
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LETNI PROGRAM DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI 
 

OSNOVNE ŠOLE FRANJA MALGAJA ŠENTJUR 
 
 
 
 
 

ŠOLSKO LETO: 2019/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mentorica: Jožica Novak 

 

Predsednik šolske skupnosti: Ivana Trunkl, 8.b  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se razredne skupnosti preko svojih dveh 
predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. 
 

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge: 
 izvolimo predsednika šolske skupnosti, 
 sprejmemo letni program dela, 
 sodelujemo pri načrtovanju dela in življenja na šoli, 
 zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka, 

dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih 
organizira šola, 

 sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost, 
 organiziramo šolske plese, 
 sodeluje pri obeležju posebnih dni, 
 sprotno rešuje probleme, vprašanja in pobude učencev, 
 spremlja pravice in dolžnosti učencev in opozarja na morebitne kršitve; 
 sodelujemo pri povezovanju s šolami občine Šentjur (otroški parlament), 
 informiramo učence o svoji dejavnostih (zapisniki, oglasna deska, ustno 

sporočanje), 
 načrtujemo in organiziramo skupne akcije (npr. akcije čiščenja okolice šole), 
 pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta, 
 pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament, 
 pripravimo predstavitev na občinskem otroškem parlamentu, 
 opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole. 
 
 
Aktivnosti, ki jih načrtujemo v šolskem letu 2019/20: 

dejavnost termin 

sestanki  po dogovoru 

nabiralnik s predlogi in pogovor o predlogih vse šolsko leto 

sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 2. teden v oktobru 

obeležitev svetovnega dne učiteljev z akcijo Učenci 
poučujejo 

11. oktober 2019 

božičkova pošta 16. 12. – 23. 12. 2019 

izdelava voščilnic in drugih izdelkov za prodajo na 
Miklavževem sejmu (glede na interes 9.r.) 

konec novembra/začetek 
decembra 

pobuda za slavnostno malico za zadnji dan pouka v 
2019 

23. december 2019 

pomoč starejših učencev mlajšim učencem pri dnevih 
dejavnosti 

po dogovoru/vse šolsko leto 

pomoč starejših učencev mlajšim in učencem v OPP po dogovoru/vse šolsko leto 

organizacija šolskih plesov (9. r.) 2x letno 

valentinova pošta 10. 2. – 13. 2. 2020 

pobuda za čiščenje okolice po dogovoru/vse šolsko leto 

priprava gradiva za otroški parlament in izvedba 
otroškega parlamenta 

po dogovoru/terminskem 
planu otroškega parlamenta 

 
Idejni načrt dela se bo dopolnjeval še s predlogi oddelčnih skupnosti. Načrt dela bo 
ostal odprt za vse ideje in akcije, katere se bodo dogodile med šolskim letom.    



Člani šolske skupnosti po razredih  
 

Razred:  Ime in priimek učenca: 

4. a Hana Peer 

Maja Pušnik 

4. b Jan Kumer 

Ela Vita Kolar 

5. a Glorija Vrečko 

Tobija Lesjak Gradič 

5. b Jon Kočevar 

Svit Rozman 

6. a Nik Križmančič 

Vid Vehovar 

6. b Gašper Vehovar 

Anja Aužner 

6. c Sara Ferlič 

Neja Kovačić 

7. a Tin Jeršič 

Luka Čolović 

7. b Ula Dobnik 

Laura Ivanc 

7. c Martin Artnak 

Klara Ferlič 

8. a Žan Mark Šešerko 

Tina Stojan 

8.b Ivana Trunkl 

Žan Pavčnik 

8.c Leja Berglez 

Zala Leskovšek 

9.a Rok Kunstič 

Tilen Mulej 

9.b Tim Kotar 

Alen Podgoršek 

OPP2 Timmy Horvat 



___ sestanek šolske skupnosti (lista prisotnih)            ___. ___. 2019 

 

Razred:  Ime in priimek učenca: Podpis: 

4. a Hana Peer  

Maja Pušnik  

4. b Jan Kumer  

Ela Vita Kolar  

5. a Glorija Vrečko  

Tobija Lesjak Gradič  

5. b Jon Kočevar  

Svit Rozman  

6. a Nik Križmančič  

Vid Vehovar  

6. b Gašper Vehovar  

Anja Aužner  

6. c Sara Ferlič  

Neja Kovačić  



7. a Tin Jeršič  

Luka Čolović  

7. b Ula Dobnik  

Laura Ivanc  

7. c Martin Artnak  

Klara Ferlič  

8. a Žan Mark Šešerko  

Tina Stojan  

8.b Ivana Trunkl  

Žan Pavčnik  

8.c Leja Berglez  

Zala Leskovšek  

9.a Rok Kunstič  

Tilen Mulej  

9.b Tim Kotar  

Alen Podgoršek  

OPP2 Timmy Horvat  



 


