sprememb oz. dopolnitev, ki se še posebej tičejo nas staršev: 

• Telovadnica ob Osnovni šoli Kapela (V času od 6.15 do 16.15 Osnovna šola 

Kapela lahko za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa uporablja prostore 

Telovadnice ob Osnovni šoli Kapela, ki je sicer v upravljanju Občine Radenci. 

Prostore nove telovadnice lahko šola uporablja tudi izven zgoraj zapisanega časa 

v dogovoru z Občino Radenci.) 

 

• Poslovni čas šole  
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• Avtobusna postaja pri telovadnici (Učenci odidejo na avtobusno postajo po 

tem, ko se avtobus ustavi na postajališču. V primeru slabega vremena čakajo 

na avtobus v prostoru, določenem za varstvo vozačev, v lepem vremenu 

so lahko na igrišču pod nadzorom dežurnega učitelja in/ali informatorja 

(če ne motijo pouka). Dežurni učitelj varstva (vozačev) in/ali delavec, ki 

opravlja javna dela, spremlja otroke na avtobus. 

 

• Prehrana – malica in kosilo (Jedilnik za tekoči mesec je objavljen na oglasni 

deski in tudi na šolski spletni strani. Kosilo lahko starši odjavimo osebno ali po 

telefonu do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Cene obrokov se oblikujejo glede na 

gibanje cen stroškov v državi in so predstavljene v šolski  publikaciji. V primeru 

sprememb cen prehrane, se starše o tem pravočasno obvesti. Stroške prehrane 

starši poravnamo s položnicami za tekoči mesec.) 

 

• Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi  

(Gibanje staršev po šolskih zgradbi je omejeno. V učilnice lahko vstopamo starši 

in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice in/ali strokovnih delavcev. 

Ravnateljica nas starše prosi, da na otroke (zlasti od 1.–3. r.) počakamo 

pred učilnico in ne vstopamo vanjo oz. da zapremo vrata, ko čakamo na 

svojega otroka, da ne motimo otrok in učiteljic med delom. 

V primeru, da starši in/ali učenec pride v šolo po pozabljene stvari v 

popoldanskem času, lahko to opravijo le v spremstvu delavca šole. Najemniki 

uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času. 

 

• Ukrepi za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb  (V šoli je 

prepovedana uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav za povezovanje s 

podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v šolskih prostorih in ostalih 

šolskih površinah v času, ko je učenec vključen v vzgojno-izobraževalni proces 

oz. v času, ko na šolskih površinah poteka vzgojno-izobraževalni proces. Šola 

prepoveduje uporabo kakršnihkoli naprav, ki omogočajo avdio in video 

snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in učencev (razen v primerih, ko 

ima oseba za to dovoljenje strokovnih delavcev in/ali vodstva šole). Enake 

omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. 
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Sklep: V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Svet staršev Osnovne šole KAPELA na 

svoji prvi seji, 29. septembra 2022 sprejel dopolnjen Hišni red OŠ KAPELA. Ta se 

uporablja od 1. 10. 2022. 

 

K tč. 6:  Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta staršev 

Potekala je vneta razprava o varnosti novih stopnic pred vhodom šole, o nekaterih 

slabo opravljenih delih ob gradnji nove telovadnice.  

Člani so predlagali, da se: 

– uredi oz. začne uporabljati drug vhod v šolo, z zadnje strani (s parkirišča, kjer je bila 

otvoritev nove telovadnice), saj sedanji vhod v šolo ni varen (na stopnišču bo namreč 

v primeru dežja in snega precej drselo, otroci se lahko poškodujejo, padejo, kar 

nekateri že so …) (Poleg tega smo starši bili prepričani, da bo vhod v šolo tam, kjer je 

bil spomladi dan odprtih vrat in kjer je bila otvoritev nove telovadnice.); 

– da se do tega novega vhoda uredi (tlakovana/označena) potka, in sicer od mesta, 

kjer učenci izstopijo z avtobusa/vstopijo na avtobus pa do novega vhoda z zadnje 

strani; 

– da se uredi oz. označi nov prehod za pešce (v skladu z novo infrastrukturo) in 

ustrezna prometna signalizacija pri novi telovadnici, ki je trenutno ni; 

– da se uredi/označi peš cona med novim parkiriščem ob vinogradu in asfaltiranim 

šolskim igriščem (do novega vhoda v šolo z zadnje strani na ravnem predelu ) … 

Predsednik sveta staršev Dušan Domanjko se je strinjal, da predloge članov 

sveta staršev prenese na občino oz. županu. 

Ravnateljica nas je spomnila, da bo za starše v torek, 18. 10. 2022, ob 17.30 

organizirano predavanje za starše z naslovom Družinska e-pravila, nato pa bodo 

potekale popoldanske govorilne ure pri razredničarki. Skozi predavanje bomo 

imeli priložnost slišati konkretne nasvete, kako v domačem okolju vzpostaviti družinska 

pravila glede uporabe različnih elektronskih naprav, ki so jim otroci vedno bolj 

prekomerno izpostavljeni. 

Prav tako vse starše prosi, da naj otroci redno obiskujejo pouk in naj ne ostajajo doma 

po nepotrebnem, da naj starši redno in sproti obveščamo razrednike o odsotnosti naših 

otrok … 

Povabila nas je tudi, da starši skupaj z otrokom večkrat obiščemo šolsko knjižnico in 

otroke vzpodbujamo pri opravljanju bralne značke, pri branju ... Delovni čas knjižnice 

je objavljen v publikaciji šole in na spletni strani. 

Prav tako starše vabi, da spremljamo spletno stran šole in publikacijo šole, ki so jo naši 

otroci prejeli na začetku šol. leta. 

 

Opomba: 1. seja Sveta staršev se je končala ob 18.30. 

Zapisala: Mojca Karnet                            Predsednik Sveta Staršev: Dušan Domanjko  


