
Zap. številka 

sestanka:  1. 
Šol. leto: 

2014/15 
SESTANEK ŠOLSKE                  

SKUPNOSTI 

Datum:  

8. 9. 2014                         

Prisotni: 6.a,b,c, 7.b, 8.a,b,c, 9.a,b,c 

Odsotni: 7.a,c 

Dnevni red: 1. Prisotnost predstavnikov OS. 

2. LDN šole. 

3. Program dela ŠS v šolskem letu 2014/15. 

4. Otroški parlament. 

5. Zbiralna akcija papirja. 

6. Finančno poročilo. 

7. Volitve. 

8. Razno. 

 

Zapisnik:    

Na prvem sestanku smo izvolili predsednico, podpredsednika in 

tajnika. Največ glasov je prejela Lida Križnar, ki je postala 

predsednica. Podpredsednik je Gal Gros, predlagali smo še dva 

člana: Tejo Sajovic in Tevža Sitarja. 

 

Pregledali smo načrt dela ŠS za šol. leto 2014/15 in ga sprejeli. 

 

Nato pa smo spregovorili nekaj besed o  letnem delovnem načrtu  

šole za šol. leto 2014/15, ki ga je predstavil g. ravnatelj. 

Letos naj bi dali poudarek bralni pismenosti, veščini, ki 

učencem dela velike težave. Problem na šoli je tudi hrup na 

hodniku, v učilnicah in v jedilnici. Skupaj z učitelji in 

ravnateljem bomo iskali rešitve za ta problem.  

Nekaj besed smo namenili tudi primernemu oblačenju in 

ličenju. 

Tudi letos bodo na naši šoli, tako kot prejšnja leta, potekale 

prireditve kot so, bazar, pust, novoletna zabava, dobrodelne 

akcije (rdeči križ, zbiranje oblačil in hrane), srečanje 

gledališčnih skupin, commeniusov projekt. 

 

Letošnja tema otroškega parlamenta je » Izobraževanje in 

poklicna orientacija ». O pripravah nanj bomo govorili na 

naslednjem sestanku ŠS. 

 

V oktobru in aprilu pa bosta potekali zbiralni akciji papirja. 

Denar, ki ga bomo dobili z zbiranjem starega  papirja, bomo 

porabili za: nagradni izlet devetošolcev, valeto, atlase, šolski 

časopis, risalni papir in šolski sklad. 

 

Imeli bomo tudi dve delovni soboti in sicer 13. septembra in 28. 

marca.  V šol. letu 2014/15 bo šestkrat ali sedemkrat potekala 

shema šolskega sadja, s poudarkom  na zdravi prehrani. Uvedli 

naj bi tudi predajo ključa, ples (v kolikor se bo prijavilo dovolj 

učencev).   



Sestanek smo končali z razpravo o prenovljenih WC-jih, ter o 

pomanjkanju brisačk v garderobi telovadnice. Dogovorili  smo 

se, da bomo pazljivejši pri njihovi porabi. Pogovarjali  smo se 

tudi o primernem odnosu do šolske lastnine. 

 

Sklepi:                                                                                                                                 

Zapisal-a Urša Sladič 9.b 

Vodja ŠS: Daša Fabjan 

                                             

 


