
ZAPISNIK 

1. sestanka Sveta staršev OŠ Bakovci, ki je bila dne 26.09.2019 ob 16. uri v zbornici OŠ Bakovci 

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

Odsotni: predstavnica 1. razreda OŠ Bakovci, predstavnica 3. razreda OŠ Bakovci               

Dnevni red: 

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

2. Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika in njegovega namestnika 

3. Seznanitev s pristojnostmi 

4. Predstavitev in sprejem Poročila za šolsko leto 2018/2019 

5. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2019/2020 

6. Sprejem nadstandardnega programa 

7. Mnenja in pobude staršev 

 

K tč.1 

Ga. ravnateljica je ugotovila, da je prisotnih 9 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. 1/1 

Dnevni red se soglasno sprejme. 

Sklep št. 1/2 

Svet staršev OŠ Bakovci je soglasno sprejel zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 04.06.2019. 

K tč.2 

Ga. ravnateljica napove volitve predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika. Vprašala nas je, 

ali bodo volitve javne ali tajne. Člani Sveta staršev so bili soglasni, zato se sprejme 

Sklep št. 1/3 

Svet staršev je soglasno sprejel, da bodo volitve za predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika 

javne. 

Prisotni člani Sveta staršev predlagajo, da se za predsednico Sveta staršev imenuje predstavnica 

7.razreda OŠ Bakovci, za njeno namestnico pa predlagajo predstavnico 2.razreda OŠ Bakovci. 

 

Sklep št.1/4 

Svet staršev je soglasno potrdil za predsednico Sveta staršev  predstavnico 7.razreda OŠ Bakovci , za 

njeno namestnico pa predstavnico 2.razreda OŠ Bakovci. 



Novoizvoljena predsednica Sveta staršev se je zahvalila za zaupanje in prevzela vodenje  seje Sveta 

staršev. 

K tč.3 

Ga. ravnateljica je članom predstavila pristojnosti Sveta staršev; poslovnik Sveta staršev je javen, 

objavljen je na šolski spletni strani; delo Sveta staršev je javno, člani Sveta staršev so dolžni starše 

obvestiti o vsem, kar se odloča na sejah; vsi zapisniki sej so objavljeni na šolsko spletni strani. 

S strani ravnateljice je sledila še predstavitev nalog Sveta staršev, predsednika Sveta staršev in 

njegovega namestnika. 

K tč.4 

Ga. ravnateljica je predstavila Poročilo za šolsko leto 2018/2019. Le ta je na vpogled tudi na šolski 

spletni strani. 

Sklep št.1/5 

Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli Poročilo za šolsko leto 2018/2019.  

K tč.5 

Ga. ravnateljica je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2019/2020.  

Sklep št.1/6 

Člani Sveta staršev so podali pozitivno mnenje k predlogu LDN za šolsko leto 2019/2020. 

K tč.6  

Na prvem roditeljskem sestanku so bili s strani učiteljev staršem predstavljeni nadstandardni programi. 

Ga. ravnateljica nam je v nadaljevanju seje le te še enkrat predstavila. 

Sprejme se: 

Sklep št.1/7 

Svet staršev daje soglasje k nadstandardnemu programu za šolsko leto 2019/2020. 

K tč.7 

Glede nabave likovnega materiala smo prisotni člani sprejeli naslednji  

Sklep št.1/8 

Šola za vse učence OŠ Bakovci in POŠ Dokležovje nabavi likovne pripomočke in staršem razdeli 

ustrezen znesek na položnice. 

Ga. ravnateljica je povedala, da se na šoli oglašajo predstavniki raznih društev in organizacij, ki 

ponujajo plakate in letake. 

Zato Svet staršev sprejme 

 



Sklepšt.1/9 

Svet staršev dovoljuje ravnateljici, da po lastni presoji dovoli društvom in drugim organizacijam 

izobešanje plakatov in razdelitev reklamnega materiala. 

Ga. ravnateljica nas je seznanila o novi odredbi glede statusov. Zato bo potrebno dosedanje statuse, 

predvsem statuse športnikov preklicati in nastaviti ponovno. 

Predstavnica 5.razreda OŠ Bakovci je postavila vprašanje o tem, zakaj se bodo priprave šolskega 

pevskega zbora, ki bodo decembra potekala v zavodu Marianium v Veržeju, financirale iz sredstev 

šolskega sklada. Ga.ravnateljica pove, da šolski sklad financira poleg programov za nadarjene tudi 

tovrstne dejavnosti. Če je staršev glede tega in glede lokacije izvedbe priprav kaj nejasno, je 

ravnateljica na voljo za pojasnila. 

Ga. ravnateljica je podala tudi razlago glede dvomov  predstavnice 8.razreda OŠ Bakovci in 

predstavnika 4.razreda OŠ Bakovci o tem, da ob uvedbi druge šole  v naravi (po novem bo šola v 

naravi 2 krat, in sicer: 3.razred-1.triada; 5. in 6. razred-2.triada), zdajšnji učenci 3. in 4. razreda ne 

bodo opravili šole v naravi na morju. 

Povedala je, da so uvedbo še ene šole v naravi predlagali prav starši. Učenci 3. in 4. razreda so 

plavalni tečaj že opravili, medtem ko ga učenci 2.razreda letos ne bodo opravljali; le tega bodo 

opravili v naslednjem šolskem letu in sicer v šoli v naravi na morju. Prav tako bo v naslednjem 

šolskem letu uvedena šola v naravi za 2.triado, in sicer bodo učenci 5. in 6. razreda opravili šolo v 

naravi na enem izmed CŠOD. Učitelji sami pa so povedali, da se bodo zavzeli za to, da bi se  ta šola v 

naravi izvedla na enem izmed obmorskem CŠOD(Seča, Fiesa). 

 

Sestanek se je zaključil ob 17.30.uri.  

 

Zapisnik zapisala:                                                                              Predsednica Sveta staršev: 

predstavnica 3. in 4. razreda POŠ Dokležovje                          predstavnica 7. razreda OŠ Bakovci       

 


