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

Šolsko leto 2020/21
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV
OŠ GORNJA RADGONA
za šolsko leto 2020/21
ki je potekala v četrtek, 20. 5. 2021 OB 17. 00
v jedilnici osnovne šole Gornja Radgona

Delalo se je po naslednjem dnevnem redu:
1. Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev (9. 2. 2021) – Ervin Kapun
3. Pisno soglasje za nabavo delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko leto
2021/22
- ravnatelj Dejan Kokol
4. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta staršev
5. Razno
K1) Pozdrav, sprejem dnevnega reda in ugotovitev prisotnosti
PRISOTNI:, Voršič Gabrijela (1. c), Kovač Ksenija (2. a), Bračko Erika (2. c), Gjüreč
Renata (3. a), Malec Ester (4. a), Logar Andreja (5. b), Zadravec Vesna (5. c), Slana Alojz
(6. a), Valner Štrakl Romana (6. b), Hakl Marko (6. c), Petek Gabrijela (7. a), Čagran
Lidija (8. a), Tratnjek Tone (9. a), Šarkanj Mihaela (9. b) in Kapun Ervin (9. c)
OPRAVIČENO ODSOTNI: Osvlad Gordana (1. a), Žnuderl Primož (2. b), Stolnik Alenka
(3. b), Erdela Martina (3. c), Oman Diana (4. b), Kuzma Simrajh Istok (4. c), Hafner
Matej (5. a), Golob Bračko Nataša (7. c), Kovačič Ivona (8. b), Bevk Robertto (PPVI)
ODSOTNI: Andrić Carolina (1. b), Kurbos Maja (7. b), Perša Daniel (NIS)
Predsednik sveta staršev je pozdravil vse prisotne, podal opravičila za opravičeno odsotne člane
sveta staršev in predstavil dnevni red 3. seje sveta staršev.
SKLEP 1: Vsi prisotni so soglasno potrdili dnevni red.
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K2) Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2020/21
Zapisnik je bil vsem članom poslan v vednost po elektronski pošti in je bil tudi soglasno potrjen.
Ker ni bilo dodatnih pripomb na zapisnik, ga je predsednik dal na glasovanje.
SKLEP 2: Vsi prisotni člani sveta staršev so soglasno z dvigom rok potrdili zapisnik 2. seje
sveta staršev.
K3) Pisno soglasje za nabavo delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko leto
2021/22
Ravnatelj je najprej vse prisotne lepo pozdravil in se zahvalil za udeležbo.
Povedal je, da je za nami težko šolsko leto, a je kljub vsemu izpeljano zelo solidno. Pedagoški
delavci so bili bolje pripravljeni, pa tudi aktivnega sodelovanja pri učencih je bilo več kot v
prvem valu. Prepričan je, da se bodo posledice takega šolanja čutile, a kljub temu generacija
zaradi tega še ni izgubljena. Standardi in cilji so bili pri šolanju na daljo zmanjšani oz.
prilagojeni, otroci pa prikrajšani za socializacijo. Kljub vsemu pa je nekaj učencev lažje in
boljše delalo od doma, ker jim tak način pouka bolj ustreza.
V šoli se sedaj pojavlja nekaj vedenjskih težav in posledično je veliko otrok v svetovalni
obravnavi. Odgovornost nas vseh je, da otrokom pomagamo izplavati iz te situacije. Sledila je
še zahvala vsem staršem za sodelovanje in pomoč pri izobraževanju na daljavo.
Na področju šolskega gradiva – delovni zvezki, večjih premikov in sprememb ni. O ustreznosti
gradiva, ki ga bodo učenci v posameznih oddelkih uporabljali, povečini odloča več učiteljev
oz. celotni učiteljski zbor po strokovnih aktivih, ne le en učitelj. Tako je potreben med njimi
dogovor. Podali so seznam gradiva, ki se ga bo uporabljalo v prihodnjem šolskem letu. Višjega
povišanja cene delovnih zvezkov prav tako ni, morda zgolj pri posameznem predmetu za 1 ali
2€. Še vedno velja, da so od 1. do vključno 3. razreda učbeniki in delovni zvezki brezplačni. Za
tretji razred pa je doplačilo za tuji jezik.
Učbenike bodo učenci dobili v šoli. Ravnatelj je še izpostavil, da je gradivo v drugih šolah
dražje.
Razprava:
Ervin Kapun je dodal, da so v snopič gradiva za posamezen razred zajeti osnovni predmeti.
Nepotrebnih delovnih zvezkov za posamezne predmete, ki so v preteklosti ostali povečini
prazni, ni, kar šteje kot zelo dobrodošel in pozitivni premik.
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6. razred – izpostavi se problem tiskanja gradiva med časom šolanja na daljavo.
Ravnatelj je pojasnil, da so pedagoški delavci dobili navodilo, da se otrokom in staršem ne
nalaga tiskanja gradiva, v zameno naj učenci raje prepisujejo, da se ne ustvarjajo dodatni
stroški. Pedagoški delavci so dobili tudi navodilo, da se otroke usmerja in motivira k
samostojnemu delu.
SKLEP 3: Svet staršev daje pisno soglasje za nabavo učnih gradiv za posamezni razred
matične in podružnične šole za šolsko leto 2021/22.
K4) Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta staršev
In
K5) Razno
Ravnatelj je povprašal o zadovoljstvu s fotografiranjem in fotografijami razredov.
Člani sveta staršev so se strinjali, da so fotografije zelo kvalitetne, storitev je bla izvedena
profesionalno in ugodno. Prav tako so pohvalili način naročanja.
Ravnatelj se je strinjal z mnenjem staršev. Dodal je še, da tisti, ki so zamudili s plačilom,
dobijo fotografije ob koncu šolskega leta.
5. B – Kdaj bo testiranje nadarjenih učencev. Testiranje se je preložilo že v preteklem šolskem
letu.
Ravnatelj pove, da bo preveril kako daleč je postopek in da verjame, da učenci zagotovo ne
bodo prikrajšani, če se testiranje izvede malo kasneje.
6. B – Ali bo izvedena šola v naravi?
Ravnatelj odgovori, da glede na okrožnico MIZŠ šola v naravi bo, saj se lahko izvede po
mehurčkih. Hkrati zaradi tega lahko pričakujemo podražitev prevoznih stroškov. Šola se je
ponovno prijavila za generacije, ki so izpadle. Zaenkrat še ni potrjeno, a upa, da bo.
Glasovanje o izvedbi šol v naravi za prihodnje šolsko leto bo potekalo septembra. Za 5. razred
bo plavalna šola v naravi, za 6. je načrtovana smučarska, za 7. razred se pojavi težava s
smučarsko opremp. Zato se planira alternativa – Šola preživetja v naravi.
3. A - Kako je s plavalnimi tečaji?
Ravnatelj odgovori, da učencem 3. razreda plavalni tečaj pripada. Težava je v tem, da je
Zdravilišče Radenci še vedno zaprto. Več se bo vedelo po 4. 6. 2021.
5. B – Zakaj je tako malo otrok opravilo prvi preizkus teoretičnega dela kolesarskega izpita?
Ravnatelj odgovori, so da stvari kompleksne in je treba gledati širše. Običajno se na prvem roku
vidi realna situacija in koliko so učenci sploh že pripravljeni. Veliko jih kolesarskega izpita ne
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jemlje resno. Na daljavo se za kolesarski izpit ni posvečalo pozornosti, saj je bil prioriteta pouk
na daljavo. Učitelji učence spodbujajo, a namesto njih ne morejo delati in se učiti. Se je pa
zmeraj gledalo na to, da se učencem da več možnosti za opravljanje izpita.
8. A – Šolska malica – problematika, ki jo izpostavljajo učenci: Veliko hrane se vrača iz
razreda v kuhinjo. Kam se vrne? Kaj se zgodi s to hrano? Sadje se po koncu pouka odnese.
Kam se to odnese?
Ravnatelj se sprašuje, zakaj se hrana ne poje. Če že učenci opažajo, da hrana ostaja, zakaj je ne
pojejo, če jim pripada? Hrana se vrne v kuhinjo. Kruh, ki je namazan, se žal zavrže. Sadje, ki
ni razrezano se opere in ponovno ponudi pri kosilu. V garderobi se ne sme ponuditi zaradi
ukrepov, ki jih trenutno predpisuje NIJZ.
Starš na ravnateljev odgovor pove, da so otroci iz razreda predlagali, da bi v razrede, kjer se
poje manj, npr. kruh narezali na manjše kose in ponudili manj hrane, da se toliko ne zavrže.
Ravnatelj na to odgovori, da povečini ostaja hrana, ki je otroci ne pojejo veliko. Da pa se ne
more ponuditi otrokom veliko manj hrane, kot je predpisano. Ravnatelj še doda, da se v 9.
razredih pojavlja razmetavanje hrane in zaničevanje le - te. Pojavlja se tudi problematika pitja
energijskih pijač, ki resno ogroža zdravje otrok.
Člani sveta staršev podajo predlog, da se za učence organizira predavanje o škodljivosti
energijskih pijač. V predavanju naj poleg strokovnjaka otroci slišijo tudi zgodbe sovrstnikov iz
šole
ali
drugih
sovrstnikov.
Ravnatelj še doda, da smo odrasli odgovorni in dolžni usmerjati otroke.
8. A – Testi – ali so spremenjeni kriteriji za teste? Zakaj so znižani procentualni pragi za
višino ocene?
Ravnatelj razloži, da so se določeni kriteriji ocenjevanja v tem šolskem letu res spremenili. Prag
za dosego posamezne ocene se določi meseca avgusta, pred pričetkom šolskega leta. Za to
šolsko leto so se spremenili pri strokovnem aktivu jezikoslovcev, glasbene in likovne umetnosti.
Predmetni učitelji so o tem obvestili učence v začetku šolskega leta. Le to je prišlo do izraza
šele sedaj, saj med šolanjem na daljavo učenci testov niso pisali. Naloga učitelja je, da test
sestavi kvalitetno, saj vedo kako se dokaže znanje učenca. Test mora vsebovati vsaj 50%
minimalnih standardov. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati vsaj 45%, učitelj pa lahko celotni
prag zviša ali zniža za 5%.
9. B – Ocenjevanje – Ali so ocene pridobljene v času šolanja na daljavo enakovredne ocenam,
ki jih otroci dobivajo zdaj v šoli?
Ravnatelj odgovarja, da je to stvar strokovne presoje in avtonomija učitelja. Učitelj se sam
odloči, ali so enakovredne ali ne.
3. A – Ali bodo izvedli deljenje učencev in menjali učiteljico
Ravnatelj odgovarja, da model prehajanja po vertikali ostaja isti kot je bil do sedaj. Išče se
enakomerno učno spodbudno okolje za učence. Razredi od 6. do 8. se jeseni oblikujejo nazaj
kot so bili formirani septembra 2020.
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Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil in zaključil sejo.
Seja je bila končana ob 19.25 uri.

Zapisnik zapisala:
Erika Bračko

Ravnatelj: Dejan Kokol
Predsednik sveta staršev: Ervin Kapun

