ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA z dne, 29. 9. 2021 od 7.30 do 8.00

PRISOTNI:
Mentorja šolskega parlamenta: Ingrid Ješelnik, Dejvid Balek
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
7. a
7. b
8. a
9. a
9. b

Nastasija Regent, Anže Mally
Izidor Praprotnik, Laura Simončič
Debora Legen, Sara Grbić
Val Benedetti Pušnik, Teo Humar
Matija Golob, Tinkara Klun
Zala Rostan, Maj Rebec
Tobija Bajec Hodžič, Neža Mally
Jakob Purić, Ema Gorenšek
Alina Murtić, Luna Golob
Ian Jelačič, Tanja Vidovič
Viktor Martynenko, Tiffany Polič
Elisabeth Krulc, Valentina Dilica
Rok Kovačič, Jakob Zlatić
Dea Luna Dobravc, Neli Ratković

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Kratka predstavitev letnega plana.
Predstavitev članov.
Volitve predsednika in namestnika šolskega parlamenta.
Teden otroka.
Razno.

K točki 1:
Uvodni pozdrav mentorjev.
Kratka predstavitev dela šolskega parlamenta, letnega plana, teme in smernic za delo v
šolskem letu 2021/22.

K točki 2:
Vsak član se je predstavil ter izrazil svoja pričakovanja s sodelovanjem v šolskem parlamentu.

K točki 3:
Izpeljane so bile volitve za predsednika in namestnika šolskega parlamenta. Oddanih je bilo 9
glasovnic. Največ glasov je prejel Rok Kovačič (7). Drugo največje število je prejel Jakob Zlatič
(5).
Sklep 1: Predsednik šolskega parlamenta je Rok Kovačič. Namestnik predsednika je Jakob
Zlatič.
K točki 4:
Učenci so bili pozvani, da podajo ideje in pobude za dejavnosti v tednu otroka.
Njihovi predlogi so bili:
- Da bi v tem tednu potekalo več dela po skupinah.
- Da bi izpeljali kakšno dobrodelno akcijo.
- Da bi imeli kakšno predavanje o sodobni tehnologiji.
- Da bi imeli pri športu ali v podaljšanem bivanju poligon v atriju.
- Da bi imeli en dan brez domačih nalog.
- Da bi se učenci lahko preizkusili v različnih poklicih na šoli npr. učitelj, kuhar, hišnik, tajnica,
ravnateljica,..
- Več učenja preko igre.
- Da bi se v tem tednu igrali igro Skriti prijatelj.
- Da bi izpeljali kakšno čistilno akcijo.
- Da bi imeli požarno vajo in izvedeli več o tem kaj narediti ob nesrečah.
- Da bi imeli mednarodni jedilnik (V tednu otroka na jedilniku vsak dan hrano iz ene druge
države.)
- Da bi se v razredu igrali igro Lov na šolske potrebščine (iščejo predmete po razredu).
- Da bi si ogledali šolsko zaklonišče.
- Da bi imeli delavnice o različnih poklicih.
- Da bi lahko predstavili sošolcem svoje najljubše računalniške igre.
- Da bi se pri pouku igrali igro Slepec. Da bi videli, kako se počutijo ljudje, ki ne vidijo.
Sklep 2:
Predloge mentorja podata naprej učiteljem.

K točki 5:
•

•

Predstavnikom je bil predstavljen projekt Fit najstnik, s katerim bi učence spodbudili,
da v svoj vsakdan vključijo več gibanja in se naučijo osnov zdrave prehrane.
Predstavniki za projekt niso bili zainteresirani.
Predstavniki so podali nekaj predlogov glede malice (čokoladni namaz namazan na
oba kosa kruha, mleko v tetrapaku).

Sklep 3:
•

•

Predstavniki predmetne stopnje bodo po elektronski pošti prejeli dodatne
informacije o projektu Fit najstnik, ki ga bodo predstavili sošolcem na razredni uri in
sporočili ali je v njihovem razredu kdo zainteresiran za projekt.
Mentorja podata predloge glede malice vodji prehrane.

Sestanek smo zaključili ob 8. uri.

Piran, 30. 9. 2021

Zapisala
Ingrid Ješelnik

