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Zapisnik 1. sestanka šolske skupnosti za šolsko leto 2017/2018 

Datum: 26.10.2017 

Ura: 12.45 - 13.30 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev članov (vključitev celotne 2. triade) 

2. Papirne akcije - uskladitev z gasilci 

3. Vzgojni načrt - predstavitev in mnenje učencev 

4. Razno (predlogi, pobude učencev) 

 

 

Ad1. 

Vsak predstavnik razreda je povedal svoje ime in kateri razred predstavlja.Letos smo prvič medse povabili 

tudi učence 4. in 5. razreda (Taia Doles, Ažbe Perko, Vid Brezec, Iva Cantarutti, Erik Šen, Tim Zidar, Živa 

Petkovšek, Alan Abidović). Predstavili so kar nekaj svojih pogledov, pričakovanj in predlogov. 

 

Ad2. 

Za papirne akcije smo se dogovorili, da poprosimo sošolce, ki so člani prostovoljnih gasilskih društev z 

Rakeka in Unca, da bi lažje uskladili termin zbiranja papirja za valeto. Kdo bo koordiniral to zbiranje, pa se 

bomo dogovorili kasneje. 

 

Ad3. 

 

Predstavila sem vzgojni načrt za šolsko leto 2017/2018. Pogovarjali smo se predvsem o delu v okviru 

celotnega življenja in dela šole. Zanimala jih je diferenciacija po nivojih znanja pri določenih predmetih. 

Ugotovili smo, da je večina (prisotnih na sestanku) njih zelo močna na področju matematike in športa, nekaj 

manj pa se jih rado pohvali  s svojim glasbenim in tehničnim znanjem. 

 

Izpostavili so krajše ure športa zaradi preobuvanja in hoje v drugo stavbo. Pogosto pa jih ovira še gneča v 

garderobah (mlajše in starejše učence) ter občasno učiteljevo neupoštevanje pričetka odmorov. Nekateri so 

izrazili željo po daljših odmorih (iz 5 na 10 minut, ter podaljšanje odmora za malico na 30 minut). Se pa je tu 

pojavilo tudi vprašanje posledičnega podaljšanja pouka oziroma bivanja v šoli na račun daljših odmorov.  

Pravijo, da potrebujejo več oddiha med odmori, učenci razredne stopnje so izrazili željo, da bi menjavo 

zvezkov za naslednjo uro, lahko izvedli minuto ali dve pred koncem ure, da bi lahko odmor izkoristili za pravi 

oddih (sprehod do hodnika, malce gibanja…) - kot je navedeno pod zadnjo alinejo, 3. točke VN “možnost 

oddiha med učnimi urami”. 

 

Ad4. 

Učenci 9. razreda načrtujejo organizacijo plesa. Vse podrobnosti bodo še sporočili. 

 

Predlagali so, da bi imel gospod Božidar, spravljene rezervne ključe za omarice. Ta predlog so podkrepili s 

tem, da ko vračajo ključ po pouku, gredo obuti do uprave, kar povzroča nered in izposoja ključa v tajništvu je 

za njih zelo dolgotrajna. 

 

Vsi so izpostavili gnečo pri garderobnih omaricah. Dogovoril smo se, da po jesenskih počitnicah pogledamo 

tloris omaric, kje ima kakšen razred omarice in se potrudimo poiskati rešitev, ki bo ugodnejša. (ideje: učenci 

isti razredov skupaj, morebitni premik omaric…). 
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Omenili so majhnost telovadnice, rušenje stropa v primerih, ko se ga žoga dotakne. 

 

Dogovorili smo se za izvedbo glasovanja o novem zvonjenju. Pripravijo predloge, da naslednje sestanka, ki 

bo v novembru. Potem urejamo naprej. 

 

Pevci in pevke si za nastope želijo majice druge barve, kot jih imajo sedaj. 

 

Opazili so, da zmanjkuje brisačk za obrisati roke v razredih, oni pa bi jih potrebovali za normalno in higiensko 

umivanje rok. 

 

Izpostavljena je bila želja po ogrevanju in čiščenju telovadnice s strani šole tudi popoldne in med počitnicami 

- razložila sem jim, da v tem času upravlja s telovadnico občina Cerknica in ne šola, in da lahko informacije 

poiščejo tam. 

 

Izpostavili so strgano mrežico na košu na igrišču pred šolo - povedala sem, da se mreže uničuje popoldne, 

da smo se že v aktivu športa ukvarjali s krivci in da so oni (trenutni učenci) vzor, da tudi ko končajo osnovno 

šolo, še vedno spoštujejo šolsko lastnino, saj bo le tako lahko na voljo vsem v vsakem času. 

 

Izpostavljena je bila gneča pri kosilu. Zavezala sem se, da bom preverila kdaj hodijo na kosilo učenci opb-ja 

in ali se da kaj storiti v samem vrstnem redu prihajanja na kosilo in s tem zmanjševanja gneče. 

 

Učenci 2. triade (4. in 5. r) si želijo enako krožnike kot njihovi starejši sošolci, z obrazložitvijo, da tudi doma 

jedo iz enakih krožnikov kot njihovi vsi odrasli v družini. 

 

Kar veliko smo se pogovarjali na temo prehrane, tu je nekaj njihovih opažanj: 

- velikost bureka (premajhen) 

- želja po alternativni, kadar je za malico burek ( sirov/jabolčni) 

- več mesa  

- večji obroki za starejše učence pri malici in kosilu 

- jogurt pri bureku 

- prepogosto mlečni zdrob in premajhne porcije 

- bolj raznolik jedilnik (“vsako leto enako”) 

- testenine kuhane “al dente” 

 

Zaključili smo ob 13.30. 

 

Zapisala: Polona Klopčič 

 

Overovatelja: 

Luka Stražišar 

Lenart Logar  

 


