Osnovna šola Gornja Radgona
s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja
Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona

Šolsko leto 2020/21
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ GORNJA
RADGONA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
KI JE POTEKALA V TOREK 22. 9. 2020 OB 16:30

Delalo se je po naslednjem dnevnem redu:
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti
2. Konstituiranje sveta staršev v šolskem letu 2020/21 in seznanitev s Poslovnikom
Sveta staršev OŠ Gornja Radgona- ravnatelj
3. Izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce predsednika/ce – člani/ce sveta staršev
4. Izvolitev 3. predstavnikov staršev v Svet zavoda – člani/ce sveta staršev
5. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20
(11.05.2019 – 15.05.2019) – predsednik/ca sveta staršev
6. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 – ravnatelj
7. Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 – ravnatelj in pomočnica ravnatelja
8. Predlog prispevkov za posamezna učna gradiva in likovni material – ravnatelj
9. Vzgojni načrt šole – ravnatelj
10. Vprašanja, predlogi in pobude staršev

K1) Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti
PRISOTNI: Osvlad Gordana (1. a), Voršič Gabrijela (1. c), Kovač Ksenija (2. a), Žnuderl
Primož (2. b), Bračko Erika (2. c), Gjüreč Renata (3. a), Erdela Martina (3. c), Malec Ester
(4. a), Oman Diana (4. b), Hafner Matej (5. a), Zadravec Vesna (5. c), Slana Alojz (6. a),
Valner Štrakl Romana (6. b), Hakl Marko (6. c), Petek Gabrijela (7. a), Golob Bračko
Nataša (7. c), Čagran Lidija (8. a), Kovačič Ivona (8. b), Tratnjek Tone (9. a), Šarkanj
Mihaela (9. b) in Kapun Ervin (9. c)
OPRAVIČENO ODSOTNI: Stolnik Alenka (3. b), Kuzma Simrajh Istok (4. c), Logar
Andreja (5. b), Bevk Robertto (PPVI)
ODSOTNI: Andrić Carolina (1. b), Kurbos Maja (7. b), Perša Daniel (NIS)
Ravnatelj pozdravi vse prisotne, poda opravičila za opravičeno odsotne člane sveta staršev in
predstavi dnevni red 1. seje sveta staršev.
SKLEP 1: Vsi prisotni soglasno potrdijo dnevni red.
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Ravnatelj se uradno zahvali vsem staršem učencev in učenk OŠ G. Radgona za veliko
podporo in pomoč ob izvajanju pouka na daljavo v preteklem šolskem letu.
K2) Poslovnik Sveta staršev OŠ G. Radgona; dokument je bil sestavni del vabila na sejo in
je bil vsem članom poslan v vednost po e-pošti.
Ravnatelj seznani člane sveta šole s Poslovnikom Sveta staršev OŠGR.
K3) Izvolitev predsednika/ce in namestnika/ce predsednika/ce sveta staršev
Člani sveta staršev razpravljajo o predlogih za predsednika sveta staršev, predlagana
kandidata se s predlogom strinjata, prisotni potrdijo predlagana kandidata.
PREDSEDNIK: ERVIN KAPUN
NAMESTNICA PREDSEDNIKA: NATAŠA GOLOB BRAČKO
SKLEP 2: Člani sveta staršev soglasno potrdijo Ervina Kapuna za predsednika sveta
staršev ter Natašo Golob Bračko za namestnico v šolskem letu 2020/21.
Ravnatelj čestita izvoljenima in preda vodenje Sveta staršev predsedniku.
SKLEP 3: Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Gornja Radgona piše Mihaela Šarkanj.
K4) Izvolitev 3. predstavnikov staršev v Svet zavoda:
Člani sveta staršev predlagajo predstavnike iz Sveta staršev v Svet zavoda, predlagani
kandidati se s predlogom strinjajo.
Seznam predstavnikov:
1. Ervin Kapun (MŠ)
2. Ksenija Kovač (MŠ)
3. Robertto Bevk (PŠ)
SKLEP 4: Člani sveta staršev soglasno potrdijo predlagane predstavnike za Svet zavoda
K5) Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev v šolskem v letu 2019/20
Predsednik, Ervin Kapun prebere poudarke iz zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev, ki so ga
člani sveta staršev dobili v branje in potrdili že po elektronski pošti.
SKLEP 5: Vsi prisotni člani sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 1. dopisne seje sveta
staršev z dvigom rok.
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K6) Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20
Poročilo o realizaciji je predstavila pomočnica ravnatelja Sonja Muršec. Razlaga je bila
ob dokumentu.
SKLEP 6: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2019/20 je bilo
sklepno sprejeto.
K7) Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21
Predstavitev letnega delovnega načrta opravi ravnatelj. Razlaga in predstavitev je potekala ob
dokumentu. Dokument obsega 84 strani. Dokument bo po seji dopolnjen in bo nato objavljen.
Posebej se izpostavi:
-

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI NAČRT (formativno spremljanje)
IKT OPISMENJEVANJE (učitelji, učenci, starši)
OMOGOČANJE IZOBRAŽEVANJA TUDI ZA STARŠE
ARNES e-mail naslovi za vse učence
ENOTNA VSTOPNA TOČKA za vse predmete spletne učilnice MOODLE (učencev
e-naslov)
NOV PROJEKT ERASMUS + (Gre za povezovanje in izmenjavanje 5 šol.
Izmenjujejo se učitelji in učenci. Vsaka izmenjava je 5 učencev in 2 učitelja.)
NPZ - se bo v tem šolskem letu sigurno izvajalo ne glede na epidemijo – določilo oz.
odločilo se bo sproti na kak način bo izvajanje potekalo
NA OŠ IMAMO NOVO ORGANIZATORKO PREHRANE ga. Anja Bregar
NOVOST JE TUDI, DA GLEDE NA TO, da imamo v tem šolskem letu 38 oddelkov
ima ravnatelj pravico do dveh (2) pomočnikov ravnatelja
Nova in s tem druga pomočnica ravnatelja je postala ga. Nuša Zagorc
DARKO HEDERIH – je novi zunanji sodelavec za učence, ki so identificirani, kot
nadarjeni učenci. Gospod pomaga na 7 pomurskih osnovnih šolah. Izvaja zastavljene
projekte za učence v katerih sodelujejo učenci in učitelji - tri dnevni tabor za
nadarjene učence na katerem se bo intenzivno delalo. Starši, ki se za svojega
nadarjenega otroka odločijo, da bo sodeloval, nosijo strošek prenočišča in prehrane za
te tri dni v višini ca.:70-80€.
Nekatere učne skupine/delitve so možne na osnovi financiranja iz občinskih sredstev
(nadstandardni program).
OD 7-ih NAPREJ SE SPET PONUJA VARSTVO VOZAČEV + VARSTVO ZA
UČENCE, KI PRIHAJAJO V ŠOLO PRED 7. URO (starš dela, pa nima druge
možnosti)
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-

-

-

ŠOLE V NARAVI:
5. RAZRED: - IZPOSTAVI se dvig subvencije iz strani države in istočasno tudi dvig
stroškov bivanja. Zaradi številčno močne generacije je šola primorana poiskati
alternativo CSD centrom saj ti ne ponujajo toliko prenočišč. Kot alternativa je
mladinski dom Rakovica.
6. RAZRED: ZIMSKA šola v naravi; CSDO – PECA, tukaj je posebnost, da bi učenci
prejeli subvencijo za to šolo v naravi namesto 5 razreda, ko jim je šola v naravi zaradi
epidemije odpadla.
7. RAZRED šola v naravi RADENCI.
Letos je novost tudi da bi v šolo v naravi šel tudi 8. RAZRED - ker jim je prav tako
šola v naravi v prejšnjem šolskem letu odpadla bi lahko v mesecu oktobru šli v Bohinj.
PROŠNJA RAVNATELJA: če je karkoli narobe naj se težave rešujejo takoj in sproti;
najprej kontakt z učiteljem in šele nato kontakt z ravnateljem, če se zadeva ni uredila v
prvi fazi. To velja za vse zadeve. Najsi bodo pozitivne ali negativne.
PROJEKTI, KI SO SE V ŠOLI ŽE IZVAJALI se nadaljujejo, plus na novo se začne
projekt ERASMUS PLUS
ABONMA – letošnje šolsko leto odpade, zaradi epidemije. V kolikor pa bo možno se
bo po generacijah skušalo organizirati predstave na šoli
FONDACIJA PRIZMA – z njimi šola dobro sodeluje na področju zaposlovanja in
svetovanja.

SKLEP 7: Člani sveta staršev soglasno potrdijo LDN za šolsko leto 2020/21.
Ob tem predsednik sveta staršev pohvali ravnatelja in pomočnico ravnatelja, za obsežna
poročila.
K8) Predlog prispevkov za posamezna učna gradiva in likovni material
V tem šolskem letu se bo ponovno nabavljalo določena učna gradiva in likovni material.
-

-

Za 6.,7. in 8. razred, se bo nabavljalo učna gradiva za predmet TIT.
Prispevek staršev za nabavo bo 7 eur po učencu, plačalo se ga bo v mesecu novembru
po položnici.
Nabavljal se bo tudi likovni material za vse učence od 1. do 9. razreda. Prispevek
staršev za nabavo bo 6 eur po učencu. Plačalo se ga bo v mesecu januarju 2021. Prišlo
je do znižanja prispevka staršev, ker je v lanskem šolskem letu ostalo nekaj likovnega
materiala in ga bodo porabili letos, torej je potreba po novem manjša.

SKLEP 8: Člani sveta šole so soglasno sprejeli nabavo gradiva za TIT.
SKLEP 9: Predlog o nabavi likovnega materiala je bil soglasno sprejet.
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K9) Vzgojni načrt šole
Ravnatelj pove, da je po zakonu na šoli obvezen vzgojni načrt šole že od leta 2008. Naš
vzgojni načrt je star že 10 let zato so se že v prejšnjem letu lotili prenove.
Sooblikujejo ga tudi učenci šole in predstavniki staršev v Svetu šole. Vzgojni načrt mora biti
v skladu s časom. Ravnatelj nam je predstavil prenovljen Vzgojni načrt.
-

Dokument vsebuje vse kar zakonsko mora
Zajeti so 3 kodeksi: - za učence, - za zaposlene in – za starše
Šolska pravila so posodobljena (podakt)
Predlaga se, da člani in predstavniki staršev, ki so do sedaj sodelovali pri oblikovanju
Vzgojnega načrta ostanejo v delavni skupini za njegovo revizijo ob koncu šolskega
leta.

Skupaj ugotavljamo, da je potrebna podpora staršev pri vzgoji otrok ter aktivno sodelovanje
tako učiteljev, učencev kot tudi staršev, da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje. Šola je
velikokrat nemočna, ker starši ne sodelujejo.
SKLEP 10: Člani sveta šole so soglasno sprejeli prenovljen Vzgojni načrt šole.
K10) Vprašanja, predlogi in pobude staršev
Ervin Kapun se za začetek zadnje točke dnevnega reda zahvali gospodu ravnatelju za skrbno
pripravljeno sejo; za skrb za naše otroke v šoli, kakor tudi glede nošenja mask v šoli.
Sledijo vprašanja staršev in odgovori na njih:
8. B – vprašanje: A so tudi prej hodili učenci 8. razredov v šolo v naravi?
-

G. ravnatelj odgovarja: Običajno učenci v 8. razredu niso več hodili v šolo v naravi.
Sam je predlagal, da bi pa ta generacija 8. razredov šla, ker so prejšnje šolsko leto
izpadli zaradi epidemije COVID-19

6. A – vprašanje: Kako je glede financiranja zimske šole v naravi za 6. razrede?
-

G. ravnatelj odgovarja: Kot smo že prej slišali, bo učencem pripadala subvencija ker
je v prejšnjem šolskem letu niso izkoristili zaradi epidemije. Prav tako se skuša najti
pot, da bi se oprema dala izposoditi za tiste, ki nimajo svoje. Gre za smuči, palice,
pancarje. Otrok pa mora imeti svoje očala, čelado in primerna oblačila.

8. A – vprašanje: Zagotavljanje varne razdalje v šoli in med poukom.
-

G. ravnatelj odgovarja: Učitelji so dobili navodila, da od jutri naprej več ne zahtevajo
nošenja mask med poukom, ker je v razredih zagotovljena varna razdalja.
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8. A – vprašanje: Je obveznost šole, da za svoje učence zagotovi maske za enkratno uporabo;
kajti za pred uro se le teh ne deli?
-

G. ravnatelj odgovarja: Šola je dolžna poskrbeti za maske. Pripada vsakemu učencu
zato se jih tudi deli. Maske se deli od 8.10 ure naprej ob vstopu učencev in učenk v
šolske prostore. Trenutno še je na zalogi 1400 mask; 1200 mask smo dobili od države
200 pa od civilne zaščite Gornja Radgona. Tako, da smo še pokriti nekje za en mesec.
Če ima otrok svojo masko jo lahko nosi. Zagotavljamo tudi razkužilo.
Istočasno pa se apelira na starše, da če obstaja sum na bolezen obdržijo otroka doma.
Šola bo za vse učence nabavila 1 pralno masko (kar je strošek šole okrog 1700 eur).

8. A – vprašanje: Težave pri delu na daljavo v lanskem šolskem letu. Zakaj šola ni dala
brezplačnega sistema (npr.:Word, Office 365,…..), da bi jo lahko vsi uporabljali?
-

G. ravnatelj odgovarja: Rešitev je v teku, v prvi vrsti za učitelje in nato za učence. Išče
se možnosti, ki so brezplačne za učence (PDF), da jih lahko vsi uporabljajo, odpirajo,
dopolnjujejo……….

8. B – vprašanje: Problematika razkuževanje in umivanje rok pri otrocih. Zakaj se zahteva, da
če si otroci umijejo roke pri umivalniku z milom, da si še morajo roke razkužiti?
-

G. ravnatelj odgovarja: Težava je v topli vodi v učilnicah. Ker je pri umivalnikih v
učilnicah le mrzla voda, ki pa kljub milu ni dovolj za razkužiti roke, zato še je
potrebno dodatno razkuževanje rok z razkužilom. Tako se skuša zagotavljati ustrezna
varnost.

9. A – vprašanje: Kako se pripravljate za slučaj ponovitve scenarija šolanja na daljavo?
-

G. ravnatelj odgovarja: Pripravlja se skupna vstopna točka oziroma je že urejena, kjer
bo vse naloženo in brezplačno. Tam bodo naloge, stiki, gradiva, sporočila…….

6. B – vprašanje: Če se že sedaj, ko so otroci še v šoli, aktualna snov nalagati v MOODLE?
-

G. ravnatelj odgovarja: Tam se bo snov in vse ostalo nalagalo le v času karantene
celega razreda ali šole. Drugače si snov in naloge mora učenec poiskati individualno.

6. B – vprašanje: Položnice iz šole- zakaj se ne združijo, če je več otrok iz iste družine v šoli.
Zakaj se jih ne pošilja po mailu?
-

G. ravnatelj odgovarja: Združevanje ni možno, ker je izdaja položnic vezana kot
stroškovnik na vsakega učenca. Pošiljanje po mailu pa še ni mogoče, ker še ni vse
pokrito z mail naslovi, zato še vedno pisna oblika.

6. B – vprašanje: Je možno, da šola posreduje oziroma preda e-mail naslove predstavniku
posameznega oddelka?
-

G. ravnatelj odgovarja: Žal ni možno, ker jih jaz kot ravnatelj niti mi kot šola ne
smemo posredovati naprej. Za ta podatek mora vsak predstavnik sveta staršev
poskrbeti sam in jih pridobiti od staršev.

Osnovna šola Gornja Radgona
s podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja
Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona

Šolsko leto 2020/21

9. A – vprašanje: Kako je letošnje šolsko leto z druženji?
-

G. ravnatelj odgovarja: Kakršna koli druženja si morate organizirati sami, seveda v
skladu s vsemi priporočili NIJZ.

5. A + 7. A – vprašanje: Čas, ki je otrokom odmerjen za kosilo, to je pol ure (30 min) je
prekratek. Kako se naj otrok v tem času naje in pride do glasbene šole (večji otroci se
prerivajo, manjši pa vedno čakajo)?
-

G. ravnatelj odgovarja: Žal se trenutno moramo vsi prilagajati. Veliko je učencev z
obveznostmi po šoli, vendar se tukaj morajo prilagoditi v Glasbeni šoli. Šola je že
skrajšala zadnjo uro pred kosilom, drugače ne gre. Obstaja razpored po generacijah za
odhode na kosilo. Tega se morajo vsi držati.

Predstavnica 7. A pove, da otroci ne smejo prej na kosilo, kot ko so na vrsti po razporedu,
zato nekateri starši kosila odjavljajo.
5. A – vprašanje: Kako je z fotografiranjem za šolsko leto 2020/21? Dosedanje fotografiranje
je bilo organizirano zgolj z enim izvajalcem in je bilo veliko predrago, pa tudi lansko
posamezno fotografiranje ni bilo to kar se je dejansko naročalo. Ali obstaja možnost za
prepoved fotografiranja?
-

G. ravnatelj odgovarja: Šola ni odgovorna za lepljenko, ki so jo izdelali v preteklem
šolskem letu. Odgovornost je na strani fotografa- ponudnika storitev. Skupinsko se je
fotografiralo zgolj 9-šolce. Pridobi se lahko tudi kakšen drugi ponudnik, ne zgolj
trenutni fotograf.

Predstavniki staršev se strinjajo s pobudo ravnatelja, da se pridobi še kakšen ponudnik
storitve. O ponudbah bo odločal svet staršev na naslednji seji.
3. C – vprašanje: Ali lahko otroci nosijo v šolo svoje bidone za pitje vode?
-

G. ravnatelj odgovarja: Otroci jih lahko prinašajo in pijejo iz njih, vendar starši
poskrbijo za higieno le teh.

9. C – vprašanje: Kako je s popisovanjem učencev, ki ne nosijo mask? Predstavnik predloži
tudi izjavo Varuha človekovih pravic, ki je podal mnenje, da takšni seznami niso v skladu z
zakonom o GDPR in da teh podatkov ni dovoljeno zbirati in posredovati saj šola za to nima
izrecnega dovoljenja staršev in skrbnikov otrok.
-

G. ravnatelj odgovarja: Da se seznami vodijo po naročilu Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Seznam je zgolj evidenca, ki jo lahko zahteva
specifični inšpektorat. Kako pa le-ta odreagira pa ni stvar šole.
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9. C – vprašanje: Kdaj bodo objavljeni stari zapisniki sej Sveta staršev na šolski spletni
strani?
-

G. ravnatelj odgovarja: Nekateri starejši zapisniki iz sej Sveta staršev so že objavljeni
na spletni strani šole, ostali bodo kmalu objavljeni. Novejši pa se bodo objavljali
sproti.

Ker ni bilo več dodatnih vprašanj, pobud, pohval nas je g. ravnatelj še seznanil, da ima šola v
planu še letos nabaviti garderobne omarice za učence od 2. do 5. razreda, ocenjena vrednost le
teh je več kot 20.000€.

Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil in zaključil sejo.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisnik napisala:
Mihaela Šarkanj

Ravnatelj: Dejan Kokol
Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun

