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Zap. številka 

sestanka:  1. 
Šol. leto: 

2017/18 
SESTANEK ŠOLSKE                  

SKUPNOSTI 

Datum:  

25. 9. 2017 

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

Odsotni:  

Dnevni red: 1. Prisotnost predstavnikov OS in volitve. 

2. LDN šole. 

3. Problematika 

4. Program dela ŠS v šolskem letu 2016/17. 

5. Otroški parlament. 

6. Zbiralna akcija papirja. 

7. Finančno poročilo. 

 

Zapisnik:  

                 K 1. 

 

 

 

 

                 K 2. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

K 3. 

 

 

 

 

     K 4. 

 

 

                  

K 5. 

 

 

                  

  

Na prvem sestanku šolske skupnosti smo izvolili predsednico, 

podpredsednika in dva člana. Za predsednika ŠS smo izvolili 

Mašo Bohinc Penček (9.b), za podpredsednico Ajdo Rekar (9.a), 

za 2 člana pa Ožbeja Markuna(6.c) in Marka Jezerška(6.č). 

 

G. ravnatelj nam je predstavil LDN šole za leto 2017/18. 

Poudarek bomo dali medsebojni komunikaciji med učenci in 

med učitelji in učenci, zmanjšanju hrupa na šoli in sodelovanju 

učencev na tekmovanjih.  

Tudi letos bomo kot lansko leto sodelovali ali organizirali 

prireditve kot so: bazar, novoletna zabava, ples devetošolcev (v 

primeru interesa) in dobrodelne akcije. 

 

 

Predlog s strani dečkov o možni zamenjavi garderobe deklice in 

dečki, zaradi prostora namenjenega za čistilke.  

Predlog organizacije kosila učencev ob 13.45 uri. Učenci bi se 

zvrstili na 5 min, začenši z 9. razredni, nato 8.,7., 6. razredi.  

 

Pregledali in sprejeli smo tudi načrt dela ŠS za šolsko leto 

2017/18. 

 

 

Letošnja tema otroškega parlamenta je »Šolstvo in šolski 

sistem«. O tej temi se bomo najprej pogovarjali na razrednih 

urah in nato o rezultatih poročali na naslednjih sestankih ŠS. 

 



O  

 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ

FRANCETA PREŠERNARANJ

 

                 K 6. 

 

 

 

 

 

                 K 7. 

 

Potekali bosta 2 zbiralni akciji papirja. Prva bo v prvi polovici 

oktobra, druga pa aprila. Potrudili se bomo, da zberemo čim več 

papirja. 

 

 

 

Denar, ki ga bomo dobili za zbrani papir, bomo porabili za: ples 

9. razredov, risalne liste, lepenko, nagradni izlet 9. razredov, 

šolski časopis Krik, cvetje za valeto, prevoze na ekskurzije in če 

bo potrebno, bomo nekaj denarja prispevali tudi v šolski sklad. 

 

 

V tem šolskem letu bo tako kot lansko leto potekala shema 

šolskega sadja, kjer je poudarek na zdravi prehrani. 

Organizirali bomo dva plesa devetošolcev (v kolikor bo interes), 

in sicer prvega v novembru in drugega v mesecu februarju. 

 

 

 

Sklepi:                                                                                                                                 

Zapisal-a Ajda Rekar 

Vodja ŠS: Kaja Kosmač 

                                             

 


