OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber
Tel.: 07 34 88 100
e-pošta: info@os-velikigaber.si
DŠ: 47660759

Štev.: 6003-4/2017-1
Datum: 11. 9. 2017
ZAPISNIK 1. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE,
KI JE BIL 11. 9. 2017 OB 13.00 V ŠOLSKI KNJIŽNICI
Prisotni: Luna Kepa Uhan, Lovro Kek, Tim Zupančič Brdnik, Mark Kozlevčar, Maša Ozimek,
Lea Jerlah, Ana Grošelj, Sara Rožič, Adrijan Zorec, Žan Oven, Mark Hribar, Tara Zakotnik,
Ivana Curk, Sašo Zaletel, Urška Špec, Neža Sever, Val Predalič, Matej Gorišek, Ema Gnidovec,
mentorica skupnosti učencev šole Andreja Jaklič.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika skupnosti učencev
2. Izvolitev predstavnikov za šolski parlament
3. Načrtovanje dela skupnosti učencev šole
4. Predlogi, pohvale, težave
5. Razno
K 1. točki:
Za predsednico skupnosti učencev šole je bila izbrana lanska podpredsednica Ema Gnidovec,
za podpredsednika pa s tajnim glasovanjem Matej Gorišek.
K 2. točki:
Predstavniki za šolski parlament so:
2. a
3. a
4. a
4. b
5. a
6. a
7. a
7. b
8. a
9. a

Lovro Kek
Tim Oven
Lea Jerlah
Sara Rožič
Adrijan Zorec
Mark Hribar
Sašo Zaletel
Urška Špec
Val Predalič
Ema Gnidovec

K 3. točki:
Sprejet je bil naslednji program dela:

NAČRTOVANI
SKLICI
volitve članov skupnosti
učencev šole (po dva
predstavnika na oddelek)
1. sklic:
 priprava programa

NOSILEC

ČAS

razredniki

september

Andreja Jaklič s
predstavniki

september

OPOMBE

skupnosti učencev
šole
 volitve predstavnikov
za šolski parlament
 predlogi in pripombe
oddelčnih skupnosti
2. sklic:
 organizacija sprejema
prvošolcev v skupnost
učencev šole
 aktualni dogodki
3. sklic:
 aktualni dogodki
 predlogi in pripombe
oddelčnih skupnosti
4. sklic:
 pregled dela v
šolskem letu 2017/18
 predlogi za pohvale

PREDVIDENE
AKTIVNOSTI

oddelčnih
skupnosti

Andreja Jaklič s
predstavniki
oddelčnih
skupnosti

november

Andreja Jaklič s
predstavniki
oddelčnih
skupnosti

februar

Andreja Jaklič s
predstavniki
oddelčnih
skupnosti

maj

NOSILEC

ČAS

zbiranje starega papirja

hišnik

oktober,
april

Učenci menijo, da je delitev denarja po
razredih glede na količino zbranega
papirja dobra rešitev.

Začetek Bralne značke in
intervju z gostom

Andreja Jaklič

oktober

Darilce za gosta pripravi 7.a.
Intervju z gostom izvedeta Neža Sever in
Klara Planinšek.

zbiranje iztrošenih
kartuš, trakov, tonerjev

vsi razredi

celo leto

sprejem prvošolcev
skupnost učencev šole

Andreja Jaklič

december

Vsebino pripravi Ema Gnidovec in
četrtošolci.

valentinovo

Ema Gnidovec
Val Predalič

februar

presenečenje
devetošolcev
klopi na vrtu

devetošolci

februar

posaditi drevo

Justina
Zupančič s
prvošolci
razredi 1-6

april

Za Valentinovo bomo pripravili
valentinovo skrinjico za pisma. Nalogo
sta prevzela Ema Gnidovec in Val
Predalič.
Za pusta bo v popoldanskem času
organiziral presenečenje 9. razred.
7. razred v KZ preveri možnost za
donacijo palet in drugega potrebnega
material.
Jamo bo izkopal 8. razred.

vsi razredi

pomlad

vsi razredi

november,
december

mini vrtiček okoli
dreves
skrb za zelenjavni vrt

zbiralna akcija hrane

učenci 7.-9.
razreda

Vsak razred okoli svojega drevesa uredi
mini vrtiček.
Učenci 6.-9. razreda poskrbijo, da se vrt
prekoplje in pripravi na setev. Vrt
zasejejo učenci 1.-5. razreda.

menjalnica igrač

april

okraševanje razredov

vsi razredi

december,
februar

srečelov
skupna smrečica

9. razred
vsi razredi

december
december

darilca za razrede

vsi razredi

december

Igrače izmenjajo učenci 1.-5. razreda,
starejši učenci poskrbijo za
organizacijo.
Učenci so predlagali, da bi razred
okrasili decembra in v času pusta.
Učilnice bi ocenjevali v pustnem času.
Vsak oddelek pripravi 4 enake okraske
za skupno smrečico.
Oddelki 1-5 in 6-9 bodo izžrebali en
oddelek, za katerega bodo pripravili
darilo s sporočilom in ga postavili pod
smrečico. Darilo ne sme biti kupljeno.
Na predpraznični dan vsak oddelek
svoje darilo pride iskat pod smrečico.

K 4. točki:
Predlogi učencev:
Šestošolci so povedali, da so pouk na predmetni stopnji začeli brez posebnosti. Za njih nov
način poteka šolskega dne jim je všeč.
Sedmošolci so povedali, da ob koncu odmora ne zvoni vedno, pogrešajo pa tudi uro v
telovadnici. Mentorica bo delovanje preverila pri ravnatelju.
Sedmošolci so pohvalili mizo za dežurnega. Mentorica je učence opozorila, da je po mizi
prepovedano čečkati ali jo kakor koli drugače uničevati.
Sedmošolci so predlagali, da bi papir zbirali skupaj (7.a in 7.b) in ne vsak oddelek posebej.
Dogovorili smo se, da se o tem pogovorijo z razrednikoma pred začetkom zbiranja.
Devetošolci so predlagali, da vsak učenec pred oddajo pladnja poskrbi, da je pladenj suh in
na njem ni ostankov hrane. Učence, ki se dogovora ne bodo držali, naj dežurni učenec
zabeleži v dnevnih dežurstva. Prisotni na sestanku so se s predlogom strinjali, o predlogu
bodo poročali na razrednih urah.
K 5. točki:
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost bo predvidoma decembra. Za načrtovanje
natančnejšega poteka sprejema bo sklican nov sestanek.
Mentorica skupnosti učencev je povedala, da bo konec septembra za nekatere učence od 6.
do 9. razreda organiziran kulturno-jezikovni tabor.
Sestanek je bil zaključen ob 14.15.
Zapisala:
Andreja Jaklič,
mentorica SUŠ

