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ZAPISNIK 

1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ GORNJA RADGONA V 

ŠOLSKEM LETU 2019/20, 
 

 

Dnevni red: 

 

1. Pisno soglasje nabavnih cen učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2020/21 

2. Predlog sklepa za naročilo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada za ves čas 

izobraževanja na OŠ Gornja Radgona 

 
 

Zaradi izrednih razmer (Covid-19) je seja potekala dopisno od ponedeljka, 11. maja 2020, s pričetkom 

ob 9.00, do petka, 15. maja 2020, z zaključkom ob 12.00. 

 

Vsi predstavniki staršev so bili iz strani ravnatelja obveščeni o poteku dopisne seje in o pravilnem 

glasovanju.  

 

K1) Pisno soglasje nabavnih cen učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2020/21 
 

Predstavnica 6.c je izpostavila, da delavni zvezki pri določenih predmetih ne bi bili potrebni. 

Posledično bi starši imeli manjši strošek pri nabavi delovnih zvezkov - predvsem pri družinah, katere 

imajo dva ali več otrok. Če primerjamo lanski seznam 2019/20 in letošnji 2020/21, je največja razlika 

pri prvi triadi, kjer vemo, da starši ne plačajo delovnih zvezkov. Za 7. in 8. razred se je številko 

delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto povečalo, res pa je, da je za nekaj EUR znesek manjši. 

Nikakor ne želi posegati v strokovnost poučevanja in spoštuje odločitve učiteljev, le želi spodbuditi k 

razmišljanju. Zaradi naših dilem glede delovnih zvezkov, se nalagajo dodatne domače naloge v 

delovnem zvezku, za katere nato zmanjka časa za pregled.  

Zahvaljuje se tudi ravnatelju za angažiranost pri razpravi glede uporabe delovnih zvezkov. Bi pa še 

vnaprej bilo dobro, da bi vsako leto za vsak predmet razmislili o uporabi delovnih. Trenutni čas je 

idealen za razmislek.  

Z učbeniki se vsekakor strinjam in potrjujem. 

 

20 predstavnikov staršev je glasovalo za, 1 glas je bil proti in 6 jih ni glasovalo 

 

SKLEP 1: Svet staršev je na svoji 1. dopisni seji sveta staršev, od 11. 5. do 15. 5. 2020, daje pisno 

soglasje za nabavo učnih gradiv za posamezni razred matične in podružnične šole za šolsko leto 

2020/21. 
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  K2) Predlog sklepa za naročilo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada za ves čas 

izobraževanja na OŠ Gornja Radgona 

 

21 predstavnikov staršev je glasovalo za, 6 jih ni glasovalo 

 

SKLEP 1:  Svet staršev je na svoji 1. dopisni seji sveta staršev, od 11. 5. do 15. 5. 2020, potrdil sklep, 

da se v prihodnje za učence matične šole in podružnične šole pridobi zgolj ena naročilnica na 

učbeniški sklad, ki velja tekom osnovnošolskega izobraževanja na OŠ Gornja Radgona oz. do preklica. 

 

 

Korespondenčno je bil potrjen zapisnik 2. seje Sveta staršev. 

 

 

Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil in zaključil sejo. 

 

 

 

 

Zapisal: Ervin Kapun      Ravnatelj: Dejan Kokol 

        Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun 

 

 

 

 


