
 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA SKUPNOST  

Program dela za šolsko leto 2021/2022 

 

 

 

ŠOLSKO LETO: 2021/2022 

LETNO ŠTEVILO UR: 10 

MESEČNO ŠTEVILO UR: 1 

 

 

Učne metode: pripovedovanje, posredovanje, razlaga, diskusija, opazovanje, brainstorming. 

 

Učne oblike: skupinsko, frontalno in individualno delo. 

 

Učna sredstva in pripomočki: Internet, knjige, računalnik, projektor, papir, barvice, 

flomastri… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kočevje, 3.9.2021                                                           Mentor: Peter Gradišar 

 

 



V letošnjem šolskem letu bo delo šolske skupnosti organizirano tako kot v lanskem letu, torej 

v dveh skupinah. Prva skupina bodo učenci od 4. do 6. razreda, druga skupina pa učenci od 7. 

do 9. razreda. 

Zaradi situacije COVID – 19, bo delo najverjetneje prilagojeno na način še manjših skupin 

učencev (samo učenci ene generacije + varnostna razdalja). V vsakem primeru bo poskrbljeno 

za ustrezno varnostno razdaljo, razkužilo … sledilo se bo pravilniku »Pravila ravnanja v OŠ 

ZBORA ODPOSLANCEV v COVID-19 času.« 

 

Letni delovni načrt je precej okviren, saj bom sestanke in dnevni red le-teh prilagajal aktualni 

situaciji na šoli in širše.  

 

 

CILJI ZA UČENCE: 

 

 

 Učenci se učijo dela v skupini, aktivnega poslušanja in upoštevanja mnenj vrstnikov; 

 Učenci razvijajo sposobnosti ustvarjalnega mišljenja; 

 Učenci bogatijo besedišče; 

 Učenci znajo izraziti konstruktivno grajo in pohvalo; 

 Učenci se zavedajo pomena njihovega delovanja za celotno šolo; 

 Učenci oblikujejo zavest, da je posameznik dolžan delati in ustvarjati toliko, kolikor 

največ zmore. 

 Učenci preko argumentov iščejo načine in ideje za boljšo šolo (prenašajo tudi ideje in 

mnenja sošolcev); 

 Pomembnejše dogovore in sklepe posredujejo med sošolce v okviru RU. 

 

 

SPLOŠNI CILJI: 

 

 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 ravnatelja 

in sveta šole ob morebitnih kršitvah; 

 Oblikovanje in organiziranje skupinskih akcij (zbiralne, dobrodelne, čistilne…) 

 Spodbujanje razrednih skupnosti k aktivnem sodelovanju pri oblikovanju šole ter k 

sodelovanju na različnih tekmovanjih in projektih; 

 Pogovor o šolskih plesih, pomoč pri organizaciji; 

 Analiza ŠVN; 

 Priprava povzetkov srečanj (internet, »šolski info ekran«, šolski radio) in izdelava 

plakatov o aktualnih dogodkih; 

 Sodelovanje na različnih razstavah; 

 Sodelovanje s članki pri šolskem časopisu; 

 Krepitev povezanosti učencev šole; 

 Skrb za razvoj šole kot celote; 

 Povezovanje z drugimi šolami (Prokuplje); 

 Drugo 

 

 

 

 



 

PROGRAM ŠOLSKE SKUPNOSTI 

 

MESEC PREDVIDENE NALOGE 

september  Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti (oblikovanje in 

sprejem letnega delovnega načrta, predstavitev pravil in načina 

dela na sestankih šolske skupnosti) 

 Pomen, odgovornost, naloge in »moč« šolske skupnosti 

 Priprava programa za delo skupnosti šole 

 Šolski plesi –termini v letošnjem letu. 

 COVID -19 vprašanja 

 Predlogi, mnenja in vprašanja predstavnikov ŠS 

 Razno 

 

 

Teme in vsebina dela v šolski skupnosti v sledečih mesecih: 

 

- Mesec varčevanja (zbiranje zamaškov, papirja, varčevanje z vodo, elektriko); 

- Šolski plesi; 

- Rubrika »Vprašaj ravnatelja«; 

- Hvalimo, grajamo; 

- Anketa (področje bomo določili skupaj); 

- Urejanje šole; 

- Sodelovanje pri šolskem časopisu; 

- Šolska prehrana; 

- Šolska športna tekmovanja med učenci in učitelji; 

- Sprememba melodije šolskega zvonca; 

- Učni klub (izbira prostovoljcev, ki bi ob določenem času pomagali učno šibkejšim 

otrokom); 

- Organizacija enega tedna, v katerem si učenci preko ankete sami izberejo šolsko malico; 

- Šolske ekskurzije; 

- Povezovanje z OŠ v Prokuplju (Srbija); 

- Gostje (zagotovo s strani PP Kočevje (kriminalisti) glede prikazovanja in deljenja 

podatkov preko spleta); 

- Sledenje lokalnim in drugim aktualnim dogodkom; 

- Razno 

 

 

  Tudi letošnje šolsko leto se bo šolska skupnost vključevala v dobrodelne akcije, razne   

projekte in natečaje, ki prihajajo sproti. 

 

 Glavne novice, povzetki anket ipd. bodo objavljeni na šolski spletni strani, »šolskem 

info ekranu« in šolskem radiu 

 

 

 

Kočevje, 3.9.2021                                                                            Mentor: Peter Gradišar 
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