PUBLIKACIJA
osnovne šole Predoslje Kranj

Odgovornost
Spoštovanje
Znanje

Šolsko leto 2020/2021

Nagovor ravnateljice
Novo šolsko leto je tukaj. Prepričana sem, da ste tudi vi, dragi učenci, težko čakali na prvi september. Vsako šolsko leto
se pričenja s pisanjem nove zgodbe. Tudi v šolskem letu 2020/2021 nas čakajo nove priložnosti in novi izzivi. Šolsko leto
pričenjamo s 449 učenci (211 dečkov in 238 deklic). Odprli smo dodatni oddelek 6. razredov in tako oblikovali kar 21
oddelkov. Toliko jih v zgodovini OŠ Predoslje Kranj še ni bilo. V tri oddelke smo razdelili 5., 6. in 9. razrede.
Sledili bomo viziji naše šole in dolgoročnim usmeritvam. Vsem otrokom bomo zagotavljali enake možnosti za delo in
učenje, posebno skrb pa bomo namenili aktivnim oblikam pouka in razvijanju bralne pismenosti. Nadaljevali bomo tudi
s preizkušanjem novega koncepta razširjenega programa Gibanje zdravje in dobro psihično in fizično počutje otrok ter se
priključili razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.
Šola bo pripravila ponudbo dejavnosti s posameznih področij glede na splošne usmeritve in priporočila, potrebe in izražene
interese učencev, prostorske in kadrovske pogoje šole ter možnosti, ki jih ponuja širše okolje. Učencem bomo ponudili 5 ur
gibanja na teden v raznih oblikah in z različnimi vsebinami. Dejavnosti se bodo izvajale pred, med in po pouku, v prostih
urah in v podaljšanem bivanju. Učenci bodo lahko izbrali med ponujenimi vsebinami, nekatere vsebine pa bodo del šolske
rutine, ki vključujejo vse učence.
Seveda pa smo in bomo storili vse, da bomo učencem zagotovili varno in spodbudno učno okolje. Šolsko leto pričenjamo
z modelom B, ki predvideva pouk v šoli za vse učence z omejitvami, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter
izvajanje preventivnih ukrepov.

Dragi ucenci,

bodite vedoželjni in nasmejani. Postavljajte si visoke cilje. Pomagajte drug drugemu. Napišite zgodbo polno uspehov
in zanimivih ter nepozabnih naukov in dogodivščin. Želim vam, da bi znali v vsaki drobni stvari, ki se pojavi v vašem
življenju, v vsakem kratkem dnevu, ki ga preživite, v vsakem človeku, ki ga srečate, najti nekaj lepega in dobrega.
Pomembno je, da se znate smejati in se veseliti, ter si pomagati med seboj.
Želim vam, da tudi v tem šolskem letu uspešno premagujete vse ovire in si pridobite mnogo novega znanja, prijetnih
spominov ter izkušenj.

Spoštovani starši,

v publikaciji smo zbrali pomembne podatke in napotke iz življenja in dela naše šole. Naj vsem služi kot vodnik med
šolskim letom. Vse podatke in tekoče šolske dogodke boste lahko spremljali tudi na šolski spletni strani. Vsekakor
pa boste podrobne in celovite informacije lahko dobili osebno pri razrednikih, učiteljih, v šolski svetovalni službi,
tajništvu, računovodstvu in pri meni.
Smo strokovno dobro podkovana ekipa, na novo šolsko leto smo se kvalitetno pripravili, pripravljene imamo
tudi vse scenarije, če bo morda potrebno pouk izpeljati na daljavo zaradi Covida-19.
Veselimo se novih izzivov, ki jih prinaša šolsko leto. Sodelujte z učitelji, kajti oni želijo, da vaši otroci, naši učenci,
napredujejo, tu so, da bi jih naučili in pripravili na življenje. Želijo sodelovati z vami, saj je to prava pot, da učenci
pridobijo največ znanja in dobre učne navade, ki so pomembne za uspešno šolanje in nenazadnje za življenje.
Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo doseči najvišje cilje.
Uspešno šolsko leto želim.
Ravnateljica Janja Sršen
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1.1 Ustanovitelj
Ustanovitelj šole je Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

1.2 Šolo upravljajo
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

1.3 Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so:
• učiteljski zbor,
• oddelčni učiteljski zbor,
• strokovni aktiv in
• razredniki.

1.4 Organiziranost učencev
Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, katerih predstavniki tvorijo parlament učencev. Ta predstavlja izvršilni organ skupnosti učencev šole. Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčne skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, načrtuje razne dejavnosti, za katere se učenci dogovorijo
... Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli.

1.4.1 Oddelčna skupnost
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole.
Ure oddelčnih skupnosti so organizirane preduro vsakih 14 dni ob sredah in trajajo celo šolsko uro. Namenjene so medsebojnemu spoznavanju in povezovanju, razreševanju nesoglasij ter načrtovanju skupnih ciljev.
Učenci:
• sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravilih šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore,
• obravnavajo učni uspeh v oddelku,
• organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,
• oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov,
• obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
• oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
• organizirajo različne akcije in prireditve,
• opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole, ki pod vodstvom mentorja opravljata različne dejavnosti glede na temo, ki jo vsako leto izbere državni otroški parlament.
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1.4.2 Vloga razrednika
Učenci vse želje, probleme, prošnje in zahteve najprej rešujejo z razrednikom pri razredni uri. Za nekatere probleme
lahko dobijo ustrezen strokovni nasvet in pomoč v svetovalni službi. Svoje probleme lahko izpostavijo in rešujejo tudi
preko Skupnosti učencev šole.

1.4.3 Šolski parlament
je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Šolski parlament skliče mentor.
Člani šolskega parlamenta so predstavniki razrednih skupnosti. Izbrana tema za šolsko leto 2019/2020 je »Moja poklicna prihodnost«. S tem šolskim letom se začenjajo že 30. otroški parlamenti. Mentorica v tem letu je učiteljica
slovenščine, Eva Traven.
Šolski parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se
izvaja na šolski ravni, nadgradi se s parlamentom na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem
otroškem parlamentu. Poteka že od leta 1990. Šolski parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno
spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme, o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju,
kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.
Deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah
v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci zberejo delegacijo za občinski parlament,
na občinskem otroškem parlamentu zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo
interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

1.5 Svet staršev šole
Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan Svet staršev šole. Sestavljen je tako,
da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka

1.6 Šolski sklad
Na šoli uspešno deluje Šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti šole (dejavnosti, ki se ne financirajo
iz javnih sredstev) in sicer za podporo nadstandardnim dejavnostim, zviševanje standarda pouka, dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, predvsem pa se iz sklada pomaga socialno šibkim družinam. Šolski
sklad pridobiva sredstva od prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so trije predstavniki šole in štirje
predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev in Svet zavoda.
S sredstvi šolskega sklada vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev vzgojno–izobraževalnega dela.
Le-tega uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom, veliko skrb pa posvečamo tudi učencem iz socialno manj spodbudnih okolij.
Zahvaljujemo se staršem in vsem ostalim donatorjem, ki že leta s prostovoljnimi prispevki pomagate
k izboljšanju pogojev za delo.
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Vizija šole, poslanstvo,
vrednote, vzgojna nacela

2

2.1 Vizija
V prijetnem, varnem in ustvarjalnem vzdušju ter v sodelovanju s starši želimo vzgajati in usmerjati učence k odgovornosti, spoštljivosti in strpnosti. Stremimo k podajanju kakovostnega znanja in spodbujanju kritičnega mišljenja,
pozitivne samopodobe ter krepitvi samostojnosti učencev.

2.2 Naše poslanstvo
Strokovni delavci šole, učenci, starši in zunanji sodelavci naše šole želimo medsebojno spoštovati strokovno delo in
poslanstvo šole, izvajati vzgojno–izobraževalni proces v zdravem in varnem okolju ter dosegati optimalne vzgojno–izobraževalne dosežke. Za to vsi odrasli sodelujoči prevzemamo osebno odgovornost, učenci pa jo ob našem
zgledu in vzgojnem usmerjanju postopno pridobivajo, se je v skladu z razvojno stopnjo vse bolj zavedajo in jo
uresničujejo.

2.3 Vrednote
Odgovornost, spoštovanje, znanje.

2.4 Vzgojna načela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omogočanje pogojev za optimalen razvoj vsakega posameznega učenca,
razvijanje sposobnosti in močnih področij vsakega učenca,
razvijanje strpnosti, sodelovanja in medsebojne pomoči,
skupno reševanje težav in iskanje rešitev z dogovori in kompromisi,
razvijanje pozitivnega in spoštljivega odnosa do narave in vsega, kar nas obdaja,
omogočanje spoznavanja samega sebe in okolice, spodbujanje pozitivnega in spoštljivega odnosa do
sebe in do vsakega drugega posameznika ter iskanje pozitivnih lastnosti posameznikov,
omogočanje spoznavanja in razumevanja pomena skupnih vrednot in pravil,
ozaveščanje za sprejemanje odgovornosti in posledic svojih dejanj,
spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, iskrenosti in zaupanja,
pozitiven odnos do otroka (verjamemo, da vsak učenec zmore učno napredovati in se učiti socialno
sprejemljivih oblik vedenja),
pozornost in naklonjenost vsakemu učencu,
varstvo telesne in duševne integritete vsakega učenca.
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Cilji šole in prednostne naloge
v letnem delovnem nacrtu šole

3

3.1 Cilji šole
so opredeljeni na naslednjih ključnih področjih:

3.1.1 Vzgoja
vzgoja za red in spoštovanje pravil,
• kulturno obnašanje in pozitiven odnos do hrane,
• spodbujanje solidarnosti, medsebojnega spoštovanja,
• krepitev samopodobe.
•

3.1.2 Pouk
•
•
•
•
•
•

postavljanje visokih, a realnih pričakovanj,
formativno spremljanje,
ustvarjanje inovativnega učnega okolja z iskanjem sodobnih metod, oblik, strategij, spodbujanje
sodelovalnega učenja,
izkustveno, raziskovalno in vseživljenjsko učenje,
učenje učenja in redno opravljanje domačih nalog,
skrb za izboljšanje bralne kulture in razvijanje bralne pismenost.

3.1.3 Razvoj zaposlenih
•
•
•
•
•
•

okrepitev zaupanja,
spodbujanje sodelovalnega učenja, sistematične izmenjave izkušenj in dobre prakse, spodbujanje
k samostojnemu iskanju rešitev problemov,
praktično izvajanje izboljšav in evalvacij na področju, ki ga izberemo sami,
spodbujanje sodelovalnega vodenja,
stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje,
skrb za klimo in kulturo šole, ki spodbujata razvoj, stalno učenje in ustvarjata zaposlenim prijazna
delovna mesta.

3.2 Prednostne naloge
3.2.1 Skrb za ugodno klimo in kulturo šole
•
•
•
•
•

medpredmetno sodelovanje,
medsebojne hospitacije,
skrbeti za pretok informacij,
tematske konference, strokovne razprave,
letni razgovori.
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3.2.2 Poglabljanje dela na notranji prenovi pouka - ustvarjanje inovativnega učnega okolja
•
•
•
•
•
•
•

udejanjanje ustvarjalnosti in avtonomije učiteljev pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa,
uporaba IKT podpore,
izvajanje medpredmetnega povezovanja (po horizontali in vertikali),
nenehno iskanje novih poti za življenjsko poučevanje, za boljše poučevanje, učenje in znanje,
spodbuditi učenje učenja, poseben poudarek na podajanju povratne informacije
uvajanje medsebojnih hospitacij,
strokovne razprave aktivov,
nadaljevanje z delom strokovnega aktiva medpredmetno in znotraj predmetnega področja,
skrb za profesionalno rast učiteljev.

3.2.3 Povečati interes in motivacijo za branje in pisanje, graditi bralno pismenost,
poudariti učenje učenja
•
•
•
•
•

povečanje motivacije in interesa za branje,
vključevanje aktivnosti za povečanje interesa za pisanje (v glasila, literarne natečaje, spletno stran ...),
spodbujanje branja z razumevanjem (delo z viri, navodili, pisanje navodil), vsak učitelj vključi v svoj LDN učitelja,
uvajanje bralnih učnih strategij pri vseh predmetih,
vodenje učnega pogovora z »odprtimi vprašanji«, utemeljevanji, spodbujanje kritičnega mišljenja.

3.2.4 Izobraževanje pedagoških delavcev
•
•
•
•
•
•

poudarjeno samoizobraževanje,
izobraževanje glede na prednostne naloge posameznika in šole,
poročanje o novih znanjih, pridobljenih na izobraževanjih,
medsebojne hospitacije in izmenjava primerov dobre prakse,
strokovne razprave na aktivih,
skupna izobraževanja na šoli.

3.2.5 Udejanjanje vzgojnega načrta
•
•
•
•
•
•
•

vzgoja za nenasilje (izvajanje šolske in medvrstniške mediacije),
razvijanje strpnosti, sprejemanja drugačnosti (razredne ure, kontekst pouka, dnevi dejavnosti),
razvijanje kulture odnosov in pozitivne komunikacije (razredne ure, kontekst pouka, dnevi dejavnosti),
pogovorne ure v šolski svetovalni službi za učence in starše v smislu preventive,
operacionalizacija vzgojnega načrta na nivoju oddelka,
dosledno beleženje kršitev pravil in ustrezno ukrepanje,
skrb za dvig učenčeve samopodobe, zapis pohval.
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Organizacijska shema
in organizacijske enote

4

4.1 Vodstvo šole
Janja Sršen, ravnateljica
(04) 281 04 12
janja.srsen@guest.arnes.si

Katja Perčič Košir, pomočnica ravnateljice
(04) 281 04 13
katja.percic@guest.arnes.si

4.2 Tajništvo in računovodstvo
Valentina Plevnik
Polona Zelnik		
Maja Plevel		

tajnica VIZ		
računovodkinja		
računovodkinja		

(04) 281 04 00 valentina.plevnik@guest.arnes.si
(04) 281 04 18 polona.zelnik@guest.arnes.si
(04) 281 04 19 maja.plevel@guest.arnes.si

Delovni čas v tajništvu in računovodstvu je od 7.00 do 15.00. Za učence in starše so v tajništvu uradne
ure vsak dan od 7.00 do 9.00 ter med 12.00 in 14.30.

4.3 Svetovalna služba in drugi strokovni delavci
Saša Pesrl		svetovalna delavka			sasa.pesrl@guest.arnes.si
Maja Iskra		

specialna pedagoginja

maja.iskra@guest.arnes.si

Helena Piškur		specialna pedagoginja			helena.piskur@guest.arnes.si
Katja Knific		knjižničarka				katjaknif@guest.arnes.si
Aleksandra Jusić		knjižničarka				aleksandra.jusic@gmail.com
Boštjan Orehar		računalnikar				bostjan.orehar@guest.arnes.si
Helena Vidmar		
vodja šolske prehrane			
helena.vidmar1@guest.arnes.si
Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem pri
različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih problemih. Če iščete nasvet, kam po osnovni šoli,
potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kakšne so možnosti glede plačila malice, tabora,
ipd. se oglasite pri šolski svetovalni delavki.
V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 15.00
(prosimo za predhodno najavo) ali v času popoldanskih govorilnih ur.
Posebno skrb namenjamo tudi učencem s specifičnimi učnimi težavami, ki jim nudimo individualno in
skupinsko pomoč, ki jo izvaja specialna pedagoginja.
Specialna pedagoginja vam je za nasvete na voljo v času dopoldanskih ali popoldanskih
govorilnih ur. Prosimo za predhodno najavo preko ePošte ali eAsistenta.
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4.4 Učiteljski zbor
Razredna stopnja
1.a razred
• 1.b razred
• 2.a razred
• 2.b razred
• 3.a razred
• 3.b razred
• 4.a razred
• 4.b razred
• 5.a razred
• 5.b razred
• 5.c razred
• OPB		
			
•

•

GZDP

Anja Šter 		
sorazrednik: Eva Pilar
Darja Arh
sorazrednik: Mira Volčjak
Polona Sečnik
Ksenija Mugerli
Mateja Papov
Simona Vreček Šavs in Ciperle Lara
Nuša Skumavc
Anita Vrtač Pičman
Maja Resnik
Milanka Zdjelar
Ana Jerina
Matej Maček, Eva Puhar Račič, Jernej Jemec, Neja Zubčič,
Petra Špiček, Simona Jug Arih, Klementina Sambolič, Mira Volčjak,
Aleksandra Jušić, Boštjan Orehar, Lea Štajer
Matej Maček, Miha Palovšnik, Andreja Zalokar, Boštjan Orehar, Lea Štajer, Žiga Kert,
Nuša Skumavc, Katja Knific, Anita Vrtač Pičman, Petra Špiček

Jutranje varstvo v 1. razredu
• N1A (1. razred) in TJA (2.–5. razred)
•

Mira Volčjak in Eva Pilar
Anja Jurančič

Razredniki in sorazredniki predmetne stopnje
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.a razred
6.b razred
6.c razred
7.a razred
7.b razred
8.a razred
8.b razred
9.a razred
9.b razred
9.c razred

• MATEMATIKA
			

			
• SLOVENŠČINA
			
			

Helena Vidmar
Lea Štajer
Andreja Zalokar
Miha Palovšnik
Aleksandra Jušić
Jana Remic
Eva Traven
Andreja Dolničar
Žiga Kert
Matjaž Pelko
Jana Remic
Andreja Dolničar
Neja Zubčič
Eva Traven
Branka Vodopivec
Aleksandra Jušić

sorazrednik: Matej Maček
sorazrednik: Irena Gramc Zupan
sorazrednik: Helena Piškur
sorazrednik: Branka Vodopivec
sorazrednik: Neja Zubčič
sorazrednik: Simon Demšar
sorazrednik: Katja Knific
sorazrednik: Aleš Čarman
sorazrednik: Erna Fajfar
sorazrednik: Petra Špiček
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• ANGLEŠČINA

Irena Gramc Zupan
		
Simon Demšar
Simona Jug Arih
• GEOGRAFIJA
Katja Knific
			
Petra Špiček
• NARAVOSLOVJE
Helena Vidmar
• ZGODOVINA
Matjaž Pelko
• DKE
Matjaž Pelko
• KEMIJA
Katja Perčič Košir
Simona Jug Arih
• BIOLOGIJA
Lea Štajer
• FIZIKA
Andreja Dolničar
			
Erna Fajfar
• GOSPODINJSTVO
Lea Štajer
			
Helena Vidmar
• TEHNIKA
Erna Fajfar
• GLASBENA UMETNOST Žiga Kert
• LIKOVNA UMETNOST
Aleš Čarman
• ŠPORT
Andreja Zalokar
			
Miha Palovšnik

		
							

								

			

		

4.5 Knjižnica
URADNE URE: vsak dan od 7.30 do 15.00
Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno–izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam učencev
in učiteljev. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja informacijsko delo v
okviru izvajanja knjižničnih informacijskih znanj.
Knjige si učenci lahko izposojajo vsak dan glede na urnik izposoje (urnik je objavljen na spletni strani šole
in na na vratih knjižnice.
Poleg izposoje na dom (najdaljša doba izposoje je 14 dni) si učenci knjige lahko izposodijo za branje v
knjižnici.

4.5.1 Učbeniški sklad
Učbeniški sklad vodi knjižničarka. Iz učbeniškega sklada si učenci brezplačno izposojajo učbenike. Pred
koncem šolskega leta učenci in njihovi starši prejmejo seznam potrebnega gradiva za naslednje šolsko
leto. Učenci se na učbenike iz učbeniškega sklada naročajo v juniju za prihodnje šolsko leto. V prvem
tednu novega šolskega leta učbenike tudi prejmejo v šoli. Ob izteku šolskega leta učenci izposojene
učbenike nepoškodovane vrnejo v knjižnico.
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Stiki med ucitelji in starši

5

Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci.
Svetujemo vam, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, saj boste le tako učinkovito spremljali
otrokov napredek v šoli.

5.1 Govorilne ure
Dopoldanske govorilne ure
Dopoldanske govorilne ure bodo potekale na daljavo/videokonferenca, če bodo razmere dopuščale, tudi v
prostorih šole. Predhodno se boste nanje prijavili preko eAsistenta. Razpored dopoldanskih govorilnih ur posameznih učiteljev je objavljen tudi na šolski spletni strani.
Popoldanske govorilne ure
V popoldanskem času bodo govorilne ure 3. torek v mesecu od 17.30 do 18.30 v naslednjih terminih:
20. 10. 2020, 17. 11. 2020, 19. 1. 2021, 16. 3. 2021, 20. 4. 2021 in 18. 5. 2021.

5.2 Termini dopoldanskih govorilnih ur
Učitelj/ica

Razred/predmet

Dan

Ura

Prostor

Anja Šter

1.a

sreda

12.10–12.55

kabinet 1. razred

Eva Pilar

1.a

ponedeljek (A urnik)

11.55–12.40

kabinet 1. razred

Darja Arh

1.b

torek

12.10–12.55

kabinet 1. razred

Mira Volčjak

1.b

torek (A urnik)

11.55–12.40

kabinet 1. razred

Polona Sečnik

2.a

četrtek

11.55–12.40

kabinet 2. razred

Ksenija Mugerli

2.b

sreda

12.45–13.30

kabinet 3., 4. razred

Mateja Papov

3.a

ponedeljek

12.45–13.30

kabinet BUS lum

Simona Vreček Šavs

3.b

ponedeljek

12.45–13.30

kabinet BUS lum

Lara Ciperle

3.b

ponedeljek

12.45–13.30

kabinet BUS lum

Nuša Skumavc

4.a

četrtek

12.45–13.30

kabinet 3., 4. razred

Anita Vrtač Pičman

4.b

četrtek

12.45–13.30

kabinet 2. razred

Maja Resnik

5.a

sreda

9.10–9.55

kabinet 5. razred

Milanka Zdjelar

5.b

torek

10.15–11.00

kabinet 5. razred

Ana Jerina

5.c

ponedeljek

8.20–9.05

kabinet 5. razred

Helena Vidmar

6.a

četrtek

11.05–11.50

kabinet naravoslovja
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Lea Štajer

6.b

ponedeljek

9.10–9.55

kabinet naravoslovja

Andreja Zalokar

6.c

torek

11.05–11.50

zbornica

Miha Palovšnik

7.a

torek

11.05–11.50

zbornica

Aleksandra Jušić

7.b

ponedeljek

11.55–12.40

kabinet BUS lum

Jana Remic

8.a

petek

9.10–9.55

kabinet matematike

Eva Traven

8.b

četrtek

10.15–11.00

kabinet slovenskega jezika

Andreja Dolničar

9.a

sreda

10.15–11.00

kabinet matematike

Žiga Kert

9.b

četrtek

9.10–9.55

kabinet 5. razred

Matjaž Pelko

9.c

torek

11.05–11.50

kabinet naravoslovja

Aleš Čarman

likovna umetnost

sreda (B urnik)

11.05–11.50

zbornica

Branka Vodopivec

slovenščina

sreda (A urnik)

9.10–9.55

kabinet slovenskega jezika

Irena Gramc Zupan

angleščina

torek (B urnik)

9.10–9.55

zbornica

Katja Knific

geografija

sreda (A urnik)

8.20–9.05

knjižnica

Erna Fajfar

fizika, tehnika

petek (A urnik)

8.20–9.05

učilnica TIT

Neja Zubčič

matematika, OPB

sreda (A urnik)

11.05–11.50

kabinet matematike

Petra Špiček

geografija, OPB

ponedeljek (B urnik)

10.15–11.00

kabinet naravoslovja

Simon Demšar

angleščina

torek (A urnik)

9.10–9.55

kabinet slovenskega jezika

Polonca Ložar

nemščina

petek (B urnik)

11.55–12.40

zbornica

Helena Piškur

specialni pedagog

ponedeljek (A urnik)

11.55–12.40

kabinet S.P.

Maja Iskra

specialni pedagog

petek (A urnik)

11.55–12.40

kabinet S.P.

Boštjan Orehar

računalništvo

torek (B urnik)

8.20–9.05

kabinet računalništva

Anja Jurančič

angleščina 1.-5. r

četrtek (A urnik)

10.15–11.00

kabinet 5. razred

Simona Jug Arih

angleščina, kemija, OPB

petek (B urnik)

11.55–12.40

kabinet 5. razred

Matej Maček

šport, OPB

petek (B urnik)

8.20–9.05

zbornica

Jernej Jemec

likovna umetnost, OPB

petek (A urnik)

15.15–16.00

kabinet BUS lum

Eva Puhar Račič

likovna umetnost, OPB

petek (B urnik)

11.05–11.50

kabinet 1. razred

Katja Perčič Košir

kemija

sreda (A urnik)

10.15–11.00

pisarna
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5.3 Roditeljski sestanki
Uvodni roditeljski sestanek bo v septembru. Drugi roditeljski sestanek bo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja,
v začetku februarja, tretji pa konec meseca maja. Pred odhodom na tabor oz. šolo v naravi bomo pripravili še dodaten informativni sestanek. Vabila na sestanke boste prejeli preko eAsistenta.
V okviru sestankov bodo organizirana tudi predavanja z različno vzgojno problematiko, za starše
8. in 9. razredov pa še dodatno o poklicnem usmerjanju.

5.4 Opravičevanje odsotnosti
Učenec mora biti prisoten pri pouku in vseh dejavnostih obveznega šolskega programa. V primeru njegove
odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost
učenca praviloma opravičijo preko eAsistenta. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanek šteje za neopravičenega.
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka. Če se ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s
Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ.
Načrtovano odsotnost morajo starši vnaprej sporočiti razredniku. Tak izostanek lahko (strnjeno ali v več delih)
traja največ pet delovnih dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih
razlogov odobri učencu tudi daljši izostanek od pouka.
(Povzeto po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ)

5.5 Sodelovanje s starši
Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih
urah. V tem času lahko starši obiščejo tudi svetovalno službo ali vodstvo šole (prisotna bo ravnateljica ali
pomočnica ravnateljice). Dobrodošla je predhodna najava.
Vsi strokovni delavci imajo v dopoldanskem času individualne govorilne ure (razpored na oglasni deski in
spletni strani šole). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (preko elektronske pošte ali pisno).
Razredniki so dosegljivi vsak teden, nerazredniki pa vsak drugi teden.
V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji strokovnih delavcev šole, se starši najprej
pogovorijo z dotičnim strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, zaprosijo
za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi ali vodstvu šole. Nenapovedani obiski staršev v šoli
izven govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov, z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu
otrok, niso možni. Učitelji namreč k pouku ne želijo zamujati in pri izvajanju učno–vzgojnega procesa
ne želijo biti moteni. Starši lahko komunicirate z učitelji in drugimi zaposlenimi tudi preko elektronske
pošte. Elektronski naslovi strokovnih, administrativnih in vodstvenih delavcev so objavljeni na šolski
spletni strani.

5.6 eObveščanje
Starši imate možnost, da se z ocenami in ostalim dogajanjem v šoli (izostanki, pohvale, graje, domače
naloge, napovedano ocenjevanje znanja itd.) seznanjate tudi preko eAsistenta. Vsa navodila in postopek dostopa je objavljen na spletni strani: www.easistent.com
Koordinatorja in pooblaščeni osebi za eAsistent sta računalnikar Boštjan Orehar in pomočnica
ravnateljice Katja Perčič Košir.
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5.7 Predavanja
5.7.1 Predavanja za starše
V letošnjem šolskem letu bomo na podlagi novega pravilnika predavanja za starše organizirali na daljavo.
Predavatelji bodo sledeči:
• ga. Damjana Šmid
četrtek, 10. 9. 2020 / Otroški karakterji in njihove posebnosti pri vzgoji
• ga. Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole
torek, 9. 2. 2021 / Samostojnost otrok se gradi na zdravi odzivnosti staršev

5.7.2. Predavanja s področja zdravega načina življenja za učence
Razred

Inštitut za varovanje zdravja (2 šolski uri)

1.

Zdrave navade

2.

Osebna higiena

3.

Zdrav način življenja

4.

Preprečevanje poškodb (pred šolo v naravi) in prva pomoč

5.

Zasvojenost 		

6.

Odraščanje		

7.

Pozitivna samopodoba in stres

8.

Medsebojni odnosi 		

9.

Vzgoja za zdravo spolnost

5.7.3. Predavnja s področja odvisnosti za učence
Razred

Tema predavanja

3.

Zasvojenost, Miha Kramli

4.

Ne bodi ovčka na spletu, razredničarki

5.

Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij, Safe.si - Center za varnejši internet

6.

Spletno ustrahovanje in spletna etika, Safe.si - Center za varnejši internet

7.

Spletno nasilje in ustrahovanje, Safe.si - Center za varnejši internet
Superterapijica, Safe.si - Center za varnejši internet

8.

Zasvojenost od računalniških iger, Miha Kramli
Lažne informacije in prevare na internetu, Safe.si - Center za varnejši internet

9.

Ne nasilju in drogam. Da prijateljstvu in pozitivnim vzornikom, Janez Pravdič.
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6

Predmetnik
6.1 Predmetnik od 1. do 4. razreda
Predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

število ur na teden
slovenščina

6

7

7

5

matematika

4

4

5

5

angleščina		 2

2

2

likovna umetnost

2

2

2

2

glasbena umetnost

2

2

2

1,5

družba				2
spoznavanje okolja

3

3

3

naravoslovje in tehnika				

3

šport

3

3

3

3

oddelčna skupnost				

0,5

interesne dejavnosti

2

2

2

2

dodatna pomoč

0,5

0,5

0,5

0,5

kulturni dnevi

4

4

4

3

naravoslovni dnevi

3

3

3

3

tehniški dnevi

3

3

3

4

športni dnevi

5

5

5

5

število predmetov

6

7

7

8

tedensko ur pouka

20

23

24

23,5

število tednov pouka

35

35

35

35

dopolnilni, dodatni pouk

1

1

1

1

neobvezni izbirni predmet

2			

2/1
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6.2 Predmetnik od 5. do 9. razreda
Predmet

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred 9.razred

število ur na teden
slovenščina

5

5

4

3,5

4,5

matematika

4

4

4

4

4

angleščina

3

4

4

3

3

likovna umetnost

2

1

1

1

1

glasbena umetnost

1,5

1

1

1

1

družba

3
1

2

1,5

2

zgodovina		 1

2

2

2

domovinska in državljanska kultura in etika		

1

1

geografija		

fizika				2

2

kemija				2

2

biologija				
1,5

2

naravoslovje		
naravoslovje in tehnika

2

3

2

1

1

3

tehnika in tehnologija		
gospodinjstvo

1

1,5

šport

3

3

2

2

2

oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

izbirni predmet 1			

2/1

2/1

2/1

izbirni predmet 2			

1

1

1

izbirni predmet 3			

1

1

1

dodatna pomoč

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

dopolnilni, dodatni pouk

1

1

1

1

1

neobvezni izbirni predmet

2

2

2

2

2

kulturni dnevi

3

3

3

3

3

naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

tehniški dnevi

4

4

4

4

4

športni dnevi

5

5

5

5

5

število predmetov

9

11

14

16

14

tedensko ur pouka

25,5

25,5

28

28,5

28,5

35

35

35

35

32

število tednov pouka
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Obvezni in neobvezni
izbirni predmeti

7

7.1 Seznam neobveznih izbirnih predmetov
Razred

Učitelj/ica

Predmeti

1.
4.–6.

Anja Jurančič
Matej Maček
Polonca Ložar
Eva Puhar Račič

Prvi tuji jezik angleščina (N1A)
Šport (NŠP)
Drugi tuj jezik nemščina (N2N)
Umetnost (NUM)

5. in 6.

Boštjan Orehar

Računalništvo (NRA)

7.2 Seznam obveznih izbirnih predmetov
Razred

Učitelj/ica

Predmeti

7.

Branka Vodopivec
Boštjan Orehar
Helena Vidmar
Andreja Zalokar
Miha Palovšnik
Aleš Čarman
Polonca Ložar
Erna Fajfar

Filmska vzgoja (FVZ)
Urejanje besedil (UBE)
Sodobna priprava hrane (SPH)
Šport za sprostitev (ŠSP)
Šport za sprostitev (ŠSP)
Likovno snovanje 1 (LS1)
Nemščina 1 (NI1)
Obdelava gradiv les (OGL)

8.

Branka Vodopivec
Eva Traven
Andreja Zalokar
Miha Palovšnik
Aleš Čarman
Boštjan Orehar
Boštjan Orehar
Polonca Ložar
Helena Vidmar

Filmska vzgoja (FVZ)
Gledališki klub (GKL)
Izbrani šport (IŠP)
Izbrani šport (IŠP)
Likovno snovanje 2 (LS1)
Robotika v tehniki (RVT)
Urejanje besedil (UBE)
Nemščina 2 (NI2)
Sodobna priprava hrane (SPH)
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9.

Branka Vodopivec
Aleš Čarman
Lea Štajer
Polonca Ložar
Katja Perčič Košir
Miha Palovšnik
Andreja Zalokar
Boštjan Orehar
Boštjan Orehar

Filmska vzgoja (FVZ)
Likovno snovanje 3 (LS2)
Načini prehranjevanja (NPH)
Nemščina 2 (NI2)
Poskusi v kemiji (POK)
Šport za zdravje (ŠZZ)
Šport za zdravje (ŠZZ)
Robotika v tehniki (RVT)
Računalniška omrežja (ROM)

Kathy R. Jeffords:

“Kar se naučimo,
”
postane del tega, kar smo.

es
FOTO: GettyImag
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Diferenciacija in nacionalno
preverjanje znanja

8

8.1 Diferenciacija
Pojem “diferenciacija v šoli” pomeni razlikovanje, razdeljevanje učencev glede na posameznikovo znanje in
sposobnosti. V devetletni osnovni šoli poznamo več vrst diferenciacije.
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, Ur.l. RS, št. 87/2011 in Zakona za
uravnoteženje javnih financ, Ur.l. RS, št. 40/2012 je prišlo do sprememb pri izvajanju diferenciacije v osnovnih
šolah. Učence se ne deli več na nivoje, pač pa v manjše učne skupine.
Učitelj od 1.–9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na
njihove zmožnosti.
Od 4.–7. razreda se pri slovenščini, matematiki in angleščini lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah.
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo
učencev v manjše učne skupine.
Če zaradi majhnega števila učencev (pod 17) ali zaradi ostalih organizacijskih posebnosti ni mogoče organizirati pouka v manjših skupinah, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela, delo z učenci
diferencira glede na njihove zmožnosti. Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije v drugem in tretjem obdobju, na predlog ravnatelja sprejme učiteljski zbor praviloma za eno šolsko leto.

8.1.1 Predmeti, pri katerih bomo izvajali diferenciacijo
Zaradi prostorske stiske bo v šolskem letu 2019/2020 delitev učencev v manjše učne skupine organizirana
pri vseh urah matematike, slovenščine in angleščin le v 8. in 9. razredu.

8.2 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu II. in III. obdobja osnovne šole. Postopek
izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja
pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.
Ob koncu II. obdobja (6. razred) in III. obdobja (9. razred) je NPZ za vse učence OBVEZEN.
Poskusno izvajamo tudi NPZ v 3. razredu.
Ob koncu II. obdobja se NPZ izvaja iz treh predmetov: slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci
9. razredov izvajajo NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister.
Rezultati vsakoletnih NPZ-jev dokazujejo, da naši učenci presegajo državno povprečje
in s tem dokazujejo kakovost svojega znanja.
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9. razred
tretji predmet

6. in 9. razred
slovenščina

6. in 9. razred
matematika

torek, 4. maj 2021

četrtek, 6. maj 2021

6. razred
tuji jezik

ponedeljek, 10. maj 2021

elo:
Anthony J. D’Ang

učenja.
o
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t
s
a
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s
te
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z
a
“R
te
Tako nikoli ne bos
nehali rasti.”

es
FOTO: GettyImag
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Dopolnilni pouk ter pomoc
ucencem in dodatni pouk

9

9.1 Dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč
Učenci, ki imajo iz kakršnega koli razloga težave s snovjo, obiskujejo dopolnilni pouk. Po predmetniku devetletne
osnovne šole pripada učencem 0,5 ure dodatne učne pomoči na oddelek. Na naši šoli jo izvajata specialni pedagoginji. Za vključitev v dodatno učno pomoč je potrebno soglasje staršev.
Učencem z učnimi težavami, ki težje dosegajo standarde znanja v skladu s Konceptom učne težave, prilagajamo
oblike in metode dela pri pouku. Nudena jim je učna pomoč, omogočimo jim vključitev v dopolnilni pouk in
v druge oblike individualne in skupinske pomoči. Za te učence pripravimo izvirne delovne projekte pomoči.
Učenci so glede na področje primanjkljaja (z govorno–jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji
na posamezni področjih učenja, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z avtistično motnjo, gibalno oviranostjo ...) v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami večinoma usmerjeni v izobraževalni
program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
V individualiziranih programih, ki jih ob sodelovanju staršev oblikujejo strokovne skupine, so opredeljene
oblike in metode dela ter prilagoditve pri pridobivanju, preverjanju in ocenjevanju znanja, ki učencem
omogočajo uspešno napredovanje.

9.2 Dodatni pouk za nadarjene
Učence, ki želijo svoja znanja in vedenja razširiti in nadgrajevati, vključujemo v dodatni pouk ter jih spodbujamo, da se udeležijo tekmovanj in drugih dejavnosti šole.
Za učence, ki so v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli identificirani kot
nadarjeni učenci, ponujamo prilagojene vsebine, metode in oblike dela med poukom. Poleg tega jih
spodbujamo k vključevanju v dodatni pouk ter druge oblike individualnega in skupinskega dela, da le-ti
lahko razvijajo svoje potenciale.
Poleg prilagojenega programa dela v okviru šole, ki ga opredelimo v individualiziranem programu za
nadarjene, učenci svoja močna področja razvijajo tudi z domačim delom ter vključevanjem v različne
obšolske dejavnosti.
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Tabori in šole v naravi

10

Naravoslovni, športni tabori
ter šoli v naravi

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

Naravoslovni
tabor

Naravoslovni
tabor

Letna šola
v naravi

Zimska šola
v naravi

Naravoslovni
tabor

CŠOD Medved

CŠOD Čebelica

Savudrija

CŠOD Bohinj

CŠOD Breženka

4.–6. 11. 2020

3.–7. 5. 2021

17.–21. 5. 2021

25.–29. 1. 2021

14.–18. 6. 2021

Ministrstvo za šolstvo na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi v osnovni šoli zagotavlja sredstva
za sofinanciranje in subvencioniranje izvedbe šole v naravi.
Del teh sredstev je posebej namenjen učencem, ki zaradi slabega socialnega položaja le-te ne morejo
plačati v celoti. Starši zaprosijo za subvencijo s pisno vlogo, naslovljeno na Šolski sklad.
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Tabor za nadarjene

6.–9.
4. razred
razred

Naravoslovni tabor
za nadarjene
CŠOD Burja
19.–21. 3. 2021

V okviru izbirnih
predmetov bomo ponudili

4.–9.
4. razred
razred

6.–9.
6. razred
razred

Predmet nemščine

Likovno snovanje

Ekskurzija

Izlet v Benetke z otoki, Mala
Groharjeva kolonija (Škofja Loka) in
Slikarska kolonija UNESCO
(Cerklje na Gorenjskem).

maj 2021
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Interesne dejavnosti

11

Na šoli tudi letos, tako kot vsako leto, izvajamo interesne dejavnosti v okviru šole in zunanjih izvajalcev. Vse informacije bomo objavili na naslovni strani spletne strani pod rubriko Dokumenti & obrazci. Našli boste dokument z
naslovom Interesne dejavnosti. Na koncu le tega bo prijavnica, s katero boste učenke in učence lahko prijavili na
dejavnost oz. več dejavnosti.

11.1 Gibanje, zdravje in dobro psihofizično počutje
V šolskem letu 2017/2018 se je zaključil projekt Zdrav življenjski slog, ki smo ga na naši izvajali 8 let in je bil izrazito dobro sprejet. Da bi ohranili dodatne ure športnih vsebin smo se v šolskem letu 2018/2019 odločili, da se
prijavimo na razpis MIZŠ za uvajanje oz. preizkušanje novega Koncepta razširjenega programa, ki je omogočal
obogatitev programa na področju športa, zdravja in varnosti ter na področju hrane in prehranjevanja. Koncept
bomo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu.
Današnji čas zaznamuje vse manjša gibalna dejavnost, naraščajoče socialne razlike, nezdrave prehranjevalne
navade. Otroci so igro na prostem zamenjali za igro na računalnikih in ostalih napravah.
Evalvacija programa Zdrav življenjski slog je pokazala pozitivne spremembe telesnega in gibalnega razvoja.
Prav tako pa je ukvarjanje s športom dobro sredstvo za socialno vključevanje in izgrajevanje boljše samopodobe pri učencih, ki so manj samozavestni, morda občasno socialno izključeni.
Poleg dodatnih ur športa bodo učenci lahko obiskovali tudi razne dejavnosti s področja varne mobilnosti,
zdrave in uravnotežene prehrane, prve pomoči, varnosti na spletu, ustvarjalne delavnice ipd.
Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje (WHO). Je osnovna pravica vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna dejavnost, zdravo prehranjevanje, varno okolje in preventivno ravnanje so ključni dejavniki, ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno
rast in razvoj, izboljšujejo počutje ter dolgoročno krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.
Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za preprečevanje
in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbudimo k zdravemu
življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje. Področje Gibanje in zdravje za
dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen
vsem učencem.
Cilji področja:
Učenci/ke:
ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
• izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in 		
varnega okolja, sprostitve in počitka,
• spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega 		
prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
• pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, 		
•
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tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna 		
mobilnost),
• oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo 		
pozitivna stališča, navade in načine ravnanja. Področje vsebuje tri sklope in naslednje vsebine:
Gibanje
• Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
• Gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti
• Korektivna vadba
• Ustvarjanje z gibanjem
Hrana in prehranjevanje
• Zdrav in uravnotežen jedilnik
• Higiena
• Označevanje živil
• Kultura prehranjevanja
• Različni načini prehranjevanja
Zdravje in varnost
• Telesno in duševno zdravje ter počitek
• Moje zdravo okolje: dom, šola ... Zemlja
• Skrb za lastno varnost in varnost drugih
• Kemijska varnost ali kako živeti z nevarnimi snovmi vsakdana
• Varna mobilnost
• Preprečevanje odvisnosti
• Preprečevanje različnih oblik nasilja
• Zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa
Šola bo pripravila ponudbo dejavnosti s posameznih področij glede na splošne usmeritve in priporočila,
potrebe in izražene interese učencev, prostorske in kadrovske pogoje šole ter možnosti, ki jih ponuja širše
okolje. Dejavnosti so za učence brezplačne, obiskujejo jih lahko vsi učenci. Učencem bomo ponudili 5
ur gibanja na teden v raznih oblikah in z različnimi vsebinami. Dejavnosti se bodo izvajale pred, med in
po pouku, v prostih urah in v podaljšanem bivanju. Učenci bodo lahko izbrali med vsebinami, ki bodo
ponujene. Nekatere vsebine pa bodo del šolske rutine in bodo vključevale vse učence.

11.2 Zdravstveno varstvo
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda je organiziran sistematski zdravstveni pregled, za učence 1. in 3. razreda
cepljenje in za učence 1. in 7. razreda pa sistematski zobozdravstveni pregled.
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12

Tekmovanja
Razred		

Tekmovanje

Vodja

1.–3.		

Cici vesela šola

Anja Šter

2. in 3. 		
Računanje je igra
			
1.–5.

6.–9. 		

Ksenija Mugerli
razredničarke RS

Tekmovanje za čiste zobe

razredničarke

Tekmovanje v konstruktorstvu (Lego)

Polona Sečnik

Tekmovanje v konstruktorstvu (Lego)

Boštjan Orehar

1.–9. 		
Tekmovanje iz znanja matematike
		 za Vegovo priznanje

Andreja Dolničar
Milanka Zdjelar

1.–5. 		

Logična pošast

Nuša Skumavc

6.–9.

Logična pošast

Jana Remic

1.–5.

Mamutov tek

Ksenija Mugerli

6.–9.

Mamutov tek

Matej Maček

1. -9.		
Športna tekmovanja (nogomet, košarka,
		
odbojka, atletika, plavanje, plezanje,
		 namizni tenis, gimnastika)

Miha Palovšnik
Andreja Zalokar

2.–5.

Tekmovanje iz logike

Nuša Skumavc

6.–9.

Tekmovanje iz logike

Jana Remic

2.–5. 		
Tekmovanje iz znanja slovenščine
		 za Cankarjevo priznanje
		
Cankarjevo tekmovanje Mehurčki

Simona Vreček Šavs
Maja Resnik

6.–9. 		
Tekmovanje iz znanja slovenščine
		 za Cankarjevo priznanje

Eva Traven in Sandra Jušić

3.–9.		
		

Območno srečanje otroških
in mladinskih zborov

Žiga Kert

4.–9. 		

Bober tekmovanje

Boštjan Orehar

1. -9.

Pišek - računalništvo in informatika

Boštjan Orehar

1.–5. 		

Angleška bralna značka (EPI)

Anja Jurančič

4.

Hitro in zanesljivo računanje

Nuša Skumavc
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4.–6. 		

Vesela šola

Maja Resnik

6. in 7.		

Angleška BZ

Irena Gramc Zupan

4. - 6.		

Nemška BZ

Polonca Ložar

7.–9.		

Vesela šola

Katja Knific

		 Tekmovanje iz astronomije

Andreja Dolničar

		 Nemška BZ

Polonca Ložar

8. in 9. 		

Slovenščina ima dolg jezik

Branka Vodopivec

Tekmovanje iz znanja fizike

Erna Fajfar

		 Tekmovanje iz znanja kemije

Katja Perčič Košir

		 Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Helena Vidmar

		

Tekmovanje iz znanja geografije

Petra Špiček

		 Tekmovanje iz znanja biologije

Lea Štajer

		 Tekmovanje iz znanja zgodovine

Matjaž Pelko

		 Angleška bralna značka

Simon Demšar

9. 		

Tekmovanje iz znanja angleščine

		 Tekmovanje iz znanja nemščine

Simon Demšar
Polonca Ložar

Povezava do koledarja tekmovanj
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xMkNfwnduEhst5r09b8MlRKb2L2GOnO9hIKyIqG_M08/
edit#gid=958000057
(Kopirajte uraden link in našli boste koledar tekmovanj zabeleženih po mesecih.)
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Šolska prehrana

13

Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole. Učencem
nudimo tri obroke:
• dopoldansko malico,
• kosilo in
• popoldansko malico.
V okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano. Dietno prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto
ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.
Učenci prve triade imajo malico po 1. šolski uri, učenci druge in tretje triade pa po 2. šolski uri.

13.1 Prijave in odjave prehrane
Prijave na prehrano se po zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za naslednje
šolsko leto, lahko tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je na spletni strani
šole. Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo. Za prevzem kosila morajo
imeti učenci kartico, ki jo dobijo v šoli. V primeru izgube kartice, učenec v tajništvu naroči novo kartico. Nova,
nadomestna kartica je plačljiva. Starši znesek 2 € šoli poravnajo pri naslednji položnici. Posamezni obrok za
odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 tekočega dne. Odjavljanje
obrokov je lahko sledeče:
• preko aplikacije eAsistent,
• v tajništvo preko telefona (04) 281 04 00 ali
• osebno v tajništvu šole.
Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene.
Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti
obroka, ima pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

13.2 Plačilo za šolsko prehrano
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico. Le-to prejmejo do 20. v mesecu za pretekli
mesec. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči
staršem obvestilo in opomin. Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso
plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. Učencu se lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. V primeru socialnih stisk
se lahko starši obrnejo na svetovalno delavko, da se poišče rešitev za zagotovitev obrokov.
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Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS).
Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo
in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
•

do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 €.

•

do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 €.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo
vzgojno–izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem
mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina
učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na
spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena šolske prehrane

0,80
4. razred
€/dan

dopoldanska malica
1.−9. razred

2,40 €/dan
2,60 €/dan

kosilo
1.−5. razred
6.−9. razred

2,90
6. razred
€/dan

OPB (kosilo + malica)
1.−5. razred

Na šoli stojita dve fontani. Tako imajo vsi učenci ves dan na voljo vodo, v jedilnici kruh, sadje, pozimi
jim ponudimo čaj ter neprevzete malice.
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13.3 Vzgojno–izobraževalne dejavnosti povezane z zdravo
prehrano in dejavnosti, s katerimi bomo spodbujali
zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja
Prehrana učencev je sestavni del življenja, dela učencev in šole. Učitelji so tisti, ki so najbližji učencem in lahko največ
pripomorejo h kulturi prehranjevanja na šoli. Šola stremi k temu, da bo upoštevala vse smernice prehranjevanja ter
cilje in načela vzgojno–izobraževalnih dejavnosti, povezane s šolsko prehrano. Za upoštevanje smernic in ciljev ter
implementacijo le-teh v prehrano otrok je zadolžen organizator prehrane ter ravnateljica šole.
Dejavnosti, s katerimi želi šola vzpodbujati kulturo prehranjevanja, so:
• nenehno izobraževanje staršev in učencev, organizatorjev prehrane ter učiteljev (seminarji, strokovni sestanki,
sredstva javnega informiranja, izboljšanje izobraževalnih programov),
• nenehna izboljšava strokovnosti kuhinjskega osebja (strokovna izpopolnjevanja, seminarji, delavnice),
• priučitev pravilnih prehranskih navad in ustreznega odnosa do kakovostnih živil (več vključevanja ustreznih
novih vsebin v učno–vzgojni proces),
• vzpodbujanje nezadostne zdravstvene prosvetljenosti (z osveščenostjo, s pripravo raznih delavnic na to 		
temo v okviru Rap GZDP),
• priprava raznih brošur, plakatov, člankov na temo zdrave prehrane,
• ogled sejmov, prireditev z aktualnimi vsebinami na temo zdrave prehrane,
• učencem vsak dan omogočamo 20-minutni odmor za kulturno zaužitje obroka v šolski jedilnici, kosilo 		
lahko zaužijejo tudi po končanem pouku,
• učence navajamo pospravljati za seboj po končanem obroku, za seboj sami pospravijo posodo in pri tem
poskrbijo za ločevanje ostankov oz. jih navajamo, da pojedo vse in hrane ne zavržejo,
• ob odmorih, namenjenih prehrani, učitelji spremljamo prehranske navade otrok,
• pri načrtovanju jedilnikov vzpodbujamo tudi učence k sodelovanju skladno s smernicami (pri pripravi 		
jedilnika sodeluje po en oddelek),
• učence navajamo na higienske navade oz. umivanje rok pred obrokom,
• spodbujali bomo uživanje dovolj zdrave pitne vode, nesladkanih in negaziranih pijač, v razgradljivi ali
obnovljivi embalaži (uporaba pitnikov z zdravo vodo na predmetni in razredni stopnji),
• zmanjševanje plastenk in plastičnih kozarčkov,
• skrbimo za ustvarjanje dobre socialne in čustvene klime,
• organizatorica šolske prehrane sestavlja jedilnike skladno s Smernicami za zdravo prehranjevanje v
vzgojno–izobraževalnih zavodih, jedilnike dopolnjuje in spreminja na osnovi predlogov kuharjev, jih
objavlja na spletni strani šole in oglasni deski, načrtuje prehrano učencev, 				
se udeležuje izobraževanj in posvetov na temo prehrane, spremlja zadovoljstvo učencev in staršev s
šolsko prehrano, organizira in izvaja ter vodi projekte na temo prehrane (Šolska shema, svetovni dan
hrane, Tradicionalni slovenski zajtrk ...) ter izvaja druga dela in naloge, ki so pomembne za kvalitetno
načrtovanje in izvajanje dejavnosti iz področja prehrane.
Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
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13.4 Komisija za šolsko prehrano
Komisijo sestavlja vodja in osem članov:
• vodja komisije Helena Vidmar je obenem tudi vodja prehrane na šoli,
• vodja kuhinje,
• vzgojiteljica Alenka Butara,
• učitelja Matjaž Pelko in Mateja Papov,
• dva učenca in
• dva predstavnika staršev, ki ju izvoli Svet staršev.
Komisija skrbi za hranilno in energijsko sestavo šolske prehrane. Pri svojem delu upošteva želje učencev in
vrtčevskih otrok vendar pazi, da bodo jedilniki kvalitetni in zdravi. Obenem pa obravnava tudi morebitne pripombe in pritožbe.

Šolski medeni vrt

vn
FOTO: arhiv Osno

e šole Predoslje

Kranj
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14

Šolski zvonec
1.–3. razred

4.–9. razred

Predura

07.30

08.15

Predura

07.30

08.15

1. ura

08.20

09.05

1. ura

08.20

09.05

2. ura

09.25

10.10

2. ura

09.10

09.55

3. ura

10.15

11.00

3. ura

10.15

11.00

4. ura

11.05

11.50

4. ura

11.05

11.50

5. ura

11.55

12.40

5. ura

11.55

12.40

6. ura

12.45

13.30

7. ura

13.50

14.35

Učencem bo kosilo razdeljeno po zaključku njihovega pouka. Na voljo je od 11. 50 do 14.00.
Kosilo za učence predmetnega pouka:
• po končanem pouku učenca oz. ob 13. 30, če ima učenec 7 ur.
Kosilo za učence razrednega pouka:
• tisti učenci, ki niso v OPB kosijo po pouku
• tisti učenci, ki so v OPB:
1. in 2. razred ob 13.00
3. razred ob 13.05
4. razred ob 12.30
5. razred ob 12.15
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Jutranje varstvo (JV)

15

Organizacija jutranjega varstva:
• za učence 1. razreda se pričenja ob 6.15 in traja do 8.15,
• od 2.–5. razreda in za učence vozače je varstvo od 7.30 do 8.15.
Učence je potrebno v jutranje varstvo prijaviti.
Jutranje vstopanje v šolo:
• učenci 1. in 2. razreda vstopajo v šolo skozi stranski vhod “Orehovlje”,
• učenci 3. in 4. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod,
• učenci od 5.–9. razreda v šolo vstopajo skozi stranski vhod na predmetni stopnji.
Prosimo, da učenci, v kolikor niso vključeni v organizirano obliko varstva, v šolo prihajajo 10 minut pred začetkom
pouka in ne prej. Predčasno lahko vstopajo v šolo le vozači.

es
FOTO: GettyImag
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Podaljšano bivanje (OPB)

16

Na šoli bo v šolskem letu 2020/2021 organizirano podaljšano bivanje med 11.55 in 16.05 ter popoldansko varstvo do 16.30. Vanj so vključeni učenci od 1. do vključno 5. razreda.
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena
otrokom na razredni stopnji. Vanj se vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.
Cilje podaljšanega bivanja predpisuje učni načrt, ki jih dosegamo z različnimi dejavnostmi.
Telefonska številka OPB-ja je 031 500 781.

16.1 Sprostitvene dejavnosti (SD)
Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:
• pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
• odidejo k interesni dejavnosti,
• obiščejo šolsko knjižnico,
• berejo knjige,
• prostovoljno obiskujejo Rap GZDP,
• se igrajo družabne igre, ustvarjalne igre, rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri,
• imajo na voljo športne in ustvarjalne delavnice.

16.2 Prehrana - kosilo (K) in popoldanska malica (PM)
Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in popoldansko malico. Prehrana je pestra in sestavljena iz različnih živil. Zagotavlja, da je učenčevo telo ustrezno preskrbljeno s hranili,
energijo in zaščitnimi elementi. Ima posebno mesto za boljše počutje in razpoloženje, da so bolj sposobni za vse intelektualne in telesne napore. Navajajo se na kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi v
jedilnici.
Kosilo poteka od 11.45 do 12.05 oz. od 12.50 do 13.10. Popoldanska malica je za vse oddelke
v jedilnici ob 14.30.

16.3 Samostojno učenje (SU)
V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje
delo in upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati različne vire (knjižnica, internet) in iskati ter
nuditi pomoč. Učijo se sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini.
Učenci nalogo pišejo pod vodstvom učitelja oz. učiteljice v času samostojnega učenja
od 13.30 do 14.20. Če v tem času učenec ne uspe opraviti domače naloge, jo praviloma dokonča
doma. V primeru, da ima učenec interesno dejavnost v tem času, nalogo opravi doma.
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16.4 Ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)
V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
• urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
• telovadijo in se igrajo razne gibalne igre (v telovadnici in na igrišču),
• rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
• pripravijo material ali pripomočke za delo,
• ustvarjajo.
Starši, prijazno vas prosimo, da pravočasno pridete po otroka, saj vas težko pričakuje.
Vsako odsotnost otroka v podaljšanem bivanju ali predčasen odhod iz OPB sporočite pisno razredničarkam in učiteljem OPB preko eAsistenta.

Pablo Picasso:

“Navdih obstaja, pri delu.”
vendar te mora najti

es
FOTO: GettyImag
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17

Šolski koledar
17.1 Ocenjevalna obdobja
I. obdobje:
II. obdobje:

1. 9. 2020–29. 1. 2021
1. 2. 2021–15. 6. 2021 za 9. razred
1. 2. 2021–24. 6. 2021 za 1.–8. razrede

konferenca: 26. 1. 2021
konferenca: 8. 6. 2021 za 9. razred
konferenca: 22. 6. 2021 za 1.–8. razrede

17.2 Koledar
September
1. 9. torek		
Oktober, November
26. 10.–1. 11. ponedeljek - petek
31. 10. sobota		
1. 11. nedelja
December
25. 12. petek		
26. 12. sobota		
25. 12.–31. 12. petek - četrtek
Januar
1.–2. 1. petek - sobota
29. 1. petek		
Februar
8. 2. ponedeljek		
12.–13. 2. petek in sobota
22.–26. 2. ponedeljek - petek
April
15 4. ponedeljek		
27. 4. ponedeljek		
26. 4.–2. 5. ponedeljek - petek
Maj
1.–2. 5. sobota - nedelja
Junij
15. 6. torek
24. 6. četrtek
25. 6. petek		
26. 6.–31. 8. sobota - torek

Začetek pouka
Jesenske počitnice
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novoletne počitnice
Novo leto
Zaključek I. ocenjevalnega obdobja
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Informativna dneva za vpis v srednje šole
Zimske počitnice
Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju
Prvomajske počitnice
Praznik dela
Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
Zaključek pouka za učence 1.–8. razreda, spričevala
Dan državnosti
Poletne počitnice
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18

Dnevi dejavnosti
1. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Lutkovno gledališče

Po programu

Polona Sečnik

Prešernovo gledališče Kranj
Muca Copatarica

Po programu

Ksenija Mugerli

Obisk Filharmonije

Po programu

Ksenija Mugerli

Filmsko gledališče

marec

Mateja Papov

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Brdo pri Kranju/narava jeseni

oktober

Mira Volčjak

Arboretum Volčji potok

maj

Anja Šter

Obisk živalskega vrta

junij

Eva Pilar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Tradicionalni slovenski zajtrk Ohranimo slovensko tradicijo

20. 11. 2020

razrednik

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Ogled kmetije

april/maj

Eva Pilar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Jesenski kros

september

Matej Maček

Pohod z vzponom (okoliški hribi)

oktober

Matej Maček

Zimske aktivnosti

januar/februar

Matej Maček

Atletika + ŠVK (tek na 600 m)

april

Matej Maček

Pohod

junij

Matej Maček

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI
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2. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Lutkovno gledališče

Po programu

Polona Sečnik

Prešernovo gledališče Kranj
Muca Copatarica

Po programu

Ksenija Mugerli

Obisk Filharmonije

Po programu

Ksenija Mugerli

Filmsko gledališče

marec

Mateja Papov

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Blejski grad

oktober

Polona Sečnik

Prirodoslovni muzej

april/maj

Ksenija Mugerli

Merjenje

maj

razrednik

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Tradicionalni slovenski zajtrk Ohranimo slovensko tradicijo

20. 11. 2020

razrednik

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Ogled Kranja

maj

Ksenija Mugerli

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Jesenski kros

september

Matej Maček

Pohod z vzponom (okoliški hribi)

oktober

Matej Maček

Zimske aktivnosti

januar/februar

Matej Maček

Atletika + ŠVK (tek na 600 m)

april

Matej Maček

Pohod

junij

Matej Maček

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI
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3. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Lutkovno gledališče

Po programu

Polona Sečnik

Prešernovo gledališče Kranj
Muca Copatarica

Po programu

Ksenija Mugerli

Obisk Filharmonije

Po programu

Ksenija Mugerli

Filmsko gledališče

marec

Mateja Papov

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Gozdne zgodbe CŠOD Medved

4. 11. 2020

Mateja Papov

Preživetje v gozdu CŠOD Medved

5. 11. 2020

Mateja Papov

Sveta jama

23. 6. 2021

Mateja Papov

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Tradicionalni slovenski zajtrk Ohranimo slovensko tradicijo

20. 11. 2020

razrednik

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Šolski muzej

maj

Mateja Papov

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Jesenski kros

september

Matej Maček

Pohod z vzponom (okoliški hribi)

oktober

Matej Maček

Zimske aktivnosti

januar/februar

Matej Maček

Atletika + ŠVK (tek na 600 m)

april

Matej Maček

Pohod

junij

Matej Maček

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI
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4. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Razredna prireditev

ŠVN, 3.–7. 5. 2021

Anita Vrtač Pičman

Mesto Kranj

pomlad

Nuša Skumavc

Baletna predstava

po dogovoru

Anita Vrtač Pičman

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Začutimo živali

ŠVN, 3.–7. 5. 2021

Anita Vrtač Pičman

Gozdna pot – Zaplaške stezice

ŠVN, 3.–7. 5. 2021

Anita Vrtač Pičman

Začutimo naravo

ŠVN, 3.–7. 5. 2021

Anita Vrtač Pičman

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Muzej premogovništva

10. 6. 2021

Anita Vrtač Pičman

Preprost svetilnik

marec

Nuša Skumavc

Voziček na notranji pogon

december

Nuša Skumavc

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Jesenski kros

september

Matej Maček

Pohod z vzponom

ŠVN, 3.–7. 5. 2021

Anita Vrtač Pičman

Zimske aktivnosti

januar/februar

Matej Maček

Atletika + ŠVK (tek na 600 m)

april

Matej Maček

Pohod

jesen/spomladi

Matej Maček

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI
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5. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Po poti kulturne dediščine

29. 9. 2020

Milanka Zdjelar

Mesto Ljubljana

10. 5. 2021

Maja Resnik

Kulturna predstava

po dogovoru

Anita Vrtač Pičman

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Od ovce do puloverja

maj

Milanka Zdjelar

Alpski svet - Bohinj

junij

Maja Resnik

Morski svet

maj

Milanka Zdjelar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Tradicionalni slovenski zajtrk Ohranimo slovensko tradicijo

20. 11. 2020

razrednik

Tehniški muzej Slovenije - Polhov Gradec
(Muzej pošte in telekomunikacij)

11. 2. 2021

Maja Resnik

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Tehniški muzej Slovenije - Bistra

8. 12. 2020

Milanka Zdjelar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Jesenski kros

september

Matej Maček

Plavanje

ŠVN, 17.–21. 5. 2021

Andreja Zalokar

Zimske aktivnosti

januar/februar

Matej Maček

Atletika + ŠVK (tek na 600 m)

april

Matej Maček

Pohod

jesen/spomladi

Matej Maček

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI
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6. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Kinobalon (prireditev in kino)

po dogovoru

Branka Vodopivec

Gledališče

po dogovoru

Eva Traven

Glasbena prireditev v Ljubljani + Janez Jocif po dogovoru

Žiga Kert

NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Zimska šola v naravi

25.–29. 1. 2021

razrednik

Naravoslovni dan na Brdu

4. 6. 2021

Helena Vidmar

Interdisciplinarna ekskurzija v slovenske
pokrajine - Primorska

oktober

Petra Špiček

Čas izvedbe

Vodja

TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina

Tradicionalni slovenski zajtrk - 		
Ohranimo slovensko tradicijo
20. 11. 2020

Irena Gramc Zupan

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Zimska šola v naravi

25.–29. 1. 2021

razrednik

3-D Origami

junij

Erna Fajfar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Planinski športni dan

september

Andreja Zalokar

Dvoranski športni dan

november

Andreja Zalokar

Zimski športni dan

januar

Miha Palovšnik

Športni dan - zimska ŠVN

25.–29. 1. 2021

Miha Palovšnik

Atletski športni dan

april

Miha Palovšnik

ŠPORTNI DNEVI
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7. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Kinobalon (prireditev in kino)

po dogovoru

Branka Vodopivec

Gledališče

po dogovoru

Eva Traven

Glasbena prireditev v Ljubljani + Janez Jocif po dogovoru

Žiga Kert

NARAVOSLOVNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Naravoslovni tabor CŠOD Breženka

14.–18. 6. 2021

razrednik

Interdisciplinarna ekskurzija v slovenske
pokrajine - Primorska

junij

Katja Knific

Škocjanski zatok

maj

Helena Vidmar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Naravoslovni tabor CŠOD Breženka

14.–18. 6. 2021

razrednik

TEHNIŠKI DNEVI

Tradicionalni slovenski zajtrk - 		
Ohranimo slovensko tradicijo
20. 11. 2020

Irena Gramc Zupan

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Delavnice - lesarska šola

maj

Erna Fajfar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Planinski športni dan

september

Andreja Zalokar

Dvoranski športni dan

november

Andreja Zalokar

Zimski športni dan

januar

Miha Palovšnik

Športni dan na taboru

14.–18. 6. 2021

Miha Palovšnik

Atletski športni dan

april

Miha Palovšnik

ŠPORTNI DNEVI
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8. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Kinobalon (prireditev in kino)

po dogovoru

Branka Vodopivec

Gledališče

po dogovoru

Eva Traven

Glasbena prireditev v Ljubljani (muzej)

po dogovoru

Žiga Kert

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Poskusi v kemiji

januar

Simona Jug Arih

Delavnice Človeško telo - čutila

marec

Lea Štajer

Interdisciplinarna ekskurzija v slovenske
pokrajine - Notranjska

junij

Matjaž Pelko

Čas izvedbe

Vodja

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina

Tradicionalni slovenski zajtrk - 		
Ohranimo slovensko tradicijo
20. 11. 2020

Irena Gramc Zupan

Preventivne delavnice

december

Saša Pesrl

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Grafična in medijska srednja šola Ljubljana

april/maj

Erna Fajfar

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Planinski športni dan

september

Andreja Zalokar

Dvoranski športni dan

november

Andreja Zalokar

Zimski športni dan

januar

Miha Palovšnik

Športni dan (odbojka na mivki, tenis)

maj

Miha Palovšnik

Atletski športni dan

april

Miha Palovšnik

ŠPORTNI DNEVI
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9. razred
KULTURNI DNEVI
Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Kinobalon (prireditev in kino)

po dogovoru

Branka Vodopivec

Gledališče

po dogovoru

Eva Traven

Glasbena prireditev v Ljubljani (muzej)

po dogovoru

Žiga Kert

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Interdisciplinarna ekskurzija v slovenske
pokrajine - Predalpsko hribovje, Posočje

oktober

Matjaž Pelko

Mikrobiologija Avberšek

26. 1. 2021

Lea Štajer

Naravoslovni dan v Vetrovniku

maj

Andreja Dolničar

Čas izvedbe

Vodja

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI
Vsebina

Tradicionalni slovenski zajtrk - 		
Ohranimo slovensko tradicijo
20. 11. 2019

Irena Gramc Zupan

Srednje šole predstavljajo poklice

november

Saša Pesrl

Xooltime dan/IKT

september

razrednik

Spoznavanje poklicev pri delodajalcih

18. 2. 2021

Saša Pesrl

Vsebina

Čas izvedbe

Vodja

Planinski športni dan

september

Andreja Zalokar

Dvoranski športni dan

november

Andreja Zalokar

Zimski športni dan

januar

Miha Palovšnik

Športni dan (končni izlet)

junij

Miha Palovšnik

Atletski športni dan

april

Miha Palovšnik

ŠPORTNI DNEVI
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19

Projekti in ostale
šolske dejavnosti
19.1 Šolski projekti
Čas izvedbe

Vsebina

Razred

Vodja

20. 11. 2020

Jesenski semenj, dobrodelna prireditev

1.–9.

Irena Gramc Zupan

april

Medgeneracijsko branje

6.–9.

Katja Knific

celo leto

Bralne urice pod brezami

1.–3.

učiteljice razrednega pouka

celo leto

Zdrava drža

1.–5.

Maja Resnik

celo leto

Mavrični kotiček

1.–5.

učiteljice razrednega pouka

celo leto

Potujoči nahrbtnik

1.–5.

učiteljice razrednega pouka

celo leto

8 krogov odličnosti

1.–9.

Milanka Zdjelar, Maja Resnik

celo leto

Naj bralec

1.–5.

Mira Volčjak

celo leto

Naj bralec

6.–9.

Katja Knific

19.2 Občinski in krajevni projekti
Čas izvedbe

Vsebina

Razred

Vodja

18. 9. 2020

Startup vikend z
Gimnazijo Franceta Prešerna

9.

Lea Štajer

Pobrateno mesto Kranj z Banja Luko sodelovanje z OŠ Holandija
(izmenjava učencev)

6.–9.

Katja Perčič Košir

oktober

Mamutov tek

1.–9.

Ksenja Mugerli, Matej Maček

marec

Čistilna akcija

1.–9.

Miha Palovšnik

11. 3. 2021

Gregorjevo v sodelovanju z vrtcem

1.–9.

Darja Arh in Alenka Butara

maj

FOS - mednarodni festival otroških
folklornih skupin

1.–9.

Darja Arh

Sodelovanje pevskega zbora
na krajevnih dogodkih

1.–9.

Žiga Kert

maj

celo leto

19.3 Državni projekti
Čas izvedbe

Vsebina

Razred

Vodja

celo leto

Trajnostna mobilnost

1.–5.

Milanka Zdjelar

oktober

Dan hrane

1.–9.

Helena Vidmar
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oktober

Teden vseživljenjskega učenja

1.–9.

Lea Štajer

celo leto

Varna mobilnost v VIZ

1.–9.

Simon Demšar

celo leto

Gozdna šola

1.–9.

Darja Arh

celo leto

Poskus uvedbe novega Koncepta
razširjenega programa - GZDP

1.–9.

Matej Maček

celo leto

Razvojna naloga - Ustvarjanje učnih okolij 1.–9.
za 21. stoletje

Anja Šter

celo leto

IKT (sio2020)

1.–9.

Boštjan Orehar

celo leto

Zdrava šola

1.–9.

Mateja Papov, Petra Špiček

celo leto

Šolska shema

1.–9.

Helena Vidmar

celo leto

Giving tuesday - dobrodelni torek		
globlano gibanje velikodušnosti
1.–9.

Matjaž Pelko, Petra Špiček,
Klementina Sambolič

19.4 Ostale dejavnosti
Čas izvedbe

Vsebina

Razred

Vodja

1. 9. 2020

Sprejem prvošolčkov

1.

Eva Pilar

jesen

Računalniško opismenjevanje
(Word, PowerPoint ...)

4.–6.

Nuša Skumavc

september

Mala Groharjeva kolonija (Škofja Loka)

6.–9.

Aleš Čarman

december

Plavalni tečaj

2.

Andreja Zalokar

24. 12. 2020

Proslava pred dnevom samostojnosti
in enotnosti

1.–9.

Branka Vodopivec		

Proslava pred slovenskim
kulturnim praznikom

1.–9.

Eva Traven, Žiga Kert

24. 3. 2021

Muzikal Zverinice iz Rezije - zunanji

1.–9.

Eva Traven, Žiga Kert

september

Slikarska kolonija UNESCO

6.–9.

Aleš Čarman

maj

Cerklje na Gorenjskem in Kranj

6.–9.

Aleš Čarman

19.–21. 3. 2021

Tabor za nadarjene učence

6.–9.

Lea Štajer

maj

Ekskurzija - nemščina in NPH

4.–9.

Polonca Ložar, Lea Štajer

maj

Ekskurzija likovno snovanje v Benetke

6.–9.

Aleš Čarman

15. 6. 2021

Valeta

9.

razredniki

24. 6. 2021

Proslava pred dnevom državnosti

1.–9.

Sandra Jušić

celo leto

Sodelovanje z lokalnimi časopisi

1.–9.

Ksenija Mugerli

celo leto

Zbiralna akcija odpadnega papirja
1.–9.
Mira Volčjak, Erna Fajfar
3. torek v mesecu na 2 meseca				

7. 2. 2020
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celo leto

Zdravniški pregledi po načrtu ZD Kranj

1.–9.

razredniki

celo leto

First Lego League - FLL

7.–9.

Boštjan Orehar

celo leto

Kulturni koordinator šole

1.–9.

Branka Vodopivec

celo leto

Koordiniranje šolskega časopisa

1.–9.

Simon Demšar in Anja Šter

Gregorjevo

vn
FOTO: arhiv Osno

e šole Predoslje

Kranj
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Težave pri ucenju in
med sovrstniki

20

20.1 Učne neuspešnosti otroka
V primeru učne neuspešnosti otroka se posvetujmo z učiteljem, ki poučuje predmet, kjer se pojavljajo težave,
po potrebi pa tudi z razrednikom ali s šolsko svetovalno službo. Pomagali mu bomo pri učenju in odpravljanju
možnih vzrokov učne neuspešnosti (nepripravljenost, slabo razumevanje, čustvena stiska, upad motivacije ...).

20.2 Težave med sovrstniki
Če se pojavijo težave v medsebojnih odnosih v razredu ali s starejšimi oz. mlajšimi učenci naše šole, poiščimo
pomoč pri razredniku ali svetovalni službi. V primeru, da otrok stiske v šoli ne izpostavi, jo pa zaznate starši,
želimo, da o tem čim hitreje opozorite razrednika oz. učitelja predmeta, kjer je težava nastala. Ob tem se vedno
lahko obrnete tudi na svetovalno službo.
Če otroka kdo izsiljuje ali mu grozi, naj TAKOJ obvesti kogarkoli od starejših na šoli ali doma. Le če VEMO,
mu lahko pomagamo.
Šola ne stremi samo k storilnosti učencev, temveč se trudi tudi za dobro počutje učencev. Zato bomo storili
vse, kar je v naši moči, da se bo učenec v šoli zopet počutil sproščeno in varno.

Benjamin Franklin:

vrata ..
a
n
le
a
k
tr
o
p
so
ve
a
ež
“T
h
vendar so zaslišale sme
in pobegnile! “
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Varna pot v šolo
in šolski prevozi

21

21.1 Varna pot v šolo
Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni način življenja. Šola in starši s svojim zgledom in
prometno vzgojo oblikujemo varne udeležence v prometu. Učence prvi šolski dan seznanimo z varnimi potmi v
šolo, z nevarnostmi v prometu in kako se jim izognemo.
Varna pot v šolo ni nujno najkrajša. Izbirajo naj med varnimi potmi, čeprav so malo daljše. Za večjo varnost prvošolci nosijo dobro vidne rumene rutice. Učenci kolesarji obvezno uporabljajo čelade. Po zakonu je uporaba
čelade obvezna do 18. leta starosti.
Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da smejo otroci v prometu samostojno sodelovati šele, ko so se
starši oziroma skrbniki prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnost v prometu ter so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom.
Na poti v 1. razred osnovne šole ter domov morajo imeti učenci spremstvo, pri čemer je spremljevalec lahko
tudi otrok med 10. in 14. letom starosti, če to dovolijo učenčevi starši. Starši poskrbite, da bodo učenci prihajali
v šolo pravočasno. Hodijo naj po pločniku, sicer pa po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet.
Veliko pozornost namenite prehodu čez glavno cesto. Za prečkanje glavne ceste obvezno uporabljajte prehode za pešce. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.
Na spletni strani šole najdete zemljevide najvarnejših poti iz vasi, ki spadajo v šolski okoliš naše šole.
Načrt varnih poti najdete tukaj www.os-predoslje.si/varna-pot-v-solo-2/
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21.2 Šolski prevozi
Za vozače je urejen šolski avtobusni prevoz, ki ga izvaja Arriva. Na voljo so izredni in redni avtobusi. Učenec - vozač
ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu.
Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.
NOVI VOZNI RED
Relacija

Odhod

Kokrica - Bobovek - Suha - Predoslje

07:12

Visoko - Britof (redni)

07:23

Britof Johanca - šola Predoslje

07:24

Kokrica - Bobovek - Suha - Predoslje

07:48

Visoko - šola Predoslje

08:00

Britof Johanca - šola Predoslje

08:04

šola Predoslje - Britof (redni)

11:54

šola Predoslje - Visoko - Britof

12:50

šola Predoslje - Britof (redni)

12:58

šola Predoslje - Britof

13:54

šola Predoslje - Visoko

13:55

šola Predoslje - Visoko

14:45

šola Predoslje - Britof (redni)

14:58

šola Predoslje - Britof

15:35

Britof - Visoko (redni)

15:37

šola Predoslje - Suha - Bobovek - Kokrica

12:27

šola Predoslje - Suha - Bobovek - Kokrica

12:57

šola Predoslje - Bobovek - Kokrica

13:27

šola Predoslje - Suha - Bobovek - Kokrica

13:57

šola Predoslje - Suha - Bobovek - Kokrica

14:27

šola Predoslje - Suha - Bobovek - Kokrica

14:57

šola Predoslje - Suha - Bobovek - Kokrica

15:27

Britof - Visoko (redni)

11:58

Britof - Visoko (redni)

12:38

Britof - Visoko (redni)

13:38

Britof - Visoko (redni)

14:48

Britof - Visoko (redni)

15:38
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Izvlecek pravil
o šolskem redu

22

šati starejših,
Otroci nikoli ne marajo poslu
vendar jih vedno posnemajo.
“Henry Becque”

Pravila šolskega reda določamo z namenom uspešnega sobivanja ter zaščite pravic in odgovornosti sobivajočih.

22.1 Dolžnosti in odgovornosti učencev
Učenec:
• spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, 		
človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole,
• redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno–izobraževalne dejavnosti,
• izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (redno opravlja domače naloge in redno prinaša šolske
potrebščine),
• spoštuje pravila šolskega reda,
• v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter za zdravje in varnost drugih,
• varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev šole,
• sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave.

22.2 Skrb za lastnino in urejenost šole
•
•
•
•
•
•
•

Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture, zato se tudi učenci trudijo za
estetski videz šole.
Skrbijo za urejenost predalčkov, omaric in jih varujejo pred poškodbami.
Odpadke ločujemo v za to namenjene koše.
Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci spoštujejo 		
šolsko in tujo lastnino.
Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje oz.
vodstvo šole.
Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju. Če učenec namenoma 		
povzroči škodo, razrednik o tem takoj obvesti starše, ki nastalo škodo poravnajo v dejanski 		
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vrednosti.
• V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo in se v njih ne zadržujejo 		
po nepotrebnem.

22.3 Načini opravičevanja odsotnosti
Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti
in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro.
Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Koriščenje
prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom. Če starši želijo za otroka več kot 5 dni dopusta, morajo
napisati pisno prošnjo in jo oddati razredniku. Prošnjo odobri ravnateljica.
Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen le z vednostjo
razrednika oz. učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda. Odhod učenca je dovoljen v spremstvu staršev ali
skrbnikov učenca oz. izjemoma učenec odide sam po predhodnem dovoljenju staršev.
V primeru odsotnosti od pouka učenec sam poskrbi za manjkajočo učno snov oz. ostale izpuščene obveznosti.

22.4 Informiranje učencev in staršev
Učence in starše informiramo s šolsko Publikacijo, s pisnimi obvestili, z obveščanjem preko eAsistenta in
preko šolske spletne strani. Starši dobijo informacije tudi neposredno od učiteljev na roditeljskih sestankih
in govorilnih urah. Učence ter starše sproti obveščamo tudi preko šolskega zvočnika, elektronskih obvestil in
pisnih okrožnic.
Dodatne informacije oz. svetovanje lahko učenci oz. starši dobijo v svetovalni službi in pri vodstvenih
delavcih.

22.5 Pravila obnašanja in ravnanja
Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari ter vzdrževanje čistoče veljajo za šolsko
poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno–izobraževalno delo.
Spoštujemo pravice učencev in vseh delavcev šole.
•
•
•
•
•

Vljudnost je odraz človeka. Trudimo se, da z vsemi gojimo dobre odnose, upoštevamo njihova
mnenja, spore rešujemo na miren in učinkovit način.
Z drugimi ravnamo tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami.
Pazimo na primerno vedenje in govorjenje.
Učenci v šoli vse odrasle vikajo in naslavljajo z uradnimi nazivi.
Učenci prihajajo v šolo primerno oblečeni in urejeni (neizzivalno).

22.5.1 Oblačila in obutev
Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat je obvezno. Čevlje
in vrhnja oblačila puščajo v garderobnih omaricah. Učenci skrbijo za urejenost garderobe.
• Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate.
• Pri pouku športa ni dovoljeno nošenje nakita.
•
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•

Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti učenci 		
oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.

22.5.2 Obnašanje med poukom
•

•
•
•
•
•

Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri pouku prisotni, 		
sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, aktivno sodelujejo, upoštevajo navodila in 		
opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to dovoli.
Učenci učitelje vikajo in primerno naslavljajo.
Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne moti.
Med poukom ni dovoljeno žvečiti, jesti ali piti.
Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oz. o načinih ravnanja s posameznimi
predmeti.
V času celotnega vzgojno–izobraževalnega procesa (pouk, odmori, ekskurzije, podaljšano 		
bivanje, jutranje varstvo, šole v naravi ...) je prepovedano vsakršno snemanje in 			
fotografiranje brez dovoljenja učitelja.

22.5.3 Prihod in odhod iz šole ter gibanje po šoli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

V šolo prihajajo učenci največ deset minut pred začetkom pouka ali drugih organiziranih dejavnosti (krožki,
tečaji ...) oz. ob prihodu avtobusa.
Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur in zadrževanja v šolski knjižnici.
Učenci 1. in 2. razreda vstopajo skozi stranski vhod na razredni stopnji. Na začetek pouka počakajo
v oddelku jutranjega varstva.
Učenci od 3.–5. razreda vstopajo skozi glavni vhod.
Učenci od 6.–9. razreda vstopajo skozi stranski vhod na predmetni stopnji.
Učenci vozači v skladu z dogovorom razrednika na začetek pouka počakajo v jutranjem varstvu, šolski
knjižnici ali jedilnici šole.
V času pouka je vstop možen le skozi glavni vhod, stranska vhoda sta zaradi zagotavljanja varnosti
iz zunanje strani zaklenjena.
Prvošolce starši pospremijo do učilnice.
Če ima učenec v urniku prosto uro, na nadaljevanje pouka počaka v šolski knjižnici ali za to 		
določeni učilnici.
Vsi učenci pred začetkom pouka mirno počakajo učitelje pred učilnicami.
Učenci 1.–5. razreda po zvonjenju med posameznimi odmori ravnajo v skladu z navodili učiteljev.
Učenci 6.–9. razreda mirno počakajo učitelje pred učilnicami, v katerih bo skladno z urnikom potekal
vzgojno–izobraževalni proces.
Zadrževanje v učilnicah med odmori brez prisotnosti učitelja ni dovoljeno.
Lovljenje, skrivanje in tek po šolskem prostoru (hodniki, jedilnica, itd.), so zaradi varnosti 			
prepovedani.
Med rekreativnimi odmori učenci ob lepem vremenu odidejo na prosto, lahko se pridružijo vodeni
športni dejavnosti. Ob slabem vremenu se učenci lahko vodene športne dejavnosti udeležijo v 		
telovadnici.
V telovadnico vstopajo učenci le ob prisotnosti učitelja. Ko se preoblečejo oz. preobujejo, 		
počakajo učitelja v garderobah.
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V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom oz. naročilom učitelja ali
strokovnih delavcev.
• Po zadnji uri pouka oz. po zaključku drugih vzgojno–izobraževalnih dejavnosti učenci zapustijo šolski prostor 		
in odidejo domov. Zadrževanje na šolskem prostoru po končanem pouku ali drugih vzgojno–izobraževalnih 		
dejavnostih ni dovoljeno (razen če učenci obiščejo knjižnico).
• V popoldanskem času (po 16.00) učenci v šolo vstopajo in izstopajo skozi glavni vhod, stranska vrata so 		
zaklenjena. Dostop do garderob ni možen.
• Za varno prihajanje in odhajanje učencev iz šole so odgovorni starši. Učenci so se dolžni obnašati tako, da je
varno zanje in za druge učence, tudi na avtobusni postaji in cesti.
• Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja
staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico.
• Ob odhodu učenca iz podaljšanega bivanja je potrebno obvezno obvestiti učitelja.
• V knjižnici učenci spoštujejo knjižnični red.
•

22.5.4 Prehrana
Hrano uživajo učenci v jedilnici oz. v učilnici (razredna stopnja).
• Upoštevajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Mize po malici pobrišejo reditelji.
• Hrane praviloma ni dovoljeno odnašati iz jedilnice oz. učilnice.
• Učenci pred malico in kosilom šolske torbe odložijo pred učilnicami oz. na klopeh na hodnikih.
•

22.5.5 Nadzor šolskih prostorov
V šolskih prostorih v času pouka učence nadzirajo učitelji, ki izvajajo vzgojno–izobraževalno delo v
posameznih oddelkih. Nadzor nad vstopom v šolsko stavbo imajo v času pouka dežurni učenci in informator
v popoldanskem času.
Pred pričetkom pouka, med malico in med rekreativnim odmorom nadzirajo učence dežurni učitelji.
Med dejavnostmi, ki potekajo zunaj šolskih prostorov, nadzirajo učence njihovi spremljevalci. Ti so prisotni
od začetka do konca dejavnosti, kontrolirajo prisotnost, skrbijo za nemoteno izvajanje programa, red in
disciplino ter nudijo prvo pomoč ob morebitnih nezgodah.
Objekt varuje varnostna služba Rival.

22.5.6 Dežurstva
Učitelji dežurajo po razporedu, ki ga pripravi ravnateljica. Dežurni učitelji skrbijo za red in disciplino, za
varnost učencev, za preprečevanje nedovoljenih odhodov s šolskega prostora in opravljajo druge naloge,
ki jih določa šolski hišni red. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah ter
pomagajo dežurnim učencem in rediteljem. Skrbijo za prijetno in sproščeno vzdušje.
Odmora po 4. in 5. šolski uri, namenjena kosilu oz. rekreaciji v telovadnici ali na zunanjem šolskem
igrišču, sta dolga 20 minut.
Dežurni učitelj v jedilnici skrbi:
• za dosledno uporabo kartic pri prevzemu obrokov,
• za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,
• da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico,
• da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
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da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
• da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
• da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.
•

Dežurni učitelj ima v jedilnici pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki
se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili.

22.5.7 Dežurstvo v času rekreativnega odmora
Skupni rekreativni odmor bo zaradi higienskih ukrepov zaenkrat ukinjen. V primeru drugačnega epidemiološkega
stanja bomo odmore ponovno vzpostavili. Odmore bodo učitelji izvajali s posameznimi oddelki.

22.5.8 Naloge dežurnih učencev
Dežurstvo bomo uvedli v primeru izvedba pouka v modelu A.
Dežurstvo učencev je organizirano skladno s šolskim redom. Opravljajo ga učenci 7., 8. in 9. razreda, ki morajo
upoštevati navodila za dežurne učence. Razpored dežurstva določijo razredniki. Navodila in naloge so podrobno
zapisane v Navodilih za dežurstvo učencev in so sestavni del Pravil o šolskem redu. Dežurstvo učencev je
organizirano v dneh šolskega pouka od 7.45 do 14.00.

22.5.9 Naloge rediteljev
Vsak oddelek ima reditelje, ki jih določi razrednik oddelka. Reditelji se tedensko menjajo:
• dosledno skrbijo za čistočo učilnice oz. drugega prostora, kjer je potekalo vzgojno–izobraževalno delo,
• ob pričetku ure seznanijo učitelje z odsotnostjo učencev,
• prinesejo malico in po njej pospravijo,
• poskrbijo za urejen prostor po končani malici.

22.6 Načini zagotavljanja varnosti
Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev. Učenci so dolžni upoštevati
navodila nadzornih oseb.
Učencem zagotavljamo varnost:
z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,
• z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa,
• z izvajanjem prometno–varnostnega programa, ki obsega:
		 > izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
		 > vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri 		
			 vključevanju v promet
			 kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju,
		 > obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v 		
			promet,
		 > urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa vozil do
			 šolske stavbe ...
• z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo in garderob učencev,
•
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z dežurstvom učiteljev med odmori na hodnikih, v jedilnici,
• z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z zagotavljanjem
ustreznega števila spremljevalcev v različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili
za izvajanje učnih načrtov,
• z uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov,
• z alarmnim sistemom, ki je vključen, ko v šoli ni prisoten nihče, in se sproži ob morebitnem vstopu
nepovabljenih oseb.
•

22.6.1 Prepovedi in omejitve
Na območju šolskega prostora je prepovedano:
• kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc,
• uživanje alkoholnih in energijskih pijač,
• uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje,
• vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole,
• namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole,
• neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno–izobraževalnega procesa,
• vstopanje v šolo z rolerji, skiroji in drugimi prevoznimi sredstvi,
• nedovoljeno fotografiranje in snemanje,
• vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

22.6.2 Uporaba mobilnih telefonov
Mobilni telefoni se lahko uporabljajo samo za potrebe pouka, sicer je uporaba mobilnih telefonov na šolskem
prostoru dovoljena samo v primeru predhodnega dogovora učenca z učiteljem in v njegovi navzočnosti.
Učenci morajo hraniti mobilne telefone v omaricah ali torbah.
Mobilnih telefonov ne smejo uporabljati za namene predvajanja glasbe, še posebej strogo je prepovedana
uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli, razen z dovoljenjem učitelja. S
strani učencev je strogo prepovedana objava fotografij in posnetkov na spletu (vključene so vse mobilne
aplikacije).
Če učenec uporablja mobilni telefon brez predhodnega dogovora z učiteljem, mu ga učitelj začasno
odvzame in še isti dan obvesti starše in razrednika. Telefon se hrani v ognjevarni omari v tajništvu šole. S
starši se razrednik dogovori o načinu vrnitve telefona.

22.6.3 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
Delavec šole lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še
posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih. Učitelj ali razrednik, po
svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo
zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).
V šoli je prepovedana uporaba Facebooka, MSN-ja in drugih družbenih omrežij ter klepetalnic razen
za potrebe pouka.
V šoli je strogo prepovedano fotografirati ali snemati brez vednosti in dovoljenja
vodstva. Strogo prepovedana je tudi objava fotografij in posnetkov na spletu (vključene
so vse mobilne aplikacije).
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22.6.4 Ravnanje v izrednih razmerah
V času izrednih razmer ali ko se take razmere pričakuje (naravne nesreče, požar, vojne nevarnosti ipd.), je glavna
in osnovna naloga vseh delavcev šole, da poskrbijo za varnost učencev. V takih primerih je nujno upoštevati vsa
navodila, ki jih izdajajo odgovorni in vodilni delavci ali ustrezni štabi.
V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko poslopje, strokovni delavci neposredno vodijo posamezne
oddelke ali skupine učencev ter skupaj z njimi odidejo na šolsko dvorišče in upoštevajo nadaljnja navodila.
Oddaljevanje učencev od skupine ali oddelka v času trajanja izrednih razmer brez posebnega dovoljenja ni
dovoljeno.

22.6.5 Odhod učencev iz šole v prvi triadi
Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so dolžni
tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu.
Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost
osebe do prevzema otroka.
Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega
starša oz. zakonitega zastopnika otroka, ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

22.7 Izrekanje pohval in priznanj
Učenci lahko v času šolanja prejmejo pohvale, priznanja in nagrade, zapisani pa so lahko tudi v
Zlato knjigo.
Pohvale, priznanja, zapise in nagrade lahko predlagajo:
• učitelji, ki poučujejo v oddelčni skupnosti,
• razredniki,
• drugi strokovni delavci šole,
• mentorji dejavnosti,
• ravnateljica.
Pohvalo lahko dobi učenec za aktivno in uspešno delo, s katerim pripomore k uresničevanju nalog
skupnosti učencev šole, oddelka, interesne dejavnosti ali za izvedbo določene naloge (projekta).
Ustno pohvalo lahko izreče učitelj, mentor interesne dejavnosti ali razrednik. Učenec je ustno pohvaljen
pri pouku, interesni dejavnosti ali na sestankih oddelčnih skupnosti, na sestankih strokovnih delavcev.
Pisno pohvalo lahko predlaga razrednik, mentor interesne dejavnosti ali učitelj. Pisne pohvale podelijo
razredniki, učitelji in mentorji posameznih aktivnosti.

22.7.1 Podeljevanje pisnih pohval
Pohvale se podeljujejo za:
• prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnosti in drugih 			
dejavnostih šole,
• doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanj
in delovanja,
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•
•
•
•
•
•
•
•

posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole,
nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole,
bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi z prejšnjim šolskim letom,
izredno spoštljiv odnos do učencev in delavcev šole,
sodelovanje v prostovoljstvu,
pohvale za dosežke izven šole: v soglasju s starši in učencem pohvalimo učenca na valeti za vidne rezultate
izven šole (dosežki na državni in mednarodni ravni),
druge dosežke, ki jih ravnateljica, učitelj ali učiteljski zbor ocenijo kot primerne.

22.7.2 Priznanja za pomembne dosežke
Podeljujejo se za delo oz. dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole. Priznanje
podeli ravnateljica na zaključni prireditvi šole na podlagi predloga razrednika, mentorja interesne dejavnosti ali
druge aktivnosti in učiteljskega zbora. Razlog za podelitev priznanja določenemu učencu obrazloži razrednik
na ocenjevalni konferenci.

22.7.3 Priznanje za športnika/športnico šole
Prejmeta jo učenca (dekle in deček) za dosežene najboljše športne rezultate v tekočem šolskem letu na
občinskih, področnih in državnih tekmovanjih. Predlog za podelitev priznanja poda in obrazloži športni aktiv
na ocenjevalni konferenci. Podeljuje ga ravnateljica na zaključni prireditvi šole.

22.7.4 Zapis v zlato knjigo
Učenec, ki je v času šolanja dosegel prva tri mesta na državnih tekmovanjih ali vseh devet let šolanja dosegel
odličen uspeh z zaključenimi peticami (uspeh 5,0) se vpiše v Zlato knjigo, katera se hrani v tajništvu šole. Na
ocenjevalni konferenci predlog podajo razredniki.

22.7.5 Nagrade za uspešno osvojeno bralno značko
22.7.5.1 Spominsko priznanje za uspešno osvojeno bralno značko vseh devet let
Spominsko priznanje dobi učenec za uspešno osvojeno Bralno značko vseh devet let. Priznanje se naroči
pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Podeli ga mentor Bralne značke ali povabljeni ustvarjalec na
prireditvi ali zaključku Bralne značke.
Ob priznanju učenec prejme tudi knjižno nagrado Društva bralna značka.
22.7.5.2 Priznanje s knjigo v svet
Dobi ga učenec, ki osvoji bralno značko v tekočem šolskem letu. Podeli ga mentor bralne značke.
22.7.5.3 Priznanje za naj bralca šole
Dobi ga učenec, ki na natečaju Naj bralec šole prebere največ knjig. Podeli ga ravnateljica na zaključni
prireditvi šole.

22.8 Vzgojno ukrepanje
Vzgojni ukrepi obsegajo posledice kršitev Pravil šolskega reda.
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Uporabljajo se:
• kadar učenec zavrača pogovor, svetovanje in usmerjanje,
• kadar učenec ni pripravljen upoštevati potreb in pravic drugih,
• kadar ponavlja kršitve Pravil šolskega reda in dogovorov.
Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s Pravili šolskega reda, ostalimi akti šole ali
veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano s priložnostmi za učenje in spreminjanjem vedenja.

22.8.1 Reševanje vzgojne problematike pri lažjih kršitvah
Če delavec šole o lažji kršitvi obvesti razrednika, razrednik razišče okoliščine domnevne kršitve, zbere dodatne
informacije od morebitnih očividcev in se pogovori z učencem, tako da lahko le-ta pojasni vse o domnevni
kršitvi. Razrednik se nato odloči o nadaljnjih ukrepih.

22.8.2 Težje kršitve
Težje kršitve v skladu s pravili šole so:
• učenec zavrača pogovor, svetovanje in usmerjanje ter ni pripravljen upoštevati potreb in pravic drugih,
• kršitve šolskih pravil in dogovorov se ponavljajo,
• občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oz. strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,
• uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah,
• izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
• namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, 		
delavcev ali obiskovalcev šole,
• kraja lastnine,
• popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
• uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih
in listinah, ki jih izdaja šola,
• grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
• fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
• ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,
• kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih 		
psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti 		
in drugih organiziranih oblikah vzgojno–izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v LDN-ju šole,
• prihod oz. prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka,
dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno–izobraževalne dejavnosti, ki so 		
opredeljene v LDN-ju šole,
• snemanje in fotografiranje med poukom in objave na spletu ter mobilnih aplikacijah,
• zapustitev šolskega prostora v času pouka in drugih dejavnosti brez vednosti učitelja,
• spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.

22.8.3 Reševanje vzgojne problematike pri hujših kršitvah
V primeru hujših kršitev o vzgojnih ukrepih odloča oddelčni učiteljski zbor na predlog razrednika.
Ukrepi se sproti vpisujejo v Mapo vzgojnih ukrepov, ki je hranjena v ognjevarni omari v tajništvu.
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22.8.4 Vzgojni ukrepi, ki jih bomo izvajali
Ustno opozorilo učitelja oz. razrednika.
• Pisno obvestilo staršem (podpis).
• Presedanje, začasna premestitev (učenec se začasno prestavi v drug oddelek oz. izven pouka dela po 			
navodilih strokovnega delavca, pri čemer se starše obvesti).
• Ustno opozorilo učitelja in učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi se lahko zaradi 		
neustrezne opreme poškodoval. Namesto tega lahko opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji 		
športne vzgoje.
• Prekinitev opravljanja ocenjevanja znanja, odvzem pisnega izdelka in negativna ocena tega pisnega izdelka.
• Učenec dobi neopravičeno uro (ure).
• Ustno opozorilo učitelja učencu in seznanitev staršev ustno ali pisno na podlagi vpisov v Vzgojno mapo.
• Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neopravičeno izostal (učitelj lahko pri 		
naslednji učni uri to tudi preveri).
• Učencu se dovoli udeležba na dogodku, prireditvi, dnevih dejavnosti ali ekskurziji izven šole le s 		
spremljevalcem ali se mu udeležbo prepove (namesto tega se mu omogoči nadomestni učni proces).
• Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše 			
ravnanje in kako bo popravil storjeno napako ali pripravi predstavitev na določeno temo.
• Ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev, ugodnostmi.
• Povabilo staršev na pogovor.
• Neopravljene šolske obveznosti (npr. domača naloga) učenec opravi pod nadzorom učitelja pred ali 		
po pouku z vednostjo staršev.
• Vzgojni ukrep določen z mediacijo.
• Osebno opravičilo učenca.
• Restitucija in obvestilo staršem. Učenec opravlja delo v korist razredne ali šolske skupnosti (pomoč
		
v OPB, pomoč v jedilnici, pomoč pri urejanju šole ali okolice šole, ipd.).
• Restitucija (povračilo škode).
• Ustno opozorilo učitelja in začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo
pouka ali ogroža svojo oz. tujo varnost. Predmet je potrebno shraniti na posebej za te namene 		
določeno varovano mesto (tajništvo šole).
• Razgovor v šolski svetovalni službi: učenec skupaj s šolsko svetovalno službo oblikuje sklepe 		
nadaljnjega vedenja pri čemer se izvedejo drugi predvideni postopki.
• Razgovor pri ravnateljici.
• Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu
s temi pravili.
• Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
• Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli, prevzamejo ga starši.
• Šolski mediator opozori kršitelja.
• Odstop zadeve pristojni instituciji.
• Drugi vzgojni ukrepi, za katere oddelčni učiteljski zbor presodi, da so ustrezni.
•

Dokumentacija vzgojnih ukrepov se vodi v vzgojni mapi.
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22.8.5 Restitucija
Temeljna načela restitucije:
• ni kaznovalca, učenec ustvarjalno rešuje problem,
• zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil,
• poravnava je smiselno povezana s povzročeno škodo (bolečino ...),
• oškodovanec jo sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode,
• omogoča (promovira) pozitivno vedenje, poudarja vrednote ter ne vzpodbuja obrambnih vedenj kot 		
kritika in kazen.

22.8.6 Vključevanje staršev v reševanje vzgojne problematike
Starši lahko sodelujejo pri reševanju vzgojne problematike v procesu reševanja vzgojnih težav njihovih otrok v
fazi svetovanja in usmerjanja. Kot partner so lahko vključeni v vseh nadaljnjih postopkih.
Kadar starši ne sodelujejo pri reševanju vzgojne problematike, se v reševanje problemov vključijo zunanje
institucije (Centri za socialno delo, Svetovalni centri ...).

22.8.7 Vzgojni opomin
Vzgojni opomin šola izreče za kršitve, ki so bile storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih
oblikah vzgojno–izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v LDN-ju, hišnem redu,
pravilih šolskega reda in drugih aktih šole, ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi, določeni z vzgojnim
načrtom in pravili šolskega reda, niso dosegli namena.
V posameznem šolskem letu lahko učencu izreče učiteljski zbor vzgojni opomin največ trikrat. Če je bil
učencu izrečen drugi vzgojni opomin v šolskem letu, mora šola obvestiti starše o tem, da lahko učenca
po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, če učenec po treh
vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča
nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
Učiteljski zbor izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,
107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in (63/13)) v primeru, kadar učenec krši dolžnosti in odgovornosti določene
z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti in izrečeni vzgojni ukrepi ob
predhodnih kršitvah niso dosegli svojega namena.
Šola lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez
soglasja staršev v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.

22.8.8 Individualizirani vzgojni načrt
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v 10ih delovnih dneh od izrečenega
opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti,
postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta
sodelujejo tudi starši učenca.
Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta.

22.8.9 Prešolanje v drugo šolo
V skrajnem primeru je posledica treh izrečenih vzgojnih opominov premestitev učenca v drugo šolo
brez soglasja staršev. Odločitev o tem mora biti podprta s strokovnimi mnenji relevantnih služb in/
ali organizacij.
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Če se učenca prešola brez soglasja staršev, šola pred odločitvijo o prešolanju pridobi:
• mnenje centra za socialno delo,
• soglasje šole, v katero bo učenec prešolan,
• glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih institucij.
Za učenca, ki se prešola na drugo šolo, individualizirani vzgojni načrt pripravi ta šola.

22.8.10 Postopki in ukrepi v primeru kršitev
V primeru ugotovljenih kršitev lahko šola sproži ustrezne postopke in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem
mora dosledno upoštevati naslednja načela:
• Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.
• Spore je potrebno najprej reševati na miren način.
• Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora šola uvesti postopek, 		
ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo.
• Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola proti kršitelju ne 		
sme ukrepati.
• Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve.
• Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati vse 		
subjektivne in objektivne okoliščine primera.
• Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali dogodku in 		
o izjavah nasprotne strani.
• Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.
• Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali kakršnihkoli izjav 		
o kršitvi na nezakonit način.
Pri tem je potrebno upoštevati, da je za učence s posebnimi potrebami nujna vključitev tričlanske komisije,
ki presodi o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa. Kadar je tričlanska
komisija v dvomu o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa, mora pridobiti mnenje ustreznega
strokovnjaka.
Določila prejšnjega odstavka se uporabijo tudi v dvomu o prištevnosti kršitelja v času, ko je storil kršitev.
V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost kršitelja:
• Mladoletnik do dopolnjenega 7. leta ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči.
• Mladoletnik od dopolnjenega 7. do dopolnjenega 14. leta ne odgovarja za škodo, razen če se 		
dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen razsojati.
• Mladoletnik z dopolnjenimi 14. leti odgovarja po splošnih pravilih o odgovornosti za škodo.
Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let starosti, se njegova
kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.

22.8.11 Tričlanska komisija
Tričlanska komisija obravnava težje kršitve za katere je v Pravilih šolskega reda predviden postopek
pred tričlansko komisijo. Le-ta predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo teh kršitev. Komisijo
skliče ravnateljica za vsak primer posebej (ad hoc).
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Protokol pri obravnavi
nasilja v družini

23
7

Protokol ni predmet razprave vzgojnega načrta, saj smo ga šole po zakonu dolžne izvajati.
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND, Uradni list RS, št. 16/2008, čl. 10, 14 in 16) in Pravilnik o obravnavi
nasilja v družini za vzgojno–izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009) določata pravila in postopke za vzgojno–
izobraževalne zavode (VIZ) pri obravnavi nasilja v družini. Z novim zakonom država želi doseči večjo občutljivost
do pojavov nasilja in ničelno toleranco do nasilja v VIZ.
Šola mora starše seznaniti z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini in protokolom pri obravnavi nasilja v
družini.

23.1 Dolžnost prijavljanja

Učitelj/vzgojitelj ali drug delavec šole:
• ki je na otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja v družini,
• kateremu je otrok zaupal, da preživlja nasilje,
• ki ima informacijo o nasilju od tretje osebe, takoj reagira po naslednjem protokolu:
• Obvesti o tem svetovalnega delavca šole.
• Če je potrebno, obvesti Center za socialno delo (CSD), da poskrbi za zdravstveno oskrbo oz.
			 varnost otroka.
• Sam ali s pomočjo svetovalnega delavca naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij
			 ali pogovora z otrokom (predpisan obrazec).
Isti ali najkasneje naslednji dan vodstvo šole ali svetovalna služba pošlje prijavo na CSD ali policijo o sumu
nasilja nad otrokom. Svetovalni delavec naslednji dan skliče interni tim šole.
Center za socialno delo izvaja različne postopke in dejavnosti za zaščito otroka.

67

Urnik od 1.–3. razred
ponedeljek
7.30–8.15

predura

8.20–9.05

1. ura

MALICA
9.25–10.10

2. ura

10.15–11.00

3. ura

11.05–11.50

4. ura

11.55–12.40

5. ura

KOSILO ali odmor

Natisnite

torek

sreda

četrtek

petek

Urnik od 4.–9. razred
ponedeljek
7.30–8.15

predura

8.20–9.05

1. ura

9.10–9.55

2. ura

MALICA
10.15–11.00

3. ura

11.05–11.50

4. ura

11.55–12.40

5. ura

12.45–13.30

6. ura

13.50–14.35

7. ura

Natisnite

torek

sreda

četrtek

petek

Tedenski planer
ponedeljek

torek

Natisnite

datum

opravila

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja

opombe

Mesecni planer
sep

okt

nov

dec

jan

feb

Natisnite

mar

apr

opravila

ponedeljek

torek

maj

jun

jul

avg

opombe

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja
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