
Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

 

 

VABILO 

 

Vabim te na 2. sestanek skupnosti učencev, ki bo v četrtek 11.10. 2018, 3. šolsko uro, v učilnici T3-1. 

Po predstavnike 1. razredov bodo prišli predstavniki 9.razredov. 

 

Dnevni red: 

1.) Zaključek kmečkih iger 

2.) Ocenjevanje pladnjev za malico 

3.) Šolski ples 

4.) KOTIČEK ZA LAČNE 

5.) 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 2. SESTANKA SKUPNOSTI UČENCEV 

ČETRTEK, 11.10.2018 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) Zaključek kmečkih iger 

2) Ocenjevanje pladnjev za malico 

3) Šolski ples 

4) KOTIČEK ZA LAČNE 

5) Drugo  

Ad1) 

Zaključek kmečkih iger bo v petek, 12.10. v času GIBKA.  

 

Sklep: Učenci v vsakem oddelku izberejo po 1 učenca, ki jih bo zastopal. Razen v 5.c, kjer naj izberejo 6 

predstavnikov.  

Za fotografiranje bo poskrbel učenec 6.razreda. 

 

Ad2) 

V letošnjem letu bo potekalo ocenjevanje pladnjev pri malici. Ocenjevanje bo potekalo 1 x na mesec- takrat 

bomo tudi razglasili zmagovalca. Po trimesečju bomo oddelku z največjim številom točk podarili simbolično 

nagrado.  

Ocenjevalci: 2 predstavnika skupnosti učencev, mentorica skupnosti učencev, kuharica. 

 

Ad3) 

V četrtek 25.10. je predviden šolski ples za učence od 7. do 9. razreda. Organizatorji plesa so učenci z 

razrednikom 9.a. 

 

Ad4) 

V avli šole smo pripravili kotiček za lačne. V kotičku si lahko učenci postrežejo sadje, nedotaknjeno hrano od 

malice. Hrano, ki jo učenci vzamejo, morajo pojesti v avli šole in je ne prenašajte po šoli. 

Vsak učenec naj vzame en sadež ipd. in ne ne cele zaloge. V kolikor se učenci ne bodo držali, bomo kotiček 

ukinili. 

Učenci so predlagali še enega dežurnega učenca pri malici, ki bi prinašal nedotaknjeno hrano v šolsko jedilnico, 

na pladnju pa bi bila vedno še ena vrečka namenjena temu. 

Sklep: Predlog bomo posredovali vodstvu šole. 

Ad5) 

Pod razno so učenci predlagali različne aktivnosti/akcije v okviru skupnosti učencev. 

 

Sestanek smo zaključili ob 10.10. 

zapisala: Petra Poje 

V vednost: 

-razredniki podružničnih šol Livold in Kočevska Reka 

-vodstvo šole  


