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ZAPISNIK 2. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 15. 11. 2021 OB 13.00 V UČILNICI ANGLEŠČINE 

 
Prisotni: 22 učencev 
 
Odsotni: L. K.  
 
Mentorica skupnosti učencev šole: Andreja Štrucl. 
 
Dnevni red: 

1. Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 
2. Drobna pozornost za upokojence 
3. Okrasitev šole, razredov, smrečice 
4. Srečelov 
5. Humanitarna zbiralna akcija 
6. Razno  

 
K 1 
N. M. in L. K. sta se z učitelji nižje stopnje že dogovarjali glede programa za sprejem prvošolcev v šolsko 
skupnost, a vsega še nista uskladili. Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost bo v sredini decembra. 
Učiteljica Vida bo naredila dekoracijo. V torek, 29. 11. 2022, se 6. šolsko uro sestanejo mentorica SUŠ-a 
in odbor, zadolžen za program, da ga oblikujejo. Sestanek bo v kabinetu specialne pedagoginje.  
 
K 2 
Upokojenci vsako leto prejmejo voščilnico, ki jo pošlje šola, zato učenka L. K. predlaga, da bi namesto 
upokojencem pisali nekdanjim delavcem, ki so delali pri nas in delajo sedaj kje drugje, niso pa še 
upokojeni. Dogovorimo se, da vsak razred izdela 3 voščilnice za nekdanje delavce. Učenci podaljšanega 
bivanja pripravijo drobno darilce, ki ga bomo poslali zraven voščila. 
 
 
K 3 
Okrasitev šole in razredov: Vsak razred okrasi svojo matično učilnico. Tako kot lansko šolsko leto bomo 
imeli tekmovanje, prvo za razredno stopnjo od 1. do 5. razreda in drugo za predmetno stopnjo od 6. do 
9. razreda. Komisijo bodo sestavljali na predmetni stopnji učiteljica likovne umetnosti, dve učiteljici z 
razredne stopnje in mentorica SUŠ-a, na razredni stopnji pa dva učitelja predmetne stopnje, učiteljica 
likovne umetnosti in mentorica SUŠ-a. Rok za okrasitev učilnice je petek, 2. 12. 2021. Ko se bodo okraski 
odstranili, bodo učenci učilnico primerno očistili.  
Smrečica: Vsak razred pripravi 5 okraskov. Smrečico bomo okrasili v petek, 9. 12. 2021 
 
  



 

 

K 4 
Srečelov prevzamejo devetošolci. Datum je prepuščen njihovi lastni izbiri. 
 
 
K 5 
Humanitarno akcijo bomo izpeljali decembra. Letos bomo zbirali sredstva za Zavetišče za živali Turk. 
 
K 6 
Devetošolci imajo pripombe glede šolske prehrane. Pravijo, da je hrane premalo, s čimer se strinjajo tudi 
četrtošolci. Vsi učenci se strinjajo, da sta na jedilniku prevečkrat riž in tunin namaz. Četrtošolci dodajo, 
da bi imeli za malico na splošno manj namazov. 
 
Učenci 4. razreda dajo pobudo za večji red in higieno v njihovih straniščih. O tem se bomo dogovorili z 
učitelji razredne stopnje. 
 
Zapisala:         
 
Andreja Štrucl,                                                                                                 Lorelai Kovačec, 
mentorica SUŠ                                                                                                 predsednica SUŠ 


