
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ BAKOVCI Z DNE 23.2.2023 

 

Prisotni: DK, NKV, IG, BL, NO, MA, VV, SK, MP 

Ostali prisotni: JL 

Opravičeno odsotna: SK,TŽ 

Seja se je pričela ob 17. uri 

DNEVNI RED: 

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

2. Tekoče zadeve. 

3. Mnenja in pobude. 

4. Razno. 

 

1. Sklep št. 1: dnevni red se soglasno sprejme. 

Sklep št. 2: zapisnik zadnje seje se soglasno sprejme. 

 

2. Pod točno tekoče zadeve je ravnateljica predstavila problematiko 9. razreda. 

 

 

3. Ravnateljica nas je seznanila z mnenji in pobudami, ki jih je prejela od predstavnic 

Sveta staršev, le-ti pa od staršev posameznih oddelkov: 

 Predstavila je nezadovoljstvo staršev v 1. razredu pri pouku nemškega 

jezika. Moti jih, da se učenci jezik učijo preko pesmic in pobarvank. 

Odgovor je priloga zapisnika. 

 Podala je odgovor na to, da učenci pri pouku tehnike šolskih potrebščin ne 

nosijo domov.  

Odgovor učitelja je bil, da on tega ne preprečuje, in če kdo želi, lahko 

potrebščine nese domov. 

 Nekateri starši so še vedno nezadovoljni s shemo šolske prehrane. Po 

njihovem mnenju je še vedno preveč kupljene hrane. 

Ravnateljica je podala odgovor, da za našo šolo le 45% plače kuharja krite s 

strani ministrstva. Kosila v to kvoto niso šteta. Tako se plača kuharja delno 

pokriva s kuhanjem kosil za zunanje komitente. 

 Učbeniki pri nekaterih predmetih so v zelo slabem stanju. 

Ravnateljica razloži financiranje nakupa učbenikov, ki se krije iz učbeniškega 

sklada. 

 Ravnateljica razloži financiranje šolskega sklada ter pojasni nakup športnih 

rekvizitov. 

 Ravnateljica opozori na odjavljanje obrokov, ko so učenci odsotni 



  

4. Pod točko razno je ravnateljica podala odgovor na vprašanje o upoštevanju 

rezultatov NPZ pri vpisu v srednje šole. O tem odloča ministrstvo. Se pa že sedaj 

rezultati upoštevajo, a kot zadnji kriterij. 

 

 

Seja SS je bila končana ob 18:30 uri. 

 

                                                                                                

                                                                                               Zapisala: NO 

 

 

 


