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Številka: 11-ŠS2/2013-14 

 

Datum: 23. 1. 2014 

 

Čas sestanka: od 11.55 do 12.45 

 

Prisotni: Polona Lampret, Nejka Omahen, predstavniki oddelčnih skupnosti od 1. do 9. 

razreda (dva predstavnika na oddelek) 

 

Odsotni: predsednik šolske skupnosti Lenart Lavrih (9. a), tajnica Sara Verbič (9. b), Maja 

Bavdež (7. b), Blaž Omahen (8. a), Matic Hudnik (8. b), Miha Livk (8. b) 

 

 

Zadeva: Zapisnik drugega sestanka šolske skupnosti 

 

Dnevni red: 

 

1. Predlogi, kritike in pohvale predstavnikov oddelčnih skupnosti. 

2. Razno. 

 

 

K1 

Predstavnika 2. a sta izpostavila problem metanja njihovih oblek, ki visijo na obešalnikih, na 

tla. Najverjetneje to počnejo mimoidoči starejši učenci. Dogovorjeno je bilo, da se 

problematika izpostavi na oddelčnih sestankih predmetne stopnje, kjer se poudari 

neprimernost takega ravnanja. 

Učenca iz 2. a sta izrekla tudi pohvalo glede izbora in vodenja popoldanskih interesnih 

dejavnosti. 

 

Predstavnika 3. a sta omenila skrivanje copat in čevljev, kar se pogosto dogaja. Tudi to 

problematiko je treba izpostaviti na oddelčnih sestankih predmetne stopnje, saj je nenehno 

iskanje copat mlajših učencev zelo moteče in stresno. 

 

Predstavnika 4. a sta omenila neprimerno vedenje nekaterih učencev predmete stopnje v t. i. 

»time outu« (pretepanje, kletvice …), zaradi česar je mlajšim učencem izredno nelagodno. Do 

sporov prihaja predvsem zaradi uporabe računalnikov v učilnici. Predlog: razišče se, za katere 

učence gre, razrednik z njimi opravi pogovor in v primeru nadaljevanja neprimernega vedenja 

jim vstop v »time out« ne bo več dovoljen. Računalnike pa se lahko pusti ugasnjene, če bo 

prihajalo do prevelikih sporov. 

Pohvalila sta lepo knjižnico, dobro hrano na šoli in prijaznega ravnatelja. 

 

Predstavnici 4. b sta izpostavili problem, da v njihovi učilnici v umivalniku nikoli ne teče 

topla voda, kar je moteče predvsem, kadar je treba očistiti likovne pripomočke, pa tudi 

umivanje rok z mrzlo vodo ne more biti učinkovito. Kratka raziskava je pokazala, da se z 

istim problemom srečujejo učilnice 115, 116, 117, 120 in 205, 206, 207. O težavi je potrebno 

obvestiti vodstvo šole in hišnika. 



Pohvalili sta delo šolskega radia. 

 

Predstavnici 5. a sta omenili uničevanje likovnih izdelkov, ki so razstavljeni pred njihovo 

učilnico. Podobno se dogaja tudi na hodniku pred stopnicami v telovadnico. Tudi o tej 

problematiki se je potrebno pogovoriti na oddelčnih sestankih predvsem predmetne stopnje. 

 

Predstavnika 5. b sta omenila ponovno puščanje torb pred jedilnico. Mentorici šolske 

skupnosti sta opozorili, da morajo učenci torbe v času kosila puščati v svojih garderobah. V 

nasprotnem primeru bodo le-te odstranjene in bodo ponje lahko prišli starši. 

Problematično je tudi trkanje po vratih v času pouka, kar zmoti pedagoški proces. O tem se je 

treba prav tako pogovoriti na sestankih oddelčnih skupnosti. Kot zadnje pa sta izpostavila 

vrivanje učencev v kolono v času kosila. Mentorici šolske skupnosti sta še enkrat ponovili 

vrstni red v času kosila: ob 11.55 na kosilo odidejo samo tisti učenci predmetne stopnje, ki 

odhajajo na avtobus ob 12.10. Sledijo jim učenci podaljšanega bivanja. Šele od 12.20 dalje 

lahko na kosilo spet pridejo učenci predmetne stopnje, ki čakajo na druge dejavnosti in se jim 

ne mudi domov. Ob 12.40 imajo prednost učenci, ki odhajajo na avtobus ob 13.00. V času 

napitkov imajo prednost učenci predmetne stopnje. 

 

Predstavnici 7. a sta podali pripombo, da si učenci pri malici želijo manj čaja (ki naj bi bil 

presladek in prevroč) ter več soka. Za malico naj bi bil prepogosto jogurt (tudi več dni 

zapored). Moti jih še lovljenje mlajših po avli in hodnikih v času odmorov, saj ovirajo 

dežurne, ki nosijo malico, in druge mimoidoče. O problematiki se morajo razredniki razredne 

stopnje z učenci pogovoriti na oddelčnih sestankih. 

Učenci 7. a še vedno nimajo svoje garderobe, o čemer se morajo pogovoriti na oddelčnem 

sestanku, po potrebi pa bo ukrepala tudi šolska skupnost. 

 

Predstavnici 7. b sta omenili premrzel napitek. Izpostavljeno je bilo še nenehno izzivanje 

mlajših učencev starejših, ki se ne konča, ob posledičnih grožnjah starejših pa se zatečejo k 

učiteljicam. Podobne dogodke je že opazila tudi mentorica šolske skupnosti. V takih primerih 

naj se starejši učenci takoj obrnejo na takrat prisotnega učitelja, ali pa imena učencev, ki 

nenehno izzivajo, sporočijo razrednikom, ti pa bodo ukrepali naprej. O problematiki se je 

potrebno pogovoriti na oddelčnih sestankih razredne stopnje. 

Predstavnici sta še dodali, da je pipa v umivalniku v glasbeni učilnici (115) pokvarjena, saj 

velikokrat ne deluje. 

 

Predstavnica 8. a je omenila pretežke torbe. O problematiki naj se pogovorijo na oddelčnem 

sestanku, po potrebi pa tudi s posameznimi učitelji. 

 

Predstavnica 9. b je opozorila na doslednost pri pospravljanju čevljev. Učenci določenega 

oddelka naj imajo čevlje ves čas v garderobi, ki je dodeljena njihovemu razredu, ne pa drugje. 

 

Ob koncu sta mentorici šolske skupnosti opozorili na nekaj problemov. Na šoli se pojavlja 

pretirana poraba papirnatih brisačk. Če se bo to nadaljevalo, bo šola primorana sredstva za 

njihov nakup pridobiti iz skladov posameznih oddelkov (npr. iz denarja, ki so ga pridobili na 

šolskem semnju). Pojavlja se tudi, da so pipe na straniščih velikokrat odprte – posameznik, ki 

to opazi, naj jih takoj zapre. Najbolj pomembno pa je, da učenci dosledno upoštevajo pravila 

hišnega reda, npr. pri nošnji (primernih) copat. Ob ponavljajočih kršitvah bodo razredniki in 

vodstvo šole takoj ustrezno ukrepali. 
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Izpeljane so bile volitve za predstavnika 5. razreda v šolskem parlamentu. Izvoljen je bil Vid 

Habič iz 5. b. 

 

Mentorici šolske skupnosti sta še enkrat predstavili temo letošnjega otroškega parlamenta, 

Razmere v družbi. Delavnici na to temo bosta potekali takoj po zimskih počitnicah, ločeno za 

razredno in predmetno stopnjo. Na delavnici predmetne stopnje bo izvoljen predstavnik, ki bo 

šolo zastopal na regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. 

 

Udeležba na sestanku šolske skupnosti ni bila najboljša, zlasti s strani predstavnikov 

predmetne stopnje. Nekateri so povedali, da so bili obveščeni šele tisti dan ali pa za sestanek 

sploh niso vedeli. Najave sestankov so vedno objavljene na šolski spletni strani ter na oglasni 

deski ob zbornici, pravočasno pa so obveščeni tudi razredniki. Da do podobnih težav ne bo 

več prihajalo, bo z obvestilom po razredih odšel še dežurni učenec. Udeležba na sestankih je 

obvezna, izjema je le odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov. V primeru kakšne druge težave 

naj se predstavniki obrnejo na mentorici šolske skupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šentvid pri Stični, 23. 1. 2014                                                               Zapisala: Nejka Omahen 


