Zapisnik 3. srečanja predstavnikov šolske skupnosti
Ob 14. uri smo se zbrali v učilnici 5. D razreda.
Prisotni: Uršula Markovič in Nina Fortuna (7. B), Eva Oblak in Janja Zupan (7. A), Tjaž Sajovic in
Demian Makuc (7. C), Benjamin Pevec (7. D), Vita Herkselj Japelj (8. A), Nejc Nagelj (8. B), Kristina
Popit in Sara Lenasi (8. C), Tesa Brlek Čufer (9. A), Kaja Žižmond (9. B), Sara Fabijanič in Manja Margon
(9. C), Katja Šinkovec (9. D).
Opravičen: predstavnik 9. A
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega srečanja (okrogla miza Zakaj(ne)berem?
2. Predstavitev kandidatov za mesto predsednika, podpredsednika in zapisnikarja šolske
skupnosti
3. Volitve za funkcijo predsednika, podpredsednika in zapisnikarja šolske skupnosti
4. Razno
Ad1/
Prebrali smo zapisnik zadnjega srečanja. Učenci so se ob tem spomnili na dogovor, da napišejo
sezname knjig, ki jih predlagajo za ODB. Prinesel ga ni nihče, zato to uredijo do naslednjič.
Ad2/
Najprej sem predstavila dolžnosti, naloge in pravice, ki jih določen funkcija prinaša. Učenci so se sami
javili za kandidaturo za določeno mesto.
Za mesto zapisnikarja šolske skupnosti sta kandidirala Benjamin Pevec in Vita Herkselj Japelj. Z
večino glasov je bil izvoljen Benjamin Pevec.
Za mesto predsednika šolske skupnosti so kandidirali: Nagelj Nejc, Sajovic Tjaž in Eva Oblak. Soglasno
je bil izvoljen Nejc Nagelj.
Za mesto podpredsednika šolske skupnosti so kandidirali: Janja Zupan, Tesa Brlek Čufek, Kaja
Žižmond, Ajda Sedlar, Kristina Popit in Uršula Markovič. V ožji izbor sta se uvrstili Kristina in Uršula.
Mesto podpredsednice je pripadlo Uršuli Markovič, ki je dobila večino glasov.
Izvoljenim učencem smo čestitali in jim zaželi uspešno delo.
Ad3/
-

-

-

Zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj ni več bralnih minutk. Nekateri predstavniki so zanje celo
prvič slišali. Pojasnila sem jim namen, sistem in razpored bralnih minutk. Dogovorili smo se,
da na razrednih urah opozorijo nanje.
Predstavila sem jim letošnjo temo otroškega parlamenta (junaki današnjega časa) in jih
pozvala, da se s sošolci pogovorijo, kdo sploh so. Na naslednjem srečanju bomo zastavili
osnove za sodelovanje pri otroškem parlamentu.
Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 19. 12. ob 14. uri v učilnici 5. C.

Srečanje se je končalo ob 14. 45.
Zapisala Andreja Nagode
na Vrhniki, 29. 11. 2011

