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ZAPISNIK 2. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 3. 11. 2021 OB 13.00 V UČILNICI ANGLEŠČINE 

 
Prisotni: 21 učencev 
 
Odsotni: 5 učencev 
 
Mentorica skupnosti učencev šole: Andreja Štrucl. 
 
Dnevni red: 

1. sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 
2. pomoč krajanom 
3. okrasitev šole, razredov, smrečice 
4. srečelov 
5. humanitarna zbiralna akcija 
6. razno  

 
K 1. točki: 
Sprejem prvošolcev bo predvidoma prvi teden v decembru. L. C. in L. K. se bo pri organizaciji prireditve 
pridružil še J. J. V zvezi s tem se bodo povezali in obrnili na učiteljico Justino Zupančič.  
 
K 2. točki: 
A. Z. ima soseda, ki izjemno težko hodi, a kot pravi ni na invalidskem vozičku. L. K. predlaga, da bi 
pomagali stricu naše učenke E. O. A. Z. se strinja, da pristopi k sosedu, mu to omeni in ga vpraša, ali je 
pripravljen sprejeti našo pomoč. Glede strica bo prvi kontakt z njegovo sestro navezala mentorica Šolske 
skupnosti Andreja Štrucl. 
 
K 3. točki: 
Okrasitev šole in razredov: Vsak razred okrasi svojo matično učilnico oz. učilnico, v kateri so nastanjeni 
meseca decembra. Podan je predlog, da imamo dve kategoriji tekmovanj, prvo za nižjo stopnjo od 1. do 
5. razreda in drugo za višjo stopnjo od 6. do 9. razreda. Komisijo bi sestavljali na višji stopnji učiteljica 
likovne umetnosti, dve učiteljici iz nižje stopnje in mentorica SUŠ-a, na nižji stopnji pa dva učitelja višje 
stopnje, učiteljica likovne umetnosti in mentorica SUŠ-a. Rok za okrasitev učilnice je petek, 3. 12. 2021.  
 
Smrečica: Vsak razred pripravi 5 okraskov. Smrečica se bo krasila v petek, 10. 12. 2021 
 
 
  



 

 

K 4. točki: 
Srečelov prevzamejo devetošolci. Datum je prepuščen njihovi lastni izbiri. 
 
 
K 5. točki: 
Humanitarno akcijo bi izpeljali meseca decembra. Mentorica SUŠ-a se bo povezala z okoliškimi varnimi 
hišami in se pozanimala, kako bi lahko ljudem, ki so tam nastanjeni, pomagali na šoli (kaj in koliko). O 
končni odločitvi bodo učenci seznanjeni preko šolskega radia. Objavo prevzame L. K. 
 
 
K 6. točki: 
Situacija glede gneče v času kosila se je umirila, stvari tečejo brez posebnosti. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 14.00. Po sestanku so bile razkužene mize in prezračen razred. 
 
 
Zapisala:         
 
Andreja Štrucl,                                                                                                 L. K., 
mentorica SUŠ                                                                                                 predsednica SUŠ 


