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ZAPISNIK 

1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ GORNJA RADGONA V ŠOLSKEM 

LETU 2021/2022, KI JE POTEKALA V ČETRTEK, 23. 

SEPTEMBRA 2021 OB 16:30 URI V JEDILNICI OSNOVNE ŠOLE 
 

Dnevni red:  

1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 

2. Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 in seznanitev s Poslovnikom 

Sveta staršev OŠ Gornja Radgona – ravnatelj 

3. Izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce predsednika/ce – člani/ce sveta staršev 

4. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 

(20.05.2021) – predsednik/-ca sveta staršev 

5. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 

6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 – ravnatelj in pomočnica ravnatelja 

7. Predlog prispevkov za posamezna učna gradiva in likovni material – ravnatelj 

8. Vprašanja, predlogi in pobude staršev 

 

Prisotni: Dolamič Tanja (1. c), Doris Pučko (2. a), Gabrijela Voršič (2. c), Ksenija Kovač            

(3. a), Martina Babič (3. b), Erika Bračko (3. c), Karmen Zorko Vukan (4. a), Svetlana Šaruga 

(4. c), Ester Malec (5. a), Ivan Voršič (5. c), Matej Hafner (6. a), Sabina Steyer Debeljak (6. 

c), Alojz Slana (7. a), Romana Valner Štrakl (7. b), Blanka Doberšek (7. c), Jožefa Jančar (8. 

a), Ervin Kapun (8. b), Lidija Čagran (9. a), Robertto Bevk (PŠ). 

Opravičeno odsotni: Boštjan Kolednik (1. a), Karmen Tomažič (1. b), Carolina Andrić (2. b), 

Jana Štrakl (4. b), Diana Oman (5. b), Andreja Logar (6. b), Nataša Golob Bračko (8. c) in 

Ivona Kovačič (9. b).  

Ostali prisotni: ravnatelj šole in obe pomočnici ravnatelja 

 

Ravnatelj kot sklicatelj 1. seje, je nagovoril in pozdravil vse prisotne v jedilnici Osnovne šole 

ter preveril število prisotnih izvoljenih predstavnikov posameznih oddelkov. Ugotovil je, da je 

prisotni 19 od 27 izvoljenih članov predstavnikov Sveta staršev za šolsko leto 2021/22 in 

predlagal sprejem dnevnega reda.  

SKLEP 1:  Vsi prisotni soglasno potrdijo dnevni red.  
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K2) Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2021/22 

Ravnatelj poda informacije o konstituiranju sveta staršev. 

 

K3) Izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce predsednika/ce – člani/ce sveta staršev 

Člani sveta staršev razpravljajo o predlogih za predsednika sveta staršev, predlagana 

kandidata se s predlogom strinjata, prisotni potrdijo predlagana kandidata.  

SKLEP 2: Člani sveta staršev soglasno potrdijo Ervina Kapuna za predsednika sveta 

staršev ter Lidijo Čagran za namestnico. 

SKLEP 3: Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Gornja Radgona piše Karmen Zorko Vukan.  

Ravnatelj čestita izvoljenim. 

 

K4) Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2020/21 

(20.05.2021) – predsednik sveta staršev 

Predsednik sveta staršev gospod Ervin Kapun poda obrazlago zapisnika 3. seje sveta staršev z 

dne 20.05.2021 

SKLEP 4: Vsi prisotni člani sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 3. seje sveta staršev z 

dvigom rok.  

 

K5) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 – ravnatelj in 

pomočnica ravnatelja.  

Ravnatelj poda članom sveta šole poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2020/21.  

Ravnatelj obrazloži, da je preteklo šolsko leto potekalo dolgo časa na daljavo. Izpostavi, da so 

posledice šolanja na daljavo vidne na večjih področjih (gibalnih, socialnih…). Ob šolanju na 

daljavo so se kazale stiske otrok. V letošnjem letu bodo v šoli poizkušali nadoknaditi 

izgubljeno. Učni uspeh ni bil slabši od preteklih let. Poudari, da pa so kljub vsemu, večino 

zastavljenih ciljev, ki so bili prilagojeni, dosegli. 

Pomočnica ravnatelja nadaljuje s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2020/21 

Tudi ona poudari, da je lani bilo premalo gibanja pri otrocih. Pomočnica nam  poda podrobno 

poročilo o šolskem letu 2020/21. 
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Ravnatelj se pomočnici zahvali za podano poročilo.  

Ravnatelj pove tudi, da brez pomoči staršev ne bi tako dobro izpeljali lanskega šolskega leta, 

še posebej na razredni stopnji.    

Razprav ni bilo.  

SKLEP 5: Poročilo o letni realizaciji v šolskem letu 2020/21 je bilo soglasno sprejeto.  

 

K6) Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 – ravnatelj in pomočnica ravnatelja 

Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22. Na šoli je skupaj 580 

učencev/enk. Od tega  554 učenk in učencev v 26. oddelkih; 26 učencev na podružnični šoli. 

Ravnatelj nadalje pove:   

- letošnje leto bo poudarek na skupinskem delu oziroma učenju, 

- na novo se v šoli uvaja gibalni odmor, 

- dne 7. 2. 2022 bo pouka prost dan, 

- nadarjenim bodo omogočeni 3- dnevni tabori, 

- šola ima nov projekt: Fit najstnik, 

- v kolikor bodo izvajale mobilnosti v okviru 2–letnega Erasmus+ projekta, 

- marca 2022 je predvideno odprtje nove telovadnice, 

- šola ponuja 47 različnih interesnih dejavnosti. 

Predsednik sveta staršev, g.  Kapun, se vljudno zahvalil gospodu ravnatelju za predstavljeno. 

 

K7) Predlog prispevkov za posamezna učna gradiva in likovni material – ravnatelj 

Ravnatelj predstavi predlog sklepa za poravnavo prispevka za starše;  gre za nabavo gradiv pri 

predmetih LUM in TIT.  

Za LUM je predvideno plačilo:  

Za 1. in 3. razred je predviden znesek plačila 3,50 € 

Za  2. ,4. – 9. razred je predviden znesek plačila 6,00 € 

Za TIT je predvideno plačilo: 

Za 6. razred 8,00 €; za 7. razred 6,00 € in za 8. razred 8,00 €.  

SKLEP 8: Predlog prispevkov za nabavo likovnega materiala in materiala za TIT je bil 

soglasno sprejet. 
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K8) Vprašanja, predlogi in pobude staršev 

Predstavnica 2. c pove, da obnašanje enega izmed informatorjev šole naj ne bi bilo primerno. 

Ravnatelj odgovori, da se bo pogovoril z njim. Predstavnica prav tako vpraša, zakaj 

uslužbenci preko javnih del ne ostanejo dlje na šoli, saj se jih otroci in starši navadimo.  

Ravnatelj pove, da žal zakonsko ne gre drugače.  

Predstavnik 7. razreda pove, da se učbeniki in delovni zvezki nekaterih učencev naj ne bi 

ujemali. Eni bi naj bili stara, drugi nova izdaja. Pomočnica ravnatelja pove, da bodo zadeve 

preverili.  

Predstavnik PŠ pohvali celotni šolski kader, ki je zelo strokoven. Sodelovanje med učitelji in 

starši poteka zelo strokovno in zgledno ter da s strani staršev ni nobenih pripomb. Izpostavi, 

da so bili nekateri otroci, ki so se udeležili šole v naravi,  letos prvič na morju, kar si bodo 

zapomnili za vse življenje.  

Predstavnica 5. a razreda pove, da učiteljica bolj oz. kar zelo glasno govori (po njenih 

besedah: se dere). Ravnatelj ji odgovori, da naj stopijo starši tega razreda do učiteljice in se 

pogovorijo. Mnenje ravnatelja in večine prisotnih pa je bilo, da ima ta učiteljica po naravi bolj 

glasno govorico in da je zelo dobra in prijazna učiteljica.  

Predstavnica 7. b razreda pohvali gibalne odmore, ki so letošnja novost na šoli. 

Predstavnica 9. a razreda pove, da je prišlo do upora nošenja mask. Dva otroka nikakor ne 

želita nositi mask; sošolcem, ki nosijo maske govorita žaljive in neprimerne besede. 

Posledično se je potem en dan zgodil upor večih učencev, ki si tudi niso nadeli mask. Prav 

tako naj nekateri učitelji ne bi opozarjali, da si otroci morajo nadeti maske. Predstavnica 

pravi, da če velja, potem naj velja za vse in se maske naj nosijo, brez izjem. Starše namreč 

moti, da se le dva učenca upirata. Zahtevajo, da se zadeva nemudoma reši.  

Ravnatelj odgovori, da je o zadevi seznanjen in da je že opravil razgovor z enim izmed staršev 

teh otrok. Pove, da šola mora slediti veljavnim ukrepom. Prav tako razloži, kakšne so njegove 

naloge, če otroci ne spoštujejo ukrepov. Vsi se moramo zavedati, da se moramo obnašati tako, 

kot veljajo ukrepi.  

Predstavnica 1. razreda pove, da se je tudi v prvem razredu pojavila punca, ki ne nosi maske. 

Tudi tukaj se  bodo učitelji pogovorili s starši in po potrebi tudi dalje ukrepali.  

Predstavnik 6. c razreda se zahvali predmetnim učiteljem in razredničarki, da so bile spletne 

učilnice med karanteno zelo urejene in ažurne.  

Predstavnik 6. a razreda je vprašal ali v letošnjem letu ni več brezplačnega vpogleda ocen v 

Lopolisu? Ravnatelj mu je odgovoril, da žal več ne.  
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Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil za prisotnost in zaključil sejo.  

Seja je bila končana ob 18.52 uri.  

 

 

 

Zapisala: Karmen Zorko Vukan                                                             Ravnatelj: Dejan Kokol 

                                                                                         Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun  


