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VIZIJA 

 

Vsak zase in vsi za vse! 

Živimo v ustvarjalni šoli, kjer vsak dan iščemo nove, še boljše poti. 

Rastemo v ljubezni, medsebojnem spoštovanju, hočemo doseči kakovost v vzgoji in 

izobraževanju, razvijati sposobnosti slehernega posameznika in oblikovati odgovoren odnos 

do sebe, drugih in življenja nasploh. 

 

II. UVODNI   DEL 

 

Z letnim delovnim načrtom (LDN) se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli določijo 

vsebina, obseg in razporeditve vzgojno-izobraževalnega in drugega dela s predmetnikom in 

učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev razširjenega programa, ki ga izvaja šola v 

šolskem letu 2018/19. 

V LDN so določeni tudi: delo svetovalne službe, šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se 

šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, 

oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje vseh delavcev, sodelovanje z zunanjimi 

institucijami in zunanjimi sodelavci, in druge naloge, potrebne za uresničitev programa 

osnovne šole. Pri oblikovanju LDN upoštevamo veljavne predpise in zakone s področja 

vzgoje in izobraževanja, normative in standarde ter interese okolja, kolikor jih šola lahko 

uresničuje. 

Ob zaključku preteklega šolskega leta in na začetku novega skupno oblikujemo osnove in 

usmeritve, ob katerih opredelimo svoje aktivnosti vsi nosilci načrtovanja, posamezniki in 

skupine. 

LDN je oblikovan v skladu z dosežki preteklega leta in cilji v novem šolskem letu. 

Načrtovanje se je pričelo že v mesecu aprilu, nadaljevalo pa junija in julija ter avgusta. Pri 

načrtovanju našega dela smo upoštevali kadrovske in prostorske pogoje, ki jih ima šola, 

dolžni pa smo upoštevati tudi navodila MIZŠ glede kadrovskega načrtovanja in financiranja.  

Predlog LDN v septembru ponovno obravnava učiteljski zbor, predstavljen je staršem na 

prvih roditeljskih sestankih in na svetu staršev. LDN sprejme svet šole do konca septembra. 

Vodstvo šole, vodje aktivov in vsi strokovni delavci so dolžni spremljati in vrednotiti 

načrtovano delo. 
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III. GLOBALNA   OCENA   STANJA   IN   RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 

 

Šola ima dobre prostorske pogoje za delo, s sodobno opremo in učili. Na predmetni stopnji 

izvajamo kabinetni pouk, velika športna dvorana omogoča izvajanje športne vzgoje tudi na 

razredni stopnji.  

Čeprav smo v zadnjih letih opravili kar nekaj vzdrževalnih del na šolski stavbi, pa je le-ta 

potrebna temeljite obnove, saj so posamezni deli stavbe stari več kot petintrideset let. 

Predvsem je nujna energetska sanacija (dokončanje zamenjave oken v učilnicah na južni 

strani stavbe, fasada). Potrebno je zamenjati talne obloge in pohištveno opremo, radi bi uredili 

skupno zbornico za učitelje razredne in predmetne stopnje.  

Šola ima več kot 50 računalnikov, ki jih s pridom uporabljamo pri pouku. Imamo dve 

računalniški učilnici. V zadnjih letih smo skoraj vse učilnice opremili z interaktivnimi tablami 

in projektorji, kar omogoča sodoben pouk. V letošnjem letu že peto leto zapored uporabljamo 

e-dokumentacijo (dnevniki, redovalnice). V vseh prostorih imamo urejeno računalniško 

omrežje, ki omogoča vključitev na Internet prek ADSL povezave. V poletnih mesecih smo s 

pomočjo evropskih in občinskih sredstev uredili optično omrežje. V šolski knjižnici imamo 

računalniško izposojo gradiv, ki s pomočjo programskega paketa Šolska knjižnica omogoča 

uporabo povezave v vzajemni katalog. Vključeni smo v knjižnični informacijski sistem 

COBISS. 

 

Na Internetu imamo svojo domačo stran s predstavitvijo občine in šole, ki jo bomo tudi v 

bodoče dopolnjevali in posodabljali. 

Kadrovska zasedba delovnih mest je ustrezna, saj imajo vsi delavci, z izjemo enega, ustrezno 

izobrazbo. Več kot dve tretjini pedagoških delavcev ima visokošolsko oziroma univerzitetno 

izobrazbo. 

 

Kot prednostne naloge smo v tem šolskem letu izbrali:  

1. nadaljevanje posodobitve in uskladitve letnih priprav po vertikali (cilji: poenotenje 

in uskladitev učnih ciljev po vertikali, zmanjšanje količine učne snovi na račun 

kvalitete znanja, kvalitetna izvedba pouka z upoštevanjem razvojnih značilnosti 

otrok in principov učenja) 

2. posodobitev vzgojnega načrta in pravil šolskega reda 

3. nadaljevanje ureditve šolskega parka na zelenici za šolo, ureditev in skrb za visoke 

grede okrog šole.  
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IV. KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

 

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji. Ocenjevalni obdobji  v šolskem letu 

2018/2019 sta:  

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra do 31. januarja 

2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 24. junija  

                                       od 1. februarja do 14. junija za učence 9. razreda 

Ocenjevalne  konference:  

1. ocenjevalna konferenca: četrtek, 31. januar 2019 

2. ocenjevalna konferenca: sreda, 12. junij 2019 za učence 9. razreda  

                                                 četrtek, 20. junij 2019 za učence ostalih razredov 

Počitnice so po šolskem koledarju : 

- jesenske – od 29. oktobra do 2. novembra 2018 

- novoletne – od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019 

- zimske – od 25. februarja  do 1. marca 2019 

- prvomajske – 27. aprila do 2. maja 2019 

- letne – od 26. 6. do 31. avgusta 2019 

Pouka prosti dnevi so predvideni: 

- 31. oktober – DAN REFORMACIJE 

- 1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE 

- 24. december – POUKA PROST DAN, nadomeščanje v soboto, 29. 9. 2018 

- 25. december – BOŽIČ 

- 26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

- 1. – 2. januar – NOVO LETO 

- 8. februar- SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

- 22. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK 

- 27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

- 1. in 2. maj – PRAZNIK DELA 

- 3. maj – POUKA PROST DAN, nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019 

- 25. junij – DAN DRŽAVNOSTI 

- sobote in nedelje 

Nadomeščanje: 

- 29. september 2018 – POUK (nadomeščanje pouka prostega dne, 24.12.2018) 

- 2. februar 2019 – POUK (v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem 

koledarju) 

- 11. maj 2019 – POUK (nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019) 

Informativna dneva v srednjih šolah: 

- petek, 15. februar in sobota, 16. februar 2019 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite:  

1.rok: 17. 6. – 1. 7. 2019 za učence 9. razreda 

1.rok: 26. 6. – 9. 7. 2019 za učence od 1. do 8. razreda 

2.rok: 19. 8. – 30. 8. 2019 za učence od 1. do 9. razreda 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:  

1. rok: 6. maj – 14. junij 2019 za učence 9. razreda 

1. rok: 6. maj – 24. junij 2019 za učence od 1. do 8. razreda 

2. rok: 19. avgust – 30. avgust 2019 za učence od 1. do 9. razred 
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V. ORGANIZACIJA   VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

1.  Šola  in  učenci 

 V šolskem letu 2018/2019 obiskuje šolo  342 učencev v 18 oddelkih redne osnovne šole 

in 10 učencev v dveh kombiniranih oddelkih osnovne šole s prilagojenim programom. Pouk 

poteka samo v dopoldanski izmeni. 

Število učencev po oddelkih in razredniki: 

   RAZRED           RAZREDNIK DEČKI.  DEKLICE ŠTEV. UČ 

1.A IRIS BOŠTJANČIČ  12 10 22 

1.B MARTA ROLIH  12 10 22 

 SKUPAJ 24 20 44 

2.A SONJA DEKLEVA 9 10 19 

2.B HELENA PRIMC   8 11 19 

 SKUPAJ 17 21 38 

3.A DORIS GLAVAŠ 8 8 16 

3.B LJUBICA JENKO 8 9 17 

 SKUPAJ 16 17 33 

4.A ZDENKA V. PUGELJ  10 12 22 

4.B DAMIJANA ČEKADA 12 11 23 

 SKUPAJ 22 23 45 

5.A DAMJANA B. KALUŽA  9 11 20 

5.B JAGODNIK NADJA 8 10 18 

 SKUPAJ 17 21 38 

6.A SONJA LIČAN 9 7 16 

6.B HELENA P. ROSA 11 6 17 

 SKUPAJ 20 13 33 

7.A GABI B. BLOKAR 12 11 23 

7.B NATAŠA OLENIK 11 12 23 

 SKUPAJ 23 23 46 

8.A NADJA BAŠA 11 6 17 

8.B BENJAMINA FRANK 11 7 18 

 SKUPAJ 22 13 35 

9.A MATEJ GRAHOR 7 8 15 

9. B TATJANA VIČIČ 6 9 15 

 SKUPAJ 13 17 30 

 SKUPAJ 174 168 342 

OŠPP 

RAZRED           RAZREDNIK DEČKI  DEKLICE ŠTEV. UČ. 

3., 4. IRENA MUHA 2 1 3 

6., 8., 9. KARLA ĐURKOVIĆ 5 2 7 

                            SKUPAJ          7 4 10 

 SKUPAJ VSI UČENCI 181 171 352 
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Šol.l.2018/19 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b OPP skupaj 

DOL. ZEMON 4 / 5 / 6 / 5 / 6 4 3 4 6 / / 5 / 5 / 53 

GOR. ZEMON 1 / / 1 / / 3 / / 2 / 1 1 / / 1 1 1 / 12 

JASEN / 3 / 4 1 / / 2 5 / 1 1 1 5 2 / 3 / 1 29 

VRBOVO / 11 / 3 / 2 / 6 2 / 3 / / 4 3 / 1 / / 35 

VRBICA / 3 / 1 / 2 / 1 2 / / / / 1 3 / / / / 13 

JABLANICA / / / / / 1 / / / / 2 / / 2 / / 1 / / 6 

KOSEZE / 3 4 2 3 / 3 / 1 3 / 2 3 / 1 2 / 1 / 28 

MALA  BUKOVICA 2 / 2 / / / 1 2 / 1 / 1 3 / / / / 1 / 13 

VEL.  BUKOVICA 4 / 3 / 2 / 3 / / 1 1 / 1 / 1 1 / 2 / 19 

SOZE / / 1 / / / / / / / 1 / / / / / / / / 2 

IL.  BISTRICA 10 2 3 7 4 11 6 10 3 7 4 6 5 8 6 6 8 4 6 116 

ZAREČJE / / 1 1 / / / / 1 / / / / / / / / / / 3 

JELŠANE 1 / / / / / / / / / / 1 1 / / 2 / / / 5 

TOPOLC / / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / 1 

ŠEMBIJE / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / 1 

STUDENA  GORA / / / / / / / / / / / / / 1 / / / 1 / 2 

PAVLICA / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / / 1 

VELIKO BRDO / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / / 1 

ZABIČE / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 1 

PODGRAJE / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / 1 

HARIJE / / / / / / / / / / / / 1 / / / 1 / / 2 

DOLENJE / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / 1 

DOBROPOLJE / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / 1 

BAČ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 1 

TOMINJE / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / 1 

PRELOŽE / / / / / / / 1 / / / / / 1 / / / / / 2 

SUŠAK / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / 1 

NOVA SUŠICA / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 1 

SKUPAJ 22 22 19 19 16 17 22 23 20 18 16 17 23 23 17 18 15 15 10 352 
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2.  Kadrovski  pogoji 

 

1.Podatki  o  delavcih  šole 

 

V tem šolskem letu je na šoli zaposlenih 67 delavcev, ki bodo izvrševali letni delovni načrt, in 

sicer: 

 

DELOVNO   MESTO ŠTEVILO 

Ravnatelj 1 

Pomočnik ravnatelja 1 

Učitelj 38 

Knjižničar 1 

Svetovalna služba 2 

Spremljevalec gibalno oviranih otrok 1 

Knjigovodja 1 

Tajnik 1 

Računovodja 1 

Hišnik 1 

Kuharica 12 

Čistilke 7 

SKUPAJ  67 

 

2.  Podatki  o  pedagoških  delavcih 

 

IME IN PRIIMEK 

OBSEG NEPOSREDNEGA 

VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJO 

IN IZOBRAŽEVANJEM 

pouk 

dop., 

dod., 

DSP, 

ISP, 

DNU 

razred-

ništvo 

PB/ 

JUV 

1. NADJA  

      BAŠA 
18 1,5 0,5  PŠJ, zgodovinski k. 

2. D. BENIGAR 

KALUŽA 
18,5 1 0,5  

literarne urice, bralna značka, PŠJ, 

Krpan 

3. GABRIELA 

      B. BLOKAR 
8,75 0,5 0,5  

knjižnica, bralna značka, gledališki kr., 

medgeneracijsko branje 

4. IRIS          

     BOŠTJANČIČ 
20 1 1  bralna značka, Zlati sonček, folklora 

5. MARTA 

     BRATOVIČ 
4 16    

6. KARLA 

ĐURKKOVIĆ 
21,5 0,5 1  EKO krožek 
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7. DAMIJANA 

           ČEKADA 
20 0,5 0,5 1 

Krpan, bralna značka, likovni k., 

kolesarski izpiti 

8. DARINKA  

            DEKLEVA 
    

šolska svetovalna delavka, šolska 

planinska skupina, plezanje 

9. SONJA  

            DEKLEVA 
19 1 0,5  bralna značka, Zlati sonček 

10. BENJAMINA 

            FRANK 
13 0,3 0,5  

knjižnica, geografski krožek, PŠJ, 

mentor Zdrave šole 

11. VERA 

            FRANK 4    

vodja šolske prehrane, obveznost 

dopolnjuje na OŠ  Kuteževo, mentor 

SŠS, PŠJ 

12. DORIS 

            GLAVAŠ 
20 1 0,5  

bralna značka, Zlati sonček, kr. 

računalništva 

13. MATEJ 

GRAHOR 13 0,5 1  

učitelj računalničar, mentor EKO šole, 

EKO projekt, računalniški krožek, 

fotokrožek 

14. DARINKA 

            GRŽINA 
9,5 13   krožek Rdečega križa 

15. ANJA  

HOFMAN 
21 1   angleška bralna značka, fotokrožek 

16. TANJA 

HOZNER 
12,75 0,7  6 gledališki krožek 

17. MILANKA  

      HROVATIN 
9 0,3  2 

zaposlena tudi na  OŠ Jelšane, EKO 

Projekt 

18. VIOLETA 

HUSU 
18 7   EKO projekt 

19. NADJA 

            JAGODNIK 
19,5 1 0,5  

Orffova skupina, bralna značka, PŠJ, 

Krpan 

20. BARBARA   

JENKO 
23,57    hiphop, pop, latino, Krpan 

21. LJUBICA  

JENKO 
20 1 0,5  

bralna značka, krožek logike, Zlati 

sonček 

22. M. JENKO 

MAVRIČ 
3,57 18   krožek športa 1.r. 

23. ADRIJANA 

            KOCIJANČIČ 
10   14 Zlati sonček 

24. SONJA  

KOSIČ 
12,5    pomočnica ravnateljice, Vesela šola 
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25. SONJA 

            LIČAN 20 2 0,5  

šol. planinska skupina, angleška bralna 

značka, knjižni molj, nemška bralna 

značka 

26. IRENA  

MUHA 
17 0,5   dopolnjuje obveznost v vrtcu 

27. NATAŠA  

OLENIK 
21 1 0,5  logika 

28. INES  

     PILJIĆ 
 18   

svetovalno delo, dopolnjuje OŠ 

Dragotin Kette 

29. HELENA  

P. ROSA 
17,5 1 0,5  bralna značka, literarno glasilo Satje 

30. HELENA 

PRIMC 
21 1 0,5  

Zlati sonček, bralna značka, krožek 

športa 2. r. 

31. MOJCA 

PROSEN 

BATISTA 

16     

32. MOJCA 

PRELEC 
3   22 Kolesarski izpiti, Branje z nasmehom 

33. MARTA 

ROLIH 
20 1 1  

bralna značka, planinska skup., Zlati 

sonček, folklora 

34. NATAŠA 

ROLIH  
   23 laborant 

35. MAJA 

SLOSAR     

           JURECIC 

11   11 
otroški pevski zbor, Naša mala 

knjižnica 

36. ELENA 

SEDMAK 8    

otroški in mladinski pevski zbor, 

pevska značka,  zaposlena tudi v 

Glasbeni šoli Il. Bistrica 

37. KARMEN 

ŠEPEC 
    ravnateljica 

38. NADA 

ŠIRCELJ 
20 0,3   biološko-ekološki krožek, PŠJ 

39. RIHARD 

UDOVIČ 
15    dopolnjuje obvez. na OŠ Kuteževo 

40. SONJA 

UDOVIČ 
10   12 Zlati sonček 

41. MARINA  

            VALENČIČ 
20    laborant 

42. ZDENKA  

         V. PUGELJ 
18,5 1 0,5  

bralna značka, Vesela šola, kolesarski 

izpiti, Krpan 

43. TATJANA 

            VIČIČ 
18  1 2 animacije, ustvarjalne delavnice 
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VI. OBSEG  IN  VSEBINA  VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA     DELA    

 

1. Dejavnosti  po  obveznem   predmetniku 

a) Pouk 

 

Pouk izvajamo po obveznem predmetniku, v dopoldanski izmeni. V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju izvajajo pouk razredni učitelji, v 3., 4. in 5. razredu pa poučujejo v 

nekaterih oddelkih tudi predmetni učitelji angleščine in športne vzgoje. V tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju izvajajo pouk predmetni učitelji. 

 

b) Razdelitev predmetov na predmetni stopnji 

 

Slovenščina 

Helena  Pirih  Rosa 

Gabriela B. Blokar 

Tanja Hozner 

6.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b  

7.a, 8.a,  

6.a, 7.b, 8.a, 8.b 

Naravoslovje Nada  Šircelj 6.a, 6.b, 7.a, 7.b 

Fizika Erik Hrvatin 

Andreja Kuret 

9.a, 9.b 

8.a, 8.b,  

Kemija Milanka Hrovatin  8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

Biologija Nada  Šircelj 8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

Matematika Nataša Olenik 

Matej Grahor 

Sonja  Kosič 

6.a, 7.b, 8.b, 9.b 

8.a, 8.b, 9.a 

6.b, 7.a, 8.a 

Geografija Benjamina Frank 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

Zgodovina Nadja  Baša 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

Angleščina 

  

Anja Hofman 

Sonja Ličan 

Violeta Husu 

5.a, 6.b, 7.b, 8.a, 8.b, 9.b 

5.b, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a 

1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 

OPP 

Domovinska in državljanska  

kultura in etika 

Nadja Baša 

 

7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

 

Šport Barbara  Jenko 

Rihard  Udovič 

4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 

8.b, 9.a,9.b 

6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

Likovna  umetnost Tatjana Vičič 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

Tehnika in tehnologija Tatjana Vičič 

Nataša Olenik  

6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b,  

6.b, 7.a, 7.b 

Gospodinjstvo Nada Šircelj 6.a, 6.b 

Glasbena  umetnost Elena Sedmak 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, ,9.b 

   

Sonce, Luna, Zemlja   Matej Grahor  8., 9. razred 

Literarni klub Gabi B. Blokar 7.,8., 9. razred 

Tuj jezik – Nemščina 1 Sonja Ličan 7., 9. razred 
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Tuj jezik – Nemščina 2 Sonja Ličan 8. razred 

Izbrani šport - nogomet Rihard Udovič 7. razred 

Obdelava gradiv: les Tatjana Vičič 7., 8. razred 

Obdelava gradiv: umetne mase Tatjana Vičič 8., 9. razred 

Turistična vzgoja Nadja Baša 7., 8. razred 

Odkrivajmo preteklost 

domačega kraja 

Nadja Baša 7.,8.  razred 

Poskusi v kemiji M. Hrovatin 8., 9. razred 

Starinski in družabni plesi Barbara Jenko 7., 8., 9. razred 

Šport za zdravje Barbara Jenko 9. razred 

Šport za sprostitev Barbara Jenko 8. razred 

Sodobna priprava hrane Vera Frank  7. razred 

Načini prehranjevanja Vera Frank 9.razred 

Šolsko novinarstvo Anja Hofman 7., 8., 9. razred 

Računalništvo K. Đurković OPP 

NIP - Šport M. Prelec 4., 5., 6. r.azred 

NIP - Umetnost M. J. Slosar 4., 5., 6. r.azred 

NIP - Tehnika T. Vičič 4., 5., 6. r.azred 

NIP - Računalništvo M. Grahor 4., 5., 6. r.azred 

 

 

 

Tudi v letošnjem letu izvajamo fleksibilni predmetnik pri naslednjih predmetih: 

 

Razred I.  ocenjevalno obdobje II.  ocenjevalno obdobje 

6.a LUM ZGO  

6.b ZGO LUM 

7.a DKE, ZGO, TIT ZGO, LUM 

7.b DKE, ZGO, LUM ZGO,  TIT 

8.a TIT, DKE, ZGO LUM, ZGO 

8.b LUM, DKE, ZGO TIT, ZGO 

9.a LUM GUM 

9.b GUM LUM 

 

DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z 

učenci glede na njihove zmožnosti. 

Od 4. do 7. razreda lahko šola v skladu z zakonodajo organizira pouk v manjših učnih skupinah 

do ene četrtine ur pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku. Na naši šoli smo se odločili, da 

bomo v letošnjem šolskem letu izvajali pouk v manjših učnih skupinah v 5. razredu pri  

slovenščini ter v 6. in 7. razredu pri slovenščini, matematiki in angleščini. V 8. razredu bomo vse 

leto organizirali pouk z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine pri slovenščini, matematiki 

in angleščini. 
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c) Pregled   obsega  obveznih  dejavnosti  ob   pouku 

 

V prvem in drugem triletju opravljajo dopolnilni pouk razredni učitelji, v tretjem triletju in na 

predmetni stopnji pa opravljajo dopolnilni in dodatni pouk naslednji učitelji: 

 

predmet učitelj dopolnilni in  

dodatni pouk 

SLO 

H. Rosa 1 

G. B. Blokar 0,5 

T. Hozner 0,7 

MAT 

N. Olenik 1,2 

S. Kosič 0,5 

M. Grahor 0,5 

TJA 
A. Hofman 1 

S. Ličan 1,1 

KEM M. Hrovatin  0,3 

FIZ E. Hrvatin 0,3 

BIO N. Šircelj 0,3 

ZGO N. Baša 0,3 

GEO B. Frank 0,3 

SKUPAJ  8 
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d) Pregled  obsega kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni 

 

Od 1. do 5. razreda razredniki organizirajo dneve dejavnosti in na njih spremljajo učence. Po 

potrebi določimo še dodatnega spremljevalca. 

 

1. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Varna pot v šolo september  

2. Življenje ob morju – ŠN maj 

3. Travnik junij 

Kulturni dnevi 

1. Jaz in knjiga – obisk v šolski knjižnici oktober 

2. Gledališka predstava v LJ september, oktober 

3. Pust in pustni običaji marec 

4. Šolske kulturne prireditve 2.2.2019,celo šolsko  leto 

Športni dnevi  

1. Pohodništvo  september 

2. Kros, pohod oktober 

3. Igre na snegu, smučanje januar 

4. Kolesarjenje in rolanje april 

5. Športna značka Zlati sonček – ŠN maj 

Tehniški dnevi 

1. V svetu igrač oktober 

2. Igramo se z vodo – ŠN  maj 

3. Merjenje maj, junij 

 

2. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1.  Življenje nekoč (Ljubljanski grad) 
september/ 

oktober 

2.  Jesen na obisku oktober 

3.  Vrt – življenjski prostor rastlin in živali april 

Kulturni dnevi 

 

1. Jaz in knjiga – obisk šolske knjižnice september 

2. Gledališka predstava v Ljubljani september/oktober 

3. Šolske kulturne prireditve  2.2.2019, celo šolsko leto 

4. Pust in pustni običaji marec 

Športni dnevi  

1. Kros/pohod september 

2. Tečaj smučanja – smučanje januar/februar 

3. Tečaj smučanja – smučanje januar/februar 

4. Pohod na Kozlek april 

5. Športni program Zlati sonček maj 

Tehniški dnevi 

1. Lastnosti snovi november 

2. Gibanje januar 

3. Merjenje maj 
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3.  razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Življenje nekoč – Ljubljanski grad oktober 

2. Rastline in živali ob morju in v njem- ŠN 

Seča 
maj 

3. Živalski vrt junij 

Kulturni dnevi 

1. Berimo skupaj  september 

2. Gledališka predstava - Ljubljana oktober 

3. Pust in pustni običaji marec 

4. Šolske kulturne prireditve 2.2.2019, celo šolsko leto 

Športni dnevi  

1. Kros, pohod september 

2. Igre na snegu januar 

3. Pohod na Kozlek april 

4. Športne igre – ŠN Seča maj 

5. Športna značka Zlati sonček  junij 

Tehniški dnevi 

1. Novoletni okraski december 

2. Obisk šolskega muzeja junij 

3. Merjenje junij 

 

4. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Skrb za svoje zdravje  celo šolsko leto 

2. Domača pokrajina                     april 

3. Ekologija maj 

Kulturni  

dnevi 

  

1. Šolske kulturne prireditve      2.2.2019, celo šolsko leto 

2. Filmska predstava: Gajin svet september, oktober 

3. Pust in pustni običaji marec 

Športni 

dnevi 

1. Kros, pohod oktober, maj 

2. Igre na snegu   januar ali februar 

3. Plavanje – ŠN  junij 

4. Pohod – ŠN  junij 

5. Športne igre – ŠN junij 

Tehniški  

dnevi 

1. Izdelki iz različnih materialov – ŠN  junij 

2. Merjenje in preprečevanje poškodb februar,maj 

3. Gradimo iz lesa oktober / nov 

4. Il. Bistrica nekoč in danes april 
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5.razred   

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Voda teče navzdol – obisk vodarne maj 

2. Ogled parka Škocjanske jame (Kras, 

netopirji) 
april 

3. Rastlinstvo in živalstvo v različnih EKO 

sistemih (Kindlerjev park) 
junij 

Kulturni  

dnevi 

  

1. Varnost na internetu (ogled filma, 

predavanje, likovno ustvarjanje) 
september, oktober  

2. Ohranjanje ljudskih običajev (pust) marec 

3. Šolske kulturne prireditve 2.2.2019, celo šolsko leto 

Športni 

dnevi 

1. Planinski pohod – Gornji Zemon september 

2. Kros in pohod oktober,maj 

3. Smučanje – ŠN december 

4. Športne igre na snegu – ŠN december 

5. Smučanje – ŠN december 

Tehniški  

dnevi 

1. Notranjski muzej Postojna – Muzej krasa marec 

2. Kolesarski poligon oktober , maj 

3. Naravni in kulturni spomeniki 

(Predjamski grad) ** 
junij 

4. Ekosistemi kraškega sveta (Cerkniško 

jezero) ** 
junij 

6. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS SPREMLJEVALCI 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Kamnine in prst november N. Šircelj, V. Frank 

2. Fotosinteza, Škocjanski zatok 
marec in 

24.april 

N. Šircelj, V. Frank 

3. Sistematika rastlin, Škocjanski 

zatok 
junij in 24.april 

N. Šircelj, V. Frank 

Kulturni  

dnevi 

  

1. Pot knjige po dogovoru 
G. B. Blokar, 

dež. učitelji 

2. Šolske kulturne prireditve 
2.2.2019, celo 

šolsko leto 

A. Hofman, 

vsi učitelji 

3. Glasbena  predstava 12.oktober 2019 
E. Sedmak,  

dež. učitelji 

Športni 

dnevi 

1. Planinski pohod – Kozlek september C. Jenko, dež. učitelji 

2. Kros in pohod september, junij B. Jenko, R. Udovič 

3. Smučanje, plavanje, pohod januar B. Jenko, R. Udovič 

4. Plavanje (bazen Žusterna) 24. april B. Jenko 

5. Športne igre (po NPZ) maj R. Udovič 

Tehniški  

dnevi 

1. Bivanjska kultura september N. Baša, dež. učitelji 

2. Delavnice v VDC-ju oktober T. Vičič, dež. učitelji 

3. Domače obrti februar T. Vičič, dež. učitelji 

4. Luka Koper, Tonin mlin (Piran) maj B. Frank, Sonja L. 
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7. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS SPREMLJEVALCI 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Gozd  (CŠOD – Rakov 

Škocjan) 
19. 9.–21.9. 

N. Olenik,  

G. B. Blokar,  

M. Bratović 

2. Celinske vode - (CŠOD – 

Rakov Škocjan) 
19. 9.–21.9. 

N. Olenik,  

G. B. Blokar 

3. Morje** 24. april 

N. Šircelj, N. Olenik, 

E. Sedmak,  

A. Hofman 

Kulturni 

dnevi 

1. Rastem s knjigo  september G. B. Blokar 

2. Šolske kulturne prireditve  
2.2.2019, celo 

šolsko leto  

A. Hofman 

3. Glasbena predstava 
12. oktober 

2019 

E. Sedmak 

Športni dnevi  

1. Planinski izlet – Ahec, Draga september  B. Jenko 

2. Kros/Pohod 
september/ 

junij 

B. Jenko, R. Udovič 

3. Športne igre (CŠOD – Rakov 

Škocjan) 
19. 9.–21.9. 

N. Olenik,  

G. B. Blokar,  

M. Bratović 

4. Smučanje, plavanje, pohod januar B. Jenko, R. Udovič 

5. Plavanje – bazen Žusterna** 24. april  B. Jenko 

Tehniški 

dnevi 

1. Izdelek iz lesa, Postojna oktober T. Vičič, dež. učitelji 

2. Knjigovezništvo  december T. Vičič 

3. Izdelava papirnatega cvetja januar T. Vičič, D. Dekleva 

4. Umetne mase – Plama  marec T. Vičič 

 

8. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS SPREMLJEVALCI 

Naravoslovni 

dnevi 
1. 3. CŠOD (Trilobit) 8.10. –12. 10.  

N. Baša, B. Frank 

Kulturni dnevi 

1. Zgodovinsko - literarna 

ekskurzija na Gorenjsko  
24. april 2019 

G. B. Blokar,  

D. Gržina, T. Hozner 

2. Različne kulturne prireditve 
2.2.2019, celo 

šolsko leto  

A. Hofman 

3. Glasbena predstava 8. januar 2019 E. Sedmak 

Športni dnevi  

1. Planinski izlet - Snežnik september R. Udovič 

2. Kros/Pohod  
september/ 

junij 

B. Jenko, R. Udovič 

3. Športne dejavnosti – CŠOD  8.10. – 12. 10. N. Baša, B. Frank 

4. Orientacija – CŠOD  8.10. – 12. 10. N. Baša, B. Frank 

5. Smučanje, plavanje, pohod januar B. Jenko, R. Udovič 

Tehniški dnevi 1. Merjenje 
november/ 

december 

N. Olenik, M. Grahor 
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2. Izdelava lutk december T. Vičič 

3. Motorna vozila – tehnični 

pregledi CŠOD 

8.10. – 12. 10., 

maj 

N. Baša, B. Frank, 

T. Vičič 

4. Hiše domačega kraja maj T. Vičič 

 

9. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS SPREMLJEVALCI 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Zdravje-okolje  december N. Šircelj 

2. Kras-speleobiološka postaja, 

Postojnska jama 
januar 

M. Hrovatin, B. Frank 

3. Hiša eksperimentov** 24. april 

T. Vičič,  

M. Grahor,  

M. Hrovatin 

Kulturni 

dnevi 

1. Literarna ekskurzija na 

Dolenjsko  
oktober 

H.P. Rosa,  

S. Kosič, T. Hozner 

2. Šolske kulturne prireditve 
2.2.2019, celo 

šolsko leto 

A. Hofman 

3. Glasbena predstava 12. oktober 2019 E. Sedmak 

Športni dnevi  

1. Planinski izlet - Slavnik  september R. Udovič 

2. Kolesarjenje september B. Jenko, R. Udovič 

3. Kros/pohod 
september/ 

junij 

B. Jenko, R. Udovič 

4. Smučanje – plavanje – pohod januar B. Jenko, R. Udovič 

5. Športne igre (po NPZ) maj  R. Udovič 

Tehniški 

dnevi 

1. Vojaški Muzej - Pivka 11. maj N. Baša, dež. učitelji 

2. Merjenje december 
N. Olenik,  

M. Grahor 

3. Arhitektura Ljubljane** 24. april  
T. Vičič, M. Grahor, 

M. Hrovatin 

4. Poskusi Nikole Tesle (Bistra) 

(po NPZ) 
maj T. Vičič, dež. učitelji 
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OPP 

 

3. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Življenje v in ob morju junij 2019 (Selce) 

2. Različna življenjska okolja 11. 5. 2019 

3. Skrb za svoje telo november 

Kulturni 

dnevi 

1. Gledališka predstava september, oktober 

2. Pravljice (mestna knjižnica) december 

3. Šolske kulturne prireditve 2.2.2019, celo šolsko leto 

4. Festival Sobivanja maj 

Športni dnevi  

1. Kros september, oktober 

2. Plavanje – ŠN junij 2019 (Selce) 

3. Raznolikost športa junij 2019 (Selce) 

4. Zimske športne igre 2.2.2019 

5. Področne športne igre maj 

Tehniški 

dnevi 

1. Gradimo in ustvarjamo junij 2019 (Selce) 

2. Obdelava različnih materialov- 

PUST (VDC) 
marec  

3. Merjenje junij 2019 (Selce) 

 

4., 6. razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Življenje v in ob morju junij 2019 (Selce) 

2. Različna življenjska okolja 11.5.2019 

3. Skrb za svoje telo november 

Kulturni 

dnevi 

1. Gledališka predstava september, oktober 

2. Pravljice (mestna knjižnica) december 

3. Šolske kulturne prireditve 2.2.2019, celo šolsko leto 

Športni dnevi  

1. Kros  september, oktober 

2. Plavanje – ŠN junij 2019 (Selce) 

3. Raznolikost športa junij 2019 (Selce 

4. Zimske športne igre 2.2.2019 

5. Športne igre maj 

Tehniški 

dnevi 

1. Merjenje junij 2019 (Selce) 

2. Obdelava različnih materialov 

(VDC) 
marec  

3. Gradimo in ustvarjamo junij 2019 (Selce) 

4. Festival Sobivanja maj 
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8.razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Valovanje junij 2019 (Selce) 

2. Različna življenjska okolja 11.5.2019 

3. Skrb za svoje telo november 

Kulturni 

dnevi 

1. Gledališka predstava september, oktober 

2. Šolske kulturne prireditve 2.2.2019, celo šolsko leto 

Športni dnevi  

1. Plavanje - ŠN junij 2019 (Selce) 

2. Raznolikost športa junij 2019 (Selce 

3. Kros september, oktober 

4. Zimske športne igre februar 

5. Športne igre maj 

Tehniški 

dnevi 

1. Gradimo in ustvarjamo junij 2019 (Selce) 

2. Merjenje junij 2019 (Selce) 

3. Slovenski prometni križ (LJ) maj 

4. Ustvarjajmo knjigo (mestna 

knjižnica) 
december 

5. Obdelava različnih materialov 

(VDC) 
marec 

6. Snovi november 

7. Urejanje vrta april 

8. Festival Sobivanja maj 

9. Praksa v šolski kuhinji junij 

10. Urejanje visokih gred oktober 

 

9.razred 

DEJAVNOST TEMA ČAS 

Naravoslovni 

dnevi 

1. Valovanje junij 2019 (Selce) 

2. Različna življenjska okolja 11.5.2019 

Kulturni 

dnevi 

1. Gledališka predstava september, oktober 

2. Šolske kulturne prireditve 2.2.2019, celo šolsko leto 

3. Pravljice (mestna knjižnica) december 

Športni dnevi  

1. Plavanje – ŠN junij 2019 (Selce) 

2. Raznolikost športa junij 2019 (Selce) 

3. Kros september, oktober 

4. Zimske športne igre 2.2.2019 

5. Športne igre maj 

Tehniški 

dnevi 

1. Gradimo in ustvarjamo junij 2019 (Selce) 

2. Merjenje junij 2019 (Selce) 

3. Slovenski prometni križ (LJ) maj 

4. Skrb za svoje telo november 

5. Snovi  

6. Obdelava različnih materialov marec 
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(VDC) 

7. Urejanje vrta april 

8. Festival Sobivanja maj 

9. Praksa v šolski kuhinji junij 

10. Urejanje visokih gred oktober 

e) Interesne  dejavnosti in tekmovanja 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR PLAN. ŠT. UR 

1. KOLESARSKI IZPITI M. Prelec, učit. 4. razredov 26 

2. RAČUNALN. KROŽEK 3.r. D. Glavaš 30 

3. LOGIKA  4. in 5. r. L. Jenko 35 

4. BIOLOŠKO–EKOLOŠKI  KROŽ. N. Šircelj 30 

5. GEOGRAFSKI KROŽEK + PŠJ B. Frank, N. Jagodnik, N. 

Šircelj, D. B. Kaluža 

15 + 20 

6. BRALNA ZNAČKA razredniki, slavisti  

7. ŠOLSKA PLANINSKA SKUPINA M. Rolih,  D. Dekleva, S. Ličan 35 

8. LOGIKA 6. - 9. razreda N. Olenik 10 

9. OTROŠKI  IN MLADINSKI PEVSKI 

ZBOR 

E. Sedmak, M. J. Slosar 35 + 105 

10. KROŽEK RDEČEGA KRIŽA D. Gržina, zunanji sodelavec 40 

11. ORFFOVA SKUPINA N. Jagodnik 30 

12. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA in 

KNJIŽNI MOLJ 

S. Ličan, A. Hofman, V. Husu 10 + 17 

13. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA in 

KNJIŽNI MOLJ 

S. Ličan v okviru pouka 

14. EKO PROJEKT M. Hrovatin, M. Grahor, V. 

Husu 

15 

15. EKO KROŽEK 3., 4., 5. razred K. Đurković 20 

16. HIPHOP, POP, LATINO (1. in 

2.triletje) 

B. Jenko 35 + 35 

17. FOLKLORA 1.-5 r. M. Rolih, I. Boštjančič 30 

18. PRIPRAVE NA RAZL. TEKMOV. učitelji mentorji 100 

19. VESELA ŠOLA S. Kosič, Z. V. Pugelj 10 + 8 

20. ZDRAVA ŠOLA B. Frank 10 

21. LITERARNO GLASILO SATJE H. P. Rosa 45 

22. PLEZANJE D. Dekleva, Planinsko društvo 35 

23. LITERARNE URICE (4. - 5. razred) D.B. Kaluža 15 

24. ANIMACIJE, USTVARJALNE DEL. T. Vičič 20 

25. RAČUNALNIŠKI KROŽEK- 

 PROGRAMIRANJE 8., 9. razred 

M. Grahor 35 

26. KROŽEK ŠPORTA 1., 2. razred M. J. Mavrič, H. Primc 30 + 30 

27. GLEDALIŠKI KROŽEK G. B. Blokar, T. Hozner 20 + 5 

28. LIKOVNI KROŽEK 4., 5. r. D. Čekada 30 

29. MEDGENERACIJSKO BRANJE G. Blokar 10 
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30. FOTOKROŽEK M. Grahor, A. Hofman 20 

31. NAŠA MALA KNJIŽNICA 3.,4. r. M. J. Slosar 35 

32. BRANJE Z NASMEHOM 3. r. M. Prelec 30 
 

 Časovno razporeditev posameznih dejavnosti si učenci lahko ogledajo na oglasnih deskah na 

šoli. 

Tekmovanja 

V letošnjem šolskem letu bomo učence pripravljali na naslednja tekmovanja: 

TEKMOVANJE V ZNANJU ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO Vodja 

Tekmovanje za Vegovo priznanje 21. 3. 2019  13. 4. 2019 M. Grahor 

Tekmovanje za Stefanovo priznanje 6.2.2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 E. Hrvatin, 

A. Kuret 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9.3. 2019 G. B. Blokar 

Tekmovanje iz logike 27. 9. 2018  20. 10. 2018 N. Olenik 

Tekmovanje za Preglovo priznanje 21. 1. 2019  30.3. 2019 M. Hrovatin 

Tekmovanje v znanju angleščine 7.r. 

8.r. 

9.r. 

31. 1. 2019 

15. 10. 2018 

14. 11. 2018 

 

 

17.1.2019 

28.2.2019 

19.11.2018 

20.3.2019 

S. Ličan 

A. Hofman 

S. Ličan 

Tekmovanje v znanju zgodovine 4. 12. 2018 5.2.2019 16. 3. 2019 N. Baša 

Tekmovanje za Proteusovo priznanje 17. 10. 2018  30. 11. 2018 N. Šircelj 

Tekmovanje v znanju o sladkorni 

bolezni 

12. 10. 2018  17. 11. 2018 N. Šircelj 

Tekmovanje v znanju geografije 15.1.2019 6.3.2019 12.4.2019 B. Frank 

Vesela šola 13.3.2019  10.4.2019 Z.V. Pugelj 

S. Kosič 

Zlata kuhalnica*   9.10.2018 V. Frank 

*Regijsko tekmovanje je bilo izvedeno v maju 2018, naslednje regijsko pa bo v maju 

2019. 

 

f) Podaljšano  bivanje  in varstvo  vozačev  

SKUPINA TERMIN IZVAJALEC 

1. skup. JUTRANJE VARSTVO 1.,2.r.  615 - 815 Marina V., Nataša R., Tatjana V. 

2. skup. JUTRANJE VARSTVO 3.- 5.r 700 - 815 dežurni učitelji 

3. skup. JUTRANJE VARSTVO 6.- 9.r 700 - 815 dežurni učitelji 

4. skup. PODALJ. BIVANJE 1.r.  1155 - 1600 Sonja U., Adrijana K., Mojca R. 

5. skup. PODALJ. BIVANJE 2.r. 1155 - 1500 Marina V. 

5. skup. PODALJ. BIVANJE 3.r. 1155 - 1500 Mojca R. 

6. skup. PODALJŠANO BIVANJE   4.r. 1240- 1500 Maja J. S., Violeta H. 

7. skup. PODALJŠANO BIVANJE   5.r. 1240- 1500 M. Hrovatin, Darinka D., dežurni 

učitelji 

8. skup. PODALJŠANO BIVANJE OPP 1130 - 1500 Nataša R. 

9. skup. VARSTVO VOZAČEV 6.-9.r. 1150 – 1430 dežurni učitelji 
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2. Dejavnost  po  razširjenem  programu  -   šola  v  naravi in tečaji 

 

V  letošnjem letu načrtujemo naslednje oblike šole v naravi in tečajev: 

 

OBLIKA RAZRED TERMIN KRAJ IZVEDBE 

10-urni plavalni tečaj 1. maj 2019 Debeli rtič 

Tečaj smučanja 2. Jan. ali febr. 2019 Platak  

20-urni plavalni tečaj - CŠOD 3. 20. – 24. 5. 2019 Seča 

Letna šola v naravi  4. 17. – 21. junij 2019 Selce 

Letna šola v naravi      OPP 17. – 21. junij 2019 Selce 

Zimska šola v naravi  5. 18. - 21. dec. 2018 Cerkno 

Naravoslovno-športni tabor - CŠOD 7. 19. – 21. sept. 2018  Rakov Škocjan 

Naravoslovni tabor - CŠOD 8. 8. – 12. oktober 2018 Javorniški Rovt 

 

 

 

3. Vključevanje  v   projekte 

3.1  Program EKOŠOLA kot način življenja šol. l. 2018/19 

1. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 

otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno 

udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. 

 

2. Temeljna načela in cilji, ki jih uresničuje program Ekošola kot način življenja: 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci v prihodnosti  vplivali in 

sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu 

postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje 

odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v 

njem uresničujemo naslednja načela: 

 skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za 

okolje in naravo. 

 okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 

programu,  

 naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,  

 vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,  

 dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov,  

 vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,  

 prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.  
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Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in 

naravo postane del življenja. Drugi cilji so: 

 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,  

 spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,  

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)  

 povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,  

 razvijati pozitivne medsebojne odnose  

 sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,  

 vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,  

 povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.  

3. Za pridobitev EKO-zastave mora vsaka ustanova v šolskem letu 2018/19 izvesti naslednje 

aktivnosti: 

a) Izvesti vsaj 3 projekte: v letošnjem letu bomo izvajali: EKOKVIZ,  EKOPAKET (ločevanje 

kartonske embalaže za mleko in sokove -KEMS) in ŠOLSKO VRTILNICO. 

 

b) Šola mora organizirati eno ozaveščevalno in eno zbiralno akcijo, zato bomo na nivoju celotne 

ustanove organizirali 2 zbiralni akciji starega papirja (predvidoma oktober in maja), skozi celo 

šolsko leto bomo zbirali tudi odpadne baterije, kartuše in tonerje ter plastične zamaške in PET 

plastenke. 

 

c) Šola bo izvedla tudi naslednje izbirne aktivnosti: Tradicionalni slovenski zajtrk, hrana ni tja za 

v en dan. Shema šolskega sadja, izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo, vključevanje 

učencev v urejanje šolske okolice, spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju transporta 

(Peš Bus). 

 

3.2  Projekt »Rastem s knjigo 2018/19«  

 

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zveza splošnih knjižnic so tudi letos  

pripravili projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, v 

katerega se je vključila tudi naša šola. Projekt se je začel 8. septembra na mednarodni dan 

pismenosti in je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. 

Šola bo ob sodelovanju kulturnega koordinatorja (Gabriela B. Blokar) pripravila program 

izvajanja projekta, tako kot vse šole v državi pa bodo učenci 7. razreda v okviru pouka obiskali 

osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili delovanje knjižnice ter podarili 

na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo.  

Za osnovnošolce je bila letos izbrana knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzzuti: Avtobus ob 

treh. 
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3.3  Medgeneracijsko branje mladinskih knjig  

 

V šolskem letu 2015/16 se je šolska knjižnica vključila v projekt Medgeneracijsko branje 

mladinskih knjig, v okviru katerega smo se povezali z Univerzo za tretje življenjsko obdobje 

Ilirska Bistrica. V projekt so vključeni učenci 3. triade. Projekt deluje s podporo Javne agencije 

za knjigo RS in Društva Bralna značka. V šolskem letu 2016/17 in 2017/18 smo s projektom 

nadaljevali, s starejšimi bralci smo se redno srečevali na pogovorih ob mladinskih leposlovnih 

delih. Tudi v šolskem letu 2018/19 načrtujemo več podobnih srečanj s predstavniki UTŽO, k 

projektu pa smo povabili tudi učence 7. razredov in njihove starše ter stare starše. 

 

3.4  Naša mala knjižnica  

V šolskem letu 2016/17 se je naša šola vključila v bralni projekt Naša mala knjižnica, ki je 

namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V 

okviru projekta so učenci brali predvidena literarna dela in ob njih literarno in likovno 

poustvarjali. V projekt so se vključile učiteljice in učenci podaljšanega bivanja in podaljšanega 

bivanja za prilagojen program ter učenci, ki bodo obiskovali literarne urice. Šolska knjižnica je 

nabavila potrebno literaturo, založba Kud Sodobnost International pa je vsakemu učencu podarila 

ustvarjalnik z nalogami. Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo projekt NMK s skupino 

učencev podaljšanega bivanja in podaljšanega bivanja za prilagojen program, z določenimi 

nalogami pa bomo vključili tudi učence predmetne stopnje. Projekt deluje s podporo Javne 

agencije za knjigo RS. 

 

3.5  Projekt Mreža šol Parka Škocjanske jame 2018/19 

 

V projekt smo vključeni od leta 2003 in aktivno sodelujemo v vseh razpisanih projektih. Park 

organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentoric. Letos se bomo med drugim 

vključili v naslednje dejavnosti: 

 nagradna ekskurzija na Kočevsko za učence kviza »Parkoslovja«, 

 izmenjava plakatov po šolah iz lanske prireditve ob 8. marcu na temo »Vremenoslovje«, 

 obeležitev 15. obletnice mreže šol PŠJ,   

 obeležitev svetovnega dneva mokrišč in Darwinovega dne,  

 sodelovanje na festivalu Kraška gmajna, 

 kviz »Parkoslovje«, 

 »Medsebojna pomoč v naših krajih skozi čas« – prireditev ob 8. marcu 2019, 

 10. kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras, 

 redno spremljanje in beleženje podatkov o vremenu na šoli in pregled dela, predstavitev, 

 strokovni seminar za mentorice. 

Nekatere dejavnosti, ki zgoraj niso navedene, se bodo dodatno pojavljale med šolskim letom in 

jih bomo sproti vključevali v program dela. 
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3.6  Šolska shema 

 

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega 

posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih 

vrednosti sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik pri pojavu številnih 

kroničnih obolenj in prezgodnje smrti. 

Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in 

drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani 

sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na 

naravne, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje 

in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena 

in transportirana daljši čas.  

Šolska shema je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in 

zelenjave.  

Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje 

pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za 

nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. 

Sadje, ki ga delimo s finančno podporo Evropske unije t.i.  iz  »šolske sheme«,  bomo na šoli 

delili ob torkih. 

Sadje je dar narave, zelenjava pa naravno zdravilo, zato želimo, da se učenci ob sadni malici 

učijo tudi kulture prehranjevanja in spoštljivega odnosa do hrane. 

3.7  Mreža zdravih šol 

 

Naša šola je letos že osmo leto vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol. Zdravje je 

pojem oz. stanje, ki nas spremlja od rojstva do smrti in lahko bistveno vpliva na kakovost našega 

življenja, blaginjo skupnosti, razvoj države in usodo planeta.  

V okviru projekta Slovenska mreža zdravih šol pojmujemo zdravje celostno. Enakovredna skrb je 

potrebna za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje. Bistveno je, da šola vključi promocijo 

zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. 

Ideja za mrežo šol, ki promovirajo zdravje, je dozorela pod pokroviteljstvom Svetovne 

zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega stoletja. 

Aktivno mreža deluje od leta 1992, vanjo so vključene vse EU članice in druge iz regije SZO (do 

danes skupaj 43 držav).  

Šole, ki vstopamo v mrežo zdravih šol, smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje 

naslednjih ciljev: 

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da 

lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli. 

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci. 

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. 

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali 

raznovrstne pobude. 

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 
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7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega 

učnega načrta vzgoje za zdravje. 

8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev. 

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje. 

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu 

zdravstvene vzgoje. 

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in 

pomagajo pri zdravstveni vzgoji. 

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da 

nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 

 

Učenci 6. razreda bodo že peto leto zapored vključeni v projekt Skupaj za boljše zdravje otrok in 

mladostnikov, kjer bodo starši preko e-maila prejemali strokovne članke, ki jih pišejo slovenski 

pediatri in strokovnjaki s področja prehrane. 

Rdeča nit zdravih šol v šolskem letu 2018/2019, ki se nadaljuje že peto leto, je »Duševno zdravje, 

prehrana, gibanje«.  

 

3.8   Spodbujanje trajnostnega prometa 

 

V tem šolskem letu bo šola nadaljevala z akcijami, ki spodbujajo uporabo trajnostnega prometa. 

Šola bo spodbujala peš hojo in kolesarjenje v šolo ter uporabo javnih prevoznih sredstev oziroma 

souporabo avtomobila (vožnja učencev iz različnih družin v šolo z enim avtomobilom). Učenci in 

zaposleni bodo motivirani skozi različne akcije. Izveden bo Pešbus jeseni in spomladi v dolžini 

14 dni, obeležil se bo evropski Teden mobilnosti, učenci nižjih razredov bodo opazovali svoje 

poti v šolo (nevarnost na poti), likovno ustvarjali na to temo. Šola je z začetkom tega šolskega 

leta tudi oblikovala celosten Načrt šolskih poti, ki zajema celoten šolski okoliš.  

 

3.9   Distribuirano vodenje 

 

Šola se je že med šolskim letom 2016/17 vključila v projekt Vodenje in upravljanje inovativnih 

učnih okolij (VIO), področje: Distribuirano vodenje, ki ga vodi Šola za ravnatelje. Temeljni 

namen programa je ugotoviti, do kakšne mere je distribuirano vodenje takšen pristop k vodenju, 

ki bi ustrezal tako ravnateljem kot sodelujočim strokovnim delavcem in bi pripomogel k 

izboljšanju učinkovitosti vodenja in doseganje boljših rezultatov vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. V okviru projekta si je razvojni tim zastavil kot cilj izvajanje ene od prioritetnih nalog, 

ki jo bomo izvajali tudi v letošnjem šolskem letu: posodobitev in uskladitev letnih priprav po 

vertikali. V okviru projekta potekajo zaključne dejavnosti evalvacije učinkov, sodelovali pa bomo 

tudi na zaključni konferenci, kjer bomo predstavili svoje delo.   

 

 



 27 

3.10  Inovativna pedagogika 1:1  

 

Namen projekta Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja je – na osnovi splošnih 

in specifičnih kompetenc 21. stoletja, inovativnih pristopov poučevanja in učenja podprtih s 

sodobnimi e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami ter tehnologijami prihodnosti – razviti 

sistemske mehanizme in pedagoške strategije poučevanja in učenja, ki zagotavljajo uspešnejše 

vključevanje učencev iz ranljivih skupin ter jih preizkusiti v pilotnih razredih. V okviru projekta 

so povezane razvojne inštitucije na področju vzgoje in izobraževanja s šolami, da bi skupaj 

spremljali uvajanje inovativnega poučevanja in učenja s tablicami v šolski prostor.  

Naša šola je implementacijska šola, kar pomeni, da bomo e-vsebine, ki jih bodo pripravile 

razvojne šole, preizkušali v enem izmed oddelkov zadnje triade v obdobju dveh do treh let. Iz 

projekta smo dobili financirane tablice, strokovni delavci pa bodo deležni dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja za uvajanje inovativnih učnih okolij.  

 

3.11  Igrišče za gledališče  

 

V šolskem letu 2017/18 smo se vključili v projekt Igrišče za gledališče 2.0, ki ga izvaja in 

koordinira zavod Bunker Ljubljana. Temeljni cilj projekta je predstavljanje in vnašanje vsebin 

sodobnega gledališča v šole po vsej Sloveniji z oblikovanjem modela kulturno-umetnostne 

vzgoje, ki temelji na vstopu umetnika v šolski prostor in njegovem sodelovanju z učiteljem. V 

projekt so vključeni učenci 3. triade, ki se v okviru gledališkega in literarnega kluba, tandemskih 

ur, kulturnih dni in šole v kulturi srečujejo z umetniki in skupaj z njimi spoznavajo ter sami 

ustvarjajo sodobno gledališče. Projekt deluje s podporo Ministrstva za šolstvo in šport ter 

Evropskih socialnih skladov in traja tri šolska leta. 

 

3.12  Pot knjige 

V šolskem letu 2018/19 smo se vključili v nov projekt šolske knjižnice Pot knjige, od avtorja do 

bralca, pri katerem gre za prikaz procesa nastanka knjige. Kratka zgodba, zapisana v stripu, 

avtorja Žige X. Gombača z ilustracijami Davida Krančana nas popelje v svet knjige z glavnim 

junakom, simpatičnim knjižnim moljem. Predstavitev Poti knjige je nastala v sodelovanju z 

vsemi pomembnejšimi akterji na področju knjige oz. bralne kulture, z Javno agencijo za knjigo 

RS (JAK) in Bralnim društvom Slovenije (BDS). Pot knjige je pripravljena na plakatih (12) kot 

razstava, ki potuje po Sloveniji, dostopna šolam, knjižnicam in drugim zainteresiranim 

ustanovam. V projektu bodo sodelovali učenci 2. triade naše šole.  

  

http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/Pot_knjige/Naslovnica_Pot_knjige.pdf
http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/Pot_knjige/Naslovnica_Pot_knjige.pdf
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3.13  Delo učiteljev v razvojnih nalogah 

 

Izbrani učitelji bodo sodelovali v strokovnih skupinah na Zavodu RS za šolstvo, kjer se bodo 

poglobljeno ukvarjali z razvojno nalogo 'Formativno spremljanje'. Srečevali se bodo s svojimi 

svetovalci, pripravljali izvirno didaktično strokovno gradivo in oblikovali ideje za delo z učenci 

po načelih formativnega spremljanja. Svojo prakso bodo predstavljali in širili na drugih šolah, 

posvetih, študijskih ter drugih srečanjih. Pedagoško prakso bodo spremljali, reflektirali in 

evalvirali. 

 

3.14  Varno v šolo – Šola sobivanja  

Tudi v tem šolskem letu se bodo učenci prilagojenega programa vključili v projekt »Varno v šolo 

– Začetek šole«, ki je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte različnih področij 

trajnostnega razvoja. Namen tega projekta je otrok spodbuditi k razmišljanju o varnosti v 

prometu na splošno, ter predvsem o varnosti na poti v šolo. Tako bodo učenci prilagojenega 

programa, s pomočjo mentorjev, predstavili v risbi ali sliki prometni režim v okolici šole in 

opozorili na morebitne nevarnosti. Izdelke bodo oddali na Društvo Sobivanje in se udeležili 

zaključnega dogodka Festivala Sobivanja, ki bo v mesecu maju v Ljubljani. 

 

VII. PROGRAM   DELA  STROKOVNIH   ORGANOV   IN STROKOVNIH SLUŽB  
ŠOLE 

 

1. Program  pedagoškega vodenja 
 

Bistvene naloge: 

- načrtovanje in usklajevanje vzgojnoizobraževalnega dela 

- organizacija pouka, dnevov dejavnosti, projektov, interesnih dejavnosti, šol v naravi 

- priprava in vodenje pedagoških in ocenjevalnih konferenc 

- vodenje in usmerjanje dela strokovnih aktivov, razrednikov in svetovalne službe 

- vodenje oziroma sodelovanje v timih za izvajanje projektov 

- sodelovanje v strokovnih aktivih, s poudarkom na posodobitvi in uskladitvi letnih priprav po 

vertikali (prednostna naloga) 

- spremljanje in svetovanje strokovnim delavcem 

- realizacija obiskov pri vseh oblikah pedagoškega dela, s poudarkom na medsebojnih 

hospitacijah in v povezavi z bralno pismenostjo in formativnim spremljanjem; načrt: 

mesec Ime in priimek 

oktober Marta Bratović, Helena P. Rosa, Darinka Dekleva 

november Barbara Jenko, Elena Sedmak, Ines C. 

december Nadja Baša, Gabi B. Blokar, Damijana Čekada 

januar Doris Glavaš, Tanja Hozner, Matej Grahor 

februar Darinka Gržina, Anja Hofman, Violeta Husu 

marec Martina J. Mavrič, Irena Muha, Nataša Olenik 
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april Nataša Rolih, Maja J. Slosar, Marina Valenčič 

maj Zdenka V. Pugelj, Tatjana Vičič 

 

- nudenje pomoči in sodelovanje z aktivi ali posameznimi učitelji, ki so vključeni v projekte 

- vodenje različnih projektnih timov  

- izdelava programa in sodelovanje pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja pedagoških     

delavcev 

- nudenje pomoči učiteljem pripravnikom, učiteljem začetnikom in študentom na pedagoški 

praksi 

- pregled šolske dokumentacije 

- sklic šolskega parlamenta  

- sodelovanje s svetom staršev in svetom šole 

- sodelovanje z Občino Ilirska Bistrica, Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom za šolstvo 

in drugimi strokovnimi institucijami 

- sodelovanje na aktivih in izobraževanjih ravnateljev.  

 

2. Program  dela  učiteljskega  zbora 
 

Vsebina konferenc učiteljskega zbora: 

MESEC                        VSEBINA        NOSILCI 

 

AVGUST 

- priprava na začetek šolskega leta  

- organizacija pouka 

- priprava letnega delovnega načrta 

 

vodstvo šole 

 

SEPTEMBER - dokončna priprava Letnega delovnega   

  načrta 

- uskladitev in sprejem IP za učence s 

posebnimi potrebami  

- evidenca delovnega časa učiteljev 

vodstvo šole, 

učiteljski zbor 

 

 

vodstvo šole 

OKTOBER - predstavitev projekta Inovativna pedagogika  

1:1 

- predstavitev dela v projektu ATS 2020 - 

zaključek 

Zunanji izvajalci 

implementacijske š. 

Razvojni tim ATS 

2020 

NOVEMBER, 

DECEMBER 

- posodobitev in uskladitev LP po vertikali razvojni tim DV 

JANUAR - ocenjevalne  konference 

- uskladitev in sprejem IP za učence s 

posebnimi potrebami  

vodstvo šole 

razredniki 

FEBRUAR - aktualna tema vodstvo šole 

 

MAREC - spremljanje izvajanja Letnega    delovnega 

načrta  

- priprava kadrovskega načrta in     seznama   

  izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 

vodstvo šole 

 

APRIL, MAJ - posodobitev in uskladitev LP po vertikali razvojni tim DV 

 - ocenjevalne  konference  
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JUNIJ, JULIJ 

- zaključna konferenca 

- analiza uresničevanja Letnega delovnega  

  načrta 

- organizacija pouka za novo šolsko leto 

 

vodstvo šole 

 

3. Program  strokovnih  aktivov 
 

Programi strokovnih aktivov so priloga letnemu delovnemu načrtu. Na šoli imamo naslednje 

strokovne aktive: 

Strokovni aktiv (področje) Vodja 

1. triletje Marta Rolih 

2. triletje Damijana B. Kaluža 

Slovenščina Helena P. Rosa 

Matematika Matej Grahor 

Naravoslovje in tehnika Milanka Hrovatin 

Angleški jezik Violeta Husu 

Športna vzgoja Barbara Jenko 

Družboslovje v okviru občinskega aktiva 

Svetovalna služba v okviru občinskega aktiva 

Umetniško področje v okviru občinskega aktiva 

Prilagojen program Darinka Gržina 

 

4. Delo  učiteljev  razrednikov 
 

Vsak razrednik pripravi svoj program dela (priloga LDN). V program razrednik vključuje tudi 

druge sodelavce (šolsko svetovalno službo, zunanje sodelavce). 

 

5. Delo  šolskih svetovalnih  delavk (socialna delavka, psihologinja) 
 

PODROČJA 

ŽIVLJENJA IN DELA 

NALOGE 

Učenje  in 

poučevanje 

 

 

 Pomoč pri pripravi razrednih ur 

 Izvedba razrednih ur na teme učenja, sodelovanja, odnosov 

 Nadomeščanja (izvedba vzgojnih tem, interakcijske igre, strategije 

učenja)  

 Spremljanje učne in vzgojne problematike 

 Posvetovalni razgovori z učitelji 

 Svetovalni razgovori s starši 

 Svetovalni razgovori z učenci  

 Tečaj učinkovitega učenja 

 Nacionalno preverjanje znanja za 2. in 3. obdobje 
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 Vodenje postopka izbire izbirnih predmetov  

 

 

Šolska kultura, 

klima, 

vzgoja, red  

 

 Organizacija predavanj za strokovne delavce in starše  

 Izvedba predavanj za strokovne delavce in starše 

 Humanitarne akcije 

 Sodelovanje pri oblikovanju šolskih pravil, vzgojnega načrta 

 Spremljanje in izvajanje vzgojnega načrta in šolskih pravil 

 Vodenje samoevalvacije za dvig kakovosti življenja in VIZ dela na 

šoli 

 Povezovanje z društvi in klubi, ki delajo v dobrobit otrok 

 Vključevanje v delo občinskega aktiva šolskih svetovalnih delavcev 

 

 

 

Telesni, osebni in 

socialni razvoj 

 

 

 Vodenje procesa evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev  

 Koordinacija dela z nadarjenimi učenci  

 Izvajanje delavnic za osebnostni razvoj otrok (krepitev 

samozaupanja, obvladovanje čustev) 

 Odkrivanje in individualno delo z otroki s težavami pri šolskem delu 

 Individualno delo z učenci: izvajanje aktivnosti za uravnavanje 

čustev in spodbujanje dobre samopodobe 

 Sodelovanje pri pripravi individualiziranih programov 

 Izvedba psiholoških testiranj 

 Spremljanje dela učencev, ki obiskujejo »Sonček« 

 Mentorstvo planinske skupine 

 

 

 

Šolanje 

 

 Vpis v 1. razred 

 Normalizacija prvih razredov 

 Koordiniranje komisije za ugotavljanje pripravljenosti za vstop v 

šolo 

 Vodenje podatkovne baze učencev 

 Pedagoške konference 

 Ocenjevalne konference 

 Problemske konference 

 Popoldanske govorilne ure za starše 

Karierna orientacija  

 Pripravljalne delavnice za učence 

 Vprašalnik o poklicni poti in drugi vprašalniki o osebnosti in 

interesih učencev 

 Dva roditeljska sestanka Izbira šole in poklica ter Priprava na 

informativni dan 

 Urejanje oglasne deske  

 Individualni svetovalni razgovori z učenci in starši 

 Prijave za vpis v srednje šole 

 Informiranje o možnostih štipendiranja 
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 Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, CIPS-om, srednjimi šolami 

 

 

Socialno ekonomske 

stiske  

 Zimska šola v naravi 

 Letna šola v naravi 4. r 

 Šola v naravi za 1. r 

 Šola v naravi za OŠPP 

 Šola smučanja 2. r 

 Šola v naravi za 7. r 

 Tečaj smučanja 3. r 

 Ekskurzije 

 Letovanja 

 Iskanje vzrokov in rešitev za neplačnike šolskih storitev  

 Sodelovanje s CSD, OORK in Karitas 

 

6. Program dela šolske  knjižnice  
 

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter 

opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v 

zavodu.  

V naši knjižnici imamo več kot 11200 knjig, brošur, CD-jev, DVD-jev in drugega knjižničnega 

gradiva. Učencem so na voljo tudi naravoslovne, literarne, športne in druge revije, ki jih berejo v 

čitalnici. Knjige in ostalo gradivo je primerno za učence, ki obiskujejo osnovno šolo.  

Učenci imajo lahko izposojene knjige 15 delovnih dni (tri tedne), knjigo pa je mogoče podaljšati 

še za 10 delovnih dni (dva tedna). Učenci zamudnine ne plačajo, vendar pa za zamujen dan 

prinesejo simbolično povračilo (bombon), s tem jih navajamo na redno vračanje knjižničnega 

gradiva.  

Izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo ali pa jo ob koncu šolskega leta plača. 

OŠ Antona Žnideršiča je polnopravna članica kooperativnega online bibliografskega 

sistema COBISS.  

Knjižnična izposoja na sistemu Cobiss omogoča: 

- vstopanje v online knjižnico OŠ Antona Žnideršiča 

(http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=55747)  

- preko elektronske pošte lahko dobivate sporočila o skorajšnjem poteku roka vrnitve za 

knjige, 

- z geslom, ki ga na svojo željo dobite v šolski knjižnici, lahko učenci in starši preverite 

stanje izposojenih knjig. 

 

Na spletni strani šole in na javnem facebook profilu šolske knjižnic objavljamo sezname za 

slovensko in angleško bralno značko ter obveščamo uporabnike o aktualnih aktivnostih knjižnice. 

 

Šolska knjižnica je za učence odprta vsak dan v dopoldanskem času.  

Prosimo, da učenci knjige pravočasno vračajo v knjižnico. 

 

Želimo vam veliko veselja z branjem naših knjig. 

Za šolsko knjižnico skrbita Gabriela B. Blokar in Benjamina Frank.   
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7. Program dela  logopeda 
 

 kontrola govora pri učencih, ki v lanskem šolskem letu niso zaključili logopedske terapije 

(2. razred in starejši), 

 kontrola govora pri učencih prvih razredov, ki še niso bili pregledani, oziroma pri katerih 

sem ugotovila govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju (nekateri so bili 

vključeni v logopedsko obravnavo že v predšolskem obdobju), 

 začetek logopedske obravnave pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami (1.razred), ki 

v lanskem šolskem letu niso bili v logopedski obravnavi, 

 nadaljevanje logopedske obravnave pri učencih, ki v lanskem šolskem letu logopedske 

terapije še niso zaključili (redna OŠ in OŠPP), 

 izvajanje dodatne strokovne pomoči logopeda pri treh učencih (učenka 2. razreda – 2 uri, 

učenka 4. razreda – 1 ura in učenec 8. razreda – 1 ura), 

 izvedba preizkusnega nareka za odkrivanje motenj v branju in pisanju v tretjih razredih, 

 odkrivanje učencev z motnjami v branju in pisanju, svetovanje, 

 individualni razgovori s starši, sodelovanje s starši,  

 sodelovanje z učiteljicami, 

 sodelovanje s strokovnjaki šolske svetovalne službe in specialnimi pedagoginjami (v 

strokovnih skupinah), 

 sodelovanje z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, 

 sodelovanje s pediatrom,   

 sodelovanje na aktivu logopedov matične ustanove Centra za komunikacijo, sluh in govor 

v Portorožu, 

 priprava zaključnega poročila za ravnateljico,    
 strokovno izobraževanje.  

 

Tudi v šolskem letu 2018/19 bo logopedska dejavnost potekala v prostorih novega vrtca, ki je s  

šolo povezan z notranjim prehodom. 

 

8. Izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem 
 

Šoli v skladu z normativi pripada 9 ur individualne in skupinske pomoči za učence z učnimi 

težavami in nadarjene učence. Šest ur pomoči izvajajo specialni pedagoginji Marta Bratović in 

Martina J. Mavrič ter psihologinja Ines Celin. Praviloma se pomoč izvaja individualno, v 

dvojicah ali v manjši skupini po letnem delovnem načrtu, po individualnih načrtih otrok za 

diagnostiko in pomoč pri premagovanju težav in sicer v skladu z učnim načrtom posameznega 

razreda. Velik poudarek je na sodelovanju s starši, učitelji, svetovalno službo in z drugimi 

strokovnimi ustanovami, ki pomagajo otrokom z učnimi težavami.  

V letošnjem šolskem letu načrtujemo 3 ure individualne in skupinske pomoči za nadarjene 

učence, ki jo bodo izvajale učiteljice Nadja Baša, Sonja Ličan in Nataša Olenik, del teh ur pa 

bomo izvedli v okviru nekaterih interesnih dejavnosti. V procesu odkrivanja nadarjenih bomo 

najprej evidentirali in identificirali učence 5. razreda. Evidentiranje izvedejo učitelji, ki učence 

poučujejo ali so jih poučevali prejšnje leto. Sledi obvestilo staršem in pridobitev soglasja za 

izvedbo postopka identifikacije, ki jo izvede psihologinja (test inteligentnosti in test 

ustvarjalnosti). Učitelji, ki učenca poučujejo, izpolnijo ocenjevalno lestvico o nadarjenosti 

učenca.  
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Tako bomo letos nadaljevali z delom z nadarjenimi učenci od 5. do 9. razreda. Šola bo programe 

za nadarjene ponudila glede na pripravljenost učencev v okviru organizacijskih in finančnih 

možnosti šole ter staršev. Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci je Darinka Dekleva. 

Individualne programe pripravijo razredničarke, v sodelovanju s starši in učenci ter izvajalci 

programa. 

 

 

9. Izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami 
 

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, dolgotrajno bolnim otrokom, gibalno oviranim otrokom, otrokom z govorno-jezikovnimi 

motnjami, otrokom z razvojno motnjo koordinacije in otrokom z mejnimi intelektualnimi 

sposobnostmi. Izvaja se na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo za posameznega učenca izda Zavod 

RS za šolstvo. Pomoč poteka v času pouka, izjemoma pred ali po pouku,  individualno, v paru ali 

v manjši skupini v ali izven razreda in vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj in učno pomoč. Vsak otrok dela po individualiziranem vzgojno izobraževalnem 

programu, ki ga do začetka šolskega leta izdela s strani ravnatelja imenovana strokovna komisija 

(razrednik, učitelji predmeta, kjer ima otrok dodatno strokovno pomoč, izvajalci, defektolog, 

psiholog, logoped, svetovalna delavka…). Individualiziran program je fleksibilne narave, zato se 

med letom spreminja glede na potrebe posameznega učenca. 

V začetku šolskega leta 2018/19 bomo dodatno strokovno pomoč izvajali za 27 učencev, skupaj 

62 ur tedensko (brez svetovalne storitve). Pomoč bodo izvajale specialne pedagoginje Darinka 

Gržina, Marta Bratović, Irena Muha in Martina J. Mavrič, logopedinja Maja Hrvatin Gorjanc, 

psihologinja Ines Celin in surdopedagoginja Amelija Mozetič Hussu. Učno pomoč pri  

posameznih predmetih izvajajo razredni in predmetni učitelji ali defektologi, v skladu z odločbo 

o usmeritvi za posameznega učenca. V začetku tega šolskega leta je teh ur 13.  

Število ur dodatne strokovne pomoči se med šolskim letom spreminja (nove odločbe, spremembe 

obstoječih odločb). 

 

 

 

VIII. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE     PEDAGOŠKIH IN DRUGIH       
DELAVCEV 

  

Pedagoški delavci se bodo izobraževali v okviru: 

1. izobraževanj, ki jih organizira šola za celoten učiteljski zbor 

2. študijskih srečanj v okviru študijskih skupin 

3. seminarjev, ki so objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

ali  jih organizirajo drugi izvajalci  

V skladu z veljavno zakonodajo naj bi vsak pedagoški delavec v šolskem letu opravil vsaj pet dni 

izobraževanja. Prednost bodo imela izobraževanja, ki so vezana na projekte in prednostne naloge 

šole oz. so nadaljevanje že začetih izobraževanj. Za prijavo na izobraževanje je potrebno 

predhodno soglasje ravnatelja. 

Delavec praviloma opravi izobraževanje izven pouka, če to ni mogoče, pa največ do 3 dneve med 

poukom. 
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Druge oblike in vsebine izobraževanja so sicer lahko uvrščene v letni načrt izobraževanja, vendar 

jih lahko delavec izvede v okviru pravice do izrabe letnega dopusta, z upoštevanjem veljavne 

zakonodaje za to področje in brez finančne podpore šole.  

Program stalnega strokovnega izpopolnjevanja je priloga letnemu delovnemu načrtu. 

 

 

IX. PROGRAM DELA SVETA ŠOLE 

 

Redne seje sveta šole: 

1. seja: september 

- poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto 

- obravnava in sprejem letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto 

-     obravnava Samoevalvacijskega poročila 

 

Korespondenča seja: januar 

- obravnava in sprejem Popisa za leto 2018 

  

2. seja februar 

- obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2018 

- sprejem Finančnega načrta za leto 2019 

- sprejem Programa dela in Kadrovskega načrta za leto 2019 

 

3. seja maj 

- seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov  

 

 

X. PROGRAM   SODELOVANJA  S  STARŠI 

 

Pisne informacije in navodila bomo posredovali staršem celo šolsko leto. 

Ob koncu 1. in 2. ocenjevalnega obdobja bomo starše pisno obvestili o uspehu njihovega otroka.  

 

OBLIKA  

SODELOVANJA 

ROK ORGANIZATOR 

govorilne  ure - enkrat tedensko v dop. času po 

priloženem razporedu 

-  vsak  prvi ponedeljek v mesecu ob 17.30  

- razredniki 

roditeljski sestanki - najmanj dvakrat letno v 

  vsakem oddelku 

- razredniki, svetovalna služba, 

  ravnateljica 

svet staršev - najmanj trikrat letno: v septembru, 

januarju in maju 

- ravnateljica, pred. sveta 

 staršev 
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Razpored govorilnih ur 

 

Učitelj Dan Ura 

B. Blokar Gabriela PON 8.20 – 9.05 

Baša Nadja PON 9.10 – 9.55 

Benigar Kaluža 

Damjana 
ČET 9.10 – 9.55 

Boštjančič Iris PON 
11.55 – 

12.40 

Bratović Marta PET 
11.55 – 

12.40 

Čekada Damjana SRE 
10.15 – 

11.00 

Dekleva Sonja SRE 
11.05 – 

11.50 

Đurković Karla ČET 7.30 – 8.15 

Frank Benjamina SRE 
10.15 – 

11.00 

Frank Vera TOR 8.20 – 9.05 

Glavaš Doris ČET 
11.05 – 

11.50 

Grahor Matej PON 
11.05 – 

11.50 

Gržina Darinka PON 
11.55 – 

12.40 

Hofman Anja TOR 
11.05 – 

11.50 

Hozner Tanja TOR 
10.15 – 

11.00 

Hrovatin Milanka PON 
11.05 – 

11.50 

Hrvatin Erik TOR 7.30 – 8.15 

Husu Violeta PET 8.20 – 9.05 

Jagodnik Nadja ČET 
11.05 – 

11.50 

Jenko Barbara ČET 
11.55 – 12-

40 

Jenko Ljubica TOR 7.30 – 8.15 

Jenko Mavrič 

Martina 
SRE 7.30 – 8.15 

Kocjančič TOR 11.55 – 

Adrijana 12.40 

Kosič Sonja TOR 
11.05 – 

1.50 

Kuret Andreja ČET 7.30 – 8.15 

Ličan Sonja ČET 9.10 – 9.55 

Muha Irena ČET 7.30 – 8.15 

Olenik Nataša PET 8.20 – 9.05 

Pirih Rosa Alenka PON 
10.15 – 

11.00 

Prelec Mojca ČET 8.20 – 9.05 

Primc Helena TOR 
11.05 – 

11.50 

Prosen Batista 

Mojca 
ČET 

11.55 – 

12.40 

Piljić Ines ČET 9.10 – 9.55 

Rolih Marta PON 
11.55 – 

12.40 

Rolih Nataša SRE 
11.55 – 

12.40 

Sedmak Elena PET 9.10 – 9.55 

Slosar Jurečič 

Maja 
SRE 

10.15 – 

11.00 

Šircelj Nada TOR 
10.15 – 

11.00 

Udovič Rihard TOR 
11.05 – 

11.50 

Udovič Sonja ČET 
10.15 – 

11.00 

Valenčič Marina PON 
11.05 – 

11.50 

Vičič Tatjana TOR 
10.15 – 

11.00 

Vičič Pugelj 

Zdenka 
PON 

11.55 – 

12.40 
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Plan roditeljskih sestankov 

RAZRED TEMA IZVAJALEC TERMIN 

Šolski 

novinci 

Predstavitev življenja in dela na 

šoli, predavanje Razvojne 

značilnosti šestletnikov 

Ravnateljica, psihologinja 

 

 

maj 

1. r  Organizacija pouka v 1.r., 

Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja 

 Branje 

 Tematski RS; šola v naravi 

 

razredničarki 

 

 

 

specialna pedagoginja 

zunanji izvajalec, 

razredničarki 

september 

 

 

 

januar 

januar, februar 

2. r  Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja 

 Tematski RS, tečaj smučanja 

razredničarki 

 

 

zunanji izvajalec, 

razredničarki 

september 

 

 

januar, februar 

 

3. r  Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja  

 Tematski RS; šola v naravi 

razredničarki  

 

 

zunanji izvajalec, 

razredničarki 

september 

 

 

januar, februar 

 

4. r  Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja 

 Tematski roditeljski sestanek;  

letna šola v naravi 

razredničarki 

 

 

zunanji izvajalec, 

razredničarki  

september 

 

 

januar, februar 

5. r 

 

 

 

  

 Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja, šola v naravi 

 Tematski RS; delo z 

nadarjenimi učenci 

razredničarki  

 

 

zunanji izvajalec, 

razredničarki 

september 

 

 

januar, februar 

6. r 

 

 

 

 Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja 

 Tematski RS 

razrednik 

  

 

zunanji izvajalec  

september 

 

 

februar 

7. r   Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja; šola v naravi 

CŠOD 

 Tematski RS  

razrednik 

 

 

 

zunanji izvajalec 

september 

 

 

januar, februar 

8. r  

 
 Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja; CŠOD- življenje 

razrednik 

 

 

september  
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v naravi 

 Tematski RS 

 

zunanji izvajalec 

razrednik 

 

               

januar, februar 

9. r  

 
 Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja 

Uvod v poklicno usmerjanje 

 

 Tematski RS;  Informacije o 

vpisu v srednje šole 

razrednik 

psihologinja 

 

 

 

zunanji izvajalec 

psihologinja 

 

september  

 

 

 

 

januar, februar  

 

 

 

OPP  Predstavitev LDN, predstavitev 

kriterijev preverjanja in 

ocenjevanja 

 Tematski RS; šola v naravi 

 

razredničarki 

 

 

zunanji izvajalec 

razredniki 

september 

 

 

januar, februar 

 

 

TEMATSKI RODITELJSKI SESTANKI - predvidoma v prvih dveh mesecih leta 2019, 

izvedeno v dveh terminih, ločeno za 1. do 5. razred in 6. do 9. razred na teme povezane z varno 

rabo interneta. 

 

 

XI. AKTIVNOSTI, S KATERIMI SE ŠOLA VKLJUČUJE V OKOLJE 

 

Šola bo v sodelovanju z drugimi institucijami v ožjem in širšem okolju skušala čimbolj 

predstaviti svoje delo in ga približati občanom. Hkrati si bomo prizadevali, da bi čim več 

zunanjih dejavnikov vključili v življenje in delo šole. 

Šola se bo vključevala v okolje na naslednjih področjih: 

- organizacija in izvedba šolskih, občinskih in državnih tekmovanj na vseh področjih 

- organizacija in izvedba projektov, proslav, prireditev, razstav za šolo in javnost ter 

sodelovanje in pomoč različnim institucijam pri izvedbi le-teh 

- sodelovanje učencev v kulturnih, športnih, humanitarnih organizacijah v ožjem in širšem 

okolju 

- skrb za promocijo in uveljavitev šole v širšem okolju  

- sodelovanje in srečanja učencev z ostalimi osnovnimi šolami na občinskem, regijskem in 

državnem nivoju 

- vključevanje šole v mednarodne projekte. 
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XII. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN ZUNANJIMI 
SODELAVCI 

 

Šola sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami: 

- z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje pri organizaciji pedagoške prakse in pri 

strokovnem izpopolnjevanju učiteljev 

- z raziskovalnimi institucijami pri izvajanju različnih raziskav, spremljanju pouka in drugih 

dejavnosti, pri posredovanju podatkov, pomembnih za razvoj stroke 

- s svetovalnimi centri, zdravstvenimi in socialnimi institucijami, Zavodom RS za šolstvo pri 

obravnavi otrok s posebnimi potrebami in nadarjenih otrok 

- s podjetji, obrtniki in društvi pri organizaciji dnevov dejavnosti, ekskurzij, vodenju interesnih 

dejavnosti, urejanju okolja 

- z različnimi institucijami v občini: ostalimi osnovnimi šolami in vrtci v občini, Centrom za 

socialno delo, Domom starejših občanov, Knjižnico Makse Samsa 

- z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo. 

 

 

 

XIII. DEJAVNOSTI, S KATERIMI ŠOLA ZAGOTAVLJA ZDRAV RAZVOJ 
UČENCEV, VARNO IN SPODBUDNO OKOLJE TER PREVENTIVNE 
DEJAVNOSTI 

 

Šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, varno in spodbudno okolje ter preventivne dejavnosti na 

več nivojih: 

- v okviru vzgojno-izobraževalnih vsebin usmerja učence k pozitivnemu odnosu do zdravja 

- v okviru vzgojno-izobraževalnih vsebin, dnevov dejavnosti ter ur oddelčne skupnosti osvešča 

učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega 

nadlegovanja in nasilja ter načinih iskanja ustrezne pomoči 

- organizira različne dejavnosti (izvajanje projektov, interesnih dejavnosti, šol v naravi, 

športnih tekmovanj…), ki privzgajajo zdrav način življenja in koristno preživljanje prostega 

časa 

- sodeluje z zdravstvenim domom in drugimi zunanjimi institucijami pri izvajanju zdravstveno-

vzgojnih in preventivnih programov: predavanja za učence in starše, obisk in predstavitev 

zdravstvene dejavnosti v okviru dnevov dejavnosti, tečajnih oblik pouka, šole v naravi 

- sodeluje z zdravstvenim domom pri izvajanju zdravstvenega varstva, zlasti pri izvedbi 

obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred ter rednih sistematičnih 

zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj 

- sodeluje z zobozdravstveno službo pri izvajanju zobozdravstvene preventive: sistematični 

zobozdravstveni pregledi, zobozdravstvena preventiva v okviru akcije Tekmujmo za zdrave 

zobe, predavanja za starše na temo zobozdravstvene preventive 

- skrbi za izvajanje ustrezne higiene bivalnih in sanitarnih prostorov. 
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XIV. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO, 
IN DEJAVNOSTI, S KATERIMI ŠOLA VZPODBUJA ZDRAVO 
PREHRANJEVANJE IN KULTURO PREHRANJEVANJA 

 

Šola skrbi za zdravo in uravnoteženo pripravo obrokov hrene.  Ponujamo zajtrk, malico, kosilo in 

popoldansko malico.  

Šola se je prijavila v projekt Shema šolskega sadja. Aktivno se bomo vključili v projekt 

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga vodita Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Projekt obsega tri vrste aktivnosti: zajtrk (šole bodo dobile 

osnovna živila – kruh, maslo, med, mleko, jabolka, ki jih bodo podarili kmetijska gospodarstva in 

živilsko predelovalni obrati), učne vsebine (pripravljena bodo gradiva za obravnavo v okviru 

pouka ne temo: čebele, kmetijska pridelava in predelava, lokalna oskrba, zdrav slovenski zajtrk 

ter zdrav življenjski slog) in vzporedne aktivnosti (literarni in likovni natečaj). 

 

Posebno pozornost bomo posvečali: 

- uživanju sadja in zelenjave  

- zadostni količini vode (čaj ali sok  v jedilnici) 

- poizkušanju in osvajanju novih okusov sadja, zelenjave in različnih vrst kruha, ki so v 

vsakdanji prehrani manj običajni. 

- navajanju učencev na pravilno in kulturno uživanje hrane, pravilni uporabi jedilnega 

pribora 

- higiensko neoporečni hrani ter umivanju rok pred prehranjevanjem 

- samostojnosti pri prehranjevanju, pospravljenju za seboj in ločevanju odpadkov 

- pravilnemu odnosu do hrane ter varčnosti 

- pravilni sestavi obrokov na osnovi načel strokovnih prehranskih priporočil s posebnostmi 

otroške in mladostniške prehrane. 

 

Vzgojno izobraževalne dejavnosti izvajajo učiteljice podaljšanega bivanja, učiteljica 

gospodinjstva, vodja šolske prehrane ter ostali učitelji šole. 
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XV. NAČRT SPREMLJANJA  URESNIČEVANJA   LETNEGA  DELOVNEGA  
NAČRTA 

 

Uresničevanje  Letnega delovnega načrta bo tekoče spremljala ravnateljica, dvakrat letno bo 

spremljal učiteljski zbor, svet staršev in svet šole. 

 

XVI. FORMALNA  POTRDITEV 

 

Letni delovni načrt je bil sprejet na seji sveta šole _____________________________________. 

 

 

 

Ravnateljica                                                                                                    Predsednik sveta šole 

mag. Karmen Šepec                                                                                       Ines Piljić 

 

 

 

 


