Zapisnik 5. srečanja predstavnikov šolske skupnosti
V torek, 24. 1. 2012, ob 14. uri smo se zbrali v učilni 5. D razreda.
Prisotni so bili: Ajda Sedlar (8. A), Katja Šinkovec (9. D), Manja Margon (9. C), Sara Fabijanič ( 9. C), Nejc Kocijančič (6.
B), Vid Šinkovec (6. C), Petra Bolta (6. C), Tilen Oblak (6. A), Grega Zor (7. D), Benjamin Pevec (7. D), Kristina Popit (8.
C), Sara Lenasi (8. C), Vita Herkselj (8. A), Tesa B. Čufer (9. A), Mark Dolenšek (9. A), Nina Fortuna (7. B), Uršula
Markovič (7. B) in Nejc Nagelj (8. B).
Srečanje je vodila učiteljica Andreja Nagode.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega srečanja (volitve predsednika, podpredsednika in zapisnikarja šolske
skupnosti)
2. Zasedanje šolskega parlamenta (predstavitev)
3. Razno
Ad1/
Predstavniki 6. razredov so pojasnili svoje dosedanje izostanke. Pogovorili smo se o prejšnjem srečanju šolske
skupnosti in o njem seznanili vse, ki so manjkali (volitve).
Ad2/
Pomenili smo se o nalogi, ki smo jo dobili že dva srečanja nazaj (pogovor v razredih o letošnji temi otr. parlamenta:
Junaki našega časa). Nalogo je opravil je 7. D. Predlagali so društvo za zaščito živali na Vrhniki. Ko pa je gospa
učiteljica Andreja Nagode predlagala za obisk Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika in utemeljila svojo izbiro,
je dobila skoraj vso podporo. Tako smo se domenili, da domače gasilce povabimo na šolo, da nam predstavijo svoje
delo. Potem bi imeli učenci v okviru šolskega otr. parlamenta delavnice, kjer bi predstavniki razredov izmenjali svoja
mnenja in mnenja svojih sošolcev. Datum bo znan, ko bodo gasilci potrdili svoj obisk.
Ad3/
Katja Šinkovec je predlagala, da bi en dan mi poučevali učitelje za tiste predmete, ki nam gredo dobro. Poučevali bi
predstavniki šolske skupnosti. Na žalost pa se zaplete pri organizaciji, saj je učiteljev preveč, pojavi se težava, kaj in
kje počnejo ta čas ostali učenci … Na podlagi tega predloga, pa smo dobili dober predlog, da bi pri pouku poučeval
eden od učencev, ki mu gre snov dobro. Razlagal bi jo pod nadzorom učitelja. Ta možnost je boljša, ker je tudi
iznajdljiva.
Skrinja, kamor smo lahko metali listke pritožb in pohval, ki je pri zaklonišču, bo spet postala aktualna. Vsak mesec jo
bomo na srečanju šolske skupnosti odprli in prebrali in zapisali sporočila učencev.
Kot zadnjič smo imeli tudi na tem srečanju razgovor o bralnih minutkah, ki se ne izvajajo. Dogovorili smo se, da
bomo predstavniki razreda učitelja vedno opozorili, kadar bodo bile bralne minutke.
Srečanje je bilo končano ob 14. 35.

zapisal Benjamin Pevec
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