ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA z dne, 16. 12. 2021 od 7.30 do 8.00

PRISOTNI:
Mentorja šolskega parlamenta Ingrid Ješelnik in 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 (nadomeščata ju Fata Osmančevič in Isra Haliti)
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.

Razpored zadolženih razredov za proslave.
Novoletne stojnice.
Pošta prijateljstva.
Razno.

Uvodni nagovor s predstavitvijo zapisnika prejšnjega sestanka (učenci so bili obveščeni o
novem urniku rekreativnega odmora, v skladu z dogovorom iz prejšnjega sestanka šolskega
parlamenta) in dnevnega reda tokratnega sestanka.

K točki 1:
Mentorja predstavnikom oddelčnih skupnosti predstavita razpored zadolženih razredov za
pripravo in izvedbo šolskih proslav:
Dan samostojnosti in enotnosti (26. 12.): vsi razredi.
Slovenski kulturni dan (8. 2.): 9. a, 9. b, 7. a, 6. a, 5. a in 1. a.
Dan državnosti (25. 6.): 8. a, 7. b, 5. b, 4. a, 3. a, 2. a.

Sklep 1: Predstavniki oddelčnih skupnosti potrdijo sprejetje razporeda zadolženih razredov
za pripravo in izvedbo šolskih proslav.

K točki 2:
Predstavniki oddelkov 4. a, 5. a in 7. b na kratko predstavijo kako napreduje izdelovanje
izdelkov za ponudbo na božični stojnici in kaj so že uspeli narediti v njihovih razredih.
Predstavnika oddelka 3. a sporočijo, da so uspeli zaenkrat zgolj okrasiti matično učilnico in
učilnico podaljšanega bivanja ter da izdelkov za ponudbo na božični stojnici še niso uspeli
izdelati. Predstavniki oddelkov s predmetne stopnje (razen 7. b razred) poročajo, da niso uspeli
izdelati nobenih izdelkov za ponudbo na stojnici.

Sklep 2:
Učenci ne bodo imeli možnosti, da si že predhodno (med poukom) ogledajo ponudbo božične
stojnice, ampak šele takrat, ko se stojnica odpre tudi za zunanje obiskovalce, torej po pouku.

K točki 3:
Predstavnica 7. b oddelka Tiffany Polič predstavi potek letošnje izvedbe »pošte prijateljstva«.
Nabiralnik bo na voljo na dežurni mizi ob vhodu v šolo, vsak delovni dan od 17.-24. 12. 2021
od 8.20-13.00 ure. V njegovi neposredni bližini bo razstavljen tudi plakat z navodili za pisanje
pisem (velikost pisem, kako in komu se pišejo pisma, pisma morajo biti nepoškodovana itd.).
Pisma, ki ne bodo ustrezala navodilom, bodo izločena. Pisma lahko učenci pišejo tudi za
podružnico.

Sklep 3:
Organizacijo, izvedbo in deljenje pisem »pošte prijateljstva« bo letos prevzel 7. b razred.

K točki 4:
Učenci podajo predloge in pobude:
- predstavniki oddelkov 6. a in 5. a povedo, da že imajo pripravljeno točko za nastop na proslavi
ob dnevu samostojnosti in enotnosti in sicer v italijanščini. Ostali razredi jih še niso pripravili,
- predstavniki oddelkov 9. a in 9. b predlagajo, da bi vsi razredi nastopali v spodnjem delu
atrija, saj se drugače z balkonov vsi med sabo ne vidijo,
- učenci 9. a bi si nastope ob proslavi ogledali iz balkona učilnice za glasbo, učenci 2. a pa z
balkona igralnice ob njihovi učilnici, saj iz svojih matičnih učilnic nimajo dobrega pogleda na
spodnji del atrija,

- predlagajo, da bi za proslavo uporabili zvočnike in mikrofon, saj se jih drugače slabo sliši,
- izpostavijo težavo, da se slabo slišijo vse objave po zvočniku v učilnicah.

Sklep 4:
Mentorja bosta mnenja in predloge šolskega parlamenta prenesla učiteljskemu zboru.

Sestanek smo zaključili ob 8. uri.

Piran, 16. 12. 2021

Zapisal
Dejvid Balek

