SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – 22. SEPTEMBER 2022
Prisotni predstavniki razrednih skupnosti od 4. do 9. razreda, ravnateljica mag. Tanja Grünfeld,
učiteljica Klaudija Kokalj, mentorica Lea Lenček, odsotni predstavniki 8. b.
Zapisnik: Lara Matić Vrečar.
Učenci potrdijo mentorico Leo Lenček.
Predsednica ŠS v šolskem letu 2022/2023 je Lara Godina, namestnica je Uma Hatić.
Šolska skupnost
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov
povezujejo v šolsko skupnost z namenom, da bi lahko uveljavljali svoje pravice in interese.
Učenci oddelčne skupnosti volijo ali kako drugače izberejo v skupnost učencev šole po dva
predstavnika oddelka. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje
naloge:
• zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih
dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
• informira učence o svoji dejavnosti,
• načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
• predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
• opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem
šole, ponujena možnost vplivanja. Namen srečanj je predstaviti interese učencev in jim
omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov, svoje mnenje, ideje za prihodnost ter da skupaj
poskušajo najti rešitve morebitnih težav na šoli.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli
skupnost učencev šole.
Namen šolskega parlamenta je, da mladostniki javno spregovorijo, predstavijo svoje mnenje
in ideje, izpostavijo dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja, in zbirajo
predloge za izboljšanje bivanja na šoli in v širši skupnosti.
Vsako leto v Državnem zboru Republike Slovenije poteka zasedanje nacionalnega otroškega
parlamenta na določeno temo, ki se dotika prav vseh mladih. O tej temi veliko razpravljamo
tudi z učenci na šoli na razrednih urah in na sestankih šolske skupnosti učencev, kjer
predstavimo svoja stališča glede določene problematike. V sklopu šolskega parlamenta
organiziramo okrogle mize in vodimo debate. Postavljamo si aktualna vprašanja in skušamo
poiskati rešitve. Letošnja tema, o kateri bomo razpravljali, je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN
MLADOSTNIKOV.
Otroški parlament se kot oblika dialoga izvaja v osnovnih šolah, nadgradi se s parlamenti na
občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem parlamentu. Organizatorica projekta
je Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki projekt izvaja že od leta 1990 in tako spodbuja
mladostnike k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih zadevajo.
Novosti
Prenova Čufarjeve ulice bo zaključena konec septembra. Takrat se naj bi začela prenavljati
fasada šole na koncu igrišča. Igrišče bo še zmeraj dostopno.
Letos v šoli ni varnostnika, imamo avtomatska vrata, ki so zaklenjena od 9.30 do skoraj 13.00.
Če zamudiš ali imaš npr. zobozdravnika, pozvoniš in tajnica ti odpre.

Razne delavnice bodo ob sredah ob 14.45. Povabljeni gostje bodo policisti, Društvo za zaščito
živali, novinarji, psiholog… Nova spletna stran se bo zdaj odprla, vse je že pripravljeno, tudi na
Facebooku je že vse urejeno, samo zagnati jo še moramo.
Zelo pomembno je upoštevanje pravil. Na šoli nas je več kot 400, in če vsak dela po svoje,
lahko pride do težav. Če opazimo kršitev, je pomembno, da na to opozorimo.
Prostovoljstvo vodi učiteljica Klavdija Kokalj. Prostovoljci berejo mlajšim, jim pomagajo pri
nalogah, pomagajo zunaj pri vrtičkih, pomagajo v knjižnici itd, imamo tudi tutorje, ki pomagajo
starejšim učencem.
Zbiralna akcija papirja bo teden pred jesenskimi počitnicami, vse informacije sledijo.
Vesele nogice: zbiramo pokrovčke za Vesele nogice – poskušamo pomagati otrokom, da dobijo
boljšo zdravniško pomoč (proteze, terapije, itd…).
Še zmeraj imamo Čufarjevo faco, Čufarjevega športnika, Čufarjev kompas.
Telefone uporabljamo samo izjemoma pri Info točki.
Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Učenci ne
smejo biti sami na hodniku. Vozači od 6. razreda dalje lahko vstopajo v šolo prej in upoštevajo
navodila dežurnega učitelja ter se igrajo mirne igre.
Dejavnosti, ki jih načrtujemo in so že določene:
• športno-likovni vikend za učence 3. triletja (v oktobru)
• noč v šoli za učence 4. in 5. razreda (v decembru)
• veseli december - dan odprtih vrat
• posamezne vsebine zdrave šole, vezane na pasti interneta
• bralna značka za starše in zaposlene
• zbiralno akcijo starih aparatov – če bomo najboljši, nas pride obiskat Challe Salle😉
Informativno:
Če si naročen na kosilo, vzameš vse na menuju, ne samo npr. palačinke in poskusiš tudi novo
hrano.
Učenci naj učitelja prosijo za pomoč – sproti.
Če imate kakšne predloge za popestritev šolskih vsebin, sporočite na šolski skupnosti, v
nabiralniku (ime in priimek predlagatelja) ali pa povejte kateremukoli učitelju.
Pozornost namenimo higieni rok in rednemu prezračevanju prostorov. Bolni učenci in učenci,
ki se zjutraj ne počutijo dobro, ostanejo doma.
Če si bil v stiku z okuženo osebo,preventivno nosiš masko.
Učenci predmetne stopnje lahko uporabljajo igrišče od 14.15 do 15.00, saj je takrat igrišče
prosto.
Ne zamujamo k pouku.

Šolsko leto smo začeli lepo in tako naj tudi ostane.
Zapisala: Lara Matić Vrečar
Za ŠS in OP mentorica Lea Lenček

