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Zapisnik 3. sestanka šolske skupnosti  
Datum: 2. 2. 2017 
Ura: 11.55 - 12.40 
Prisotni: Anis Abidović, Matej Mavsar,  Lina Kovšca, Jon Jambrošič, Tilen Arnej Beber, Dejan Savić, David 
Pivk, Primož Jernejčič, Urban Zorman, ravnateljica, Polona Klopčič 
 
Dnevni red: 

1. Posvet o motečih dejavnikih 
2. Razno 

 
 
Ad1. 
 
Čistoča šola - ločevanje odpadkov, pobiranje smeti, če jih vidiš; zapiranje vrat stranišč (prezračevanje, 
gretje). 
 
Vedenje v garderobi - Simona izvaja navodila ravnateljice in pravila šolskega reda (po pouku domov). 
 
Odnos do hrane - spoštujemo različnost okusov, vodja prehrane se trudi  za pestrost jedilnikov, zakonodaja 
določa čim manj predelane hrane, brez sladkorja (otroci so izpostavili bio prehrano, želijo si goveji/puranji/ 
piščančji zrezek namesto svinjskega), različne vrste kruha. Ravnateljica je izpostavila, da šola nabavlja 
hrano, če se le da, od lokalnih pridelovalcev. 
Pogovarjali smo se o vsakoletni anketi o šolski prehrani (izpolnijo učenci, straši). Dogovorili smo se, da v 
oddelkih povprašajo za konkretne kritike in predloge glede prehrane (na naslednjem sestanku šolske 
skupnosti, bomo zbrali te podatke in o njih seznanili vodjo prehrane in mogoče poiskali kakšen kompromis). 
 
Opravljanje domačih nalog - ali obstaja povezava med opravljanje nalog in učnim uspehom (letos ob 1. OO 
izjemno slab uspeh, veliko graj…) - učenci se strinjajo, da obstaja za tiste učence, ki so težje uspešni. 
Ugotovili smo, da učitelji dajejo domačo nalogo različnih zahtevnosti (s čimer se otroci strinjajo), da pa bi si 
želeli več domače naloge, ki bi predstavljala izziv. 
 
Na tem mestu je ravnateljica podala še svoja navodila: 

- zapiranje vrat sanitarij; 
- uničevanje oziroma “igranje” s kopalniško opremo ni dovoljeno in bo sankcionirano; 
- šola upošteva (pa ji ne bi bilo treba) verskih zadržkov pri prehrani 
- domače naloge so dolžnost učencev; 
- pravila šolskega reda je potrebno striktno upoštevati (vedenje v garderobah, spoštljiv odnos do vseh 

zaposlenih); 
- vsa ta navodila in poudarki naj se s pomočjo tega zapisnika prenesejo v vsak oddelek. 

 
Ravnateljica oddide. 
 
Ad2. 
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Pogovarjali smo se o tem, kako raznoliko je znanje posameznikov v oddelkih, kako bi si učenci, ki osnovne 
stvari  že znajo, želi reševati le zahtevnejše naloge, ne pa osnovne in še zahtevnejše. Odprli smo temo 
zunanje diferenciacije, notranje diferenciacije, sami so izpostavili svoje izkušnje o pomoči šibkejšim učencem 
(zelo težko je nekomu razložiti, ki ne razume). 
 
Naslednji sestanek po zimskih počitnicah (1 izmed tem, o katerih se bomo pogovarjali: Predlogi in kritike za 
šolske prehrano.) 
 
 
 
Zapisala: Polona Klopčič 
 
 
Overovatelja: Urban Zorman 
                      Primož Jernejčič 

 


