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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ GORNJA RADGONA V 
ŠOLSKEM LETU 2018/19, 
 

KI JE POTEKALA V TOREK, 2. APRILA 2019, OB 16.30 
Dnevni red: 
 
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2018/19 (25. 9. 2018)  
3. Aktualno dogajanje na šoli  
4. Kako zmanjšati število delovnih zvezkov 
5. Varnost v garderobi na razredni stopnji  
6. Prehrana - zmanjševanje količin odpadne hrane 
7. Vprašanja, predlogi in pobude staršev 
 
 

K 1) 
Prisotni: 

- članice in člani sveta staršev OŠ Gornja Radgona: Renata Gjürič 1. a, Alenka Stolnik 1. b, 
Ivona Kovačič 2. b, Diana Oman 2. c, Anja Gomboši 3. a, Matic Rues 3. b, Matej Hafner 3. c, 
Vito Kraner 4. b, Manja Rozmarič 4. c, Barbara Senekovič 5. b, Lidija Čagran 6. a, Barbara 
Žnidarič 6. b, Petra Lehko 7. a, Mihaela Šarkanj 7. b in Ervin Kapun 7. c. 

- Dejan Kokol, ravnatelj in Sonja Muršec, pomočnica ravnatelja 

Opravičeno odsotni: Dani Šmid 2. a, Boštjan Kolednik 4. a, Nataša Maučec 5. a, Nataša Golob Bračko 
5. c, Manuela Elbl 8. b, Jerica Golob Peterka 9. c in Robertto Bevk PŠ PPVI. Odsotni: Marija Basarič 
1. c, Nataša Vodan 5. a, Smiljan Benko 8. a, Miroslav Starman 9. a, Alenka Cvetkovič 9. b in Natalija 
Kotar PŠ NIS. 
 
Predsednik sveta staršev, Ervin Kapun, pozdravi vse prisotne, poda opravičila odsotnosti članov sveta 
staršev in predstavi dnevni red 2. seje. 
 
SKLEP 1: Vsi prisotni so soglasno potrdili dnevni red. 
 
K 2) 
Ervin Kapun prebere poudarke iz zapisnika 1. seje sveta staršev, ki so ga člani sveta staršev dobili v 
branje in potrdili že po elektronski pošti. 
 
SKLEP 2: Vsi prisotni člani sveta staršev ponovno soglasno potrdijo zapisnik 1. seje sveta staršev z 
dvigom rok. 



        

       Osnovna šola Gornja Radgona 
s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja 

Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona 
 

Šolsko leto 2018/19 
                                                                                                 

 

 
 

 
K 3) 
Ravnatelj predstavi aktualno dogajanje na šoli. 
- Marca so bili imenovani novi predstavniki sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 

Gornja Radgona: Suzana Bračič, Ingeborg Ivanek in Tomaž Munda. 
- Volitve predstavnikov zaposlenih se bodo izvedle v mesecu maju (postopek teče). 
- Proračun za novo leto še ni sprejet, načrtujejo se večje investicije. 

 Nova kuhinja v učilnici gospodinjstva 
 Kuhinjska niša na podružnični šoli v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 
 Garderoba za učence od 2. do 5. razreda 
 Izgradnja nove večnamenske športne dvorane (V teku je pridobivanje projektne dokumentacije 

na občini, z deli bi se začelo predvidoma aprila 2020.) 
 Preureditev obstoječe telovadnice v pomožni objekt večnamenske športne dvorane (II. Faza) 
 Odstranjena so bila dotrajana igrala, na tem mestu jih ne bo več, načrtujejo se nova igrala in 

klopi ter zasaditev dreves na sosednji travnati površini. 
- Šola je v kandidacijskem postopku za dodelitev naziva »Kulturna šola« 
- Sodelovanje s pobrateno šolo v Mladenovcu (Delegacija učiteljev z naše šole je bila sprejeta na OŠ 

Sv. Save, načrtujejo se nadaljnji obiski učiteljev in učencev.) 
- Naša šola bo gostila 7 učencev OŠ Sostro, koordinator projekta je Tomaž Lopert. 
- V 3. r že drugo leto poskusno poteka nacionalno preverjanje znanja. Ravnatelj meni, da so rezultati 

NPZ pokazatelj kakovosti opravljenega dela. 
- V želji za dvig nivoja znanja vseh učencev so zastavljeni novi razvojni cilji in z njimi zahtevnejša 

ocenjevanja znanja, ki se trenutno kažejo tudi v večjem številu ponavljanj ocenjevanj znanja. 
- Organizirana bodo predavanja za učitelje, tema prvega: Nadarjeni učenci. 
- Predvidena je nenapovedana evakuacijska vaja. 
 
K 4) 
Člani sveta staršev so poročali o uporabi delovnih zvezkov po posameznih razredih. Ugotovljeno je 
bilo, da so do 4. r delovni zvezki uporabni, smiselni in večinoma izpolnjeni. Posamezne starše moti, da 
se zahteva ovijanje delovnih zvezkov, ki so potrošni material in po uporabi romajo med star papir, za 
ovitek pa se pretežno uporablja plastika, ki je velik onesnaževalec okolja. Razumljivo je, da se dobro 
zaščiti učbenike. 
V višjih razredih se je pojavil pomislek o delovnih zvezkih za glasbo in matematiko. Delovni zvezki za 
glasbo so videti neuporabljeni, matematični delovni zvezki so sicer uporabni in uporabljani, vendar se 
učenci zato ne poslužujejo učbenikov in nalog v njih. 
 
SKLEP 3: S spodbujanjem uporabe učbenikov in navadnih zvezkov bi lahko zmanjšali težo torb in 
hkrati urili pisanje ter izboljšali bralno pismenost pri mnogih predmetih. Ravnatelj bo na to temo 
spregovoril z učitelji. 
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K 5) 
Na šoli se zavedajo težav v garderobi, urejeno je dežurstvo učiteljev in nadzor delavcev zaposlenih 
preko javnih del, upajo, da bodo načrtovane garderobne omarice kmalu pripomogle k večji varnosti 
osebnih stvari. 
 
 
K 6) 
Podanih je bilo več predlogov, posamezni predlogi, žal, iz različnih razlogov niso izvedljivi. 
- Kuharice morajo vsakemu otroku zagotoviti tudi količinsko ustrezen obrok (ne smejo dajati 

premajhnih obrokov posameznikom, ki puščajo hrano.) 
- Tehtanje odpadne hrane po razredih in tekmovanje za razred z najmanj zavržene hrane povzroči 

kar nekaj organizacijskih zapletov in zahteva preveč dodatnih obremenitev nadzornikov, hkrati ni 
združljivo z načelom vzgoje, da hrana ni predmet tekmovanja. 

- Ruski bife ni uresničljiv zaradi sistema HACCP 
 
Primer dobre prakse izpostavi predstavnica 2. c: Učencev se ne sili s hrano; če je ne želijo, je ne 
vzamejo, lahko pa jo vzamejo in si med sabo izmenjajo pri mizi, kar radi naredijo. Pozorni morajo biti 
le učenci s posebno dieto. 
 
Izpostavljen je tudi problem neprinašanja kartic za prehrano in spodbujanje učencev s strani staršev, 
naj ne gredo jest, če nimajo kartice, da ne bi bili zapisani in bi tako ne imeli težav, ter po drugi strani, 
da se s kartico prijavijo, ko niso pravočasno odpovedali prehrane, da bi se izognili plačilu, ter k temu 
napeljujejo še druge učence, da njihovo kartico vnesejo v sistem namesto njih. 
 
Več predstavnikov razredov pohvali pitnike ter dejstvo, da imamo enega najboljših sistemov urejanja 
prehrane učencev, ki zagotavlja sveže pripravljeno, zdravo, raznoliko prehrano in omogoča tudi 
prehrano osebam s posebnimi dietami, za kar smo hvaležni. 
 
SKLEP 4: Optimiziranje količine odpadne hrane je naša skupna naloga, da ozavestimo otroke in starše, 
da se do hrane vede spoštljivo in se čim več hrane poje, ter se poskuša navaditi tudi na nove jedi in 
okuse. 
 
K 7) 
DOPOLNILNI POUK 
Predstavnico 6. a zanima, kako bi lahko spodbudili učence k obiskovanju dopolnilnega pouka, ki sicer 
ni obvezen, ima pa slabšalni prizvok med učenci in se ga zato izogibajo. 
 
Ugotovi se, da je po različnih razredih odnos do dopolnilnega pouka zelo različen. Opaža se, da 
marljivi učenci obiskujejo dopolnilni pouk, tudi če ga zares ne potrebujejo, tisti, ki bi ga pa resnično 
potrebovali, pa ne pridejo. 
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Ravnatelj poudari, da šola učencem nudi veliko možnosti pomoči, da se jih naj poslužujejo in starši naj 
ne plačujejo inštrukcij. 
 
Več predstavnikov staršev pohvali možnost, da učenec gre k dopolnilnemu pouku k učitelju, ki ga 
sicer tega predmeta ne uči in mogoče dobi drugačno razlago, ki mu je razumljivejša. Ta ugotovitev 
tudi podpira željo nekaterih staršev, da bi se učitelji na višji stopnji po oddelkih in učnih skupinah 
vsako leto menjavali, saj ni vsakemu blizu enaka razlaga. 
 
VIŠJI NIVO ZNANJA ALI ISKANJE NEZNANJA 
Med starši so se pojavili pomisleki o ustreznosti ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih na 
predmetni stopnji. Dobili so občutek, da učitelji v želji po dvigu nivoja znanja, preveč ozko zastavljajo 
sprejemljive odgovore, preveč robotsko nastavljajo ocenjevalne kriterije in v resnici učence še bolj 
ukalupljajo, jih odvračajo od zanimanja za ta predmet, uničujejo kreativnost in iščejo neznanje v želji 
po doseganju boljših rezultatov na nacionalnih preverjanjih znanja, katerim se skušajo čim bolj 
približati in tako so cilji pouka podvrženi boljšim strategijam reševanja NPZ in ne resničnemu, 
poglobljenemu razumevanju snovi in spodbujanju pristnega zanimanja za predmet. 
 
Ravnatelj verjame v koristnost NPZ in strokovno sestavljenost nalog. 
 
POHVALA 
Več predstavnikov staršev pohvali zavzeto delo učiteljice Dragice Vereš. Pri pouku uspejo predelati 
snov, jo utrjevati, izvajati poskuse, reševati delovne zvezke in nimajo preveč domačih nalog. Učiteljica 
ima posluh za učence in se jim zna približati. 
 
KONCERT 
Predstavnica 6. b pove, da so mnogi starši pohvalili izvedbo in se čustveno odzvali na koncert, v 
katerem so učenci dobili možnost nastopiti in se pokloniti v spomin sošolki. 
 
JUTRANJE VARSTVO 
Predstavnica 3. a izreče pohvalo o zelo pozitivnih spremembah v jutranjem varstvu pri učiteljici Sanji. 
 
ŠOLSKE OBJAVE 
Predstavnica 2. b izrazi željo učencev po ponovni uvedbi jutranjih objav. 
 
Ravnatelj pove, da o tem že razmišljajo, naj ne bi bile vsakodnevne in ne preobširne, da ne bi motile 
učnega procesa, učence pa bi vendarle seznanile z uspehi posameznih učencev in šole, ob tem pa 
upoštevale tudi varstvo osebnih podatkov. Ob tem ravnatelj izreče dobronamerno opozorilo vsem 
staršem, naj ne objavljajo na družbenih omrežjih ničesar o drugih osebah, če nimajo njihovega 
dovoljenja. 
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ŠOLSKI PLESI 
Predstavnica 1. b poroča o navdušenju starejših učencev nad šolskim plesom in strahom ali se jih v 
prihodnje namerava zaradi nedavnih težav ukiniti. 
 
Ravnatelj pojasnjuje, da sankcije zaradi nedavnih prekrškov bodo, a ne v kolektivno škodo, ter v 
bodoče poziva starše k sodelovanju in pomoči pri nadzoru šolskih plesov. 
 
PUSTOVANJE 
Predstavnica 7. b poroča, da si učenci želijo pustovanja tudi v višjih razredih osnovne šole. 
 
Ravnatelj pove, da se je večkrat izkazalo, da je preveč učencev na višji stopnji ob tem čutilo prisilo, da 
pa je načrtovanje stvar letnega delovnega načrta in lahko pustovanje ponovno predlaga učiteljem 
naslednje leto v potrditev. 
 
AKCIJA ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA 
Ravnatelj prosi, da se spodbuja zbiranje starega papirja in da se bo denar porabil za šolski sklad. 
 
 
 
 
Ker drugih priglasitev ni bilo, se je predsednik sveta staršev vsem zahvalil. 
Seja je bila končana ob 19.05. 
 
 
 
Zapisala: Manja Rozmarič     Ravnatelj: Dejan Kokol 
        Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun 
 
 
 
 


