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SESTANEK ŠOLSKE    
SKUPNOSTI 

Datum:     
8. 9.2008         

Prisotni: 6. a, b, c, 7. a, b, c, 8. a, b, c 9. a, b, c 
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 finančnih sredstev 
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Novosti: 

- zgradili smo igrala (njihova uporaba je 
namenjena le razredni stopnji)  

- nadomestni učitelj - če razrednik manjka, ga 
nadomešča nadomestni učitelj 

- v maju in aprilu – gradnja rolerske steze 
- tudi letos bomo organizirali izlet v London    

(3dni) 
    -   priprava Vzgojnega načrta šole 
 
Še naprej bomo izpolnjevali vizijo naše šole - Z 
odgovornostjo in spoštovanjem bomo naše poti 
tlakovali z znanjem. 
 
Izvolili smo organe ŠS: 
Predsednica:       Sabina Benedičič 9.b 
Podpredsednica: Kaja Hegedič 9.c 
Člana:                  Maša Tatič 8.b  
                              Klara Mohorič 6.b 
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Program ŠS: 
- učiteljica nam je predstavila predlog 

programa ŠS, ki so ga prejeli vsi predstavniki 
oddelčnih skupnosti 

- na RU naj se učenci seznanijo s programom 
in do naslednjega sestanka pripravijo 
pripombe 

- letošnja tema šolskega parlamenta je 
Ljubezen in spolnost; navodila za delo bodo 
razredi prejeli kasneje 

- zbiralni akciji papirja – prva bo v oktobru, 
druga pa aprila 

- letos čistilna akcija- čiščenje Kranja v soboto, 
(nadomestili bomo petk) 

- šolski plesi bodo v diskoteki Java hiša glasbe 
v Radovljici (8. in 9. razredi), ples bo 
organiziran v primeru zadostnega števila 
prijav; prvi bo novembra, drugi februarja 

- v decembru bo, tako kot lani, potekal 
nagradni kviz Ugani kateri učitelj vrti glasbo

- novoletno voščilo učencem, vodstvu in 
ostalim delavcem šole po šolskem radiu 

 
Finančno poročilo: 
Od lanskega leta nam je ostalo 4.510,07 EUR 
Za zbrani papir v lanskem letu smo prejeli  
3.358,71EUR. 
Stroški v lanskem letu 2.953,58 EUR. 
Prenos sredstev v šolsko leto 2008/2009 znaša 
4.915,20 EUR 
Čemu bomo namenili sredstva letos? 

- Vsak devetošolec bo prejel 10 evrov za valeto 
in zaključno ekskurzijo.  

 
- Kupili bomo tudi: 
-  igrače za otroke v podaljšanem bivanju, 



- 10 parov smuči in 10 parov   smučarskih 
čevljev, 

-   plazmo za čitalnico. 
- Bralna značka – plačilo nagradnega izleta. 
- Tisti učenci, ki bodo v obeh zbiralnih akcijah 

zbrali največ papirja bodo prav tako 
nagrajeni z izletom v Atlantis. Razredna    
stopnja pa bo obiskala živalski vrt. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklepi: - Predstavniki OS se strinjajo s programom 
ŠS. 

- Naslednji sestanek ŠS bo v oktobru. Do 
takrat je treba pripraviti pripombe in 
predloge na program ŠS. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                        

Zapisal-a Sabina Benedičič                                                          
Vodja ŠS: Daša Fabjan 
 


