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SESTANEK ŠOLSKE           
SKUPNOSTI 
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10. 9. 2007          

Prisotni: 5. a, b, c, 7. a, b, c, 8. a, b, c, 9. a, b, c, č  
Odsotni: / 
Dnevni red: 1. Uvodni pozdrav 

2. Prisotnost predstavnikov OS 
3. LDN šole – predstavil ga je g. ravnatelj 
4. Izvolitev organov ŠS 
5. Program ŠS 
6. Finančno poročilo za lansko šolsko leto in razporeditev fin. sredstev 

za letos 
7. Tekmovanje Male sive celice 
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- čitalnica – prostor je namenjen za učenje, delanje domačih nalog 
- novost – kartice za kosilo – cena 4 evre (samo predmetna stopnja) 
- vizija naše šole je – Z odgovornostjo in spoštovanjem bomo naše poti         
tlakovali z znanjem; sprejeli so jo učenci, učitelji in svet staršev 
- pri izbirnih predmetih so možni izleti v tujino ( 2- 3 dni) 
- obnovili bomo atletsko stezo 
- učenci naj sodelujejo pri  projektih v katere je vključena naša šola  
- med poukom je prepovedano hoditi izven šolskega okoliša 
 
Izvolili smo predstavnike ŠS: 
predsednica – Tajda Jovanovič 9.a 
podpredsednica – Nina Klemenčič 9.č 
člana - Sabina Benedičič 8.b 
          - Klavdij Starman 7.b 
 
Program ŠS: 
- učiteljica nam je predstavila predlog programa ŠS 
- na RU naj se učenci seznanijo s programom in do naslednjega sestanka 
pripravijo pripombe 
- sodelovali bomo pri pripravi vzgojnega načrta šole 
- letošnja tema otroškega parlamenta je Zabava in prosti čas mladih; o 
načinu dela se bomo dogovorili na naslednjem sestanku 
- zbiralni akciji papirja – prva bo začetek oktobra, druga aprila 
- šolski plesi bodo v diskoteki Java hiša glasbe v Radovljici; organizirani 
bodo samo v primeru zadostnega števila prijav; ples je namenjen učencem 
8. in 9. razredov; prvi bo novembra, drugi februarja 
- v decembru bo, tako kot lani, potekal nagradni kviz Ugani kateri učitelj 
vrti glasbo 
- novoletno voščilo učencem, učiteljem, vodstvu in ostalim delavcem šole po 
šolskem radiu 
 
 
 Od lanskega šolskega leta nam je ostalo  3.571,38 € 
 Za zbrani papir v lanskem letu smo prejeli 1.727,00 € 
 Stroški  v lanskem letu so znašali 2.256,79 € 
 Prenos sredstev  v šolsko leto 2007/08  znaša 3041,79 € 
 Čemu bomo namenili sredstva letos? 
- Vsak devetošolec bo prejel 10 € za valeto in zaključno ekskurzijo. 
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- Za šolski sklad smo namenili 500 €. 
- Bralna značka – učencem, ki se bodo udeležili nagradnega izleta bomo 

financirali prevoz. 
- Nagradni izlet za učence, ki bodo zbrali največ papirja – razredna in 

predmetna stopnja. 
 
Udeležili se bomo tekmovanja Male sive celice: 

- prijavili bomo dve ekipi - šest učencev 
- v kolikor bo prijavljenih več učencev, bomo izvedli predhodno šolsko 
tekmovanje 
- 1. tekmovanje bo 18. oktobra na OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki              
 

Sklepi: - Predstavniki OS se strinjajo s programom ŠS. 
- Nagradni izlet ( v okviru zbiralne akcije papirja) bomo organizirali 

letos v Atlantis. 
- Naslednji sestanek ŠS  bov začetku oktobra. Do takrat je treba 

pripraviti pripombe in predloge na program ŠS.                                         
Zapisal-a Tajda Jovanovič                                                                  
Vodja ŠS: Daša Fabjan 
  
 
 
 

 
 


