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Program dela šolske skupnosti učencev 

 za šolsko leto 2017/2018 

 
SEPTEMBER: 

- evidentiranje članov parlamenta (po 2 člana iz vsakega oddelka) ter kandidatov 

za vodstvo parlamenta, 

- oblikovanje kandidacijske liste, 

- 1. sklic parlamenta 
 

OKTOBER 

- teden otroka od 2. do 6. oktobra 2017  

- Projekt »Jabolko-limona« (sodelovanje s Policijo, izvajanje nadzora ned 

udeleženci cestnega prometa v bližini OŠ), 

- jesenska zbiralna akcija starega papirja 

- delavnica priprava na dobrodelno stojnico Drobtinica (pakiranje piškotov in 

drugih domačih dobrot), 

- Svetovni dan hrane (14. 10. 2017) – organizacija dobrodelne stojnice 

DROBTINICA v sodelovanju z RK Postojna v MC Postojna (zbiranje sredstev za 

socialno ogrožene družine), 

- Likovni in literarni natečaj na temo Anton Globočnik. 

- Sestanki ŠSU.  
 

NOVEMBER 

- Ustvarjalna delavnica Eko novoletni okrasek, 
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- Medgeneracijsko sodelovanje z Društvom upokojenih učiteljev: Mladi 

starejšim radost, starejši mladim modrost, 

- izvolitev ambasadorjev preventive in priprava predstavitev preventive na 

področju uporabe petard, 

- sestanki ŠSU. 
 

DECEMBER 

- Razprave in priprave na osrednjo temo otroških parlamentov 2017 : ŠOLSTVO 

IN ŠOLSKI SISTEM (priprava na parlament v januarju), 

- Oblikovanje idej o častnih gostih na osrednjem zasedanju, oblikovanje vabil, 

- Okrasitev novoletne jelke na trgu v Postojni (začetek decembra), 

- Preventivna dejavnost: Nevarnosti petard – ozaveščanje učencev od 6. do 9. 

razreda (pripravijo ambasadorji preventive na področju uporabe prepovedanih 

pirotehničnih sredstev, sodeluje tudi A. Filipović 7. c z izkušnjo o lastni 

poškodbi), 

- priprava info točk, letakov o nevarnosti rabe petard, 

- organiziranje novoletne pošte, 

- sestanki ŠSU. 

 

JANUAR 

- Sklic osrednjega zasedanja na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM s povabljenimi 

gosti, 

- sestanki ŠSU. 
 

FEBRUAR 

- valentinova pošta, 

- priprava prispevka za udeležbo na medobčinskem parlamentu, izbor 

parlamentarcev, 

- udeležba na Medobčinskem parlamentu – OŠ Košana, 

- sestanki ŠSU. 
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MAREC 

- Šolski ples (organizacija dogodka, razpored učiteljev ter zadolžitve učencev), 

- Likovni natečaj – spomladanska tematika (med razredno tekmovanje, izdelki 

razstavljeni po hodnikih PS), 

- sestanki ŠSU.  
 

APRIL 

- zbiralna akcija pokrovčkov za društvo Vesele nogice iz Laškega, 

- kaligrafska delavnica za učence od 6. do 9. razreda ter učitelje, 

- sodelovanje z organizacijo BOREO, 

- sestanki ŠSU.  
 

MAJ 

- Teden Rdečega križa –Otroci za otroke (zbiranje šolskih potrebščin), 

- Pokloni zvezek –zbiranje zvezkov (Karitas), 

- Zaključna skupščina šolskega parlamenta, pregled aktivnosti, zaključek 

tekmovanja med razredi, razglasitev točk, podelitev nagrad, evalvacija in 

oblikovanje predloga za šolsko leto 2018/2019. 

 

TOČKOVANJE V ŠOLSKEM LETU 17/18: 

1. Pokrovčki (št. točk enako zbranim kilogramom). 

2. Papir (zbrano količino delimo z 10). 

3. Likovni natečaji: 

Prvo mesto: 90 točk, 

Drugo mesto 60 točk , 

Tretje mesto 30 točk. 

4. Številka 15: vsak razred ima na mesec fond 100 točk, vsak obisk št. 15 
minus 10 točk. 

5. Sodelovanje pri popoldanskih akcijah šolske skupnosti-vsak učenec prinese 

http://www.osagpostojna.si/


                                OŠ Antona Globočnika Postojna 
                                Cesta na Kremenco 2 
                                6230 Postojna 
                               Tel: 05 7000 300, Fax: 05 7000 314 
                       http://www.osagpostojna.si/ 
                               E-mail: os.antona-globocnika-po@guest.arnes.si 
 

 

 4 / 4 

 

razredu 20 točk. 

6. Naj učenec imenovan mesečno prinese razredu 30 točk. 

 

PREDVIDENI STROŠKI ZA NAGRADE NAJBOLJŠIM RAZREDOM v šolskem letu 

2017/18: 

- Med razredno tekmovanje je razdeljeno na razredno in predmetno stopnjo. 

- Prvo mesto na razredni stopnji nagradimo z ogledom kino predstave v KD 

Postojna-cca 200 eur (vstopnice). 

- Prvo mesto na predmetni stopnji nagradimo z ogledom kino predstave po 

izboru učencev v Koloseju Ljubljana –cca 340 eur (prevoz in vstopnice). 

- Drugo in tretje uvrščeni na obeh stopnjah dobijo sladoled (1 kepica v baru 

Siesta) – cca 120 eur (4 oddelki). 

- Skupni predvideni stroški nagrad: 660 eur za šolsko leto 2017/18. 

 

 

Zapisala mentorica šolske skupnosti učencev 

Petra Košnik 
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