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Gospod ravnatelj nam je predstavil LDN šole v šolskem letu 2011/12. 
Predstavil nam je koledar pomembnejših dogodkov in dejavnosti na naši 
šoli – tabori, ekskurzije, bazar, pust, novoletna zabava, valeta… Predstavil 
je tudi prednostne naloge v tem šolskem letu. 
 
Mentorica šolske skupnosti ga. Daša Fabjan nam je predstavila program 
ŠS za to šol. leto, soglasno smo ga potrdili.  
Program so dobili tudi vsi predstavniki OS. 
 
Tema letošnjega otroškega parlamenta je » Junaki današnjega časa-kdo so 
in zakaj?« Navodila za delo po razredih bomo dobili v mesecu oktobru. 
 
Prva zbiralna akcija papirja bo potekala že v začetku oktobra. Mentorica 
ponovno opozarja na upoštevanje pravil in dogovorov, za čim manj 
zapletov in slabe volje.  
Pravila bodo objavljena na oglasni tabli ŠS in na spletni strani naše šole. 
 
Prednostne naloge v šol. Letu 2011/12: 

- sodelovanje učencev in posameznih OS pri izvajanju vzgojnega 
načrta, hišnega reda in pravil šolskega reda. 

- Na RU se moramo seznaniti s pravilnikoma in sodelovati pri 
spremembah, če bodo potrebne. Ravnatelj nas je opozoril na glasno 
govorjenje oz. kričanje na hodnikih, med odmori, v jedilnici, ki naj 
bi ga poskušali odpraviti. 

 
Predsednica:        Karolina Rakovec 9.c 
Podpredsednica:  Klara Mohorič 9.b 
Člana:                    Neža Konc 8.b 
                               Tamara Popovič 9.a 
 
Na igrišču pred šolo, naj bi namestili mrežo za odbojko. 
 

Sklepi:                                                                                                                                 
Zapisal-a Karolina Rakovec                                                                      
Vodja ŠS: Daša Fabjan 

                                 



PORABA FINANČNIH SREDSTEV ŠS V ŠOL. LETU 2011/12 
 

1. V šolskem letu 2011/12 bomo v okviru ŠS namenili finančna sredstva za: 

 - Vsak devetošolec bo prejel 10 € za zaključno ekskurzijo.  

 - Valeta – nakup cvetja. 

 - Nakup risalnih listov za učence predmetne stopnje.  

 - Za šolski sklad bomo namenili 1000 €. 

 - Sofinanciranje šolskega glasila KRIK. 

 - Bralna značka – učencem, ki se bodo udeleţili nagradnega izleta, bomo financirali  

     prevoz. 

 - Financiranje nagradnega izleta za učence, ki bodo zbrali največ papirja: 

   - razredna stopnja - prevoz in vstopnina,  

   - predmetna stopnja – prevoz in vstopnice  za Atlantis. 

  - Nakup učbenikov za DDE 7.r – 79 kom. 

 

 

  

 

 Kranj, 13. 9.  2011                   Ţig                                  Mentorica: Daša Fabjan 

             


