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VSEBINA ČAS 

1. Izvolitev vodstva: predsednik, tajnik in predstavnik za obveščanje. 

2. Sprejem letnega programa dela.  

3.  Dogovor o aktivnostih skozi celo šolsko leto in načrtovanje le teh. 

4. Naloge oddelčnih predsednikov in predstavnikov oddelčnih skupnosti. 

5. Priprave na teden otroka (razdelitev aktivnosti za otroški šolski parlament). 

SEPTEMBER 

1 Sprejem šolskih novincev v skupnost učencev šole. 

2. Pregled Pravil šolskega reda šole. 

3. Priprave na šolski in občinski otroški parlament na temo  

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. 

4. Pregled že opravljenih aktivnosti in aktivnosti, ki jih bodo učenci izvedli na urah 

oddelčne skupnosti. 

OKTOBER 

1. Priprave na  otroški šolski parlament. 

2. Zbiranje izdelkov, ki bodo nastali na urah oddelčne skupnosti. 

NOVEMBER 

DECEMBER 

1.  Pregled opravljenih aktivnostih in njihova predstavitev. 

2. Šolski parlament in priprava učencev na medobčinski parlament. 

3. Oblikovanje PPT predstavitve za predstavitev na medobčinskem parlamentu in izbira 

predstavnikov šole, ki nas bodo zastopali. 

JANUAR 

FEBRUAR 

1. Medobčinski parlament in evalvacija predstavitve na medobčinskem parlamentu. MAREC 
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Mentorica Skupnosti učencev Osnovne šole Ormož: 

Mojca Bauman Kralj, prof. 

1. Pregled dela skupnosti učencev šole skozi šolsko leto. 

2. Evalvacija dela. 

3. Prednostne naloge za naslednje šolsko leto. 

APRIL 

MAJ 

 Zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov 

dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih 

organizira šola … 

SKOZI CELO 

ŠOLSKO LETO 

Spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja in 

sveta šole na morebitne kršitve pravic učencev. 

SKOZI CELO 

ŠOLSKO LETO 

Sodelovanje pri organizaciji šolskih prireditev ter informiranje učencev o svoji 

dejavnosti. 

SKOZI CELO 

ŠOLSKO LETO 

Predlaganje izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri 

uresničitvi idej. 

SKOZI CELO 

ŠOLSKO LETO 

Druge naloge, za katere se učenci sprotno dogovarjajo z mentorjem. SKOZI CELO 

ŠOLSKO LETO 


