
                

 

Interesna dejavnost:  Šolska skupnost 

Mentor:  Mateja Grbavac 

Sodelujoči: 2 predstavnika iz vsakega razreda od 2. – 9. razreda 

Termin: Vsaka prva sreda v mesecu (45 min.), ostali izredni termini po predhodnem dogovoru 

ŠOLSKA SKUPNOST: 
Šolska skupnost je organizirana skupnost učencev OŠ Breg, ki se preko svojih predstavnikov (2 iz 
vsakega razreda) povezujejo v skupnost učencev šole. 
Sestanki šolske skupnosti imamo enkrat mesečno, predstavniki posameznih razredov v razredih 
poročajo o vsebini sestankov. Predstavniki šolske skupnosti se na razrednih urah s svojimi sošolci 
pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato 
predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti. Vse predloge pregledamo, 
se o njih pogovarjamo in poskušamo poiskati rešitve za njihovo uresničitev. Učenci imajo možnost vse 
svoje želje, pobude, predloge, pripombe, priporočila za izboljšanje življenja na naši šoli posredovati 
tudi preko šolskega nabiralnika, ki je nameščen v avli šole.  
Učenci preko ŠS lahko dobijo občutek, da lahko tudi sami pomembno vplivajo na utrip življenja  v šoli. 
Učenci so slišani in upoštevani, kar je zanje zelo pomembno. Želimo biti skupnost, ki se je sposobna 
pogovarjati,  prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem se bomo počutili varno 
in posledično prijetno. 
Na začetku šolskega leta si zadamo cilje, ki jih skozi šolsko leto poskušamo uresničiti. Med naše 
glavne naloge smo si letos zadali naslednje: 

1. Spremljanje življenja in dela na šoli, informiranje 
2. Spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje na morebitne kršitve 

pravic učencev 
3. Urejenost šole in okolice 
4. Otroški parlament 
5. Sodelovanje v projektih 
6. Soustvarjanje družabnega  življenja 

OTROŠKI PARLAMENT: 

V okviru šolske skupnosti deluje tudi šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti 
učencev šole. Preko njega učenci javno, preko demokratičnega dialoga spregovorijo o svojih idejah, 
pogledih, vprašanjih, dilemah o tematiki, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem parlamentu. 
Predstavniki šolskega parlamenta sodelujejo pri delu regijskega in državnega otroškega parlamenta. 
Tema letošnjega šolskega parlamenta je Šola in šolski sistem. 

          
Naša želja je,  da bi pri svojem delu bili uspešni, ustvarjalni, odgovorni in da bi vsi spoznali in začutili , 
da smo v šoli vsi soustvarjalci dobre šolske klime. 
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