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“Kadar si nekaj resnično želimo uresničiti, bomo zagotovo našli način. Kadar želja ni iskrena, 
bomo našli izgovor.” (Neznan avtor) 
 

Spoštovani sodelavci in sodelavke! 
 
V naši viziji razvoja izobraževanja mladih smo se zavezali, da bomo učencem ponujali uporabno, 
vseživljenjsko znanje. To obljubo uresničujemo, saj nam tako učenci kot starši v anketi ob koncu šolskega  
leta povedo, da velik del učencev zna in zmore pokazati svoje znanje na različne načine, znajo ga torej 
uporabiti. Skozi oba večja projekta (Pogum, Erasmus+) imajo vsi, ki si to želijo in hočejo možnost, da se 
pogumno soočajo z različnimi, tudi mednarodnimi izzivi. Naša osnovna motivacija pa je, da jih usmerjamo v 
trajnost, ki je za njihovo prihodnost še kako pomembna. 
 
V času epidemije in izobraževanja na daljavo smo v živo doživljali, kako res je, da so učenci tisti, ki »izbirajo, 
kaj se bodo učili, kdaj se bodo učili in kako se bodo učili ...« (Novak L., 2020). To je njihova svobodna izbira. 
Vi, učitelji pa ste tisti, ki določata preko učnih načrtov in skupaj z učenci cilje učenja, ki jih je potrebno doseči. 
In doseženost ciljev tudi preverjate. Sami dobro veste, že zdavnaj ste se naučili na osnovi lastnih izkušanj,  
da so lahko poti do ciljev zelo različne. Tako različne, kot so različni naši učenci. In tudi, da ni »kar nekaj« že 
dovolj dobro. Še posebej, ker so nam učenci tudi letos povedali, da bi kar 66 odstotkov njih zmoglo več. 
Manjka jim volje, motivacije in tudi znanja, kako se učinkovito učiti. Tudi to je njihov glas, glas učenca in 
hkrati naša naloga za v prihodnje. 
 
Pred nami je leto, v katerem bo potrebno nadomestiti znanja, ki so v lanskem, kovidnem letu, izpadla oz. 
zaradi objektivnih razlogov niso bila obravnavana. Zaradi tega je logično pričakovati, da bo tudi v tem letu 
potrebno obravnavo nekaterih znanj premakniti na naslednja leta. 
Pred nami je torej leto, ki zahteva še posebej dobro in natančno načrtovanje pedagoškega, vzgojnega in 
vrednotnega dela.  
 
Upam in si želim, da nam bo skupaj z učenci in ob podpori staršev uspelo nadomestiti večino manjkajočega 
znanja, pripraviti zanimive in privlačne učne vsebine in izzive, ponuditi učencem ustrezno podporo pri učenju 
in v razvoju.  
Predvsem pa si želim, da nam bo uspelo čim bolj tesno povezati učne vsebine različnih predmetov, 
spodbuditi učence k vztrajnosti in samozaupanju, da zmorejo reševati tudi zahtevnejše izzive. V tem smo 
namreč bili do sedaj manj učinkoviti. 
Razumemo pomen varnega in spodbudnega učnega okolja, poznamo strategijo Formativnega spremljanja, 
imamo dobro orodje za raziskovanje lastne prakse, delujemo v okolju učeče se skupnosti in razpolagamo z 
dokaj solidnim znanjem uporabe digitalnih pripomočkov. To delovno okolje smo izgrajevali kar nekaj let.  
Ne moremo početi vsako leto isto, zato je odgovornost tistih, ki imajo težave na kateremkoli od navedenih 
področij, da manjkajoča znanja, veščine, spretnosti pridobijo samostojno in/ali s pomočjo sodelavcev.  
 
Naš naslednji skupni korak je nadgrajevanje posodabljanja pedagoškega dela, ne ponavljanje doseženega. 
 

mag. Francka Mravlje, ravnateljica 
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 VIZIJA IN RAZVOJ ŠOLE 
 

POSLANSTVO 
Poslanstvo osnovne šole je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javnoveljavnim programom. 

 

VIZIJA 

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane bo učencem posredovala temeljna, uporabna in vseživljenjska 
znanja. 
Ustvarjala bo takšna učna okolja, v katerih bodo učenci razvijali veselje do učenja in dela ter pozitiven odnos 
do življenja, sodelovanja, spoštovanja in strpnosti v medsebojnih odnosih.  
 
Staršem bo ponujala različne oblike sodelovanja in skupaj z njimi iskala odgovore na vzgojna in izobraževalna 
vprašanja. 
 
Skozi raznovrstne dejavnosti se bo povezovala z okoljem in razvijala občutek pripadnosti in ekološko 
naravnanost mladih. 

 

CILJI 

Do leta 2024 si bomo zaposleni prizadevali uresničiti naslednje cilje:  
1. Večina učiteljev obvlada in vključuje elemente  Formativnega spremljanja v pedagoški proces.  
2. Vključitev podjetnosti (kot osebnostne naravnanosti) v dejavnosti za doseganje učnih ciljev (cilj 

ZoOŠ) v 2. in 3. VIO. 
3. Posodobitev sodelovanja s starši (seznanjanje z načini dela v šoli, skupne GU z učenci, partnerski 

odnos). 
4. Razvijanje in izvajanje različnih oblik dela z nadarjenimi učenci. 
5. Udejanjanje pozitivne delovne in življenjske klime v šoli. 
6. Sprotno preverjanje doseganja ciljev (realizacijo zastavljenih nalog). 

 
Osrednje naloge v šolskem letu 2021/22 

1. Dodatna naloga, ki izhaja iz ocene stanja znanja učencev: načrtovanje zapolnjevanja 
primanjkljajev  v znanju učencev, ki je posledica daljšega izobraževanja na daljavo (kateri učni cilji, 
kdaj, v katerih medpredmetnih povezavah, na kakšne načine, kako te cilje vključiti v ocenjevanje 
znanja, sprememba oz. dopolnitev letne priprave učiteljev). 

2. Nadaljnje izobraževanje, izmenjava in povečevanje izkušenj ter pridobivanje znanj in veščin s 
področja uporabe digitalne tehnologije v namene učenja in poučevanja, tudi na daljavo. 

3. Poglabljanje aktivne vloge učencev v vseh fazah pouka z uporabo elementov Formativnega 
spremljanja (medpredmetno načrtovanje, učenje z raziskovanjem). 

4. Vključevanje podjetnosti v pedagoški proces (razvijanje sposobnosti za uresničitev lastnih zamisli, 
inovativnost, sposobnost načrtovanja in presojanja učinkovanja, sodelovanje, vrednotenje z 
dokazi), tudi v okolju učenja na daljavo. 

5. Seznanjanje staršev z drugačnimi načini učenja in poučevanja. 
6. Izvajanje dejavnosti za podporo in razvoj interesov nadarjenih učencev (poročila in dokazi) . 
7. Krepitev in spoštovanje vrednot: varnost, doslednost in odgovornost. 
8. Analiziranje uresničevanja  zastavljenih ciljev ter zadovoljstva uporabnikov.  

 

Konkretne naloge, dejavnosti, nosilci, roki in kazalniki so opredeljeni s tem LDN in Razvojnim načrtom šole.  
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I. IZHODIŠČA 
 
Letni delovni načrt temelji na predpostavki, da se bo pouk izvajal v šoli. V kolikor se bo potrebno prilagajati 
nadaljnjim epidemiološkim razmeram, bomo Letni delovni načrt ustrezno prilagajali zahtevam in 
priporočilom MIZŠ, NIJZ, ZRSŠ. 

 

II.  MATERIALNI, KADROVSKI TER DRUGI POGOJI 
 
1. Šolski okoliš 
Osnovna šola Poljčane je samostojna šola. Šolski okoliš je bil nekoliko spremenjen oktobra 2019. 
Sestavljajo ga naslednja naselja: Poljčane, Zg. Poljčane, Sp. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, Lušečka vas, 
Čadramska vas, Stanovsko, Sp. Brežnica, Studenice, Krasna, Novake, Modraže, Križeča vas, Brezje pri 
Poljčanah (razen hišne številke 32-34), Hrastovec pod Bočem (razen hišne številke 7-24), Dolgi vrh (hišne 
številke 1 - 33) in Zg. Brežnica (hišne številke 11 - 25).  
Nekatera naselja našega šolskega okoliša spadajo v KS Laporje (Občina Slovenska Bistrica).  
 

 
Aktivnosti na začetku šolskega leta za uporabo digitalne tehnologije 

Dejavnost Nosilec  Rok za izvedbo 

Opredelitev usposabljanja pedagoških delavcev in 
drugih strokovnih delavcev na področju digitalne 
tehnologije. 

Ravnatelj, učitelji, 
ROID 

Projekt 2021-23: Dvig digitalne 
kompetentnosti, Šolski razvojni tim: 
Juhart T., Zobec V., Zidarič N., 
Vantur V.,  ravnateljica  

Usposobitev učencev za nadaljnjo uporabo Moodle 
učilnic  za potrebe: npr. DN, različni izdelki, 
povratne informacije, delo na daljavo …)  

Učitelji, ROID -načrt Začetek septembra 2021 

Usposobitev staršev za uporabo oz. nadzor nad 
delom otroka v Moodle učilnicah, vsaj za 1. VIO, za 
ostale kot skupni razpis usposabljanja po potrebah 
in interesu, 1x mesečno: 
- eAsistent- komunikacija 
- Spletne učilnice: vpis, pregled gradiva, kako sneti 
gradivo, kako naložiti PDF gradivo, 
- MS Teams: kako se priključiti sestanku, orodna 
vrstica, komentiranje, dvig roke, pregled naloženih 
datotek, 
- MS Word: shranjevanje fotografij, besedila v PDF 

ROID September/oktober 2021 
- 7. 9. 2021, 1.a 16.00-17.00, 1.b 
18.30-19.30 
- Za starše 2., 3. r. zbiranje interesa 
in oblikovanje skupin po prijavah in z 
upoštevanjem priporočil NIJZ. 
- Enako za starše 2. in 3. VIO 

Sodelovanje v nabavi IKT opreme, React-EU, 
Spremljanje novih razpisov 

Ravnatelj, ROID Do konca razpisa (do dobave 
naročene opreme) 

- Zaposlitev ROID v obsegu 40% DM 
-Izobraževanje zaposlenega sodelavca za pridobitev 
licence za pedagoško uporabo digitalne tehnologije 
(ZRSŠ, Arnes, Pedagoške fakultete) 

Ravnatelj Prijava na razpis september, 2021 
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2. Prostorski pogoji 
Pregled večjih posegov v šolske prostore: 
Izgradnja šole stavbe (1973). Dograjeni prostori (1980). Nadzidava šolskih prostorov (1994).  Dograjena je 
bila telovadnica (1997). Preurejeni so bili prostori za pouk v 1. razredu 9-letne osnovne šole, (2002). V celoti 
je bila obnovljena šolska kuhinja (2008). Izvedena je bila prenova, dozidava in nadgradnja šolskih prostorov. 
Obseg dograjenih prostorov znaša 105,50 m²/neto, nadzidanih 243,70 m²/neto. Prenovljenih je bilo 376,15 
m²/neto šolskih prostorov. Ob prenovi smo pridobili tri nove učilnice in dve veliki garderobi za učence. Za 
potrebe evakuacije so bile nameščene požarne stopnice (2009). Obnovljena je bila šolska jedilnica (2013). 
Izvedena je bila energetska sanacija šole. Potekala je sanacija strehe, menjava oken in obnova celotne fasade 
šole. Izveden je bil neposreden izhod na igrišče v kabinetu med prvima razredoma. V kurilnici je bila 
nameščena toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode. ES je potekala s pomočjo EU sredstev  (2014). 
Izvedena je bila energetska sanacija kurilnice. Šola je prešla na ogrevanje s geosondo. Na šolskem igrišču je 
13 vrtin v globini  160 metrov. V kotlovnici je namesto dveh, ena peč za potrebno dogrevanje šole in vrtca. 
V okviru te sanacije so bile zamenjane vse sijalke na šoli z energetsko varčnimi. V telovadnici je bila izdelana 
dodatna toplotna izolacija škatle pregradne stene, zamenjani nekateri deli stavbnega pohištva, sanirani 
toplotni mostovi ob vhodu v telovadnico, vgrajeni termostatski ventili, vzpostavljeno novo prezračevanje, 
prenovljena je bila  notranja razsvetljava. Projekt sanacije je potekal v okviru javno-zasebnega partnerstva. 
Partner in skrbnik je podjetje Petrol (2018). Prenova računalniškega omrežja šole, vgradnja brezžičnega 
EDUROAM omrežja v okviru projekta SIO2020. Vgradnjo je ustanoviteljica financirala v obsegu 37%, ostali 
del je sofinanciran z EU sredstvi. V celoti je bila zamenjana oprema v učilnici gospodinjstva (2019). Menjava 
pohištva v šolski knjižnici (2020). Prenova šolskega igrišča (2021). 
 
Šola ima za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela na razpolago naslednje prostore: 21 učilnic, AV-kabinet, 
strojni del tehniške učilnice, gospodinjsko učilnico, knjižnico, večnamenski prostor, zbornico, pet pisarn, 
prostor za delo z učenci s posebnimi potrebami in za delo s starši, trinajst kabinetov, šolsko kuhinjo, jedilnico, 
dve garderobi, sanitarije, zobno ambulanto ter ostalo. 
Ob šoli se razprostirajo: igrišča za košarko, odbojko, mali nogomet, tenis, »med dvema ognjema«, štiristezna 
100 metrska tekaška proga in  tri-stezno 200 in več metrsko krožno tekališče, jama za skok v daljino, prostor 
za suvanje krogle, prostor z igrali, in talnimi igrami, prostor za kolesarski poligon in učilnica v naravi z atrijem, 
zelene površine. Prenovljeno igrišče bo ponoči zaklenjeno. 
Učilnice in drugi prostori so primerno opremljeni, prav tako je šola dobro opremljena z  učili ter učnimi 
pripomočki. 
 

Pohištvo, oprema, vzdrževanje zgradb (večja vzdrževalna dela in posodobitev opreme)  
- Januarja 2021 smo v celoti zamenjali pohištvo v šolski knjižnici.  

 

Področje učil, didaktičnih pripomočkov  za pouk 
Večja nabava različnih didaktičnih pripomočkov in učil je potekala avgusta 2021 po predlogih strokovnih 
aktivov: didaktični pripomočki za kemijo, biologijo, šport, prosti čas, likovno vzgojo, tehniko, razredni 
pouk.  

 

3. Prehod v 9-letno osnovo šolo 
V šolskem letu 2001/2002 smo vstopili v 9-letno osnovno šolo s prvim in sedmim razredom. 

 

4. Učenci  
Gibanje števila učencev od šolskega leta 1998/99 (podatki ob pričetku šolskega leta): 

Šol. leto 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Št. učencev 380 375 370 376 380 385 370 373 377 365 
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Šol. leto 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Šol. leto 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Št. učencev 355 358 374 365 365 359 364 349 371 374 
Šol. leto 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22       

Št. učencev 364 359 372 369       
 

 
5. Na šoli je v tem letu 18 oddelkov in 371- učencev (stanje ob začetku šolskega leta):  

Razred Oddelek 
Št. 
učencev 

Od tega 
deklic 

Št. uč. z 
odločbo 

Nižji 
normativ 

Vključenih v 
PB 

Št. učencev 
vozačev 

1. razred 
A 17 7   17 1 

B 18 8   18 3 

2. razred 
A 23 11 1  22 4 

B 22 10 3   21 6 

3. razred 
A 18 6 0  16 10 

B 16 5 1  13 9 

4. razred 
A 22 10 1  8 9 

B 22 9 2  11 5 

5. razred 
A 23 10 2   6 10 

B 24 12 2  2 15 

6. razred 
A 25 14 0  0 13 

B 27 14 2  0 8 

7. razred 
A 21 8 1  0 10 

B 21 10 0  0 9 

8. razred 
A 19 11 0  0 7 

B 16 8 1  0 7 

9. razred 
A 16 8 0  0 4 

B 18 10 0  0 6 

Skupaj 368 171 16  134 136 
 

 

6.  Izobraževanje na domu 
V avgustu 2021 so straši učenke 1. razreda podali vlogo za izobraževanje otroka na domu. Učenka se bo 
izobraževala na domu  v skladu z 88. do 92. členom Zakona o osnovni šoli (Ul RS št.: 81/06).  
Roka za preverjanje znanja učenca iz slovenščine in matematike sta 

1. rok: 3. 5. 2022 – 24. 6. 2022 
2. rok: 18. 8. 2022 – 31. 8. 2022. 

Ocenjevanje znanja bo potekalo v prvem roku 9. 5. 2022 (SLJ) in 23. 5. 2022 (MAT). V drugem 
roku (po potrebi) pa 22. 8. 2022 (SLJ) in 26. 8. 2022 (MAT). 
Preverjanje znanja izvede izpitna komisija: Pegan M., Oder B., Golob L.. 
 
7. Šolski prevozi 
Prevoze otrok v šolo in domov organizira Oddelek za družbene dejavnosti Občine Poljčane v skladu s 56. 
členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006, 107/07, 87/11). Izvajalca prevozov sta avtobusno 
podjetje Arriva Transport Štajerska, d. d. in Prevozi Stanka, Poljčane.  
Šola predlaga, da se šolski prevozi zjutraj opravijo med 7.00 in 7.10 z vstopne postaje, zaradi jutranjih 
dejavnosti (MPZ, DOP, DOD, ID, RU, DSP, IP …). Zaradi izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov v 2. in 3. 
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VIO so učenci v šoli tudi do 14.45. Ker so prevozi prilagojeni tem učencem, organiziramo za ostale, ki čakajo 
na prevoz, varstvo učencev vozačev poteka do 14.20.   
 
Za prevoz otrok v šolo in domov je organiziran šolski avtobus oz. minibus.  

Z. št. Smer Št. vozačev  Z. št. Smer Št. 
vozačev 

1.  Globoko-Poljčane 61  2.  Dolgi Vrh, Stanovsko, Lovnik 21 

3.  Zg. Brežnica, 
Lušečka vas, Zg. Poljčane 

34  4.  Stanovsko, Sp. Brežnica 20 

 

Šolski prevoz v tem letu koristi 131 učencev. 35 učencev koristi prevoz, čeprav niso v celoti upravičeni. 
Ugotavljamo tudi, da  več učencev prevoza ne koristi, čeprav so do njega upravičeni. Koristijo ga občasno, 
glede na vreme.  
Približno 25 učencev se vozi v šolo s kolesom. 
8. Kadri v šol. letu 2021/22  
Spremembe: 

a) S 1. 9. 2021, bomo podaljšali zaposlitev ROID za 40% za eno leto. 
b) Razpisali smo 50% zaposlitve učiteljice razrednega pouka (zaradi upokojitve).  

Kadrovske razporeditve 
a) Učitelj likovne vzgoje Dragić Rok pri nas dopolnjuje delovno obvezo (0,5), ki jo opravlja na OŠ 

Partizanska bolnica Jesen Tinje, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in na Srednji šoli Slovenska 
Bistrica.  

b) Kralj Sabina dopolnjuje delovno obvezo na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec v obsegu 0,32 deleža 
DM učiteljice tehnike in tehnologije. 

c) V 1.VIO poučujejo razredniki vse predmete. NIP prvi tuji jezik (N1A) v 1. r. in TJA v 2. in 3. razredu 
poučuje Jelnikar Z. Kristina.  

d) V 2. VIO: 

  v 4. a, b poučujeta razredničarki vse predmete, razen angleški jezik, NIP računalništvo, NŠP šport 
in tehnika, ki jih poučujejo učitelji predmetnega pouka, 

  v 5. a, b poučujeta razredničarki vse predmete, razen angleški jezik, šport in NIP računalništvo, 
tehnika ter šport, ki jih poučujejo učitelji predmetnega pouka.  

e)  V 6. razredu poučujeta  gospodinjstvo učiteljici predmetnega pouka. 
f) Dela in naloge knjižničarke opravlja  Bornšek Polona.  
g) Organizatorica šolske prehrane in vodja Sheme šolskega sadja je Bornšek Polona.  
h) Šolsko svetovalno delo opravlja pedagoginja Druškovič Nada.  
i) Pomoč učencem s težavami in dodatno učno pomoč opravljajo učitelji razrednega in predmetnega 

pouka v skladu z odločbami in razporeditvijo.  
j) Dodatno strokovno pomoč učencem za odpravljanje primanjkljajev oz. ovir na posameznem 

področju učenja izvajajo specialna pedagoginja Mesarič G. Silva,  pedagoginji Druškovič Nada in 
Vilčnik Vesna, socialna pedagoginja Vogrin Nuša z OŠ MNS Slov. Bistrica in logopedinja Varžič Irena 
iz Centra za sluh in govor Maribor, v skladu z odločbami. 
 

9. Razpored dela zaposlenih na šoli 
Vsi delavci opravijo 40-urno tedensko delovno obvezo, zaposleni za krajši delovni čas v ustreznem deležu.  
 
Pedagoški delavci opravijo: 

– I. steber: učno obvezo in z njo povezane obveznosti in dejavnosti razširjenega programa v obsegu 
33 delovnih ur tedensko; malica 2,5 ure tedensko; 
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– II. steber: vsem skupne naloge in dejavnosti za izvedbo vzgojno izobraževalnega procesa v obsegu 
4,5 ur tedensko; 

– III. steber: dejavnosti nadstandardnega programa in naloge načrtovane v Letnem delovnem načrtu 
šole s katerimi izpolnijo delovni čas, ko učencev ni v šoli (počitnice za učence in razlika med letnim 
dopustom in številom delovnih dni v juliju in avgustu 2022). 
 

Ravnateljica: Mravlje mag. Francka, od 7.00 do 14.00; 5 ur tedensko za konference in sestanke. 
 
Pomočnik ravnateljice: Zobec Vinko, od 7.00 do 13.30; 2,5 ure tedensko za sestanke. 
 
Pedagoginja: Druškovič Nada, od 7.00 do 14.00; 2. uri izvajanje pomoči za odpravljanje primanjkljajev oz. 
motenj in 4 ur tedensko za ostalo strokovno delo. 
 
Računovodkinja: Žitnik Ines, od 7.00 do 15.00. 
 
Poslovna sekretarka: Kodrič Katarina, od 7.00 do 15.00.  
 
Knjižničarka: Bornšek Polona, od 6.30 do 14.30; vodja šolske prehrane. 
 
Hišnik: Gajšek Anton, od 6.30 do 14.30.  
 
Zaposlene v kuhinji: glavna kuharica Žnidar Lidija, od 6.30 do 14.30, kuharica Simrajh Lidija, od 7.00 do 
15.00, pomivalka Mliner Karmen, od 7.30 do 15.30, pomivalka Fermolšek Marjetka, od 8.00 do 16.00. 
 
Čistilke: Jančič Anica, Bauer Jasna, Korošec Marija, Kunstek Lidija od 13.30 do 21.30. Avguštin Tatjana  od 
13.30 do 18.00. Kolar Renata pa od 13.30 do 16.00, del delovnega časa opravi tudi za potrebe občine. Skupno 
je zaposlena na šoli za polovični delovni čas.   
 

III. ORGANIZACIJA IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
1. Organizacija pouka 
Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo po urniku med 8.15 in 16.10 oz. 16.30 v eni izmeni. Delovni čas šole 
je od 5.30 do 17.00. Potek ur pouka:  

Ura Trajanje  Ura Trajanje   Ura Urnik podaljšanega bivanja 

0. 7.25–8.10  4. 11.15–12.00  1. 12.00–12.50 

1. 8.15–9.00  5. 12.05–12.50  2. 12.50–13.40 

 Odmor za malico  6. 12.55–13.40  3. 13.40–14.30 

2. 9.20–10.05   Odmor za kosilo  4. 14.30–15.20 

 Odmor za malico  7. 14.00–14.45  5. 15.20–16.10 

3. 10.25–11.10       
 

 
Razredne ure bodo potekale vsak četrtek od 7.45 do 8.10. za učence od 5. do 9. razreda. Za učence 4. razreda 
pa po urniku razredničark, v kombinaciji s poukom glasbene umetnosti.  
Dodatni  in dopolnilni pouk za učence višje stopnje bo potekal nulto uro ali po pouku v dogovoru z učitelji.   
V torek in petek bodo nulto uro potekale vaje mladinskega pevskega zbora za vse tri glasove, v sredo pa vaje 
s solisti. Vaje otroškega pevskega zbora za učence 1. in 2. razreda  bodo potekale v sredo 5. uro. Za učence 
od 3. do 5. razreda v torek 6. uro. 
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Interesne dejavnosti bodo potekale  praviloma v času po pouku, lahko tudi pred poukom ali v drugem v 
naprej dogovorjenem terminu. 
Delo z nadarjenimi učenci  bo potekalo glede na vsebino in naravo dela pred ali po pouku, v popoldanskem 
času, izjemoma tudi v soboto. 
 
2. Šolski koledar predpiše minister za izobraževanje, znanost in šport 

Organizacija pouka 

Šolsko leto 2021/2022 Sreda–sreda 1. 9. 2021–31. 8. 2022  

1.   I. ocenjevalno obdobje Sreda–ponedeljek 1. 9. 2020–31. 1. 2022    

        II. ocenjevalno obdobje Torek–petek 
Sreda 

1. 2. 2021–24. 6. 2022  
          za 9. r.: 15. 6. 2022  

2. Jesenske počitnice Ponedeljek–ponedeljek 25. 10. 2021–1. 11. 2021  

3. Novoletne počitnice Sobota–nedelja   25. 12. 2021–2.  1. 2022  

4. Informativna dneva v SŠ Petek, sobota 11. in 12. 2. 2022 

5. Zimske počitnice Ponedeljek–petek   28.  2. 2022–4. 3. 2022  

6. Prvomajske počitnice Sreda–ponedeljek    27. 4. 2022–  2. 5. 2022  

7. Poletne počitnice Ponedeljek–sreda    27. 6. 2022–31. 8. 2022 

 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

8. 1. rok za predmetne, razredne in 
popravne izpite za učence 9. razredov 

Četrtek–sreda 16. 6. 2022–29. 6. 2022 

9. 1. rok za predmetne, razredne in 
popravne izpite za učence od 1. do 8. 
razreda 

Ponedeljek–petek 27. 6. 2022–8. 7. 2022 

10. 2. rok za predmetne, razredne in 
popravne izpite za učence od 1. do 9. 
razreda 

Četrtek–Sreda 18. 8. 2022–31. 8. 2022 

 

 
Prazniki in dela prosti dnevi 

Prazniki Dan Datum 

Dan reformacije Nedelja 31. 10. 2021 

Dan spomina na mrtve Ponedeljek   1. 11. 2021 

Božič Sobota 25. 12. 2021 

Dan samostojnosti in enotnosti Nedelje 26. 12. 2021 

Novo leto Sobota, nedelja 1., 2. 1. 2022 

Pouka prost dan po šolskem koledarju Ponedeljek 7.  2. 2022 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik Torek            8.  2. 2022 

Velikonočni ponedeljek Ponedeljek          18.  4. 2022 

Dan upora proti okupatorju Sreda          27.  4. 2022 

Praznik dela Nedelja, ponedeljek 1., 2. 5. 2022 

Dan državnosti Sobota          25.  6. 2022 
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Ocenjevalne konference 2021/22 

Za ocenjevalno obdobje Dan Datum 

Prvo – za učence od 1. do 9. razreda Ponedeljek 31. 1. 2022  

Drugo – za učence 9. razreda Ponedeljek 13. 6. 2022  

Drugo – za učence od 1. do 8. razreda Torek 21. 6. 2022  

 
3. Koledar Nacionalnega preverjanja znanja 2021/22  

Opravilo Dan Datum 

1. Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega 
predmeta na NPZ za 9. razred 

Sreda   1. 9. 2021 

2. Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. 
r., ki bodo opravljali NPZ. 

Torek   30. 11. 2021 

3. Izvedba NPZ: 
✓  SLJ   (6. in 9. razred), 
✓  MAT (6. in 9. razred), 
✓  TJA  (6. razred), ZGO (9. razred) 

 
Sreda 
Petek 
Torek 

 
   4. 5. 2022  
   6. 5. 2022 

  10. 5. 2022 

4. Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca 
na NPZ in poizvedbe – 9. razred 
Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca 
na NPZ in poizvedbe – 6. razred 

Torek–četrtek 

 

Torek–četrtek 

31. 5.– 2. 6. 2022  

  

7. 6.–9. 6. 2022 

 

 

4. Predmetnik za šolsko leto 2021/22   

Učitelj/strokovni 
delavec 

Uči predmete/področje/delovno mesto 
Razrednik/ 

sorazrednik 

Bornšek Polona Knjižničarka; Organizator šolske prehrane; DSP; PB 6;   

C. Plošinjak Jelka Razredni pouk; DSP; 5. b 

Dragić Rok LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3;  

Druškovič Nada Šolsko svetovalno delo; DSP (pedagog); PB 7;   

Golob Leonida Razredni pouk; DSP; PB 6 ; 3. b 

Jelnikar Zakelšek 
Kristina 

TJA 2. a, b;  3. a, b; 4. a, b; 8. a, b; 9. a, b; N1A 1.a, b 
TJA-s 6. a, b; 7. a, b;  

8. a 

Jerman Natek Milena SLJ 6. a; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;  DOD;  
6. a 

 

Juhart Tanja 
MAT 6. b;  8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.;   
MME 8. r;  ROM 9. r.; NRA 4., 5., 6. r.; ROID; DOD;  

6. b 

Kobale Polonca PB7; GOSP 6.a,b; Laborant;  

Koražija Marina 
SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; 
TJA 7. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DNU 

8. b 

Križan Urška PB 4;  

Kračun Suzana NI1 7. a, b; NI2, NI3 8. a, b; 9.a, b; DSP; IDtit/lum; PB 5; 7. a 

mag. Krajnc Danijela GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti; 7. b 

Krajnc Darja SLJ 6. b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; DOP; DOD; PB 6;  9. a 
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Učitelj/strokovni 
delavec 

Uči predmete/področje/delovno mesto 
Razrednik/ 

sorazrednik 

Kralj Sabina 
TIT 6.a, b; 7. a, b; 8. a; ZGO 9. b;  OGL 7. r.; OGU 8. r.; NTE 4.; 
NTE 5. r.;  DNU; Dopolnjevanje OŠ Črešnjevec 

9. b 

Leskovar Ranko 
ŠPO 5. a; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; IŠP; NŠP 6. r.;  
DNU; Plavalni tečaj 3. r.;  

6. b 

Mesarič Gmeiner Silva DSP;   

Mohorko Irena PB 3 (2. a); ISP; DSP;  

Mravlje mag. Francka Ravnateljica  

Oder Barbara Razredni pouk; DSP;  2. a 

Pegan Milena Razredni pouk; JV; 1. a 

Podjaveršek Zdenka Razredni pouk; DSP; 5. a 

Robnik Tina Razredni pouk; JV; 1. b 

Sabolič Goran 
TIT 6. a, b; 7. a, b;  8. b; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. a, b; ZVE;  NTE 
5. r.; DNU; 

8. b 

Simonič Tina 
TJA 5. a, b; 6. a, b; 7. b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; 
DOP; DOD; 

7. b 

Skerbiš Mateja Razredni pouk; PB1 1.a; JV 1. r.; DSP; 1. a 

Štauber Jožica 
ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a; GEO 6. a, b; 7. a, b;  8.a, b; 9. b; 
DNU; 

8. a 

Ternovšek Irena Razredni pouk; PB2 1.b; JV 1. r.; 1. b 

Vantur Valerija Razredni pouk; DSP;  4. a 

Vek  Marija 
MAT 6. a; 7.a, b; 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; 
DOP; DSP; 

7. a 

Vilčnik Vesna 
DKE 7.a, b;  8. a, b; GEO 9. a; GOS 6. a, b; SPH 8.r.; NPR 9.r.; PB 
5; DSP (pedagog); 

9. a 

Voglar Miran 
 

ŠPO 5. b; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; IŠP; NŠP 4. 5. r.; 
DNU; Plavalni tečaj 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.;  

6. a 

Vošinek Suzana Razredni pouk; DSP; 4. b 

Vuk Suzana Razredni pouk; DSP;  2. b 

Zidarič Nejc Razredni pouk; PB 5; 3. a 

Zgubič Tatjana BIO 8.a, b; 9. a, b; KEM 8.a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b;   9. b 

Zobec Vinko 
MAT 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b;  
DNU; ROID; Pomočnik ravnateljice 

 

 
5. Razredništvo v šolskem letu 2021/22 

1. a Pegan Milena, Skerbiš Mateja  
 
 
 
 
 
 

5. b  U5. b C. Plošinjak Jelka 

1. b Robnik Tina, Ternovšek Irena 6. a SLJ1 Jerman N. Milena, Voglar Miran 

2. a Oder Barbara 6. b LUM Juhart Tanja, Leskovar Ranko          

2. b Vuk Suzana 7. a MAT Vek Marija, Kračun Suzana 

3. a Zidarič Nejc 7. b TJA Simonič T., Krajnc Danijela  

3. b Golob Leonida 8. a GEO Štauber Jožica, Jelnikar Z. Kristina 

4. a Vantur Valerija 8. b FIZ Sabolič Goran, Koražija Marina 



Letni delovni načrt 2021-22 
 

13 

4. b Vošinek Suzana  
 

9. a BIO Vilčnik Vesna, Krajnc Darja 

5. a Podjaveršek Zdenka 9. b SLJ2 Kralj Sabina, Zgubič Tatjana  

V oddelkih od 6. do 9. razreda so imenovani tudi nadomestni razredniki, ki opravljajo tekoča dela v primeru 
odsotnosti razrednika in sodelujejo v dnevih dejavnosti ter spremstvih v odvisnosti od svojega urnika dela. 
 

6. Izbirni in  neobvezni izbirni predmeti v šol. letu 2021/22 
Med neobveznimi izbirnimi predmeti v 1. in 2. VIO bomo izvajali naslednje predmete:  
 

Neobvezni izbirni predmeti 1. VIO 

Razred Predmeti Št. izbir Št. skupin/ur Učitelj-ica 

1.  Angleščina (N1A) 36 2/4 Jelnikar Z. K. 

                                                          Neobvezni izbirni predmeti 2. VIO 

4. ,5., 6. Šport (NŠP) 17+17+22 (56) 2/3 Voglar M., Leskovar R. 

4. ,5., 6. Računalništvo (NRA) 14+20+23 (57) 2/2 Juhart T. 

4. ,5., 6. Tehnika (NTE) 13+15+17 (45) 2/3 Kralj S., Sabolič G. 

SKUPAJ                                                                                   6/7  

Med učenci 2. VIO je največ interesa za obiskovanje NIP šport, računalništvo in tehnika. Pri računalništvu 
bo učiteljica izvajala NIP v treh skupinah, da se zagotovi ustrezna kakovost dela v računalniški učilnici.  
NIP ni izbralo 42 učencev 2. VIO, kar je približno tretjina učencev (18 četrtošolcev, 11 petošolcev, 13 
šestošolcev in trije učenci, ki so se k nam prišolali). 
 
V skladu z željami in izbiro učencev bomo v 3. VIO organizirali naslednje izbirne predmete:  

Izbirni predmeti 3. VIO 

Razred Predmet Št. prijav Št. sk./ur Učitelj 

7. r. 
 
 

Urejanje besedil (UBE) 
Šport za sprostitev (ŠSP) 
Obdela gradiv: les (OGL) 
Likovno snovanje (LS1) 
Nemščina (NI1) 

21 
21 
18 
16 
6 

2 
2 
1 
1 
2 

Juhart T. 
Voglar M., Leskovar R. 

Kralj S. 
Dragić R. 
Kračun S. 

8. r. 

Sodobna priprava hrane (SPH) 
Multimedija (MME) 
Likovno snovanje (LS2) 
Šport za zdravje (ŠZZ) 
Nemščina (NI2, NI3)-kombinacija* 
Obdelava gradiv: um. snovi (OGU) 

18 
17 
16 
11 
5 
4  

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Vilčnik V. 
Juhart T. 
Dragić R. 

Leskovar R. 
Kračun S. 

Kralj S. 

9. r. 

Izbrani šport (IŠP) 
Načini prehranjevanja (NPR) 
Likovno snovanje (LS3) 
Računalniška omrežja (ROM) 
Zvezde in vesolje (ZVE) 

26 
26 
10 
4 
4 

2 
2 
1 
1 
1 

Voglar M., Leskovar R. 
Vilčnik V. 
Dragić R. 
Juhart T. 

Sabolič G. 

SKUPAJ                                                                                               16/22  

Med ponujenimi izbirnimi predmeti so učenci največkrat izbrali šport (58 učencev),  izbirne predmete s 
področja računalništva (58 učencev) in likovno snovanje (42 učencev). Zelo obiskana sta tudi oba izbirna 
predmeta s področja prehrane (44 učencev). 
*Pri izbirnem predmetu Nemščina smo učenca 9. razreda pridružili NI2, saj je za pouk komunikacije 
pomembno učenje v skupini, ne individualno.  
Na ponujen drugi tuj jezik kot NIP v 3. VIO ni bilo dovolj interesa za oblikovanje skupine. 
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Eden učenec uveljavlja oprostitev ene ure izbirnih predmetov zaradi obiskovanja javno veljavnega 
izobraževalnega programa. 
7. Učne skupine v šolskem letu 2021/22 
Na osnovi 40. člena Zakona o osnovni šoli  bomo izvajali pouk  v učnih skupinah pri SLJ, MAT, TJA od 6. do 
9. razreda v skladu s standardi in normativi.  

8. Delitve učencev pri pouku 
Glede na standarde in normative ter število učencev in učenk v 6., 7., 8., 9. razredu načrtujemo v šol. letu 
2021/22 naslednje delitve: 
 
✓  Gospodinjstvo (delitve znotraj razreda): 

Razred 6. 

Delitve 6. a, b 
 

✓  Tehnika in tehnologija (delitve znotraj razreda): 

Razred 6. 7. 

Delitve 6. a, b 7. a, b 
 
 

✓  Šport (delitve po spolu): 

Razred 6. 7. 

Delitve Dečki, deklice Dečki 

 
9. Dopolnilni in dodatni pouk 
Predvidevamo, da bo pri dopolnilnem pouku v tem letu večja udeležba učencev, saj bo večja potreba po 
utrjevanju nekaterih znanj in lanskega šol. leta (zaradi Covid-19). 
a) Dopolnilni pouk bomo organizirali v 1. VIO in 4. in 5. r. pri predmetih po presoji razrednikov, praviloma 

pa pri SLJ in MAT, za učence od 6. do 9. r. pa pri SLJ, MAT in TJA. Učenci ga obiskujejo tako dolgo, dokler 
ne odpravijo vrzeli v znanju.  

b) Dodatni pouk bomo organizirali za učence iz SLJ, MAT in TJA. Učenci praviloma obiskujejo dodatni pouk 
več let pri istem predmetu. Pri teh urah širijo in poglabljajo znanja, rešujejo različne problemske naloge 
in se pripravljajo na tekmovanja. 
 

Organizacija dopolnilnega in dodatnega pouka  

Dopolnilni pouk Dodatni pouk 

Predmet Razred Izvajalci Razred Izvajalci 

Po presoji 1.–5. Razredniki (0,5 ure)* 1.–5. Razredniki (0,5 ure) 

SLJ 6., 7. Krajnc D. (1 ura) 6., 7.  
8., 9. 

Jerman N. M. (1 ura)  
Krajnc Darja (0,5 ure/razred) 

MAT 7. 
6. 

Vek M. (1 ura) 
Juhart T. (1 ura) 

 7. Vek M. (1 ura) 

TJA 6., 7. Simonič T. (1 ura) 8., 9. Simonič T. (0,5 ure/razred) 

*Učitelj izvaja občasno dopolnilni, v drugem času dodatni pouk, glede na potrebe učencev. Šola ima glede 
na standarde in normative na razpolago 18 ur/tedensko za izvedbo dopolnilnega in dodatnega pouka, 10 ur 
za oddelke 1. do 5. r., 8 ur za oddelke 6. do 9. r. 
Dopolnilni in dodatni pouk obiskuje učenec po priporočilu učitelja, starši so o predlogu obveščeni.  Učitelj 
povabi učenca k dopolnilnemu pouku. Če učenec dopolnilnega pouka kljub dogovoru s starši ne obiskuje, ga 
učitelj izbriše iz seznama in o tem obvesti starše.  
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NOSILCI: učitelji posameznih predmetov  
ROK: stalna naloga 
 

10. Razredne ure 
Vsak oddelek od 4. do 9. razreda ima enkrat tedensko razredno uro, ki traja pol šolske ure. Vodi jo razrednik, 
lahko pa tudi učenci, mentor interesne dejavnosti in društva, šolska svetovalna delavka ali ravnateljica. Ta 
čas je namenjen razreševanju oddelčne učno-vzgojne problematike, obravnavajo se želje in pritožbe 
učencev, uspehi in neuspehi, učenci se pogovarjajo o šolskem redu, o delu v interesnih dejavnostih, o 
pripravah na prireditve, načrtujejo skupne dejavnosti ter drugo. Za učence 9. razreda potekajo v tem času 
tudi predstavitve različnih srednjih šol. Razredne ure so namenjene tudi medsebojnemu spoznavanju 
učencev in pogovoru o težavah, uspehih, interesih, s katerimi se učenci srečujejo v svojem vsakdanjem 
življenju. Obravnavajo pa tudi različne aktualne teme.  
Potek razrednih ur: 

4.razred 5.–9. razred 

Četrtek 12.05–12.50 na 14 dni Četrtek 7.45–8.10 

 
V okviru programa Erasmus+ bomo izpeljali nekaj skupnih razrednih ur, za vse učence šole. Vsebine 
pripravijo učenci. Teme se nanašajo na trajnostne vsebine (okolje, energija, prehrana, sodelovanje, 
povezovanje, kritično mišljenje in argumentiranje …) 
Potekale bodo v mesecih: oktober, december 2021, februar, april in junij 2022.  
NOSILCI: razredniki - po Načrtu dela  Erasmus+, Koražija M., razredniki 
ROK: vse leto 
 
 

11. Jutranje varstvo za učence prvega razreda bomo organizirali od 5.30 do 8.15. Po prijavah staršev bo ob 
8.00 v jutranjem varstvu 29 učencev. V skladu z normativi  in soglasjem MIZŠ bomo do 8.00 izvajali jutranje 
varstvo v eni, nato v dveh skupinah. Skupaj tedensko bomo izvaja 11,3 ure jutranjega varstva. 
Prihod učencev 1. r. v jutranje varstvo po prijavah staršev od 5.30 – 8.15:  

Ura 5.30 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 

1. r. 2 3 8 14 21 29 

Ostali* 2 4 3 5   

      29 

*Izračun brez učencev iz drugih oddelkov. 
NOSILCI:) Ternovšek I. (dva dneva v tednu), Skerbiš M. (tri dneve v tednu), v drugi skupini se izmenjujeta 
razredničarki.  
 
12. V varstvo učencev vozačev se vključijo učenci, ki se vozijo v šolo z avtobusom ali minibusom. 
Organizirano je od prihoda prvega prevoza do 8.10 ter po pouku do odhoda s prevozom domov oz. do 14.20 
ure.  
Učenci so v varstvo učencev vozačev vključeni po prijavi staršev. Letos so starši prijavili 57 učencev, za 
varstvo po pouku pa 40 učencev.  
NOSILCI: dežurni učitelji in učitelji po razporedu. 
 
13. Podaljšano bivanje 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je letos dodelilo 98 ur PB. V skladu z 39. členom Pravilnika 
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07, 65/08) sta lahko v skupini 
dva učenca nad normativom ob soglasju MIZŠ. 
Ministrstvo bo izvajanje in število učencev v oddelkih dosledno, nenapovedano  nadzorovalo.  
V tem šolskem letu je v podaljšano bivanje prijavljeno naslednje število učencev (junij 2021):  
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Razred 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred SKUPAJ 

Št. prijavljenih 17 + 18 
35 

22 + 21 
43 

16 + 11 
27 

8 + 11 
19 

6 + 1 
7 

 
131 

 

Glede na higienske zahteve in priporočila NIJZ v jeseni, bomo organizirali oddelke PB in izvajali združevanje 
skupin. Pričakujemo tudi, da bodo starši jeseni še dodatno želeli vključiti učence v PB, saj so v času epidemije 
prijavili manj učencev, kot običajno oz. kot se pričakuje po izkušnjah.  
V skladu s standardi in normativi bomo (v običajnih razmerah)  oblikovali skupine po oddelkih v prvem in 
tretjem razredu  do 14.30. Že takoj v začetku PB bomo združili  učence 4. in 5. razreda. Oddelek PB3 bo 
deloval do 16.10 oz. do 16.30. Oddelek PB7 pa do 15.30. 
 
Organizacija oddelkov podaljšanega bivanja v šol. letu 2021/22 

Oddelek Učitelj Vključeni 
učenci 

Št. učencev Prosto
r 

PB 1/1. a Skerbiš M. 1. a 17 1. a 

PB 2/1. b Ternovšek I. 1. b 18 1. b  

PB 3/2. a Mohorko I. 2. a 22 2. a 

PB 4/2. b Križan U. 2. b 21 2. b 

PB 5/3. a Kračun S., Krajnc Darja, Vilčnik V, Zidarič N.  3. a 15  3. a 

PB 6/3. b Krajnc Darja, Bornšek P., Golob L., Križan U. 3. b 10  3. b 

PB 7/4. a, b; 5. a, b Kobale P., Druškovič N. 4. a, b; 5. a, b 19 + 7  4. a/b 

* Učenci 5. r. prihajajo v PB pozneje saj imajo NIP, kar zmanjšuje število učencev v oddelku PB, ali ostajajo 
v varstvu učencev vozačev, da lahko ohranjamo »mehurčke«. 
 
 

14. Naloge v zvezi s poukom 
Osnova za realizacijo nalog v zvezi s poukom so predmetnik in učni načrti, pri realizaciji le-teh bomo skrbno 
spremljali in prilagajali naslednje vidike vzgojno-izobraževalnega dela: 

✓  zmanjševanje primanjkljaja v znanju, ki je posledica epidemije covid-19 in dolgotrajnega 
izobraževanja na daljavo, 

✓  čim bolj zmanjšati razlike v znanju učencev zaradi učenja na daljavo v šol. letu 2019/20 in 2020/21, 
✓  učencem omogočiti obvladovanje uporabe tehnologije za namene učenja, kot uporabno in 

vseživljenjsko znanje, 
✓  učitelji bodo izvajali pouk v skladu z učnimi načrti, pri tem bodo pozorni zlasti na temeljne učne cilje 

in standarde znanja, 
✓  pri pouku bodo skrbno spremljali predznanje učencev in na tej osnovi načrtovali pouk,  
✓  stalno bodo skrbeli za aktivno vlogo učenca v vseh fazah pouka, ustvarjali bodo učna okolja v katerih 

lahko učenci razvijajo  samostojnost in odgovornost, vključeni bodo v načrtovanje učenja in 
poučevanja ter vrednotenje doseženosti ciljev in rezultatov dela,  

✓  posebno skrb bomo namenjali bralnemu razumevanju in pisnemu sporočanju ,  
✓  skrbeli bomo, da bodo učenci pri pouku čim bolj samostojno usvajali znanja, da bodo s pomočjo 

učiteljev odkrivali različne poti reševanja problemov, razvijali analitično in ustvarjalno mišljenje, 
spoznavali in razvijali potrebo po vseživljenjskem učenju ter razvijali kompetence, kot so: 
sporazumevanje v maternem in tujem jeziku, digitalna, matematična in naravoslovna kompetenca, 
podjetnost,  socialna kompetenca,  
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✓  z rednim spremljanjem dela in napredka učencev s pomočjo različnih načinov vrednotenja 
(samovrednotenje, vrstniško, učiteljevo vrednotenje) in različnih vrst povratnih informacij ter z 
lastnim odnosom do dela, bomo vzgajali učence v odgovorne in kritične osebnosti,  

✓  vsebino pouka bomo prilagajali aktualnim razmeram v razredu, upoštevajoč razvojno stopnjo 
učencev, individualizacijo (hitrost poučevanja), diferenciacijo (pristopi v poučevanju) pa tudi 
personalizacijo (interesi in izkušnje učencev) v procesih učenja in poučevanja ter materialne pogoje 
za pouk, 

✓  nadarjenim in zainteresiranim učencem bomo ponudili dodatne dejavnosti za raziskovanje, 
poglabljanje in širjenje znanja, priprave na tekmovanja in razvijanje specifičnih talentov, 

✓  spodbujali bomo podjetnost, trajnostno naravnanost učencev, 
✓  skozi vse šolske dejavnosti bomo učence spodbujali k čim boljšemu uspehu, večji socialni 

naravnanosti, tolerantnosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti, 
✓  pouk bomo povezovali z delom in življenjem okolja, zato bomo vanj nenehno vnašali vsebine in 

informacije, ki so značilne za občino, regijo in republiko, ter obravnavali aktualne družbene, 
gospodarske, kulturne in druge dogodke v teh okoljih, 

✓  skrbno bomo ravnali z materialnim okoljem, učili in učnimi pripomočki.  
 

15. Delo strokovnih delavcev 
Standardi in normativi  
V osnovni šoli veljajo predmetniki in učni načrti za 1.–9.razred, PB, NIP in IP, bibliopedagoške ure, ki jih je 
sprejel Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in opredeljujejo število ur pouka, 
učne vsebine, cilje in standarde znanja. 
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Vir: Portal GOV.SI 

Tedenska učna in delovna obveza učiteljev in drugih strokovnih delavcev je določena s standardi in 
normativi. Normativ za knjižničarko, šolsko svetovalno delavko, računalničarko in pomočnika ravnateljice je 
določen s številom oddelkov učencev.  Obseg dela laboranta je opredeljen s številom učencev v 3.VIO  oz. s 
številom ur naravoslovnih predmetov. 

Tedenska učna in delovna obveza je: 
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 za učitelje 22 pedagoških ur (pouk, dopolnilni pouk, dodatni pouk, NIP, IP),  
 za učitelje, ki poučujejo slovenski jezik 21 pedagoških ur,  
 za učitelje v PB 25 pedagoških ur (50 minutna ura),  
 za izvajanje pomoči učencem pri odpravljanju primanjkljajev in motenj 22 pedagoških ur, 
 za učitelja v jutranjem varstvu 1. r. je 35 pedagoških ur (60 minutna ura),  
 za laboranta 30 pedagoških ur, 
 za računalničarja, knjižničarje, šolske svetovalne delavke in pomočnika ravnatelja  40 ur,  
 za učiteljice s 30 oz. učitelje s 35 let delovne dobe 20 pedagoških ur,  
 za razredništvo 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. razred 0,5 ure tedensko, 
 za razredništvo 1.in 9. razred 1 ura tedensko.  

Učitelji, ki so razredniki, so uvrščeni v plačnem sistemu v delovno mesto »Učitelj-razrednik«. 

iLDN - Individualni letni delovni načrt  
Z začetkom šolskega leta 2018/2019 so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe 
za dejavnost VIZ glede delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Individualni letni delovni načrt 
zaposlenega (iLDN) je namenjen načrtovanju dela oz. delovnih obveznosti posameznega učitelja v tekočem 
šolskem letu.  
iLDN omogoča preglednejše spremljanje izvajanja učiteljevega dela tekom šolskega leta. Pri načrtovanju in 
pripravi iLDN se upošteva Letni delovni načrt šole, veljavni predpisi s področja delovne zakonodaje  in  
kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje (KPVIZ). 
iLDN vsakega učitelja vključuje naloge razdeljene v 3. stebre: 
I. STEBER: delo vezano na poučevanje (33 delovnih ur; 2,5 ur malica; 38 tednov) 

- pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci (razširjen program, ure NIP, dnevi dejavnosti, 
jutranje varstvo 1. r., Šola v naravi), izvajanje sistemiziranih ur DSP, 
- priprava na pouk (letna, sprotna vsebinska in metodična priprava, priprava didaktičnih pripomočkov), 
- priprava na preverjanje in ocenjevanje znanja in izdelava potrebnega gradiva,  
- popravljanje testov in drugih izdelkov učencev, poprava domačih nalog,  
- individualizacija in diferenciacija pouka, 
- vodenje obvezne dokumentacije, 
- drugo delo, potrebno za uresničitev vzgojno  izobraževalnega programa, ki ga opravijo učitelji v času 
med posameznimi urami pouka.  

 II. STEBER: drugo delo, skupno vsem strokovnim delavcem (učiteljem), od 150-180 ur letno 
– sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure, druge oblike sodelovanja),  
– sodelovanje v strokovnih organih šole (pedagoške,  ocenjevalne konference, strokovni aktivi, 
oddelčni učiteljski zbor, delovne skupine strokovnih delavcev), 
– sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, policija, svetovalni center, strokovne šole, različne 
kulturne in druge ustanove, podjetja …),  
– organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,  
– zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela,  
– urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd.,  
– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom zavoda.  

III. STEBER: dela in naloge do zapolnitve polne delovne obveznosti in naloge učitelja, ki ne sodijo v I. ali 
II. steber in so potrebne za uresničitev izobraževalnega programa (vezano na počitnice učencev in 
letni  dopust učiteljev) 
– svetovalne ure, 
– priprava in izvedba tekmovanj, 
– vodenje strokovnih aktivov, 
– dežurstvo, različne oblike varstva učencev, 
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– spremstvo,  
– nadomeščanja, ki se ne izvajajo kot pouk, 
– članstvo v UO Šolskega sklada, Svetu zavoda, 
– organizacija in sodelovanje pri izvedbi prireditev, 
– vodenje in članstvo v delovnih (razvojnih, inovativnih) projektih,  
– Šola v naravi nad 33 delovnih ur/tedensko, 
– mentorstva dijakom in  študentom, 
– drugo delo po navodilu delodajalca.  

 

Izven sistemizacije bodo v tem šolskem letu strokovni delavci tedensko opravili tudi: 
– 31 ur interesnih dejavnosti, 18 je namenjenih učencem razredne stopnje, 13 učencem predmetne 

stopnje. Nekatere trajajo celo leto, nekatere so v strnjeni obliki (Varnostna olimpiada, Ples 9.-šolci 
…), nekatere potekajo občasno (Lefo.si, Mladi planinec). Skupaj imamo na razpolago 986 
pedagoških ur interesnih dejavnosti letno. 

Na izvedbo interesnih dejavnosti lahko v veliki meri vplivajo morebitne omejitve povezane z epidemijo 
covid-19 (ne mešanje skupin, delo na daljavo …) 

– 19 ur dodatne strokovne pomoči učitelja za 16 učencev z odločbo otroka s posebnimi potrebami, 
16 svetovalnih ur (razredniki) ter vsaj trikrat letno  zahtevane timske sestanke. 

– Dodatno strokovno pomoč bodo izvajale učiteljice razrednega pouka (13  ur),  predmetnega pouka 
(4 ur) in knjižničarka (2 uri). 

 
16. Šole v naravi 
V šol. letu 2021/22 imamo rezervirane naslednje šole v naravi: 

Razred Termin Lokacija Dejavnost Nosilci 

5. a, b 
47 uč. 

20. 9.–24. 9. 2021 
(iz lanskega šol. leta) 

Terme Čatež, 
Čatež 

 
Šola plavanja. 

Vošinek S., Podjaveršek Z., 
C. Plošinjak J., Leskovar R., 
Druškovič N. (glede na 
potrebe) 

8. a, b 
35 uč. 

27. 9.–1. 10. 2021 
CŠOD Radenci 
na Kolpi 

Naravoslovne 
vsebine. 

Sabolič G., Štauber J., 
Kračun S. 

6. a, b 
52 uč. 

10. 1.–14. 1. 2022 
Lukov dom, 
Kope 

Šola smučanja. 
Juhart T., Bornšek P., 
Krajnc Darja, Leskovar R. 

4. a, b 
44 uč. 

30. 5.–  3. 6. 2022 
Terme Čatež, 
Čatež 

Šola plavanja. 
Vantur V., Vošinek S., 
Skerbiš M., Leskovar R. 

 

Učence v šolo v naravi spremlja praviloma razredničarka, razrednik.  
Eno šolo v naravi tekom šolanja učencu sofinancira MIZŠ. Pri nas je to šola v naravi v 4. razredu. Občina 
Poljčane učencem sofinancira šolo v naravi v 6. razredu (smučanje). Starši plačajo stroške bivanje otroka v 
šoli v naravi, vstopnino za bazen oz. smučarsko karto, vključitev v nadstandardne dejavnosti CŠOD, če se 
otrok za njih odloči (npr. jahanje, različni ogledi,  posteljnina) ter  prevoz. V prispevku staršev za šolo v naravi, 
ki se ne sofinancira iz državnega proračuna, so lahko poleg stroškov učencev, vključeni tudi dejanski stroški 
strokovnih delavcev. 
Starši podajo strinjanje za izvedbo in sofinanciranje šole v naravi na roditeljskih sestankih. 
Starši lahko podajo vlogo za pomoč pri financiranju šole v naravi v Šolski svetovalni službi (iz dobrodelnih 
sredstev). 
NOSILCI: vodje Šol v naravi: Vošinek S. (5. r.), Sabolič G. (8. r.),  Juhart T. (6. r.), Vantur V. (4. r.), spremljevalci 
in Leskovar R.,  učitelj športa.  
ROK: september, 2021, januar, maj, 2022 
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17. Usposabljanje za vožnjo s kolesom in kolesarski izpit, 5. r.  
Šola organizira za učence 5. razreda kolesarski tečaj in izpit v obsegu 5 ur na skupino 5 učencev, skupno za 
vse učence 45 ur/letno. Usposabljanje za vožnjo s kolesom je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela 
in se zaključi s kolesarskim izpitom. Pri tem nam pomagajo člani ZŠAM in policist PP Slov. Bistrica.  Teoretični 
del izpita izvedeta z učenci razredničarki 5. razreda. 
V tem šolskem letu bosta praktični del, tj. kolesarski tečaj in izpit izvajala oba učitelja športa.  
NOSILCI: Voglar M., Leskovar R., C. Plošinjak J., Podjaveršek Z. 
ROK: 19.–25. 4. 2022, zadnji dan poteka kolesarski izpit. 
 
18. Tečajni pouk – tečaj plavanja  
a) Za učence 1. razreda bomo v okviru športnega programa Zlati sonček, v soglasju s starši, organizirali 12-

urni tečaj plavanja v Športnem parku Ruše. Starši poravnajo stroške vstopnine za bazen,  stroške prevoza 
in stroške dodatnih plavalnih učiteljev. Glede na število učencev bo potrebno pridobiti štiri zunanje 
učitelje plavanja. V kolikor bo tečaj izveden pod posebnimi pogoji zaradi epidemije, bo potrebno 
dodatno preveriti število plavalnih učiteljev (npr. v mehurčkih). Tečaj plavanja se opravi po pouku, torej 
po 12. uri. 
Šola uveljavlja sofinanciranje v okviru programa Zlati sonček pri Zavodu za šport Planica. Tudi letos znaša 
prispevek zavoda 12,5 EUR na učenca, kar  pa ne zadošča za celotno plačilo tečaja.  

NOSILCI:  Voglar M., Pegan M., Robnik T., Skerbiš M., Ternovšek I.  
ROK: 15. 11.–17. 11. 2021  (od 13.00 do 16.00). 
 
b) Za učence 3. razreda bomo organizirali tečaj plavanja v okviru 20-ih ur športne vzgoje v Športnem parku 

Ruše. Starši poravnajo stroške vstopnine za bazen in stroške prevoza. Glede na število učencev bo 
potrebno pridobiti predvidoma še tri zunanje plavalne učitelje. V kolikor bo tečaj izveden pod 
posebnimi pogoji zaradi epidemije, bo potrebno dodatno preveriti število plavalnih učiteljev (npr. v 
mehurčkih). 

NOSILCI: Voglar M., Leskovar R., Zidarič N., Golob L.,  učiteljice podaljšanega bivanja v 3. razredu  
ROK: 22. 11.–26. 11. 2021 (od 9.00 do 12.00). 
 

c) Preverjanje plavanja za učence 6. razreda  
Preverjanje plavanja za učence 6. razredov se bo izvedlo v okviru pouka NŠP. Zavod za šport RS Planica, 
sofinancira dejavnost v obsegu 3,50 EUR na učenca, ki se preverjanja udeleži. Starši pokrijejo ostale stroške 
oz. razliko (za prevoz in vstopnino na bazen). Predvidoma se bo preverjanje odvija lo na bazenu v Rušah. 
NOSILCI: Voglar M., Leskovar R. 
ROK:  glede na razmere in urnik NŠP 6. razred. 
 

e)  Plesni tečaj za učence 9. razreda bomo predvidoma organizirali v okviru interesnih dejavnosti.  
NOSILEC: Voglar M. 
ROK: maj, junij 2022 
 
19. Dnevi dejavnosti   
Namenjeni so doseganju ciljev, opredeljenih v učnih načrtih. V okviru dni dejavnosti lahko poteka pedagoški 
proces v avtentičnem okolju (izven šole). Vsebine morajo biti medpredmetno načrtovane. Starši krijejo 
stroške prevoza,  vstopnin oz. druge stroške, vezane na izvedbo dejavnosti na terenu. Razrednik obvesti 
starše o stroških izvedbe dejavnosti. Dejavnost se izvede v predlagani obliki, če se starši na prvem 
roditeljskem sestanku strinjajo s plačilom stroškov. Po prijavi na dan dejavnosti se mora učenec aktivnosti 
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tudi udeležiti. Če se dejavnosti brez opravičljivega razloga ne udeleži, morajo starši pokriti nastale stroške 
(prevoz, skupna vstopnina …). Razredniki starše na to posebej opozorijo.  
 
a) Kulturne dneve bomo organizirali v skladu z učnim načrtom in s predmetnikom ter v skladu z 

epidemiološko sliko v državi: 
       Kulturni dnevi: 1. VIO – 4 dni, od 4. do 9. razreda – 3 dni. 

Razred Vsebina Nosilec Čas izvedbe 

Kulturni dnevi 1. VIO 

1.–3. 
 

1. KD, Ogled filmske predstave  Mali 
šef: Družinski posli, Cineplexx Maribor 

 Pegan M., razredniki 1. VIO 
 

5. 10. 2021 

1.–3. 2. KD, Dan poezije Kajetana Koviča  Jerman N. M., Krajnc Darja, 
razredniki 

21. 10. 2021 

1.–3. 3. KD, Ogled gledališke predstave Juri 
Muri v Afriki, SNG Maribor 

Pegan M., razredniki 1. VIO 11. 1. 2022 

1.–3. 
 

4. KD, Dan državnosti in zaključek 
šolskega leta 

Kračun S., razredniki 24. 6. 2022 

Kulturni dnevi 2. VIO (4., 5. r.) 

4., 5.  1. KD, Dan poezije Kajetana Koviča,  Jerman N. M., Krajnc Darja, 
razredniki 
 

21. 10. 2021 

4., 5. 2. KD, Obeležitev dneva samostojnosti 
in enotnosti in ogled filmske predstave 

Štauber J., Podjaveršek Z., Krajnc 
Danijela, športna pedagoga, 
razredniki 

          24. 12. 2021 

4., 5. 1/2 3. KD, Bralna značka 
2/2  3. KD, Dan državnosti in zaključek 
šolskega leta (3., 4., 5. ura) 

Razredničarke 
           13. 4. 2022 

         24. 6. 2022 

Kulturni dnevi 6. r. in 3. VIO 

6.–9. 1. KD, Dan poezije Kajetana Koviča  Jerman N. M., Krajnc Darja, 
razredniki 

21. 10. 2021 
 

6.–9. 
 

2. KD, Obeležitev dneva samostojnosti 
in enotnosti  

Štauber J., Podjaveršek Z., Krajnc 
Danijela, športna pedagoga, 
razredniki 

24. 12. 2021 

6.–8. 1/2 3. KD, Bralna značka, 6.–9. r. (1., 2.) 
2/2  3. KD, Dan državnosti in zaključek 
šolskega leta (3., 4., 5. ura) 

Bornšek P., razredniki 
Kračun S., razredniki 
 
 

13. 4. 2022 
24. 6. 2022 

 
 

9. r. 2/2  3. KD, Slovo od šole, 9. r.  Razredničarki 
 

15. 6. 2022 
 

ROK: po mesečnem delovnem načrtu za kulturne dneve 
 

b) Športni dnevi  
Organizirali bomo 5 športnih dni, istočasno za vse učence šole, vendar zahtevnostno ločeno za učence 
od 1. do 4. razreda in od 5. do 9. razreda. Učenci 8. razreda bodo 2. športni dan opravili v šoli v naravi. 
Program dejavnosti, datum in naloge posameznikov bodo objavljeni najmanj tri dni pred izvedbo 
športnega dne. Pri izvedbi športnega dne sodelujejo učitelji s konkretnimi zadolžitvami po programu 
dejavnosti. Čas in vsebine so opredeljeni v prilogi letnih delovnih načrtov učiteljev.  
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Razred Vsebina Nosilec Čas  izvedbe Dan /turnus 

1.–9. 1. ŠD –Merjenje za ŠVK Leskovar R., Voglar M. 15. 9. 2021 Torek, I. 

1.–9. 2. ŠD – Kros  
2. ŠD, 8. r., CŠOD, Radenci na Kolpi  

Leskovar R., Voglar M. 
Sabolič G. 

28. 9. 2021 Sreda, I. 

1.–9. 3. ŠD – Zimske športne dejavnosti Leskovar R., Voglar M. 14. 2. 2022 Ponedeljek, I. 

1.–9. 4. ŠD – Atletski troboj  Leskovar R., Voglar M. 13. 5. 2022 Petek, II.  

1.–9. 
 

5. ŠD – Športne igre, pohodi, 
zaključna športna prireditev  

Leskovar R., Voglar M. 
9. 6. 2022 Četrtek, II. 

ROK: po mesečnem delovnem načrtu za športne dneve 
 
c) Naravoslovne dneve bomo organizirali v skladu z učnimi načrti in s predmetnikom.  
Naravoslovni dnevi (3 dni) 

Razred Vsebina Nosilec Čas izvedbe 

1. a, b 

1. ND – O gozdu se učimo v gozdu 
 
Pegan M., Robnik T. 
 

15. 10.  2021 

2. ND – Vrtne spretnosti (SeMe) 20. 4. 2022 

3. ND – Mlinarjev dan, Šmartno na 
Pohorju, (Zavod za kulturo Slov. Bistrica) 

13. 6. 2022 

2. a, b 

1. ND – Snovi (SeMe) 

Oder B., Vuk S. 

14. 10. 2021 

2. ND – Razmnoževanje rastlin 1. 4. 2022 

3. ND – Živalski vrt, Ljubljana 16. 6. 2022 

3. a, b 
 

1. ND – POGUM 
Zidarič N., Golob L. 
 

naknadno 

2. ND – Merjenje (i-SeMe) 5. 4. 2022,  6. 4. 2022 

3. ND – Kekčeva dežela, Planica 20. 6. 2022 

4. a, b 

1. ND – Snovi, SeMe 

Vantur V., Vošinek S.  

23. 3. 2022 

2. ND – Kostanjeviška jama (ŠvN) 31. 5. 2022 

3. ND –  Naravni pojavi v občini  22. 6. 2022 

5. a, b 

1. ND – Podzemni kraški svet (ŠVN) 

C. Plošinjak J., Podjaveršek Z. 

21. 9. 2021 

2. ND – Kolesarski poligon 14. 4. 2022 

3. ND – Prst in voda, SeMe 9. 5. 2022 

6. a, b 

1. ND – Šola v naravi Juhart T., Bornšek P., Krajnc 
Darja, Leskovar R. 
 

   10. 1. 2022, pon. II. 

2. ND – Šola v naravi      11. 1. 2022, tor. II. 

3. ND – Šola v naravi 13. 1. 2022, sre. II. 

7. a, b 

1. ND – Dinamična geometrija, 7. a 
                                                        7. b 

Juhart T. 
Juhart T.  

10. 3. 2022, čet. I.  
    17. 3. 2022, čet. II. 

2. ND – Olimje, Jelenov greben, zelišča Zgubič T., Štauber J.,  11. 4. 2022, pon. II. 

3. ND – Vode v alpskem svetu Jelnikar Z. K. (org.), razredničarki  15. 6. 2022, sre. I. 

8. a, b 

1. ND – Šola v naravi, Radenci na Kolpi Sabolič G., Štauber J., Kračun S. 
 

   27. 9. 2021, pon. I. 

2. ND – Šola v naravi, Radenci na Kolpi   28. 9. 2021, tor. I. 

3. ND – Robotika in umetna inteligenca Sabolič G. (org.), razredniki  15. 2. 2022, tor. I. 

9. a, b 

1. ND – Primorska  Kralj S., Vilčnik V., Leskovar R. 10. 9. 2021, pet. II. 

2. ND – Robotika in umetna inteligenca Sabolič G. (org.), razredniki  15. 2. 2022, tor. I. 

3. ND – Merjenje in davčno 
opismenjevanje 

Zobec V., Vek M., Juhart T., 
DURS, učitelji 

11. 6. 2021, čet. I. 

ROK: po mesečnem delovnem načrtu za naravoslovne dneve 
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d) Tehniške dneve bomo organizirali v skladu z učnimi načrti in s predmetnikom. 
Tehniški dnevi (1. triada – 3 dni, od 4. do 9. razreda – 4 dni) 

Razred Vsebina Nosilec Čas izvedbe 

1. a, b 

1. TD – Naša hišica počutja 

Pegan M, Robnik T. 

20. 9. 2021 

2. TD –  Igriva arhitektura (Raziskujem svoj 
prostor) 

30. 9. 2021 

3. TD – Izdelki za novoletni sejem 24. 11. 2021 

2. a, b 

1. TD –  Igriva arhitektura (Oblikujem svoj 
dom) 

Oder B., Vuk S. 

30. 9. 2021 

2. TD: 2. a – Prvi koraki v preprosto 
programiranje (Legama) 
2.b - Izdelava novoletnih voščilnic 

6. 10. 2021 
 

24. 11. 2021 

3. TD:  
2.a - Izdelava novolet. voščilnic in okraskov  
2.b - Izdelek iz tetrapaka 

24. 11. 2021 
 

21. 4. 2021 

3. a, b 

1. TD – Igriva arhitektura (Oblikujemo svoj 
prostor, zgradimo svoje mesto) 

Zidarič N., P Golob L. 

30. 9. 2021 

2. TD – Tehniški izdelek: sova 18. 10. 2021 

3. TD – Tehniški izdelek: majsko drevo 20. 4. 2022 

4. a, b 

1. TD – Akvarij 
 
Vantur V., Vošinek S. 
 

            6. 1. 2022 

2. TD – Vodno kolo in vodni hram 28. 1. 2022 

3. TD – Hišica iz kartona  11. 4. 2022 

4. TD – Avto s pogonom na gumico 5. 5. 2022 

5. a, b 

1. TD – Izdelava papirnatega zmaja 

C. Plošinjak J., Podjaveršek Z. 
 

11. 10. 2021 

2. TD – Izdelava hladilne torbe 1. 1.  2022 

3. TD – Izdelava brizgalke 10. 3. 2022 

4. TD – Izdelava preproste igrače 15. 4. 2022 

6. a, b 

1. TD – Izdelki za novoletni sejem Vilčnik V., razredniki/Pogum 24. 11. 2021, sre. II. 

2. TD – Šola v naravi Juhart T., Bornšek P., Krajnc 
Darja, Leskovar R. 

13. 1. 2022, čet. II. 

3. TD – Šola v naravi 14. 1. 2022, pet. II. 

4. TD – Robotika in umetna inteligenca Sabolič G. (org.), razredniki  15. 2. 2022, tor. I. 

7. a, b 

1. TD – Premogovnik Velenje Vilčnik V. (org.), razredničarki  30. 9. 2021, čet. I.  

2. TD – Iskanje Geozaklada, SeMe Kralj S.(org.), razredničarki 1. 10. 2021, pet. I. 

3. TD – Izdelki za novoletni sejem Vilčnik V., razredniki/Pogum 24. 11. 2021, sre. II. 

4. TD – Robotika in umetna inteligenca Sabolič G. (org.), razredniki 15. 2. 2022, tor. I. 

8. a, b 

1. TD – Šola v naravi, Radenci na Kolpi 
Sabolič G., Štauber J., Kračun S. 

  30. 9. 2021, čet. I. 

2. TD – Šola v naravi, Radenci na Kolpi   1. 10. 2021, pet. I. 

3. TD – Izdelki za novoletni sejem Vilčnik V., razredniki/Pogum 24. 11. 2021, sre. II. 

4. TD – Virtualno spoznavanje poklicev 
«Job Avatar« 

Fundacija Prizma, Druškovič N., 
razrednika 

10. 1. 2022, pon. II. 

9. a, b 

1. TD – Izdelki za novoletni sejem Vilčnik V., razredniki/Pogum  24. 11. 2021, sre. II. 

2. TD – Zasvojenosti, Spletno nasilje Druškovič N., Safe.si 31. 1. 2022, pon. I. 

3. TD – Tehnični muzej Slovenije, Bistra Kobale P. (org.), razredničarki 26. 4. 2022, tor. II. 

1/2 4. TD – Karierni sejem, MB (4., 5. ura) 
2/2 4. TD – Valeta (1.-3. ura) 

Druškovič N., razredničarki 
Bornšek P., Zgubič T., Kralj S., 
Vilčnik V. 

14. 6. 2021 tor. I. 
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ROK: po mesečnem delovnem načrtu za tehniške dneve. 
 

Dejavnosti od 16. do 19. točke bodo realizirane v odvisnosti od  epidemiološke slike v državi in navodil 
NIJZ. V kolikor bodo potrebne prilagoditve, jih bomo pri izvajanju dejavnosti v celoti upoštevali. 

 
20. Svetovalne ure za učence 
Vsak učitelj lahko načrtuje tedensko eno svetovalno uro, v letu jih opravi največ 20, saj ni nujno, da vedno 
traja 45 minut. V tem času je na razpolago učencem, ki želijo dodatno razlago učne snovi ali potrebujejo 
nasvet. Po potrebi sprejme tudi učenca, ki moti pouk v toliki meri, da delo v oddelku ni možno. Učenci so 
seznanjeni s časom svetovalnih ur, lahko pa se z učiteljem za individualni pogovor dogovorijo tudi drugače. 
Čas svetovalnih ur je v Letnem delovnem načrtu naveden skupaj s časom dopoldanskih govorilnih ur 
učiteljev. 
NOSILCI: vsi strokovni delavci 
ROK: vse leto 
 

21. Dodatna strokovna pomoč (DSP)  
V tem šolskem letu bo po podatkih za september 2021 na šoli predvidoma 16 učencev, za katere se po 
odločbi OPP zahteva prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa z dodatno strokovno 
pomočjo in urami za odpravo motenj v različnem obsegu ur. 

Vrsta pomoči Izvaja Predvideno število ur 

Učna pomoč  Učitelji  19 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir 
oz. motenj 

Specialni pedagog 
Pedagog  
Socialni pedagog 
Logoped 

21 
5 
4 
1 

SKUPAJ 50 

Dodatno strokovno pomoč bodo izvajali: 
- 9 učiteljic razrednega pouka, 4 učiteljic predmetnega pouka in knjižničarka (učna pomoč), skupaj  19 
ur/tedensko za 14 učencev, 
- specialna pedagoginja (premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj) 21 ur/tedensko za 13 učencev,  
- pedagoginji (premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj) 5 ur/tedensko za dva učenca, 
- logopedinja s Centra za sluh in govor Maribor 1 ura/tedensko enega učenca, 
- socialna pedagoginja iz OŠ MNS Slov. Bistrica 4 ure/tedensko za dva učenca. 
Učna pomoč, ki jo izvajajo učitelji izven sistemizacije, bo poteka individualno.  
V postopku načrtovanja, izvajanja in evalvacije individualiziranega programa sodelujejo tudi starši učencev 
z odločbo otroka s posebnimi potrebami. 
Strokovne skupine se za posameznega učenca sestajajo trikrat letno (september, februar, junij), po potrebi 
tudi pogosteje. 
Število učencev z odločbo otroka s posebnimi potrebami 2021/22: 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Skupaj % 

Št. učencev 0 4 1 2+1 4 2 1 1 16 4,3 

NOSILCI: Druškovič N., razredniki, učitelji, drugi izvajalci DSP  
ROK: stalna naloga 
 
22. Delo z nadarjenimi učenci  
Tudi v tem šolskem letu  bomo opravili postopek identifikacije nadarjenih učencev v 4. razredu, po potrebi 
tudi v drugih razredih. Vsem identificiranim nadarjenim učencem bo v okviru pouka zagotovljena 
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individualizacija, diferenciacija in  tudi personalizacija. Hkrati pa jim bomo ponudili različne dejavnosti na 
katere se bodo lahko prijavili. Dejavnosti bodo potekale znotraj ali izven pouka in bodo objavljene na šolski 
oglasni deski ter spletni strani šole. Glede na izražene interese nadarjenih, bomo izdelali individualizirane 
programe.  
Program in dokumentacijo dela z nadarjenimi učenci vodi Nada Druškovič. 
NOSILCI: Druškovič N., učitelji v 3. in 4. razredu, psiholog, učitelji 
ROK: 26. 11. 2021 (izpolnjeni vprašalniki in testiranje) 
 

a) Število identificiranih nadarjenih ali specifično talentiranih učencev po razredih ob začetku šol. leta  
2021/22: 

Razred 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj % 

Št. učencev / 7 12 5 6 9 39 10,5 

                                                                                  

b) V skladu z 11. členom Zakona o osnovni šoli bomo  nadarjenim učencem in učencem, ki izkazujejo 
poseben interes na posameznih področjih v okviru ur 

- dela  z nadarjenimi učenci,  
- dodatnega pouka in  
- interesnih dejavnosti  
ponudili dejavnosti v katerih lahko  učenci svoje znanje poglobijo, razširijo in/ali uporabijo.   
 

Učenci bodo lahko izbirali dejavnosti  na naslednjih področjih znanja in spretnosti:  

Št. Mentor Dejavnost Razred 

Družboslovje 

1.  Štauber J. 
Raziskovanje zgodovine, raziskovalna naloga (ZPM) : 
Nalezljive bolezni v preteklosti in boj z njimi 

8., 9. 

2.  Štauber J.  Priprava na tekmovanje iz zgodovine 8., 9. 

3.  Kralj S. 
Raziskovanje na področju zgodovine in priprava na 
tekmovanje 

9.b 

Tehnika 

4.  Kralj S. Raziskovanje na področju tehnike 8., 9. 

Jezikovno področje 

5.  Koražija M. Cankarjevo tekmovanje 8., 9. 

6.  Jerman N. M.  Cankarjevo tekmovanje 6., 7.  

7.  Jelnikar Z. K. Priprava na tekmovanje iz angleščine 9. 

8.  Simonič T. Priprava na tekmovanje iz angleščine 8. 

9.  Kračun S.  Priprava na tekmovanje iz nemščine 8. 

 Kračun S.  Priprava na tekmovanje iz nemščine 9. 

9.  
Simonič T., Koražija M., Jelnikar 
Z. K. 

Bookworm, angleška BZ 6.–9. 

10.  Kračun S. Nemška bralna značka  - Bucherwurm  7.–9. 

Računalništvo, logika, naravoslovne vsebine 

11.  Juhart T.  
Računalniške predstavitve,  
Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 
Bober 

6.–9. 

2.–9. 

12.  Zobec V. Logika, Genius Logicus 6.–9. 

13.  Vek M., Zobec V., Juhart T. Matematika 6.–9. 

14.  Sabolič G. Področje fizike, tehnike, robotike 8.–9. 

15.  Bornšek P. Priprava na tekmovanje iz sladkorne bolezni 8.–9. 
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16.  Zgubič T. Priprava na tekmovanje iz kemije in biologije 8.–9. 

Šport 

17.  Voglar M., Leskovar R. Različni športi 5.–9. 

Ponudba za učence na razredni stopnji 

18.  
Oder B., Vuk S., Zidarič N., Golob 
L., Vantur V., Vošinek S., 
Podjaveršek Z., C. Plošinjak J.   

Priprava na Cankarjevo tekmovanje na 
razredni stopnji;  Mehurčki (1. VIO). V 
tekmovanje se vključi približno 20 odstotkov 
učencev. 

 

2.–5. 

 

19.  Simonič T., Jelnikar Z. K. Bookworm, angleška BZ 2.–5. 

20.  
Oder B., Vuk S., Zidarič N., Golob 
L., Vantur V., Vošinek S., 
Podjaveršek Z., C. Plošinjak J. 

Hitro računanje (Lefo.si), ne tekmovalne 
narave 
 
 

2.–5. 
 

21.  

Pegan M., Robnik T., Oder B., 
Vuk S., Zidarič N., Golob L., 
Vantur V., Vošinek S., 
Podjaveršek Z., C. Plošinjak J. 

Priprava na matematično tekmovanje 1.–5. 

22.  Podjaveršek Z., C. Plošinjak J.   Logika 5. 

NOSILCI: mentorji 
ROK: glede na razpise tekmovanj, predstavitev nalog 
 
c) Dodatno ponudbo dejavnosti  za nadarjene in zainteresirane učence izven in v okviru pouka  
smo opredelili v Načrtu dela z nadarjenimi učenci v prilogi Letnega delovnega načrta. 
Ponudbo bomo objavili tudi na spletni strani šole. Dejavnosti, ki bodo potekale izven pouka bodo mentorji 
razpisali. K udeležbi se lahko učenci prijavijo glede na razpisano vsebino in interes, lahko pa jih mentorji 
povabijo k sodelovanju. Nekatere dejavnosti so plačljive. O tem bodo razredniki starše obvestili na prvem 
roditeljskem sestanku, glede na aktualne ponudbe dogodkov, lahko tudi med šolskim letom. Starši podajo 
soglasje glede pokrivanja stroškov dejavnosti za nadarjene učence. 
 
d) Dodatna ponudba dejavnosti med šolskim letom   
Šola prejme med letom različne zanimive ponudbe za delo z učenci, ki so nadarjeni ali želijo svoje znanje 
poglobiti. Mentor, ki želi učencem ponuditi dodatno dejavnost in je plačljiva, o tem pisno obvesti starše. 
Starši podajo soglasje k izvedbi dejavnosti in pokritju stroškov (npr. vstopnin, prevoza). Mentor starše 
obvesti tudi o možnosti sofinanciranja udeležbe učenca na dejavnosti, za katero lahko zaprosijo iz 
dobrodelnih sredstev za učence iz nižjega SES. 
Po vsaki opravljeni dejavnosti pod c)  mentor odda v eZbornico/Delo z nadarjenimi učenci/  refleksijo 
učencev in mentorja (dokaze o izboljšanju ali uporabi znanja v dodatni dejavnosti , npr: učenec: »Kaj sem 
pridobil, spoznal, me je presenetilo, sem znal uporabiti … in učitelj: »Kaj so učenci pridobili, v čem so 
izboljšali znanje, veščine, katera znanja obvladujejo po tej dejavnosti …?«) . 
NOSILCI: mentorji dejavnosti za nadarjene, vsi strokovni delavci (v okviru pouka)  
ROK: glede na razpise tekmovanj, dogodkov, dogovori z zunanjimi izvajalci 
 

23. Predvidena tekmovanja 2021/22 
Tekmovanja v znanju za učence 6. do 9. razreda 

Področje tekmovanja Nosilec Razred 

Družboslovje 

Raziskovanje zgodovine  (raziskovalna naloga), ZPM in  Štauber J. 8., 9. 
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Področje tekmovanja Nosilec Razred 

Tekmovanje iz zgodovine ZRSŠ 

Raziskovanje zgodovine  in  tekmovanje iz zgodovine Kralj S. 9. b 
Jezikovno področje 

Cankarjevo tekmovanje, ZRSŠ Koražija M. 8., 9. 

Cankarjevo tekmovanje, ZRSŠ Jerman N. M. 6., 7. 

Angleščina, ZRSŠ Simonič T. 8. 

Angleščina, ZRSŠ Jelnikar Z. K. 9. 

Nemščina, ZRSŠ Kračun S.  8., 9.  

Računalništvo, logika, naravoslovne vsebine 

Računalniške predstavitve, ZRSŠ Juhart T. 6., 7. 

Tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober Juhart T. 6.–9. 

Logika, ZOTKS Zobec V. 5.–9. 

Genius Logicus (mednarodno tekmovanje) Zobec V. 6.–9. 

Matematika (Vegovo priznanje), DMFA Vek M., Zobec V., Juhart T. 6.–9. 

Fizika (Stefanovo priznanje), DMFA Sabolič G. 8.–9. 

Sladkorna bolezen, Zveza društev diabetikov Slovenije Bornšek P. 8.–9. 

Kemije (Preglovo priznanje) in  
Biologije (Proteusovo priznanje), DMFA 

Zgubič T. 8.–9. 

Druga področja 

Vesela šola Vek M. 7.–9. 

Hitri lončki, RTV Ljubljana Kralj S. 9.b 

NOSILCI: mentorji 
ROK: po programu tekmovanj 
 

Tekmovanja v znanju za učence razredne stopnje 

Področje tekmovanja Nosilec Razred 

Cankarjevo tekmovanje na razredni stopnji, Mehurčki  Koražija M., razredniki 2.–5. 

Matematika Razredniki       1.–5. 

Logika Podjaveršek Z., C. Plošinjak J. 5. 

Tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober Juhart T. 2.–5. 

NOSILCI: mentorji 
ROK: po programu tekmovanj 
 

Sodelovanje na drugih tekmovanjih 

Področje tekmovanja Nosilci Razred 

Varnostna olimpiada, PU MB Vantur V. 4. 

NOSILCI: mentorji 
ROK: po programu tekmovanj 
 

Bralne značke 

Področje tekmovanja Nosilci Razred 

Bralna značka Bornšek P., razredniki 1.–9. 

Angleška bralna značka, Bookworm Simonič T., Jelnikar Z. K., Koražija M. 2.–9. 

Nemška bralna značka Bucherwurm Kračun S. 7.–9. 

NOSILCI: mentorji 
ROK: po programu tekmovanj, razpisih natečajev 
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Literarni, likovni, fotografski, filmski in video natečaji  

Področje Nosilec Razred 

Literarni natečaji 

5. Literarni natečaj Kovičeve poezije z naslovom 

»Beseda je beseda in večbeseda«  OŠ Kajetana Koviča 
Poljčane  

Jerman N. M., Krajnc Darja 7.–9. 

Literarni natečaj Občine Radenci Sanje so velika 
skleda in drugi literarni razpisi (razredniki, drugi 
učitelji) 

Jerman N. M., Krajnc Darja 7.–9. 
 

Likovni natečaji 

Likovna kolonija Oplotnica in/ali Minkina risarska 
kolonija, Slov. Bistrica 

Dragić R. 6.–9. 

Po razpisih MIZŠ, drugih organizacij Dragić R. 6.–9. 

Po različnih razpisih, razredna stopnja, PB 
- Zveze delovnih invalidov Slovenije, Društvo 
Sobivanje, OŠ Šturje, Ajdovščina, URSZR … 

Razredniki, učiteljice v PB 1.–5. 

Natečaji za video filmsko dejavnost 

Video filmski natečaji - razpisi Voglar M., Koražija M., Zidarič  N. 5.–9.  

Video filmska produkcija v projektu Erasmus+ Koražija M., Voglar M.  
 

7.–9. 

Fotografski natečaji 

Fotografski natečaji (OŠ Kajetana Koviča Poljčane) 
1. Slovenski kozolci (podelitev priznanj oktobra 2021) 
2. Čebele, naše življenje (podelitev priznanj junija 2022) 

Zidarič  N.  
3.–9. 

 NOSILCI: Zidarič N. 
ROK: po razpisih natečajev 
  

Revije v okviru JSRS za kulturne dejavnosti 

Področje Nosilec Učenci Razred 

Revija mladinskih pevskih zborov Krajnc Danijela Člani MPZ 6.–9. 

Revija otroških pevskih zborov Krajnc Danijela Člani OPZ 2.–5. 

Revija folklornih skupin Pegan M. Člani folklorne skupine 1.–5. 

NOSILCI: mentorji dejavnosti 
ROK: po razpisu revij (JSRS) 
 
Športna tekmovanja 

Področje Nosilec Razred 

Odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis, atletika, med dvema ognjema, 
kros, šah. Tekmovanj se bodo udeležili učenci glede na razpise interesnih 
športnih tekmovanj in drugih razpisov. Program pripravita športna 
pedagoga. 
Šahovskih tekmovanj se bomo udeležili le v okviru šolskih šahovskih 
tekmovanj po razpisu. 

Voglar M., 
Leskovar R., Jug 
F. 
 
 

1.–9. 

Zlati sonček Pegan M., Robnik T., Oder B., Vuk S., Zidarič N., Golob L., 1.–3. 

Krpan Vošinek S., Vantur V.,  Voglar M., Leskovar R. 4.–6.  

NOSILCI: Voglar M., Leskovar R., učitelji razrednega pouka 
ROK: po programu tekmovanj 
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Udeležba učencev na večjih športnih prireditvah 

Področje Nosilec Učenci 

Udeležba učencev na 3. olimpijskem 
festivalu v Ljubljani, predv. septembra 
2021  

Voglar M., Leskovar R. Po prijavah in učenci, ki 
obiskujejo IP šport, 4.–9. 

Udeležba učencev na 10. festivalu športa 
mladih v Žalcu, junij 2022 

Voglar M., Leskovar R. Najboljši športniki, 4. –9. 

NOSILCI: Voglar M., Leskovar R. 
ROK: po razpisu dogodkov 
 

24. Kulturni dogodki,  prireditve 

Dejavnost Nosilci Scena Čas 

Otvoritev igrišča 
Krajnc Danijela, Voglar M., 
Leskovar R., razredničarke 4., 5. r. 

/ 14.9. 2021 

Prvi šolski dan, Zajček Rudi gre v 
šolo,  glasbena prireditev, 1.VIO 

Vodstvo, Kolman Glasbena dežela,  
(telovadnica) 

Kolman 1. 9.2021 

Fotografski natečaj na temo: 
»Slovenski kozolci« 
 

Zidarič N. 
Podelitev priznanj bo 21. 10. 2021 

Razstava 
fotografij 

September—
oktober 

2021 

Dan poezije Kajetana Koviča in  
iskanje večbesede na temo 
domovina (posamezniki in oddelki) 

Jerman N. M., Krajnc Darja, 
Erasmus+ tim, POGUM, 
sodelujejo vsi zaposleni 

Dragič R., LUM, 
6.r. 

21. 10. 2021 

Obeležitev dneva reformacije (po 
ozvočenju) 
 
 
Dan spomina na mrtve (pri 
spomeniku) 
 

Robnik T. in Pegan M. (priprava 
besedila tudi za mlajše učence) 
Tematska ura pri SLJ, ZGO 
(medpredmetna povezava) 
 
Pri spomeniku  
 

Dragić R. 
 
 
 

Vantur V. 

22. 10. 2021 
 
 

1. 11. 2021 

Izdelki za novoletni sejem, 6.-9.r. 
1.- 5. razred 

Vilčnik V., Pogum, razredniki 
Razredniki, LUM 

 24. 11. 2021 

Božično-novoletni koncert in sejem 
izdelkov učencev, dobrodelna 
prireditev (za šolski sklad)  

Krajnc Danijela/Kobale P. 
(povezovanje), Vilčnik V./Pogum, 
Jelnikar Z. K. sejem 

Dragić R. 
3. 12. 2021 

 

Okraski za šolsko novoletno 
smreko, 1.–5.r. 

Podaljšano bivanje  do 2. 12. 2021 

Sodelovanje na Veselem decembru, 
krajevna tržnica, nastopi učencev 
PB, okrasitev krajevne smreke  

Kračun S., učiteljice PB    
Dragić R., LUM, 

IP 
 

Predvidoma 
13.–17. 12. 

2021 
 

Obeležitev dneva samostojnosti in 
enotnosti z domoljubnimi, 
kulturnimi vsebinami, zaključek 
koledarskega leta 

Štauber J., Podjaveršek Z. 
(poenostavitev besedila),  
Krajnc Danijela, športna pedagoga 

Dragič R. 24. 12. 2021 

Obeležitev slovenskega kulturnega 
praznika 

Simonič T.,  Krajnc Danijela Dragić R. 7. 2. 2022 
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Dejavnost Nosilci Scena Čas 

Bralni projekt Poletimo na krilih 
bralnih pustolovščin, 1.-9.r. 

Jerman N. M., razredniki  
1.2.-4. 2. 
2022 

Pozdrav pomladi (prireditev za 
starše) 

Kračun S., učitelji PB 1.–5. r. LUM 1. –3. r. 22. 3. 2022 

5. Knjižni sejem, Kviz Bornšek P. / 12. 4. 2022 

Bralna značka, gost Boštjan Gorenc-
Pižama 

Bornšek P.  Dragić R. 13. 4. 2022 

Nastop učencev 5. b na Boču C. Plošinjak J.  27. 4. 2022 

Zaključna športna prireditev (4., 
5.uro) 

Voglar M., Leskovar R.  / 
9. 6. 2022 

Fotografski natečaj na temo: 
»Čebele, naše življenje« 

Zidarič N. 
Podelitev priznanj bo 6. 6. 2022 

Razstava 
fotografij 

Maj—junij 
2022 

Valeta 
Bornšek P., Zgubič T., Kralj S., Vilčnik V., Zobec V., Krajnc 
Danijela, Voglar M., Juhart T. 

Kralj S., Vilčnik V. 14. 6. 2022 

Županova petica  Krajnc Darja, Krajnc Danijela / 15. 6. 2022 

Obeležitev dneva državnosti in 
zaključna prireditev s podelitvijo 
pohval, priznanj, nagrad 

 Kračun S., Golob L.  (prireditev) 
Uporabi se del 
scene z valete 

 
24. 6. 2022 

NOSILCI: imenovani strokovni delavci 
ROK: po letnem delovnem načrtu 
 

 

IV. PROJEKTNE DEJAVNOSTI ZA DVIG KAKOVOSTI ZNANJA 
 

1. Dejavnosti za izboljšanje uporabe digitalne tehnologije za učenje – za UČENCE 
Za vsak oddelek 2. in 3. VIO načrtujemo 2 uri učenja uporabe IKT v računalniški učilnici s ciljem ohranjanja 
in nadgrajevanja doseženega znanja in veščin v prejšnjem šolskem letu. Učitelji bodo tudi v tem letu občasno 
uporabljali spletne učilnice za izvajanje in oddajo izdelkov učencev ter povratne informacije, izboljšanje 
izdelkov in spremljanje napredka učencev. 
Ponovijo se naslednje vsebine, ki so osnove težave učencev: 
- kako se prijavim v eAsistent-a, 
- kako se prijavim in uporabljam paket storitev Office 365, ki vključuje elektronsko pošto, digitalno 

shrambo, orodja za avdio in video komunikacijo, vstopanje v Teams, deljenje dokumentov in hkratno 
delo na njih, 

- kako se prijavim in uporabljam programska orodja v spletni učilnici Moodle (komunikacija, forum, 
naloge, kvizi …), 

- kako ustrezno oblikovati besedilo v Wordu (robovi, odstavki, stičnost ločil …),  
- predstavitev poenotenih navodil za pripravo PPT predstavitve (navodila za učence pripravi Juhart T.) 
- ponovitev postopka prenosa slik s telefona v PDF in poimenovanje dokumenta. 
Za učence 1. VIO bomo organizirali učenje uporabe digitalne tehnologije na osnovnem nivoju: priklop 
računalnika, delo z miško,  prijava v splete učilnice, delo v Wordu. 
NOSILCI: Juhart T., vsi učitelji  
ROK: september 2021, skozi celo leto 
 

2. Povečanje obsega in poglabljanje aktivne vloge učencev v procesu učenja 
a) Razvijanje aktivnih oblik pouka z elementi Formativnega spremljanja (FS), naloga učencev in učiteljev 
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V šol. letu 2015/16 so vsi strokovni delavci začeli posodabljati pouk z elementi Formativnega spremljanja. 
Cilj je bil povečati aktivno vlogo učencev v procesu učenja in s tem povečati motivacijo učencev za učenje.  
Poleg že doseženega (uporabnost znanja, povratna informacija, postavljanje kriterijev uspešnosti), bomo v 
tem letu posebno pozornost ponovno namenili: 
- ponovnemu spoznavanju, ozaveščanju in uporabi uspešnih dejavnikov učenja: 
razredniki in sorazredniki ter vsak učitelj za svoj predmet bo v začetku šolskega leta posvetil dve uvodni uri 
v predmet tej temi. Učenci bodo raziskovali, katere načine uspešnega učenja že uporabljajo, katere ne. 
Učenci bodo konkretno izdelali in vizualno predstavili (zapisali) svoj način učinkovitega učenja. Ob koncu 
ocenjevalnega obdobja bodo skupaj preverili, kako so uspešni pri organizaciji domačega učenja. S tem bodo  
- ugotavljali, kako napredujejo v znanju. Učitelj in učenci se pogovarjajo o učenju (ovirah, spodbudah, 
izkušnjah, smislu ..). Tako v šoli prepoznavamo glas učenca in personalizacijo učenja (zanimanje, interesi, 
krepitev volje), ki je lahko izhodišče učiteljevega načrtovanja poučevanja. Učenci pa med seboj spoznavajo 
različne kombinacije dejavnikov uspešnega učenja. Učenci lahko na ta način izmenjujejo dobre prakse. 
- medpredmetno povezan pouk, je po mnenju učiteljev in staršev ena od šibkih točk aktivnega pouka. 
Organizirali bomo izobraževanje za učitelje v avgustu 2021. V tem letu želimo izpeljati več povezav na 
predmetni stopnji (določene teme, dnevi dejavnosti). 
- krepitev poguma za soočanje z zahtevnejšimi nalogami. V začetku bomo povečali spremljavo, kako 
zahtevnejše naloge obvladujejo nadarjeni in posebej zainteresirani učenci ter kako postopno z 
individualizacijo in diferenciacijo pritegniti tudi šibkejše učence. 
- izobraževanju: učeča se skupnost učiteljev (medsebojne spremljave z analizo, skupno raziskovanje, kako 
učence spodbuditi k večjemu pogumu in tveganju v raziskovanju) in učeča se skupnost učencev (delitev 
dobrih načinov učenja). 
 
b) Projekt POGUM, Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, v organizaciji ZRSŠ, delno financiran iz EU sredstev.  
V šol. letu 2017/18 so učitelji, vključeni v projekt, izdelali model razvoja koncepta živo-neživo v 1. VIO. Pri 
tem so izhajali iz metode akcijskega raziskovanja. Raziskovalno vprašanje na katerega so želeli učitelji v 
okviru zastavljenega modela odgovoriti, se glasi: Kako s pomočjo različnih učnih dejavnosti razvijati 
kompetence podjetnosti na šolskem vrtu s poudarkom na samooskrbi? V šol. letu 2018/19 je potekala 
spremljava učinkovanja modela. V šol. letu 2019/20 smo širili vključevanje veščin podjetnosti na druga 
predmetna področja. Do šol. leta 2020/21 smo dopolnjevali model vključevanja kompetenc podjetnosti v 
doseganje učnih ciljev. Prilagojenega smo uporabili v času izobraževanja na daljavo in v povezavi z 
dejavnostmi Erasmus+  (Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga). 
V tem šolskem letu bomo model preizkusili v šolskem okolju, v novembru 2021, v okviru tehniškega dneva 
za učence od 6. do 9. razreda.  

KOMPETENCE PODJETNOSTI FORMANTIVNO 
SPREMLJANJE 

ODKRIVANJE PRILOŽNOSTI: 1.1., raziskovanje potreb, prepoznavanje priložnosti: učenci 
raziščejo kateri izdelki so zaželeni na trgu 

Ugotavljanje 
stanja/predznanje 

MOBILIZIRANJE, VIRI: 2.5,. navduševati druge za lastno ali skupno idejo: učenci 
sodelujejo v diskusiji, prepričujejo, argumentirajo, vabijo, navdušujejo  

Opredelitev ciljev 

NAČRTOVANJE, VIZIJA: 3.2., Izdelati preprost načrt, predvidevati, sodelovati, upoštevati 
druge, sprejemati različnost vlog v aktivnosti: učenci izdelajo načrt potreb,  časovnico, 
določijo vloge učencev pri samem procesu izdelave, opredelijo in predvidijo morebitne 
težave (nesodelovanje, pomanjkanje materiala) 
1.5., Oceniti vrednost izdelka, postaviti kriterije dobrega izdelka 

Načrtovanje poti 
do ciljev,  
Skupno oblikovanje 
kriterijev 
uspešnosti 
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KOMPETENCE PODJETNOSTI FORMANTIVNO 
SPREMLJANJE 

AKTIVNOST: 3.4. sodelovanje, povezovanje, pomoč, mreženje, pozitivno reševanje 
konfliktov, skupno izdelovanje dogovorjenega 

Aktivnost 

VREDNOTENJE 2.4., Oceniti vrednost izdelka, uporabiti kriterije dobrega izdelka: 
ovrednotiti opravljeno delo, uspešnost, vpliv na dogajanje v družbi, ovrednotiti svoj 
prispevek k skupni ideji, refleksija pridobljenih znanj, veščin, procesov ustvarjanja, 
podjetnosti, učenci se dogovorijo o sodelovanju na sejmu 
se opredeliti do podjetnosti 

Vrednotenje 

Cilj: Omogočati učencem aktivno vlogo v iskanju idej, načrtovanju dejavnosti, iskanju virov, ravnanju s 
tveganji, vrednotenju doseženosti želenega stanja, doživljanje podjetnostnega odziva na avtentično 
situacijo. V dejavnostih za učence učitelji povežejo učne cilje in veščine podjetnosti.  
Šolski razvojni tim: Vesna Vilčnik (vodja ŠRT), Mravlje F. ravnateljica, Zidarič N., Vuk S., Oder B.;  
Šolski projektni tim: Skerbiš M., Golob L., Pegan M., Robnik T., Oder B., predmetna stopnja: Kralj S.,  Bornšek 
P., Koražija M., Sabolič G., Zgubič T., Leskovar R.  
Izvajali smo mentorstvo za OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava, OŠ Gustava Šiliha Maribor, Center za sluh in 
govor Maribor. 
NOSILCI: Vilčnik V., vodja projekta in učitelji 6.do 9. razred 
ROK: november 2021 
Načrt dela v programu Pogum za šolsko leto 2021/22 je priloga temu letnemu delovnemu načrtu. 
 
c) V sodelovanju z Inštitutom i-SeMe, okoljsko ozaveščanje in trajnostni razvoj, ki ga vodita Vrhovnik Petra 
in Mezga Kim, bomo učence spodbudili h aktivnemu raziskovanju, eksperimentiranju, preizkušanju in 
ustvarjalnemu delovanju na področju naravoslovja in kulturne dediščine. Sodelovanje z inštitutom podpira 
občina Poljčane, ki na ta način spodbuja trajnostno naravnanost mladih. 
V ospredju bodo dejavnosti, ki učence zanimajo, spodbujajo radovednost in razmišljanje, hkrati pa 
povezujejo učne cilje različnih področij. 
Na praktičen in izkustven način se bodo učenci srečali z učnimi in vseživljenjskimi temami kot so: Snovi in 
njihove lastnosti (2., 4. in 6.razred), Kamenine, minerali in fosili, geologija (6., 9.razred), Kovine (7. razred), 
Voda (6., 7. razred), Zrak in onesnaženost (6., 7. razred), Zate smeti-zame zlato (6. razred), Vrtne spretnosti 
(1., 6. razred), Merjenje (3. razred), Poskusi z zemljo (6. razred), Prst in voda (5. razred), Kulturna dediščina 
(4. razred), Knjiga lokalnih rastlin (6.razred) in Tematske voščilnice/razglednice, izdelki (6., 7. razred, PB7).  
Praktične in izkustvene dejavnosti poleg spoznavanja krepijo tudi voljo, zagnanost, radovednost, 
sodelovanje in ustvarjalnost. 
NOSILCI: Sabolič G., Vilčnik V., Štauber J., Oder B., Vuk S., Zgubič T., Kobale P., Zidarič N., Golob L., Pegan M., 
Robnik T., Vantur V., Vošinek S., Podjaveršek Z., C. Plošinjak J., Inštitut SeME 
ROK: celo leto, po dogovoru z izvajalci inštituta SeMe  

 
3. Preizkušanje in uporaba znanja, osmišljanje znanja in učenja 

a) Mednarodni projekt ERASMUS+ z naslovom Spodbujanje razvoja osebnostih znanj in ustvarjanje 
trajnostnega življenjskega sloga v sodelovanju s partnerskimi šolami: OŠ Anice Černejeve Makole,  OŠ Stari 
grad Užice, Srbija in Vilniaus Antakalnio progimnazija Litva. 
Cilji dela v projektu so odgovori na vprašanja: 
- kako razvijati in krepiti uporabno naravoslovno znanje in ga povezati z drugimi področji, 
- kako nove šolske prakse razširiti na sodelujoče šole v projektu,  

- kako na sodelujoče šole prenesti problemski pouk in formativno učenje,  

- kako start up zamisli učencev razširiti na partnerske šole,  
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- kako doseči, da rezultati projekta vplivajo na poklicno izbiro učencev (zeleni poklici),  

- kako dosežke projekta prenesti tudi na družine učencev in bogatiti vseživljenjsko učenje in  

medgeneracijsko povezovanje, 
- kako prenesti zamisel učilnice v naravi na sodelujoče šole in krepiti razvoj partnerstva, 
- kako rezultate projekta predstaviti z video produkcijo (foto-video krožek) ali zapisano besedo 

(intervjuji, kratke reportaže, novice), 
- kako slediti primeru šole, ki je uspešna in nagrajena na področju družbeno odgovornega  

sodelovanja na ekološkem področju, 

- kako spodbujati sodelovanje v državljanskem in družbenem življenju,  

- kako spodbujati podjetniško miselnost, kreativnost, kritično mišljenje,  

- kako širiti spoznanja o manjših evropskih jezikih in poglabljati znanje angleščine, 
- kako integrirati navedene dejavnosti v dejavnosti za doseganje učnih ciljev, 
Mednarodna izmenjava učiteljev v Užicah, Srbija je predvidena 20. 9.–24. 9. 2021, v Vilni, Litva pa 30. 5.–3. 
6. 2022.  
NOSILCI: Koražija M., Zobec V.,  Zidarič N., Sabolič G., Druškovič N., Mravlje F. in drugi sodelujoči učitelji in 
zunanji sodelavci  
ROK: obdobje 1. 9. 2019–31. 8. 2022 
 
b) Bralna projekta Poletimo na krilih bralnih pustolovščin (7. leto) 
- Poglejva, kaj tu piše!  
Cilj dejavnosti je krepitev bralnih navad in spodbujanje bralnega razumevanja. Starejši učenci vsaj eno uro 
berejo mlajšim učencem različne zgodbe po dogovoru. Po branju se učenci o vsebini pogovarjajo ali skupaj 
ustvarjajo likovne ali literarne izdelke. Učenci bralci spoznavajo uporabnost svo jega znanja, razvijajo pa tudi 
občutljivost za mlajše učence ali vrstnike. Bralni projekt bo tudi letos potekal v povezavi z angleščino in 
nemščino. Brali bodo v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku dela avtorjev iz Litve in Srbije. 
NOSILCI: Jerman N. M. in razredničarke 
ROK: 1. 2.–4. 2. 2022 
 
- Mogoče te bom navdušil za branje 
Izvedba bralne ure z namenom spodbujanja učencev k branju, pogovoru o prebranem z vrstniki in 
spodbujanju pozitivnih čustev do bralne dejavnosti. Učenci v šolo prinesejo svojo knj igo, jo berejo in 
predstavijo svojim sošolcem ter jih poskušajo navdušiti za branje.  
S tem razvijajo občutek, da lahko s svojim delom vplivajo na vrstnike in sprožijo sodelovanje.  
NOSILCI: Jerman N. M., Krajnc Darja, Koražija M., Bornšek P. 
ROK: 1. 2.–4. 2. 2022 
 
c) Projekt SIMBIOZA  
Nadaljevali bomo z dejavnostmi v akciji Zavoda Ypsilon v kateri vnuki pomagajo babicam, dedkom oz. starejši 
generaciji do osnovnega znanja uporabe računalnika, družijo pa se tudi v gibalnih dejavnostih. V program 
Simbioza se vključujejo tudi člani ID Prostovoljno socialno delo, člani video in foto krožka in zainteresirani 
učenci. Gibalne dejavnosti povezujemo s stanovalci doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Računalniške 
dejavnosti bodo potekale glede na prijave, v šolski računalniški učilnici v popoldanskem času, gibalne v šolski 
telovadnici, na igrišču, po sprehajalnih poteh v Poljčanah. V projekt se bodo vključili tudi zunanji prostovoljci. 
Izvedene bodo tri delavnice: jesenska Simbioza giba za udeležence od 9 mesecev do 100+ let  in dve zimski 
računalniški delavnice.  
V tem letu se bomo prijavili tudi na projekt Girls Do Code. Cilj te aktivnosti je dekletom starim med 10 in 11 
let ponuditi možnost brezplačnega strukturiranega učenja osnov programiranja in logičnega razmišljanja z 
namenom:  
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·  povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM poklice,  
·  dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi, 
·  zmanjšati razlike med spoloma na delovnih mestih v IKT sektorju, 
·  ovreči predsodke o ženskah na STEM področju. 
 V projekt se bo v šolskem letu 2021/2022 vključilo 30 osnovnih šol iz vse Slovenije. 
NOSILCI:  Zobec V., Jelnikar Z. K.,  Juhart T., Druškovič N., prostovoljci 
ROK:  oktober 2021‒Simbioza giba 
ROK: predvidoma decembra 2021 in januarja 2022‒Računalniške delavnice 
ROK: glede na razpis‒ GoLiveClip  
 
d) Ogled gledališke predstave v angleščini (če bosta izvedeni, organizirani) 

- za učence 6.-9.r., English Student Theatre, II. gimnazija Maribor 
- predstava v avtentični angleščini Animal Farm, Gimnazija Slov. Konjice za učence 8., 9. r. 

Obe predstavi sta bili razpisani v šol. letu 2020/21. V kolikor bosta razpisani tudi v tem letu, se jih bodo naši 
učenci, glede na interes in povabilo učiteljic udeležili. Starši plačajo prevoz in vstopnino. 
Cilj: spremljanje gledališkega dogajanja v avtentičnem tujem jeziku, poglabljanje znanja angleščine, ostritev 
pozornosti za potrebe razumevanja dogajanja. 
NOSILCI: Simonič T. 
ROK: 2. gimnazija-po razpisu; Gimnazija Slovenske Konjice-predvidoma april 2022 
  
e) Uporaba aplikacije Lefo.si za izboljšanje hitrega računanja (2.-5.r.) 
Cilj: podpora učencem pri osvajanju hitrega računanja s pomočjo računalniškega programa Lefo.si.  
Uporaba aplikacije bo potekala pri pouku v okviru diferenciacije in kot interesna dejavnost. Učenec jo lahko 
uporablja tudi doma. Razredniki bodo spremljali napredek učencev z 3x letno računalniški učilnici, kjer 
sodelujejo vsi učenci. 
Tekmovanje pa bo potekalo v treh krogih: oktober, november, december 
NOSILCI: Pegan M.(tekmovanje), mentor ID, razredniki 
ROK: celo šolsko leto 
 
f) Davčno opismenjevanje 
Je program DURS-a, da mladim omogoči razumevanje nastanka in razvoja davkov in cilje in namene davčne 
politike v sodobnem svetu. Program omogoča učencem, da skozi praktične primere spoznajo vsebino 
davčnih obveznosti in se tudi kritično odzovejo na stanje davčne politike. 
NOSILCI: vodstvo, FURS, Služba za organizacijo in kadre 
ROK: 11. 6. 2022 
 
g) Domovinska vzgoja 
S ciljem  poglabljanja zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vèdenja o zgodovini Slovenije in 
njeni kulturi ter za razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, bomo v tem letu: 

- učence navajali na spoštljiv odnos in pričakovano vedenje, ko zaigrata Slovenska in šolska himna (ob 
pomembnih državnih praznikih in šolskih prireditvah). Obe himni (državno in  šolsko) bomo zavrteli 
tudi prvi šolski dan po počitnicah (Nosilec: vodstvo), 

- v kotičku v avli bodo imeli učenci na razpolago knjige o Sloveniji, ki si jih bodo lahko ogledovali, se 
o njih pogovarjali v času odmorov ali drugem prostem času (Nosilka: Bornšek P.), 

- 5. Kovičev literarni natečaj smo povezali z materinščino Beseda je beseda in večbeseda (domovinska 
tematika), 

- sodelovali bomo na natečajih z domovinsko tematiko, v kolikor bodo razpisani in bodo povezani z 
našimi cilji (Nosilci: učitelji glede na vsebino razpisa), 
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- učenci 1. razreda prejmejo prvi šolski dan knjigo pravljic z naslovom Mlada Čopka, ljudske in 
avtorske štajerske pravljice, kazalko s slovensko zastavo in svojim imenom (Nosilki: Ternovšek I., 
Skerbiš M.). Knjige učencem poklanja Občina Poljčane ob 30-letnici RS Slovenije. 

- obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti z domoljubnimi, kulturnimi vsebinami (Nosilki: Štauber 
J., Podjaveršek Z.), 

- sodelovanje na razpisih v času predsednikovanja Slovenije Evropski uniji (Nosilci: Štauber J., Kralj S., 
strokovni aktivi), 

- poglobljeno spoznavanje in predstavljanje domovine partnerjem v programu Erasmus+  (Nosilka: 
Koražija M.). 

NOSILCI: vodstvo, vsi strokovni delavci  
ROK: po seznamu dogodkov 
 

V. KULTURNE DEJAVNOSTI 
a) Dan poezije Kajetana Koviča z naslovom Beseda je beseda in večbeseda 
Cilj: obeležitev poimenovanja šole  po Kajetanu Koviču in  njegovega 90. rojstnega dneva. Razpis natečaja 
na temo Kovičeve poezije v OE ZRSŠ Maribor in v okolici bo potekal od 1. 9. 2021 do 8. 10. 2021. 
Naslov natečaja: Beseda je beseda in večbeseda (Nosilki: Jerman N. M., Krajnc Darja, komisija). 
Naslov fotografskega natečaja: Slovenski kozolci (Nosilec: Zidarič N., komisija) 
Kulturni dan s podelitvijo priznanj za oba natečaja bo na Kovičev 90. rojstni dan.  
NOSILCI: Jerman N. M., Krajnc Darja, Zidarič N., Voglar M., Leskovar R. (gibalne dejavnosti) 
ROK: 21. 10. 2021  
 

b) Obeležitev dneva reformacije in spomina na mrtve, po šolskem  ozvočenju 
Cilj je ohranjanje tradicije in  spomina na korenine slovenskega jezika. Ker smo majhen narod, je zavedanje 
pomena lastnega jezika še posebej med mladimi, toliko pomembnejše.  
Učenec-ka pripravi sporočilo pomena zgodovinskega dogodka po ozvočenju. Učitelji pa z učenci v tednu 
pred praznikoma obravnavajo teme povezane s pomenom jezika za ohranjanje narodnosti. 
NOSILCI: Robnik T., Pegan M.  
ROK: 22. 10. 2022, 1. šolska ura 
 

c) Nastop učencev pri spomeniku v centru Poljčan 
Cilj: kulturni program (nastop) učencev ob obeležitvi spomina na mrtve v organizaciji ZZB za vrednote 
NOB Poljčane. 
NOSILCI: Valerija V.   
ROK: 22. 10. 2021 
 
d) Predbožično-novoletni koncert pevskih zborov in sejem otroških izdelkov (dobrodelna prireditev)  
V predbožičnem in prednovoletnem času bomo za starše in druge obiskovalce pripravili nastop obeh pevskih 
zborov z gosti. Naš cilj je  pričarati veselo pričakovanje praznikov. Iztržek božično-novoletnega sejma bomo 
namenili v dobrodelne namene, del pa za filmsko predstavo MPZ ob koncu šol. leta  (3. 6. 2022). Vsi učenci 
bodo v okviru tehniške dejavnosti (6.–9. r.) in pouka LUM (1.–5. r.) prispevali svoje izdelke za dobrodelni 
sejem. Pri tem bomo spodbujali njihovo kreativno in podjetniško, seveda tudi trajnostno naravnanost. 
NOSILCI: Krajnc Danijela, Kobale P., Vilčnik V./Pogum, Jelnikar Z. K.,  vsi zaposleni  
ROK: 3. 12. 2021 
e) Sodelovanje učencev na krajevni tržnici Veseli december 
Učenci podaljšanega bivanja bodo pripravili posamezne točke za nastop na božično novoletni tržnici. Učenci 
IP LS 1, 2, 3  bodo okrasili novoletno jelko na krajevni novoletni tržnici. 
NOSILCI: Kračun S., učiteljice PB, Dragić R.   
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ROK: predvidoma v tednu 13. 12.‒17. 12. 2021  
 
f) Obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti 
Cilj: obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti z domoljubnimi, kulturnimi vsebinami in zaključek 
koledarskega leta.  
NOSILCI: Štauber J., Podjaveršek Z., Krajnc Danijela 
ROK: 24. 12. 2021 
 

g) Obeležitev slovenskega kulturnega praznika 
Cilj: šolska prireditev v  kateri je učencem predstavljen kulturni razvoj slovenstva na različnih področjih 
življenja, spoštovanje do izjemnih ustvarjalcev v zgodovini slovenstva in mesto Slovenije v Evropi in svetu. 
NOSILCI: Simonič, Krajnc Danijela, Dragić R. 
ROK: 7. 2. 2022, 2. šolsko uro 
 
h) Pozdrav pomladi, prireditev za starše učencev 1. do 5. r., PB 
Prireditev učencev od 1. do 5. razreda in podaljšanega bivanja za starše. V prireditvi učenci izrazijo čustva 
povezanosti in veselja v odnosu do staršev. Pripravijo tudi priložnostna darilca.  
NOSILCI: Kračun S., učiteljice v PB (prireditev bo v telovadnici) 
ROK: 22. 3. 2022 
 

i) Jurjevanje (Lušečka vas) 
S ciljem prenašanja in ponotranjanja tradicionalnih vrednot in navad se bomo vključili v prireditev jurjevanja.  
NOSILCI: Pegan M. 
ROK: april 2022 
 
j) Knjižna tržnica z naslovom Podarim ali zamenjam knjigo 
Mesec in svetovni dan knjige bomo obeležili s knjižno tržnico, na kateri bodo lahko otroci in odrasli zamenjali 
knjige ali jih le podarili (za potrebe knjigobežnice).  
NOSILCI: Bornšek P., učenci 
ROK: 16. 4. 2022 
 
k) Rastem s knjigo 2021/22 
Je državni projekt, v katerega se vključujejo učenci 7. razredov. Namenjen je približevanju knjižničarske 
dejavnosti učencem in spodbujanju veselja do branja. Učenci bodo skupaj z mentorico obiskali knjižnico 
Josipa Vošnjaka, enota Poljčane, kjer bodo spoznavali dejavnost, organiziranost in ponudbo knjižnice.  
NOSILCI: Bornšek P. 
ROK: april 2022 
 
l) Podelitev priznanj Bralna značka 
Cilj: Učencem, ki so opravili vse obveznosti za Bralno značko, podelimo priznanja in jim omogočimo srečanje 
s slovenski podcasterjem, pisateljem, komikom, igralcem, raperjem in prevajalcem Boštjanom Gorencem 
Pižamo. 
NOSILCI:  Bornšek P., učenci 6. razreda 
ROK: 22. 4. 2022 
m) Valeta 
Cilj: spoštljivo slovo od 9-šolcev in njihovih staršev, podelitev priznanj in nagrad najuspešnejšim učencem.  
NOSILCI: Bornšek P., Zgubič T., Kralj S., Vilčnik V., Zobec V., Krajnc Danijela, Voglar M., Juhart T. 
ROK: 14. 6. 2022 
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n) Županova petica 
Cilj: izraziti veselje, občudovanje in pričakovanja do najuspešnejših učencev generacije na sprejemu pri 
županu. 
NOSILCI: Krajnc Darja, Krajnc Danijela 
ROK: 15. 6. 2022 
 
o) Obeležitev dneva državnosti in zaključek šolskega leta 
Cilj: učencem predstaviti lepote in bogastva lastne domovine, vzbujanje domovinskega ponosa in ponosa na 
vse pomembne Slovence, ki so si skozi zgodovino prizadevali za samoodločanje Slovencev v lastni domovini. 
Podelitve priznanj in pohval učencem za vidne dosežke v tem šolskem letu in za prizadevanja za dobre 
medsebojne odnose.  
NOSILCI: Kračun S., Golob L. (dramski krožek) 
ROK: 24. 6. 2022 
 
p) Priprava  razstav  likovnih in drugih izdelkov učencev v prostorih občine Poljčane  
Likovne in fotografske izdelke učencev, ki nastajajo v okviru pouka LUM, IP LS in drugih dejavnosti bomo 
razstavili v prostorih občine Poljčane in Vrtca Poljčane, v kolikor bodo izrazili interes. 
NOSILCI: učitelji razrednega pouka, Zidarič N. (razstava fotografij 2020/21 in 2021/22), Dragić R. 
ROK: V dogovoru z RCN Poljčane  
 
 

VI. PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
a) Pasavček, 1. razred 
V nacionalni projekt Pasavček bodo vključeni učenci 1. razredov. Cilj projekta je vzgoja otrok in staršev za 
varno vedenje v prometu s poudarkom na uporabi varnostnega pasu v avtu. Projekt se zaključi s 
predstavitvijo dejavnosti in praktično predstavitvijo prednosti uporabe varnostnega pasu v avtu v 
organizaciji Sveta za preventivo in varnost v prometu pri Občini Poljčane. 
NOSILCI: Skerbiš M.  
ROK: skozi vse šolsko leto 2021/22 
 
b) Obisk učencev 4. r. ZŠAM ob dnevu odprtih vrat 
Cilj je predstavitev vloge, namena in dela članov ZŠAM Poljčane ob dnevu odprtih vrat.  
NOSILCI: Vantur V., Vošinek S. 
ROK: naknadno (junij 2022) 
 
c) 13. poljčanski tek 
Učence (in starše) bomo spodbujali k udeležbi na tradicionalnem teku, ki ga ob občinskem prazniku  
organizira Občina Poljčane.  
NOSILEC: Občina Poljčane, naši učitelji sodelujejo v dogovoru z občino in v lastnem interesu  (Voglar M., 
Leskovar R., …) 
ROK: 28. 5. ali 4. 6. 2022 
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d) Prometna vzgoja v okviru pouka 
Cilj dejavnosti: učenci spoznajo osnovna načela varnega vedenja v prometu, prometno karto šolskega 
okoliša in varno pot v šolo, nekatere CPP in možne posledice neupoštevanja prometnih predpisov.  
 
Prometna vzgoja je prisotna pri pouku v vseh razredih v skladu z učnim načrtom. Učence je potrebno 
vsakodnevno in vselej opozarjati na samozaščitno in varno obnašanje v prometu. Z uporabo različnih 
informacijskih sredstev (razstave, oglasna deska, šolsko glasilo, opozorilni plakati ...) bomo čim bolj vplivali 
na zavest in ravnanje učencev v prometu. 
Nekatere dodatne dejavnosti:  
– obisk policista v 1. razredu na temo Prometna varnost (prvi šolski dan), 
– redna uporaba rutic za 1.-šolce, 
– predstavitev Prometno varnostnega načrta šole učencem (prvi šolski dan, razredne ure …), 
– učenci 1. razreda skupaj z učitelji, člani ZŠAM Poljčane, policistom in občinskim redarjem opravijo poučni 
sprehod po Poljčanah. Spremljevalci jih opozorijo na nevarnosti in jim predstavijo varno vedenje v prometu,  
–  učenci 2. in 3. razreda opravijo poučni sprehod po Poljčanah, kjer jih učitelji in posebej opozorijo na najbolj 
nevarna mesta na poti v šolo (september 2021), spoznajo tudi delo občinske redarske službe,  
- priprava na tekmovanje Kaj veš o prometu (nosilec Voglar M.), 
- predavanja za starše in učence 3. VIO Novosti v cestnem prometu (oktober 2021) 
– obisk ZŠAM Poljčane ob dnevu odprtih vrat, 4. r.  

– s policijo, z občinsko redarsko službo in s člani ZŠAM bomo izvajali aktivnosti za varnost v prometu ob 
začetku šolskega leta (prvi in del drugega tedna v septembru), 
- prometno varnost bomo upoštevali tudi v času projekta Trajnostna mobilnost- Gremo peš (4. 10 – 14. 10. 
2021)  
- posebno pozornost bomo posvečali prometni situaciji pred šolo . 
NOSILCI: vodstvo, vsi strokovni delavci 
ROK: stalna naloga 
 
e) Varna raba interneta 
Tudi letos bomo nadaljevali s programom Varna raba interneta za učence od 1. do 9. r., katerega cilj je, da 
učenci spoznavajo in razumejo nevarnosti ob nekritični uporabi sodobne računalniške tehnologije.  
Dejavnost poteka v okviru pouka, interesne dejavnosti (1.VIO) neobveznega izbirnega predmeta v (2. VIO) 
r.)  izbirnih predmetov v 3. VIO. 
Za učence 3., 6., 9. razreda pa tudi v okviru dejavnosti, ki jo izvaja društvo Safe.si. V njihovi izvedbi bodo 
potekale naslednje preventivne izobraževalne delavnice:  

Učenci Tema Datum 

3. a, b (1. ura) Ne bodi ovčka na internetu (45 min.) 2. 11. 2021 

6. a, b (2., 3. ura) Spletno nasilje in ustrahovanje (90 min.) 2. 11. 2021 

9. a (1., 2. ura) 
9. b (3., 4. ura) 

Spletno nasilje in ustrahovanje (90 min) 31.  1. 2022 

NOSILCI: vodstvo, Druškovič N., Zidarič N., Golob L., učitelji, ki izvajajo pouk 
ROK: po datumu izvedbe 
 
f) »Ne nasilju« za učence 7. in 8. razred  
Predavanje »Ne nasilju« je namenjeno učencev 3. VIO. Izvajalec učencem preko Power Point prezentacije 
predstavi razne oblike medvrstniškega nasilja (psihično, spletno, fizično, spolno) in zakonska določila za 
preprečevanja le-tega. Hkrati jih spodbuja, da o nasilju spregovorijo ali kot žrtve ali kot očividci. Predstavi 
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tudi mnogo pozitivnih primerov razreševanja nasilnih situacij. Z učenci se pogovarja o spoštovanju in zaščiti 
lastnine pred odtujitvijo ter poškodovanjem. Program traja šolsko uro. 
NOSILCI: Vodstvo, Janez Pravdič, specialist za policijsko preventivo 
ROK: 9. 11. 2021 
 
g) Skrb za zdravje in higieno učencev (sodelovanje z zdravstveno in zobozdravstveno službo)  
Učence bomo ob vsaki priložnosti (pri pouku, interesnih dejavnostih, pri prehrani, rekreaciji, v dneh 
dejavnosti) navajali na zdrav način življenja. Poseben poudarek bomo namenili: 
- pravilni higieni rok, kašlja, kihanja; glede na situacijo tudi vzdrževanju ustrezne razdalje, uporabi 
dezinfekcijskih sredstev in po potrebi zaščitnih mask (po navodilih NIJZ),  
- pravilni prehrani in skrbi za ustrezno telesno težo,  
- telesnim aktivnostim (npr. aktivni odmor, gibalne aktivnosti med poukom), 
- ustrezni uporabi oblačil in obutve, glede na vreme, starost in dejavnost, 
- redni zobni negi: o skrbni negi in umivanju zob izvaja preventivno dejavnosti po razredih šolska zobna 
ambulanta. 
- zdravstvenim vsebinam: 
a) zdravniškim pregledom učencev: učence 2., 4.,(sprememba Pravilnika za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni Ul. RS., št.: 57, 2021) 6., 8. razredov bomo spremljali na zdravniške 
preglede glede na vabila ZD. Strošek prevoza v Slov. Bistrico plačajo straši. 
b) zdravstvenim vsebinam za učence 1., 3., 5., 7. in 9. razreda izvede medicinska sestra Mok Sonja, ZD Slov. 
Bistrica. Zdravstvena vzgoja poteka po programu, ki ga je izdelal NIJZ z naslovom Za boljše zdravje otrok in 
mladostnikov, Priročnik za izvajalce vzgoje za  zdravje  v okviru primarnega zdravstvenega varstva. Na tej 
osnovi se učenci seznanjajo z naslednjimi vsebinami: 

Razred Vsebina/izvedba  Razred Vsebina 

1. Zdrave navade /v šoli  6. Odraščanje /ZD 

2. Osebna higiena /v šoli  7. Pozitivna samopodoba in stres/ v šoli 

3. Zdrav način življenja /v šoli  8. Medosebni odnosi/ v ZD 

4. Preprečevanje poškodb/ v šoli  9. Vzgoja za zdravo spolnost/ v šoli 

5. Zasvojenost/ v šoli    

V šoli učiteljica in medicinska sestra skupaj za vsak razred posebej načrtujejo zdravstvene vsebine. Učitelji 
uresničujejo cilje zdravstvene vzgoje iz učnih načrtov za posamezni razred, medicinska sestra pa cilje iz 
Priročnika zdravstvene vzgoje. 
NOSILCI: Sonja Mok, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, razredniki in učitelji naravoslovja  
ROK: po razporedu v dogovoru z ZD.  
 
- Pojavljanje uši: starše bomo na uvodnem roditeljskem sestanku posebej opozorili na vztrajno pojavljanje 
uši ob začetku šolskega leta. In njihovo obveznost, da jih odpravijo, ker se sicer širijo med učenci. Ob pojavu 
uši starše o tem obvestimo, pogovorimo se tudi individualno. V primeru večjega  in trdovratnejšega  širjenja, 
medicinska sestra iz ZD Slov. Bistrica pregleda učencem lasišče. Razrednik nato o pojavu uši obvesti 
posamezne starše in jim svetuje načine odprave le-teh. 
NOSILCI: Vsi zaposleni (v sodelovanju s starši) 
ROK: celo leto 
 
h) Izvedba evakuacijske vaje 
V šolskem letu 2021/22 bomo izvedli dve vaji  varnega in hitrega zapuščanja šolskih prostorov v primeru 
nevarnosti. Prvič bo vaja napovedana v mesečniku, drugič ne. Na pedagoški konferenci bomo opravili analizo 
uspešnosti umika in predlagali izboljšave. 
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NOSILCI: vodstvo šole, hišnik 
ROK: 13. 9. 2021 in 19. 4. 2022 
 
i) Izpiranje vodovodnega omrežja 
Tretji teden avgusta bomo po navodilih upravljalca  javnega vodovoda in NIJZ izvedli izpiranje cevovoda po 
celotni šoli, da preprečimo morebitni razvoj bakterij zaradi mirovanja vode v sistemu.  
NOSILEC: Gajšek A. (hišnik) 
ROK: 3. teden avgusta 2021 
 
j) Skrb za varnost učencev 
- Skrb za varnost učencev šole je stalna naloga vseh delavcev šole.  
Zlasti je potrebno skrbeti za preprečevanje morebitnih poškodb ali nesreč pri urah tehnične vzgoje, športne 
vzgoje, pri praktičnem delu v okviru gospodinjstva ter urah kemije in fizike.  
- Učencem sta najstrožje prepovedana dostop na ostrešje šole in zadrževanje ob potoku Brežnica v času 
narasle vode. 
- V kolikor dejavnost v šoli zaradi popestritve programa ali aktualnosti vsebine izvaja(jo) zunanji izvajalci, je 
prisotnost učitelja obvezna, ne glede na željo ali strokovne argumente zunanjega izvajalca. 
- Skrb za varnost učencev je posebej poudarjena v Hišnem redu Osnovne šole Poljčane in v prilogah Hišnega 
reda, ki se nanašajo na spoštovanje pravil ravnanja v posameznih specializiranih učilnicah na šoli. Prav tako 
pa tudi v Pravilih šolskega reda, v poglavju Pravila vedenja in obnašanja.  
V primerih kakršnihkoli posebnosti bomo učence opozarjali ustno (ozvočenje) in pisno, starše pa pisno , 
preko šolske spletne strani, e-Asistenta in spletne strani Občine Poljčane. 
 
Dežurni učitelj bo prisoten na postajališču pri telovadnici. 
Učitelj je dolžan ob poškodbi izpolniti Zapisnik o poškodbi, ki ga prejme v tajništvu šole. Ob poškodbi je 
potrebno klicati številko 112, ne neposredno Zdravstveni dom Poljčane. 
NOSILCI: vodstvo, vsi delavci šole 
ROK: stalna naloga 
 
k) Prehrana 
V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, malico in kosilo. Glede na potrebe otrok pripravljamo tudi ustrezno 
dietno prehrano. 
V šoli se lahko prehranjujejo učenci, delavci šole in krajani, zainteresirani za javno prehrano. Pri sestavi 
jedilnikov sodeluje organizatorka šolske prehrane. Poudarek je na zdravi hrani; biološko oz. integrirano 
pridelanih sestavinah prehrane. Vsako leto izvedemo med starši in učenci anketo o zadovoljstvu s prehrano 
v šoli.  
Tudi v tem  šolskem letu bomo v prehrano vključevali lokalno proizvedena živila (mleko, mlečne izdelke, 
kruh, sadje, zelenjavo, mesne izdelke, pašteto …) v obsegu 20% vrednosti celotnega javnega naročila živil .  
Ohranili bomo tudi toplo malico, vsaj 1x tedensko. 
Še naprej bomo izvajali:  

- Shemo šolskega sadja katere cilj je pospeševanje porabe sadja in zelenjave v prehrani učencev in  
- izvedli En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev (TSZ). Na ta dan se bo učencem predstavil eden 

od lokalnih dobaviteljev živil za šolsko kuhinjo. Malica bo ta dan za vse učence v drugem odmoru 
(ob 10.05), 

- glede na interes učencev v 8. in 9. razredu bomo izvajali dva izbirna predmeta Sodobna priprava 
hrane in Načini prehranjevanja. Učence bomo bolj aktivno vključili v pripravo jedilnikov v šoli 
(vendar v skladu s smernicami NIJZ). 
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l) (S)poznavanje poklicev in poklicna orientacija  
Spoznavanje poklicev je del učnih ciljev v vsakem razredu po celotni vertikali. V šol. letu 2021/22 bomo 
posebno pozornost posvetili: 
- spoznavanju t.i. zelenih poklicev v okviru programa Erasmus+ in  
- spoznavanju poklicev skozi delavnice Fundacije Prizma: 

Razred Delavnica Cilji Datum 

5. r. »Se spoznavam in 
poklicno raziskujem« 

Skozi različne didaktične igre, raziskovanje, 
eksperimentiranje in socialne igre učenci raziskujejo 
deficitarne poklice, spoznavajo svoje interese, talente, 
potenciale. 

naknadno 

3. r. »Z branjem do 
spoznavanja poklicev« 

Učenci s pomočjo znanih zgodb razmišljajo o poklicih: 
spodbujanje diskusije, zmanjševanje stereotipov. 

naknadno 

    8. r.  »Virtualni način 
spoznavanja poklicev, 
Job Avatar« 

V okviru najbolj sodobne učilnice v Evropi, Pattern City–
vzorčno mesto (https://pattern.city/) v Velenju, bodo v 
tako imenovanih “Science snacks”, izvedene tehnološko 
napredne izobraževalno eksperimentalne delavnice. 
Predstavitev deficitarnih in poklicev prihodnosti na 
interaktiven  (interaktivna očala) in praktičen način. 
Starši pokrijejo prevoz učencev v Velenje. 

     8. 4. 2021 

NOSILCI: Fundacija Prizma, Pavlič U., Druškovič N., C. Plošinjak J., Podjaveršek Z., Zidarič N., Golob L.,  Štauber 
J., Sabolič G., Koražija M. (Erasmus+)  
ROK: po datumih delavnic 
 
m) Karierna orientacija, 9. razred 
 je neločljivi del celotnega osnovnega izobraževalnega procesa. Za učence in starše bomo organizirali 
predavanja, učencem pokazali filme najrazličnejših poklicev (v času razrednih ur, nadomeščanj svetovalne 
delavke).  Seznanjali jih bomo o možnostih nadaljnjega  izobraževanja v gimnazijah, srednjih tehniških  in 
strokovnih šolah ter v dveletnih in triletnih poklicnih šolah za potrebe podjetništva in obrti. Svoj interes o 
poklicni odločitvi bodo učenci lahko preverili v šoli po programu Kam in kako?  
Učenci 9. razreda se bodo udeležili Kariernega sejma v Mariboru, v okviru razrednih ur se jim bodo 
predstavile različne srednje šole. 
NOSILCI: Druškovič N., Vilčnik V, Kralj S.,. 
ROK: november, december 2021 
 

VII. HUMANITARNE DEJAVNOSTI 
a) Donatorstvo za Tenzin Dechen (šolanje tibetanske deklice – botrstvo)         
V okviru praznovanja 200-letnice šolstva (2008/09) v Poljčanah smo se odločili za botrstvo  deklici iz Tibeta 
v sodelovanju z Benko Pulko. V šol. letu 2018/19 smo prevzeli novo botrstvo za drugošolko  Tenzin Dechen, 
ki živi in se šola v Tibetan Children´s Village. V septembru bomo starše in strokovne delavce zaprosili za 
prispevek  en evro na učenca. Z zbranimi sredstvi se financira bivanje in šolanje deklice za eno leto (letos bo 
Tenzin obiskovala 5. razred). 
NOSILEC: Mravlje F. 
ROK: september in oktober 2021 
 
b) Sodelovanje z Rdečim križem  
Učence vključujemo v dejavnosti mladih v okviru programa Rdečega križa. Prvošolce bomo seznanili z 
gibanjem RK, pripravili obeležitev v tednu RK, obeležili bomo svetovni dan boja proti Aidsu z rdečo pentljo, 
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razvijali socialno pomoč in sodelovanje s starejšimi. Odzivali se bomo tudi na razpise RK Slovenije. Na šoli bo 
organizirana interesna dejavnost Prva pomoč.  
NOSILCI: Podjaveršek Z. 
ROK: po razpisu dejavnosti Rdečega križa, predstavitev dejavnosti RK prvošolcem  v mesecu maju 2022 
 
c) Zbiranje plastičnih zamaškov za Luko in pločevink za Lano 
Za povečanje dostopnosti različnih, nujno potrebnih terapij za Luko zbiramo že peto leto plastične zamaške 
na vhodu v šolo. V šol. letu 2021/22 bomo spodbujali in tudi sami zbirali pločevinke za dostopnost do terapij 
za Lano. Pločevinke se zbirajo pri Gasilskem domu v Poljčanah. 
NOSILCI: zaposleni, učenci, starši 
ROK: celo leto 
 
d) Aktualni dogodki doma in v svetu (povabila, razpisi) 
Oddelek, razred ali šola v celoti se lahko med šolskim letom odloči za vključitev v humanitarno akcijo glede 
na ekološke in druge nesreče, ki prizadenejo ljudi ali naravo.  
Posamezni oddelki, razredi, triletja ali šola v celoti lahko med letom glede na nepričakovane dogodke 
sprejme odločitev za izvedbo dejavnosti ali akcije za katero meni, da koristi ali pomaga pomoči potrebnim.  
NOSILCI: vsi učitelji 
ROK: glede na aktualne dogodke v svetu. 
 

 

VIII. OKOLJSKO USMERJENE DEJAVNOSTI 
a) Več različnih okoljsko naravnanih dejavnosti bomo izvedli v okviru projekta Pogum in Erasmus+ . 
V okviru programa Erasmus+ bomo nadaljevali z dejavnostmi na področju ohranjanja narave (Dravinja, 
zasaditev mini gozdička avtohtonih dreves (ob tednu otroka), trajnostno gospodarjenje, povezovanje, 
kreativnost, obvladovanje tveganj …), sodelovanja in  socialnih veščin (povezovanje, skupno ustvarjanje, 
komunikacija z drugimi šolami v projektu). 
 
b) Vključitev v program EKOŠOLE 
Cilj vključitve je, 

- da mladi s pomočjo mentorjev eko-koordinatorjev podajo lastne pobude in se aktivno vključujejo 
v zanimive, bogate in sistematično načrtovane okoljske aktivnosti, 

- sodelovanje z lokalnim okoljem in strokovnjaki, vrstniško in medgeneracijsko povezovanje,  
- ozaveščanje za odgovorno in samostojno delovanje mladih v prihodnosti,  
- praktično in izkustveno izvajanje aktivnosti, spodbujanje medpredmetnih in interdisciplinarnih 

pristopov, povezovanje med učitelji povezovanje dejavnosti, ki potekajo v projektih Erasmus+, 
Simbioza in Pogum, v katerih spodbujamo prav cilje Eko šole, 

Z vključitvijo naše šole v projekt Ekošol bomo zagotovili nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjih dejavnosti 
v okviru več projektov na šoli na temo varovanja okolja, zdravja, stalno spodbujanje aktivnosti, krepitev 
volje in sodelovanja ter medgerenacijskega povezovanja. 
NOSILCI: Križan U. (eko-koordinatorica), vsi strokovni delavci, vodstvo 
ROK: celo leto 
 
c) Tudi v tem šolskem letu bomo izvajali dejavnost Gremo peš v šolo. V jutranji peš hoji se bomo poskušali 
povezati tudi z Vrtcem Poljčane, da razbremenimo starše, ki pripeljejo enega otroka v šolo, drugega v vrtec. 
Cilj projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih ter 
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posledično  prispevati k zmanjševanju motornega prometa v okolici šol. To pomeni zmanjševanje okoljskih 
obremenitev, spodbujanje gibanja otrok in krepitev njihovega zdravja. 
 
- V dejavnost varne hoje za mlajše učence bomo pritegnili tudi starejše učence-mentorje  
tutorstvo učencev 9. r. in 1. razred, 
- s šolskimi prevozniki se bomo dogovorili, da učence odložijo na določenih mestih, vsaj 200m od šole, 
- k sodelovanju bomo povabili tudi babice, dedke, lokalne prebivalce in člane ZŠAM Poljčane  
- zaposleni se bodo prijavili na spremljanje skupin učencev z različnih točk iz smeri Studenice, Sp. Poljčane, 
Laporje, Slov. Bistrica in železniška postaja Poljčane, 
- izvajali bomo spremljavo prihodov učencev v šolo in podelili najbolj aktivnim priznanja (za peš hojo, 
spremstvo mlajših učence, posebne ideje, iniciativnost), 
- učenci 9. razreda bodo izvajali statistiko prevozov avtomobilov teden pred dejavnostjo in v tednu 
dejavnosti (učni cilj GEO, 9. r.) ter podatke predstavili v okviru ciljev Erasmus+  (prispevek h trajnosti). 
NOSILCI: vsi strokovni delavci, informatorka 
ROK: 4. - 8. 10. 2021 (teden otroka) 
 
d) Urejanje zelenice in okolja  
S ciljem urejenosti področja med cesto in vhodom v šolo je Ternovšek I. uredila cvetlično gredo in betonsko 
steno ob parkirišču. V tem letu bomo uredili tudi zaključno zelenico med blokom in šolo ter zelenico med 
telovadnico in cesto. Za to zelenico imamo izdelan načrt zasaditve dreves in grmov, ki bodo prispevali k 
estetski urejenosti področja med cesto in šolo. Z učenci 1. r. bo Ternovšek I. zasaditve urejala glede na letni 
čas. 
NOSILCI: Ternovšek I., hišnik, učenci v programu Erasmus+ 

ROK: celo leto 
 
e) Zbiranje odpadnega papirja je okoljevarstvena akcija povezana s trajnostnim razvojem. 
Zaradi gradbišča na igrišču, smo v prejšnjem šolskem letu izpeljali le eno zbiralno akcijo papirja. V tem letu 
nadaljujemo z rednim zbiranjem odpadlega papirja. Učenci predlagajo v obliki tekmovanja med oddelki. To 
pomeni skrbno spremljanje prinašanja papirja in tehtanje. 
Na šolski skupnosti bodo učenci predlagali način izvedbe tekmovanja, nagrade in učence, ki bodo izvajali 
tehtanje, povezava z sklopom Merjenje (učni cilji). 
V zabojnik lahko oddamo le časopise, revije, stare oz. odslužene knjige, ne kartona ali drugih odpadnih 
embalaž.  
S sredstvi, ki jih prejmemo za odpadli papir sofinanciramo  nabavo novega papirja in fotokopiranje učnih 
gradiv za potrebe pouka. Na ta način se izognemo prispevku staršev za nabavo papirja za potrebe pouka.  
V kolikor bo potekalo zbiranje kot tekmovanje, bodo oddelki, ki so prispevali največ papirja poleg priznanja 
prejeli tudi nagrado. 
NOSILCI: Zobec V. (naročanje odvozov), mag. F. Mravlje (obveščanje staršev in učencev, Bornšek P. (ŠSU), 
Koražija M. z učenci v programu Erasmus+ 

ROK: celo leto 
 
f) Zbiranje tonerjev, baterij, iztrošenih mobilnih telefonov 
Zbirali bomo tudi odpadke, ki nastajajo pri uporabi računalniške in komunikac ijske tehnologije. O posebnih 
akcijah bomo sproti obveščali starše preko eAsistenta. Učenci povedo razrednikom, da imajo  tovrstne 
odpadke. Razrednik jih prevzame in odloži na zbirno mesto v kabinet pri jedilnici.  
NOSILCI: zaposleni, starši, učenci 
ROK: vso leto  
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IX. DRUGE PROJEKTNE DEJAVNOSTI 
a) Prvi šolski dan za učence 1. razreda  
Razredničarke pripravijo za prvošolce prijeten sprejem, tako da bodo učenci ohranili prvi šolski dan osnovne 
šole v čim lepšem spominu.  
Ob prihodu v šolo bomo učence razveselili z  glasbeno prireditvijo Zajček Rudi gre v šolo. Ravnateljica jim 
izreče dobrodošlico. 
Letos bodo učenci prejeli posebno darilo Občine Poljčane, knjigo pravljic Čopka. Knjiga vsebuje slovenske 
pravljice. Občina je pripravila tudi motivacijsko pismo za starše v katerem jih nagovarja, da otrokom čim več 
berejo.  
Učiteljice ta dan opravijo tudi prvi roditeljski sestanek. Staršem policist predstavi vsebine prometne varnosti, 
Leskovar R. pravila tekmovanja za športnika razreda, Zobec V. uporabo eAsistenta. S starši se dogovori za 
izobraževanje za uporabo okolja Office 365, spletne učilnice v Moodle in pomoč otrokom za vključitev v 
video pedagoško uro. 
NOSILCI: vodstvo, razredničarke in druge razporejene učiteljice 
ROK: prvi šolski dan 
 

b) Ureditev razstavnih prostorov na vhodu in v avli šole za 1. šolski dan 
Učiteljice podaljšanega bivanja in Koražija M.  poskrbijo za ureditev šole ob začetku šolskega leta 
(dobrodošlica učencem, prvošolcem, pozitivne misli o življenju, prijateljstvu, naravi, učenju …)  
NOSILCI: učiteljice PB in Koražija M. 
ROK: zadnji teden  avgusta 2021 
 
c) Organizacija dejavnosti za učence v času počitnic 
Tudi letos bomo organizirali različne dejavnosti za učence v času  jesenskih počitnic, glede na njihov interes 
in prijave. Učence bomo na dejavnosti povabili teden dni pred začetkom počitnic. 
Predlagane dejavnosti: 

Dejavnost Nosilec Razred Počitnice  

Delo z nadarjenimi - 
priprave na tekmovanje iz 
zgodovine 

Štauber J., glede na 
epidemiološke pogoje in vsebino 
razpisa raziskovalne naloge 

8.- 9.  
28., 29. 10. 2021 
Glede na pogoje 
Covid-19 Pohod, ki šteje v dejavnosti 

Krpan-a 
Leskovar R. 5., 6.  

Dejavnosti v projektu 
Erasmus+ 

Učitelji v projektu, glede na 
dinamiko dejavnosti 

Učenci v 
projektu 

Po dogovoru, glede 
na dejavnosti in 
pogoje Covid-19 

 
d) Posebej bomo obeležili naslednje dni:  

Dan  Datum Nosilec-i 

Dan jezikov Evrope *Sobota 24. september  
(za 26. 9.) 

Simonič T., Kračun S.  

Svetovni dan hrane *Sobota 16. oktober  Bornšek P., Erasmus+ 

Svetovni dan diabetesa *Sobota 14. november                      Bornšek P. 

Dan boja proti aidsu Sreda 1. december Zgubič T. 

Svetovni dan gozdov Ponedeljek 21. marec Zgubič T., Kobale P., Erasmus+ 

Svetovni dan voda Torek 22. marec Zgubič T., Kobale P., Erasmus+ 

Svetovni dan zdravja Četrtek 7. april Zgubič T., Kobale P., razredniki 
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Svetovni dan zemlje *Sobota 23.april 1. VIO, Erasmus+ 

Svetovni dan knjige *Sobota 23. april Bornšek P. 

Svetovni dan čebel Petek 20. maj Zgubič, T., Erasmus+ 

* Če dan obeleženja pride na soboto, bo potekala obeležitev v petek. 
Učenci se bodo o zgoraj navedenih temah pogovarjali, razmišljali, izdelovali plakate, predstavljali svoje ideje, 
izkušnje, zamisli v skladu s programom nosilcev dejavnosti in na oglasnih prostorih v učilnicah, na hodnikih, 
kot tematske razstave … Ob navedenih dneh bo učenec/učenka po ozvočenju razložil/-a pomen 
posameznega dne. 
NOSILCI: imenovani učitelji, razredniki, učenci v programu Erasmus+ 
ROK: po datumih obeležitve dneva 
 
e) Priprava kandidature za naziv Kulturna šola 2022-2026 
Naziv, ki ga podeljuje JSRS za kulturne dejavnosti, lahko pridobi šola, ki  
- spodbuja in krepi ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih 
umetnostnih področjih, 
- podpira kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, 
- spodbuja izobraževanje mentorjevih organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem 
kulturnem področju, 
- spodbuja kulturne dejavnosti v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega 
učenja in povezovanja. 

       NOSILCI: Simonič T., vsi zaposleni 
ROK: predvidoma maj 2022 

 
f) Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti  

 Izdelava novoletnih čestitk  

V okviru LUM 4., 5. razred izdelajo učenci preproste novoletne čestitke (predv. 100), ki jih šola razpošilja 
drugim šolam, raznim ustanovam, društvom, zavodom in poslovnim partnerjem.  
Če zaradi ukrepov za preprečevanje Covid-19, sejma novoletnih izdelkov ne bo mogoče izpeljati, bo šola 
uporabila novoletne čestitke ustvarjene v okviru TD 6. do 9. r. 
Cilj: razvijanje idej, uporaba pridobljenega znanja, inovativnost in podjetnost. 
NOSILCI: Vantur V.,  Vošinek S., C. Plošinjak J., Podjaveršek Z., Dragić R. 
ROK: do 15. 12. 2021 
 

 Izdelava novoletnih darilc  
V okviru NIP tehnika učenci 4., 5., 6. r.  izdelajo učenci preprosta novoletna darilca za upokojene delavce 
šole in za dobrodelni sejem. Pri tem se lahko povežejo z interesnimi dejavnostmi s področja fotografije in  
računalništva. 
Cilj: razvijanje idej, uporaba pridobljenega znanja, inovativnost in podjetnost.  
NOSILEC: Kralj S.,  Zidarič N. 
ROK: do 15. 12. 2021 
 

g) Delovne akcije in drugo družbeno potrebno delo in šolski vrt 
Pod vodstvom učiteljev bodo učenci sodelovali v delovnih akcijah, ki jih bodo organizirali šola, Občina 
Poljčane, podjetja, organizacije, društva ali pa jih bodo predlagali učenci na Skupnosti učencev šole. Posebno 
skrb bomo posvečali urejenosti in čistoči okolice šole ter razvijanju ekološke naravnanosti otrok in mladine.  
NOSILCI: razredniki, vodstvo 
ROK: vse leto 
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h) Skrb za urejenost šole in njenega okolja 
Vsi delavci šole bomo vsakodnevno skrbeli za lastnino, s katerim razpolagamo. Preprečevali bomo 
poškodbe, okvare in uničevanje šolske zgradbe in materialne opreme. Z zmanjševanjem popravil in nabave 
novega inventarja bomo pomembno prispevali k boljšemu gospodarjenju oz. racionalizaciji stroškov. Ob tem 
bomo tudi ustrezen zgled našim učencem. 
Posebno skrb bomo posvetili urejenosti šole in njenega okolja.  
Oddelčne skupnosti bodo skrbele za urejenost učilnic, kabinetov, hodnikov in garderob.  
Poskrbeli bomo, da bodo pisarne, zbornica in knjižnica stalno urejene.  
Za primerno urejenost večnamenskih prostorov bodo skrbeli delavci in učenci v skladu z dogovorom 
(razstave izdelkov, plakati, pozitivne ideje, zamisli ...).   
Po potrebi bomo organizirali za urejanje okolja delovne skupine učencev glede na njihov interes. Poskrbeli 
bomo, da bo vsakodnevna urejenost šole primerna. Vsak učenec, delavec šole, starši in drugi obiskovalci 
šole naj dobijo ob vstopu v katerikoli prostor šole prijeten vtis. 
NOSILCI: vsi delavci in učenci šole 
ROK: stalna naloga 
 

X. DEJAVNOSTI ZA SKRBNO RAVNANJE Z MATERIALNIMI DOBRINAMI  
a) Skrb za  ključe garderobnih omaric 
Učenci od 2. do 9. razreda prejmejo v uporabo ključe garderobnih omaric. Večina učence ravna s ključi in 
omaricami odgovorno. 
Razredniki bodo na razrednih urah posebej poudarjali skrb za ključe in omarice. Pri tem bodo posebno 
pozornost namenili zahtevi, da učencem ni dovoljeno s svojim ključem poskušati odkleniti drugih omaric in 
posegati vanje. Poseganje v tujo lastnino se bo obravnavalo v skladu s šolskimi pravili kot poškodovanje 
opreme drugih učencev oz. poskus ali kraja lastnine drugih učencev.  
Učenec, ki ključ izgubi, mora to takoj sporočiti tajnici in jo zaprositi za rezervni ključ. Starši v najkrajšem 
možnem času poskrbijo, da ima učenec nov ključ. Učenec je dolžan v 5 delovnih dneh rezervni ključ vrniti 
tajnici. 
NOSILCI: Zobec V., razredniki, vsi učitelji 
ROK: stalna naloga 
 
b) Skrb za opremo v učilnicah 
Po izkušnji iz vračanja učencev v šolo po karanteni, ugotavljamo, da je smiselno, da so učilnice v času 
odmorov odprte. Učence je potrebno  navajati na skrbno ravnanje z opremo in mirno preživljanje odmorov. 
Stroške namerno poškodovane opreme (pohištvo, IKT, učila …) morajo starši poravnati. Hkrati bomo  
povečali skrbno dežurstvo učiteljev na hodnikih.  
NOSILCI: vsi učitelji, dežurni učitelji, vodstvo 
ROK: celo leto 
 
c) Vzgoja za samostojnost in krepitev samozavesti 
Glede učinkovitost napisov »Naprej  zmorem sam!«, »Prosim, počakaj me pri garderobi!« upamo in 
pričakujemo, da jih bodo starši in učenci upoštevali tudi v prihodnje. Posebna izkušnja iz časa zaprtosti šole 
je, da učenci, še posebej 1. in 2. razreda, pridobivajo na ta način veliko samostojnost. S tem krepijo 
samozavest in samozaupanje. 
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d) Prihod učencev v šolo  
Mnoga leta opozarjamo učence in starše, da naj učenci, ki niso vozači in nimajo zjutraj v šoli obveznosti, 
prihajajo v šolo ob 8.05. Po izkušnjah iz letošnjega leta ugotavljamo, da večina učencev lahko prihaja v šolo 
v dogovorjenem času. Zato bomo tudi v prihodnje opozarjali na to. 
S tem predvsem zmanjšujemo gnečo in posledično slabo voljo ter množico drobnih konfliktov v garderobah.  
Učence vozače bomo ob prihodu spuščali v učilnice ali avlo pod določenimi pogoji  in ob dežurstvu učiteljev. 
V jesenskem in pomladanskem času bodo učenci želeli na pouk počakati na igrišču. 
 

XI.   INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2021/2022 
Učenci se za te dejavnosti odločijo prostovoljno, obiskovanje pa jih obvezno. Mentorji, skupaj z učenci,  
pripravijo Načrta dela ID in vodijo dnevnik dela interesne dejavnosti ter prisotnost učencev. Učenci se 
odločajo za interesne dejavnosti na tistih področjih, za katere imajo poseben interes oziroma izražajo 
specifične talente ali nadarjenosti. Interesne dejavnosti imajo izrazito vzgojno vlogo, saj poglobljeno 
razvijajo kulturne, športne, delovne, tehnične in druge sposobnosti otrok ter jih ob tem uvajajo v 
organizirano in skupinsko ter samostojno delovanje. V okviru interesnih dejavnosti bodo potekale tudi 
nekatere dejavnosti za nadarjene učence. 
ID ponudijo strokovni delavci glede na izkušnje, lastna dodatna znanja, interese učencev in  glede na urnik 
in možnosti izvajanja dejavnosti razširjenega programa šole.  
 
 Predlagane interesne dejavnosti v šolskem letu 2021/22 
Zap. št.  Mentor  Interesna dejavnost  Št. ur  Raz.  Dan  Ura  

1.  BORNŠEK Polona  Pravljična ustvarjalnica  20  2.–3.  Sreda  6.  

2.  GOLOB Leonida  Gledališki krožek  30  3. b   Naknadno   

3.  GOLOB Leonida  Pišemo in beremo  30  3. b  Sreda 6.   

4.  KORAŽIJA Marina  Junaki prihodnosti  40  6.–8.  Po dogovoru    

5.  KORAŽIJA Marina  Cankarjevo tekmovanje  20   8.–9.  Po dogovoru    

6.  KORAŽIJA Marina  Novinarski krožek  40  7.–9.  Po dogovoru   

7.  KRAJNC Danijela  OPZ  70  1.–5.  Torek  5./6. 

8.  KRAJNC Danijela MPZ, Delo s solisti 140  6.–9.  Tor., Sre., Pet. 0. 

9.  KRALJ Sabina  Veliki in mali prijatelji  10  1. in 9.  Dogovor    

10.  KRIŽAN Urška  Jeziki sveta  30  2. b  Torek  5.  

11.  KRIŽAN Urška  Prosta igra  30  2.b  Petek  5.  

12.  ODER Barbara  Prosta igra  30  2.a  Torek  5.  

13.  PEGAN Milena  Lefo.si  20  2.–5.  Četrtek  0.  

14.  PEGAN Milena  Folklora  60  1.–5.  Ponedeljek   6.  

15.  PEGAN Milena  Mladi planinec  20  3.–5.  Po razpisu    

16.  PEGAN Milena  Mali in Veliki prijatelji 1. in 9.  Dogovor  

17.  PODJAVERŠEK Z.  Prva pomoč  20  5.–6.  Ponedeljek  6.  

18.  ROBNIK Tina  Mali in veliki prijatelji  10  1. in 9.r.  Dogovor    

19.  SKERBIŠ Mateja  Gibalne in ustv. dejavnosti  30  1.a  Petek  5.  

20.  ŠTAUBER Jožica  Zgodovinski krožek  35  8.–9.  Torek  6.  

21.  TERNOVŠEK Irena  Ciciban planinec  30  1.–2.  Po dogovoru  Ob 14.00  

22.  TERNOVŠEK Irena  Športne igre  30  1.  Ponedeljek  5.  

23.  VANTUR Valerija  Varnostna olimpijada  10  4.  Sreda (marec)  0.  

24.  VEK Marija  Vesela šola  20  4.–9.  Po dogovoru    
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Zap. št.  Mentor  Interesna dejavnost  Št. ur  Raz.  Dan  Ura  

25.  VILČNIK Vesna  Veliki in mali prijatelji  10  1. in 9.  Dogovor    

26.  VOGLAR Miran Športne igre-5 35 5. Ponedeljek, 1.t. 6., 7. 

27.  VOGLAR Miran  Športne igre-6 35  6.  Zimski čas  

28.  VOGLAR Miran  Ples 9-šolci  20  9.  Od aprila dalje  6., 7.   

29.  ZIDARIČ Nejc  Glasbena delavnica  35  3. a  Ponedeljek   6.  

30.  ZIDARIČ Nejc  Fotografija  35  6.–9.  Po dogovoru    

Mentorji krožkov bodo skupaj z učenci izdelali načrt dela, ki je sestavni del letnega načrta šole. Letno pripada 
šoli 1368 ur interesnih dejavnosti. Od tega števila je potrebno odšteti ure MPZ, OPZ (skupno 228 ur), ID s 
področja tehnike in umetnosti (skupno 114 ur) in 45 ur za izvedbo kolesarskega tečaja in izpita. Skupno nam 
MIZŠ financira 981 ur interesnih dejavnosti, izračunano na 38 tednov pouka ali 900 ur, izračunano na 35 
tednov (brez tednov za dni dejavnosti). 
Izvedbo krožka (delno ali v celoti) lahko učitelj načrtuje tudi znotraj III. stebra Evidence delovnega časa.  
 

XI. OBLIKE ZDRUŽEVANJA UČENCEV (Glas učenca) 
a) Skupnost učencev šole 
Da bi se čim bolj uveljavil neposredni vpliv učencev na življenje in delo v oddelčnih skupnostih in v šoli ter 
za dobro medsebojno sodelovanje na vseh področjih in na vseh stopnjah, ustanavljajo učenci Skupnost 
učencev šole in Oddelčne skupnosti.  
Predlog za prvo srečanje Skupnosti učencev poda mentor. Na skupnost učencev je vabljena tudi ravnateljica. 
Pripravijo Načrt dela šolske skupnosti, ki se nanaša na aktualne razmere in o svojem delu in predlogih 
poročajo preko oglasne deske, po ozvočenju in preko šolske spletne strani. Predloge, pripombe in mnenja 
skupnosti učencev šole vsaj enkrat letno obravnava pedagoški zbor, Svet staršev, Svet zavoda.  
Učenci se sestanejo glede na Načrt dela. 
NOSILCI: Bornšek P. 
ROK obveznih sklicev:  september 2021, marec/april 2022 
 

b) Oddelčna skupnost (v okviru razrednih ur, po dogovoru) 
Oddelčno skupnost sestavljajo učenci vsakega oddelka. Oddelčne skupnosti obravnavajo naslednje teme:  
- obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,  
- organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,  
- obravnavajo kršitve šolskih pravil in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,  
- oblikujejo predloge pohval, priznanj, nagrad učencem v oddelčni skupnosti,  
- dajejo pobude in predloge v zvezi z izvedbo dni dejavnosti, poučnih ekskurzij, šolskih prireditev in 
interesnih dejavnosti,  
- oblikujejo predloge za urejanje okolice šole in praktične rešitve izvedbe dejavnosti,  
- oblikujejo predloge za Šolsko skupnost učencev, 
- predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene,  
- sodelujejo pri ocenjevanju,  
- se pripravljajo na otroški parlament in  
- opravljajo druge naloge v povezavi z aktualnimi dogodki v oddelčni skupnosti.  
NOSILCI: Razredniki, sorazredniki 
ROK: tedensko glede na urnik razrednih ur 
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c) Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca Poljčane 
Društva in organizirane dejavnosti učencev zberejo čim več otrok v najrazličnejše skupine. S tem 
zadovoljujejo njihove interese ter jih skozi delo vsestransko vzgajajo in usposabljajo. Delo v ŠŠD Bogdana 
Krajnca je določeno s programom dela. O delu društva se poroča ob koncu šolskega leta na skupščini na 
zaključni športni prireditvi. 
NOSILCI: Voglar M. 
ROK: po programu dela društva 
 

 

XII. DELO VODSTVENIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV 
1. Program dela ravnateljice 
Ravnateljica opravlja dela pedagoškega in poslovodnega vodje šole in v tem okviru opravlja svoje naloge v 
skladu s predpisi, predvsem pa:  

– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela;  
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda; 
–  imenuje pomočnike ravnatelja v skladu z normativi;  
– sprejema splošne akte zavoda;  
– sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni;  
– pripravlja program razvoja zavoda;  
– pripravlja predlog LDN in je odgovoren za izvedbo le-tega;  
– vodi delo učiteljskega zbora; 
– oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za njegovo izvedbo;  
– spodbuja in omogoča sprotno strokovno izobraževanje strokovnih delavcev;  
– organizira mentorstvo za pripravnike in novince v pedagoškem delu;  
– je navzoča pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;  
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive;  
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za napredovanje delavcev v plačne razrede;  
– organizira in spremlja delo svetovalne službe; 
– skrbi za sodelovanje šole s starši oziroma z drugimi zakonitimi zastopniki učencev;  
– obvešča svet staršev o delu šole;  
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev in jim zagotavlja možnosti za delo;  
– skrbi za ukrepe, ki zagotavljajo uresničevanje pravic učencev;  
– odloča o vzgojnih ukrepih; 
– določa sistemizacijo delovnih mest v šoli, odloča o kadrovski zasedbi in potrebnem številu 

delavcev za posamezno delovno mesto;  
– odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev;  
– razporeja sredstva za materialne stroške, naložbe, investicijsko vzdrževanje;  
– razporeja sredstva za nabavo in posodabljanje opreme v skladu s finančnim načrtom;  
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo;  
– skrbi za sodelovanje z zunanjimi ustanovami;  
– skrbi za promocijo zavoda;  
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet šole,  
– skrbi za povezanost zavoda z okoljem, 
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda, 

splošnimi akti zavoda in drugimi predpisi.  

2. Načrt spremljave pouka 2021/22 
a) Klasičen način hospitiranja bo potekal v oddelkih izjemoma (1. r., potrebe v oddelkih). 
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b) Učni obisk kot oblika spremljave bo potekal na povabilo posameznih učiteljev oz. po razporedu. Obiskani 
učitelji (oddelki) in učitelji obiskovalci lahko na ta način uporabljajo pridobljen znanja in izmenjajo dobre 
izkušnje v okviru učeče se skupnosti. Učitelj, ki pripravi spremljavo puka prejme pisno povratno informacijo. 
Ponovno bomo poskušali uvesti učne obiske skupaj z učenci (Kako se učijo v drugi skupini, oddelku?) V 
pogovoru po takšni spremljavi se lahko učitelj bolj konkretno pogovarja o vidiku učenca. Na ta način se sliši 
glas učenca, učenci pa pridobivajo izkušnjo sodelovanja v diskusiji o pouku.  
c) Nenapovedana spremljava pouka je oblika spremljave, ki najbolj neposredno dokazuje, da in kako učitelji 
posodabljajo in v pouk vnašajo elemente za povečanje aktivnosti učencev. Na ta način je povratna 
informacija tudi najbolj realna. 
Ravnateljica pripravi načrt spremljav pouka za šolsko leto in z njim seznani strokovne delavce na septembrski 
pedagoški konferenci. Pri pripravi načrta upošteva predloge področnih aktivov (učni obiski in učni obiski z 
učenci). 
NOSILKA: ravnateljica 
ROK: vse leto 
 
3. Pomočnik ravnateljice 
Sodeluje z ravnateljico pri izvrševanju nalog. V tem okviru: 

– pomaga pri organizaciji izobraževalnega dela šole oziroma zavoda;  
– pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta zavoda in predloga nadstandardnih 

programov; 
– skrbi za urejenost šolske dokumentacije;  
– skrb za pripravo letnega delovnega načrta šole, 
– pripravlja urnike za pouk; 
– organizira izvedbo NIP, IP, dni dejavnosti in podobno;  
– sodeluje pri zagotavljanju uresničevanja pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja;  
– pomaga pri vodenju dela učiteljskega in vodenju strokovnih aktivov;  
– pomaga pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja šole s starši;  
– sodeluje z zunanjimi ustanovami in drugimi organizacijami; 
– spremlja zakone in predpise ter sodeluje pri urejanju kadrovskih zadev;  
– ravnatelju daje predloge za ocenjevanje delovne uspešnosti;  
– sodeluje pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj;  
– pripravlja statistična in druga poročila;  
– izpelje javno naročilo za šolsko kuhinjo; 
– sodeluje pri izvajanju in uvajanju novosti pri nacionalnem preverjanju znanja (e- 
        vrednotenje, slušno preverjanje znanja); 
– usklajuje in vodi delo tehničnega osebja (hišnik – čistilke);  
– predlaga potrebe glede vzdrževanja šolskih zgradb in opreme ter IKT tehnologije;  
– sodeluje v organih upravljanja zavoda;  
– načrtuje šolske prevoze, sodeluje z občino, s prevozniki, in starši in spremlja realizacijo; 
– načrtuje delo v telovadnici, sodeluje z zunanjimi uporabniki šolske telovadnice;  
– sodeluje s širšim okoljem šol; 
– opravlja druga dela po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s predpisi.  

V času odsotnosti ravnateljice prevzema njene pravice, dolžnosti in odgovornosti v skladu s pooblastili.  
 
4. Šolska svetovalna služba  
Šolsko svetovalno delo opravlja Nada Druškovič, prof. pedagogike in sociologije. Delo šolske svetovalne 
službe opravlja v skladu z individualnim delovnim načrtom, ki je usklajen z LDN šole in smernicami za delo 
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ŠSS. Z učenci, učitelji, s starši in z drugimi udeleženci sodeluje na področju učenja in poučevanja, vzgoje, 
šolske klime in kulture, na področju spodbujanja spoznavnega, čustvenega in socialnega razvo ja otrok, pri 
karierni orientaciji in pri razreševanju različnih osebnostnih, socialnih in ekonomskih stisk in težav učencev.  
Delo poteka v individualnih in skupinskih oblikah z upoštevanjem principa prostovoljnosti, tako pri odraslih 
udeležencih kot pri učencih. Poleg teh aktivnosti načrtuje, usmerja in/ali vodi aktivnosti, kot so:  

- podpora učencem, ki potrebujejo pomoč in svetovanje zaradi daljše odsotnosti širših in razvojno 
pričakovanih socialnih stikov (delo na daljavo, počitnice), na učnem in razvojnem  področju, 

- dejavnosti na področju dela z nadarjenimi učenci, 
- aktivnosti na področju dela z učenci s posebnimi potrebami (učne težave),  
- aktivnosti ob vpisu otrok v 1. razred osnovne šole, 
- spremlja in ugotavlja potrebe učencev, staršev in delavcev šole, daje pobude in spodbuja 

komunikacijo med vsemi udeleženci v procesu vzgoje in izobraževanja, 
- svetuje pri zagotavljanju finančne pomoči staršem učencev, ki ne zmorejo plačevati stroškov za 

šolsko prehrano, za šolo v naravi in drugo,  
- je tajnica Šolskega sklada, 
- uporablja digitalno tehnologijo, se dodatno izobražuje, 
- sodeluje s Kariernim centrom za mlade – delavnice za naše učence, 
- je član šolskega tima v okviru Erasmus+, sodeluje in prevzema naloge v projektu 
- v času epidemije covida-19 glede na razmere prilagaja svoje delo delu na daljavo, 
- vzpostavlja povezavo z različnimi zunanjimi institucijami za pomoč učencem in podporo v 

zahtevnejših razvojnih krizah, 
- izvajala bo nadomeščanja pouka, dežurstvo, spremstva in varstva učencev ter druge zadolžitve v 

skladu z tem LDN šole.  
Pripravlja Letni delovni načrt Šolske svetovalne službe (september) in Poročilo o delu (junij).  

 
5. Specialna pedagoginja (odpravljanje primanjkljajev in motenj v razvoju)  
Specialno pedagoško delo opravlja Silva Mesarič Gmeiner. Njeno delo predstavlja vezni člen med otrokom 
s težavami v razvoju in pri učenju, ter med šolo in starši. Pri svojem delu prisluhne in pomaga tistim otrokom, 
ki imajo težave pri usvajanju učne snovi zaradi pogostih vzrokov: težave s pozornostjo in koncentracijo, slaba 
motiviranost za učenje, slaba otrokova samopodoba ter težave pri branju, pisanju in računanju. Specialno 
pedagoške pomoči so deležni učenci, ki imajo odločbo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
(premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj). 
● V tem šolskem  letu bo pripravila za 13 učencev z odločbo otroka s posebnimi potrebami 

individualizirane načrte za odpravljanje primanjkljajev in ovir v razvoju. Tedensko bo opravila  21 ur dela 
z učenci.  

● S starši posameznega učenca bo opravila najmanj tri srečanja v letu, po potrebi več.  
● Redno in sprotno bo sodelovala z učitelji učencev s posebnimi potrebami in se vključevala v izvajanje VI 

programa. Občasno in glede na potrebe učencev se bo vključevala neposredno v pouk teh učencev.  
● Skrbela bo tudi za personalizacijo učenja kot načina za povečevanje motivacije za učenje.  
● Uporabljala bo digitalne tehnologije in se tudi dodatno izobraževala.  
● Izvajala bo nadomeščanja pouka, dežurstvo, spremstva in varstva učencev in druge zadolžitve v skladu 

z LDN šole.  
● V času covida-19 bo po potrebi organizirala delo na daljavo. Iskala bo različne načine poti komunikacije 

do staršev in učencev. 
Pripravila bo Letni delovni načrt (september) in Poročilo o delu (junij).  
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6. Program dela razrednika (Učitelj razrednik) 
Razrednik: 
- usmerja in vodi delo učiteljskega zbora oddelka ter organizira in usklajuje vzgojno-izobraževalno in drugo 

delo v oddelku, 
- opravlja vsa razredniška in administrativna dela, 
- skrbi za stalno sodelovanje s starši učencev, ki jih seznanja z učno-vzgojnimi uspehi in s problemi na 

roditeljskih sestankih, govorilnih urah in v individualnih stikih, 
- spremlja razvoj učencev, skrbi za dvig kakovosti znanja učencev in izboljšanje učno -vzgojnih dosežkov 

učencev, jim svetuje in pomaga. Pravočasno jih opozarja na prihajajoče težave.   
- predlaga in izreka pohvale, vzgojne ukrepe v skladu z Vzgojnim načrtom šole in predlaga učiteljskemu zboru 

izrek opomina učencu v skladu z Zakonom o osnovni šoli.  
- skupaj z učenci organizira in usmerja delo skupnosti učencev oddelka, 
- v sodelovanju s šolsko svetovalno delavko razrešuje osebne in socialne ter ekonomske težave učencev in  

opravlja naloge poklicnega usmerjanja, 
- je tudi vodja tima za pripravo in izvedbo Individualiziranega načrta za učence z odločbo otroka s posebnimi 

potrebami, 
- vodi vso predpisano pedagoško dokumentacijo in  
- izdela poročila ob zaključku redovalnih konferenc, o roditeljskih sestankih ter ostala poročila, 
- pri sprejemanju strokovnih odločitev na nivoju oddelka sklicuje oddelčni učiteljski zbor. 
- sodeluje s starši v različnih oblikah (individualno, skupinsko, v manjših skupinah), jih informira o življenju 
in delu ter napredku učenca v šoli in jim v okviru svojih kompetenc svetuje pri vzgojnem delovanju.  
Delo razrednika poteka po Načrtu dela razrednika, ki se pripravi septembra za tekoče šolsko leto. 
NOSILCI: razredniki 
ROK: stalna naloga 
 

7. Program dela strokovnih delavcev 
a) Učiteljski zbor obravnava vprašanja s področja vzgojno-izobraževalnega dela, zlasti uresničevanja 
programa življenja in dela šole ter daje mnenja in predloge Svetu zavoda, Svetu staršev in ravnateljici šole. 
Učiteljski zbor načrtuje vzgojno-izobraževalno delo v šoli, po razredih, oddelkih in skupinah. Sodeluje pri 
razporejanju dela in obveznosti učencev in učiteljev ter skrbi, da je delo v šoli sodobno in vsebinsko 
učinkovito usklajeno; da so učenci primerno obremenjeni pri vseh sestavinah dela in življenja šole.   
 
 

b) Konference strokovnega zbora    

 Učiteljski zbor se sestaja na konferencah praviloma enkrat mesečno, po  potrebi pogosteje. Delo 
vodi ravnateljica. V tem letu bomo poleg aktualnih in stalnih tem pozornost posvetili izmenjavi 
dobrih praks zlasti na področju: 

o zapolnjevanja primanjkljajev znanju, ki so nastali v času izobraževanja na daljavo v 
prejšnjem šolskem letu, 

o izvajanja pouka v obliki medpredmetnih povezav, 
o uporabe digitalne tehnologije in s tem povezane potrebe po dodatnih izobraževanjih,  
o potreb po IKT tehnologijah, 
o akcijskega raziskovanja v pedagoški praksi, 
o aktivne vloge učencev pri pouku in diferenciacije, individualizacije in personalizacije učenja, 
o zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja 

 

 Še naprej si bomo prizadevali za doslednost v ravnanjih in pri izvajanju dežurstva in drugih 
dogovorjenih šolskih pravil.  
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 Učiteljski zbor se bo sproti seznanjal s spremembami na področju šolske zakonodaje.  
 

 Februarja bo strokovni zbor obravnaval realizacijo letnega delovnega načrta.  
Čas sklica konferenc je opredeljen v mesečnih delovnih načrtih (drugi delovni torek v mesecu). Zapisniki 
pedagoških konferenc se hranijo v mapi zapisnikov. Zapisnike pedagoških in ocenjevalnih konferenc pišejo 
strokovni delavci po naslednjem razporedu: 
 

Sestanek strokovnega zbora Zapisnikar Datum sestanka 

1. Uvodna pedagoška konferenca Pegan Milena 26. 8. 2021 

2. Pedagoška konferenca Vuk Suzana 14. 9. 2021 

3. Pedagoška konferenca Oder Barbara 12. 10. 2021 

4. Pedagoška konferenca Mohorko Irena  9. 11. 2021 

5. Pedagoška konferenca Ternovšek Irena 14. 12. 2021 

6. Pedagoška in ocenjevalna konferenca Vilčnik Vesna 31. 1. 2022 

7. Pedagoška konferenca Podjeveršek Zdenka 15. 2. 2022 

8. Pedagoška konferenca Juhart Tanja 8. 3. 2022 

9. Pedagoška konferenca Druškovič Nada 12. 4. 2022 

10. Pedagoška konferenca Golob Leonida 10. 5. 2022 

2. Ocenjevalna konferenca  9. r. 2021/22 Sabolič Goran 13. 6. 2022 

2. Ocenjevalna konferenca 1. – 8. r.   Simonič Tina 20. 6. 2022 

11. Zaključna pedagoška konferenca Bornšek Polona 1. 7. 2022 

1. Uvodna pedagoška konferenca Kobale Polona 25. 8. 2022 

NOSILKA: ravnateljica 
ROK: drugi torek v mesecu 
 
c) Ocenjevalne konference 
Strokovni zbor se bo sestal na treh ocenjevalnih konferencah: ob zaključku prvega in drugega ocenjevalnega 
obdobja in posebej ob zaključku drugega obdobja za deveti razred. Konference so skupne za celotno 
vertikalo, razen ob koncu šolanja devetošolcev.  
Po potrebi razrednik pred ocenjevalnimi konferencami izpelje oddelčni učiteljski zbor ali predlaga obravnavo 
učno-vzgojnih uspehov v okviru strokovnih aktivov. Na ocenjevalnih konferencah bomo razpravljali o učno -
vzgojni problematiki in o izrekanju pohval, priznanj in nagrad, o morebitnih vzgojnih ukrepih, izboljšanju 
delovne in socialne klime v oddelkih ali na šoli.  
Zapisniki ocenjevalnih konferenc se hranijo v mapi zapisnikov ocenjevalnih konferenc skupaj s poročili 
razrednikov o učno-vzgojnem uspehu. 
NOSILCI: vodje konferenc, ravnateljica 
ROK: 31. 1. 2022 (1. do 9. razred), 13. 6. 2022 (9. razred),  20. 6. 2022 (1. do 8. razred) 
 
d) Učiteljski zbori oddelkov 
Le-ti obravnavajo vprašanja, ki zadevajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. Odločajo o statusu učenca 
športnika in mladega umetnika, o pohvalah, priznanjih, nagradah, o izrekanju vzgojnih ukrepov, o podelitvi 
naslova športnika razreda in šole, o oblikah pomoči učencem z različnimi težavami ... Sestajajo se po potreb i, 
lahko tudi večkrat v letu. Sklicatelj je razrednik. O sestankih Oddelčnih učiteljskih zborov se vodi zapisnik, ki 
ga razrednik odda ravnateljici. 
NOSILCI: razredniki 
ROK: stalna naloga 
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e) Strokovni aktivi po predmetnih področjih in vertikalah   
Na šoli bodo delovali naslednji področni aktivi: 

Aktiv 1. triletja, vodja: PEGAN Milena  Aktiv 4., 5. r A  Aktiv 2. triletja, vodja: PODJAVERŠEK Zdenka 

Člani: Golob L., Ternovšek I., Skerbiš M., Robnik T., 
Oder B., Vuk S.,  Mohorko I.,  Jelnikar Z. K., Mesarič 
G. S., Zidarič N. 

 Člani: C. Plošinjak J., Jelnikar Z. K., Mesarič G. S., 
Vantur V., Vošinek S., Kobale P. 

 

Aktiv naravoslovja in vzgojnih predmetov,  
vodja: KRALJ Sabina  

 Aktiv dr              Aktiv družboslovja, vodja: BORNŠEK Polona                         

Člani: Juhart T., Zobec V., Sabolič G., Leskovar R., 
Zgubič T., Krajnc Danijela, Dragić R.,  Druškovič N., 
Kobale P., Voglar M., Vek M. 

 Člani: Jelnikar Z. K., Simonič T., Koražija M., Jerman N. 
M., Kralj S., Kračun S.,  Štauber J., Vilčnik V., Krajnc 
Darja 

 

Aktiv PB, vodja: KRAČUN Suzana 

Člani: Ternovšek I., Skerbiš M., Mohorko I., Kračun S., Krajnc Darja, Kobale P., Vilčnik V., Križan U. 
 

Področni aktivi se bodo sestajali po potrebi, vendar vsaj petkrat letno, predvidoma avgusta, septembra, 
februarja, maja in junija. Srečanja strokovnega aktiva se lahko udeleži vsak zainteresirani strokovni delavec, 
tudi če formalno ni član aktiva. Vodje aktivov zato sklic sestanka aktiva javno objavijo v zbornici na oglasni 
deski vsaj tri dni pred srečanjem. Vodja aktiva vabilo na sestanek pošlje tudi ravnateljici. 
Strokovni delavci se lahko za obravnavanje posameznih vprašanj sestanejo tudi v ožjih delovnih skupinah 
znotraj aktivov (temeljni učni cilji predmeta, kriteriji ocenjevanja znanja, domače naloge, dnevi dejavnosti 
…). O srečanjih zapišejo zapisnik in ga predajo ravnateljici, skupaj z listo prisotnosti.  
 
Vodje aktivov so dolžni skrbeti za medpredmetno povezovanje in pretok informacij, pomembnih za 
povezovanje z drugimi predmetnimi aktivi. Ob začetku leta pripravijo, skupaj s člani aktiva, v skladu z Letnim 
delovnim načrtom šole,  program dela in ga oddajo ravnateljici. Prav tako sprotno oddajajo v e obliki in tudi 
v papirni obliki podpisane zapisnike srečanj strokovnega aktiva z listo prisotnosti ravnateljici. 
 
Delo aktivov  v šol. letu 2021/22 (vezane na LDN šole): 
Avgust 2021: 

 Pregled, popravki in  dopolnitve Poročila o delu in Mesečnikov 2020/21, Razvojnega načrta in Načrta 
dela z nadarjenimi učenci.  

 Pregled, predlogi in dopolnitev Letnega delovnega načrta 2021/22, Razvojnega in Načrta dela z 
nadarjenimi učenci 2021/22. 

 Dogovori o predvidenih načinih zmanjševanja vrzeli v znanju učencev zaradi učenja na daljavo za vnos 
v Letno pripravo učiteljev. 

 Drugi dogovori (razporeditve strokovnih delavcev v aktive vertikale).  
 
September  2021 (medsebojne spremljave, akcijsko raziskovanje), do 15. 9. 2021: 

 Načrt dela aktiva, ki vključuje: 
-  načrt medsebojnih spremljav pouka (poudarek naj bo na medpredmetnih povezavah in učenju 
učenja, ki mora biti navedeno tudi v tudi v pripravi na pouk) 

 
Pouk bo izvedel učitelj Razred/predmet Spremljave se bo udeležil-a Datum in ura izvedbe spremljave 
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-  načrt akcijskega raziskovanja članov aktiva. V ospredju so vprašanja povezana z medpredmetno 
povezanim poukom (npr.: S katerimi učnimi dejavnostmi lahko učencem omogočim da prepoznajo 
in razumejo povezavo/e med različnimi predmeti/predmetnimi področji?) in/ali Učenjem učenja (Za 
katere dejavnike uspešnega učenja lahko učence navdušim tako, da jih bodo zares uporabljali?). 
(opredelitev raziskovalnih vprašanj, dogovor glede datumov: priprava načrta, izvedba dejavnosti, 
priprava poročila o zaključkih raziskovanja, priložen obrazec) 
Vodja aktiva raziskovalna vprašanja zbere in jih posreduje v zapisniku ravnateljici.  

 Razno 
Februar 2022 (Samoevalvacija, poročanje) 

 Razprava o analizi Samoevalvacije 2021/22. Samoevalvacija se bo nanašal na medpredmetno 
povezan pouk. 

 Ugotovitve o uspešnosti zmanjševanja primanjkljaja v znanju učencev iz šol. leta 2020/21 (ocena 
zapolnitev vrzeli v znanju, težave, pričakovanja do konca šolskega leta …).  

 Aktualni dogodki (predlogi). 
Maj 2022 (ugotovitve, AR, pogovor o učenju) 

 Predvidevanje ali bo potrebno katere od učnih ciljev in standardov znanja iz tekočega leta 
realizirati v naslednjem šolskem letu? Bodo kateri tega leta ostali ne doseženi?  

 Aktiv izdela seznam najbolj uporabljenih dejavnikov uspešnega učenja (katere načine so učenci 
izbrali, uporabili, jih ocenjujejo kot dobre/učinkovite/uporabne  po razredih ali 
predmetih/predmetnih področjih?)  

Junij 2022 (po zaključku pouka, načrtovanje) 

 Pregled realizacije dela (mesečniki, razvojni načrt, delo z nadarjenimi učenci …).  

 Obravnava materialnih pogojev za delo in oblikovanje predlogov o potrebah.  

 Predlogi za delo v naslednjem šolskem letu. 
NOSILCI: vodje aktivov, ravnateljica 
ROK: avgust/september 2021, februar 2022, maj 2022, junij 2022, avgust 2022 (novi vodja aktiva) 
 
f) Strokovni aktivi  po vertikali  

*Aktiv vertikale SLJ, vodja: JERMAN N. Milena 

Člani:  Kralj S., Vantur V., Mesarič G. S.,  Podjaveršek Z., Štauber J., Krajnc Danijela, Pegan M., Oder B., Skerbiš 
M., Bornšek P., Simonič T., Jelnikar Z. K., Kračun S., Koražija M.,  Krajnc Darja, Druškovič N., Vuk S., Ternovšek I., 
Robnik T., Golob L., Mohorko I. 

 

Aktiv učitelji      *Aktiv vertikale MAT, vodja: JUHART Tanja 

Člani: Zobec V.,  Zidarič N., Vantur  V., Tatjana T., Mesarič G. S.,  Podjaveršek Z.,  Vošinek S., C. Plošinjak J., Pegan 
M., Oder B., Voglar M., Skerbiš M., Kobale P., Jerman N. M., Druškovič N., Vuk S., Ternovšek I., Leskovar R., 
Golob L., Mohorko I., Vek M. 

 

*Aktiv vertikale NAR, vodja: SABOLIČ, Goran 

Člani: Zobec V., Kralj S., Zidarič N., Zgubič T., Mesarič G. S.,  Vošinek S., Štauber J., Krajnc Danijela,  Krajnc 
Darja,  C. Plošinjak J., Oder B., Voglar M., Bornšek P., Kobale P., Simonič T., Jelnikar Z. K., Kračun S., Koražija M., 
Druškovič N., Ternovšek I.,  Robnik T., Leskovar R., Vek M. 

 

Aktivi za vertikalno povezovanje se sestajajo v šolskem letu najmanj dvakrat.  
1. Člani strokovnega aktiva so učitelji predmetnega področja, ki se vključujejo vsaj še v en aktiv vertikale 
glede na interes oz. potrebe pouka. Na razredni stopnji se učitelji dogovorijo, kdo se bo vključil v katerega 
od treh aktivov vertikale.  
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2. Namen srečanj je spoznavanje ciljev predmetnega področja po celotni vertikali in ugotavljanje šibkih točk 
v znanju učencev v povezavi z učnimi načrti ali izvedbo pedagoškega procesa po razredih ali triletjih.  
3. Aktiv načrtuje izboljšanje procesa učenja in poučevanja z namenom povečanja kakovosti znanja učencev.  
4. Učitelji so dolžni izmenjavati informacije in gradiva o dogovorih na aktivih vertikale.   
5. Vodje aktivov lahko sklepe in dogovore posredujejo vsem strokovnim delavcem na pedagoških 
konferencah. 
6. Glede na ugotovitve aktivi vertikale sprejmejo strokovne odločitve, s katerimi podpirajo učenje in 
izboljšujejo lastno pedagoško prakso. V šolskem letu 2021/22 predlagajo naslednje dejavnosti: 

Vertikala slovenščina 

1. Priprava pisnih navodil računalniškega oblikovanja besedil v Wordu (Podjaveršek Z., Kobale P., Koražija 
M., Bornšek P., Kralj S., Juhart T. 
2. Poudarek na branju:  
- devetošolci berejo prvošolcem; kontinuirano branje v PB;  dogovor in obiski šolske ali krajevne knjižnice; 
starejši učenci se posnamejo, mlajši poslušajo posnetek (oboje se izvede pri pouku, v šoli);  starejši opravijo 
GN pred mlajšimi učenci;  učitelji nižjega razreda posredujejo učiteljem višjega neosvojene/neobravnavane 
vsebine. Priložijo tudi učne cilje, ki naj bi se ob teh vsebinah dosegali. 
3. Aktivnost šolske knjižnice – Medgeneracijsko branje, projekt Bornšek P. 

Vertikala naravoslovje – Navodila za izvedbo TD Izdelava izdelkov za sejem 

Izkustveno, praktično naravoslovno delo za doseganje neosvojenih učnih ciljev 
1. razvijanje sistematičnosti pri delu 3. VIO (ugotavljanje predznanja; predvidevanje izidov, skica načrta 
eksperimenta, zapis ugotovitev, osmišljanje naučenega s primeri iz življenja, uporaba računalnika pri 
tehničnem risanju) 
2. povečanje spoznavanja/razumevanja s postopki eksperimentalnega dela  
2.a : spraševanje/napovedovanje/primerjanje, povzemanje, pojasnjevanje; 2. b: praktično izvajanje 
sklopa Okoljska vzgoja; 4. r.: predlaga se izvedba dneva dejavnosti v sklopu Sile in gibanje (sodelovanje z 
Institut  SeMe); 5. r.: Učenci razumejo, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike, predlog eksperimentalno 
delo (sodelovanje z Institut  SeMe).  
3. Doseganje učnih ciljev z inovativnimi znanstveno raziskovalnimi delavnicami Instituta SeMe (priloga 
predlaganih vsebin) 

Vertikala matematika 
1. Razširitev dobre prakse vključevanja učencev v dejavnosti Lefo.si (Pegan M., 1. do 5.r.) 
2. Izpuščene sklope Merjenje na razredni stopnji bodo učitelji obravnavali skozi praktične, izkustvene 
dejavnosti (sodelovanje z Institut  SeMe) 
3. Predlaga se, da se vsebine merjenja vključijo v praktične dejavnosti Šole v naravi  

NOSILCI: Juhart T., Jerman N. M., Sabolič G. 
ROK: Aktivi se bodo sestali glede na zastavljene naloge v programu dela, vendar najmanj dvakrat  letno. 
 

8. Šolska knjižnica  
V knjižnici je veliko prostora za branje, pogovor, pisanje nalog, iskanje informacij, za raziskovalno delo, včasih 
tudi za zabavo. Knjižnica ponuja več kot 10.000 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižnega gradiva 
(leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo. Neknjižno gradivo uporabljamo 
načeloma samo v knjižnici in pri pouku. Knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da 
lahko učenci sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo.  
V skladu z Letnim delovnim načrtom šolske knjižnice bo knjižničarka: 
- v vseh razredih izvedla štiri ure knjižnično-informacijskih znanj. Temeljni cilj je informacijska pismenost, 

ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno 
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informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom vzgoje za knjigo, z motivacijo za 
branje in estetsko doživljanje,  

- učencem omogočala, da  v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko 
izobraževanje,  

- v prostorih knjižnice pripravljala priložnostne razstave in delavnice, organizirala knjižne kvize v 
sodelovanju s SUŠ in tekmovanje za Bralno značko,  

- izvajala nacionalni projekt Rastem s knjigo za 7-šolce, 
- po e-pošti, preko Asistenta ali preko oglasne deske v zbornici obvešča strokovne delavce o obstoječi in 

novejši strokovni in leposlovni literaturi, 
- izvajala postopno izgradnjo knjižničnega kataloga v sistemu COBISS,  
- urejala strokovno gradivo v omari v zbornici, 
- vodila bo strokovni aktiv družboslovja in  
- izvajala dogovorjene dejavnosti za dvig interesa in motivacije za branje (knjižni sejem, knjižni kvizi, 

aktivnosti Bralne značke). 
Knjige iz šolske knjižnice si lahko izposodijo tudi naši nekdanji učenci, sedaj dijaki in študentje srednjih, višjih 
in visokih šol. Po potrebi tudi starši. 
NOSILKA: Bornšek P. 
ROK: stalna naloga 
 

9. Učbeniški sklad   
Za potrebe pouka ima šola organiziran učbeniški sklad za izposojo učbenikov učencem od 1. do 9. razreda. 
Učenci si lahko ob pravočasni prijavi za izposojo iz učbeniškega sklada zagotovijo  učbenike. Učbenike si 
izposodijo brezplačno. V primeru, da učenec med šolskim letom močno poškoduje izposojen učbenik, starši 
poravnajo škodo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Poškodovanost izposojenega 
učbenika oceni komisija, ki jo sestavljajo: Polona Bornšek, Silva Mesarič Gmeiner, Ines Žitnik.  
 

Doslej razpolaga šola z naslednjimi učbeniki in učnimi pripomočki za na klop: Atlas sveta za vse razrede; 
Angleško-slovenski in Slovensko-angleški slovarji za vse razrede. 
NOSILKA: Bornšek P. 
ROK: stalna naloga 
 
10. Organizator računalniške dejavnosti za potrebe pouka (ROID)  
Opravlja v skladu z LDN šole  naslednja dela: 
-          aktivno sodeluje v računalniškem opismenjevanju v okviru izbirnih predmetov in interesne dejavnosti,  

-          pomaga učiteljem različnih predmetov pri obravnavi določenih učnih vsebin s pomočjo IKT v URAČ,  

-          pomaga učiteljem različnih predmetov pri obravnavi določenih učnih vsebin s pomočjo IKT v učilnicah,  

-          omogoča učencem uporabo IKT izven urnika pouka glede na sprotne dogovore, 
-          skrbi, da je učencem onemogočen dostop do spletnih strani z neprimerno vsebino in družabnih omrežij,  

-          razrednikom predlaga vsebine razrednih ur na temo izogibanje pastem in varna raba interneta (obvešča 
učitelje in starše o spletnih straneh s koristnimi napotki za vzgojno delovanje pri uporabi IKT,  

-          vodi dejavnosti za izvajanje vrednotenja in vpogledov v postopku NPZ,  

-          pomaga učiteljem pri izvajanju oz. izvaja tekmovanja v URAČ, 
-          vodi evidenco uporabe in izrabljenosti IKT opreme ter skrbi za osnovno vzdrževanje IKT opreme v URAČ 
in drugih učilnicah, 
-          ureja šolsko spletno stran in šolsko spletno učilnico, 
-     učence vpisuje v sistem Moodle (spletne učilnice) in Office 365, 
-     izdela načrt izobraževanje uporabe IKT za vse učence na šoli, 
-     izvede izobraževanje o uporabi IKZ za vse učence 2. in 3. triade, starše in učitelje , 
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-     vodi projekt Dvig digitalne pismenosti (če bomo uspešni na razpisu ZRSŠ) . 
Delo ROID poteka po Načrtu dela RORD, ki se pripravi septembra za tekoče šolsko leto, v juniju pa pripravi 
Poročilo o delu. 
NOSILCA: T. Juhart,  V. Zobec 

ROK: stalna naloga 

 

11. Šolski sklad  
Dejavnost sklada  je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, zapuščin in iz 
drugih virov, ki so lahko prispevki drugih domačih ter tujih fizičnih in pravnih oseb, prihodki od zbiralnih akcij 
učencev, prihodki od prodaje izdelkov učencev, prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan. 
 

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem, podpora raziskovalne dejavnosti na šoli, pomoč 
nadarjenim učencem po posameznih področjih in financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega 
programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in 
gledališče predstave, okrogle mize …). Dostopen je čim večjemu številu učencev. Za nakup nadstandardne 
opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), ki omogoča zviševanje 
standarda pouka in podobno.  
NOSILCI: Klavdija Čoh (predsednica), Petra Brdnik (podpredsednica), Metka Prah in Katja Stegne, 
predstavniki šole:  Druškovič Nada (tajnica), Kračun Suzana, Vuk Suzana. 
ROK: Dejavnosti se izvajajo po programu dela sklada skozi vse šolsko leto. 
 

12. Sredstva zbrana z  organizacijo dobrodelnih dogodkov in donacijami 
Zbrana sredstva so namenjena pomoči socialno ogroženim učencem  pri udeležbi v raznih dejavnostih  v 
okviru načrtovanih dejavnosti šole, povezanih z dodatnimi stroški  in v drugih nepredvidljivih situacijah, ki 
ogrožajo otroka.  Starši podajo pisno vlogo za finančno pomoč. O opravičenosti razdelitve sredstev odloča 
šolska svetovalna delavka Nada Druškovič, ki se lahko posvetuje tudi z razredniki pri posameznih zadevah. 
O odločitvi glede pomoči učencem  poroča na januarski in junijski (zaključni) pedagoški konferenci 
strokovnim delavcem šole. 
NOSILEC: Druškovič N. 
ROK: stalna naloga, poročanje o porabi v januarju in juniju  
 

XIII. NAČRT IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH V ŠOL. LETU  2021/22 
Načrtovanje izobraževanja strokovnih delavcev bo tudi letos odvisno od epidemiološke slike v državi. Sicer 
pa bodo mnoga izobraževanja razpisana kot spletna srečanja, saj se lahko na ta način izobraževanja udeleži 
več zainteresiranih, je časovno bolj dosegljivo ter cenejše. 
Da se čim bolj izkoristijo in še izboljšajo pridobljena znanja v času lanske epidemije, da se prepreči 
pozabljanje in upadanje doseženih veščin, ter da se izmenjujejo dobre prakse zlasti s področja zmanjševanja 
vrzeli v znanju učencev, ostajajo prednostne naloge podrobne lanskim:  
 
1. Prednostna področja izobraževanja 2021/22 
- uporaba digitalne tehnologije za poučevanje 
- izobraževanje za pridobitev licence računalničarja v OŠ, dodatni izobrazbeni modul (Jelnikar Z. K.),  
- psihološke značilnosti in stanje učencev v socialno omejenem okolju (motivacija, povečevanje razlik v 

aktivnosti, stiske, pomoč pri razumevanju življenjske situacije, vpliv stanja učenca in družinskega okolja 
na učenje …),  

- varno in spodbudno učno okolje, 
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- uvajanje aktivnih oblik učenja in poučevanja zlasti v raziskovalnem, eksperimentalnem in problemskem 
pouku ter v okviru medpredmetno povezanih učnih ciljev. 

 
2. Študijska srečanja (avgust – september 2021) 
Strokovni delavci se jih udeležujejo glede na čas izvedbe in dopoldanske obveznosti. 
 
3. Na šoli bomo organizirali (glede na epidemiološko sliko) naslednja skupna izobraževanja za strokovne 
delavce:  

Izvajalec Vsebina Predviden čas 

Bevc Vera Primeri medpredmetno povezanih učnih ciljev Po dogovoru, po 
študijskih srečanjih 

ZRSŠ, Arnes, 
PF in Šolski 
tim 

Dvig digitalne kompetentnosti, projekt ZRSŠ in MIZŠ, ki se 
sofinancira iz EU sredstev. Cilj: razvoj digitalnih kompetenc 
strokovnih in vodstvenih delavcev za uporabo inovativnih 
didaktičnih pristopov, v katerih učenci izboljšujejo svoje digitalne 
veščine. Uporaba orodja SELFIE. Šolski tim prenaša znanja na vse 
strokovne delavce in spremlja napredek pri njih in učencih.  

 
 

1. 9.2021–31.8.2023  

 
Po potrebi bomo organizirali še Arnesove spletne tečaje ali delavnice (v živo, za manjše skupine učiteljev) 
na teme: 
- spletno anketiranje 
- uporaba mobilnih naprav v VIZ. 

 
4. Izobraževanje tehničnih in drugih strokovnih delavcev na šoli bo potekalo v skladu z epidemiološko 
situacijo v državi in  zahtevami področne zakonodaje, varnosti pri delu, higiene in drugimi aktualnimi 
temami. Napovedana skupna izobraževanja na šoli:  
- Izobraževanje v okviru HACCP za zaposlene v šolski kuhinji, Osebna higiena pri delu, Pro.čist, 23. 8. 2021  
- Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti: Borštner&Co, 26. 8. 2021  
 
5. Izobraževanje ravnateljice in pomočnika ravnateljice (glede na epidemiološko sliko v živo ali spletno): 

1. Delovna srečanja ravnateljev šol v projektu Pogum, Erasmus+ 
2. Sklici ravnateljev s strani ZRSŠ, MIZŠ, NIJZ, druga ministrstva 
3. Konferenca ravnateljev, Brdo, 23. avgust 2021  
4. Srečanja aktiva ravnateljev občin Slov. Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole  
5. Delovna srečanja združenja pomočnikov ravnateljev 
6. Delovna srečanja Arnes-a (projekti nabave digitalne opreme …) 
7. Izobraževanja s področja aktualnih sprememb v času covid-19 in zakonodaje. 

 
6. Individualna izobraževanja zaposlenih glede na specifične potrebe in interes, bodo realizirana v 
odvisnosti od sredstev, ki bodo na razpolago in glede na zastavljene prednostne naloge. 
 

XIV.  PROGRAM DELA IN SODELOVANJA S STARŠI IN Z OKOLJEM 
Načrt sodelovanja temelji na predpostavki, da bodo srečanja potekala v živo. V kolikor bodo 
epidemiološke razmere zahtevale drugačne oblike srečanj, bodo načrt sodelovanja ustrezno 
prilagodili. 
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1.  Delo s starši  
Šola se povezuje s starši za skladnejše delovanje na vzgojno-izobraževalnem področju. To povezovanje 
poteka na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, v obliki individualnih srečanj, na timskih in drugih 
sestankih, v Svetu staršev in Svetu zavoda.  
Šola pripravlja med letom tudi različne prireditve, izobraževalne in druge dejavnosti ter delavnice, na katere 
povabi starše. 
Šola enkrat letno preverja zadovoljstvo staršev v zvezi z delom  in prehrano v šoli. 
Z uvedbo eAsistenta poteka precejšnji del komuniciranja s starši preko pisnih sporočil. 
 
a) Redne popoldanske govorilne ure  
Govorilno uro skliče razrednik praviloma vsak drugi delovni torek v mesecu običajno ob 17. uri. Glede na 
vsebino se lahko ura srečanja spremeni. O tem razredniki starše pisno obvestijo.  
V šolskem letu 2021/22 so predvideni datumi govorilnih ur: 

Mesec Datum  Mesec Datum 

September 1.  9. 2021 (1. r.); 6. 9. 2021 (5. r.); 
7. 9. (1. r.),  8. 9. (2.–5. r.);9. 9. (6.–
9. r.) 

 Februar  15. 2. 2022 

Oktober 12. 10. 2021  Marec 8. 3. 2022 

November 9. 11. 2021  April  12.  4. 2022 

December  14. 12. 2021  Maj 10. 5. 2022 

Januar 11.  1. 2022  Junij (1. torek v mesecu)  7.  6. 2022 

Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše bodo potekali glede na epidemiološke razmere  v matičnih 
učilnicah oddelkov ali na daljavo.  
Razrednik informira starše o učnih dosežkih ter uspehu in vedenju posameznih učencev. S starši se pogovori 
o ukrepih za izboljšanje učno-vzgojnih uspehov ter drugih zadevah, pomembnih za razumevanje učenčeve 
situacije.  
Na govorilno uro je lahko povabljen tudi učenec-ka. Govorilnim uram lahko prisostvuje poleg razrednika tudi 
učitelj, ki uči v oddelku. 
NOSILCI: vsi strokovni delavci 
ROK: po razporedu 
 

Strokovni delavci ponudijo tudi dopoldansko govorilno uro za starše in svetovalne ure za učence 
Starši svoj prihod sporočijo učitelju vnaprej (telefonsko, preko eAsistenta, otroka pisno ali ustno)  

Z. št. Priimek in ime učitelja *Govorilne ure: dan, čas *Svetovalne ure: dan, čas 

1.  Bornšek Polona po predhodnem dogovoru po predhodnem dogovoru 

2.  Cigler Plošinjak Jelka ponedeljek, 10.25–10.45 torek, 10.25–11.10 

3.  Dragič Rok ponedeljek, 12.05–12.25  ponedeljek, 12.05–12.50 

4.  Druškovič Nada stalna naloga stalna naloga 

5.  Golob Leonida  torek, 10.50–11.10 petek, 7.25–8.10 

6.  Jelnikar Zakelšek Kristina četrtek, 7.45–8.05 torek, 12.05–12.50 

7.  Jerman Natek Milena ponedeljek, 11.15–11.35 ponedeljek, 12.55–13.40 

8.  Juhart Tanja sreda, 9.40–10.00 petek, 12.05–12.50 

9.  Kobale Polona po dogovoru po dogovoru 

10.  Koražija Marina torek, 10.50–11.10 četrtek, 10.30–11.05 

11.  Kračun Suzana ponedeljek, 8.15–8.35 ponedeljek, 10.25–11.10 

12.  Krajnc Danijela torek, 11.15–11.35 petek, 10.25–11.10 

13.  Krajnc Darja sreda, 9.30–9.50 četrtek, 12.55–13.40 
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Z. št. Priimek in ime učitelja *Govorilne ure: dan, čas *Svetovalne ure: dan, čas 

14.  Kralj Sabina ponedeljek, 12.05–12.25 četrtek, 12.05–12.50 

15.  Križan Urška po dogovoru po dogovoru 

16.  Leskovar Ranko ponedeljek, 9.20–10.05 ponedeljek, 10.25–11.10  

17.  Mesarič Gmeiner Silva po predhodnem dogovoru po predhodnem dogovoru 

18.  Mohorko Irena  po dogovoru po dogovoru 

19.  Mravlje Francka po dogovoru po dogovoru 

20.  Oder Barbara sreda, 7.30–7.50 torek, 12.05–12.50 

21.  Pegan Milena četrtek, 12. 05–12. 25 torek, 12.05 –12. 50  

22.  Podjaveršek Zdenka četrtek, 10.30–10.50 četrtek, 12.55–13.40 

23.  Robnik Tina sreda, 12.05–12.25 torek, 12.05 –12.50 

24.  Sabolič Goran sreda, 10.25–10.40 torek, 9. 20–10.05 

25.  Simonič Tina petek, 9.20 – 9.40 četrtek, 11.15–12.00 

26.  Skerbiš Mateja četrtek, 12.30–12.50 po dogovoru 

27.  Štauber Jožica petek, 10.25–10.45  ponedeljek, 11.15–12.00 

28.  Ternovšek Irena petek, 10.30–10.50 petek, 12.05–12.50 

29.  Ulaga Ula po dogovoru po dogovoru 

30.  Vantur Valerija ponedeljek, 10.30–10.50 torek, 7.25–8.10 

30.  Vek Marija ponedeljek, 11.15–11.35 torek, 12.55–13.40 

31.  Vilčnik Vesna četrtek, 8.30–8.50 četrtek, 9.20–10.05 

32.  Voglar Miran četrtek, 9.45–10.05 petek, 9.20–10.05 

33.  Vošinek Suzana ponedeljek, 9.30–9.50 torek, 7. 25–8. 10 

34.  Vuk Suzana četrtek, 7.40–8.00 petek,  12.05–12.50 

35.  Zgubič Tatjana sreda, 9.00–9. 20 sreda, 12.55–13.40 

36.  Zidarič Nejc četrtek, 7.50–8.10 sreda, 12.55–13.40 

37.  Zobec Vincenc torek, 12.05–12.25 torek, 12.55–13.40 

NOSILCI: vsi strokovni delavci 
ROK: razpored po mesečnih delovnih načrtih 
 

b) Roditeljski sestanki 
Roditeljski sestanek skliče razrednik po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Na njem obvešča starše o vzgojno -
izobraževalnih temah in se seznanja z njihovimi mnenji, s predlogi in pripombami o delu šole. Lahko pa tudi 
organizira pogovor na temo, ki jo predlagajo starši, na katerega povabi šolsko svetovalno delavko ali zunanje 
sodelavce.  
Za eno ali več osrednjih točk dnevnega reda roditeljskega sestanka pripravi razrednik krajše uvodno 
predavanje z razpravo o določeni problematiki. Na prvem roditeljskem sestanku izberejo starši svojega 
predstavnika v Svet staršev. Roditeljski sestanki so lahko tudi skupni za več oddelkov. O roditeljskem 
sestanku razrednik zapiše zapisnik, posebne pobude in predloge staršev pa zapiše na list in ga odda 
ravnateljici. 
NOSILCI: razredniki in vsi strokovni delavci, vodstvo 
ROK: po programu razrednikov 
 

  



Letni delovni načrt 2021-22 
 

63 

Datumi govorilnih ur, skupnih in razrednih roditeljskih sestankov, izobraževalnih srečanj za starše  

Mesec Datum Čas Tema 

1. september 
 

Telovadnica, 
učilnice 

8.30 Sprejem prvošolcev in staršev, predstavitev dela v 1. 
razredu za starše prvošolcev. Glasbena predstava Zajček gre 
v šolo, 

6. september 
 

Video srečanje 17.00 Šola v naravi 5. r. (predstavitev in osnovna navodila ter 
dogovori)  

 

 

 

September 

7. 9. 2021 1. r. 16.00–17.00 1. a: Digitalne kompetence za pomoč otroku v 1. r.  
18.30–19.00 1. b: Digitalne kompetence za pomoč otroku v 1. r. 

7. 9.       1. r. 

8. 9.       2.–5. r. 

9. 9.       6.–9. r. 

17.00 Skupni RS: 
Značilnosti šol. leta 2021/22, organizacija dela glede na 
epidemiološko sliko, druga pomembna splošna obvestila … 

  6. 9. 2021 16.30 RS, 8. r. – Predstavitev Šole v naravi, Radenci na Kolpi 

14. 9. 2021 17.00 Timski sestanki za starše učencev z DSP 

Oktober 
 

12. 10. 2021 16.30 RS, 4. r. – Evidentiranje in identif. nadarjenih učencev 

 17.00 GU po programu razrednikov 

November 9. 11. 2021 16.30 RS 6. r. – Predstavitev Šole v naravi 
17.00 Izobraževanje starši, »Ne nasilju«, Jani Pravdič 
18.00 GU po programu razrednikov 

December 14. 12. 2021 17.00 GU po programu razrednikov 

Januar   11. 1. 2022 16.30 RS: 9. r.: Karierna orientacija, Fundacija Prizma 
17.00 GU po programu razrednikov 

Februar   15. 2. 2022 16.30 Timski sestanki za starše učencev z DSP 
17.00 GU po programu razrednikov 

Marec 
 

    8. 3. 2022 16.30 RS 8.r. – Izbira poklica 
18.00 GU po programu razrednikov 

April   12. 4. 2022 16.30 RS 4. r.: Predstavitev Šole v naravi  

17.00 Novosti in varnost v cestnem prometu, člani ZŠAM 
18.00 GU po programu razrednikov 

Maj   10. 5. 2022 
 
 

16.30 RS 3. r.: Seznanitev staršev z NIP in s postopki odkrivanja ter 
dela z nadarjenimi učenci 

16.30 RS 4. r.: Seznanitev staršev z NIP, 5. r.   
16.45 RS 5. r.: Seznanitev staršev z NIP, 6. r.   
17.00 GU po programu razrednikov. 

Junij    7. 6. 2022 16.30 Timski sestanki za starše učencev z DSP 

17.00 GU po programu razrednikov 

  16. 6. 2022 17.00 Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše 
prvošolcev v šol. letu 2022/2023 

NOSILCI: razredniki, šolska svetovalna delavka, ravnateljica 
ROK: razpored po mesečnih delovnih načrtih 
 
c) Uporaba sistema SLOfit za spremljanje otrokovega telesnega razvoja 
Zato, da staršem omogočimo vpogled v otrokov telesni razvoj smo se odločili za vključitev v sistem SLOfit. 
ŠVK (športno vzgojni karton) je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi 
vsaka šola, SLOfit pa jo nadgrajuje. Namen SLOfit-a je narediti podatke zbrane v okviru merjenja za ŠVK čim 
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bolj uporabne, zlasti za spremljanje in spreminjanje telesnega fitnesa. Vizija SLOfit-a je vzpostavitev 
dolgoročnega, vseživljenjskega spremljanja posameznikovega telesnega fitnesa in nekaterih kazalnikov, s 
pomočjo katerih se lahko določi življenjski slog posameznika. 
SLOfit omogoča, da starši spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke 
primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov, pri tem pa so opozorjeni na morebitna zdravstvena 
tveganja otroka. 
V času po daljši izolaciji, brez rednega vsakdanjega gibanja in športnih dejavnosti, je spremljava še toliko 
bolj pomembna.  
Športni pedagog je že v preteklem letu staršem posredoval gesla za vstop v aplikacijo.  
NOSILEC: Leskovar R. 
 
d) Ostale oblike sodelovanja s starši                  
Sodelovanje s starši se uresničuje tudi z obiski staršev v šoli, z organizacijo različnih delavnic in srečanj, na 
katerih sodelujejo starši in učenci, po potrebi obiski učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev na učenčevem 
domu, individualnimi ali s skupinskimi pogovori staršev z učitelji, s svetovalno delavko, z ravnateljico ter 
preko članov Sveta staršev in Sveta zavoda. V naslednjem letu bomo staršem, glede na epidemiološke 
razmere,  ponudili še naslednje priložnosti za druženje: 

Dejavnost Datum 

Delavnice za starše za uporabo eAsistenta in orodij v okolju Office365  
1. r.: 7. 9. 2021, nato 
vabila staršem 

Trajnostna mobilnost Gremo peš s Kokoško Rozi 4.–8. 10. 2021 

Predavanje za starše  »Ne nasilju«, Janez Pravdič, spec. za policijsko preventivo 9. 11. 2021 

Projekt Simbioza šola - Simbioza giba Oktober 2021 

Projekt Simbioza šola - Računalniške delavnice 
December 2021 

Januar 2022 

Božično- novoletni koncert PZ in sejem izdelkov učencev  dobrodelna prireditev 3. 12. 2021 

Pozdrav pomladi (1. do 5. r. PB) 30. 3. 2022 

Novosti in varnost v cestnem prometu, člani ZŠAM Poljčane  12. 4. 2022 

5. Knjižni sejem v avli šole 12. 4. 2022 

Medgeneracijsko branje (učenci - starši/stari starši), Bornšek P. Oktober 2021 

Zaključek projekta Pasavček, 1. r. Junij 2022 

Valeta 14. 6. 2022 
 
 

XV.  PROGRAM DELA IN SODELOVANJA Z OKOLJEM 
1. Sodelovanje z ustanoviteljico Občino Poljčane 
- Področja sodelovanja:  področje skupne zaposlitve čistilke, izdelava predloga potreb šole za občinski 
proračun, oddaja dokumentacije (Finančni načrt, Polletno finančno poročilo, Poročilo o upravljanju 
telovadnice), sodelovanje na področju upravljanja telovadnice, sodelovanje na kulturnem področju pri 
organizaciji različnih dogodkov na lokalnem nivoju, sodelovanje z RCN Poljčane … 
Delavci šole se bodo dejavno vključevali v delo določenih občinskih organov:  
1. Vinko Zobec je občinski svetnik, 
2. Vošinek Suzana je članica Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu.  
 
2. Sodelovanje z različnimi šolami in vzgojno-varstvenimi organizacijami 
a) Na nivoju učencev se bomo udeležili različnih srečanj in tekmovanj učencev  glede na ponudbe in razpise. 

Učitelji se bodo udeležili izmenjave dobrih praks v okviru PSOŠ Maribor. Prav tako bomo  navezovali in 

http://www.slofit.org/o-slofit/vizija-razvoja
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ohranjali stike z drugimi šolami ter sodelovali na področju organizacije skupnih prevozov učencev na 
natečaje, tekmovanja. Sodelovali bomo tudi v okviru dela z nadarjenimi učenci.  
S šolo Kajetana Koviča Radenci bomo sodelovali na razpisu Občine Radenci Sanje so velika skleda. 
Z šolami  OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava, OŠ Gustava Šiliha Maribor, Center za sluh in govor Maribor, 
OŠ Miklavž na Dravskem polju bomo sodelovali kot mentorska šola v projektu Pogum.  
V programu Erasmus+ smo koordinacijska šola in sodelujemo z OŠ Anice Černjeve Makole, OŠ Stari Grad, 
Užice, Srbija in Antakalnio Progimnazija, Vilna, Litva. 
Ravnateljica prevzema vodenje aktiva ravnateljev občin Slov. Bistrica, Makole, Oplotnica, Poljčane.  

b) S srednjimi šolami in podjetji (v okviru dni dejavnosti, razrednih ur) bomo sodelovali zlasti na področju 
karierne orientacije devetošolcev. Učenci devetih razredov se bodo skupaj s starši udeležili 
informativnih dni na srednjih šolah. 
V okviru razrednih ur bodo potekale predstavitve srednjih šol po dogovoru s šolsko svetovalno službo.  

c) Dijakom strokovnih srednjih šol bomo omogočali izvajati različne izobraževalne obveznosti (praksa, 
posamezne naloge, raziskovalne dejavnosti). 

d) Nadaljevali bomo s sodelovanjem z Vrtcem Poljčane. To sodelovanje se bo uresničevalo zlasti v druženjih 
v posameznih dneh dejavnosti (organizacija revije vrtčevskih pevskih zborov v telovadnici šole, 
izmenjava likovnih razstav, novoletna krajevna tržnica, predstavitev glasbene šole Slov. Bistrica , skupna 
dejavnost Gremo peš …).   

 
3. Sodelovanje z Univerzama Maribor, Ljubljana in drugimi kadrovskimi šolami ter vključevanje v 
nacionalne in mednarodne projekte 

Študentom kadrovskih šol bomo omogočili opravljanje obvezne pedagoške prakse na naši šoli. Ta praksa 
bo potekala za vsak letnik po posebej izdelanem programu. Vsakemu študentu bomo določili mentorja.  
 

4. Vključevanje v projekte sofinancirane iz EU sredstev 
V skladu s pogoji razpisov in  možnostmi se bomo odzivali na razpise, ki se sofinancirajo iz EU sredstev. 
Julija 2021 smo  kandidirali na razpisu ZRSŠ v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Septembra bomo 
kandidirali v organizaciji Šole za ravnatelje v programu Učim se biti učitelj 4. Tudi sicer bomo iskali in se 
vključevali na ustrezne razpise projektov, ki se sofinancirajo iz EU sredstev. V teko sta projekta Erasmus+ 

(CMEPIUS), Pogum (ZRSŠ). 
 

 5.  Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo 
a) Glede na epidemiološko stanje v državi bomo z ZRSŠ sodelovali v živo oz. preko videosrečanj, seminarjev 

in drugih oblik izobraževanj. Predvsem bomo sodelovali na področju uporabe digitalne tehnologije pri 
pouku in poučevanju na daljavo in na področju določanja temeljnih učnih ciljev na posameznih 
predmetnih področjih. 

b) Med šolskim letom bomo po potrebi vzpostavljali individualne  stike s predstavniki omenjenega zavoda 
na različnih področjih (usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, razreševanje strokovnih vprašanj. 

c) Učiteljica Oder Barbara bo tudi v tem letu  aktivno sodelovala v dveh projektih ZRSŠ za razvijanje 
kakovostne   pedagoške prakse v slovenskih osnovnih šolah:  
- Razvojna naloga: Ustvarjanje učinkovitih okolij za 21. stoletja (2020–2023) 
V nalogo so vključeni vsi predmeti in področja, ki jih strokovno podpira ZRSŠ. Vključeni učitelji 
razvijajo formativno spremljanje, pri tem so še posebej osredotočeni na: 
- dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in privlačen način,  
- to, da je slišan in upoštevan glas učencev ter na njihovo vsestransko dobro počutje,  
-    spodbujanje medvrstniškega sodelovanja in zavzemanje za vzpostavitev partnerskega odnosa z        
     učenci. 

      - Sodelovanje v Predmetno razvojni skupini za matematiko (2020–december 2021) 
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Temeljni cilj dela v predmetni skupini je aktivna in inovativna soudeležba  
- pri pripravi in razvijanju nekaterih oblik usposabljanj za učitelje in pri razvoju didaktičnih gradiv  

ter 
- pri pripravi učnih načrtov in drugih kurikularnih dokumentov predmeta/področja.«  

 
d) Peto oz. zadnje leto bomo aktivno delovali v projektu ZRSŠ, ki se sofinancira iz EU sredstev Pogum 

(»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in 
okoljem v osnovnih šolah«) kot mentorska šola. V projektu aktivno delujejo Oder B., Vuk S., 
Zidarič N., Golob L., Pegan M., Robnik T., Ternovšek I., Skerbiš M., Vantur V., Vošinek S., 
Podjaveršek Z., občasno, pri posameznih dejavnostih se pridružujejo še  C. Plošinjak J., Sabolič G., 
Zgubič T.,   Leskovar R., Kralj S. V tem letu bomo ponovno preverili učinkovitost izdelanega modela 
vključevanja kompetenc podjetnosti v dejavnosti za doseganje učnih ciljev za učence od 6. do 9. 
razreda.  
Ker se projekt zaključuje bomo pripravili zaključne ugotovitve, prispevek za monografijo in se 
udeležili zaključne konference, ki bo predvidoma 28. 5. 2022. 

 
6. Ministrstva 
- Z MIZŠ bomo sodelovali na različnih področjih organizacije dela in življenja, predvsem na področju 

organizacije pouka glede na epidemiološko situacijo v državi, pri pridobivanju računalniške opreme za 
učence, v kolikor z njo ne razpolagajo (nimajo računalnika, več otrok v družini …),  prav tako pa še na 
področjih: sistemizacija, delo z OPP, financiranje, različni projekti in natečaji, javni razpisi, kjer bomo  
izpolnjevali pogoje razpisov ... 

-  Z MK bomo sodelovali na področju izvajanja Sheme šolskega sadja in izvedbe Tradicionalnega slovenskega 
zajtrka. 

- Z MJU bomo sodelovali v različnih dejavnostih na področju javnih razpisov.  
- Z MZ se bo nadaljevalo sodelovanje na področjih testiranj in cepljen proti covid-19. 
 
7. NIJZ, regijska epidemiološka služba NIJZ (glede na epidemiološko situacijo v državi) 
Z NIJZ bomo sodelovali v primerih: 
- če starši sporočijo, da ima otrok/učenec ali družinski član okužbo s koronavirusom,  
- če sporoči zaposleni, da ima sam ali družinski član potrjeno okužbo s koronavirusom, 
- v primeru, ko je potrebno sprejeti odločitev, da se učenci določenega oddelka ali več oddelkov iz 

zdravstvenih razlogov izobražujejo na domu,  
- druga vprašanja in dileme glede zdravstvenega stanja in sprejemanja odločitev o načinu izobraževanja 

v povezavi s covid-19. 
  
8. Sodelovanje z različnimi institucijami 
Sodelovali bomo: 

a) s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike Maribor na področju dela in usmerjanja otrok z 
vedenjskimi in čustvenimi težavama ter šibko osebnostno in socialno prilagojenostjo,  

b) s Policijsko postajo Slovenska Bistrica in PUM Maribor na področju izvajanja preventivnih projektov, 
prometne varnosti, razreševanja nasilnih ravnanj in vedenj, prevozov učencev …  

c) s CSD bomo sodelovali na področju podpore in pomoči učencem s primanjkljaji na socia lnem in 
ekonomskem področju, 

d) z ZD Slov. Bistrica bomo sodelovali v zdravstveni preventivi in vzgoji, izvajanju zdravstvenih pregledov 
učencev, izvajanju zdravstvene vzgoje v šoli in izvajanju testiranj in cepljen za covid-19. 
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9. Sodelovanje s podjetji, z organizacijami in društvi v občini in širšem lokalnem okolju 
S tesnim povezovanjem šole z lokalno skupnostjo dosegamo višjo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. 
Zato si bomo prizadevali, da bo delo šole čim bolj odprto in dostopno predstavnikom širše skupnosti. Veseli 
bomo vseh pobud za sodelovanje. V skladu z LDN šole in v vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu 
bomo poudarjali pripadnost domači skupnosti in ekološko naravnanost mladih v lastnem lokalnem okolju 
ter uveljavljanje trajnostnega razvoja. Še posebej na področju interesnih dejavnosti bomo iskali in sprejemali 
za naše učence zanimive ponudbe. Tesne stike bomo nadalje krepili z društvi, ki vključujejo v svoje vrste 
šolsko mladino: ZŠAM Poljčane, KUD Janka Živka Poljčane, KUD Andreja Stefanciosa  Studenice, RK Poljčane, 
PGD Poljčane, Šahovski klub Slovenec, FD Košuta … Ohranjali bomo sodelovanje z Domom dr. Jožeta Potrča.  

Sodelovali bomo pri  izvedbah proslav in prireditev  ob občinskem prazniku, pri organizaciji in izvedbi 
Poljčanskega teka, na Veselem decembru. Učence bomo vključevali v različne dejavnosti, ki jih bodo 
organizirali Občina Poljčane, organizacije in društva v lokalnem okolju.  
Člani ZŠAM Poljčane bodo prvi in predvidoma drugi teden skrbeli za varnost učencev v cestnem prometu 
zjutraj in po pouku. Sodelovali bodo v aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi in nam pomagali pri usmerjanju 
obiskovalcev pri večjih prireditvah. Izvedli bodo tudi predavanje za starše in učence 3. VIO na temo 
prometna varnost in spremembe pravil v cestnem prometu. 
Knjižnici Josipa Vošnjaka enota Poljčane bomo še naprej omogočali izvajanje različnih dejavnosti za otroke 
in krajane v prostorih šole. Strokovni delavci imajo možnost brezplačne izposoje strokovne literature.  
Pričakujemo tudi večjo povezanost šolske in krajevne knjižnice za promocijo branja, ki v času izobraževanja 
na daljavo ni bilo tako intenzivno spodbujano kot običajno.  
 
10. Javni zavoda za šport Slov. Bistrica, Zavod za šport Ptuj  
Sodelovanje poteka kot usklajevanje športnih tekmovanj osnovnošolsk ih otrok. 
Ranko Leskovar je predsednik Centra ŠŠD, Slov. Bistrica in član Sveta zavoda za šport Slov. Bistrica.  
 
11. Učni poligon Dole 
Sodelovali bomo z drr. Ano Vovk Korže na Učnem poligonu Dole. In v času ponovnega vzpostavljanja 
šolskega vrta. 
 

XVI.  ŠOLSKA PREHRANA 
Ceno malice določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport . V tem šolskem letu je ministrica zvišala 
ceno malice za 12,5 odstotka (10 centov) in znaša 0,90 EUR. Ceno zajtrkov in kosil pa oblikuje šola na osnovi 
cen dobaviteljev živil, materialnih stroškov in stroškov zaposlenih za pripravo zajtrkov in kosil; spreminja se 
lahko tudi med šolskim letom. 
Glede na povečanje  cen živil, dvig cen odvoza bioloških odpadkov, dvig stroškov dela in opremo starejšo od 
10 let, moramo v tem letu povečati ceno zajtrka in kosil. Cene šolske prehrane so tako naslednje:  

 1.–4. razred 5.–9. razred 

Zajtrk (€) 0,40 0,50 

Malica (€)           
 

0,90 
Subvencijo malice prejemajo učenci po odločbi CSD.  

Kosilo (€) 2,15 2,45 

Subvencijo kosila prejemajo učenci po odločbi CSD. 

Kosilo (€) – dnevni nakup 2,65 2,95 

 
ODPOVED PREHRANE 
1. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, 
odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.  
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2. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas 
odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi elektronsko preko eAsistenta.  
3. Odjava zajtrka in šolske malice oddana do 9. ure velja z naslednjim dnem oz. z dnem, ki ga določi 
oseba, ki je podala odjavo. Odjava šolske malice za nazaj ni mogoča. 
4. Odjava šolskega kosila oddana do 9. ure velja za tekoči dan oz. za čas, ki ga določi oseba, ki je podala 
odjavo. Odjava šolskega kosila za nazaj ni mogoča. 
Starši si sicer želijo, da bi se lahko tudi malica odpovedala za isti, to je prvi dan, ko učenec manjka v šoli  (tako 
kot kosilo).  S strani šole  to ni mogoče, ker so živila za malico že naročena in tudi dostavljena do 6.30. Kosilo 
pa se začne pripravljati ob 9.00 in je tako mogoče še isti dan upoštevati odjavo. 
 

Sedežni red učencev v jedilnici pri malici – upoštevanje priporočil NIJZ    
je pri vseh treh obrokih organiziran tako, da sedijo učenci v jedilnici po oddelkih med katerimi je 
priporočena razdalja. 

 
ZAJTRK 

7.30–8.15 

1. Skupina: 7.30 – 7.45: 1. in 2. razred 

2. Skupina: 7.45 – 8.00: 3., 4. r. in 5. a 

3. Skupina: 8.00 – 8.15: 5. b, 6. – 9. razred 
Razkuževanje in čiščenje poteka sproti, do 8.00 dežurni učitelj ali kuharica, nato 
dežurna čistilka. 

  
MALICA 

  

PRVI DRUGI 

5. a, b, 6. a  v jedilnici 
6. b  v avli 

7.–9. r. v učilnicah (nosijo sami) 

4. a, b, 3. a  v jedilnici 
3. b  v avli 

1. in 2. r. v učilnicah (bo nastavljena) 

AKTIVNI ODMOR po 
otvoritvi igrišča 

1. do 4. r.  5.do 9. r. 

  
KOSILO 

12.00–13.50 

  

12.00–12.20 JEDILNICA: 1.A, 1. B, 5.A 

AVLA: 4.A, 3.B  

ČIŠČENJE   

12.30–12.50 JEDILNICA: 2.A, 2.B, 5.B 

AVLA: 4.B, 3.A 

ČIŠČENJE   

13.00–13.20 JEDILNICA: 6.A, 6.B, 7.A 

AVLA: 7.B, 8.A 

ČIŠČENJE   

13.30–13.50 JEDILNICA: 8.B, 9.A, 9.B 

Pri mizi sedi po 6 učencev. 

 Učenci, ki nadaljujejo pouk NIP ali IP (po dogovoru z učiteljem)  

13.30–13.50  
  
Nakup dnevnega kosila: bon za dnevno kosilo kupijo učenci v tajništvu do 9.15 ure.  
V začetku šolskega leta so starši prijavili: 81 zajtrkov, 327 kosil in 369 malic. V šolski kuhinji pripravljajo 7 
dietnih obrokov. 
Ob koncu šolskega leta načrtujemo preverja zadovoljstvo uporabnikov s šolsko prehrano.  
 

XVII.  DELO SVETA ZAVODA IN SVETA STARŠEV  
a) Svet zavoda 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, pedagoških in drugih  delavcev ter staršev. Svet sprejema 
Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi ter odloča o zadevah, ki so zapisane v Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
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Sestava in člani Sveta zavoda:  

 predstavniki ustanovitelja: Urška Kušar, Jelka Hribernik, Boris Kodrič 

 predstavniki šole:  Leonida Golob, Sabina Kralj, Ranko Leskovar, Tina Robnik, Ines Žitnik 

 predstavniki staršev: Karmen Gros Hrastnik, Petra Vrhovnik, Katja Stegne 

 
Predsednica Sveta zavoda je Sabina Kralj. 
Mandat članov Sveta zavoda traja od 1. marca 2020 do 29. februarja 2024. 
 
b) Svet staršev 
Svet staršev je oblika vključevanja staršev v življenje in delo šole ter uveljavljanja njihovega vpliva na življenje 
in delo šole. Člane sveta izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Svet staršev se bo 
sestajal po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet bo obravnaval Letni delovni načrt šole, učno -vzgojne 
uspehe, vsebino roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugo. Skrbel bo za povezovanje šo le z okoljem, v 
katerem šola deluje. 
Izvoljen predstavnik bo sodeloval z Zvezo aktivov svetov staršev mariborske regije.  
 

XVIII.  URESNIČEVANJE SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV    
(Vir: okrožnica MIZŠ, št. 6030-2/2018/15, 15. 5. 2018) 
Nova evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR, General Data Protection Regulation) se 
je začela uporabljati 25. 5. 2018 v državah članicah EU. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP -1) zato 
velja le, v kolikor ni v nasprotju z GDPR. 
GDPR opredeljuje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Med njimi so pravica do 
dostopa, popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, do ugovora in prenosljivosti podatkov.  
GDPR prinaša tudi zahtevo imenovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Med drugimi 
nalogami je naloga pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov odgovarjanje na zahtevke 
posameznikov v zvezi z obdelavami njihovih podatkov ter vzdrževanje določene komunikacije z državnim 
nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov (informacijski pooblaščenec). 
Za našo šolo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:  

Ime in priimek Katja Tretjak, univ. dipl. prav. 

Delovno mesto Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska 
cesta 69, 3000 Celje 

Elektronski naslov katja@czpp.si 

Telefon 059 340 910 

 

 

XIX.  SPREMLJANJE URESNIČEVANJA  DELOVNEGA  NAČRTA ŠOLE 
Realizacijo mesečnih delovnih načrtov bomo ugotavljali na pedagoških konferencah učiteljskega zbora. Na 
teh konferencah bomo vnašali v LDN tudi spremembe, ki jih v  začetku šolskega leta ni bilo mogoče 
predvideti. Dokumentacijo o tem predstavljajo zapisniki pedagoških konferenc učiteljskega zbora. O 
spremembah bo razpravljal Svet staršev, potrjeval pa jih bo Svet zavoda.  
Ob koncu ocenjevalnih obdobij bomo razpravljali o realizaciji LDN na pedagoški konferenci učiteljskega 
zbora, na Svetu zavoda in Svetu staršev. Ugotovitve in predloge bomo vnesli v zapisnike konferenc oziroma 
sej in jih v skladu z dogovori realizirali. 
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Posebno skrb bomo posvetili analizi kakovosti opravljenih nalog. Zaključno poročilo o realizaciji LDN šole 
bomo sestavili v mesecu juniju in ga obravnavali na konferenci učiteljskega zbora, na Svetu staršev ter na 
seji Sveta zavoda v septembru. 
NOSILKA: ravnateljica 
ROK: februar, junij 2022 
 

XX.  INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT 
Vsak pedagoški delavec pripravi na podlagi tega LDN šole svoj letni delovni načrt za vzgojno-izobraževalno 
delo za šolsko leto 2021/22. 
NOSILCI: vsi učitelji, ravnateljica 
ROK: september 2021 
 
 

XXI.  POSEBNA DOLOČILA 
Sestavni deli Letnega delovnega načrta šole so in se hranijo v šoli: 
–  letni delovni načrti strokovnih delavcev, 
–  letni delovni načrti razrednikov, vodij strokovnih aktivov, mentorjev interesnih dejavnosti,  
– urnik dopolnilnega in dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, dopoldanskih govorilnih in svetovalnih ur, 
– mesečni načrti dejavnosti, 
– Načrt dela z nadarjenimi učenci izven in v okviru pouka. 

 
Svet zavoda in učiteljski zbor lahko med letom Letni delovni načrt dopolnjujeta in spreminjata.  
 
Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22 je bil   
- obravnavan na uvodni pedagoški konferenci, 26. 8. 2021 in  
- na Svetu staršev, 28. 9. 2021 ter  
- sprejet na Svetu zavoda 30. 9. 2021. 
 
 
mag. Francka Mravlje,                                                                                Kralj Sabina,   
 ravnateljica                                                                                predsednica Sveta zavoda                                

                                 
 

                                 


