REZULTATI VOLITEV ZA PREDSEDNIKA ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO
2005/2006

KANDIDAT
SAŠO VREČAR

PROGRAM (poudarki)
-

-

MATIC ZALOKAR

-

-

ALEŠ PAVLI

-

-

vsak učenec naj bi imel možnost
izražanja lastnega mnenja (na
primeren način),
da bi šola organizirala več
športnih aktivnosti (npr. tekme
med razredi, štafetne igre,
sobotne ali popoldanske
aktivnosti)
za bolj urejeno okolico šole
(igrišče za mlajše, igrišče za
odbojko, ograja, red, zamenjati
mrežo na koših, korita za rože bi
lahko pobarvali in nasadili rože),
klopce za sedenje bi bilo treba
popraviti – ponekod je les slab
še nekatera okna bi bilo treba
zamenjati,
učilnice bi bilo treba večkrat
zračiti,
tla v kleti (hodnik) so slaba,
lahko bi postavili še dodatne
klopce,
ponudba sadja naj bi bila bolj
pestra (ne samo jabolka),
parkirišče in igrišče ne gresta
skupaj – problem imajo zlasti
mlajši otroci v OPB,
prostor za kolesa bi pokril s
streho,
grafoskope v nekaterih učilnicah

ŠTEVILO GLASOV

35
19
22

-

-

MIHA
PODBEVŠEK

-

-

-

MANCA
RAVNIKAR

-

MARKO
GRABNAR

-

-

bi bilo treba zamenjati,
učilnice in hodniki bi lahko bili
bolj opremljeni z izdelki učencev,
urediti bi bilo treba čakanje v
vrsti za kosili še posebej za tiste
učence, ki nadaljujejo s poukom,
oglasno desko ob vhodu bi morali
bolje urejati
na vsa okna bi bilo dobro
namestiti lamele, ker tabla
preveč blešči,
ko se bližajo topli meseci je v
nekaterih učilnicah zelo vroče
(rabili bi boljše prezračevanje),
predlaga večje obroke malice za
starejše učence
za več družabnega življenja v šoli
(npr. npr. plesi),
za dobre predstavitve šole na
občinskih parlamentih,
podpira projekt JABOLKO in se
tudi sicer zavzema za bolj zdravo
prehrano (npr. pizze so v redu,
vendar so zadnje čase precej
mastne)
organizacijo šolskih plesov,
prirejanje turnirjev v
računalniških igrah (predlaga
nove igre),
uvedba šolske »trafike« za
manjše potrebščine, npr. radirke,
geotrikotnike ali manjše

12
60
138

-

ŽIVA SABOL

-

-

MAJA GRUJIČ

-

prigrizke,
več športnih dejavnosti (tudi v
času čakanja na izbirne
predmete, npr. namizni tenis)
ureditev igrišča za mlajše učence,
nove omarice za torbe v jedilnici,
več kotičkov, kjer učenci čakajo
na proste ure,
več tekmovanj, natečajev, šolski
časopis,
ozvočenje za obveščanje,
vključevanje ali organiziranje
dobrodelnih akcij (npr. zbiranje
oblek, igrač..),
več družabnih dogodkov v šoli,
prispevati k dobrim odnosom med
učitelji in učenci
organiziranje plesov
(valentinov…),
pouk na prostem,
glasba med odmori,
dostop do interneta (npr. v času
prostih ur),
izposoja žog, loparjev za
aktivnosti v prostem času,
organiziranje skupne medsebojne
pomoči (npr. ob učnih težavah,
osebnih stiskah…)

43
29

MAŠA HROVAT

-

-

MARIJA LUKIČ

-

-

-

-

-

bolj prijazni iz zračni prostori,
več kotičkov za preživljanje
prostega časa,
varnejše šolsko okolje,
več družabnega, zabavnega
življenja v šoli (ples, šolski radio,
časopis, šolski kino v avli…),
boljši, spoštljivejši odnosi med
učenci in učitelji,
večja možnost soodločanja
(starši-učenci-učitelji, npr.
sestava jedilnika)
program šolske skupnosti je sicer
v redu, želi pa ga dopolniti z:
v tednu otroka uvesti nove
delavnice (nove ideje), predlaga
naravoslovno delavnico, učitelji bi
za pomoč lahko vključili starejše
učence,
natečaj najlepši strah bi bilo
dobro usmeriti v neko temo
(razredni projekt), lahko bi imeli
npr. kakšno zgodovinsko temo,
dan odprtih vrat – na osrednjo
temo vsak razred pripravi neko
predstavitev,
poleg valentinove, bi lahko
organizirali še novoletno pošto
(novoletne želje),
organiziranje šolskih plesov ob
posebnih priložnostih, v
organizacijo in varovanje bi lahko

48
19

-

-

-

-

vključili tudi starše,
spodbujala bi večjo vlogo oz.
povezanost staršev v razredu,
lahko bi organizirali dobrodelne
prireditve (npr. tombola,
koncert…),
več bi se lahko pogovarjali ali pa
naredili na področju sprejemanja
ali spoznavanja drugačnosti
(drugih kultur, ver, …),
izvedli bi lahko anketo na temo
»kaj bi storili za boljše počutje v
šoli«,
nagradne igre (npr. mesečne v
obliki kvizov…)

Predsednik ŠSU je, po številu zbranih glasov, MARKO GRABNAR, podpredsednica pa je MANCA RAVNIKAR.

