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VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN OSNOVNE NALOGE ŠOLE
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki
opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega področja KS
Podmežakla, Sava ter naslednje ulice: Tomšičeva cesta do Straže ter Center 2 (Cesta
maršala Tita od številke 1 do 51). Učenci prihajajo tudi iz šolskega okoliša OŠ Koroška
Bela in Toneta Čufarja.
V sklopu dejavnosti šole so še storitve kuhinje, obratovanje športnih objektov, prevozi
otrok za lastne potrebe in dajanje prostih prostorskih kapacitet v najem.

VRSTA,OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA


pouk in druge oblike organiziranega dela izvajamo od 1. do 9. razreda po programu in
predmetniku devetletne osnovne šole za 609 učencev v 28 oddelkih. V šolskem letu
2022-2023 imamo po tri oddelke v vsakem razredu, razen v 9. razredu, kjer imam štiri
oddelke, torej skupno 28 oddelkov.

Učenci po oddelkih, razredniki
Razredničarka, razrednik
Vidrgar Erika, Prešeren Tina
Svetina Branka, Tonkli Irena
Udir Mojca, Skumavc Anja
Lah Mirica
Podnar Sergeja
Cvetko Mateja
Dolar Irena
Hrovat Petra
Magnik Renata
Skupaj I. triada

1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c

Dečki
11
10
11
13
14
12
13
9
9
102

Deklice
9
10
9
8
8
8
10
12
13
87

Skupaj
20
20
20
60
21
22
20
63
23
66
21
22
189

Sampa Ana
Mandelc Mirjam
Stres Maruša
Škraban Anja
Šifrer Renata
Tratnik Deja
Kacin Metka
Džananovič Mirnesa
Gril Barbara
Skupaj II. triada

4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
6. a
6. b
6. c

15
15
14
10
13
9
12
13
11
112

8
8
9
12
10
11
11
11
13
93

23
23
23
22
23
20
23
24
24
205

Novoselec Simona
Kosem Anita
Kersnik Zdenka
Malić Cumbo Anita
Polajnar Katjuša
Gale Matjaž
Žumer Uršula
Troha Šimnic Barbara
Kranjc J. Klavdija
Korenjak Lenna
Skupaj III. triada
Skupaj šola

7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c
9. d

11
12
12
14
13
13
11
12
13
12
123
337

9
10
9
9
11
10
8
6
10
10
92
272

20
22
21
23
24
23
19
18
23
22
215
609
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Delavci šole
Učitelji in drugi strokovni delavci
Razredničarka, razrednik
Vidrgar Erika
Prešeren Tina
Svetina Branka
Tonkli Irena
Udir Mojca
Skumavc Anja
Lah Mirica
Podnar Sergeja
Cvetko Mateja
Dolar Irena
Hrovat Petra
Magnik Renata
Sampa Ana
Mandelc Mirjam
Stres Maruša
Škraban Anja
Šifrer Renata
Tratnik Deja
Kacin Metka
Džananovič Mirnesa
Gril Barbara
Novoselec Simona
Kosem Anita
Kersnik Zdenka
Malić Cumbo Anita
Polajnar Katjuša
Gale Matjaž
Žumer Uršula
Troha Šimnic Barbara
Kranjc Jensterle Klavdija
Korenjak Lenna
Otovič Tatjana

Poučuje
1. a 1. a
vzgojiteljica 1. a, JV, OPB
1. b
vzgojiteljica 1. b, JV, OPB
1. c 1. c
vzgojiteljica 1. c, JV, OPB
2. a 2. a
2. b 2. b
2. c 2. c
3. a 3. a
3. b 3. b
3. c 3. c
4. a 4. a
4. b 4. b
4. c 4. c
5. a 5. a, kolesarski izpit,
5. b 5. b, kolesarski izpit, ZGO 6. b
5. c 5. c, kolesarski izpit, SIS
6. a likovna umetnost, LS (izb.), SID
6. b matematika, ISP
6. c matematika, fizika, MME, UBE
(izb.), ISP
7. a geografija
7. b naravoslovje,
biologija,
gospodinjstvo, VŠP
7. c angleščina, radio (izb.)
8. a slovenščina, šolsko novinarstvo
(izb.), ISP
8. b Angleščina, ISP
8. c šport, plavalni tečaj, izbrani šport
(izb., neobv. izb.),
9. a nadarjeni učenci, zgodovina
9. b Slovenščina, gledališki klub (izb.),
učenci tujci
9. c slovenščina, ISP, retorika (izb.)
9. d angleščina
9. b slovenščina, nemščina (izb)
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Učilnica
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
LIK
MAT 1
MAT 3
GEO
BIO
TJA 3
SLJ 4
TJA 3
ŠPD
ZGO
GVZ 2
SLJ 1
TJA 1
SLJ 3
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Učiteljica, učitelj
Ažman Andrea
Kikelj Danica

Učilnica
SLJ 4
KEM

Mei Atis
Kovač Tjaša
Kus Živa
Lužnik Klinar Tanja
Mikelj Lucija
Resman Ana
Bohinc Mojca
Vovk Klavdija
Šturm Nina
Šenk Urša
Raša Weissbacher

Poučuje
Matematika, fizika, izb.predmeti (rač.omrežja)
kemija, tehnika in tehnologija, obdelava
gradiv-les, umetne snovi (izb.)
Matematika, ISP
šport, šport za zdravje (izb.)
biologija, naravoslovje, gospodinjstvo
glasbena umetnost, 6. do 9. razred
slovenščina
matematika, fizika, ISP
računalnikar
šport, šport za sprostitev (izb.)
tehnika in tehnologija, klekljanje (izb.)
zgodovina, DKE, OPB, JV, verstva in etika
(izb.)
angleščina (neobv. izb.) 1. raz., angl. 2., 3., 4,
5. razred
spremljevalka učenca v 9. razredu
spremljevalka učenca v 6. razredu
laborant
svetovalna delavka, pedagoginja, UP
svetovalna delavka, socialna pedagoginja
specialna mobilna pedagoginja
specialna mobilna pedagoginja
socialna pedagoginja
socialna pedagoginja
pedagoginja
pedagoginja

Vzgojiteljice in vzgojitelj
Prešeren Tina
Tonkli Irena
Skumavc Anja
Teran Ajda
Lipušček Marta
Teran Ajda
Gosar Grega
Janjoš Mirjam
Fotak Urbas Nevenka
Ažman Mojca
Gogala Karmen

Poučuje
vzgojiteljica, OPB 1.razred, JV 1. razred
vzgojiteljica, OPB 1.razred, JV 1. razred
vzgojiteljica, OPB 1.razred, JV 1. razred
OPB 1. razred
OPB 2. razred
OPB 2. razred
OPB 3. razred
OPB 3. razred
OPB 4., 5. razred
JV 1., 2. razred
JV 2., 3. razred

Učilnica
1. A
1. B
1. C
1. B-OPB
2. C-OPB
2. B
B-1
B 16-OPB
4. B
2 C+4. B
1. A+2. C

Ostali delavci šole
dr. Kerštajn Robert
Kusterle Jelka
Krajnc Nataša
Lužnik Klinar Tanja
Legat Vanja
Milonik Vesna

ravnatelj, profesor športa, doktor znanosti
pomočnica ravnatelja, profesorica slovenščine
poslovna sekretarka, tajnica VIZ VI
svetovalna delavka
računovodkinja
materialna knjigovodkinja

Zupančič Marija
Lamberger Inga
Dežman Anja
Šorli Matija
Kusterle Jelka
Agali Emma
Višnar Bogdan
Ržen Božena
Horvat Katrca
Ažman Mojca
Vilič Kristina
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MAT 2
ŠPD
NAR
GVZ
SLJ 2
FIZ
RAČ
ŠPD
TEH
SLJ 4
OPB-B1

TIT 2
SVETOVA.
SVETOVA.
M2-1/2
M2-1/2
M2-3/4
M2-3/4
K3
MAT 4
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Udrih Barbara
Lumpert Bojan
Jeftenič Boško
Narančič Milica
Pirc Gašper
Gregorič Nataša/Kvrgič
Jelena
Vrabec Barbara
Kuhar Tatjana
Lovič Ifeta
Huseinbašič Emira
Šarič Samira
Mahalbašič Ferka
Ravnik Natalija
Oblak Vinko
Jakopič Sonja
Martina Klobučar

knjižničarka
hišnik
kuhar, vodja šolske kuhinje
kuharica
kuhar
kuhinjska pomočnica
čistilke

čistilec
čistilka, kuhinja
delo z učenci – javna dela

Na šoli je zaposlenih 84 delavcev. Ena delavka dopolnjuje delo še na drugi šoli. Šest
delavk ima pogodbo o zaposlitvi na šoli s prilagojenim programom Polde Stražišar, pri nas
pa opravljajo delo mobilnih specialnih in socialnih pedagoginj ter pedagoginje. Prav tako
še vedno zaposlujemo delavko javnih del, kot učno pomoč za delo z učenci.
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ORGANIZACIJA IN IZVEDBA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Predmetnik
Razred
Predmet

1.
T

L

SLJ
MAT
TJA
LVZ
GVZ
DRU
GEO
ZGO
DDE
SPO
FIZ
KEM
BIO
NAR
NIT
TIT
GOS
ŠVZ
Izbirni predmet
Izbirni predmet

6
4

210
140

2
2

70
70

3

105

2.

3.

T

L T

4.
L

7 245 7 245
4 140 5 175
2 70 2 70
2 70 2 70
2 70 2 70

5.

T

L

5 175
5 175
2
70
2 70
1,5 52,5
2 70

T

6.
L

5 175
4 140
3 105
2 70
1,5 52,5
3 105

T

Izbirni predmet
Neobvezni izbirni 2
NTJA, N1N, NŠP
Oddelčna skupnost

8.
L

T

9.
L

T

L

4 140
4 140
4 140
1 35
1 35

3,5 122,5
4 140
3 105
1 35
1 35

4,5 144
4 128
3
96
1
32
1
32

1
1

2
2
1

1,5 52,5
2 70
1 35

2
2

64
64

2 70
2
2 70
2
1,5 52,5 2

64
64
64

35
35

70
70
35

3 105 3 105

3

105

T

5 175
4 140
4 140
1 35
1 35

2

3

7.
L

3 105 3 105

3

105

3

105

105

1
3

35
105

70

3 105

2 70
1 35
1,5 52,5
3 105 2 70
35/70
1 35

1

35

2 70
35/70
1 35

1 35 1 35
2
70 2
70 2
70 2 70 2 70
1
35 1
35 1
35
0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5

70

2
64
64/32
1
32
1
32
2 70
0,5 16

Število dni dejavnosti ob pouku
Kulturni
Naravosl.
Tehniški
Športni

4
3
3
5

Št. tednov pouka
35
Tedenska obveznost Največ
učencev
22 ur

4
3
3
5

4
3
3
5

35
35
Največ Največ
23 ur
24 ur

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

35
Največ
26 ur

35
Največ
26 ur

35
Največ
26 ur

35
Največ
30 ur

35
Največ
30 ur

32
Največ
30 ur

Razširjeni program
Učna pomoč
Dop/dod.
Interesne dejavnosti
OPB, JV
Šola v naravi
Jutranje varstvo

1
35
2 70
OPB, JV

1 35
2 70
OPB

1 35
2 70
OPB
ŠVN
ŠVN
Nadstandardni program
JV
JV

0,5 17,5
1
35
2
70
OPB
ŠVN
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0,5 17,5
1
35
2
70
OPB
ŠVN

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
1
35 1
35 1
35 1
32
2
70 2
70 2
70 2
64
ŠVN

ŠVN
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v 1. razredih poučuje učiteljica, pri delu pouka pa sodeluje tudi vzgojiteljica, v obsegu
10 ur tedensko, v skladu z normativi,



v 2. in 3. razredih poučuje razredna učiteljica, v 4. razredih poučujejo razredna
učiteljica, v 5. razredih poučujejo razredna učiteljica in predmetne učiteljice angleščino,
likovno vzgojo in gospodinjstvo,



v 6. razredih poučujejo predmetni učitelji in učiteljice, zgodovino pa tudi razredna
učiteljica,



v 7. do 9. razredu poučujejo predmetni učitelji in učiteljice,



od 1. do 9. razreda bodo učitelji prilagajali delo pri pouku vseh predmetov in pri drugih
oblikah organiziranih dejavnosti učenčevim zmožnostim (notranja diferenciacija),



oblike in obseg diferenciacije pri SLO, MAT in TJA:

Diferenciacija 4.razred
Fleksibilna,
nivoji
Heterogene
skupine

-

5.razred

6.razred 7.razred

8.razred

9.razred

SLJ
5
MAT 5
TJA 5

SLJ
6
MAT 6
TJA 6

v 8. in 9. razredu delno zunanjo diferenciacijo s heterogenimi skupinami: heterogene
skupine bomo oblikovali pri vseh treh predmetih; tako v 8. kot v 9. razredu pri
slovenščini, matematiki in angleščini.
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Obvezni izbirni predmeti

Predmet

Št.
učencev

Št.
skupin

Št ur
tedensko

Učitelj

1.

Izbrani šport /i/

45

2

3

Matjaž Gale

2.

Klekljanje III /i/

29

2

2

Katrca Horvat

3.

Likovna snovanja I/i/

13

1

1

Metka Kacin

4.

Likovna snovanja II/i/

21

1

1

Metka Kacin

5.

Likovna snovanja III/i/

17

1

1

Metka Kacin

6.

Nemščina I /i/

6

1

2

Tatjana Otovič

7.

Nemščina II /i/

6

1

2

Tatjana Otovič

8.

Nemščina III /i/

6

1

2

Tatjana Otovič

9.

Obdelava gradiv: les /i/

28

1

2

Danica Kikelj

10.

Obdelava gradiv: umetne snovi /i/

22

1

2

Danica Kikelj

11.

Rastline in človek/i/

6

1

1

Anita Kosem

12.

Genetika /i/

3

1

1

Anja Dežman

13.

Sodobna priprava hrane /i/

12

1

1

Anja Dežman

14.

Radio /i/

4

1

1

Zdenka Kersnik

15.

Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami /i/

6

1

1

16.

Multimedija /i/

9

1

1

Barbara Gril

17.

Računalniška omrežja /i/

27

1

1

Andrea Ažman

18.

Urejanje besedil /i/

6

1

1

Barbara Gril

19.

Šolsko novinarstvo /i/

14

1

1

Anita Malič
Cumbo

20.

Verstva in etika /i/

13

1

1

Mojca Ažman

Retorika

16

1

1

Klavdija Kranjc
Jensterle

22.

Gledališki klub /i/

6

1

1

Barbara Troha
Šimnic

23.

Šport za sprostitev /i/

56

2

3

Božena Ržen

24.

Šport za zdravje /i/

37

2

3

Inga Lamberger

Skupaj

408

28

36

21.

Zupančič Marija

Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 24 izbirnih predmetov v 28 skupinah, v obsegu 36
ur tedensko.
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Neobvezni izbirni predmeti
Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

Angleščina N1A

47

2

4

Nemščina N2N – 2. VIZ
obdobje

50

2

4

Šport NŠP – 2. VIZ obdobje

48

3

3

Računalništvo – 2. VIZ
obdobje

50

2

2

Skupaj

195

9

Kristina Vilič
Otovič Tatjana
Matjaž Gale
Ažman Andrea

13

Na šoli izvajamo tudi neobvezne izbirne predmete, ki so določeni s strani MIKZ, prav tako
pa je določen tudi normativ skupine. Šola je morala med neobvezne izbirne predmete
obvezno ponuditi vsaj en tuj jezik v četrtem, petem in šestem ter v sedmem, osmem in
devetem razredu. Na naši šoli smo se odločili za nemški jezik, v četrtem, petem ter šestem
razredu pa smo se odločili učencem ponuditi še šport in računalništvo. Prav tako se je že v
šolskem letu 2015-2016, začel izvajati tudi neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik
angleščina in sicer v prvem razredu, ki se v letošnjem šolskem letu še vedno izvaja, od 2.
razreda dalje, pa v skladu z Zakonom o osnovni šoli izvajamo prvi tuj jezik angleščina kot
obvezni
predmet
v
predmetniku..
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Nacionalno preverjanje znanja
1. september 2022 - četrtek

30. november 2022 - sreda
4. maj 2023 - četrtek
8. maj 2023 - ponedeljek
10. maj 2023 - sreda
31. maj 2023 – sreda

31.maj -2. junij 2023

2. junij 2023 - petek

6. junij 2023 - torek

7. junij 2023 - sreda
8. junij 2023 - četrtek

12. junij 2023 - ponedeljek
15. junij 2023 - četrtek
16. junij 2023 - petek
23. junij 2023 - petek

Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi
tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni
šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim
preverjanjem znanja.
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9.
razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku.
NPZ SLO – za 6. in 9. razred.
NPZ MAT – za 6. in 9. razred.
NPZ tretji predmet – 9. razred.
NPZ TJA – 6. razred.
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki
učencev pri NPZ v 9. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev
pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
učencev 9. razredu.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9.
razreda.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
učencev 6. razredu.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6.
razreda.

Šola bo učencem 6. in 9. razredov dosežke vpisala na obrazce, ki bodo priloga zaključnim
spričevalom.
Učence in starše bo šola o poteku NPZ seznanila na roditeljskem sestanku, pomembni
datumi z aktivnostmi pa so tudi v koledarju, ki je javno dostopen na spletni strani RIC-a.
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za učence 3. razredov bomo v septembru organizirali tečaj plavanja, predvidoma v
Kranju,



za učence 5. razredov bomo organizirali usposabljanje za vožnjo s kolesom in možnost
opravljanja kolesarskega izpita,



dodatno strokovno in učno pomoč (individualno ali v skupini) bomo nudili učencem
s posebnimi potrebami in učencem z občasnimi učnimi in vedenjskimi težavami v
naslednjem obsegu:

Učenci s posebnimi potrebami
Razred
1. 2. 3.
Učenci z odločbo
DSP
Ure pomoči
Specialni pedagog
Socialni pedagog
Pedagog
Učitelj
Logoped
Tiflopedagog
Spremljevalec
Svetovalna storitev
Skupaj


4.

5.

6.

7.

8.

9.
7

4

2

3

8

3

6

5

6

4

6

7
2

13
3
3
4
1

4
6

8
6
2
1

6
1
4

6
7
3
2

7
6
4

6
24

4
1
7
29

4

4
12

1

2
9

3
12

8
32

1
6
24

3
13

5
16

Skupaj: 44 učencev

54
32
18
11
6
4
2
44
171

dodatni in dopolnilni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja ali pa potrebujejo pomoč pri učenju. Za učence 1.
do 5. razredov bodo pouk dopolnilnega in dodatnega pouka izvajale razredničarke, od
6. do 9. razreda pa predmetne učiteljice.
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Dodatni in dopolnilni pouk

DODATNI, DOPOLNILNI POUK ŠOLSKO LETO 2022-2023
6. RAZRED

SLOVENŠČINA
Malič Cumbo - 1

71
MATEMATIKA
Džananovič - 1

ANGLEŠČINA
Kersnik - 0,5

7. RAZRED

SLOVENŠČINA
Malič Cumbo - 1

63
MATEMATIKA
Agali - 1

ANGLEŠČINA
Polajnar - 0,5

8. RAZRED
SLOVENŠČINA
70

Kranjc J.K. - 1
FIZIKA
Gril - 1

MATEMATIKA
Agali - 1

ANGLEŠČINA
Korenjak - 1

9. RAZRED
SLOVENŠČINA
81

FIZIKA

Kranjc J.K. - 1

Agali - 1

MATEMATIKA
Gril - 1

ANGLEŠČINA
Korenjak - 1
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Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
Poučuje

Oddelek

Prešeren Tina
Tonkli Irena
Skumavc Anja
Teran Ajda
Lipušček Marta
Gosar Grega
Janjoš Mirjam
Fotak Urbas Nevenka
Ažman Mojca
Gogala Karmen

OPB 1. razred, JV 1. razred
OPB 1. razred, JV 1. razred
OPB 1. razred, JV 1. razred
OPB 1. razred
OPB 2. razred
OPB 3. razred
OPB 3. razred
OPB 4.,5. razred
JV 2. razred
JV 2., 3. razred

Vpisanih otrok

Vzgojiteljice 1. razredov JV 1. r. od 6.15 do 8.15
Ažman Mojca
JV 2.r. od 5.30 do 8.15 ure
Gogala Karmen
JV 2., 3.r. od 6.45 do 8.15 ure

1. razred – 47 učencev
2. razred – 61 učencev
3. razred – 62 učencev
4. razred – 50 učencev
5. razred – 23 učencev
SKUPAJ: 243 UČENCEV
1. razred – 43 učencev
2. razred – 39 učencev
Ostali – 3 učenci
SKUPAJ: 85 UČENCEV

V oddelke podaljšanega bivanja je vključenih 243 otrok od 1. do 5. razreda, program pa
obsega 157 ur tedensko. Učenci imajo možnost obiskovati oddelke podaljšanega bivanja od
11.55 do 15.30, organizirano pa je dežurstvo do 16 ure. V jutranje varstvo je vključenih 84
učencev 1., 2. ter tudi 3. razreda, kar je izredno veliko. Za učence 1. razreda jutranje
varstvo omogoča MIZŠ, za učence 2. razreda občina Jesenice, za vse ostale pa poskušamo
najti vzgojitelja, ki je financiran iz »viška« normativov. Jutranje varstvo poteka od 5.30 do
8.15.
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022-2023
1. OCENJEVALNO OBDOBJE
od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023
september 2022
oktober 2022
november 2022
december 2022
januar 2023
Skupaj:

22 delovnih dni
20 delovnih dni
18 delovnih dni
17 delovnih dni
21 delovnih dni
98 delovnih dni

2. OCENJEVALNO OBDOBJE
od 30. januarja 2023 do 15. junija 2023 9. razred
od 30. januarja 2023 do 23. junija 2023 1. do 8. razred
februar 2023
marec 2023
april 2023
maj 2023
junij 2023, 9. razred
junij 2023, 1. do 8. razred
Skupaj 9. razred
Skupaj 1. do 8. razred

15 delovnih dni
23 delovnih dni
16 delovnih dni
21 delovnih dni
11 delovnih dni
17 delovnih dni
86 delovnih dni
92 delovnih dni

Skupaj v šolskem letu 2022-2023:
1. do 8. razred
9. razred
Obvezni predmetnik za osnovne šole
1. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO
1. do 8. razred
9. razred

38 tednov
36 tednov

2. POUK – ZA REALIZACIJO
1. do 8. razred
9. razred

35 tednov
32 tednov

16
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3. DNEVI DEJAVNOSTI, POUKA PROSTI DELOVNI DNEVI
Raz/dej 1.
2.
3.
4.
3
3
3
3
ND
4
4
4
3
KD
5
5
5
5
ŠD
3
3
3
4
TD
1
Zdr. p. 1
Inf. dan
2
NPZ
Skupaj 16
15
18
15
Vaja evakuacija – napovedana pomlad 2023

5.
3
3
5
4
1

16

6.
3
3
5
4

3
18

7.
3
3
5
4

15

8.
3
3
5
4
1

16

9.
3
3
5
4
1
3
19

4. POČITNICE
jesenske
novoletne
zimske
prvomajske

ponedeljek, 31. oktober 2022 – nedelja 4. november 2022
ponedeljek, 26. december 2022 – nedelja 2. januar 2023
ponedeljek, 6. februar 2023 – nedelja 12. februar 2023
sreda, 26. april 2023 – ponedeljek 2. maj 2023

5. PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI
PONEDELJEK, 31. oktober 2022
TOREK, 1. november 2022
NEDELJA, 25. december 2022
PONEDELJEK, 26. december 2022
NEDELJA, PONEDELJEK, 1., 2. jan. 2023
SREDA, 8. februar 2023
PONEDELJEK, 10. april 2023
PON., TOREK, 1. in 2. maj 2023
PETEK, 25. junij 2023

Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novo leto
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Velikonočni ponedeljek
Praznik dela
Dan državnosti

6. INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH
-

17. in 18. februar 2023 (petek, sobota),
dan odprtih vrat na šoli: teden dni pred vpisom v 1. razred
7. POPRAVNI IZPITI

16. junij 2023 – 29. junij 2023
26. junij 2023 – 7. julij 2023
18. avgust 2023 – 31. avgust 2023

predmetni in popravni izpiti za učence 9.
razreda
predmetni in popravni izpiti za učence 7. in 8.
razreda
predmetni in popravni izpiti za vse učence, 2.rok
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8. OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE
Zaključek 1. ocenjevalnega
obdobja
Zaključek 2. ocenjevalnega
obdobja

petek, 27. januarja 2023
četrtek, 15. junija 2023 – 9. razred
petek, 23. junija 2023 – 1. do 8. razred

sreda, 25. januarja 2023
torek, 13. junija 2023 – 9. razred
torek, 20. junija 2023 – 1. do 8. razred
Valeta, sreda, 14. junij 2023, ob 18. uri
1. ocenjevalna konferenca
2. ocenjevalna konferenca

9.

PEDAGOŠKE KONFERENCE

Po potrebi sklicuje ravnatelj oziroma tudi na željo učiteljic in učiteljev. Kolegij
strokovnega sveta (vodje aktivov) ob začetku in koncu šolskega leta oz. po potrebi.
Zaključna pedagoška konferenca predvidoma v petek, 30. junij, 2023.

ČASOVNI RAZPORED POUKA – URNIK ZVONJENJA
1. razred
URA
6.15 – 8.15, oz. 5.30 – 8.15
O D M O R ( malica ob 8.30)
do 11.55
11.55 – 16.25

VRSTA AKTIVNOSTI

jutranje varstvo
pouk
podaljšano bivanje

2., 3., 4. in 5. razred
URA

TRAJANJE

VRSTA AKTIVNOSTI

predura
1.

7.30 – 8.15
8.20 – 9.05
9.05 – 9.25
9.25 – 10.10
10.20 – 11.05
11.10 – 11.55
12.00 – 12.45
11.55 oz. 12.45 – 16.25

Pouk (4., 5. razred – NIP)
pouk
odmor ( malica )
pouk
pouk
pouk
pouk
podaljšano bivanje

2.
3.
4.
5.

6., 7., 8. in 9. razred
URA

TRAJANJE

VRSTA AKTIVNOSTI

predura
1.
2.

7.30 – 8.15
8.20 – 9.05
9.10 – 9.55
9.55 – 10.20
10.20 – 11.05
11.10 – 11.55
12.00 – 12.45
12.50 - 13.35
13.40 – 14.25

pouk
pouk
pouk
odmor ( malica )
pouk
pouk
pouk
pouk
pouk

3.
4.
5.
6.
7.
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VSEBINE DNI OB POUKU IN ŠOL V NARAVI
Kulturni dnevi
Razred
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vsebina
Sprejem prvošolcev in nastop
čarovnika
Novoletno rajanje, ples
Narodna galerija Ljubljana
Zaključna prireditev
Lutkovno gledališče v Ljubljani-ogled
predstave
Novoletno rajanje, ples
Slovenski film in delavnice
Zaključna prireditev
Novoletno rajanje, ples
Baletna predstava, kino Železar
Bralna značka – Prešernova hiša
Zaključna prireditev
Srečanje s slovenskim pesnikom /
pesnico
Otroška opera
Ljudski običaji
Srečanje s slovenskim pesnikom /
pesnico
Otroška opera
Novoletno rajanje/izdelava okraskov
Groharjeva hiša (CŠOD)

Termin
1. sept. 2022

Vodja
Kusterle Jelka

22. dec. 2022
maj 2023
junij 2023
september 2023

Mandelc Mirjam
Tonkli Irena
Dolar, Magnik, Hrovat
Cvetko Mateja

22. dec. 2022
oktober 2022
junij 2023
22. dec. 2022
28. okt. 2022
maj 2023
junij 2023
7. oktober 2022

Mandelc Mirjam
Lah Mirica
Dolar, Magnik, Hrovat
Mandelc Mirjam
Vilič Kristina
Dolar Irena
Dolar, Magnik, Hrovat
Mandelc Mirjam

februar 2023
marec 2023
7. oktober 2022

Vilič Kristina
Mandelc Mirjam
Škraban Anja

februar 2023
22. dec. 2022
21., 22., 23.
november 2022
Delavnice - ljudski ples, kaj je to?
7.oktober 2022
Gledališka/lutkovna/filmska
nov.–marec
predstava
2022-2023
Popotovanje z glasbo okoli sveta
novemberdecember 2023
Bogenšperk, GEOSS, Stiški rokopis
16. in 19. junij
2023
Gledališka/lutkovna/filmska
nov.–marec
predstava
2022-2023
Od baroka do muzikala, CD Ljubljana 14. april 2023
Po Prešernovih stopinjah (CŠOD) in 30., 31., marec
knjižnica
2023
Srečanje s slovenskim pesnikom /
7. oktober 2022
pesnico
Narodna Galerija in Mestni muzej september 2022
Ljubljana, delavnice
Gledališka/lutkovna/filmska
nov.–marec
predstava
2022-2023
Generalka valete
junij 2023

Vilič Kristina
Mandelc Mirjam
Kacin Metka
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Malić Cumbo Anita
Kranjc Jensterle Klavdija
Kristina Vilič
Kersnik Zdenka
Kranjc Jensterle Klavdija
Kristina Vilič
Malić Cumbo Anita
Kusterle Jelka
Kacin Metka, Troha Šimnic
Barbara
Kranjc Jensterle Klavdija
Troha Šimnic Barbara,
Kranjc Jensterle Klavdija
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Ostale zadolžitve na področju kulturnih dejavnosti:
- zadolžitev v okviru Kekčevih dni, 1.–5. razredi: Irena Dolar
- priprava programa za Prežihijado – Jelka Kusterle;
- novoletno rajanje, koordinatorka za 1.–5. razred: Mandelc Mirjam., 6.–9. razred:
Lamberger Inga;
- priprava programa za valeto: vodja: razredniki 9. razredov, povezovalni program K.
Kranjc Jensterle in Barbara Troha Šimnic, tehnična organizacija Kristina Vilič, scena
Metka Kacin, Horvat Katrca, vstopnice in organizacija varovanja Inga Lamberger;
- obeleženje 8. februarja – predmetna stopnja: Tatjana Otovič, razredna stopnja: aktiv
učiteljic 4. razreda (Sampa, Mandelc, Stres);
- Finžgarjeva bralna značka: koordinator-K. Jensterle Klavdija, 5. razred: mentorice
razredničarke 5. razreda;
- Zaključna prireditev za FBZ: 2. razred: OKJ, 3. razred: Vrba, 4. razred: OKJ,
5. razred: šolska knjižnica (dejavnosti v okviru pouka);
Mentorice:
6. razred-Anita Malič Cumbo
7. razred-Tatjana Otovič
8. razred-Barbara Troha Šimnic
9. razred- Klavdija Kranjc Jensterle
- tekmovanje iz znanja angleškega jezika, 8. in 9. razred: Lenna Korenjak v okviru DDP;
- koordinatorica EPI Reading Badge: Zdenka Kersnik, mentorice: Lenna Korenjak,
Katjuša Polajnar, Kristina Vilič, Zdenka Kersnik v okviru ID;
- koordinatorica angleške bralne značke Bookworms: Katjuša Polajnar, mentorice od 7.–9.:
Lenna Korenjak, Katjuša Polajnar, Zdenka Kersnik
- nemška bralna značka in tekmovanje: Tatjana Otovič v okviru ID;
- časopis v dveh jezikih, Mavrica: Polajnar Katjuša, Kersnik Zdenka v okviru ID;
- šolsko glasilo Samorastnik: v okviru izb. Predmeta: Anita Malič Cumbo;
- Cankarjevo tekmovanje: Deja Tratnik za 4. in 5. razred v okviru SID, Klavdija
Kranjc Jensterle in Anita Malić Cumbo: v okviru ID;
- zaključna proslava 6.–8. razred: Anita Malić Cumbo,
1.–5. razred: aktiv 3. razred (I. Dolar, R. Magnik, P. Hrovat)
- teden otroka, filmska predstava, oktober 2022: Maruša Stres, Kristina Vilič,
Renata Magnik;
- filmska predstava pred božičem, 1. do 9. razred: Renata Magnik, Tatjana Otovič;
- projekt svetovni dan knjige za otroke in mladino - Andersenov večer branja:
Kristina Vilič, Barbara Troha Šimnic, Erika Vidrgar;
- šolski radio, obeleženje pomembnih dni, 6.–9. razred: Zdenka Kersnik v okviru IP;
- pevski zbor Žepki: 1. do 3. razred, vodja Petra Hrovat, spremstvo Ajda Teran;
- koncerti Glasbene mladine: Kristina Vilič;
- predstave Glasbene šole Jesenice za 2. in 3. razred ter 9. razred: Kristina Vilič;
- koordinator projekta Rastem s knjigo: Barbara Udrih;
- slovenščina za tujce: tečajni pouk slovenščine bodo izvajale: za učence prve in druge
triade Mojca Vilič, Petra Hrovat, Anita Malić Cumbo; za učence tretje triade po
dogovoru med članicami aktiva slovenistk;
- vodji projektov Jumicar in policist Leon: Deja Tratnik, Renata Šifrer;
- vodja projektov Pasavček in Bodi viden, 1. do 3. razred, Mojca Udir;
- vodja razstavnega prostora v avli šole: Metka Kacin in Deja Tratnik, OPB pomagajo
s svojimi izdelki, razredni aktivi;
- tehnična podpora pri izvedbi prireditev: Lumpert, Oblak, Živa Kus, Metka Kacin
in Katrca Horvat;
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- proslava dan samostojnosti, 24. 12. 2022, državni praznik: predmetna stopnja Zdenka
Kersnik (šolski radio), razredna stopnja aktiv OPB;
- proslava dan državnosti, 24. 6. 2020, državni praznik: predmetna stopnja Anita Malić
Cumbo, razredna stopnja aktiv 3. razreda;
- Vesela šola, 4.-6.razred: Anja Skumavc, 7.-9. razred: Uršula Žumer,
Cici Vesela šola: Renata Magnik;
- obisk Občinske knjižnice Jesenice za učence 6. razreda, Barbara Udrih;
- srečanje z našimi upokojenci, december 2022 in novoletni koncert Žepki, vezni tekst za
novoletni koncert Barbara Troha Šimnic;
- stiki z mediji, ravnatelj;
- sodelovanje z upokojenci, društvo upokojencev, gledališke predstave, pevski zbor, Petra
Hrovat, Katrca Horvat;
- sodelovanje z Mladinskim centrom Jesenice, ravnatelj;
- spletna stran-vodje aktivov pošljejo material ravnatelju;
- vesela pošta pred novoletnimi počitnicami-razredničarke 9. razred;
- parada učenja, sodelovanje z Občino Jesenice in Ljudsko univerzo Jesenice ;
- projekt Naša mala knjižnica, koordinatorica projekta Mandelc Mirjam;
- projekt Zgodovina mesta Jesenic: Renata Šifrer, Mojca Ažman;
Tehniški dnevi
Razred

1.

2.

3.

4.

Vsebina
Delavnice o čustvih (društvo Vzgon)
Izdelava izdelkov za novo leto delavnice
Skrb za zdravje
Varnost v prometu
Izdelava izdelkov za praznovanje
Izdelava tehničnega izdelka
Delavnice (o čustvih), društvo Vzgon
Izdelki za praznovanje
Čistilna naprava in deponija Mala
Mežakla ter zbirni center-ogled
Izdelava vozička
Ogled Planinskega muzeja Mojstrana
Elektrika, izdelava vozička
Obisk Lectarjevega muzeja in
delavnice
Bistra muzej (CŠOD)
Izdelava hladilne torbe
Izdelava zmaja
Mesto Ljubljana (CŠOD)

Termin
Oktober 2022
November 2022

Vodja
Svetina Branka
Svetina Branka

maj 2023
Oktober 2022
November 2022
Maj 2023
Oktober 2022
November 2022
April 2023

Svetina Branka
Lah Mirica
Lah Mirica
Lah Mirica
Magnik Renata
Magnik Renata
Magnik Renata

november 2022
januar 2023
februar 2023
marec 2023

Ana Sampa, Živa Kus
Ana Sampa, Živa Kus
Ana Sampa, Živa Kus
Ana Sampa
Renata Šifrer
Renata Šifrer, Živa Kus
Renata Šifrer, Živa Kus
Renata Šifrer

6.

Od ideje do izdelka
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji

8. nov. 2022
Januar 2023
februar 2023
14., 15. junij
2023
26. sept. 2022
december 2022
februar 2023
3. april 2023

7.

Od ideje do izdelka
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji

26. sept. 2022
december 2022
februar 2023
3. april 2023

5.
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Kikelj D., Kacin M.
Kikelj D., Kacin M.
Horvat K.
Horvat K., Kus Ž.,
Kacin M.
Kikelj D., Kacin M.
Kikelj D., Kacin M.
Horvat K.
Horvat K., Kosem A.,
Kus Ž., Kacin M.
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8.

Gornjesavski muzej
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji

26. sept. 2022
december 2022
februar 2023
3. april 2020

9.

Teden mobilnosti, prikaz dela
reševalnih služb
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji

26. sept. 2022
december 2022
februar 2023
3. april 2023

Kikelj D., Kacin M.
Kikelj D., Kacin M.
Horvat K.
Horvat K., Kus Ž.,
Kacin M.
Kikelj D., Kacin M.
Kikelj D., Kacin M.
Horvat K.
Horvat K., Kus Ž.,
Kacin M.

Naravoslovni dnevi
Razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Vsebina
Kostanjev piknik
Obisk muzeja na Stari Savi
Orientacija
(iskanje
skritega
zaklada)
Gozdna učna pot - Pristava
Človeško telo, osebna higiena in
kultura prehranjevanja
Po poteh triglavskih pravljic
Obisk kmetije
Blejski grad, vodeni ogled
Živalski vrt Ljubljana, voden ogled
Obisk Planinskega muzeja
Obisk Železarskega muzeja
Obisk čebelarja
Postojnska jama in obmorsko
mesto
Pitna voda in zbiralniki vode
Škofjeloški grad in Škofja Loka
Tu sem doma
Hiša eksperimentov
Čebelarski razvojno raziskovalni
center Lesce
Izdelava herbarija Arboretum in
spoznavanje dreves CŠOD
Muzej premogovništva Velenje
CŠOD
Astronomski večer
Spolna vzgoja
Elektrarne

Termin
oktober 2022
februar 2022
maj 2023

Vodja
Tina Prešeren
Tina Prešeren
Tina Prešeren

Oktober 2022
Maj 2023

Cvetko Mateja
Cvetko Mateja

April 2023
september 2022
maj 2023
junij 2023
oktober 2022
april 2023
maj 2023
september 2022

Cvetko Mateja
Hrovat Petra
Hrovat Petra
Hrovat Petra
Mirjam Mandelc
Mirjam Mandelc
Mirjam Mandelc
Gale Matjaž

oktober 2022
april 2023
september 2022
8. sept. 2022
september 2022

Anja Škraban
Šifrer Renata
Novoselec Simona
Vahčič Mateja
Kosem Anita

10., 11. oktober
2022
7. april 2023

Kosem Anita

dec.-jan. 2022/23
pomlad 2023
maj 2023

Gril Barbara
Noč, Petek, Kusterle
Ažman Andreja

Termin
11. in 12. maj 2023

Vodja
Malić Cumbo Anita

22., 23. dec, 2022
30., 31. jan. 2023
oktober 2022

Simona Novoselec
Simona Novoselec
Uršula Žumer

Kikelj Danica

3. naravoslovni dan, ekskurzije
Razred
6.
7.
8.
9.

Vsebina
Začetki slovenske književnostiCŠOD
Krajinski park Strunjan, Dimnice
Luka Koper - CŠOD
Posočje, Soška fronta
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Športni dnevi
Razred
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vsebina
Mini olimpijada
Pohod Blejska Dobrava
Sankanje v Gozd Martuljku
Športne igre
Pohod do kamnoloma Jesenice
Atletika in športne igre
Zimske
aktivnosti
Gozd
Martuljek
Pohod Hom
Pohod Završnica
Rolanje na platoju Hrušica
Pohod Zabreznica Smokuč
Atletika in športne igre
Zimske aktivnosti
Pohod Pristava – Križevci
Trim steza v dolini Završnice
Pohod do cerkve sv. Petra
Plesne delavnice studia Ritem
Drsanje
Pohod Planica Tamar
Preizkus znanja plavanja
Pohod do slapa Savice
Zimske aktivnosti
Kolesarski poligon
Belarjevi dnevi
Pohod ob Blejskem jezeru
Pohod Planina pod GolicoPristava
Plesne delavnice, studio Ritem
Zimske aktivnosti
Planica
Plavanje
Pohod Breg-Hom-Bl. Dobrava
Plesne delavnice, studio Ritem
Zimske aktivnosti
Športne igre
Plavanje
Pohod Završnica-Smokuška pl.
Plesne delavnice, studio Ritem
Zimske aktivnosti
Športni park Podmežakla
Plavanje
Pohod Planina pod Golico Španov Vrh-Pristava
Plesne delavnice, studio Ritem
Zimske aktivnosti
Trim steza Jesenice, kolesarski
izlet
Plavanje

Termin
september 2022
oktober 2023
dec. – jan. 2022/23
april 2023
junij 2023
september 2022
januar 2023

Vodja
Udir Mojca
Udir Mojca
Udir Mojca
Vidrgar Erika
Vidrgar Erika
Podnar Sergeja
Podnar Sergeja

april 2023
maj 2023
junij 2023
september 2022
oktober 2022
januar 2023
april/maj 2023
junij 2023
September 2022
22. december 2022
februar 2023
maj 2023
maj/junij 2023
september 2022
januar 2023
april 2023
maj 2023
junij 2023
oktober 2022

Podnar Sergeja
Podnar Sergeja
Podnar Sergeja
Dolar Irena
Dolar Irena
Dolar Irena
Dolar Irena
Dolar Irena
Stres Maruša
Mandelc Mirjam
Stres Maruša
Stres Maruša
Stres Maruša
Tratnik Deja
Tratnik Deja
Tratnik Deja
Tratnik Deja
Tratnik Deja
Ržen Božena

21. december 2022
januar-feb. 2023
marec 2023
junij 2023
oktober 2022
21. december 2022
januar-feb. 2023
marec–maj 2023
junij 2023
oktober 2022
21. december 2022
januar – feb. 2023
marec–maj 2023
junij 2023
oktober 2022

Lamberger I., Mandelc M.
Ržen Božena
Ržen Božena
Lamberger Inga
Ržen Božena
Lamberger I., ,Mandelc M.
Ržen Božena, Lamberger I.
Ržen Božena
Gale Matjaž
Gale Matjaž
Lamberger I., Mandelc M.
Gale Matjaž
Lamberger Inga
Gale Matjaž
Lamberger Inga

21. december 2022
januar-feb. 2023
marec–maj 2023

Lamberger I., Mandelc M.
Gale Matjaž
Gale Matjaž

junij 2023

Gale Matjaž
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Zadolžitve na področju športnih dejavnosti:
- športno vzgojni karton: Ržen Božena;
- vodja športne dvorane: Božena Ržen;
- Stankov memorial – 2. in 3. razred Gale Matjaž in Sergeja Podnar, Irena Dolar;
- atletsko prvenstvo Žirovnica – 4. in 5. razred: Anja Škraban, Stres Maruša, Božena
Ržen;
- atletsko prvenstvo (Koroška Bela) – 6. do 9. r.: Inga Lamberger;
- mini olimpijada; športni park Podmežakla, učenci in razredničarke in vzgojiteljice
1. razreda;
- atletsko dvoransko prvenstvo (doma) – 6. do 9. razred: športni pedagogi;
- spremstvo na jesenski kros: 2. razred: Cvetko Mateja, 3. razred: Magnik Renata, 4.
razred: Sampa Ana, 5. razred: Šifrer Renata in Matjaž Gale;
- med dvema ognjema medobčinsko tekmovanje, Koroška Bela: 2.r. Lah Mirica, 3.r.
Dolar Irena, 4.r. Mandelc Mirjam., 5.r. Deja Tratnik;
- Zlati sonček, razredničarke 1. do 3. razred; Matjaž Gale.
- smučarski tečaj za vse zainteresirane učence od 1. do 9. razreda: Gale Matjaž
- plavalni tečaj za učence 3. razreda (19. 9. – 23. 9. 2022), vodja Magnik Renata;
- Preverjanje znanja plavanja v 4. razredu kot ŠD, Matjaž Gale;
Šole v naravi
2. razred: Naravoslovni tabor v Poljanski dolini – pomlad 2023, vodja: Irena Dolar,
5. razred: Šola v naravi (Savudrija) – september 2022, vodja Matjaž Gale,
spremljajo: Gosar, Teran, Lipušček, Ržen, Lamberger, Vilič, Janjoš, Sampa,
Skumavc.
6. razred: Šola v naravi (Radenci CŠOD) – 15. maj do 19. maj 2023
vodja Gril Barbara, spremljevalki tudi Džananovič Mirnesa in Kacin Metka.
8. razred: Šola v naravi (Rak CŠOD) – še nimamo potrjenega datuma.
6. do 9. razred: Program za nadarjene, astronomija, Medved CŠOD): 15. do 17. marec
2023, Gril Barbara, Ažman Andrea.
Ker je naša želja, da se šol v naravi udeležuje kar največ učencev, lahko starši ob izrednih
razmerah in upravičenosti zaprosijo tudi za subvencijo oz. denarno pomoč, ki jo nato
omogočita šola oz. šolski sklad, nekaj pa tudi MIZŠ.
Želimo, da vsaj v 5. razredu prav vsi učenci odidejo v šolo v naravi. Ta šola je še posebej
pomembna, saj se lahko prav vsi učenci naučijo plavati, kar je ena od osnovnih otrokovih
veščin, ki naj bi jih obvladal, pa tudi MIZŠ tej šoli v naravi posveča največ pozornosti in ne
nazadnje dodatnih finančnih sredstev. Vsekakor pa je prav, da se stroški s strani staršev
poravnavajo redno in tako šoli omogočajo kvalitetno in uspešno, ne le organizacijo šol v
naravi, temveč tudi vso ostalo obšolsko dejavnost.
Šole v naravi so del razširjenega programa, ki ni obvezen, zato smo se tudi odločili, da
vodja posameznih šol v naravi, izmed prijavljenih učencev, lahko izloči tiste, za katere
starši do šole niso poravnali vseh finančnih obveznosti in tiste učence, ki imajo še veljaven
vzgojni ukrep in ki bi lahko s svojim odnosom in obnašanjem, povzročali v šoli v naravi
razne nevšečnosti. Če pride do težav v času trajanja šole v naravi ima pedagoški vodja na
podlagi razgovora z učencem in spremljevalci ter na podlagi Pravil šolskega reda in
Vzgojnega načrta šole, pravico poklicati starše, da pridejo po učenca.
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LETNI DELOVNI NAČRT PODALJŠANEGA BIVANJA
2022 / 2023
DODATNE DEJAVNOSTI

-

-

Fotografiranje skupin in predstavitev na šolski spletni strani. ( do konca septembra )
Izdelovanje jesenske, zimske in pomladne dekoracije za okrasitev hodnikov in
učilnic.
Praznovanje prihoda jeseni, zime, pomladi – po skupinah.
Ohranjanje kulturnega izročila : praznovanje pusta, velikonočni običaji, kulturni
dan – bralne urice v čitalnici naše knjižnice, izdelovanje čestitk in daril za mamice
ob njihovem prazniku.
Filmsko gledališče v predavalnici naše šole, ogled filmov po izboru učiteljev glede
na starostno stopnjo otrok – po skupinah.
Izdelovanje novoletnih voščilnic za potrebe šole in šolskega sklada.
Novoletno praznovanje in ples v telovadnici.
Športne in zabavne igre ob zaključku šolskega leta.

POMEMBNI DATUMI :
-

23.9.2022 Dan slovenskega športa
3.- 7.10.2022 Teden otroka
20.5.2023 Svetovni dan čebel

Jesenice, 30.8.2022
Vodja aktiva: Mirjam Janjoš
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INTERESNE DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2022-2023

ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

MENTOR

ID

CVETKO MATEJA

Naša mala knjižnica

CVETKO MATEJA

Med dvema ognjema 2

AŽMAN ANDREA

Fizika tekmovanje

AŽMAN ANDREA

Matematično tekmovanje 6

DŽANANOVIĆ MIRNESA

Matematično tekmovanje 7

DEŽMAN ANJA

Biologija, dopolnilni

FOTAK URBAS NEVENKA

Vesela šola 7 - 9

HROVAT PETRA

OPZ Žepki

HORVAT KATRCA

Verižni eksperiment

GRIL BARBARA

Matematično tekmovanje 8

KACIN METKA

Oblikovanje šolskega glasila

KACIN METKA

Scenska postavitev

KERSNIK ZDENKA

Bralna značka TJA

KERSNIK ZDENKA

Glasilo - Mavrica

KUSTERLE JELKA

Prežihijada

KIKELJ DANICA

Pregljevo tekmovanje 8, 9

KORENJAK LENNA

Bralna značka TJA

KOSEM ANITA

Sladkorna - tekmovanje

KRANJC JENSTERLE K.

Koordinacija FBZ in FBZ

KRANJC JENSTERLE K.

Valetni program

KRANJC JENSTERLE K.

Cankarjevo tekmovanje

LAH MIRICA

Naša mala knjižnica

MALIĆ CUMBO ANITA

FBZ

MALIĆ CUMBO ANITA

Cankarjevo tekmovanje

MANDELC MIRJAM

Dramska skupina 4

NOVOSELEC SIMONA

Geografski krožek

OTOVIČ TATJANA

Nemščina tekmovanje

OTOVIČ TATJANA

FBZ

OTOVIČ TATJANA

Bralna značka nemščina

PODNAR SERGEJA

Odbojka 4,5,6

POLAJNAR KATJUŠA

Glasilo - Mavrica

PREŠEREN TINA

Naša mala knjižnica

ŠIFRER RENATA

Gasilski krožek 5

ŠIFRER RENATA

Raziskovalna naloga

ŠIFRER RENATA

Zgodovina Jesenic

ŠKRABAN ANJA

Vesela šola 4 - 6

TONKLI IRENA

Naša mala knjižnica
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

TRATNIK DEJA

Med dvema ognjema 5

TROHA ŠIMNIC BARBARA

FBZ

TROHA ŠIMNIC BARBARA

Valetni program

STRES MARUŠA

Dramska skupina 4

VILIČ KRISTINA

Bralna značka TJA 4, 5

VILIČ KRISTINA

Andersenov večer

VILIČ KRISTINA

Dopolnilni pouk TJA

ZUPANČIČ MARIJA

Matematično tekmovanje 9
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LDN ZA ZDRAVO ŠOLO 2022/2023

Rdeča nit Zdrave šole (v nadaljevanju ZŠ) tudi v tem šolskem letu ostaja Mi vsi za lepši
(boljši) jutri.
Cilji:
- izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja: jedilnik
skrbno načrtovan, kultura prehranjevanja, zmanjševanje plastične embalaže;
- aktivno vključevanje v dejavnosti za promocijo zdravja na šoli;
- spodbujanje gibanja učencev med poukom v okviru minute za zdravje;
- navajati učence na večjo skrb za urejeno in čisto šolsko okolico;
- razvijati dobre medsebojne odnose, ustvarjati pozitivno klimo v šoli ter razvijati čut za
solidarnost in humanost med ljudmi;
- spodbujanje pozitivne samopodobe vseh učencev;
- navajati učence z zgledom k spoštljivi komunikaciji.
Vsebine zdravja bomo vključevali v življenje na šoli s pomočjo prosto dostopnih e-gradiv:
www.nijz.si;www.zdravjevsoli.si in www.tosemjaz.net.
Vodilne dejavnosti Zdrave šole v šolskem letu 2022/2023
- Načrtovane delavnice zdravstvene vzgoje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice
z različnimi temami (izvajalci iz Zdravstvenega vzgojnega centra Jesenice, vodja Ksenija
Noč).
- Gibanje med poukom: izvajanje Minute za zdravje, (učitelji).
- Zobozdravstveni preventivni pregledi v ZD Jesenice za vse učence; (zobozdravnica iz ZD
Jesenice).
- Sistematski zdravstveni pregledi s cepljenjem: 1., 3., 6. in 8. razred; (zdravstveno osebje
ZD Jesenice).
- Zobozdravstvena vzgoja se bo izvajala poleg zdravstvene vzgoje v razredu v obliki
demonstracije pravilnega čiščenja zob, pregled zobne higiene in želiranje 1x mesečno.
- Projekt Nacionalni mesec skupnega branja (učitelji).
- Teden otroka: ogled filmske predstave in pestre spremljevalne aktivnosti - pokaži, kaj
znaš, igranje družabnih iger, poligon v telovadnici, (učitelji in učenci, koordinatorici
Maruša Stres in Kristina Vilič).
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- Vseslovenska akcija Tradicionalni slovenski zajtrk: 18. 11. 2022 (učitelji).
- Prednovoletni čas: vesela pošta: v prednovoletnem času pošiljanje pošte znotraj šole; vsi
učitelji, vsi učenci, vsi zaposleni; kino predstavi, vsi učenci in učitelji; plesni dan, učenci in
učitelji.
- Sodelovanje na dogodku »Dan zdravja 2023« v okviru preventive, namenjen učencem in
vsem občanom Jesenic in širše, spomladi 2023, izvajalci iz ZD Jesenice.
- Obeleženje svetovnega dneva čebel: 20. 5. 2023 – izvedemo na petek, 19. 5. 2023:
malica: med, maslo, mleko, jabolko; petje pesmi Čebelar; razstava na hodniku (učenci,
učitelji; koordinatorici Kristina Vilič in Maruša Stres).
- Prometna varnost učencev: sodelovanje s Policijsko postajo Jesenice: program Policist
Leon, projekt »Pasavček«, kolesarski izpit v 5. razredu, projekt Varnost v prometu Jumicar
v 5.razredu; sodelovanje tudi s Svetom za preventivo in varstvo v cestnem prometu.
- Svetovni dan knjige za otroke in mladino - Andersenov večer branja; učenci 4. in 5.
razreda (učiteljice Barbara Troha Šimnic, Erika Vidrgar, Kristina Vilič).
- Prostovoljstvo Učenec - mentor (učenci iz 8. in 9. razreda, vodja Tanja Lužnik Klinar).
- Interesne dejavnosti, ki izvajajo dejavnosti v okviru promocije zdravja: Naša mala
knjižnica, Bralna značka, Sladkorna bolezen, Geografski krožek, Verižni eksperiment, Med
dvema ognjema, Odbojka, Glasilo v dveh jezikih – Mavrica, Gasilski krožek, (učitelji).
- Sodelovanje na 15. pomladnem teku, Jesenice, trg na Stari Savi, 18. 3. 2023: Tek trojk
(učenci, sorodniki, vrstniki; Ajda Teran, Petra Hrovat).
- Gibalne urice: OPB 1. razred, (učenci 1. razreda, Ajda Teran).
- Čistilna akcija v okolici šole (učenci geografskega krožka, učiteljica Simona Novoselec).
- Solidarnostne akcije: zbiranje plastičnih zamaškov – celo šolsko leto in zbiranje starega
papirja – jesenska in pomladna akcija (vključeni vsi, koordinatorica Petra Hrovat).
- Obvezni in neobvezni izbirni predmeti, ki imajo poudarek na promociji zdravja: Izbrani
šport, Sodobna priprava hrane, Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Likovna snovanja,
Radio, Šolsko novinarstvo, Šport NŠP, (predmetni učitelji).
- Različna športna tekmovanja: Stankov memorial, atletsko prvenstvo, mini olimpijada,
atletsko dvoransko prvenstvo, jesenski kros, spomladanski tek, nogomet, med dvema
ognjema, ponudimo in izvedemo tudi smučarski tečaj, (mentorji).
- Medgeneracijsko sodelovanje – verižni eksperiment (Katrca Horvat).
- Tim za kakovost odnosov med zaposlenimi: skrbi za druženje vseh zaposlenih in s tem
ustvarjanju ter poglabljanju dobrih medsebojnih odnosov: športne aktivnosti in rekreacija,
novoletna zabava, piknik ob zaključku šolskega leta, (učitelji).
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- Sodelovanje s starši: predavanja in delavnice za starše Varni internet; srečanje s starši
bodočih prvošolcev – dan odprtih vrat (zunanji sodelavci; učitelji, Tanja L.Klinar).
- Sodelovanje z lokalno skupnostjo: sodelovanje z Občino Jesenice, Zavodom za šport,
Mladinskim centrom, Društvom Žarek (predstavniki, vodstvo, učitelji, učenci, starši).
Šolski projektni tim ZŠ: dr. Robert Kerštajn (vodstvo), Mojca Udir, Kristina Vilič, Ajda
Teran, Tanja Lužnik Klinar, Barbara Udrih, Simona Novoselec (tim učiteljev), Anita
Kosem (vodja šolske prehrane), Boško Jeftenić (vodja šolske kuhinje), Ksenija Noč (mag.
zdravstvene nege), Ester Zupančič (dr. den. med.), Lara Romih (zobna asistentka) predstavniki ZD Jesenice, Petra Dečman (predstavnica Občine Jesenice), Aleš Bremec
(predstavnik staršev) in tim učencev.

Vodja ZŠ: Petra Hrovat, prof.
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PREHRANA UČENCEV
V šolski kuhinji pripravijo dnevno okoli 650 malic in 350 kosil za prijavljene učence. Tako
malico kot kosilo, v skladu s pogodbo zagotavljamo tudi učencem OŠ Polde Stražišar.
Učencem 1. razreda, ki pridejo v jutranje varstvo do 7. ure, nudimo zajtrk. Učencem lahko
iz zdravstvenih razlogov (alergije, sladkorna bolezen, celiakija) pripravijo dietno prehrano.
Ministrstvo za šolstvo in šport delno ali v celoti subvencionira 421 malic ter 120 kosil za
učence naše šole.
Zaradi podražitve energentov, surovin in končnih izdelkov s področja prehrane smo bili
primorani po 13 letih podražiti cene kosil in sicer: : učenci 1. do 4. razred: 2,30 €, učenci 5.
do 9. razred : 2,80, cena kosila za odrasle-zaposlene: 4,50 €, cena kosila za domovmenažke: 6,00 €.

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Učenci od 1. do 9. razreda imajo enkrat letno sistematski zdravstveni pregled, ki vključuje
tudi pregled sluha in cepljenje po programu. Pregledani bodo učenci 1., 3., 6. in 8. razreda.
Prvi razred bo cepljen proti hepatitisu B, 3. doza, tretji razred pa bo cepljen proti davici,
tetanusu in pertusisu. Za učence od bodo hkrati pripravljena tudi krajša predavanja o
zdravem načinu življenja, spolnosti in nevarnosti odvisnosti. Na sistematske preglede
učence spremljajo razredničarke. Učence 1. razreda zaradi cepljenja spremljajo tudi starši.
Tudi v letošnjem šolskem letu bo organizirano cepljenje deklic 6. razreda proti okužbi
HPV. Informacije za starše, razrednike in privolitvene izjave bo šola posredovala staršem
ob začetku šolskega leta, organiziran bo roditeljski sestanek, kjer bodo poleg razredničark
prisotne in imele predstavitev tudi delavke zdravstvenega doma.
V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter
ministrstev za zdravstvo in šolstvo bomo v sodelovanju z Zdravstvenim vzgojnim centrom
Jesenice izvedli program zdravstvene vzgoje v šoli v vse razrede osnovne šole.
Splošna zdravstvena vzgoja je načrtovana po dve šolski uri na razred, letos se pridružuje
tudi zobozdravstvena vzgoja.


Za učence prvih razredov bo predavanje na temo ''Zdrave navade in Mali zobki
delajo veliko delo''.



Za učence drugih razredov '' Človeško telo-osebna higiena in Zobkovadba''.



Za učence tretjih razredov ''Zdrava prehrana-gibanje za zdravje in Mlečni in stalni
zobje''.



Za učence četrtih razredov ''Preprečevanje poškodb-prva pomoč in Prva pomoč pri
poškodbi zob''.



Za učence petih razredov ''Bolezni današnjega časa in Izraščanje, naloge in nega
zob''.



Za učence šestih razredov ''Odraščanje in Razvojne nepravilnosti zob''.
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Za učence sedmih razredov ''Samopodoba, stres in tehnike sproščanja in Zgradba
zoba''.



Za učence osmih razredov ''Medosebni odnosi in Zdrave dlesni in zdravi zobje''.



Za učence devetih razredov ''Vzgoja za zdravo spolnost''.

Učenci in učenke 9. razreda bodo obiskali tudi ginekološko ambulanto v ZD Jesenice.
Zobozdravstveno preventivo izvajamo s preventivnimi pregledi v ZD Jesenice, mesečnimi
pregledi zob in želiranjem ter z vključevanjem v republiško tekmovanje ''Tekmujemo za
čiste in zdrave zobe''.
Z našimi učenci bomo predvideno sodelovali tudi na dogodku ''Dan zdravja 2023'', ki
bo osrednji zdravstveni dogodek v Občini Jesenice in ki je namenjen vsem občanom (in
tudi občanom ostalih občin), kjer se izvajajo različne dejavnosti, ki jih v okviru preventive
izvaja Zdravstveni dom Jesenice: meritve krvnega sladkorja, meritve krvnega pritiska,
svetovanja o prehrani, boj proti rakastim obolenjem, kontracepcija in spolnost, oživljanje z
uporabo AZD in podobno.

PROMETNA VARNOST UČENCEV
Trudimo se, da bi imeli na šolskem dvorišču cono mirujočega prometa. Starši prvošolcev
lahko pripeljejo otroke do šole do 7.15, nato imajo dostop na parkirne prostore le zaposleni
in dostava. Za gledališčem Toneta Čufarja je urejeno parkirišče tudi za potrebe tistih
staršev, ki bi svoje otroke radi pospremili do šole. Pri urah pouka učitelji priložnostno
obravnavajo varnost v prometu, posebej pešcev in kolesarjev. S svojimi dejavnostmi nam
zelo pomaga tudi Policijska postaja Jesenice, s katero zelo dobro sodelujemo. Njihovi
policisti pripravljajo tudi t.i. program Policist Leon s katerim nazorno prikažejo vse kar
zadeva prometne varnosti, problematike drog, pirotehničnih sredstev, raznih drugih
odvisnosti. Poleg tega naše učence seznanijo tudi z varnostjo v prometu, vključeni pa smo
tudi v projekt ''Pasavček'', ki prikazuje varno uporabo varnostnega pasu v vozilih in v
projekt ''Bodi viden''. Učenci 5. razreda se vključujejo v priprave za kolesarski izpit in ga v
šoli lahko tudi opravijo. Učenci 5. razredov so vključeni v projekt Varnost v prometu,
Jumicar. Dobro sodelujemo tudi s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu.
Vsakoletno je naša šola vključena tudi v teden mobilnosti. Organizacijo le-tega je prevzela
Kristina Vilič.
Z lastnim vozilom, ki je opremljeno sodobno in v skladu s prometnimi predpisi in
zakonom o prometni varnosti otrok, še dodatno pripomoremo k varnosti naših učencev pri
lastnih prevozih.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V
knjižnici imamo preko 10.000 različnih naslovov knjižničnega gradiva in okoli 30 naslovov
periodičnega tiska. Gradivo je namenjeno učencem in učiteljem. Gradivo si uporabniki
lahko izposodijo tudi na dom. Rok izposoje je 14 dni. Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo
sodeluje v vzgojno-izobraževalnem delu šole.
Del šolske knjižnice je tudi čitalnica. To je ločen prostor, kjer uporabniki lahko ves čas, ko
je knjižnica odprta, samostojno tiho delajo (berejo, se učijo, delajo naloge, prebirajo
periodični tisk...). Šolska knjižnica je že vključena v sistem Cobiss.
Knjižnica in čitalnica sta odprti vsak dan od 7.30 do 14.00.
Šolsko knjižnico vodi Barbara Udrih.
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V skladu z normativi in standardi ima šola svetovalno službo, ki svetuje učencem in
staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji
razvoja šole ter pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.
Program dela šolske svetovalne delavke za šolsko leto 2022/2023
Pri načrtovanju dela šolska svetovalna služba izhaja iz aktualnih potreb učencev, učiteljev,
vodstva šole, staršev ter potreb, na katere opozori širše okolje. K večini delovnih nalog
pristopa timsko.
Program dela je razdeljen na posamezna področja delovanja, ki vključujejo različne vrste
dejavnosti.
I. Delo s šolskimi novinci:
 izvedba roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolcev,
 vpis otrok v 1. razred in razgovori o razvojnih značilnostih otroka,
 razgovori o šolanju otroka oziroma o odložitvi šolanja, sodelovanje v komisiji za
ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo,
 oblikovanje oddelkov 1. razreda.
II. Delo z učenci:
 sprejem in vpis učencev, ki se všolajo iz drugih šol,
 svetovanje učencem z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami, ugotavljanje
vzrokov za njihove težave in napotitev v ustrezne oblike pomoči,
 koordinacija pomoči učencem s statusom tujca,
 poklicno usmerjanje: izvedba vprašalnika o poklicnih interesih, izvedba vpisa v srednje
šole, individualno preverjanje poklicnih interesov s programom Kam in kako,
 izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 uvajanje mediacije pri reševanju med vrstniških sporov.
 delavnice na temo Medsebojni odnosi
 sodelovanje z druđtvom Žarek (v okviru OS) za 7. – 9. razred.
III. Sodelovanje s starši:
 individualno svetovanje in pomoč staršem, ki imajo otroke z učnimi, čustvenimi,
vedenjskimi in drugimi težavami, izvajanje postopkov subvencioniranja,
 razgovori s starši glede napredovanja učenca, ponavljanja razreda, iskanja najbolj
primernih oblik pomoči učencu,
 poklicno usmerjanje in vpis v srednjo šolo: predavanje za starše otrok 8. in 9. razreda
in individualno svetovanje pri vpisu v srednje šole,
 delo s starši učencev s statusom tujca: vpis, nostrifikacija spričeval, koordinacija učne
pomoči in sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov.
IV. Sodelovanje s pedagoškimi delavci in vodstvom šole:
 udeležba in sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah,
 sodelovanje pri prilagajanju učnih zahtev učencem in oblikovanju individualiziranih
učnih programov za otroke s posebnimi potrebami in učencem s statusom tujca
(prilagoditev vsebin in metod dela, preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja,
časovna razporeditev pouka),
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sodelovanje in pomoč oddelčnim skupnostim pri reševanju učne in vzgojne
problematike, pri oblikovanju ustreznih medsebojnih odnosov in razvijanju socialnih
veščin ter ugodne razredne klime,
posredovanje rezultatov analiz in anket,
sodelovanje v postopku za izvedbo NPZ,
sodelovanje z zunanjimi institucijami ( VVO Jesenice, drugimi OŠ, CSD Jesenice,
zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, Občino Jesenice).

V. Druga dela:
 izvajanje postopkov za subvencioniranje šolske prehrane, šole v naravi, obveznih
vsebin ob pouku, delovnih zvezkov in vodenje evidenc,
 urejanje računalniške evidence učencev v eAsistentu in aplikacij Ministrstva za šolstvo
in šport za subvencioniranje šolske prehrane, prijave v NPZ in vpisa v SŠ ter CEUVIZ
 delo z aplikacijo za učence s posebnimi potrebami,
 sodelovanje v aktivu šolskih svetovalnih delavk in študijski skupini SVE,
 sprotno spremljanje sprememb šolske zakonodaje in stalno strokovno izpopolnjevanje,
 sodelovanje v komisiji za izvedbo popravnih izpitov, pritožbeni komisiji, timskih
sestankih in drugih skupinah za opravljane drugih del po navodilih ravnatelja.
Delo šolske svetovalne službe opravlja:
Tanja Lužnik Klinar – uni.dipl.ped., prof.soc.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Šola ima naslednje strokovne organe:
- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbor,
- razrednike
- razredne in predmetne strokovne aktive
- strokovni svet, kolegij
Učiteljski in oddelčni učiteljski zbori na pedagoških konferencah in konferencah ob koncu
ocenjevalnih obdobij spremljajo in analizirajo izvajanje letnega delovnega načrta šole,
analizirajo uspeh in vzgojno problematiko, sklepajo o vzgojnih ukrepih, oblikujejo
program dela z nadarjenimi učenci in učenci, ki potrebujejo dodatno pomoč, obravnavajo
predloge za napredovanje strokovnih delavcev in predloge o strokovnih vprašanjih,
povezanih z vzgojno izobraževalnim delom in njihovo izvedbo ter podajo mnenje k
letnemu delovnemu načrtu.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
usklajujejo merila za ocenjevanje, predloge za prehajanje med nivoji, dajejo učiteljskemu
zboru predloge za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev
in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
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Na šoli bodo delovali aktivi v sestavi:
1. razred:
Erika Vidrgar-vodja, Mojca Udir, Branka Svetina, Irena Tonkli, Anja Skumavc, Tina
Prešeren.
2. razred:
Mirica Lah-vodja, Mateja Cvetko, Sergeja Podnar.
3. razred:
Petra Hrovat-vodja, Renata Magnik, Irena Dolar.
4. razred:
Mirjam Mandelc-vodja, Ana Sampa, Maruša Stres.
5. razred:
Renata Šifrer-vodja, Anja Škraban, Deja Tratnik.
Vzgojiteljice in vzgojitelj:
Mirjam Janjoš-vodja, Nevenka Fotak Urbas, Tonkli Irena, Skumavc Anja, Prešeren Tina,
Gosar Grega, Marta Lipušček, Teran Ajda, Gogala Karmen, Ažman Mojca.
Vzgojni predmeti:
Matjaž Gale-vodja, Božena Ržen, Metka Kacin, Matija Šorli, Inga Lamberger, Katrca
Horvat, Živa Kus.
Slovenisti, knjižničarka:
Barbara Troha Šimnic-vodja, Tatjana Otovič, Jelka Kusterle, Klavdija Kranjc Jensterle,
Anita Malić Cumbo, Barbara Udrih.
Aktiv tujih jezikov:
Lenna Korenjak-vodja, Katjuša Polajnar, Zdenka Kersnik, Vilič Kristina.
Družboslovci in naravoslovci:
Uršula Žumer-vodja, Danica Kikelj, Anita Kosem, Simona Novoselec, Mojca Ažman, Anja
Dežman.
Matematiki in fiziki:
Barbara Gril-vodja, Marija Zupančič, Mirnesa Džananovič, Andreja Ažman, Emma Agali.
Šolska svetovalna služba in izvajalke dodatne strokovne pomoči za učence:
Tanja Lužnik Klinar - svetovalna delavka, Lucija Mikelj - svetovalna delavka in socialna
pedagoginja, Mojca Bohinc - specialna pedagoginja, Ana Resman - specialna pedagoginja,
Raša Weissbacher - specialna pedagoginja, Urša Šenk - pedagoginja, Nina Šturm - socialna
pedagoginja.
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STROKOVNI SVET
Učitelji se za uresničevanje posameznih nalog povezujejo tudi medpredmetno. Za potrebe
med predmetnega povezovanja predvsem po razredni vertikali smo s šolskim letom 20092010 ustanovili Strokovni svet, ki ga sestavljajo vodje aktivov. Strokovni svet bo imel
skozi šolsko leto srečanja po potrebi, bolj intenzivno na začetku in ob koncu šolskega leta.
Na kolegijih strokovnega sveta bo aktivno sodelovala tudi šolska svetovalna služba.
Sestava strokovnega sveta
dr. Robert Kerštajn – ravnatelj, Jelka Kusterle - pomočnica ravnatelja, Erika Vidrgar – 1.
razred, Mirica Lah – 2. razred, Petra Hrovat – 3. razred, Mirjam Mandelc– 4. razred,
Renata Šifrer – 5. razred, Mirjam Janjoš – vzgojiteljice, Matjaž Gale – vzgojni predmeti,
Barbara Troha Šimnic – slovenisti, Lenna Korenjak – tuji jeziki, Uršula Žumer –
naravoslovje in družboslovje, Barbara Gril – matematika, fizika, Tanja Lužnik Klinar –
svetovalna delavka.
Za usklajevanje dela z učenci s posebnimi potrebami je zadolžena koordinatorica in
svetovalna delavka Lucija Mikelj. Razredniki ob začetku šolskega leta skličejo sestanek s
svetovalno službo in z izvajalkami dodatne strokovne pomoči, kjer se dogovorijo za
nadaljnje korake.

NAČRT DELA RAVNATELJA
Dela in naloge pri vodenju Termin
zavoda

Sodelavci

Zastopa, predstavlja zavod
in je odgovoren za
zakonitost dela

šolsko leto

Priprava in vodenje
konferenc, pedagoških
sestankov, aktivov,…

tedensko načrtovanje;
konference-ob zaključkih
ocenjevalnih obdobij;
pedagoški sestanki-najmanj
3 krat letno in po potrebi;
aktivi-v skladu z LDN in po
potrebi;
šolsko leto
šolsko leto

Hospitacije
Strokovna srečanja
ravnateljev, seminarji,
predavanja
Spremljanje izvajanja pouka šolsko leto
Mentorstvo pripravnikom
šolsko leto
Vzpodbujanje izobraževanja šolsko leto
učiteljev
Organizacija dela

pomočnica Jelka Kusterle,
učiteljice, učitelji,
vzgojiteljice, strokovni
delavci
Jelka Kusterle,
učiteljski zbor

Jelka Kusterle
mentorji pripravnikom
učitelji

Termin

Sodelavci
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Sistemizacija delovnih mest
Razpored del in nalog
Izdelava urnika pouka
Priprava in sodelovanje pri
izpeljavi eAsistenta
Priprava in izpeljava nabora
izbirnih predmetov
Priprava publikacije
Organizacijsko poročilo
Vnos podatkov v KPIS
Priprava LDN
Pregled učnih načrtov
Pregled
in
spremljanje
pedagoške dokumentacija
Organizacija roditeljskih
sestankov
Statistična in letna poročila

april do oktober
april do avgust
julij, avgust
šolsko leto
marec, april

Jelka Kusterle
Jelka Kusterle, Bogdan
Višnar, Robič Alenka
Jelka Kusterle

julij do oktober
september
september
september
september, oktober
šolsko leto

Jelka Kusterle

september, november, maj

razredniki, učitelji, ŠSS

šolsko leto

Jelka Kusterle, Vanja Legat,
Krajnc Nataša
Vanja Legat

Poslovno in računovodsko februar
poročilo
Izvedba javnega razpisa in šolsko leto
organizacijska
priprava,
spremljanje ter vodenje
urnika zasedenosti športne
dvorane in male telovadnice

Vanja Legat
aktivi učiteljev
Jelka Kusterle

Božena Ržen

Upravni posli

Termin

Sodelavci

Priprava, razpis in sklepanje
pogodb o zaposlitvi
Razpisi in sklepanje pogodb
o najemu prostorov
Priprava pravilnikov ob
spremembi zakonodaje
Odločanje o napredovanjih
zaposlenih
Imenovanje komisij
Urejanje finančnih zadev
Priprava soglasij, vlog za
odločanje

ob kadrovskih menjavah

Krajnc Nataša

september

Krajnc Nataša

šolsko leto
šolsko leto
šolsko leto

Vanja Legat

Gospodarjenje s
premoženjem

Termin

Sodelavci

šolsko leto
šolsko leto

Organizacija
vzdrževanja šolsko leto
stavbe in okolice
Nabava učnih sredstev in šolsko leto
učil
Investicije, vzdrževanje
šolsko leto

Jelka Kusterle, hišnika,
čistilke, zunanji sodelavci
učiteljice, vzgojiteljice
Občina Jesenice
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Sodelovanje učitelji, starši, Termin
občina

Sodelavci

Predstavitev in
LDN
Letno poročilo

Pedagoški zbor, Svet
staršev, Svet šole
Vanja Legat, Svet staršev,
Svet šole
Pedagoški zbor, Svet
staršev, Svet šole

sprejem september
februar

Evalvacijsko
poročilo, junij, september
uspešnost, NPZ,…
Sodelovanje z mediji
šolsko leto
Sodelovanje z Občino
šolsko leto
Jesenice

Posebej je potrebno izpostaviti sodelovanje z Občino Jesenice, Zdravstvenim domom
Jesenice, Policijsko postajo Jesenice, SPV Jesenice, Zavodom za šport Jesenice, krajevno
skupnostjo našega okoliša, šolami v jeseniški občini in širše, z Zavodom za šolstvo,
Mladinskim centrom Jesenice, DPM Jesenice, Ministrstvom za šolstvo in šport, s podjetji,
organizacijami, kulturnimi in športnimi ustanovami, mediji,…
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ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti, po dva predstavnika vsake oddelčne skupnosti
pa v skupnost učencev šole. Učenci preko svojih izvoljenih predstavnikov sodelujejo v
šolskem parlamentu. Mentor šolskega parlamenta je pedagoginja Uršula Žumer. Tematika
otroškega parlamenta, ki ga v šolskem letu 2022-2023, za vse šole občine Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica organizira OŠ Toneta Čufarja, ima naslov ''Duševno zdravje
otrok in mladih''.

VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt OŠ Prežihovega Voranca Jesenice je pripravila skupina, ki so jo sestavljali
predstavniki staršev, učiteljev in učencev. Cilj vzgojnega načrta je varna in prijetna šola, v
kateri se bomo vsi dobro počutili. Sprejet in potrjen je bil 25. in 26. maja 2009 s strani
pedagoškega zbora, Sveta staršev in Sveta šole. Vzgojni načrt je v šolskem letu 2009-2010
zaživel in bil dobra podlaga za življenje in delo na naši šoli. Vsekakor pa ga je potrebno
sproti prilagajati novim izzivom in okoliščinam. Prvo prilagoditev je doživel že v šolskem
letu 2010-2011, drugo junija 2013 in tretjo marca 2015.
Del vzgojnega načrta sta tudi Pravila šolskega reda in Hišni red.
Izvleček iz vzgojnega načrta
VIZIJA NAŠE ŠOLE JE:
• vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično
družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih
ljudi, do svoje in do drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih
generacij,
• razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujati državljansko odgovornost,
• vzgajati za splošne kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
• vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
Šola se bo zavzemala za to, da bomo delovali preventivno in s tem preprečili pojav hujših
nepravilnosti in kršitev vzgojnih načel in pravil, ki bodo zahtevale dolgotrajnejšo in
posebno obravnavo.
Vsaka oddelčna skupnost bo v prvih oddelčnih urah sprejela pravila oddelka.
Skrbeli bomo za vse učence, tudi tiste ki se teže vključujejo v skupine in so zaradi tega
lahko žrtve vrstniškega nasilja.
Svetovanje in usmerjanje
Usmerjanje in svetovanje je usmerjena strokovna dejavnost šole in lahko poteka v času
pouka ali izven pouka, za kar se dogovorimo sprotno, za vsak primer posebej.
Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med strokovnimi delavci šole, učenci in
starši.
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Pravila šolskega reda
Pravice učenca v osnovni šoli so:


















da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot
in posebnosti različnih kultur,
da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično
pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi
predpisi,
da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter
njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in
individualne posebnosti,
da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in
strok,
da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij,
interesnih dejavnosti in prireditev šole,
da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih življenja in dela šole,
da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega
parlamenta,
da sodeluje pri ocenjevanju,
da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Dolžnosti učenca v osnovni šoli so:













da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti,
veroizpovedi, rase in spola drugih,
da izpolni osnovnošolsko obveznost,
da redno in točno obiskuje pouk ter druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in
varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
da obvešča odgovorne učitelje o nepravilnostih, ki se dogajajo na šoli in obenem
izrazi pohvalo za vse tisto, kar se mu zdi dobrega,
da spoštuje pravila hišnega reda,
da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in
delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
da se spoštljivo vede do drugih,
da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti
ali skupnosti učencev šole,
da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
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SPLOŠNA PRAVILA






















Učenci in odrasli imajo dostojen in spoštljiv odnos do vseh v medsebojni
komunikaciji (učenci odrasle vikajo, pomembni so: vljudnost, strpnost,
pozdravljanje, komunikacija brez groženj, žaljivk in kletvic).
Pogovor naj poteka zmerno glasno, brez kričanja.
Pri pogovoru se upošteva sogovornika, naj se ga posluša, ne da bi mu skakali v
besedo.
Učenci in učitelji imajo pravico do nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Učenci sodelujejo pri vseh oblikah pouka po svojih zmožnostih in s svojim
vedenjem ne motijo ter ne ovirajo drugih udeležencev pri izvajanju pouka in drugih
dejavnosti.
Ob koncu pouka oz. vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učenci za seboj pustijo
urejene učilnice oz. šolske prostore.
Kape in druga pokrivala ter neprimerna oblačila pri pouku niso dovoljena.
V šolo učenci nosijo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki so namenjene pouku
ter drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim na šoli ter zunaj nje.
Učenci upoštevajo navodila strokovnih delavcev in drugih delavcev na šoli pri
izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa šole.
S pazljivim odnosom do sebe in do drugih skrbijo za lastno varnost in varnost
drugih.
Skrbijo za urejenost in čistočo šole ter njene okolice.
Vstop in gibanje v šolskih prostorih z rolerji, skiroji, rolkami, kotalkami in
športnimi copati, opremljenimi s koleščki, je prepovedan.
V šolo je prepovedano prinašanje predmetov (vžigalniki, ostri predmeti, verige…
ipd.), s katerimi je lahko ogrožena lastna varnost in varnost drugih učencev oz.
odraslih.
V šolskih prostorih in njeni okolici ter pri vsakršnih oblikah vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti je prepovedano kajenje, uživanje drog in drugih psiho-aktivnih sredstev
(razen v primeru, ko so razna tovrstna zdravila predpisana s strani zdravnika).
Prepovedano je prinašanje le-teh snovi v šolo in njeno okolico. Kakršna koli
preprodaja in napeljevanje k uživanju in uporabi teh sredstev in predmetov je
prepovedana in kazniva.
V šolskih prostorih, na dnevih dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni in tehniški
dnevi) ter v šolah v naravi, je prepovedana uporaba elektronskih naprav (mobilnih
telefonov, digitalnih predvajalnikov in drugih podobnih naprav). V primeru rabe ali
zlorabe naprav strokovni delavec šole napravo učencu začasno odvzame, prinese v
tajništvo in o tem obvesti starše ter razrednika, učencu pa se, v skladu s Pravilnikom
o šolskem redu, izreče ustrezen vzgojni ukrep,
Dežurni učenci opravljajo naloge, za katere jih pooblastijo razredniki, učitelji,
šolska svetovalna služba ali vodstvo šole.
Učitelji v času odmorov opravljajo dežurstvo v avli, na hodnikih in v jedilnici po
razporedu vodstva šole.
Med poukom učenci učilnice praviloma ne zapuščajo, biološke potrebe opravijo
pred poukom in med odmori.
V času trajanja pouka in v času odmorov učencem praviloma ni dovoljeno zapuščati
šole.
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V izjemnih primerih ali ob nepredvidenih dogodkih se učencu dovoli odhod iz šole
s strani strokovnega delavca šole ob predhodnem dogovoru strokovnega delavca
šole s starši oz. z otrokovim skrbnikom.
V izjemnih primerih lahko strokovni delavec šole zaradi kršitev odstrani učenca od
pouka. O tem obvesti razrednika (napiše uradni zaznamek). Le-ta obvesti starše.
Učitelj o tem obvesti šolsko svetovalno službo in vodstvo šole.

Med poukom velja:
 prisotnost na svojem prostoru,
 pripravljeni pripomočki za pouk,
 poslušanje in zapisovanje razlage,
 aktivno sodelovanje pri različnih oblikah pouka,
 pospravljanje za seboj po končanem delu,
 mirno zapuščanje učilnice ob koncu pouka,
 v času pouka in 5-minutnih odmorov se ni dovoljeno zadrževati v avli šole.
V jedilnici velja:
 ob prihodu v jedilnico učenci ne povzročajo hrupa, ne vpijejo in se ne prerivajo,
 hrano uživajo sede, na za to določenem prostoru,
 do hrane imajo primeren in spoštljiv odnos,
 pazljivo ravnajo s posodo in jedilnim priborom,
 v jedilnici so v času kosila le učenci, ki so prijavljeni na kosilo,
 po končanem obroku zapustijo za seboj urejeno in čisto mizo,
 hrane iz jedilnice ne nosimo.
POHVALE , PRIZNANJA IN NAGRADE
Pohvale
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale,
priznanja in nagrade.
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Ustne pohvale izrečejo delavci šole učencem po lastni presoji.
Pisne pohvale podeljujejo razredniki, mentorji dejavnosti in ravnatelj šole.
Priznanja
Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je
pomemben za celotno šolo in/ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.
Nagrade
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega
učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so
nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih
dejavnostih šole.
Ravnatelj lahko nagradi tudi skupino učencev in oddelčno skupnost.

42

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice - Letni delovni načrt 2022-2023

IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
Učencu, ki krši pravila šolskega reda, hišni red in pravice, dolžnosti ter odgovornosti,
zapisane v Vzgojnem načrtu šole, se lahko izreče vzgojni ukrep – vzgojno opozorilo ali pa
se mu naloži družbeno koristno delo oz. alternativni vzgojni ukrep.
Predlog za začetek postopka ob kršitvi šolskih pravil lahko poda vsak delavec šole, starši
ali učenec.
Postopek vodi razrednik, v primeru prešolanja ali premestitve učenca v drug oddelek pa
tudi ravnatelj.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI IN ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Starši morajo najkasneje v 5 dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok
izostanka, razen v primeru, če njegov izostanek vnaprej napovejo. Tak izostanek lahko
strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene
prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Obrazci
za opravičevanje izostankov so na volji na spletni strani šole.
Kadar imajo učenci športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dan ali druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti, za katere je potrebno organizirati avtobusne prevoze, morajo
starši najkasneje do osme ure zjutraj tistega dne javiti odsotnost razredniku ali poklicati v
tajništvo šole, če učenec nenadoma zboli in ostane doma. Če se odsotnosti učenca ne javijo,
morajo poravnati stroške dneva dejavnosti, kot da bi se učenec dejavnosti udeležil. Če je
otrok odsoten od pouka, mora sam poskrbeti za manjkajočo snov (jo prepisati).

ŠOLSKI SKLAD
Na šoli deluje šolski sklad. V upravnem odboru so predstavniki staršev in delavcev naše
šole. Namen šolskega sklada je zagotavljanje finančnih sredstev za nadstandardne
programe, ki jih ministrstvo za šolstvo ne financira, za dodatne učne pripomočke, za pomoč
socialno šibkejšim učencem, za sofinanciranje ekskurzij, itd.
Upravni odbor bo na začetku vsakega šolskega leta načrtoval prioritetne potrebe. Do sedaj
je Šolski sklad deloval odlično, tako da smo na šoli z pomočjo zbranih finančnih sredstev
staršev preko Šolskega sklada pomagali že veliko učencem ter kupili že več učnih
pripomočkov, delovnih zvezkov, sofinancirali tudi šole v naravi za posamezne učence ter
financirali seveda tudi garderobne omarice tako za predmetno kot za razredno stopnjo,
opremo po hodniku drugega nadstropja, nove garderobne omarice za prvošolce in klopi v
avli šole, pomoč pri nabavi projektorjev, elektronskega mikroskopa, delovnih zvezkov za
socialno ogrožene, itd.

SODELOVANJE S STARŠI
Oblike sodelovanja s starši so roditeljski sestanki in govorilne ure.
Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki, in sicer v mesecu septembru (izvajajo
ga razredniki in vodje šol v naravi), novembru in decembru (pedagogi in svetovalna služba
z zunanjimi sodelavci) in v maju (razredniki, svetovalna služba in zunanji sodelavci).
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Govorilne ure so dvakrat mesečno in potekajo v matičnih učilnicah. Za učitelje športne
vzgoje bodo prostori dogovorjeni kasneje.
Prva govorilna ura je skupna za celotni učiteljski zbor in bo predvidoma vsak drugi torek v
mesecu od 17.30 naprej, čas druge pa izbere učitelj in ga sporoči učencem. Razpored 2.
govorilne ure je priloga LDN.

GOVORILNE URE
Skupne govorilne ure, vsak drugi torek v mesecu, s pričetkom ob 17.30 uri bodo naslednje
dni:
V letu 2022: septembra-po roditeljskem sestanku, 11. oktobra, 15. novembra, 13. decembra
V letu 2023: 10. januarja, 21. februarja, 14. marca, 11. aprila, 16. maja.
V času govorilnih ur so na šoli poleg učiteljev še: svetovalna delavka, učiteljice, ki izvajajo
dodatno strokovno pomoč, vzgojiteljice. Vse učiteljice in učitelji imajo tudi drugo
govorilno uro, katere razpored je priloga LDN-ja.
Starše bomo preko eAsistenta in tudi drugače, sproti obveščali o uspehu in dosežkih
učencev, vzgojni problematiki in izostajanjih od pouka.

RODITELJSKI SESTANKI
Vsebine roditeljskih sestankov bodo naslednje:
1. sestanek
1. do 9. r.

Vsebina

Izvaja

termin

Uvodni sestanek
Predstavitev LDN,
ŠVN
–
predstavitev za 8. razred, eAsistent

Razredničarke in razrednik

September
2022

2. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r. – 9.r.
8.r

zBRAN vsak dan
zBRAN vsak dan
Mobilna družbena omrežja
Mobilna družbena omrežja
Mobilna družbena omrežja
Življenje z najstnikom
Poklicno usmerjanje

Ana Resman, Mojca Bohinc
Ana Resman, Mojca Bohinc
Varni internet
Varni internet
Varni internet
Marko Juhant
Tanja Lužnik Klinar

januar 2023
februar 2023
21.feb.2023
21.feb.2023
21.feb.2023
10.jan.2023
po dogovoru

9.r

Vpis v srednje šole

Tanja Lužnik Klinar

februar 2023

3. sestanek

Vsebina

Izvaja

termin

1.r.

učiteljice in vzgojiteljice

Junij 2023

učiteljice in vzgojiteljice
Razredničarke,
pomočnica
ravnatelja
Razredničarke, vodja ŠVN

Maj 2023
April 2023

5.r
6.r

Nastop za starše in zaključna
prireditev
Prikaz dela, zaključna prireditev
Analiza
dela,
predstavitev
neobveznih izbirnih predmetov
Analiza dela, zaključna prireditev,
predstavitev ŠVN
Analiza dela, zaključna prireditev,
Izbirni predmeti

Maj 2023
April 2023

7.r
8.r
9.r

Vzgojna problematika
Vzgojna problematika
Tematski sestanek

Razredničarke
pomočnica ravnatelja,
razredničarke
Razredničarke
Razredničarke
Razredničarke

2.r
3.r.
4.r

Maj 2023

April 2023
April 2023
Maj 2023

Vsako šolsko leto šola organizira najmanj tri roditeljske sestanke za starše, kjer se z
razrednikom pogovorijo o delu v njihovem oddelku. Poleg roditeljskih sestankov za
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posamezne razrede bomo organizirali tudi predavanja za vse starše, ki jih posamezna
problematika zanima.
Tematska predavanja za starše, učitelje in otroke
 Cestno prometna varnost otrok – Policijska postaja Jesenice v septembru in oktobru;
 Delavnica za otroke-Spolnost za učence 8. razreda: Tanja Lužnik, marec-maj;
 Izobraževanja za starše; Marko Juhant (za starše 6. do 9. razred, 10.januar 2023,
 Izobraževanja za starše; Varni internet (za starše od 3. do 5. razreda), 21. februar 2023,
 Dan odprtih vrat za 1. razred (bodoči osnovnošolci)-junij 2023, Tanja Lužnik Klinar
 Roditeljski sestanek za starše bodočih novincev, februar 2023, Tanja Lužnik Klinar;
 Predstavitev poklicev-delavnice v sodelovanju z Obrtno zbornico Jesenice in
sosednjimi šolami, za učence 8. in 9. razreda, Tanja Lužnik Klinar.
 Poklicni sejem na OŠ Toneta Čufarja;
 Po posameznih oddelkih pripravijo predavanja izvajalke, ki sodijo v šolsko svetovalno
dejavnost.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA DELAVCE ŠOLE
Po katalogu stalnega strokovnega izobraževanja in ostalih vsebin izobraževanja, ki so
ponujene v katalogu in izven. Predavanje o načinu dela z učenci tujci. Predavanje za
učitelje o delu socialne pedagoginje na šoli. Predvidevamo, da se bo izobraževanja v takšni
ali drugačni obliki udeležilo večina delavcev šole.

VKLJUČEVANJE V PROJEKT E-ŠOLA, PREKO APLIKACIJE
EASISTENT.
Pri delu, učiteljice in učitelji uporabljajo elektronske redovalnice in dnevnike ter ostale
aplikacije, ki jih ponuja računalniški program eAsistent.. Med šolskim letom smo sproti
reševali vse težave, ki so nastajale ob uporabi programa ocenjujem pa, da je bila odločitev
na prehod elektronske dokumentacije, pravilna. Starši so novost sprejeli večinoma z
odprtimi rokami, zelo malo pa je bilo takih, ki se za sodelovanje s šolo preko programa
niso odločili.
Potrebnih je še nekaj izboljšav, prilagoditev na osnovno šolo, vendar je splošen vtis dober.
Tako bomo tudi letošnje šolsko leto in v bodoče uporabljali elektronko obliko
dokumentacije, ki jo ne tiskamo več, ampak le elektronsko podpišemo in shranimo v Ehrambo.

SODELOVANJE Z OKOLJEM
Sodelovanje poteka na različnih področjih in z različnimi organizacijami. Na strokovnem
področju se povezujemo vse šole v občini v okviru strokovnih aktivov posameznih
področij.
Pri reševanju družinske in socialne problematike sodelujemo s Centrom za socialno delo
Jesenice, mentalnim dispanzerjem v ZD Jesenice, pedopsihiatrinjo v Bolnišnici Jesenice,
čedalje pogosteje pa tudi s Policijsko postajo Jesenice in to ne samo v smislu problematike
oz. represije, temveč predvsem v smislu preventive.
Program šole uspešno dopolnjujemo s spoznavanjem vseh pomembnih organizacij v občini
in njihovo dejavnostjo. Dobro sodelujemo z Gledališčem Jesenice, Radiom Triglav,
Glasbeno šolo, Srednjo šolo, Gimnazijo Jesenice, z različnimi športnimi društvi in
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zvezami, z Društvom prijateljev mladine, Mladinskim centrom, s krajevnimi skupnostmi in
Občino Jesenice. Učenci 5. razreda se bodo udeležili srečanja s gojenci Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. Predvsem z Občino Jesenice bomo sodelovanje
bolj poglobili, se več predstavljali s svojimi dosežki, več pa načrtujemo tudi sodelovanja z
mediji. Eden izmed ciljev je prav gotovo večja prepoznavnost naše šole, učencev in
delavcev v bližnji in širši okolici. Povezujemo se s šolami v Sloveniji in tujini, ki nosijo
ime Prežihovega Voranca.
V sodelovanju z Obrtno zbornico, v zadnjih letih pa tudi v sodelovanju s šolskim skladom,
naši učenci izdelajo in kasneje tudi prodajajo svoje izdelke. Izkupiček pa gre v šolski
sklad..
Naši učenci, preko svojih mentorjev, zelo dobro sodelujejo tudi z Obrtno zbornico Jesenice
in Razvojno agencijo gornje Gorenjske v okviru podjetniškega in turističnega krožka.
Prav tako naši učenci že vrsto let zapored sodelujejo z Društvom upokojencev Občine
Jesenice, s katerimi so načrtovali, izdelali in sodelovali na nagradnem natečaju s projektom
''Verižni eksperiment'', kjer so bili tudi zelo uspešni. Sodelovanje načrtujemo tudi v tem
šolskem letu.
Spomladi v šolskem letu 2022-2023 bomo izvedli napovedano vajo evakuacije na naši šoli.

NAČRTOVANE INVESTICIJE
Preteklo šolsko leto smo:
 Dokončali smo z zamenjavo svetil v vseh razredih , športni dvorani in mali
telovadnici
 Zamenjali smo vsa okna na severnem in zahodnem delu športne dvorane
 Dokupili smo kakšen kos pohištva v razredih.
 Pobeljeni so bili nekateri dodatni prostori na šoli, v nekaterih razredih, hodnikih,
jedilnici, kuhinji in garderobah.

V šolskem letu 2022-2023 bomo:
 Asfaltirali prostor pred šolo med glavnim vhodom in kuhinjo,
 Podrobno pregledali in posodobili video nadzornega sistema
 Naredili bomo servis klime v prostorih športne dvorane,
 Zamenjali bomo dotrajane ključe in ključavnice v vseh prostorih šole,
 Nadaljevali z dobavo računalnikov in projektorjev v okviru razpisa Arnes React
Tako kot vsako leto upamo, da nam bo pri nekaterih delih, finančno pomagala tudi
občina Jesenice.
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DRUGE DEJAVNOSTI
Organizirali bomo preizkus plavanja in plavalni tečaj za učence 3. razredov, kolesarski
izpit za 5. razred in smučarski tečaj za vse zainteresirane.
Med šolskim letom bomo obeležili pomembne dneve.
Posebno pozornost bomo namenili organizaciji in izvedbi naslednjih oblik kulturnih
dejavnosti:





















ogledom gledaliških predstav,
obiskom glasbenih ustanov v občini Jesenice in širše
obiskom muzejev in likovnih galerij,
razredi bodo v občinski knjižnici gostili posebnega gosta,
družabnim prireditvam (decembrska praznovanja, valeta, Prežihijado),
ogledom likovnih, fotografskih in drugih razstav,
tekmovanju za Finžgarjevo bralno značko,
sodelovanju v projektu Rastem s knjigo (7. razred),
izdaji šolskega glasila,
sodelovanju pevskega zbora na kulturnih prireditvah,
sodelovanju v likovni koloniji,
nastopom za starše (predstavitev posameznih razredov in OPB),
stalnim likovnim razstavam izdelkov učencev v avli in na hodnikih šole,
občasnim razstavam del zunanjih likovnih in fotografskih ustvarjalcev,
oddajam šolskega radia ob spominskih dnevih,
vključevanju učencev v interesne dejavnosti s področja kulture in športa,
zaključni prireditvi za devetošolce,
zaključni prireditvi za učence ostalih razredov,
pripravi kulturne prireditve za prvošolce ob prvem šolskem dnevu,
pripravi kulturnih programov za krajevne skupnosti, za starejše krajane.

TEKMOVANJA IZ RAZLIČNIH ZNANJ
Učenci se vključujejo v tekmovanja prostovoljno. Na razredni stopnji bodo tekmovali za
priznanja iz slovenskega jezika (bralna značka), matematike (Kenguru), Vesele šole, šaha,
športnih panog (ŠKL-med dvema ognjema, Košarkarski super šolar, jesenski kros, atletika
– Stankov memorial, dvoransko atletsko tekmovanje pri nas, atletsko tekmovanje na OŠ
Koroška Bela, plavanje,…).
Na predmetni stopnji bodo učenci preverjali svoje znanje in spretnosti na področjih:




slovenskega jezika: (bralna značka, Cankarjevo priznanje, literarni natečaji,
Slovenščina ima dolg jezik)
Cankarjevo tekmovanje: Deja Tratnik za 4. in 5. razred v okviru SID, Klavdija
Kranjc Jensterle in Anita Malić Cumbo: v okviru ID (novosti v letu 2022_23: od 1. do
7. razreda poteka samo na šolski ravni v aprilu 2023; učenci 8. in 9. razreda se
udeležijo selekcijskega tekmovanja, po katerem lahko napredujejo na regijsko
tekmovanje (glede na doseženi uspeh), nato se lahko uvrstijo še na državno
tekmovanje; za udeležbo in sodelovanje od 1. do 9. razreda učenci dobijo interno,
šolsko pohvalo, bronasto lahko dobijo šele na regijskem, srebrno in zlato pa na
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državnem tekmovanju; Cankarjevo 1.–7. r.: 4. april 2023; 8.–9. r.: šolsko: 29. november
2022, območno: 17. januar 2023, državno: 11. marec 2023,
 koordinator za FBZ: Klavdija Kranjc Jensterle,
 Angleška bralna značka (ERB): vodja Lenna Korenjak v sodelovanju z ostalimi
anglistkami v okviru interesne dejavnosti,
 Tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 8. razred, šolsko: 22.11.2022 in državno:
30.3.2023, vodja Lenna Korenjak ter za 9. razred, šolsko: 22.11.2022 in državno:
30.3.2023, vodja Katjuša Polajnar,
 Bralno tekmovanje Bookworm, 5.-9. razred, Katjuša Polajnar sodelovanju z Zdenko
Kersnik in Lenno Korenjak.
 Časopis v dveh jezikih: Zdenka Kersnik in Katjuša Polajnar, Otovič Tatjana.
 Nemška bralna značka v okviru interesne dejavnosti: Tatjana Otovič,
 Tekmovanje iz znanja nemškega jezika za devetošolce v okviru interesne dejavnosti:
Tatjana Otovič;
 Matematike, šolsko: 16.3.2023, področno: 5.4.2023, državno: 13.5.2023; Mirnesa
Džananovič - koordinator za 1. do 9. razred (Kenguru, Vegovo priznanje),
 Razvedrilna matematika, 6. do 9. razred, šolsko 30.11.2022, državno 25.2.2023;
Barbara Gril,
 Genius logicus in genius matematicus, 7. do 9. razred; Barbara Gril,
 Fizika, šolsko: 15.2.2023, področno; 13.4.2023, državno: 13.5.2023; Andrea Ažman,
 Kemija: šolsko 16.1.2023, regijsko 25.3.2023, državno 6.5.2023, Kikelj Danica,
 Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni v okviru interesne dejavnosti, 14.10.2022,
državno, 19.11.2022, Kosem Anita
 Verižni eksperiment: Katrca Horvat v sodelovanju z društvom upokojencev Jesenice
 Zgodovine mesta Jesenic: Šifrer Renata in Uršula Žumer za 5. do 9. razred v okviru
interesne dejavnosti,
 Logike, 6. in 7. razred (Zupančič), 8. in 9. razred (Gril); šolsko: 29.9.2022, , področno
22.10.2022 za 8. in 9. razred in državno: 22.10.2022 za 7. razred ter 12.11.2022 za 8. in
9. razred,
 Logična pošast: tekmovanje iz logike za učence od 4. do 6. razreda, Mirnesa
Džananovič
 Kaj veš o prometu: Gale Matjaž
 Vesela šola: Anja Skumavc (4. do 6. razred), Uršula Žumer (7. do 9. razred),
 Cici Vesela šola: Magnik Renata,
 gasilstva: Šifrer Renata,
Učenci bodo sodelovali tudi na likovnih natečajih, revijah pevskih zborov in tekmovanjih v
poznavanju cestno-prometnih predpisov ter tehnike vožnje s kolesom.

PROJEKTI
Zap. Št.

koordinacija

nosilci

Petra Hrovat

3.
4.

Vsebina
1.
Zdrava šola
Verižni eksperiment
(učenci 3. triade)
Jumicar
Pasavček

5.
6.
7.
8.
9.

Bodi viden
Naša mala knjižnica
Naša mala knjižnica
Naša mala knjižnica
Naša mala knjižnica

Mojca Udir
Mandelc
Mandelc
Mandelc
Mandelc

Učenci, učitelji, starši
Društvo
upokojencev
Jesenice
Šola, 5. razred
Razredničarke od 1. do
3. razreda
Razredničarke 4. razreda
Razredničarki 4. razreda
Razredničarke 3. razreda
Razredničarke 2. razreda
Razredničarke 1. razreda

1.
2.

K. Horvat
Šifrer Renata
Mojca Udir
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Policist Leon za 5. razred
Šifrer Renata
Razredničarke 5.
razredov
eAsistent, eŠola, e-redovanica, e-dnevnik
Ravnatelj,
Vodstvo šole, svetovalna
Pomočnica,
služba, razredniki, vodje
Računalnikar,
aktivov, učitelji
Svetovalna delavka
Rastem s knjigo
Knjižničarka
Udrih Barbara
Andersenov večer branja
Vilič Kristina
B. Troha Šimnic, Erika
Vidrgar
Zbiranje starega papirja
Hrovat Petra
Razredniki, učenci, starši
Zbiranje zamaškov
Hrovat Petra
Razredniki, učenci, starši
EPI reading badge
Kersnik Zdenka
Polajnar K. Korenjak L.
Različni literarni natečaji v tujem jeziku
Kersnik Zdenka
Kersnik Z. in učenci 9.
razreda
Book Worm
Polajnar K.
Kersnik Z. , Korenjak L..

Na naši šoli bomo zbirali tudi:




plastične pokrovčke, zbira cela šola, izkupiček gre v dobrodelne namene, zbirali
bomo za devetošolca Val Kemperla iz Rateč. Odvoz bo ob koncu šolskega leta.
Zamaške dobivamo od raznih organizacij hotelov in vrtcev ter šol od Kranjske Gore
do Jesenic in širše. Pomagajo: hišnika, učitelji, učiteljice in vzgojiteljice;
koordinatorka Petra Hrovat,
star papir, akcija bo dvakrat letno, oktobra 2022 in v aprilu 2023: koordinatorka je
Petra Hrovat. Izkupiček gre v šolski sklad. Tekmujemo za najbolj uspešen razred v
zbiranju papirja.

Letni delovni načrt šole je pripravljen na podlagi veljavne šolske zakonodaje in strokovnih
podlag, usklajenih na strokovnih aktivih junija 2022 in avgusta 2022 ter sprejet in potrjen
na pedagoški konferenci, 27. septembra 2022.
Izvajali bomo obseg dejavnosti po veljavnem predmetniku za devetletno osnovno šolo, v
katerega so vključeni obvezni predmeti, izbirni predmeti, neobvezno izbirni predmeti,
nivojski pouk, dodatna strokovna pomoč, oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega
varstva ter interesne dejavnosti. Obseg dejavnosti bomo izvajali v skladu s standardi in
normativi za devetletno osnovno šolo. V letnem delovnem načrtu lahko, zaradi upoštevanja
navodil in priporočil s strani MIZŠ ter NIJZ, pride do sprememb izvedbe posameznih
dejavnosti

SPREJEM LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE
Letni delovni načrt je obravnaval in potrdil učiteljski zbor šole na pedagoški konferenci
dne 27.9.2022. Z njim se je seznanil svet staršev dne 27.9.2022 in obravnaval ter potrdil
svet šole dne 27.9.2022.

Predsednica Sveta Zavoda
Uršula Žumer, prof.

Ravnatelj
dr. Robert Kerštajn
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IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA ŠOLE
UVOD
Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. K temu bomo prispevali vsi s primernim
vedenjem in upoštevanjem pravil hišnega reda.

PRAVILA
1.









PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE
Šolska vrata se odpirajo ob 5.30 uri, ko prihajajo v jutranje varstvo učenci 1. razreda.
Učenci od 2. do 9. razreda prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in sicer:
ob 7.20 učenci, ki imajo preduro,
ob 8.10 učenci, ki pričnejo s poukom 1. šolsko uro,
ob 9.00 učenci, ki pričnejo s poukom 2. šolsko uro.
Učenci prihajajo v šolo točno, predčasno prihajanje in zamujanje ni dovoljeno.
Ob prihodu v šolo odidejo učenci v garderobe, kjer na označenih mestih pustijo svojo
garderobo.
Zapuščanje šolske stavbe v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno.
Po končanem pouku gredo učenci takoj domov, zadrževanje na šoli ni dovoljeno.
Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk v popoldanskem
času, počakajo učitelja 10 minut pred pričetkom pouka pred šolo.
Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti s področja športa, prihajajo v športno
dvorano skozi severni (zadnji) vhod.

2. RAZPORED DEŽURSTVA V AVLI
Od 6.00 do 7.00 sta v avli dežurna hišnik oz. dopoldanska čistilka, od 7.00 do 14.00
delavec javnih del.
3. DEŽURSTVO UČENCEV
a) V RAZREDU
Dežurni učenec v razredu skrbi za red in zadnji zapušča urejen razred. Vsako uro učiteljem
javi odsotnost učencev od pouka, po vsaki uri počisti tablo, pospravi in pregleda učilnico,
skrbi pa tudi za urejenost garderob.
b) V JEDILNICI
Dežurni učenci v jedilnici so dolžni poskrbeti za naslednje:
 prinašanje malice na mize in razdelitev malice,
 odnašanje ostankov hrane in pribora,
 brisanje miz.
c) V AVLI
Dežurstvo v avli opravljata delavec javnih del ter dežurni učitelji.
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4. DEŽURSTVO UČITELJEV
 Učitelji opravljajo dežurstvo od ponedeljka do petka.
 Naloge dežurnih učiteljev so:
- nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah, v
avli šole in v jedilnici,
- v primeru, da ugotovijo poškodbo šolskega inventarja, to javijo vodstvu šole,
- vse probleme, ki nastanejo v času dežurstva, naj vsak učitelj poskuša reševati takoj,
strpno in objektivno.
 Razpored dežurstev je objavljen v avli šole, na oglasni deski v vsakem nadstropju šole
in je priloga hišnemu redu.
5. NOŠENJE COPAT
Po prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. V vseh prostorih šole
je obvezno nošenje šolskih copat. Učenec, ki nima copat, bo ta dan bos. Šolskih copat ne
puščamo v garderobi.
6. PRIPRAVA NA POUK IN KULTURA OBNAŠANJA
 Učenci počakajo učitelja po zvonjenju v razredu s pripravljenimi učnimi pripomočki.
Ob prihodu učitelja kulturno vstanejo in pozdravijo.
 Petminutni odmori so namenjeni zamenjavi razredov in pripravi na pouk.
 Med poukom učenci razreda ne zapuščajo, biološke potrebe opravijo učenci pred
poukom.
 V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi: dobro jutro, dober dan,
dober večer, nasvidenje, lahko noč.
 Preden vstopimo v prostor (pisarno, učilnico, kabinet, zbornico,…), potrkamo.
 Ne pozabimo na čudežni besedi prosim in hvala.
7.








ŠOLSKA MALICA IN KOSILO
Malica je pripravljena v jedilnici. Ko jemo, se kulturno vedemo.
Pri odhajanju v jedilnico hodijo učenci po desni strani.
Puščanje torb v glavnem odmoru:
- Učenci od 6. do 9. razreda pred odhodom na malico pustijo torbe pred učilnicami, v
katerih so imeli pouk.
- Učenci, ki imajo pouk v športni dvorani, pustijo torbe v predprostoru pred vhodom
v dvorano. Učenci, ki pridejo iz učilnice gospe Otovič, pustijo torbe v 1. nadstropju.
- Učenci, ki imajo pouk v učilnicah gospe Gregorič in v računalniški učilnici, torbe
pustijo na delu stopnišča, ki pelje v avlo.
Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in dežurni učitelji.
Učence pelje na malico učitelj, ki je imel pred odmorom pri njih pouk. Učitelj pelje na
malico učence tako, da gre pred njimi – učenci sledijo učitelju.
Čas kosila je od 11.50 do 14.45. Učenci odhajajo na kosilo po pouku!

8. UPORABA PRENOSNIH TELEFONSKIH APARATOV
 V šolski stavbi in na dnevih dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni, tehnični dnevi)
ter šoli v naravi ni dovoljena uporaba prenosnih telefonskih aparatov ter ostalih
elektronskih pripomočkov.
 Za izgubljene ali drugače odtujene telefonske aparate šola ne odgovarja!
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OSTALA PRAVILA










V šolskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi.
V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov. Denar hranite pri sebi in ga ne puščajte v
torbah ali v garderobi. Za svoje stvari odgovarjate učenci sami.
Prepovedano je pisanje po mizah, pohištvu in zgradbi ali kako drugače poškodovati
šolsko lastnino.
Krivca namerno povzročene škode bomo našli in ustrezno ukrepali.
Vsak učenec zapusti svoj prostor v razredu ali garderobi urejen.
Odpadke mečemo v koš za smeti.
Razredne skupnosti so skupaj z razrednikom dolžne upoštevati razpored čiščenja
okolice šole in v določenem terminu skrbeti za urejenost šolske okolice. Razpored
čiščenja je priloga hišnega reda.
Dolžnost učencev je vljudnost in spoštljiv odnos do učiteljev, delavcev šole in do
sošolcev.
Poleg pravil hišnega reda so v knjižici ŠOLSKA PRAVILA zapisane Pravice in
dolžnosti učencev v osnovni šoli in Kršitve šolskih pravil. Vsako kršenje šolskih pravil
bomo raziskali in ustrezno ukrepali (vzgojni ukrepi).

NALOGE UČITELJEV
1) Razredniki hišni red predstavijo učencem na začetku šolskega leta in večkrat tudi med
šolskim letom.
2) Učitelji se bodo z učenci večkrat pogovarjali tudi o bontonu.
3) Potrebna je doslednost pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
4) Redni stiki s starši (vabila s priporočeno pošto).
5) V času pouka učencev ne pošiljamo iz razreda.
6) Vestno opravljanje dežurstva po pravilih 4. točke Hišnega reda.
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