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ZAPISNIK PRVEGA SKLICA SUŠ V ŠOLSKEM LETU 2016/17, ki je potekal v četrtek, 17. 11.
2016, v učilnici 7 OŠ Rovte
Prisotni:
Marcel Tušek, Nik Jereb, Gregor Kavčič, Mateja Petrovčič, Lara Pelko, Martin Prosen,
Ana Kunc, Vesna Pivk, Monika Skvarča, Blaž Pelko, Matevž Rejc, Luka Kavčič, Tomaž
Jereb, Lara Vesel, Meta Kunc, Andraž Trček, Klara Drmota, Matic Petrovčič, Teja
Žakelj (mentorica), Nataša Kristanc
Dnevni red:
1. Predstavitev teme letošnjega šolskega parlamenta
2. Potrditev članov SUŠ
3. Izvolitev predsednika in podpredsednika
4. Predstavitev letnega načrta
5. Poročila razredov
6. Okraševanje novoletne jelke in učilnic
7. Razno
K točki 1:
Psihologinja Nataša Kristanc je članom SUŠ predstavila temo letošnjega šolskega
parlamenta, obenem pa jih je vprašala, če so pripravljeni sodelovati. Člani SUŠ so
sodelovanje v parlamentu soglasno podprli. Predstavnike v šolski parlament se voli na
naslednjem sklicu SUŠ.
K točki 2:
Člani SUŠ so soglasno podprli vse nove člane. Predstavniki razredov v SUŠ so:
RAZRED:
IME IN PRIIMEK
IME IN PRIIMEK
1.
KLARA DRMOTA
MATIC PETROVČIČ
2.
META KUNC
ANDRAŽ TRČEK
3.
MONIKA SKVARČA
BLAŽ PELKO
4.
VESNA PIVK
ANA KUNC
5.
LARA PELKO
MARTIN PROSEN
6.
MATEVŽ REJC
LUKA KAVČIČ
7.
TOMAŽ JEREB
LARA VESEL
8.
GREGOR KAVČIČ
MATEJA PETROVČIČ
9.
MARCEL TUŠEK
NIK JEREB
K točki 3:
Člani SUŠ so soglasno potrdili, da je za predsednika SUŠ izvoljen Nik Jereb iz 9.
razreda, za podpredsednico pa Mateja Petrovčič in 8. razreda.
K točki 4:
Mentorica je predstavila letni delovni načrt, ki so ga člani SUŠ soglasno podprli.
Objavljen bo na spletni strani SUŠ.

K Točki 5:
Učenci so po razredih poročali naslednje:
1. razred: Zelo so veseli, da lahko obiskujejo našo šolo.
2. razred: Za malico si želijo več zelenjave. Pohvalili bi tudi učiteljico Metko
Bogataj, ki je sicer stroga, a vedo, da jih veliko nauči.
3. razred: Pohvalili bi učiteljico Aleksandro Urbas, šolsko prehrano ter
računalniško tekmovanje Bober.
4. razred: Pohvalili bi akcijo Začni mlad, tekmuj pošteno, ki so jo učenci od 1.
do 5. razreda izvedli na Kovku. Všeč sta jim bila tudi Mini olimpijada ter pohod
z lovci. Za malico si večkrat želijo piti kefir Krepko. Predlagajo, da bi tudi letos
izšel šolski časopis. Želijo si, da bi na hodniku ponovno imeli pitnik s čajem
(kot lansko leto).
5. razred: Za malico si želijo več mlečnih izdelkov.
6. razred: Želijo si, da bi popravili omarico, ki je sneta s tečajev, saj se
posledično majejo vse omarice. Izrazili so zaskrbljenost, ker so opazili, da en
ključ hkrati odpre več omaric.
7. razred: Predlagajo ureditev moške garderobe v telovadnici, saj je ogledalo
in kar nekaj ploščic razbitih, ponekod pa pušča voda. V ženski garderobi pa
pogrešajo koš za smeti.
8. razred: Avtobus za Petkovec ima prezgodnji prihod in odhod, odhod
avtobusa za Celerije po 7. šolski uri pa je po njihovem mnenju prehiter. Ker se
na hodniku zaradi zaklepanja učilnic pojavlja gneča, predlagajo kakšno
drugo rešitev. V avli si želijo več stolov in miz, obenem pa predlagajo, da bi v
tam visele fotografije generacij.
9. razred: Pohvalili so ekskurzijo v Posočje. Pohvalili so tudi učiteljico Urško Košak
ter kuharice za izjemno dobre jedilnike. Všeč jim je vodni avtomat ter nova
ureditev avle.
K točki 6: Učenci od prvega do petega razreda bodo okrasili jelko na razredni
stopnji, od petega do devetega razreda pa na predmetni stopnji. Posamezni razred
izdela po 7 enakih okraskov. Okraske je potrebno dokončati do 15. 12. 2016.
Do 18. 12. 2016 naj vsak razred okrasi matično učilnico z zimsko tematiko. Glasovanje
za najlepšo matično učilnico bo potekalo zadnji dan pred počitnicami (23. 12. 2016).
Za svoj razred učenci ne bodo mogli sodelovati. Glasovali bodo učenci od 1. do 5.
razreda ter od 6. do 9. razreda.
K točki 7: Mentorica je predlagala zbiralno akcijo hrane pomoči potrebnim
družinam, katerih otroci obiskujejo našo šolo. Člani so akcijo podprli. Kdaj in kje se
zbira hrana, se bomo natančneje domenili na naslednjem sklicu SUŠ. Člani so tudi
letos podprli izmenjevalnico v prednovoletnem času. Kdaj in kako bo potekala
izmenjevalnica, bomo natančneje dorekli na naslednjem sklicu SUŠ.

Mentorica in zapisnikarica: Teja Žakelj

Predsednik: Nik Jereb

