
ZAPISNIK 

 

3. sestanka Sveta staršev OŠ Bakovci, ki je bil dne: 04.06.2019 ob 17.00 uri v zbornici OŠ Bakovci. 

 

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

               prisotnosti  

 

Odsotni: predstavnik 1. razreda in 3. razreda OŠ Bakovci ter 1. in 2. razreda POŠ Dokležovje 

 

DNEVNI RED: 

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

2. Potrditev učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 

3. Predlogi in pobude staršev 

4. Razno 

 

 

K tč. 1 

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

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

Sprejme se: 

 

Sklep št. 3/1 

Dnevni red se soglasno sprejme. 

 

Sklep št. 3/2 

Svet staršev OŠ Bakovci je soglasno sprejel zapisnik zadnje seje Sveta staršev v šolskem letu 

2018/2019 z dne: 06.03.2019. 

 

K tč.2 

Ga. ravnateljica  je podala izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto 2019/2020 

predlaga strokovni aktiv. Učbeniki se sposodijo iz učbeniškega sklada in se ne doplačajo. Starši 

imajo stroške v zvezi z nakupom delovnih zvezkov. Učbenike nakupi šola, ki jih potem učencem 

izposoja.  

 

Ga. ravnateljica je za primerjavo podala podatke, koliko starše v 9. letih šolanja stanejo delovni 

zvezki. Letos je znesek 412,65 EUR, lani 473,80 EUR, slovensko povprečje je 551,00 EUR, v 

Pomurju pa 655,00 EUR.  

 

Sklep št. 3/3 

 

Predstavniki sveta staršev podajajo soglasje k naboru učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 

2019/2020 po predlogu strokovnega aktiva.  

 

 

K tč.3 

 

Ena izmed mamic je predlaga klopco za učence v zgornjem nadstropju. Ga. ravnateljica ji je 

pritrdila, saj je že sam razmišljala o tem. 

 

 



Druga mamica je imela predlog glede spremembe urnika za Gibanje in zdravje. V sredo je pevski 

zbor, katerega obiskujejo večinoma dekleta. Zato je imela predlog, da bi fantje imeli GIZ takrat in 

ne v petek 7. uro. Ga. ravnateljica je povedala, da je to nemogoče, da se ne more vsem ugoditi. 

Upošteva se, da imajo mlajši učenci GIZ prej. V 9. razredu se GIZ izvaja v obliki plesnega tečaja, 

kar je dobrodošlo za vse strani, saj ni potrebno plačevati zunanjih izvajalcev za plesne vaje (valeta). 

 

     Gibanje in zdravje za novo šolsko leto še ni potrjeno kako naprej. Na Ministrstvu je prijavljen 

projekt. Koliko ur bo potrjenih, pa bomo zvedeli na začetku šolskega leta.  

 

 

 K tč. 4 

 

 Ga. ravnateljica nas je seznanila, da bo v šolske klopi sedlo 15. prvošolcev, kar je dovolj, da pripada 

en novi strokovni sodelavec. 

 

 Učiteljica 5. razreda gre s 01.09.2019 v pokoj. Zaradi tega se bo spremenila tudi sistemizacija 

delovnih mest na OŠ Bakovci: 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

5. razred 

 

Sistemizacija delovnih mest na Podružnici v Dokležovju ostaja nespremenjena: 

                    1.in 2. razred 

                    3.in 4. razred 

 

Vodja na Podružnični šoli v Dokležovju še naprej ostaja isti. 

 

Ga. ravnateljica nas je obvestila o primeru z dne: 13.04.2019, ko je bila delovna sobota. Učenci so 

ta dan šli v Kot pri Hotizi. Za prevoz je šola organizirala 2 avtobusa. V soboto zjutraj je v šolo 

prišlo le 43 učencev, vsi ostali pa so ostali doma in so potem prinesli opravičila. Vnaprej so 

izostanek opravičili le nekateri. Avtobusa več ni bilo mogoče odpovedati. Cena se je zato po učencu 

povišala za 3,50 EUR, kar se je potem pokrilo iz šolskega sklada. Vsi smo bili enotnega mnenja, da 

take stvari v bodoče moramo rešiti drugače. 

 

Ga. ravnateljica se je dotaknila tudi športnega dne za 1. in 3. razred. Predvideno je bilo kopanje v 

soboškem kopališču. Žal bazen še ni odprt. Obstaja možnost kopanja v Moravskih Toplicah, kar 

pa predstavlja višje stroške. Vprašalo se bo starše, če ne, pa se bo športni dan izvedel v obliki 

pohoda. 

 

Ga. ravnateljica nas je seznanila tudi s spremembami Pravilnika o šolskem koledarju. Če je v 

šolskem letu 1. dan premalo, se več tega dne ne bo nadomeščalo. Delovne sobote, ko se 

nadomeščajo prazniki, ostajajo enake. 

 

Posebej je ga. ravnateljica izpostavila in pohvalila zlato priznanje za raziskovalno nalogo iz 

biologije, ki sta jo prejeli učenki 9. razreda, pod mentorstvom učiteljice biologije. 

 

Ga. ravnateljica je tudi omenila gostovanje učencev iz Srbije. To so učenci, ki se učijo slovenskih 

jezik kot dodatni pouk.  

 

 



 Na željo staršev se bo verjetno v novem šolskem letu judo ohranil v takšni obliki, kot je bil v 

preteklih šolskih letih. Hokej na travi se je sedaj izvajal v okviru GIZ. Če bo v novem šolskem letu 

projekt odobren, bo verjetno dalje, če ne pa bo potekal hokej v Moravskih Toplicah.  

 

      Ga. ravnateljica nas je seznanila tudi z rezultati zbiranja starega papirja. Največ ga je zbral 7. razred, 

drugi je bil 2. razred ter na tretjem mestu 6. razred. Vsi trije razredi bodo ustrezno nagrajeni.  

 

 Ga. ravnateljica je omenila tudi slab obisk na letošnjem Družinskem pikniku v parku v Murski 

Soboti. V novem šolskem letu se OŠ Bakovci verjetno Družinskega piknika ne bo več udeležila. 

 

 Ga. ravnateljica se je pogovarjala z PGD Bakovci glede izvedbe Občinske gasilske vaje v novem 

šolskem letu, kjer bi se izvedla evakuacijska vaja. 

 

Sestanek se je zaključil ob:18:15 uri. 

 

Zapisala:        Predsednica sveta staršev: 

 

Predstavnica 2. razreda OŠ Bakovci               Predstavnica 6. razreda OŠ Bakovci 


