Sklic šolskega parlamenta v petek, 12. 6. 2015, 2. šolsko uro
Prisotni člani šolskega parlamenta: Blaž Artač, Lara Pelko, Kristina Križaj, Maša Ferenc, Vid Šebalj, Nik
Jereb, Teja Treven, Eva Trček
Ostali prisotni: Klara Košir (1. r), Katjuša Marolt (1. r), Ana Kunc, Martin Prosen, Lenart Žerjal, Matevž
Lukan, Mateja Petrovčič, Blaž Skvarča, Nika Hribernik, Gregor Udovč (mentor SUŠ), Mitja Turk (ravnatelj),

Franci Slabe (hišnik)
Odsotni: Monika Skvarča (1. r)
Dnevni red:
1. Uvodna beseda ravnatelja
2. Poročila razredov
3. Zahvala hišniku
4. Razno
K točki 1: Ravnatelj je prisotne pozdravil, v nadaljevanju pa odgovoril na pretekle prošnje, pritožbe,
želje, ki so jih učenci izrazili na sestankih SUŠ-a v tem šolskem letu. Predvsem ga veseli, da je vsako leto
manj pritožb, kar verjetno pomeni, da so učenci bolj zadovoljni kot pretekla leta. Izpostavil je, da je šolski
okoliš miren in da naj bodo učenci pozorni na vse oblike nasilja in naj takoj sporočijo učiteljem v kolikor
nasilje zaznajo, saj lahko le tako ohranjamo nizek nivo nasilja na naši šoli. Učence je pozval, naj
upoštevajo bonton prehranjevanja pri malici in kosilu.
K točki 2: Učenci so ravnatelju poročali po razredih.
1. razred: Učenci so zadovoljni s počutjem na šoli. Pohvalili bi svojo razredničarko.
2. razred: Všeč jim je bila shema sadja. Želijo si več zbiralnih akcij. Zadovoljni so s ponudbo
krožkov, zaželijo si le angleščino že v 3. razredu. Veseli jih, da gredo z OPB na Kovk, da se lahko
igrajo v naravi. Pohvalili bi zadnji dogodek kulturni dan, ko so šli prespat na Vrh Svetih Treh
Kraljev. Pohvalili bi projekt SUŠ-a izmenjevalnico igrač.
3. razred: Pohvalili bi svojo razredničarko. Ravnatelj je poudaril, da so imeli skoraj celo šolsko leto
v razredu še pripravnico.
4. razred: Pohvalili bi učiteljico Alenko Šemrov, Amalijo Lazar Bevc in Marijo Logar. Še posebej
pa bi se zahvalili hišniku. Všeč jim je bil športni dan na Slavnik in kulturni dan na Vrhu Svetih
Treh Kraljev, kjer so prespali.
5. razred: Pohvalili bi svojo razredničarko.
6. razred: Pohvalili bi športni dan na Snežnik. Zahvalili bi se hišniku, ker jim je redno odpiral
omarice. Za prihodnje leto si želijo plesni in nogometni krožek. Pohvalili bi izvedbo zadnjega
dneva dejavnosti v Ljubljani. Ravnatelj jih je opozoril, da se v tem obdobju prične pojavljati
medvrstniško nasilje, zato je spraševal ali v razredu zaznavajo kakšne oblike nasilja ali izločanja
posameznikov iz skupine. Odgovorili so, da nasilja ne zaznavajo niti ne izločanja posameznikov.
7. razred: Pohvalili bi izvedbo športnega dne na Snežnik. Pohvalili bi dan dejavnosti v Ljubljani
(živalski vrt in ogled Ljubljane). Pohvalili bi učiteljico Urško Košak za dobro razlago.
8. razred: Pohvalili bi izvedbo zadnjih dni dejavnosti. Želijo si, da bi pred šolo na stebre narisali
grafite ali izdelali mozaik. Ravnatelj je dodal, da bi se zunanji grafiti lahko poškodovali, saj se v
bližini stebrov zadržujejo najstniki v popoldanskem in nočnem času. Dodal je, da bo poskrbel, da

se bo projekt izvedel pod okriljem učiteljice Marije Logar. Predstavnik je pozval dečke, naj
opravljajo malo potrebo v zato namenjen prostor, da ni vse okoli školjke mokro.
9. razred: Zahvalili bi se ravnatelju, da jim je dovoli oditi na končni izlet. Zahvalili bi se učiteljici
Mojci Klemen, Urški Košak in učitelju mag. Gregorju Udovč za organizacijo, pogum in
pripravljenost pri vodenju oz. spremstvu na končnem izletu. Pohvalili bi izvedo vseh dni
dejavnosti v tem šolskem letu. Za prihodnje leto predlagajo ravnatelju, da omogoči ob lepih
sončnih dnevih izhod na ograjo ob poti na Kovk, ki je obsijana s soncem.
K točki 3: Na sestanek so v tem delu povabili g. hišnika, Francija Slabeta, in se mu ob odhodu v pokoj
zahvalili za njegovo delo.
K točki 4: Ravnatelj je povedal, kaj nas čaka v prihodnjem letu. Vrtec se bo izselil na novo lokacijo, šola
pa bo pridobila nekaj novih prostorov. Imeli bomo ločeno razredno in predmetno stopnjo. Malica se bo
spremenila, saj bomo imeli svojo kuhinjo. V prihodnjem šolskem letu bomo imeli na šoli projekt Domače
naloge, saj želimo, da jih učenci vestneje opravljajo.

Ravnatelj: Mitja Turk

Zapisal: Gregor Udovč

Predsednica SUŠ: Eva Trček

