
ZAPISNIK 

2. sestanka Sveta staršev OŠ Bakovci, ki je bila dne 06.03.2019 ob 17. uri v zbornici OŠ Bakovci 

Prisotni: predstavniki staršev OŠ Bakovci in POŠ Dokležovje po razredih po priloženi listi prisotnosti 

Odsotni: predstavnik 1. razreda OŠ Bakovci, predstavnica 9. razreda OŠ Bakovci, 

              predstavnica 1. in 2. razreda  POŠ Dokležovje 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti, sprejem dnevnega reda in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Mnenje staršev o spremembi LDN (tehnični dan – zaključna ekskurzija za 8. in 9. razred) 

3. Poročilo o učnih in vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju 

4. Poročilo o poslovanju šolskega sklada v prejšnjem koledarskem letu ter pojasnila v zvezi z                                                                                     

            delovanjem šolskega sklada 

5. Predlogi staršev za končne izlete v naslednjem šolskem letu 

6. Tekoče zadeve in informacije ravnateljice 

7. Mnenja in pobude staršev 

 

K tč.1 

Ga. predsednica Sveta staršev  je ugotovila, da je prisotnih 8 članov Sveta staršev. Svet staršev je tako 

sklepčen. Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili zapisnik zadnje seje in dnevni red. 

Sprejme se: 

Sklep št. 2/1 

Dnevni red se soglasno sprejme. 

Sklep št. 2/2 

Svet staršev OŠ Bakovci je soglasno sprejel zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 25.9.2018. 

K tč.2 

Ga. ravnateljica predstavi predlog spremembe v LDN glede zaključne ekskurzije 8. in 9. razreda 

(tehnični dan). Le ta bo šel na glasovanje na naslednji seji Sveta zavoda OŠ Bakovci, svet staršev poda 

le mnenje.  

Učenci 8 .in 9. razreda so predlagali, da bi se na zaključno ekskurzijo namesto lokacije Bled z okolico 

odpravili na Dunaj. Predlog je bil s strani staršev podprt, ga. ravnateljica  jim je na sestanku 

predstavila tudi okvirno ceno ekskurzije. 



Sklep št. 2/3 

Svet staršev poda pozitivno mnenje k predlogu  o spremembi LDN(tehnični dan – zaključna ekskurzija 

za 8. in 9. razred) 

K tč.3 

Ga. ravnateljica je podala poročilo o učnih in vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju. 

Vsi učenci od 1. do 6. razreda so bili ocenjeni pozitivno. Večina učencev od 7. do 9. razreda je bila 

ocenjena pozitivno, razen  v 7. razredu  2 učenca negativno, 

                                          v 8. razredu 4 učenci negativno /od teh je 1 učenka ponavljalka/ 

                                        in  v 9. razredu 3 učenci.  

Večina je ocene že popravila. 

K tč.4 

Ga. ravnateljica nam je predstavila poslovanje Šolskega sklada v prejšnjem koledarskem letu. In sicer 

so bila sredstva zbrana z zbiranjem odpadnega papirja, s prostovoljnimi prispevki staršev, s prodajo 

Eko časopisa, z aktivnostmi na Festivalu znanja in spretnosti. 

Le ta sredstva pa so se porabila za nakup dveh koles; za sofinanciranje Hiše eksperimentov; za 

sofinanciranje obogatitvenega programa za nadarjene učence; za sofinanciranje nadstandardnega 

programa – zaključne ekskurzije; za učila, didaktične pripomočke na matični in podružnični šoli; za 

sofinanciranje na športnem dnevu – mini skakalnica. 

V mesecu decembru je sledila še  nabava pomivalnega stroja za pouk kemije, nabava šotora za tabor 

Žabec, nabavile so se tudi magnetne table in pa učila Ječnik za potrebe pri izvajanju pouka. 

V nadaljevanju je ga. ravnateljica podala nekaj pojasnil glede delovanja Šolskega sklada. 

K tč.5 

Ga. ravnateljica pojasni izhodiščni pomen te točke; tj. mnenja in predlogi staršev o lokacijah 

zaključnih ekskurzij vseh razredov.  

Predlogi so bili naslednji: 

• 1. do 3.razred: bližnja okolica po izbiri učiteljev 

• 4. in 5. razred: Ljubljana z okolico, živalski vrt 

• 6. in 7. razred: rudnik Velenje z okolico, Logarska dolina, jama Pekel  

• 8. in 9. razred: učenci 9. razreda sami  izbirajo lokacijo zaključne ekskurzije, učenci 8. razreda   

           se jim pridružijo 

Po izboru lokacije se skliče sestanek s starši, kjer se jim predlog predstavi in se jih seznani z ceno 

izleta. 

 



K tč.6 

Ga. ravnateljica nas seznani, da je bilo prvo branje predloga proračuna Občine Murska Sobota; le to 

naj bi zajemalo  znižanje materialnih stroškov za OŠ glede kurjave, elektrike, plina…Sestala se je z 

občinsko svetnico  in z županom ter jima predstavila, kaj bi okleščeni materialni stroški predstavljali 

za OŠ Bakovci. 

V nadaljevanju je podala informacije o  investicijah, ki se bodo vršile tekom šolskega leta: urejanje 

vhoda v telovadnico, sanacija notranjega dvorišča, projekt SIO 22 – prehod na brezžično omrežje. 

Izvedene pa so bile naslednje investicije: nabava kombija, ureditev stopnic pred vhodom, postavitev 

garaže za kombi, ureditev parkirišča za avte, nabavilo se je nekaj računalnikov, zamrzovalna omara in 

pa športna oprema (preko projekta Zdrav življenjski slog)… 

Delovanje šolske knjižnice počasi prehaja na delovanje preko sistema COBBIS. 

V prihodnjih dneh nas čakata še dve delovni soboti, in sicer 13. aprila 2019 ob dnevu zemlje in 25. 

maja 2019, ko bo potekal Festival znanja in spretnosti. 

K tč.7 

Predstavnik 3. razreda OŠ Bakovci je izpostavil,  kako pouk poteka ponekod v tujini; meni, da bi se 

takšnega sistema morali posluževati tudi v šolstvu v Sloveniji. 

Tudi ga. ravnateljica pove nekaj primerjav: šola na Nizozemskem vs. šola v Sloveniji. 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.uri. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                              Predsednica Sveta staršev: 

predstavnica 3. in 4. razreda POŠ Dokležovje                          predstavnica 6. razreda OŠ Bakovci       


