
 

 

 

           OSNOVNA ŠOLA 

      PREŽIHOVEGA VORANCA 

          Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana 

 

 

         

      ŠOLSKA SKUPNOST  

         

 

                                                                   

             Načrt dela za šolsko leto 2022/2023  

             Mentorica: Kristiane Končan                                                                 

 

 



 

 

V letošnjem šolskem letu 2022/23 šolsko skupnost sestavljajo predstavniki 19 oddelkov, skupno je 38 učenk in učencev. 

Letos bo prvo srečanje šolske skupnosti skupno, torej vsi predstavniki od 1. do 9. razreda. Nadaljnja srečanja so organizirana v dveh skupinah. Prva skupina so 

učenci predstavniki od 1. do 5. razreda, druga skupina pa učenci od 6. do 9. razreda.  

 

UČNE METODE: pripovedovanje, posredovanje, razlaga, diskusija, opazovanje, ledolomilci, možganske nevihte, … Učne oblike: skupinsko delo, delo v 

dvojicah in individualno. Pri tem uporabljamo predvsem naslednje učne metode: razlaga, prikazovanje, razgovor, razprave, opazovanje, poslušanje, metoda 

viharjenja možganov/burjenje duha, debata, diskusija in igra vlog. 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: internet, knjige, računalnik, projektor, papir, barvice, flomastri, itd. 

 

CILJI ZA UČENCE*:  

• učenje samostojnega nastopanja; 

• aktivno poslušanje in upoštevanje mnenj vrstnikov;  

• učenje argumentiranja; 

• razvijanje sposobnosti ustvarjalnega mišljenja; 

• izraziti konstruktivno kritiko in pohvalo;  

• zavedanje pomena njihovega delovanja za celotno šolo; 

• iskanje obojestranskih rešitev in idej pri izpostavljanju težav; 

• pregled in okvirno poznavanje Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta; 

• izvolitev in potrditev predstavnikov OTROŠKEGA PARLAMENTA; 

• posredovanje idej in mnenja sošolcev svoje oddelčne skupnosti; 

• posredovanje zaključkov in dogovorov med sošolce svoje oddelčne skupnosti v okviru ODS.  

 

SPLOŠNI CILJI: 

➢ spodbujanje oddelčnih skupnosti k aktivnem sodelovanju pri oblikovanju šole; 



➢ zbiranje predlogov in pripomb predstavnikov oddelčnih skupnosti v zvezi s potekom pouka, vedenjem učencev na šoli, ekskurzijami, interesnimi 

dejavnostmi, počutjem in opremo v šoli;  

➢ spremljanje področja pravic in dolžnosti učencev in po potrebi opozarjanje nanje;  

➢ predlogi in sodelovanje v zvezi z aktualnimi šolskimi dogodki (npr. valeta, novoletno-božični bazar, končne ekskurzije, dobrodelne akcije…);  

➢ analiza PŠR (Pravila šolskega reda); 

➢ sodelovanje s članki pri šolskem časopisu;  

➢ krepitev povezanosti učencev šole; 

➢ skrb za razvoj šole kot celote. 

Skupnost učencev šole opravlja naslednje NALOGE: 

• zbira predloge, mnenja oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami, 

tekmovanji in drugimi dejavnostmi, ki jih organizira šola; 

• spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev glede na Pravila šolskega reda, opozarja na morebitne kršitve ter predlaga možne obojestranske 

rešitve; 

• prenese znanje naučenih prvin primerne in učinkovite komunikacije v večji skupini svoji oddelčni skupnosti; 

• izbere predstavnike Otroškega parlamenta. 

 

TEME, ki se jih ŠOLSKA SKUPNOST loteva so: primerna in učinkovita komunikacija v skupini, analiza PŠR (Pravila šolskega reda), dobrodelne akcije, 

valeta, ureditev šole, sodelovanje pri šolskem časopisu; šolska prehrana, športna tekmovanja ter priznanje dosežkov le-teh;, šolske ekskurzije, sledenje lokalnim 

in drugim aktualnim dogodkom, razno. 

V sklopu ŠOLSKE SKUPNOSTI in ŠOLSKEGA PARLAMENTA, katerega letošnja tema je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV (vsaka 

tema traja 2 šolski leti), v mesecu juniju (2023) načrtujemo izvedbo projekta Noč na šoli. 

 

Mentorica v letošnjem šolskem letu 2022/23: 

Kristiane Končan 

 

Ljubljana,  

september 2022 

 

 

 

* Učenec je skupni in nevtralni izraz za učenke in učence. 


