1. SKLIC ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ ROVTE
Sreda, 29.11.2017 v učilnici U8
Zapisnik 1. sestanka skupnosti učencev šole – SUŠ
Prisotni:
Zala Gorišek, Jonatan Šemrov, Jasmina Brenčič, Zala Kavčič, Gaja Treven, Tobija Kunc, Andraž Trček,
Pia Pivk ( namesto Julije Gorišek), Monika Skvarča, Blaž Pelko, Vita Turk, Vid Menegatti, Martin
Prosen, Meta Lukan, Kristina Križaj, Anja Krvina, Matevž Lukan, Manca Oblak, Mateja Petrovčič, Vid
Šebalj, Nejta Bremec (mentorica)
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev članov SUŠ
Izvolitev predsednika in podpredsednika
Predstavitev letnega načrta
Poročila razredov
Izmenjevalnica daril
Okraševanje novoletne jelke in učilnic
Razno

K točki 1: Najprej je mentorica ga. Nejta Bremec vse lepo pozdravila in predstavila navzoče.
Predstavniki razredov v SUŠ so:
Razred
1.a
1.b
2.a
3.a
4.a
5.a
6.a
7.a
8.a
9.a

Zala Gorišek
Jasmina Brenčič
Gaja Treven
Andraž Trček
Monika Skvarča
Vita Turk
Martin Prosen
Kristina Križaj
Matevž Lukan
Mateja Petrovčič

Jonatan Šemrov
Zala Kavčič
Tobija Kunc
Pia Pivk ( namesto Julije Gorišek)
Blaž Pelko
Vid Menegatti
Meta Lukan
Anja Krvina
Manca Oblak
Vid Šebalj

Sledila je predstavitev ciljev oz. namena srečevanja SUŠ – a. Le- ti so: razgovor o problemih na šoli,
pripombe, pohvale, nove ideje, pobude za spremembe…
Naloga mentorja je vodenje sestanka in posredovanje učenčevih idej naprej osebam, ki so pristojne
za reševanje problemov.
Naloge predstavnikov SUŠ-a: na razrednih urah skupaj z razrednikom izpostavljajo probleme, s
katerimi se srečujemo na šoli, jih predstavijo na sestanku SUŠ-a, nato pa v svojih razredih poročajo o
reševanju teh problemov.

K točki 2: Člani SUŠ so potrdili, da je za predsednico SUŠ izvoljena Matejo Petrovčič iz 9. razreda, za
podpredsednico pa Manco Oblak 9. razreda.
K točki 3: Mentorica je predstavila letni delovni načrt, ki so ga člani SUŠ soglasno podprli. Objavljen
bo na spletni strani SUŠ.
K točki 4: Učenci so po razredih poročali naslednje:
2.a:


Tudi oni bi imeli raje omarice, da stvari ne bi izginjale iz garderobe



Njihove omarice se težko odpirajo, radi bi ali nove ali popravljene





Pri pitniku mlačna voda, saj je ta zelo mrzla, v kolikor ni mogoče, da bi bil čaj
Matevž Rejc lahko odklene s svojim ključem vse omarice v garderobi
Prosili bi za obročke pri ključavnicah, saj nekateri so brez



Pri pitniku bi želeli, da se pozimi lahko natoči tudi topel čaj



Pohvalili bi Ekskurzijo na Štajersko in kolesarski športni dan

4.a:

7.a:

6.a:

8.a:

Ostali niso imeli pripomb.
K točki 5: Dogovorili smo se, da bomo tudi v letošnjem šolskem letu izvedli izmenjevalnico igrač.
Mentorica SUŠ Nejta Bremec bo v ponedeljek 11.12.2017 prinesla škatle, ki jih bo razdelila
predstavnikom razredov. V tednu od 11.12.-15.12. bodo učenci po razredih prinašali igrače za
izmenjevalnico svojim predstavnikom. Učenci lahko prinesejo tudi več igrač, saj bomo tiste ki bodo
ostale podarili organizaciji v Logatcu.
Predstavnika razreda morata beležiti, kdo je prinesel vsaj eno igračo, saj bodo med igračami izbirali
samo tisti, ki bodo prinesli igračo. Dne 20.12. bodo učenci po triadah prejeli igrače. Dva dni prej bo
mentorica sporočila, kje se bodo izbirale in kdaj.
K točki 6: Vsak razred naredi 10 okraskov za smrekico na hodnikih in vsak razred okrasi svoj razred.
Dne 13.12. bo mentorica zbirala okraske za smrečice in 15.12. bomo smrečice s predstavniki okrasili.
Na šoli bosta dve smrečici ( v avli in hodnik prve triade). Zadnji dan pred novoletnimi počitnicami,
22.12.2017 bomo ocenili najlepše okrašen razred. Komisijo bomo razpisali v ponedeljek,18.12.2017.
Tisti razred, ki bo zmagal, bo prejel simbolično nagrado.
K točki 7: Dogovorili smo se , da bomo imeli naslednji sklic skupnosti učencev šole v januarju, da se
dogovorimo za nadaljnje aktivnosti, med njimi tudi zbiralna akcija prehrane za družine v stiski.

Mentor: Nejta Bremec

Zapisala: Nejta Bremec

Predsednica: Mateja Petrovčič

