Avtorica: Neža Drenovec

OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE
ŠOLSkA SkupNOSt učencev (ŠSU)
MeNtOrji: MONikA GrAŠič, Špela Malgaj, Gregor Križaj
Skupnost učencev in mentorjev se bo sestajalo predvidoma enkrat na mesec.

Program dela šolske skupnosti učencev: (povzeto iz UL RS - 2079. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v
osnovni šoli, stran 2648.)

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij,
interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve
pravic učencev,
– organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
– predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

preDStAVNiki ŠOLSke SkupNOSti V Letu 2020/2021: Trina Bogataj, Zaz Delagić,
Vita Smrkolj, Staš Kokalj, Nika Zalokar, Tina Novak Zlatnar, Hana Fijavž, Sara Strojnik, Ella
Harambašić, Ela Koščak, Niko Torkar, Špela Turšič Kilibarda, Ula Šverko, Tom Milek, Zara
Kosec, Urban Cuderman, Neža Jesenko, Luka Gregorič, Nika Flerin, Skube, Neva Vidic, Manca

Tomazini, Maks Mijatov, Jure Petek, Val Majerle, Adrijan Simeunčević, Mark Koščak, Kait
Miklavc, Lina Harambašić, Enej Sukič, Marko Šalamun, Žiga Šihat, Luka Cerar.

Skrb za čistočo šole (jedilnica, avla, razredi) bodo prevzeli učenci po razredih za vsak mesec:
MESEC
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij

RAZREDI
9.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
3.
2.
8.

PROGRAM SKUPNOSTI
UČENCEV ŠOLE ZA ŠOLSKO
LETO 2020/2021
SEPTEMBER
1.
2.
3.
4.

Izbor mentorjev šolske skupnosti.
Predstavitev predstavnikov po oddelčnih skupnostih.
Zbiranje predlogov, oblikovanja in potrditev šolske skupnosti.
Sodelovanje in vzpodbujanje pri zbiranju in pravilnem odlaganju baterij, sijalk,
zamaškov.
5. Načrtovanje sprejema prvošolcev v šolsko skupnost.

6. Načrtovanje aktivnosti v tednu otroka z naslednjo temo: Podrobno spoznavanje
otrokovih pravic. (prvi ponedeljek v oktobru: 5.10.-9.10.2020).

OKTOBER
1. Sodelovanje pri dejavnostih v tednu otroka.
2. Spomnimo se svetovnega dneva učiteljev (5.oktober). Za to priložnost naredimo ilustracije
učenčeve podobe učitelja.
3. Smernice za pripravo na otroški parlament, tema je Odgovor je
4. Spremljanje uresničevanja obveznosti predstavnikov šolske skupnosti.

pogovor.

NOVEMBER

1.
a)
b)
c)
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev/izbor:
Predsednika in tajnika šolske skupnosti.
Predstavnika, ki sodeluje v skupini za izvajanje vzgojnega načrta.
Skrbnika za kotiček šolske skupnosti (avla).
Načrtovanje decembrskih dejavnosti.
Vzpodbujanje k sodelovanju v zbiralnih akcija in poročanje o uspešnosti akcije.
Dejavnosti v zvezi s poudarjanjem svetovnega dneva pozdrava.
Izvedba aktivnosti na temo pozdrava.
Evalvacija izvedenih dni in dejavnosti in predlogi.

DECEMBER

1. Sodelujemo pri dnevu boja proti AIDS-u (1. december).
2. Predstavitev dela oddelčnih skupnosti (poročanje, predlogi, mnenja, ugotovitve).
3. Priprave na temo svetovnega dneva človekovih pravic (izdelava plakata)
4. Pisemske obdaritve v okviru oddelčne skupnosti, ki jih učenci napišejo, tudi narišejo sami v šoli.
5. Obdaritev v okviru oddelčne skupnosti s pozornostmi, ki jih učenci izdelajo sami v šoli (razrednik
poda smernice).

JANUAR

1.
2.
3.
4.
5.

Pozdrav novemu letu.
Spremljanje, ali učenci upoštevajo pravila šolskega in hišnega reda.
Zbiranje predlogov na temo otroškega parlamenta Odgovor je pogovor.
Izdelovanje plakata ob svetovnem dneva miru.
Pogovor in spremljanje situacije po svetu in zbiranje predlogov na temo notranji mir ter
tehnike, ki jih lahko vključimo v izboljšanje (joga in meditacija).
6. Predstavniki ŠS sošolcem predstavijo 3 figure joge in pravilno dihanje.

FEBRUAR
1. Priprava presenečenja za zaposlene na OŠ Domžale v okviru praznika ljubezni.
2. Evalvacija izvedenih nalog.
3. Pogovor o prazniku sv. Valentina.

MAREC
1. Izdelava plakata ob svetovnem dnevu voda.
2. Priprava in ideje ob dnevu materinstva.
3. Predstavitev dela oddelčnih skupnosti (poročanje, predlogi, mnenja, ugotovitve).

APRIL
1. Spremljanje upoštevanja učencev glede pravil šolskega in hišnega reda.
2. Priprava na dogajanja ob svetovnem dnevu Zemlje.

3. Pogovori o podnebnih spremembah in globalnem segrevanju planeta.
4. Seznanitev oddelčnih skupnosti o problemih in iskanju rešitev ter predstavitev le-teh.
5. Evalvacija izvedenih dejavnosti.

MAJ
1.
2.
3.
4.
5.

Predstavitev in sprejem predlogov ob svetovnem dnevu družine in njen pomen.
Izdelava plakata.
Spodbujanje oddelčnih skupnosti o medsebojni pomoči in čuječnosti.
Predlogi za krepitev ustvarjalnosti.
Evalvacija programa šolske skupnosti za leto 2020/2021.

JUNIJ

1. Priprave na zaključek šolskega leta.
2. Priprava plakata ob svetovnem dnevu oceanov.

Skozi šolsko leto se bo pri učencih spodbujalo delovne navade in
krepitev lastnih sposobnosti, besedni zaklad, strpnost, zbranost,
vztrajnost, čuječnost in medsebojna pomoč.

