ZAPISNIK
1. SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI
V ŠOLSKEM LETU 2016/ 2017
DATUM : 23. 9. 2019

PROSTOR: učilnica 4. B

Uvodni pozdrav vsem predstavnikom oddelčnih skupnosti, gospodu ravnatelju in
predsedniku sveta staršev g. Aleksandru Zidanšku .
Uvodni pozdrav lanske predsednice šolskega parlamenta.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled prisotnosti predstavnikov
Predstavitev načrtovanja vizije šole ( g. Zidanšek)
Izvolitev predsednika šolske skupnosti, namestnika in zapisnikarja
Potrditev plana dela za šolsko leto 2016/ 2017
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
Pobude in predlogi

Dogovori in sklepi :
K1 Predstavniki ODDS so se vpisali na listo prisotnosti , ki je priloga zapisnika.
K2
Našega sestanka se je udeležil predsednik sveta starše, g. Aleksander Zidanšek, ki je učencem
pojasnil, kaj predstavljata vizija in poslanstvo šole. V pogovoru z učenci smo prišli do
zaključka, da so za prihodnost delovanja in življenja na šoli, zelo pomembni: spodbudno
okolje, obvladovanje stresa in dobri medsebojni odnosi . Vizija šole naj bi vključevala tudi
učenje učenja, razvijanje različnih spretnosti in izboljšanje pismenosti učencev. Gospod
Zidanšek je učence spodbudil k razmišljanju, da se moramo na poti k uresničevanju svojih
ciljev vprašati: Kaj hočemo? Zakaj hočemo? Kaj nam je najbolj pomembno? Kaj bomo
naredili za dosego zastavljenih nalog in ciljev. Učenci so izpostavili vrednote, ki nam naj
bodo vodilo pri uresničevanju naših želja in ciljev. To so spoštovanje, vedoželjnost,
ustvarjalnost, samozavest in odgovornost .
O viziji in poslanstvu se bodo učenci še pogovarjali na sestankih v svojih ODDS.
K3
Izvedli smo volitve za predsednika, namestnika in zapisnikarja šolske skupnosti. Izbrali smo
tudi učenca, ki bosta urejala oglasni kotiček ŠS.
SKLEP 1
Predsednica šolske skupnosti za šolsko leto 2016/ 17 je ANA VOGRIN iz 9.a.
Namestnica predsednice ŠS je MELANI PREDAN.
Zapisničarka je MAŠA MANDL
Oglasni kotiček ŠS bosta urejala: SANI ČREŠNAR in KAJA PREDAN .

K4
Pregledali smo naše stalne naloge in načrtovali plan dela ŠS za letošnje šolsko leto.
Predstavniki ŠS so soglasno potrdili plan dela ŠS .
SKLEP 2
Predstavniki ŠS so soglasno potrdili plan dela ŠS .

K5
Dogovorili smo se o izvedbi sprejema prvošolcev v šolsko skupnost in sprejeli sklep.
SKLEP 3
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost bomo izvedli v četrtek, 5. 10. 2016 ob 9. 20 v
šolski telovadnici.
Učenci 8.a in 8.b, ki so njihovi prijatelji , bodo pripravili naloge za prvošolce.
Program bo vodila Ana Vogrin .

K6
Učenci so izrazili željo, da bi na dan učiteljev, 5. oktobra , prevzeli vlogo učiteljev
in pomagali izvesti učne ure.
SKLEP 4
Sestanki ŠS bodo potekali enkrat mesečno, načeloma ob petkih, ob 7.30 v
učilnici 4. B

SKLEP 5
Naslednji sestanek šolske skupnosti bo 14. Oktobra 2016.

Zapisala : Tatjana Tramšek

Mentorici: Tatjana Tramšek, Anita Vogrin

Priloge:
 Lista prisotnosti
 Program dela šolske skupnosti v šolskem letu 2016/ 2017
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