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ZAPISNIK
1.

sestanek šolske skupnosti
Prisotni: Danijel Oštir, Taja Zupanc , Nika Jelen,Alen Kovačič, Leon Vidmajer, Žiga Gnader, Alex
Košak, Miha Stropnik, Staša Dajič, Denis Dernovšek, Anja Vidic, Goran Božič, mentorica šolske
skupnosti Karmen Posedel Golob in ravnateljica Petra Petrovič Pražnikar.
Odsotni: /
DNEVNI RED

1.

Seznanitev z nalogami in poslanstvom šolske skupnosti in pomenom prenašanja informacij med
njimi in njihovimi oddelki.

2.

Izvolitev predsednika in namestnika šolske skupnosti.

3. Predstavitev programa dela.
4. Dogovor o zbiralnih akcijah.
5. Seznanitev s temo otroškega parlamenta 2017.
6. Pobude in predlogi.
Sestanek je vodila mentorica šolske skupnosti, Karmen Posedel Golob.
AD 1
Mentorica šolske skupnosti je pozdravila prisotne predstavnike razredov in ravnateljico, Petro
Petrovič Pražnikar. Prisotne je seznanila z nalogami in poslanstvom šolske skupnosti.
Poudarila je, da je naloga šolske skupnosti ustvariti čas in prostor, v katerem bodo predstavniki
učencev prisluhnili drug drugemu, spregovorili o pobudah, kritikah, predlogih in tako predstavljali
glas otrok. Pri svojem delu bo šolska skupnost spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
evalvirala hišna pravila, vzgojni načrt ter podajala pobude za dopolnitve in spremembe pri delu in
vsakdanjem življenju šole.
AD 2
Člani šolske skupnosti so izvolili predsednika šolske skupnosti in namestnika. Člani so predlagali
Miha Stropnika, Žiga Gnaderja in Stašo Dajić. Sledile so anonimne volitve. Vsak član je na listek
napisal ime svojega kandidata.
Sklep št. 1:
Predsednik šolske skupnosti v šolskem letu je Miha Stropnik, namestnica pa Staša
Dajić.

AD 3
Mentorica šolske skupnosti je predstavila program šolske skupnosti za šolsko leto 2017/18.
Člani šolske skupnosti so se strinjali s programom.

MESEC:

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

TEMA:

DEJAVNOSTI:

Uvodno srečanje
Ureditev INFO table ŠS

Seznanitev z nalogami in poslanstvom
šolske skupnosti in pomenom
prenašanja informacij med njimi in
njihovimi oddelki.
Izvolitev predsednika in namestnika šolske skupnosti.
Predstavitev programa dela.
Dogovor o zbiralnih akcijah.
Seznanitev s temo otroškega parlamenta.
Pobude in želje v tednu otroka.

Teden otroka

Komunikacija
Šolski parlament

Aktivnosti v tednu otroka.
Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud o šolskem delu. Razgovor
o pravicah otrok, konvencija, dolžnosti otrok in
izpolnjevanje slednjih.
Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud o šolskem delu.

Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.
Skupen posvet z ravnateljico (prenos mnenj, pobud, idej
…).
Načrtovanje božično-novoletnih aktivnosti.
Razgovor o temi šolskega parlamenta 2018: Šolstvo in
šolski sistemi.

Ustvarjalna delavnica.
Organizacija in izvedba božicno-novoletne pošte.
Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.

DECEMBER

Praznovanje

JANUAR

Aktivno preživljanje prostega
časa, pasti interneta

FEBRUAR

Kultura

MAREC

Ljubezen

Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.
Šolski časopis – prispevek ŠS.

Planet zemlja

Kako skrbimo za čisto okolje?
Čistilna akcija.
Aktivnosti na šoli, ki bodo pripomogle pri skrbi za okolje.

APRIL

Debata, ogled spletnih pasti.
Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.

Izvedba valentinove pošte.
Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.

MAJ

Nagrade

Skupen posvet z ravnateljico (prenos mnenj, pobud, idej
…).
Predlogi za nagrade (naj športnik šole, za lep odnos do
vrstnikov, …).

JUNIJ

Zaključno srečanje

Analiza, pregled dela, debata o varnem preživljanju
počitnic.

Sklep št.2 : Člani šolske skupnost so z dvigom rok potrdili letni načrt dela šolske
skupnosti.
AD4
Mentorica šolske skupnosti je članom predstavila zbiralne akcije, ki potekajo na šoli.
Ravnateljica je povedala, da je pomembno, da navdušijo sošolce za zbiranje papirja, saj denar, ki ga
dobimo za zbrani papir, namenimo za izlete in ekskurzije.
Alex Košak je predlagal, da bi lahko ta denar namenili za ogled kino predstave.
Ravnateljica je poudarila tudi pomen solidarnosti pri zbiranju zamaškov in varovanje narave pri
zbiranju papirja in praznih baterij ter kartuš.
Mentorica šolske skupnosti je povedala, da bo tudi sama prinašala papir v šolo in bo tako dober
vzgled drugim. Spodbudila je tudi ostale člane, naj bodo zgled sošolcem in redno prinašajo v šolo star
papir.
AD5
Člani šolske skupnosti so bili seznanjeni s temo šolskega parlamenta 2017/18, ki bo ŠOLSTVO IN
ŠOLSKI SISTEMI. Ravnateljica je predstavila koncept parlamenta in naznanila, da je v letošnjem
letu organizator regijskega parlamenta II. OŠ Žalec.
AD6
Pod točko razno je ga. Posedel Golob spodbudila člane, naj podajo predloge in pobude.
Učenec Goran Božić je pohvalil hišnika Igorja. Hvaležen je, da mu lahko pomaga pri delu.
Miha Stropnik je povedal, da mu je všeč, ker so učitelji prijazni. Tudi ostali člani so se strinjali.
Alex Košak je izpostavil, da pogrešajo večnamenski prostor. Ravnateljica je povedala, da je na šoli
prostorska stiska, da imamo letos več oddelkov in obljubila, da se bo v prihodnosti potrudila
pridobiti kakšen dodaten prostor. Učenec Žiga Gnader pogreša prostor, v katerega bi se umaknil,
kadar bi rad imel mir. Moti ga hrup in včasih želi biti sam v tišini.
Zapisala:
Karmen Posedel Golob

Mentorica šolske skupnosti: Karmen Posedel Golob

