
Načrt dela ŠS v letu 2022/2023: 

- udejanjanje vsebin projekta Osem krogov odličnosti pri razrednih urah; 

- izbor »naj učenca šole« in »naj razreda« na razredni in predmetni stopnji v skladu s 

podanimi kriteriji; 

- projekt: Učimo se skupaj - izvajanje učne pomoči učenk prostovoljk v sodelovanju z 

Zavodom Rast Ruše;   

- svečan prejem prvošolcev v šolsko skupnost v tednu otroka – v oktobru 2022; 

- sodelovanje predstavnikov šolske skupnosti na otroškem občinskem svetu Občine Ruše – 

v oktobru 2022;  

- sodelovanje na dobrodelni akciji pod okriljem RK Slovenije DROBTINICA (oktober 2022) - 

zbrana finančna sredstva se namenijo za šolski sklad; 

- predstavitev posameznih mednarodnih dni in obeležitev na različne načine (sodelovanje 

z zunanjimi ustanovami, po šolski radiu, na oglasni deski, šolski spletni strani …);  

- organiziranje Valentinove pošte - v februarju 2023;  

- izvedba dobrodelnih akcij: zbiranje hrane in toaletnih pripomočkov za socialno šibke 

družine v Rušah, zbiranje hrane in priboljškov za Azil za živali, zbiranje igrač, šolskih 

potrebščin za otroke, zbiranje knjig za domove za starostnike; 

- druge zbiralne akcije, v kolikor se izrazi potreba med letom; 

- še nadalje se zbirajo zamaški – zbrana finančna sredstva se namenijo za šolski sklad; 

- sodelovanje v šolskem parlamentu in na 33. regijskem Otroškem parlamentu v Mariboru 

na temo Duševno zdravje otrok in mladih – v marcu 2023; 

- sodelovanje v vseslovenski humanitarni akciji Dan za spremembe – v aprilu 2023; 

- ponovno kandidiranje  šole za naziv Junaki našega časa – v maju 2023; 

- sodelovanje z organizacijami, društvi, zavodi, ustanovami v lokalnem ali širšem okolju s 

poudarkom na razvijanju solidarnosti, medgeneracijskega povezovanja (VDC Polž, Rdeči 

križ Ruše, Zavod Rast … - ustvarjalne delavnice, pisanje pisem, voščilnic, peka peciva, 

računalniško opismenjevanje, kulturni nastopi, druženja … - skozi celo šolsko leto); 

- sodelovanje z mediji, obveščanje o dejavnostih na šoli; 

- obveščanje vodstva šole; 

- druge dejavnosti glede na pobude učencev. 

 


