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Šolsko leto 2017/18 
Datum: 6. 10. 2017 
 
 

ZAPISNIK  
11. SEJE SVETA OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA, 
ki je bila v četrtek, 5. oktobra  2017, ob 14.30 v zbornici 

 Osnovne šole Gornja Radgona 
 
Sklicatelj 11. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona je predsednik sveta šole, 
Boris Gosak. 
 
PRISOTNI:  
 Marinka Kolarič, Andreja Herzog, Milena Dvoršak, Jasna Zabrič in Boris Gosak 

(predstavniki delavcev OŠ Gornja Radgona in PŠ Gornja Radgona); 
 Robertto Bevk in Barbara Senekovič (predstavnika staršev);  
 Inge Ivanek in Boštjan Flegar (predstavnika Občine Gornja Radgona). 
 
ODSOTNI: 
 

 Irena Dresler in Boštjan Kolednik 
 
OSTALI PRISOTNI:  
 
 Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka šole 

 
Vabljena na sejo: 
 Dejan Kokol, ravnatelj šole  
 Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 
 
ZAPISNIK PIŠE: Janja Križan Sarjaš, poslovna sekretarka 
 
Ad 1) Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednik Sveta šole je pozdravil vse prisotne člane. V nadaljevanju je predstavil 
 
Dnevni red: 
1. Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta šole (28. 6. 2017) 
3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/17 
4. Razvojni načrt šole za obdobje 2017-2022 in akcijski načrt 2017/18 
5. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/18 
6. Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
7. Razno 

 
Sklep št. 1: Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli predlagani dnevni 
red. 
 
(Priloga 1 - Vabilo na 11. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona v četrtek, 5. 10. 2017)  
(Priloga 2: Lista prisotnosti) 
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Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta šole (sreda, 28. 6. 2017) 
 
Zapisnik 10. seje sveta šole je bil poslan vsem članom sveta po elektronski pošti. 
 
Sklepe 10. seje sveta šole je podal predsednik Boris Gosak. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 10. seje sveta šole iz 
dne 28. 6. 2017. 
 
(Priloga 3 - Zapisnik 10. seje sveta šole iz dne 28. 6. 2017)  
 
 
Ad 3) Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 
2016/17 
 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 je predstavil 
ravnatelj šole Dejan Kokol. Ravnatelj je seznanil prisotne, da se poročilo nanaša na 
šolsko leto 2016/17, na delo ravnatelja Dušana Zagorca in pomočnico ravnatelja 
Nado Žitek, ki je poročilo tudi pripravila. Ravnatelj je izpostavil bistvene dogodke in 
rezultate v minulem šolskem letu. 
 
Predsednik sveta šole Boris Gosak je odprl razpravo. 
Članica je pohvalila poročilo in čestitala vsem učiteljem in učencem za vsa priznanja 
in rezultate, ki so jih dosegli. 
 
Sklep št. 3: Člani sveta šole so soglasno potrdili Poročilo o realizaciji Letnega 
delovnega načrta za šol.l. 2016/17. 
 
(Priloga 4 – Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/17)  
 
 
Ad4) Razvojni načrt šole za obdobje 2017-2022 in akcijski načrt 2017/18 
 
Besedo je predsednik Sveta šole predal ravnatelju šole, ki je seznanil člane z 
razvojnim načrtom OŠ Gornja Radgona za obdobje 2017-2022. 
Poudaril je, da je razvojni načrt 2017-2022 izhodiščni dokument, ki prikazuje 
usmerjenost OŠ Gornja Radgona. Prednostno bo šola usmerjena v vzgojno-
izobraževalno delo (dvig ravni znanja in razumevanja pri učencih, uporaba učinkovitih 
strategij samostojnega učenja, uveljavljanje in upoštevanje vzgojnega načrta ter 
pravil šolskega reda, razvijanje notranje motivacije), v projekta Zdrava šola in 
Ekošola, sodelovanje s starši, z okolico in zunanjimi institucijami (spremljava in 
nadgradnja ustaljene oblike dobre prakse sodelovanja s starši, promocija šole v 
lokalni skupnosti, sodelovanje v projektih, izobraževanje staršev), profesionalni razvoj 
(usposabljanje zaposlenih, spremljanje učiteljevega dela, hospitacije, uporaba 
sodobnih oblik in metod dela), komunikacija na različnih področjih vzgojno-
izobraževalnega dela (skrb za pozitivno klimo in kulturo med zaposlenimi). 
 
Akcijski načrt 2017/2018 temelji na spremljanju pouka, dvigu ravni znanja in 
razumevanja, izboljšanju klime na šoli z upoštevanjem vrednot in pravil, izmenjavi 
dobrih praks, krepitvi timskega dela… 
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Sklep št. 4: Člani sveta šole so soglasno potrdili Razvojni načrt šole za obdobje 
2017-2022. 
 
(Priloga 5 – Razvojni načrt šole za obdobje 2017-2022 in akcijski načrt 2017/18) 
 
 
Ad5) Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/18 
 
Predsednik sveta šole je besedo predal pomočnici ravnatelja, Sonji Muršec, ki je LDN 
predstavila. 
 
Sklep št. 5: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko 
leto 2017/18. 
 
(Priloga 6 – Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/18)  
 
 
Ad6) Pobude, vprašanja in predlogi članov Sveta šole 
 
Predsednik sveta šole je predal besedo članom za morebitne pobude, vprašanja in 
predloge. Teh ni bilo. 
 
Ad7) Razno 
 
Predsednik sveta šole je besedo predal ravnatelju šole, ki je članom predstavil in 
pojasnil cenik uporabe šolskih prostorov. Pojasnil je, da bo uporabnina plačljiva za 
vse uporabnike. Cena uporabnine bo polovična za upokojence in klube, ki delajo s 
šolsko mladino. 
 
V razpravi je član prosil za pojasnilo cene obrokov za učence in odrasle. Ravnatelj je 
predal besedo članici Marinki Kolarič, ki je tudi računovodkinja šole, da pojasni oz. 
odgovori. Marinka Kolarič je pojasnila, da se cena obrokov za učence in odrasle 
glede na prejšnjo šolsko leto ne spreminja. Kartico za prehrano je šola primorana 
zaračunat, ta znaša 3,5 €. Mesečno pride po novo kartico okrog 50 učencev. 
 
Sklep št. 6: Člani sveta šole so soglasno potrdili cenik za šolsko leto 2017/18) 
 
(Priloga 7 – Cenik za šolsko leto 2017/18)  
 
 
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 15.55. 
 
 

 
Zapisnik napisala:      Predsednik sveta šole: 
Janja Križan Sarjaš      Boris Gosak 
         


