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Zapisnik 4. sestanka šolske skupnosti za šolsko leto 2017/2018 
Datum: 27. 2. 2018 
Ura: 12.30 - 13.30 
 
Dnevni red: 

1. Sprememba zvonca (obisk ravnateljice) 
2. Garderobe 
3. Razno (predlogi in pobude učencev) 

 
 
Ad1. 
Obiskala nas je ravnateljica in pojasnila zakaj želi, da se zvonec spremeni.  
 
Skupaj z učenci smo najprej preverili predloge za zvonec s prejšnjih sestankov, potem pa smo poslušali še                 
nekaj skladb in prišli do naslednjih predlogov: 
 

1. COCONUT SONG 
2. HAVANA 
3. HALL OF FAME 
4. THEORY OF A DEADMAN 
5. OFENBACH 

 
Odločili smo se za naslednjo pot izbora zvonca: 

1. v vsakem oddelku poslušajo vse predloge (mentorica obvesti učitelje in jih poprosi za uporabo              
računalnika med razredno uro ali odmorom) 

2. izvedejo glasovanje z listki 
3. če je rezultat izenačen se glasovanje ponovi le z izenačenimi predlogi 
4. zapišejo zapisnik (koliko glasov za posamezen predlog) do 9.3.2018 
5. sledi ponovni sestanek šolske skupnosti 20.3.2018 
6. skupaj prevrimo, kateri predlog je izbralo največ razredov (v primeru izenačenosti, je izbran predlog,              

ki je prejel več glasov posameznikov) 
7. izbrana melodija za zvonec je nameščena do 3. 4. 2018 

Polona pripravi obrazec za zapisnik glasovanja. 
Mentorica se dogovori z učiteljem Rihtarjem za menjavo zvonca do petka, 30. 3. 2018. 
 
Ad2. 
Dogovor za izboljšanje stanja v garderobah: 

- za letošnje leto ne bi nič spreminjali 
- predlog, da učenci nižjih razredov gostujejo v omaricah A, B, C; starejši pa v D, E, F, G, H, I, J 
- želijo da se to upošteva pri delitvi omaric za prihodnje šolsko leto 
- želijo si še kakšno dodatno klop v garderobah 

 
Ad3. 
Prehrana:  

- za dneve dejavnosti izven šole, predlagajo sirove štručke namesto sendviča s sirom 
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- manj mastne pice 
- več sladkega (sem razložila, da smernice zdrave prehrane tega ne omogočajo) 
- premajhne porcije 
- glede na odgovor ravnateljice, na enem izmed prejšnji sestankov, da je repete vedno možen, pravijo               

da ni tako 
- moti jih, da ko pridejo na kosilo po 6. uri (13.35), se jh včasih opomni da zamujajo, zato preverjamo ali                    

je kosilo do 13.45 (mentorica se zaveže, da bo govorila s kuharicami na to temo) 
Obiski za zobno higieno: 

- predlagajo ukinitev obiskov 
- moti jih predvsem vijolična pasta (sem razložila, da lahko starši kadarkoli umaknejo soglasje za              

prejemanje te paste). 
Dejavnosti v šoli v naravi: 

- želijo si več časa za počitek preko dneva. 
Učilnica na prostem: 

- želijo si več pouka zunaj (razredne ure, ostali pouk) 
- predlagajo pogostejšo uporabo učilnice na prostem. 

Vzor odraslih: 
- učenci pričakujejo, da se bomo odrasli vedno vedli tako kot to pričakujemo od njih, torej da smo jim                  

pozitiven vzor. 
 
 
 
 
 
 
Zaključili smo ob 13.30. 
 
Zapisala: Polona Klopčič 
 

Overovatelja: 
Živa Petkovšek 
Luka Stražišar 
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ZAPISNIK O GLASOVANJU 
 
 
Razred:____ 
Datum glasovanja:_____  
Število glasujočih:_____ 
 
Predlogi: 
 
COCONUT SONG 
HAVANA 
HALL OF FAME 
THEORY OF A DEADMAN 
OFENBACH 
 
Navodilo: 
Vsak lahko napiše 1 izbor. Oddati izpolnjen zapisnik mentorici ŠŠ do 9. 3. 2018. 
 
Izzid glasovanja: 
 
 

pesem število glasov 

COCONUT SONG 
 

 

HAVANA  

HALL OF FAME  

THEORY OF A DEADMAN  

OFENBACH  

 

 
Podpis predsednika in pod predsednika razreda:______________________________________________ 


