
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ BAKOVCI Z DNE 23.09.2021 

 

Prisotni: JL, BŠ, TŽ, LK, SZ, DK, NC, MA, NB, SK, IB. 

Opravičeno odsotna: NČ 

Seja SS se je pričela ob 17. uri. 

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 2020/21. 

5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2021/22. 

6. Sprejem nadstandardnega programa uporabe telovadnice šole OŠ Bakovci. 

7. Razno. 

 

1. Sklep št. 1: dnevni red je soglasno sprejet. 

Sklep št. 2: zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet. 

Opravičeno odsotna je bila ena članica SS. 

 

2. Sklep št. 3: soglasno sprejeto, da so volitve javne. 

Sklep št. 4: soglasno se potrdi, da je predsednica SS NC. 

Sklep št. 5: soglasno se potrdi, da je namestnica predsednice SS TŽ. 

 

3. S pristojnostmi članov SS nas je seznanila JL. Člani SS imajo pristojnost podati 

mnenje k LDN. Prav tako podajo soglasje k nabavi učbenikov in delovnih zvezkov. 

Člani SS prenesejo pripombe, pritožbe in pohvale ostalih staršev ter skušajo 

predlagati ustrezne rešitve. Člani SS lahko sodelujejo tudi v drugih organih. 

 

4. JL nas je seznanila z letnim poročilom za leto 2020. Ker je šola poslovala s 

presežkom prihodkov nad odhodki, je bil podan predlog, da se posodobi oprema v 

nekaterih učilnicah.  

 

Sklep št. 6: letno poročilo za leto 2020 soglasno sprejeto. 

 

5. LDN bo objavljen na spletni strani OŠ Bakovci po potrditvi SS in Sveta zavoda. 

V šoli je na novo uveden razširjeni program (RAP), ki je namenjen smiselnemu 

izkoriščanju časa učencev med končanim poukom in odhodom domov. 

Na novo bo uveden tudi debatni krožek. 

Aktivnosti se bodo izvajale odvisno od epidemiološke slike. 

Letos šola beleži tudi 25 let kot EKO ŠOLA. To bomo obeležili v oktobru, med 

tednom otroka. 

Sklep št. 7: predlog LDN je soglasno sprejet. 



 

6. Točka dnevnega reda ni bila dobro podana, saj je bil namen točke nadstandardni 

program šole in ne telovadnice. 

Nadstandardni program  v OŠ je bil predstavljen s strani razrednikov na prvem 

roditeljskem sestanku. 

Seznanjeni smo bili, da sofinanciranje Šole v naravi pripada posameznemu razredu 

le enkrat. 

Sklep št. 8: nadstandardni program je bil soglasno sprejet. 

 

7. Ob šoli se bo uredila ograja. Starše in otroke spodbujamo, da prihajajo do šole peš. 

Učenci imajo malice v matičnih učilnicah. V šoli so potekala tudi preverjanja 

inšpektorjev glede izpolnjevanja ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid-19. V 

primeru, da je določen razred v karanteni, poteka za te učence pouk na daljavo. V  

planu je energetska sanacija šole. Vsi so tudi vabljeni na otvoritev novih igral v ŠRC 

Bakovci, ki bo v petek, 01.10.2021. 

 

 

Seja SS je bila končana ob 18.20. uri. 

 

 

 

                                                                                           Zapisala: MA 

 

 

 

 


