ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ BAKOVCI Z DNE 26.9.2022

Prisotni: SK, DK, NKV, IG, BL, NO, MA, VV, SK, TŽ
Ostali prisotni: JL
Opravičeno odsotna: MP
Seja se je pričela ob 17. uri
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev prisotnosti, sprejem dnevnega reda in potrditev zapisnika zadnje seje.
Konstituiranje Sveta staršev, izvolitev predsednika in njegovega namestnika.
Seznanitev s pristojnostmi.
Predstavitev in sprejem Poročila za šolsko leto 2021/22.
Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2022/23.
Soglasje k nadstandardnim storitvam.
Mnenja in pobude.
Razno.

1. Sklep št. 1: dnevni red se soglasno sprejme.
Sklep št. 2: zapisnik zadnje seje se soglasno sprejme.
2. Sklep št. 3: soglasno se potrdi, da je predsednica Sveta staršev MA, namestnica pa
VV.

3. S pristojnostmi Sveta staršev nas je seznanila ravnateljica JL. Člani SS imajo
pristojnost podati mnenje k LDN. Prav tako podajajo soglasje k nabavi učbenikov in
delovnih zvezkov. Člani SS prenesejo pripombe, pritožbe in pohvale ostalih starše
ter skušajo predlagati ustrezne rešitve. Člani SS lahko sodelujejo tudi v drugih
organih.

4. Ravnateljica nas je seznanila z letnim poročilom za leto 2021/22. Realizacija je bila
nad 99%. Rezultati NPZ so na nivoju slovenskega povprečja. Vpis v šolo se je ustalil.
Sklep št. 4: ravnateljica je seznanila SS z letnim poročilom 2021/22.
5. LDN bo objavljen na spletni strani OŠ Bakovci po potrditvi SS in Sveta zavoda.
Sklep št. 5: SS podaja pozitivno mnenje v LDN.

6. Sklep št. 6: Predlog nadstandardnih storitev se soglasno sprejme.

7. Podana je bila pobuda o zamenjavi pooblaščenega pediatra na OŠ Bakovci.
Trenutno je šolski pediater zasebnica dr. Maroša. V kolikor bi imeli pediatra iz ZD
Murska Sobota, bi sistematiko lahko opravil v ambulanti v Bakovcih, kot je to
praksa v zobozdravstvu. Na ZZZS se bo podala pobuda o možnosti zamenjave
pediatra.
Na spletni strani OŠ Bakovci je objavljen novi hišni red z nekaterimi dopolnitvami.

8. Pod točko razno je ravnateljica seznanila SS, da energetske sanacije šole zaradi
pomanjkanja sredstev ne bo.
Podan je bil predlog o spremembi jedilnika.
Postavljeno je bilo vprašanje o namestitvi igral ob šolskem igrišču.

Seja SS je bila končana ob 18:20 uri.
Zapisala: NO

