ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA z dne, 25. 11. 2021 od 7.30 do 8.00

PRISOTNI: Mentorja šolskega parlamenta: Ingrid Ješelnik, Dejvid Balek
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Nastasija Regent, Anže Mally
Izidor Praprotnik, Laura Simončič
Debora Legen, Sara Grbić
Val Benedetti Pušnik, Teo Humar
Matija Golob, Fata Osmančević
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. Zbiranje predlogov za rekreativni odmor.
2. Zbiranje predlogov za pridobitev sredstev v šolski sklad.
3. Razno.

K točki 1:
Predstavniki so predstavili predloge, ki so jih zbrali v svojem razredu.
RAZREDNA STOPNJA:
Učenci bi si želeli, da gredo lahko med rekreativnim odmorom ven, v atrij, v
telovadnico, igrati ping pong ali na igrišče. PS pravi, da se njihovi odmori ne križajo in
da bi bilo izvedljivo.
PREDMETNA STOPNJA:
Predstavniki so predlagali, da bi razredi po dogovoru z učiteljico, se sproti menili
katero igro bi se igrali med rekreativnim odmorom v telovadnici (nogomet, med 4
ognji, sateliti, badminton, košarka…).
Želeli bi si, da bi vsak dan bil na vrsti en razred, ki bi imel možnost igrati ping pong.
6. razredi bi si želeli ostati tudi kdaj v razredu oz. da bi imeli možnost ali biti na igrišču
ali ostati v razredu.
Sklep 1: Predloge mentorja podata naprej učiteljem in ravnateljici.

K točki 2:
Učenci so predlagali, da bi vsak razred na šoli (razredna in predmetna stopnja) naredil 3
različne izdelke (vsak učenec 3), ki bi jih prodajali na stojnici (lahko karkoli bi se dogovorili v
razredu z učitelji.)
Stojnico bi imeli en petek v decembru. Učenci PS bi si želeli na ta dan kupiti izdelke že v času
pouka z učitelji. Za zunanje pa bi bilo v petek popoldan. Stojnice bi bile pred šolo.
Zbran denar bi šel v šolski sklad.
Ena učenka iz 6. razreda bi si želela naučiti učenke prvega razreda en ples, ki bi ga kasneje
nastopale.
Sklep 2: Predloge mentorja podata naprej učiteljem in ravnateljici.

K točki 3:
Učence je zanimalo ali bo tudi letos potekala Pošta prijateljstva.
Sklep 3: Tudi letos bo potekala Pošta prijateljstva. Učenci bodo za izvedbo še dobili navodila.

Piran, 25. 11. 2021

Zapisala
Ingrid Ješelnik

