
ŠOLSKA  SKUPNOST   

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Učenci 

oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev 

šole.    

Letošnji predstavniki šolske skupnosti OŠ Vitanje so:   

  

2.a Matevž Kos 

3.a Matevž Ravnak, Gal Kovše 

3.b Asja Friškovec, Martin Poklič 

4.a  Tjaša Ledinek, Elina Založnik 

5.a  Asta Hribernik, Nina Kotnik 

6.a Ruj Fijavž, Tjaš Vidmar 

6.b Matija Kričaj  

7.a Žan Jeseničnik, Katarina Hrovat 

8.a Aleks Jakob Kričaj, Monja Pogladič, Luka Lužnik 

9.a Nejc Jarc, Žana Ledinek 

  

Šolska skupnost:  

- obravnava učni uspeh v oddelku in organizira medsebojno pomoč pri 

učenju,   

– organizira pomoč sošolcem v različnih težavah,   

– obravnava kršitve in predlaga načine ukrepanja ter preventivnega 

delovanja,   

– daje pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov 

dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti,   

– oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v 

oddelčni skupnosti,   

– pomaga pri izvajanju šolskih projektov (DEKD, Pešbus, Zdrava 

šola…)  

– organizira različne akcije in 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 prostorov, 

čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,   

– oblikuje predloge za pohvale prizadevnim učencem, ki so dosegli 

številne dosežke ali so vzor ostalim glede vedenja ter učiteljem za 

njihovo delo z učenci v razredu, odnos do učencev …  

– oblikuje predloge za opozorila učencem, ki pogosto kršijo pravila 

šolskega reda ter predloge za izboljšanje ali razrešitev položaja,  

– oblikuje  predloge za izboljšanje pedagoškega dela,   

– spremlja  šolski utrip tudi na drugih področjih življenja in dela šole 

(kuhinja- jedilniki, hodniki - čistoča, šolska okolica - urejenost …),   

– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.   

  

Šolska skupnost se bo povezovala tudi s šolskim parlamentom, tema 

katerega je DUŠEVNO ZDRAVJE.   

  

Program srečanj ŠS v letu 2020/21  

Srečanja ŠS bodo 3x v letu (september, december, marec),  določena 

bodo sproti, v mesečnem načrtu dela.    

Prenos informacij iz ŠS na razredno skupnost  

➢ Na razrednih urah predstavniki razreda predstavijo dogovore s 

sestanka ŠS. O tem poteka razgovor. Učenci podajo predloge, 

strinjanja in nestrinjanja, predstavniki oddelkov jih zberejo in jih 

predstavijo na naslednjem sestanku ŠS  

  

Mentorica: Petra Čebular   


