Šolsko leto: 2020/21
Datum sestanka : 1. 10. 2020

1. SESTANEK ŠOLSKE
SKUPNOSTI
Prisotni: 6. a, b, c; 7. a, b, c; 8. a, b, c, č; 9. a, b, c, č (iz vsakega oddelka sta
bila prisotna po dva predstavnika).
Dnevni red:
1. Prisotnost predstavnikov RS.
2. Predstavitev nalog Šolske skupnosti.
3. Predstavitev LDN šole – g. ravnatelj Aleš Žitnik.
4. Prehrana na šoli – ga. pomočnica Karmen Podgoršek.
5. Volitve predstavnikov šole.

Zapisnik:
AD1
Na začetku sestanka šolske skupnosti smo preverili prisotnost predstavnikov
šolske skupnosti. Prisotna sta bila po dva predstavnika iz vsakega oddelka višje
stopnje, torej 28 predstavnikov.

AD2
Prestavljena je bila vloga in naloge šolske skupnosti.

AD3

Gospod ravnatelj Aleš Žitnik je predstavil LDN šole, ki je bil potrjen 30. 9. 2020,
poleg tega smo spregovorili o nekaterih perečih vprašanjih.
Pomembne informacije za učence:
-

-

-

-

-

Na šoli 750 učencev.
Zaradi povečanih potreb bo šola zaposlila dodatno učiteljico dodatne
strokovne pomoči.
COVID situacija: g. ravnatelj je pohvalil učence za dosledno upoštevanje
navodil.
V primeru dela od doma bo delo potekalo preko orodij Office 365,
TEAMS in OneNote.
V primeru, da učenci ne bi imeli ustrezne opreme, bi si bilo le-to mogoče
izposoditi v šoli.
Čevlji se bodo puščali v garderobi, oblačila pa se bodo lahko odnesla v
učilnice.
Zaradi nastale situacije druženje večjih skupin ni dovoljeno, tako da se
bomo o izpeljavi določenih dogodkov odločali sproti (glede na navodila
NIJZ in Ministrstva za šolstvo): plesi, pustno rajanje, novoletno
druženje,…
S strani učencev je bil izpostavljen problem prostih ur zaradi čakanja na
IP → učenci lahko počakajo v matičnih učilnicah, se tam učijo, delajo
domače naloge.
Preveril se bo tudi urnik 8. c razreda, saj ima pol razreda med poukom
dve uri prosto (zaradi delitve na skupine pri TIT).
Učenci so dali pobudo, da bi se preuredili atriji in se namenili uporabi
učencev – problem so učilnice, ki se nahajajo ob atrijih in zagotavljanje
tišine.
Zaradi nastale COVID situacije imajo učenci zelo težke torbe, saj morajo
s seboj nositi učbenike in Atlas, ki so jih sicer dobili v učilnicah MAT in
GEO. Z učitelji bomo našli ustrezno rešitev. Izvedli bomo tudi naključno
tehtanje torb.
V primeru zamujanja avtobusov, razredniki učencem opravičijo
izostanek.

AD4:
Gospa pomočnica Karmen Podgoršek je predstavila novosti in poudarila pomen
vzdrževanja reda in higiene ob prehranjevanju – tako v učilnici (dopoldanska
malica) kot v jedilnici (kosilo).

Opozorila je na red v jedilnici, kjer morajo učenci enega oddelka skupaj čakati v
koloni in se usesti za isto mizo. Stolov ni dovoljeno premikati. Zaradi stiske s
prostorom je zaželeno, da učenci pojedo čim hitreje. Ob tem je zelo pomembno,
da se pogovarjamo čim tiše, saj v nasprotnem primeru nastane zelo velik hrup.

AD5:
Izvolili smo štiri predstavnike Šolske skupnosti:
- predsednica: Izabela Lampič,
- namestnik: Gašper Čeh,
- predstavnica: Maja Kovač,
- predstavnik: Blaž Gašperlin.

Zaradi pomanjkanja časa nismo uspeli pregledati programa dela v tem šolskem
letu, prednostnih nalog, finančnega poročila in teme Otroškega parlamenta, Moja
poklicna prihodnost (ki se nadaljuje iz preteklega šolskega leta). Zato bo drugi
sestanek sklican 22. 10. 2020.

Vodja Šolske skupnosti:
Petra Mali

