
Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

 

 

 

VABILO 

 

Vabim te na 1. sestanek skupnosti učencev, ki bo v petek 28.9. 2018, 3. in 4. šolsko uro, v 

učilnici T3-1. Po predstavnike 1. razredov bodo prišli predstavniki 9.razredov. 

 

Dnevni red: 

1.) Predstavitev predstavnikov 

2.) Pregled programa dela za šolsko leto 2018/19 

3.) Izvolitev predstavnikov v funkcije 

4.) Drugo 

Mentorica: Petra Poje 
Vabljeni :  

-Predstavnika oddelčnih skupnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

 

 

ZAPISNIK 1. SESTANKA SKUPNOSTI UČENCEV 

PETEK, 28.9.2018 ob 9.25 v učilnici T3-1 

Prisotni : dva predstavnika vseh oddelčnih skupnosti, mentorica skupnosti učencev za šolsko 

leto 2018/19- Petra Poje 

Odsotni: predstavniki podružničnih šol (dobijo zapisnik) 

 

Dnevni red: 

1.) Predstavitev predstavnikov 

2.) Pregled programa dela za šolsko leto 2018/19 

3.) Izvolitev predstavnikov v funkcije 

4.) Drugo 

 

Ad1) 

Predstavniki so se predstavili z imenom in priimkom. Povedali so, kateri oddelek 

predstavljajo. Mentorica je učencem predstavila naloge, ki jih imajo kot predstavniki svojih 

oddelkov.  

 

Sklep: Predstavnika vsakega oddelka v svoji matični učilnici uredita kotiček-oglasno desko 

za skupnost učencev kamor bosta  prilepita obvestila o obravnavanih temah na sestankih. 

Obravnavano posredujeta svojim sošolcem in razredniku na razrednih urah, mlajši učenci 

obvestila pokažejo razredniku.  

 

Ad2) 

Mentorica, šolska pedagoginja Petra Poje je prebrala predlog programa dela Skupnosti 

učencev za šolsko leto 2018/2019 (priloga 1).  

 

Sklep: Predlog programa dela je bil soglasno sprejet. 

 

Ad3) 

Prostovoljno smo izvolili aktivne člane: predsednika, tajnika, 2 predstavnika za spremljanje 

izvajanja vzgojnega načrta, 2 predstavnika za šolsko prehrano, skrbnice za kotiček skupnosti 

učencev, predstavnike zadolžena za pozitivne misli. 

 

Ad4) 

Mentorica je predstavila dejavnosti, ki so že potekale v okviru skupnosti učencev v mesecu 

septembru: 

-Prvi šolski dan: sprejem prvošolčkov 

-Udeležba na odprtem dnevu vrat v KCK 

 



Pod drugo je mentorica predstavila dejavnosti Ob tednu otroka. In sicer v času Gibka – to je 

sicer od 1. do 12. oktobra 2018 bodo potekale KMEČKE IGRE (razpored po oddelkih je 

priloga 2) 

 

Predstavniki so opozorili oz. predlagali naslednje: 

-kotiček za žejne 

-pri kosilu si želijo skodelice, da si lahko natočijo pijačo (vodo) 

-delo na strehi je zelo moteče zlasti ob tekmovanjih 

-odmor za Gibko nekateri učitelji podaljšajo, zlasti kadar gredo ven-potem pa imajo učenci 

probleme, ker zamudijo naslednjo uro; nekateri učitelji v času Gibka izvajajo pouk po urniku 

(podaljšajo učno uro) 

-nekateri učitelji tudi ob zvonjenju za odmor za malico, nadaljujejo pouk in ne dovolijo, da 

gredo reditelji pravočasno po malico 

 

Sklep: Pripombe bomo posredovali vodstvu.  

 

Sestanek smo zaključili ob 11.10. 

zapisala: Petra Poje 

V vednost: 

-razredniki podružničnih šol Livold in Kočevska Reka 

-vodstvo šole 

 

Arhiv: 

-Skupnost učencev 

 

PRILOGI: 

-PREDLOG PROGRAMA DELA (priloga 1) 

-KMEČKE IGRE (priloga 2) 

 

 

 

 


