OSNOVNA ŠOLA

AČE

ŠOLSKA SKUPNOST

Učenci od 2. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli
preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka,
ki posredujeta predloge, želje…svojega oddelka, oziroma poročata s srečanj šolske skupnosti
učencev.

V šolski skupnosti osnovne šole Rače opravljamo naslednje naloge:
 izvolimo predsednika šolske skupnosti,
 sprejmemo letni program dela,
 zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka, dni
dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih
organizira šola,
 spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnatelja in
Svet zavoda na morebitne kršitve pravic učencev,
 sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost,
 organiziramo šolske plese,
 organiziramo predajo šolskega ključa,
 sodelujemo pri pripravi izvedbi zaključne šolske prireditve
 informiramo učence o svoji dejavnostih,
 urejamo informacijsko tablo šolske skupnosti,
 razvijamo čut pripadnosti šoli,
 vsak mesec obeležimo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve,
 načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole
ipd.),
 oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 razvijamo sodelovanje s sosednjo šolo v občini,
 redno obravnavamo šolsko problematiko,
 skrbimo za urejeno okolico šole,
 pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta,
 pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament,
 sodelujemo na otroškem regijskem parlamentu,
 opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2019/20

1. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja ŠS.
2. Oblikovanje in potrditev programa dela.
3. Organizacija prireditve sprejema prvošolcev v šolsko skupnost.
4. Skupinsko delo na temo otroškega parlamenta » Moja poklicna prihodnost«
5. Sodelovanje na medobčinskem otroškem parlamentu v Mariboru.
6. Redna povezava med oddelkom in šolsko skupnostjo.
7. Urejanje obvestil na oglasni deski šolske skupnosti.
8. Povezovanje in srečanja s sosednjimi šolami.
9. Redna skrb za urejeno šolo in njeno okolico.
10. Organizacija Novoletne in Valentinove pošte.
11. Izbor naj razreda.
12. Popestrimo odmore.
13. Poročanje o UV uspehih ob koncu obeh ocenjevalnih obdobij.
14. Seznanjanje učencev s pomembnimi dosežki učencev.
15. Aktivno sodelovanje v projektu Osem krogov odličnosti.
16. Priprava delavnice o kuhanju na svetovni dan hrane.
17. Srečanje z ravnateljem.
18. Obeležja pomembnih mednarodnih dni s plakati, razstavami, šolskim radiom.
19. Priprava nalog za predajo ključa in organizacija dogodka ob predaji šolskega
ključa osmošolcem.
20. Organizacija šolskih plesov.
21. Organizacija zaključne prireditve.
22. Ocena opravljenega dela v šolskem letu .

