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NAGOVOR RAVNATELJICE
Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pred nami je novo šolsko leto, polno pričakovanj, izzivov in želja po doseganju novih
uspehov. Vsak nov začetek je priložnost za to, da si postavimo jasne cilje. Delavci šole se
zavedamo odgovornosti, ki jih pred nas postavlja novo leto. Razvijati in ustvarjati želimo
pogoje za odprto in kvalitetno šolo, v katero bodo učenci hodili radi, iz nje pa odhajali
obogateni z znanjem in primernimi človeškimi vrednotami.
Knjižica, ki je pred vami, vsebuje le nekatere pomembnejše podatke iz življenja in dela naše
šole, vsebuje pa tudi nekatere spremembe in organizacijske novosti, za katere sem prepričana,
da jih bomo brez težav sprejeli.
Dragi učenci, veselimo se ponovnega snidenja z vami in vam želimo, da bi se v šoli kar
najlepše počutili. Ko boste uspešni, se bomo skupaj z vami veselili uspeha. Ko se vam bo
zataknilo, smo tu zato, da skupaj najdemo pot iz težav.
Vas, spoštovani starši, vabimo, da se nam pridružite s svojimi idejami in predlogi pri
načrtovanju našega dela. Skupaj ustvarimo čim boljše pogoje za uspešno delo vašega otroka.
Pomagajmo mu, da se bo razvijal in zrasel v odgovornega in zadovoljnega človeka. In vendar
mu kdaj v njegovi mladostni vihravosti postavimo tudi meje. Zato, da se bo počutil
ljubljenega in varnega.
Potrudimo se, da bomo skupaj dosegli, kar zmoremo.
Naj bo novo šolsko leto za vse uspešno in prijazno!
mag. Darja Delač Felda
ravnateljica



SKUPAJ BOMO USTVARILI TAKŠNO ŠOLO,
V KATERI BODO VSI UČENCI DOSEGLI
SVOJIM SPOSOBNOSTIM PRIMERNE
USPEHE IN DOBRO OSNOVO ZA NADALNJE
ŽIVLJENJE.
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PREDSTAVITEV OŠ OB RINŽI KOČEVJE
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina
Kočevje z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži
(Uradni list RS, št. 33/2016, 21/2018) za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja.
OŠ Ob Rinži Kočevje je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko
številko 1/19374/00.
Osebni podatki zavoda
MATIČNA ŠOLA
NAZIV
SKRAJŠANO IME
SEDEŽ
Matična številka
Davčna številka

OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE
OŠ OB RINŽI KOČEVJE
Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje
5621712000
90536398

Ravnateljica
Telefon
E - pošta
Pomočnica ravnateljice
E - pošta
E - pošta
Spletna stran šole
TRR

 01 893 92 50
 01 893 92 55
mag. Darja Delač Felda
 041 841 794
darjadf@gmail.com
Janja Murn
janja.murn@gmail.com
projekt5.osljobrin@guest.arnes.si
www.osobrinzi.si
SI56 0124 8603 0655 732

POŠ LIVOLD
NAZIV
SKRAJŠANO IME
SEDEŽ
Vodja podružnice
E- pošta
POŠ KOČEVSKA REKA
NAZIV
SKRAJŠANO IME
SEDEŽ
Vodja podružnice
E- pošta

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA LIVOLD
POŠ LIVOLD
Livold 7, 1330 Kočevje
 01 895 22 80
Suzana Puš
osnovna.sola.ob.rinzi@amis.net

PODRUŽNIČNA OSNOVNA KOČEVSKA REKA
POŠ KOČEVSKA REKA
Kočevska Reka 6, 1338 Kočevska Reka
 01 894 00 59
Mirjana Šercer
os.ob.rinzi@amis.net

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za
učence in dejavnosti, ki so predvidene v Odloku o ustanovitvi zavoda.
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Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni
vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni vodja zavoda. Pri delu ji pomaga pomočnica
ravnateljice, ki opravlja naloge, ki ji jih določi ravnateljica in so opisane v aktu o sistemizaciji.
Šola ima dve podružnici – Podružnično šolo Livold in Podružnično šolo Kočevska Reka.
Podružnici vodita vodji podružničnih šol.
V šolskem letu 2018/19 šolo obiskuje 484 učencev. Oblikovali smo 26 oddelkov, kar je 1
oddelek več kot v preteklem šolskem letu. Tudi letos imamo 3 oddelke prvošolcev na matični
šoli. Na POŠ Livold sta 2 oddelka (kombiniran oddelek 1. in 2. razreda in samostojen oddelek
učencev 3. razreda) in 2 kombinirana oddelka na POŠ Kočevska Reka (kombiniran oddelek 1. in
3. razreda in kombiniran oddelek 2. in 4. razreda) ter skupaj 6,48 oddelkov PB (matična šola
4,88 oddelkov, POŠ Livold 1,12 oddelka in POŠ Kočevska Reka 0,48 oddelka).
Šolsko svetovalno službo vodijo tri delavke, in sicer šolska psihologinja, pedagoginja in
logopedinja. Stroške delovnega mesta logopedinje pokriva ustanoviteljica Občina Kočevje iz
občinskega proračuna, zaposlena delavka pa potrebe logopedske službe opravlja še na OŠ Ljubo
Šercer, OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev in v Vrtcu Kočevje. Opravlja tudi mobilno
logopedsko službo in je na matični šoli prisotna 2 dni v tednu (v ponedeljek in petek).
Zaradi zagotovitve dodatne strokovne pomoči učencem z odločbo sodelujemo z OŠ Ljubo Šercer,
ki nam nudi specialno strokovno pomoč. Trenutno na šoli specialno strokovno pomoč nudijo 4
mobilne učiteljice.
Jutranje varstvo poteka v 2 skupinah učencev 1. razreda na matični šoli, v 1 skupini na POŠ
Livold in v 1 skupini POŠ Kočevska Reka, varstvo vozačev pa po pouku do odhoda avtobusa na
matični šoli in na obeh podružnicah. Zaradi potreb staršev izvajamo jutranje varstvo že od 5.30.
Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola zelo različne interesne dejavnosti in
projekte. Vodijo jih večinoma učitelji, pri nekaterih pa sodelujejo tudi zunanji sodelavci.
V šolskem letu 2018/19 je naša šola vključena v triletni poskus »Uvajanje tujega jezika v
obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«. Na šoli
bomo skupaj z Zavodom za šolstvo R Slovenije in MIZŠ pripravljali model izvedbene in vsebinske
prenove razširjenega programa – RaP ter v obveznem delu programa za vse prvošolce uvedli
obvezni pouk prvega tujega jezika – angleščine za 1. razred in drugega tujega jezika - nemščine
za 7. razred. S pripravo modela smo pričeli v juniju 2018, izvedbeno pa pričenjamo s preizkusom
že v šolskem letu 2018/19. Model bomo sproti prilagajali in nadgrajevali ter usklajevali z
vsebinami in oblikami dela, ki smo jih na šoli že izvajali. Prenova bo obsegala naslednje elemente
razširjenega programa sedanjega predmetnika – jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezne
izbirne predmete, dodatni in dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč, interesne
dejavnosti ter zdrav življenjski slog – zdravje in gibanje.
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Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Najvišji organ upravljanja šole je svet šole, ki ima 11 članov (3 predstavniki ustanovitelja, 3
predstavniki staršev in 5 predstavnikov zaposlenih šole). Predsednica sveta šole je Helena
Janež, njen namestnik pa je Robert Golja. Mandat šole traja 4 leta (3.10 2018 – 3.10 2021).
Predstavniki ustanovitelja

BETKA BESAL ROJC
PETRA KERSNIČ
IRENA VUKAN
MATEJA JALOVEC KLANČAR
TEA KORDIŠ
PETRA LUNDER
ROBERT GOLJA
ŠPELCA HRIBAR
HELENA JANEŽ
JUDITA KAPŠ
SUZANA PUŠ

Predstavniki staršev

Predstavniki zaposlenih

Poslovodni organ šole in pedagoški vodja je ravnateljica mag. Darja Delač Felda. Vodi delo
pedagoškega zbora, administrativno-tehničnega osebja in predstavlja ter zastopa šolo navzven.
Pri delu ji pomagajo pomočnica ravnateljice Janja Murn in vodji obeh podružničnih šol Suzana
Puš (POŠ Livold) in Mirjana Šercer (POŠ Kočevska Reka).
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Vodji podružnic
POŠ Livold
POŠ Kočevska Reka
Šolska svetovalna služba
Vodja šolske knjižnice
Tajnik VIZ
Računovodja
Knjigovodja
Vodja šolske prehrane

MAG. DARJA DELAČ FELDA
JANJA MURN
SUZANA PUŠ
MIRJANA ŠERCER
IRENA LAVRIČ BAMBIČ, psihologinja
PETRA POJE, pedagoginja
ANDREJA MLEKUŽ, logopedinja
BREDA VILICER
MAJA ERJAVEC
POLONA DEBELJAK
MARJANA PALČIČ
LAURA JAVORŠEK

Vizija zavoda
Zaposleni na OŠ Ob Rinži Kočevje skrbimo za optimalen razvoj učenčeve osebnosti in temeljnih
vrednot kot so: spoštovanje, delavnost, ustvarjalnost in kreativnost, veselje do znanja in
življenja, enakopravnost, strpnost in spoštovanje drugačnosti, sodelovanje z drugimi ter
vseživljenjsko učenje.

»Skupaj bomo ustvarili takšno šolo, v kateri bodo vsi učenci dosegli svojim
sposobnostim primerne uspehe in dobro osnovo za nadaljnje življenje.«
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Poslanstvo
Poslanstvo OŠ Ob Rinži je zgrajeno na ciljih sistema vzgoje in izobraževanja v R Sloveniji:
- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,
- vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov,
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem
razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
- razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega
jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa
ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi,
- omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja,
- uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,
- omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi
posameznika,
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi,
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj
spodbudnih okolij,
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih
s posebnimi potrebami,
- spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,
- omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,
- omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že
dosežene ravni zahtevnosti,
- omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu
prebivalstva.

Materialni pogoji za delo
Pouk in šolske dejavnosti potekajo na matični šoli v Mestnem logu in na dveh podružničnih šolah
POŠ Livold in POŠ Kočevska Reka.

Šolski okoliš
Osnovna šola Ob Rinži je ustanovljena za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski
okoliš, ki obsega:
1. šolski okoliš matične OŠ Ob Rinži:
v naselju Kočevje naslednje ulice: Bezgova pot, Borova pot, Brestova pot, Brezova pot, Brinova
pot, Bršljanova pot, Cesta v Mestni log, Čopova ulica, Črnomeljska cesta, Finžgarjeva ulica,
Frankopanska ulica, Iztokova ulica, Kocljeva ulica, Mestni log I do Mestni log V, Nabrežje,
Prešernova ulica, Roška cesta, Rozmanova ulica, Rudarsko naselje, Rudnik, Samova ulica,
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Streliška ulica, Travniška ulica, Trdnjava, Ulica heroja Marinclja, Ulica Veronike Deseniške,
Uskoška ulica, Ulica slovenskih teritorialcev
in v naselju Dolga vas naslednje ulice: Cesta v log, Kočevska cesta, Obrežje, Omerzova ulica,
Prečna ulica in Remihova ulica, Ulica Brigade Moris in Ulica veteranov;
ter naselja: Cvišlerji, Hrib pri Koprivniku, Laze pri Oneku, Mačkovec, Onek, Rajhenav, Staro
Brezje in Šalka vas.
2. šolski okoliš podružnice OŠ Livold:
naselja Črni Potok pri Kočevju, Dolga vas: Gozdna cesta, Kačji Potok, Knežja Lipa, Kočarji, Livold,
Mozelj, Podlesje, Rajndol, Spodnji Log, Suhi Potok, Svetli Potok in Zajčje Polje;
3. šolski okoliš podružnične OŠ Kočevska Reka:
naselja Borovec pri Kočevski Reki, Dolnja Briga, Gornja Briga, Gotenica, Koče, Kočevska Reka,
Kuhlarji, Mlaka pri Kočevski Reki, Morava, Novi Lazi, Ograja, Preža, Primoži, Rogati Hrib, Sadni
Hrib, Škrilj, Štalcerji in Zdihovo.
Šolski okoliš je zelo velik in pokriva področje številnih vasi, zato imamo veliko vozačev in
celo shemo avtobusnih prevozov, ki jih moramo kombinirati še z ostalimi šolami.

OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Število učencev in oddelkov
Matična šola
Raz.
Učencev Št. od.
1.
53
3
2.
52
3
3.
57
3
4.
38
2
5.
55
3
6.
48
2
7.
51
2
8.
41
2
9.
44
2
Skupaj
439
22
SKUPAJ UČENCEV
DEČKI
DEKLICE

Raz.
1.
2.
3.

POŠ Livold
Učencev Št. odd.
9
0,5
7
0,5
13
1

29

Raz.
1.
2.
3.
4.

2

POŠ Kočevska Reka
Učencev Št. odd.
5
7
3
1

16

0,5
0,5
0,5
0,5

2

484
251
233
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Razredniki
1.a

Marja Šolaja

1.b

Špelca Hribar

1.c

Tanja Dovžan

1. in 2. L

Nataša Škulj

2.a

Mateja Jasenc (nad. Katja Ilc Virant)

2.b

Petra Vidoni

2.c

Nevenka Cetinski

3. L

Suzana Puš

1., 3. K

Mirjana Šercer

2., 4. K

Irena Latin

3.a

Petra Plos

3.b

Mateja Vidrih

3.c

Nataša Mikulič Ivanc

4.a

Marija Bruner

4.b

Sašo Balovski

5.a

Melita Berlan

5.b

Urša Rauter

5.c

Nina Marolt

6.a

Mateja Podlesnik

6.b

Branka Rajner

7.a

Silva Vlašič

7.b

Špela Vovko

8.a

Monika Zdravič Ožanič

8.b

Robert Golja

9.a

Jurij Blažič

9.b

Laura Javoršek

Dnevni časovni razpored
Šola je odprta vsak dan od 5.30 do 21.00. Delovni čas uprave je od 7.00 do 15.00, delovni čas
učiteljev v času pouka je praviloma od 7.15 do 13.15, ki poteka po dnevnem časovnem
razporedu in urniku ter v ob pouka prostih dnevih od 7.00 do 15.00. Dnevni časovni razpored je
narejen v skladu z organizacijo in načinom dela v Osnovni šoli Ob Rinži in je podlaga za celotno
organizacijsko in vsebinsko delo na šoli.
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DNEVNI ČASOVNI RAZPORED PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI
Prihod v šolo in priprava na pouk od 7.15 do 7.30
Učne ure, odmori
Jutranje varstvo
1. učna ura
2. učna ura
Odmor za malico
3. učna ura
Gibalni odmor - GIBKO
4. učna ura
5. učna ura
6. učna ura
7. učna ura

Čas trajanja
5.30 – 7.30
7.30 – 8.15
8.20 – 9.05
9.05 – 9.25
9.25 – 10.10
10.10 – 10.25
10.25 – 11.10
11.15 – 12.00
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40

Razširjen program - RaP
Učne ure – 5 ur dnevno

11.15 – 15.30

Na podlagi dnevnega časovnega razporeda in predmetnika za osnovno šolo je narejena celotna
organizacija delovnega ritma v OŠ Ob Rinži, ki jo sestavlja več urnikov.

Predmetnik devetletne osnovne šole
A. Obvezni program
predmeti/ število ur
tedensko
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
Slovenščina
6
7
7
5
5
5
4 3,5 4,5
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
1. tuj jezik - angleščina
2
2
2
2
3
4
4
3
3
2. tuj jezik - nemščina
2
Likovna umetnost
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Glasbena umetnost
2
2
2 1,5 1,5
1
1
1
1
Družba
2
3
Geografija
1
2 1,5
2
Zgodovina
1
2
2
2
Dom. in drž. kultura in etika
1
1
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
2
2
Kemija
2
2
Biologija
1,5
2
Naravoslovje
2
3
Naravoslovje in tehnika
3
3
Tehnika in tehnologija
2
1
1
Gospodinjstvo
1 1,5
Šport
3
3
3
3
3
3
2
2
2
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Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3
Oddelčna skupnost
skupaj vseh ur
število predmetov
6
6
število ur tedensko
22 23
Dnevi dejavnosti/število dni letno
Kulturni dnevi
4
4
Naravoslovni dnevi
3
3
Tehniški dnevi
3
3
Športni dnevi
5
5
število tednov dejavnosti
3
3
B. Razširjeni program - RaP
Individualna in skupinska
pomoč – učne težave in
nadarjeni
0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk
1
1
Interesne dejavnosti
2
2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Šola v naravi

2
1
1
0,5

2
1
1
0,5

2
1
1
0,5

6
8
9 11 14
24 23,5 25,5 25,5 31,5

16
30

14
30

0,5

0,5

0,5

4
3
3
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

0,5
1
2

0,5
1
2

1
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

Šolski koledar
V šolskem letu 2018/19 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 191 dni pouka (deveti
razred 185 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne
dneve, šole v naravi ter celodnevne ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo
organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa idr.

2019

2018

Vir: spletna stran MIZŠ
ponedeljek
sobota
ponedeljek - petek
sreda
četrtek
sobota
petek
torek
sreda
ponedeljek - sreda
torek - sreda
četrtek
četrtek
petek
petek - sobota

3. 9.
29.9.
29. 10. – 2. 11.
31. 10.
1. 11.
8.12.
21. 12.
25. 12.
26. 12.
25. 12. – 2. 1.
1. 1. – 2. 1.
31. 1.
7. 2.
8. 2.
15. 2. – 16. 2.

ZAČETEK POUKA
POUK, NADOMEŠČANJE ZA 24.12.2018
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
POUK (v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem
koledarju)
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM
PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
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ponedeljek - petek
ponedeljek
sobota
sobota - četrtek
sreda - četrtek
petek
sobota

25. 2. – 1. 3.
22. 4.
27. 4.
27. 4. – 2. 5.
1. 5. – 2. 5.
3.5.
11.5.
14. 6.

petek
24. 6.
ponedeljek
torek
sreda - sobota

25. 6.
26. 6. – 31. 8.

ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE V SOBOTO 11.5.
POUK, NADOMEŠČANJE 3.5.
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV
SPRIČEVAL IN OBVESTIL;
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE

Ocenjevalna obdobja
I. OBDOBJE
II. OBDOBJE (9. razred)
II. OBDOBJE (1. – 8. razred)

od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019
od 1. 2. 2019 do 14.6.2019
od 1. 2. 2019 do 24.6.2019

Devetošolci bodo prejeli spričevala 14. junija 2019, ostali učenci pa 24. junija 2019.
OCENJEVALNE KONFERENCE
1. ocenjevalna konferenca – 1. – 5. razred
1. ocenjevalna konferenca – 6. – 9. razred
2. ocenjevalna konferenca - 9. razred
2. ocenjevalna konferenca – 1. – 5. razred
2. ocenjevalna konferenca - 6. - 8. razred

30.1.2019
31.1.2019
12.6.2019
18.6.2019
19.6.2019

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
17. junij – 1. julij 2019
1. rok
26. junij – 9. julij 2019
1. rok
19. avgust – 30. avgust 2019 2. rok

Učenci 9. razreda
Učenci od 1. do 8. razreda
Učenci od 1. do 9. razreda

Časovni potek nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)
NPZ bodo opravljali učenci 6. razreda (obvezno) iz slovenščine, matematike in angleščine ter
učenci 9. razreda (obvezno) iz slovenščine, matematike in fizike.
Za izvedbo NPZ je na šoli odgovorna ravnateljica. Ravnateljica je v skladu s Pravilnikom o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli pooblastila pomočnico ravnateljice Janjo Murn za
odgovorno osebo, ki vodi aktivnosti v zvezi z izvajanjem in organiziranjem NPZ.
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Vir: spletna stran MIZŠ
Leto
Mesec
Datum - dan
3. ponedeljek

2018

SEPTEMBER
30. petek
NOVEMBER
13. sreda
FEBRUAR
7. torek
MAJ

9. četrtek
13. ponedeljek
3. ponedeljek

2019

4. torek

5. sreda

JUNIJ

6. četrtek

7. petek

10. ponedeljek

Aktivnost
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega
predmeta, iz katerih 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 (razen za Ljudske
univerze oziroma organizacije, ki izvajajo program
osnovne šole za odrasle)
Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih
udeležencih ki bodo opravljali NPZ v rednem roku v
Ljudskih univerzah oziroma organizacijah, ki izvajajo
program osnovne šole za odrasle
NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6.
in 9. razred
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 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 preizkuse NPZ v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na
RIC
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na
RIC
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki
učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na
RIC
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po
poizvedbah) učencev v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na
RIC
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14. petek
17. ponedeljek
24. ponedeljek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po
poizvedbah) v 6. razredu
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Govorilne ure
Dopoldanske govorilne ure se pri vseh učiteljih za starše učencev od 1. do 9. razreda izvajajo v
skladu z dogovorom vsak teden od 12.00 dalje. Za dopoldanske govorilne ure je torej potrebna
predhodna najava po elektronski pošti, e-asistentu, telefonu ali z obvestilom učitelju v beležki.
Popoldanske govorilne ure za starše potekajo enkrat mesečno, drugi torek v mesecu ob 17.00.
Če je prvi torek v mesecu dela prost dan, se za prvi torek šteje drugi delovni torek v mesecu.
Učitelji po svoji presoji vabijo na pogovor skupaj starše in otroke.

Roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki bodo v septembru, februarju in maju. Zaradi izražene želje staršev, da naj
roditeljski sestanki za razredno in predmetno stopnjo ne potekajo istočasno, bomo predlog
staršev upoštevali.
Učitelji podaljšanega bivanja morajo biti prisotni na roditeljskih sestankih oddelkov, kjer imajo
podaljšano bivanje. Učitelji predmetne stopnje, ki niso razredniki, se udeležijo roditeljskih
sestankov v razredih, kjer imajo težave, o čemer se dogovorijo skupaj z razredniki. Na
roditeljskih sestankih so po potrebi prisotni tudi delavci ŠSS in vodstvo šole.
Starši bodo vabljeni na roditeljske sestanke tudi izven predvidenih terminov glede na aktualno
problematiko (šola v naravi, poklicna orientacija, vpis v srednjo šolo …).

Vzgojno-izobraževalno delo na razredni stopnji
Neobvezni izbirni predmeti - RaP
V šolskem letu 2018/19 bomo v 4., 5. in 6. razredu izvajali 6 skupin neobveznih izbirnih
predmetov in izvajanju namenili 9 ur: 2 skupini NIP - šport, 1 skupino NIP – računalništvo, 1
skupino NIP – Tehnika, 1 skupino NIP – umetnost in 1 skupino Nemščina.
Učitelji od 1. do 5. razreda izvajajo poleg pouka naslednje aktivnosti z učenci:
 BRALNA ZNAČKA,
 EKO BRALNA ZNAČKA,
 ŽUPANČIČEVA FRULICA,
 ŠPORTNE ZNAČKE – Projekt Krpan,
 EPI– ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA,
 ŠAHOVSKA TEKMOVANJA,
 ŠPORTNA TEKMOVANJA,
 CICI VESELA ŠOLA,
 LOGIKA,
 RAČUNANJE JE IGRA,
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MATEMČEK
MATEMATIČNI KENGURU,
RAZVEDRILNA MATEMATIKA,
LOGIČNO POŠAST,
CANKARJEVO TEKMOVANJE,
PREŠERNOV NAGRADNI NATEČAJ,
KRESNIČKA – TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA,
TEKMOVANJE MLADIH KOLESARJEV ZA EVROPSKO PROMETNO IZOBRAŽEVALNO
TEKMOVANJE FIA,
S KOLESOM V ŠOLO – KOLESARSKI IZPIT,
VESELA ŠOLA,
PROJEKTE,
PRIREDITVE (šolske, razredne),
POSTAVITVE RAZSTAV,
ZBIRALNE AKCIJE,
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI (Policijska postaja Kočevje, Zdravstveni
dom Kočevje, Ljudska univerza Kočevje, Planinsko društvo Kočevje, Gasilsko društvo
Livold, Knjižnica Kočevje).

Razredne ure
V prvi triadi se dodatnih razrednih ur ne izvaja, v 4. in 5. razredu pa predmetnik določa izvedbo
razredne ure (RU) v obsegu 0,5 ure tedensko oziroma ene ure na 14 dni. Razrednik pripravi
program razrednih ur, v katerega vključi vsebine oddelčnih skupnosti, ki mu jih lahko predlaga
tudi šolska svetovalna služba.

Vzgojno-izobraževalno delo na predmetni stopnji
Pouk na predmetni stopnji izvajajo učitelji predmetne stopnje. Poučujejo posamezne predmete v
določenih oddelkih po predpisanem predmetniku za osnovno šolo.

Izbirni predmeti
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz
izbirnih predmetov.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega
sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno
humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in
etiki ter pouk retorike. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi
tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na
naravoslovni oziroma družboslovni sklop.
Izbirni predmeti so v urniku eno uro na teden (tuj jezik dve uri) in so obvezna sestavina
učenčevega predmetnika. Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z
javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali deloma) lahko oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih.
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V tretji triadi bomo izvajali izbirne predmete 23 ur tedensko v 18 skupinah.
Izbirni predmet
7. razred
Obdelava gradiv: les
Likovno snovanje 1
Sodobna priprava hrane
Izbrani šport
Ples
Urejanje besedil

Število učencev

Število skupin

Število ur

14
9
17
25
21
15

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
1

8. razred
Obdelava gradiv: umetne
snovi
Multimedia
Likovno snovanje 2
Šport za sprostitev
Robotika v tehniki
Poskusi v kemiji

9

1

1

11
10
27
17
13

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

9.razred
Nemščina III
Šport za zdravje
Kemija v življenju
Likovno snovanje 3
Elektronika z robotiko
Računalniška omrežja

5
28
14
14
14
17

1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1

Skupaj

282

18

23

Manjše učne skupine
V šolskem letu 2018/19 bomo manjše učne skupine izvajali pri pouku slovenščine, matematike
in angleščine:
Predmet
Slovenščina
Matematika
Angleščina

8.razred
3 skupine
3 skupine
3 skupine

9.razred
3 skupine
3 skupine
3 skupine

Razpored pisnih nalog
Učitelji so pripravili razpored pisnih nalog za celo šolsko leto. Razpored pisnih nalog je objavljen
na spletni strani šole.
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Ekskurzije
Za izvedbo ekskurzij na predmetni stopnji so odgovorni učitelji, ki skupaj izdelajo program,
določijo termin in evidentirajo zapis v letni pripravi. Ekskurzije so sestavni del učnega načrta
geografije in se izvajajo kot zaključene celote.
Program ekskurzij za šolsko leto 2018/19:
Razred
7.razred

Termin
26. september

8. razred
9. razred

2. oktober
18. september

Geografska enota
Kraški svet – Cerkniško
jezero in Škocjanske jame
Primorski svet
Alpski svet – Vršič in Julijske
Alpe

Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (DNU) bo potekalo v skladu s Konceptom odkrivanja in
dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

Tekmovanja
Udeležili se bomo razpisanih tekmovanj iz znanja, športnih tekmovanj ter tekmovanj v šahu.
KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO

PODROČNO

DRŽAVNO

VODJA/MENTOR

Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje - slovenščina

11. 12. 2018

23 1. 2019

9 3. 2019

Petra Debelak
(6. -9. r.)
Marinka Bruner
(4.,5. r.)

Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje - Mehurčki

5.4.2019

Tekmovanje za Vegovo
priznanje

21. 3. 2019
KENGURU

13. 4. 2019

Monika Zdravič
Ožanič

Logika

27. 9. 2018

20.10.2018
(OŠ Brinje)

Tomaž Cokan
Melita Berlan

Logična pošast

10.5.2019

25.5.2019

Melita Berlan

Računanje je igra

29.5. 2019

Razvedrilna matematika

3. 12. 2018
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Matemček

9.11.2018

24.11.2018

Finančna pismenost

Melita Berlan
Helena Janež

Tekmovanje za Stefanovo
priznanje

6. 2. 2019

Tekmovanje za Dominkovo
priznanje - astronomija

6.12.2018

Računalništvo (BOBER)

12. do
16.11.2018

Monika Zdravič
Ožanič

Spelling champion –
tekmovanje v črkovanju

24.10.2018

Andreja Jakovac
Mateja Podlesnik
Tonja Primčič

Tekmovanje v znanju
angleščine – 8. razred

15.10. 2018

Tekmovanje v znanju
angleščine – 9. razred

14.11. 2018

Tekmovanje v znanju
nemščine – 9. razred
Tekmovanje za Proteusovo
priznanje - biologija
Tekmovanje iz naravoslovja
– Kresnička – od 1. do 7. r.

15. 3. 2019

6. 4. 2019

Helena Janež

12.1.2019

Helena Janež

19.11.2018

Andreja Jakovac

20.3.2019

Andreja Jakovac

22.11.2018

12.3.2019

Breda Vilicer

17. 10.2018

30.11.2018

Majda Maležič

17.1.2019

6.2.2019

1.r. V. Obranovič,
3.r. M. Plos,
6.,7. r. Helena
Janež

Tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni

12. 10. 2018

17.11.2018

Majda Maležič

Tekmovanje iz znanja
kemije za Preglovo
priznanje

21.1.2019

30.3.2019

Laura Javoršek

Kuharsko tekmovanje –
zlata kuhalnica (6. - 8.r.)

Maj 2019

Laura Javoršek

Tekmovanje v znanju
zgodovine – 8. r. in 9. r.

4.12.2018

5.2.2019

16.3.2019

Irma Lovšin

Tekmovanje v znanju
geografije

15.1.2019

6.3.2019

12.4.2019

Irma Lovšin

Šah

od novembra

do aprila

Tomaž Cokan
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Cici Vesela šola

19.4.2019

Vesela šola

13.3.2019

Katja Ilc Virant
(Mateja Jasenc)
10.4.2019

Urša Rauter

PRIJAVE ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN TEKMOVANJ V ŠAHU V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Štev.
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
38

Tekmovanja, prireditve
Gimnastika, akrobatika
Atletika - ekipno, letnik 2003 do 2007 - Ljubljana
Atletika - posamično, letnik 2003 do 2007 - Ljubljana
Atletika - troboj, letnik 2006 in mlajši
»Cheerleading«
Badminton – ekipno
Badminton – posamično
Gorski tek, Smlednik
Kolesarstvo-vožnja na čas, Tacen
Jesenski kros (znotraj skupin A, B in C)
Judo
Košarka - učenci, letnik 2003 in mlajši
Košarka - učenke, letnik 2003 in mlajše
Košarka - učenci, letnik 2005 in mlajši
Košarka - učenke, letnik 2005 in mlajše
Košarka - učenci, letnik 2007 in mlajši
Košarka - učenke, letnik 2007 in mlajše
Vaterpolo
Namizni tenis - ekipno
Namizni tenis - posamično
Nogomet - učenci, letnik 2003 in mlajši
Nogomet - učenke, letnik 2003 in mlajše
Nogomet - za učenke, letnik 2005 in mlajše
Nogomet - za učence, letnik 2005 in mlajše
Odbojka - učenci, letnik 2003 in mlajši
Odbojka - učenke, letnik 2003 in mlajše
Mala odbojka - učenci, letnik 2005 in mlajši
Mala odbojka - učenke, letnik 2005 in mlajše
Odbojka na mivki - učenci, letnik 2003 in mlajši
Odbojka na mivki - učenke, letnik 2003 in mlajše
Mini odbojka - učenci, letnik 2007 in mlajši
Mini odbojka - učenke, letnik 2007 in mlajše
Orientacijski tek
Kegljanje
Rafting
Kajak, kanu-veliki kanu
Rokomet - učenci, letnik 2003 in mlajši
Rokomet - učenke, letnik 2003 in mlajše
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x
x
x
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x
x
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x
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Štev.
1
2
3
4
5
6

Rokomet - učenci, letnik 2005 in mlajši
Rokomet - učenke, letnik 2005 in mlajše
Veslanje
Gimnastika-mala prožna ponjava
Smučarski tek
Streljanje s serijsko zračno puško za učenke in učence
Šah – ekipno
Šah – posamično
Šolski ekipni kros
Šolski plesni festival
Športna gimnastika
Športno plezanje
Šolski pokljuški maraton, Rudno polje
Tekmovanje "Mladina in gore"
Atletika, kros, ekipno
Ulični tek v okviru Ljubljanskega maratona
Lokostrelstvo
Smučanje, veleslalom
Deskanje na snegu
Smučarski skoki
Akvatlon

Akcija
10.urni plavalni tečaj za 1.r devetletke
Testiranje znanja plavanja za 6.r
15 urni tečaj plavanja za neplavalce zadnje triade ( 6.r - 9.r)
Zlati sonček 1-3 .r devetletke
Krpan 4 - 6r.
Hura prosti čas

x

x
x
x

Izvedba
x

x

Vsebina razširjenega programa – RaP
1. JUTRANJE VARSTVO
2. PODALJŠANO BIVANJE (v nadaljevanju OPB)
3. ŠOLA V NARAVI
4. TEČAJI PLAVANJA IN PREIZKUS PLAVANJA
5. INTERESNE DEJAVNOSTI
MIZŠ in Zavod za šolstvo R Slovenije sta pristopila k prenovi razširjenega programa osnovne
šole. Naša šola se je prijavila na razpis in bila izbrana med 19 šol, ki bodo oblikovale lasten
izvedbeni model vsebin razširjenega programa v skladu smernicami, cilji in načeli prenove. Tako
sodelujemo v triletnem poskusu »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje
koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«.
Temeljni namen razširjenega programa (RaP) osnovne šole je omogočiti vsakemu učencu osebni
razvoj, usklajen z njegovimi potrebami, pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami.
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Zato je pričakovano, da se v prenovi zgodi:
- povezanost obveznega in razširjenega programa,
- zagotovi primerljiv evropski standard tuje jezikovne zmožnosti osnovnošolcev in
- sistematično razvija transverzalne veščine pri učencih.
Celoten razširjeni program mora biti uravnotežen in mora razvijati tri področja:
- Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje,
- Kulturo in tradicijo,
- Vsebine iz življenja in dela šole.
Področje gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje vsebuje dejavnosti, s katerimi
želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega
posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna
dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki
vplivajo na zdravje in dobro počutje.
Na področju kulture in tradicije bodo učenci pridobivali znanja in veščine za razvoj lastnega
kulturnega in svetovnega nazora ter oblikovali pozitiven odnos do nacionalne, evropske in
svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost. Ob tem bodo
krepili neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetske izkušnje, interese, predstave in
domišljijo ter krepili in razvijali samozaupanje, samospoštovanje in odgovornost do sebe in
drugih in okolja.
Področje vsebin iz življenja in dela šole pa obsega spoznavanje strategij in razvijanje sposobnosti
samostojnega in/ali sodelovalnega učenja in vrednotenja le-tega, za uspešno reševanje šolskih in
domačih nalog, razvijanje veščin za raziskovalno delo in tekmovanja, odkrivanje lastnih
interesov in talentov, spoznavanje in prepoznavanje resničnih, aktualnih in avtentičnih
problemov v okolju ter oblikovanje možnih rešitev. Učenci se bodo spoznavali z veščinami
načrtovanja in organiziranja nestrukturiranega prostega časa individualno ali v skupini,
uporabljali igro kot način izražanja in učenja, razvijali ročne spretnosti ter spoznavali širše
okolje in ljudi z mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem.
Na šoli smo v tem šolskem letu oblikovali model, v katerem smo obstoječe dejavnosti
razširjenega programa vsebinsko obogatili, povečali ponudbo dejavnosti, zmanjšali učne skupine
in spremenili šolski zvonec ter urnik prevozov iz šole domov. Model bomo razvijali celo šolsko
leto in odpravljali napake.

Jutranje varstvo - RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP)
Jutranje varstvo poteka v 2 skupinah učencev 1. razreda na matični šoli, v 1 skupini na POŠ
Livold in v 1 skupini POŠ Kočevska Reka, varstvo vozačev pa po pouku do odhoda avtobusa na
matični šoli in na obeh podružnicah. Zaradi potreb staršev izvajamo jutranje varstvo že od 5.30.

Publikacija 2018/19

Stran 21

Podaljšano bivanje - RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP)
V šolskem letu 2018/19 so v razširjeni program vključeni učenci od 1. do 5. razreda na centralni
šoli, od 1. do 3. razreda na podružnični šoli v Livoldu in od 1. do 4. razreda na podružnični šoli
Kočevska Reka.
Na centralni šoli in POŠ Livold je razširjeni program od 11.15 do 15.30. Na POŠ Kočevska Reka
pa je razširjeni program organiziran od 12.05 do 14.30.
UČITELJI V ODDELKIH RaP:
RaP 1 – 1. r. in 2. r.: TINA KOŠMERL (Tilen Štirn)
RaP 3 – 1. r. in 2. r.: LADA OBRANOVIČ
RaP 4 – 1. r. in 2. r.: TINKARA HODNIK
RaP 5 – 3. r.: KATJA TOMC ZOBEC
RaP 6 – 3. r. in 4. r.: SILVA VLAŠIČ
RaP 7 – 3. r. in 4. r.: TANJA PANIĆ BIBIĆ
RaP 8 – 4. r. in 5. r.: VESNA BUBNJIČ
RaP 9 – 5. r.: ALENKA ROBIDA
LIVOLD – 1., 2., 3. r.: ANA MARIJA NOVAK, JANA PUGELJ (v septembru nadomešča Teja Ivanež)
KOČEVSKA REKA – 1., 2., 3., 4. r.: DRAGICA TURK
Razširjen program je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, v katerem se prepletajo naslednje
dejavnosti:
 gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje,
 kultura in tradicija.
 vsebine iz življenja in dela osnovne šole.
GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE
Sklopi tega področja so:
- GIBANJE (gibanje za dobro počutje, umirjanje, sprostitev, korektivna vadba),
- HRANA IN PREHRANJEVANJE (pogovor o kulturi prehranjevanja, zdravi prehrani, o
higieni, odhod na kosilo),
- ZDRAVJE IN VARNOST (telesno in duševno zdravje, zdravo okolje, dom, šola …ves
planet –pogovor, zgodbice na to temo … varna mobilnost – pešci, kolesarji, sopotniki v
avtomobilu …).
KULTURA IN TRADICIJA
Sklopi tega področja so:
- KULTURA, UMETNOST, DEDIŠČINA (ustvarjanje v različnih likovnih tehnikah in z
različnimi materiali, gledališče – lutke, ples, glasba),
- KULTURA SOBIVANJA (socialno učenje – socialne igre, prostovoljstvo, kultura
pogovora, razvijanje strpnosti …),
- TUJI JEZIKI.
VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE
Sklopi tega področja so:
- SAMOSTOJNO IN SODELOVALNO UČENJE (didaktične igre, povezovanje, utrjevanje in
poglabljanje znanja, priprava na tekmovanja, dodatna podpora in pomoč učencem pri
učenju …),
- IGRA IN SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE PROSTEGA ČASA (prosta igra, usmerjena
igra),
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- MEDVRSTNIŠKO, MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE
(sodelovanje v šolski skupnosti, povezovanje z različnimi šolami, spoznavanje kulture in
običajev drugih držav, druženje različnih generacij).
CILJI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

V okviru razširjenega programa šola zagotavlja:
1. smiselno in kakovostno nadgradnjo obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne
šole, skladno s potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi ožjega in širšega okolja;
2. spodbudno, inkluzivno, ustvarjalno in varno (socialno in fizično) učno okolje za učenje, igro,
druženje, sprostitev ali počitek v času pred izvedbo obveznega programa, med njo ali po njej;
3. pogoje za uspešno samostojno ali sodelovalno učenje in pripravo učencev na pouk
(opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti);
4. dostop do širokega nabora različnih učnih sredstev in pripomočkov (didaktična sredstva,
informacijsko-komunikacijska tehnologija) ter učnih virov v različnih formatih (tiskanih,
digitalnih itd.);
5. povezanost dejavnosti razširjenega programa in skupinsko ter individualno podporo in
usmerjanje učencev pri udejstvovanju pri dejavnostih razširjenega programa, od načrtovanja do
sodelovanja pri izvajanju ter spremljanja in evalvacije.

KDO IN KDAJ PO OTROKA

Po otroka naj prihaja eden od staršev ali najožjih sorodnikov (brat, sestra, stari starši) v skladu s
podpisanim soglasjem.

Otroka lahko starši oz. osebe, ki so napisane na soglasju, prevzamejo le v času zvonjenja,
torej med odmori.
ŠOLSKI ZVONEC
5. ura: 11.15 - 12.00
6. ura: 12.05 - 12.50
7. ura: 12.55 - 13.40
8. ura: 13.45 - 14.35
9. ura: 14.40 - 15.30
SODELOVANJE S STARŠI

Starši otrok razširjenega programa lahko opravijo govorilne ure v sklopu rednih govorilnih ur
ali pa se dogovorijo z učitelji za drug termin. V času razširjenega programa daljši pogovori z
učitelji niso zaželeni, ker motijo delo celotne skupine.
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PRAVILA V PODALJŠANEM BIVANJU ZA LAŽJE DELO IN USPEŠNO SODELOVANJE MED
UČENCI, UČITELJI IN STARŠI

-

-

Po otroka naj prihajajo osebe, ki so navedene na podpisanem soglasju, ki ste ga
predložili učiteljici PB ob začetku šolskega leta.
Iz organizacijskih razlogov naj po otroka pridejo starši do ure, napisane v prijavnici,
najkasneje do 15.30.
Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj PB predčasno dovoli učencu odhod
domov samo s pisnim dovoljenjem staršev.
Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakate pred učilnico, da lahko
otrok v miru pospravi svoje stvari in potrebno zloži v torbo. Vstopanje v učilnice
brez učiteljevega dovoljenja ni dovoljeno.
V primeru, da skupine ni v matični učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se skupina
nahaja.
Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo.
Učenci v času PB ne smejo uporabljati mobilnih telefonov in drugih podobnih
elektronskih naprav.
Urniki in dodatna obvestila v zvezi s PB so objavljena na vratih učilnic, v kateri poteka
PB.
PB sestavljajo 4 enakovredne dejavnosti (sprostitvene dejavnosti, prehrana,
samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa), zato čas ni namenjen
zgolj reševanju domačih nalog.
Zaželeno je, da v času pisanja domačih nalog ne prihajate po otroka.
PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato naprošamo starše, da vsak dan z
otrokom pregledajo domače naloge, jih vzpodbujajo in jim pomagajo pri učenju.
Starši otrok PB lahko opravijo govorilne ure v sklopu rednih govorilnih ur ali pa se
dogovorijo z učiteljico za drug termin.
V času PB daljši pogovori z učiteljico niso zaželeni, ker motijo delo celotne skupine.
KADAR SO UČENCI NA IGRIŠČU, TERASI, V TELOVADNICI ALI NA STADIONU,
VELJAJO ENAKA PRAVILA.

Učitelji PB učence vsakodnevno pogosto opozarjamo na vsa pravila in jih spodbujamo k
lepemu vedenju, h kulturnemu obnašanju pri mizi, k higieni, opravljanju domačih
nalog, učenju, ustvarjanju, raznim športnim in ustvarjalnim aktivnostim in podobno,
zato naprošamo tudi vas starše, da se z otrokom večkrat pogovorite o vseh navedenih
pravilih, kajti sodelovanje pripomore k boljšemu delu, h kvalitetnim odnosom, k
skupnim dosežkom in dobremu počutju učencev v šoli.

SKUPINE UČENCEV PODALJŠANEGA BIVANJA (RaP-a) IN UČILNICE
učiteljica
MOJCA BOC TURK
TINA KOŠMERL
LADA OBRANOVIČ
TINKARA HODNIK
KATJA TOMC ZOBEC
SILVA VLAŠIČ
TANJA PANIĆ BIBIĆ
VESNA BUBNJIČ
ALENKA ROBIDA

razred
1. r., 2. r.
1. r., 2. r.
1. r., 2. r.
1. r., 2. r.
3. r.
3. r., 4. r.
3.r., 4. r.
4.r., 5. r.
5. r.

skupina
RAP 1
RAP 2
RAP 3
RAP 4
RAP 5
RAP 6
RAP 7
RAP 8
RAP 9
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Šola v naravi
V šolskem letu 2018/2019 bodo organizirane naslednje šole v naravi:
Razred

Časovni okvir

Vodja

2. razred

CŠOD Lipa

6.5. – 8.5.2019

Petra Vidoni

3. razred

Terme Čatež – 4 dnevni tečaj
plavanja

5.3. – 8.3. 2019

Nataša Mikulič
Ivanc

4. razred

COŠD Fara – Projektni in tematski
teden

23.4. – 25.4.2019

Sašo Balovski

5. razred

Letna šola v naravi s
preverjanjem plavanja – Ankaran

17.9. – 21.9.2018

Špela Vovko

6. razred

Zimska šola v naravi – Krvavec

21.1. – 25.1.2019

Jurij Blažič

7. razred

Športno naravoslovni tabor
Dolenjske Toplice

maj

Špela Vovko

8. razred

Osilnica

15.10. –19.10.2018

Robi Golja

9. razred

CŠOD Burja

25.3. – 29.3.2019

Jurij Blažič

Za vsako šolo v naravi vodja izdela natančen program dela s stroški izvedbe, ki se predhodno
predstavi staršem na roditeljskem sestanku. Nekaj dni pred odhodom v ŠVN vedno podpišemo
Dogovor o številu ur dežurstva in stalne pripravljenosti v ŠVN. Učitelj-vodja poskrbi, da so starši
obveščeni 3 mesece pred izvedbo šole v naravi. Vodja sporoči ravnateljici 2 meseca pred izvedbo
število učencev, ki se bo udeležilo ŠVN. Ravnateljica skupaj z računovodjo pripravi izračun in ga
posreduje vodji.
Vodja pripravi dopis staršem in organizira roditeljski sestanek za starše. Vodja zbere prijave za
izvedbo ŠVN. Pred izvedbo šole v naravi (običajno trije obroki), po vrnitvi učencev v šolo, pa
starši prejmejo še tretjo položnico, s katero se opravi poračun. Poročilo odda vodja v enem tednu
po izvedbi. Po izvedbi šole v naravi učitelji pripravijo razstavo v avli pritličja in na roditeljskem
sestanku staršem poročajo o opravljenem delu.

Tečaj plavanja
V okviru obveznega predmetnika bomo organizirali 4-dnevni tečaj plavanja za 3. razred v ŠVN v
Termah Čatež od 5. 3. do 8. 3. 2019. Vsako leto opravimo tudi preizkus plavanja v letni šoli v
naravi za 5. razrede in preizkus plavanja za 6. razrede v Čatežu.

Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti na razredni in predmetni stopnji so prikazane v tabeli. Interesne dejavnosti
so dejavnosti, ki jih izvajajo šolski mentorji ter za starše niso plačljive. Urnik interesnih
dejavnosti oblikujejo mentorji dejavnosti s pomočnico ravnateljice.
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INTERESNE DEJAVNOSTI OD 1. - 9. RAZREDA- RaP
RAZRED
1.
1.
1.
1. – 2.
1. – 2.
1. – 2.
1. – 3.
1. - 3.
4. - 6.
6. – 9.
3.
3.
2. - 5.
4., 5.
4., 5.
4., 5.
4. - 9.
4.
3. – 4.
1. - 4.
5. - 9.
5. - 9.
4. – 6.
4. - 6.
5. r.
6. – 9.
6. – 9.
6. - 9.
8. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6., 7.
6. - 8.
1. – 9.

NAZIV DEJAVNOSTI
Likovni krožek
Cici Vesela šola
Ustvarjamo z lesom
Pravljični krožek
Ročne spretnosti - šivanje
Glasbene urice
Pevski zbor
Vrtnarski krožek 1
Vrtnarski krožek 2
Vrtnarski krožek 3
Naravoslovno tekmovanje Kresnička
Španščina
Planinski krožek
Pevski zbor
Zabavne glasbene cevi
Gledališki krožek
Vesela šola
Krožek RK, Mladi člani RK
Odbojka
Šah
Miselne igre
Španščina
Gledališki krožek Fiagole
Naša mala knjižnica
Kreativno pisanje
Mladinski pevski zbor
Lego Robotika
EKO branje za EKO življenje
Prvaki branja
Planinska dejavnost
Novinarski krožek
Kresnička
Zlata kuhalnica
Šolska skupnost in otroški parlament

MENTOR/ICA
Mojca Boc Turk
Katja Ilc Virant (Mateja Jasenc)
Marja Šolaja
Petra Vidoni
Tanja Dovžan
Mateja Vidrih
Nataša Mikulič Ivanc
Polona Šterk
Polona Šterk
Polona Šterk
Silva Vlašič
Mateja Podlesnik
Melita Berlan
Sašo Balovski
Sašo Balovski
Špelca Hribar, Maja Žagar
Urša Rauter
Janja Murn
Branka Rajner
Tomaž Cokan
Tomaž Cokan
Mateja Podlesnik
Andreja Mlekuž, Suzana Puš
Breda Vilicer
Marinka Bruner
Mojca Hribar Osmak
Robert Golja
Breda Vilicer
Breda Vilicer
Branka Rajner
Petra Debelak
Helena Janež
Laura Javoršek
Petra Poje

NAZIV DEJAVNOSTI
Zdravo za zabavo
Otroški pevski zbor

MENTOR – ICA
Suzana Puš
Mitja Letig

POŠ LIVOLD
RAZRED
1.,3.
1. – 3.
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POŠ KOČEVSKA REKA
RAZRED
1. -4.
1.- 2.

NAZIV DEJAVNOSTI
Otroški pevski zbor
Likovni krožek

MENTOR – ICA
Mitja Letig
Dragica Turk

DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN PROJEKTI
Nacionalni projekti
Projekt
EKO šola
Tradicionalni slovenski zajtrk (16.11.2018)
Ob dnevu slovenske hrane
Šolska shema
Rastem s knjigo
CŠOD Skupaj do znanja
Teden mobilnosti

Izvajalci
Vladimira Obranovič
Laura Javoršek
Laura Javoršek
Breda Vilicer
Petra Poje
Jurij Blažič

Šolski projekti, projekti v sodelovanju z Občino Kočevje in projekti, ki jih izvajamo z društvi iz
lokalnega okolja:
Projekt
MLADI VIDIMIMO DLJE
KULTURNA ŠOLA
RaP - ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Slovenska in eko bralna značka
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Šolski ekovrt
Pečat šoli
Planinski tabor
Gledališki tabor v Bosljivi Loki s KUD Jazbec
in partnerji – avgust 2019

Izvajalci
Breda Vilicer, Andreja Mlekuž
Andreja Mlekuž, Breda Vilicer
Katja Tomc Zobec
Breda Vilicer
Andreja Jakovac
Breda Vilicer
Vladimira Obranovič, Polona Šterk
Miran Kač in razrednika 9. razredov
Branka Rajner, Melita Berlan
Andreja Mlekuž, Suzana Puš, Špelca Hribar,
Maja Žagar, Gašper Jarni, KUD Jazbec in
partnerji

Medšolsko sodelovanje
Projekt
Gledališka mini karavana

Organizator
OŠ Zbora odposlancev

Izvajalci
Andreja Mlekuž, Suzana Puš

Strokovni delavci šole se redno udeležujejo izobraževanj na več nivojih. Na šolskem nivoju vsako
leto organiziramo izobraževanja med novembrskimi počitnicami ter v mesecu avgustu, med
šolskim letom pa izobraževanja potekajo v popoldanskem času.
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Učitelji in učiteljice se tudi redno udeležujejo študijskih skupin ter izobraževanj Zavoda za
šolstvo RS ter se seznanjajo z novimi oblikami dela in spoznavajo nove didaktične pristope, ki jih
sproti uvajajo v pouk.
V zadnjih nekaj letih so največ znanj pridobili na področju formativnega spremljanja pouka,
kjer proces učenja opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno učiteljevo in učenčevo
spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek
v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna
(vir: Komljanc,2004, www.zrss.si). Formativno spremljanje pouka je torej proces izboljšanja
učenja in ni orodje niti vrsta ocenjevanja. Predstavlja povratno informacijo o pridobivanju
znanja v obliki nasveta, ne pa v obliki analize napak ali celo sodbe v obliki ocene.
Tak način pedagoškega dela uporabljajo v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji pa ga
odkrivamo in intenzivneje uporabljamo zadnjih 20 let.
Na naravoslovnem področju je bil učiteljem poleg formativnega spremljanja pouka predstavljen
tudi pomen uporabe modelov in animacij ali simulacij pri pouku naravoslovnih predmetov ter
raziskovalni pristop (projektno delo). Raziskovalni pristop, ki vključuje tudi praktično,
eksperimentalno delo v pouk ali dni dejavnosti, vključujejo na različne načine: z vključevanjem
aktualnih vsebin (npr. popis invazivk, Svetovni dan mokrišč, Dan slovenske hrane ipd.) ali
povezujejo učne vsebine z vsakdanjim življenjem, pri čemer učenci urijo različne spretnosti.
Učenci pri pouku pogosto izdelujejo modele iz različnih materialov, predvsem iz naravnih ali
recikliranih materialov, pouk pa poteka v okolici šole, na šolski njivi, v sadovnjaku, na gozdni
učni poti ali v bližjem gozdičku.

Bralna pismenost – Spodbujanje branja v 1., 2. in 3. triletju
Ob vsakoletnem ugotavljanju uspešnosti naših učencev pri nacionalnem preverjanju znanja
ugotavljamo, da je eden od razlogov za neuspeh oziroma zaostajanje za slovenskim povprečjem
tudi slabo branje - slaba tehnika branja, hitrost branja ter slabo razumevanje prebranih besedil.
Po pregledu doseganja bralnega nivoja po 1. triletju ugotavljamo, da bo treba učenje branja
pospešiti, se posvetiti celotni skupini in posameznikom ter za pomoč zaprositi starše, ki pri
učenju branja odigrajo najpomembnejšo vlogo. Vsi se moramo zavedati, da morajo naši učenci
po treh letih šolanja brati tekoče in z razumevanjem daljših besedil, sicer bodo imeli v
nadaljevanju šolanja težave. V četrtem razredu je učni načrt že tako obsežen, da preprosto več ni
časa za učenje branja oziroma zaradi slabega branja lahko nastopijo težave pri vseh predmetih.
V ta namen je nastal projekt Bralna pismenost, ki ga vodijo knjižničarka BREDA VILICER,
pedagoginja PETRA POJE in logopedinja ANDREJA MLEKUŽ. Skupaj pripravijo program z gradivi
za učiteljice z načrtom dela po posameznih dnevih in po posameznih dejavnostih. Učitelji in
učiteljice se lahko sami odločijo za vrsto dejavnosti, ki jo bodo izvedli v razredu ter prejmejo
ustrezna gradiva.
Poleg tega, da želimo doseči, da bodo prvošolci ob koncu pouka uspešno brali z zlogovanjem
besed, želimo doseči tudi to, da bodo tretješolci tekoče brali ter bo večina otrok od 1. do 5.
razreda uspešno opravilo bralno značko ter eko bralno značko.
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V lanskem letu smo uvedli novost, da lahko tudi učitelji opravijo bralno značko. Knjižničarka je
pripravila seznam gradiva za branje in določila pravila. V začetku šolskega leta je z vsemi aktivi
opravila razgovor na temo branja in bralne značke za učitelje.
Za starše 1. razredov bo Andreja Mlekuž izvedla učne delavnice. Za kontinuiranost dela in
spodbujanja motivacije bo poskrbela stalna spremljava napredka učencev. Učenci, ki določene
stopnje branja ne bodo dosegali, bodo z učiteljicami za bralni trening izvajali dodatne
individualne učne ure.
Posamezni aktivi so izdelali lastne strategije izboljšanja bralne pismenosti. Nekateri so se
odločili izdelati razredno knjigo pravljic, bralni dnevnik, bralne liste ter bralni nahrbtnik.
Predvsem pa je potrebno vsako učno uro nekaj minut nameniti glasnemu branju.
Od lanskega leta učiteljice 1. triade in knjižničarka Breda Vilicer sodelujejo v mednarodnem
projektu Naša mala knjižnica. Z delom so pričeli v prvem razredu, letos nadaljujejo v 3., 4. in 5.
razredu.
Projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja, dviganju bralne pismenosti in
promociji bralne kulture ter branje evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so dobro uveljavljeni v
domovini, a ne nujno v drugih evropskih državah. Na začetku šolskega leta bomo otrokom
razdelili delovne zvezke Ustvarjalnik 1 z nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko
leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti (izmenjava
literarnega junaka, pismo in obisk presenečenja, knjižne razglednice, plakati...) ter številne
nagradne naloge, ki jih bomo po željah in zmožnostih prilagajali našim drugošolcem.
Učitelji 2. triletja bodo redno izvajali glasno branje umetnostnih in neumetnostnih besedil,
branje preglednic, slikovnih prikazov, iskanje v kazalih, branje opomb, iskanje razlag manj
znanih besed v slovarjih in v različnem knjižničnem gradivu, za govorne nastope po predhodni
pripravi, za dnevnike branja, za vaje za bogatenje besednega zaklada, za predstavitev naj knjige,
še vedno pa bodo uporabljali minute za branje ter izvajali skupinska branja.
Učitelji 3. triletja bodo k rednemu in dodatnemu pouku vključevali čim več nalog, ki bodo
zahtevale samostojne odgovore na vprašanja in tvorbo krajših besedil po navodilu, z učenci
bodo pisali krajša umetnostna in neumetnostna besedila ter vrednotili pravopisno pravilnost.
Pri pisnih preizkusih znanja bodo vrednotili pravilnost zapisanih odgovorov in pri reševanju
nalog v delovnih zvezkih učence nenehno opozarjali na pravila pravopisa. Skrbeli bodo, da bodo
učenci redno pisali domače naloge, izdelke popravljali in zahtevali, da učenci napišejo popravo.
Bralno pismenost bodo razvijali z branjem različnih vrst besedil (besedila v učbenikih, poljudni
in znanstveni članki, opisni določevalni ključi ali kombinacija s slikovnimi določevalnimi ključi,
navodila za eksperimentalno delo in problemske naloge, recepti ipd.) in uporabo različnih
bralnih strategij, ki bodo učencem olajšale razumevanje prebranega in umeščanje novih
informacij v obstoječo miselno shemo. Ob tem bodo učence spodbujali k samostojnemu
oblikovanju miselnih vzorcev in povzetkov, k samostojnemu oblikovanju vprašanj, h kritičnemu
vrednotenju prebranega, k samostojnemu načrtovanju poskusov, k zapisu lastnih opažanj in
sklepov, k oblikovanju preglednic, diagramov in grafov na podlagi zapisanih informacij oziroma
prevajanju preglednic, diagramov in grafov v besedilo ter pisanju lastnih poročil.
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Eko šola
V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v naslednjih projektih:
- ODGOVORNO S HRANO (EAT RESPONSIBLY), v katerega bomo vključili tudi EKODAN, ki
ga bomo izvedli ob Dnevu slovenske hrane, 16.11.2018. Isti dan bo tudi Tradicionalni
slovenski zajtrk.
- sejem ALTERMED (marec 2019: zdrava, uravnotežena prehrana in lokalna pridelava),
- LIKOVNO USTVARJANJE na razpisane teme,
- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE,
- ŠOLSKA VRTILNICA (šolska njiva, zeliščni vrt, okolica šole),
- TRAJNOSTNA MOBILNOST – MISIJA: Zeleni koraki (spoznavanje okolju in zdravju
prijaznejše oblike mobilnosti ter krepitev okoljske zavesti),
- STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM (ozaveščevalno humanitarni projekt;
zbiranje starega papirja – sredstva za šolski sklad in štipendiranje otrok iz socialno
šibkih družin),
- zbiranje plastičnih pokrovčkov (v sodelovanju z OŠ Ljubo Šercer),
- akcija zbiranja izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov (k sodelovanju bomo pritegnili
podjetja in ustanove v naši občini).
Koordinatorica EKO ŠOLE je VLADIMIRA OBRANOVIČ, njeni sodelavki pa sta LAURA JAVORŠEK
in POLONA ŠTERK.

Kulturna šola
Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta kulturnoumetnostno vzgojo opredelila kot dolgoročni cilj slovenske kulturne politike in izpostavila
pomembnost partnerskega odnosa na tem področju. Projekt Kulturna šola je eden izmed
prioritetnih ciljev Uresničevanja strategije Nacionalnega programa za kulturo (NPK) v obdobju
2014–2017.
Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v
osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega
udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih
dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si prizadevata za
razvoj ustrezne kulturne vzgoje na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih
umetnostnih področjih, podpirata kakovostne dosežke ter skrbita za izobraževanje
udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želja je, da postane vsaka šola žarišče
kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega
učenja in povezovanja.
Kulturna šola zato načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje
in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole
sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo
dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Publikacija 2018/19

Stran 30

Od leta 2011 dalje je vsebinski in organizacijski izvajalec projekta Kulturna šola Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ob idejni zasnovi Zveze kulturnih društev
Slovenije ter strokovni podpori resornih ministrstev – Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport ter Ministrstva za kulturo. Projekt je uvrščen med prednostne cilje aktualne Strategije
nacionalnega programa za kulturo v obdobju 2014–2017.
Naša šola je bila v šolskem letu 2016/17 prejemnica naslova Kulturna šola. Naziv je prejela za
dobo 5 let, ki se lahko po izteku obnovi. V obdobju petih let pa mora šola seveda izpolniti vse
pogoje: pripravljati mora kulturne prireditve, vzpodbujati kulturne dejavnosti, izvajati
izobraževanja na področju kulture...
Koordinatorici Kulturne šole sta ANDREJA MLEKUŽ in BREDA VILICER.

Skupaj do znanja - Razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za
pripadnike romske skupnosti v RS
V šolskem letu 2008/09 se je šola vključila v triletni projekt Uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje I ter v šolskem letu 2011/12 nadaljevala s projektom II, nato pa s
koledarskim letom 2014 pristopila projektu Skupaj do znanja - Uresničevanje ciljev strategije
vzgoje in izobraževanja Romov v RS (izvajalec CŠOD) ter v letu 2017 Skupaj do znanja - Razvoj
podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti v RS.
Omenjeni projekti so bili podlaga za zaposlitev romske pomočnice, ki deluje na dveh šolah, na
naši šoli in OŠ Ljubo Šercer. To je Lilica Majer, ki na naši šoli dela prvi teden dva dni (ponedeljek
in torek), drugi teden pa tri dni (sreda, četrtek, petek).
Delo romske pomočnice je široko in pokriva različna področja:
-na nivoju oddelka sodeluje z razredniki, učitelji, vzgojiteljicami. Na osnovi dogovorov se
vključuje v učne dejavnosti, ki so potekale v oddelkih ter pomaga romskim učencem pri
premagovanju jezikovnih ovir.
-na nivoju šole se vključuje v strokovna in druga srečanja (govorilne ure, roditeljski
sestanki, ocenjevalne konference, ipd.). Velikokrat predstavljala vez med šolo ter
romskimi starši.
-na nivoju romske skupnosti obvešča starše o dogajanjih v šoli, prebira in posreduje pisne
informacije iz šole, redno spremlja, če romski otroci hodijo v šolo in poskuša priti v stik s
starši. Po potrebi učence in starše obišče tudi na domu. Pri tem jih je spodbuja k rednemu
obiskovanju pouka.
-na nivoju romske kulture skrbi za ohranjanje romske kulture in jezika. Izvaja družabne in
socialne igre v romskem jeziku, skupaj z učenci prebira besedila, pesmice v romskem
jeziku in jih prevaja v slovenski jezik ali obratno.
-na nivoju posameznikov ugotavlja predznanje posameznih romskih učencev in nudi
individualno ali skupinsko učno pomoč učencem med in po pouku.
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Dnevno nadaljuje s skupinskimi urami po pouku (t.i. oblika podaljšanega bivanja), ki so
namenjene pisanju domačih nalog, učenju, ponavljanju učne snovi ter razvijanju kreativnosti.
Delo in prisotnost romske pomočnice na šoli za razvoj in izobraževanje romskih otrok
predstavlja velik napredek. Boljše je tudi sodelovanje z romskimi starši. Zadnji dve leti beležimo
porast števila vpisanih otrok v šolo (lansko leto smo imeli 28 učencev, letos pa 27 romskih
učencev). S tem smo pridobili 1 DM ali 22 pedagoških ur dodatne strokovne pomoči, ki jo
izvajajo različni učitelji. Otroke, ki imajo manj težav združujemo v skupine, z ostalimi pa
izvajamo individualno učno pomoč.
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z začrtanim konceptom dela z romskimi učenci in ga
sproti nadgrajevali. Projekt vodi in koordinira šolska pedagoginja PETRA POJE.

Semena sprememb – Vizija Slovenije v osnovnih šolah (Slovenija 2050)
OŠ Ob Rinži se je v letošnjem šolskem letu vključila v obsežen projekt priprave vizije Slovenija
2050 in vanj vključila petošolce in njihove učitelje. Cilji projekta se zelo dobro povezujejo z
obstoječim učnim načrtom, saj bodo učenci in učitelji na nov način razmišljali o vrednotah, o
lastni identiteti in o razvijanju pripadnosti skupini, razvijali kompetence otrok za aktivno
državljanstvo ter odgovornosti do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo, spodbujali
samoiniciativnost in proaktivnost ter se učili sprejemati drugačne in drugače misleče. Vodilo
projekta predstavlja misel, da je za prihodnji razvoj družbe ključnega pomena sodelovanje, saj le
v sodelovanju lahko ideje in zamisli spreminjamo v dejanja.
Z novimi pristopi in pedagoškimi prijemi naj bi pridobili tudi učitelji in usvojili nova znanja o
spremembah, v katerih živimo ter postali učitelji bodočnosti.

Mednarodno sodelovanje
V maju 2017 smo obiskali Slovensko društvo Emona in osnovne šole v Rumi v Srbiji. Z OŠ Zmaj
Jova Jovanović smo podpisali dogovor o sodelovanju z naslednjimi cilji:
-

izboljšanje kakovosti izobraževanja in vzgoje,
boljši dosežki učencev,
razvijanje kompetenc učiteljev, spodbujanje učencev pri razvijanju komunikacijskih
veščin,
spoznavanje kulture in izobraževanja v obeh državah in
večja mobilnost učencev in učiteljev.

V šolskem letu 2017/18 smo ustanovili ožji tim za sodelovanje in pripravili skupni program dela.
V začetku oktobra 2018 pričakujemo 3-dnevni obisk učencev in učiteljev na naši šoli.

Delo svetovalne službe
Svetovalna služba opravlja dela v skladu z nalogami v osnovni šoli in s šolsko zakonodajo. Deluje
timsko in na več različnih področjih. Sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in analizi vzgojnoizobraževalnega dela, z drugimi strokovnimi delavci pri reševanju učno vzgojne problematike,
različnih raziskavah in pri seznanjanju z novostmi pri pedagoškem delu; sodeluje na učiteljskih
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sejah in aktivih. Sodeluje s starši pri razgovorih o učno vzgojni problematiki, organizira
predavanja za starše, sodeluje pri predstavitvah in analizah roditeljskih sestankov in pripravlja
različne vprašalnike. Spremlja šolske novince, vpisuje, svetuje in vodi učence z učno vzgojno
problematiko, spremlja prilagajanje otrok na šolo in vodi učence s specifičnimi težavami.
Opravlja še druga dela, kot so poklicno usmerjanje, sodelovanje z zunanjimi institucijami, vrtci in
šolami, vodi evidence, matične liste in matično knjigo.

Program dela šolske psihologinje
Šolsko svetovalno delo obsega delo na centralni šoli v Kočevju in podružničnih šolah Livold in
Kočevske Reka.
PODROČJA DELA
- sodelovanje z učitelji in vodstvom šole,
- delo z učenci,
- sodelovanje s starši,
- karierno svetovanje,
- izvajanje koncepta dela z nadarjenimi učenci,
- izvajanje koncepta dela z učenci s posebnimi potrebami,,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami,
- strokovno spopolnjevanje,
- sodelovanje v projektih.

Program dela šolske pedagoginje in učiteljice DSP
V letošnjem šolskem letu bo njeno delo sestavljeno iz 30% svetovalnega dela, 18 ur dodatne
strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami, 2 uri razširjenega programa-interesna
dejavnost Skupnost učencev in šolski parlament.
Na področju učenja, poučevanja bo nudila učno pomoč učencem s težavami pri pisanju,
grafomotoriki, branju in učenju nasploh. Zaradi vse večjih težav z grafomotoriko bo mesečno
prihajala v oddelke 1.razredov in učence poučevala o pravilni drži. Prav tako bo usmerjala in
nudila pomoč pri učenju, podajanju učne snovi učiteljem ter staršem. Trinajstim učencev s
posebnimi potrebami bo nudila dodatno strokovno pomoč. Za izbrane učence bo izvajala
bralni trening.
Na področju šolske kulture in vzgoje bo svetovala učencem z disciplinskimi in vzgojnimi
težavami - po potrebi bo pripravila načrte dela s tovrstnimi učenci. Svetovala bo tudi staršem
in učiteljem. Aktivno bo sodelovala v skupini za vzgojni načrt. Ves čas bo spremljala želje,
potrebe učencev ter kot mentorica skupnosti učencev izvedla številne akcije.
Program dela šolske logopedinje
Osnovni cilj logopedske obravnave, ki ga na šoli vodi logopedinja Andreja Mlekuž, je
individualna obravnava oseb z govorno jezikovnimi težavami, s težavami ritma in tempa pri
govoru ter težavami artikulacije. Delo logopeda zajema 5 ur neposrednega dela na dan z otroki z
govorno jezikovnimi in artikulacijskimi težavami. Ostali čas je namenjen pripravam na delo,
sodelovanju z učitelji, starši in ostalimi strokovnimi delavci obravnavanega otroka.
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Kot logopedinja s svojo dejavnostjo pokriva predšolsko in šolsko populacijo kočevske občine,
kar pomeni, da obravnava otroke iz VVZ Kočevje, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara
Cerkev s podružnicami in OŠPP Ljubo Šercer.
Večino predšolskih otrok in vse učence OŠ Ob Rinži bo obravnavala na sedežu – na šoli v
Mestnem logu in sicer vsak ponedeljek in petek.

Delovanje šolske knjižnice
PREDNOSTNE NALOGE
- Izvajanje in delo z učenci v sklopu KIZ kot oblika medpredmetnih povezav, ki omogočajo
samostojno iskanje informacij.
- Spodbujanje branja z razumevanjem, bralnih strategij in razvijanje funkcionalne pismenosti
– poudarek na 2. in 3. triadi.
- Posodabljanje knjižnega fonda za domače branje 5. razreda.
- Motiviranje učencev za branje.
- Pritegniti čim več učiteljev k branju za bralno značko.
- Krepiti medkulturni dialog s pomočjo literature.
Izposoja knjižničnega gradiva
Učenci in učitelji lahko pridejo v knjižnico vsak dan po urniku (od 7.00 – 14.00). Knjižnica je
zaprta med urami KIZ.
- Pravila izposoje: učenci si knjige izposodijo za 2 tedna. Rok izposoje se lahko
podaljša, ni mogoče podaljšati knjig za domače branje.
- Učenci ob vstopu v šolo prejmejo člansko izkaznico, s katero si izposojajo knjige.
SODELOVANJE KNJIŽNICE Z OKOLJEM
V okviru vzgojno-izobraževalnega procesa knjižničarka sodeluje z učitelji naše šole. Skrbi, da so
obveščeni o novostih na njihovem področju, da imajo na voljo gradivo, ki ga potrebujejo pri
svojem delu.
Sodeluje pri organizaciji in izvedbi kulturnih dni, projektov.
Knjižnica Kočevje
Šola dobro sodeluje s splošno Knjižnico Kočevje. Naši učenci jo obiščejo preko projekta Rastem s
knjigo.
DEJAVNOSTI / PROJEKTI
Bralna značka
Za to šolsko leto so pripravljeni priporočilni sezname za bralno značko za vse razrede.
Učenci lahko izbirajo knjige tudi po lastnem izboru. Izberejo si lahko tudi 1 poučno knjigo (s
police UDK).
Knjižničarka je mentorica bralne značke za učence od 6. – 9. razreda in koordinator bralne
značke za celo šolo. Učenci ob koncu leta prejmejo bralna priznanja.
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Bralna značka za učitelje
V lanskem šolskem letu je knjižničarka vpeljala novost: bz za učitelje. Pripravila je priporočilni
seznam, ki zajema predvsem mladinsko in strokovno literaturo, ki nam približa svet današnjega
mladostnika. Učitelji morajo prebrati vsaj 5 knjig.
17.9. – Otvoritev bralne značke – SREČANJE V KNJIŽNICI.
Mednarodni mesec šolskih knjižnic - oktober 2018
V knjižnici bomo z učenci organizirali različne dejavnosti (delavnice, branja…).
Obisk slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani
Letos se bo odvijal od 20.11. – 25. 11. v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Noč z Andersenom
Tudi to šolsko leto bomo organizirali Noč z Andersenom. Letos bo to že 11. noč, ki jo z učenci
preživimo v ustvarjalnem duhu v šolski knjižnici.
Noč knjige 23. 4. 2019
V letošnjem šolskem letu bomo že organizirali že 6. Noč knjige na šoli.
23. slovenski dnevi knjige: Podarimo knjigo
V tem tednu (aprila) bomo organizirali dejavnosti v šolski knjižnici. Učenci si že tradicionalno
izmenjujejo knjige.
Prireditev ob zaključku bralne značke
PROJEKTI
Bralna pismenost
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali delo pri projektu Bralna pismenost. Letos bomo na
predmetni stopnji večjo pozornost posvetili bralnim učnim strategijam (BUS). Sodelovali bomo
z vsi učitelji in strokovni delavci šole.
Projekt LEO LEO je projekt motiviranja za branje, ki spodbuja pridobivanje medkulturne
zmožnosti in igranje usmerja v poglobljeno razumevanje literarnega besedila. Otroci skupaj z
mentorjem preberejo vsako leto 2 knjigi iz knjižnega kompleta, ki ga pripravi založba Malinc. Po
branju besedila slikanice otroci poustvarijo izdelek. Izvedbeni del se začne oktobra, konča pa se
aprila.
MLADI VIDIMO DLJE – s knjigo čez mejo – branje povezuje
V sodelovanju s KUD Jazbec in partnerji bomo izvedli obisk pobratene občine Dolina pri Trstu,
jih obdarili s slovenskimi knjigami in izvedli gledališko predstavo.
Umetnost telesa, zvoka in besede
Mednarodno interdisciplinarno delavnico bomo izvedli na naši šoli v oktobru. Obiskali nas bosta
španski pisateljici Alicia Garcia Nunez in Angela Gemio Lopez. V delavnico bodo vključeni učenci
9. razreda v sodelovanju s KUD Jazbec in partnerji.
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RaP – področje KULTURA IN TRADICIJA
EKO bralna značka
(učenci od 6. – 9. razreda)
Na priporočljivem seznamu so leposlovne knjige, poučne knjige in revije s področja ekologije.
Učenci berejo za EKO priznanje in ga osvojijo, če preberejo 1 leposlovno knjigo, 1 poučno in 1
članek.
Naša mala knjižnica (za učence 4., 5., 6. razreda)
Dejavnost je namenjena spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju
drugih kultur.
Prvaki branja
(učenci od 6. do 9. razreda)
Učenci aktivno sodelujejo pri delu in dejavnostih v šolski knjižnici.

Šolska prehrana
Učenci imajo možnost prehranjevanja v šolski kuhinji. Zaposleni v šolski kuhinji vsakodnevno
pripravljajo malice, kosila in popoldanske malice. Malico in kosilo v termo posodah odpelje
hišnik s šolskim avtomobilom tudi na obe podružnični šoli. Učenci malicajo v prvem glavnem
odmoru, od 9.05 do 9.20. Malicajo v učilnicah, kjer imajo učenci pouk drugo šolsko uro oziroma
prvošolci v jedilnici. V času malice so z učenci učitelji. Razdeljevanje kosil poteka od 11.30 do
13.30. Učenci kosijo v jedilnici.
Na podlagi želja staršev organiziramo tudi zajtrk za učence v jutranjem varstvu in popoldansko
malico za učence od 1. do 5. razreda, ki so v RaP. Malico razdelijo učitelji v učilnicah. Odgovorna
za pravilno sestavo jedilnikov, naročanje živil, za higieno v kuhinji in jedilnici ter za red in
čistočo je vodja šolske prehrane Laura Javoršek. Za higieno in čistočo v kuhinji skrbijo zaposleni
v šolski kuhinji. V jedilnici med kosilom dežurajo učitelji po razporedu, sicer dežurajo v času
kosila svojih učencev učitelji OPB. Šola mora učencem zagotoviti en obrok dnevno, zaradi potreb
učencev pa nudi tri obroke dnevno.
Cene v šolskem letu 2018/19 ostajajo enake kot v predhodnem šolskem letu. Vsak dan
razdelimo 482 malic in 370 kosil.

Zajtrk
Šolska malica
Kosilo
Kosilo Livold
Kosilo
Kosilo
Popoldanska malica

1. razred
1. - 9. razred
1. - 3. razred
1. - 3. razred
4. - 6. razred
7. - 9. razred
RaP

Cena v EUR
0,35
0,80
2,18
2,18
2,65
2,87
0,32

Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki jih je na podlagi Zakona o
šolski prehrani sprejel Svet šole 29. 9. 2016. Objavljena so na spletni strani šole.

Publikacija 2018/19

Stran 36

Organizacija šolske prehrane
Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Laura Javoršek, organizatorka šolske prehrane.
Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo na elektronski naslov:
laura.javorsek@gmail.com.
Prijave in odjave prehrane
Prijave na prehrano se po Zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za
naslednje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom na predpisanem obrazcu, ki je
objavljen na spletni strani šole.
Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo.
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno
odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. Nepravočasna odjava
subvencionirane malice pomeni za starše plačilo polne cene malice (0,80 €). Ne glede na določila
v prejšnjem odstavku ima učenec, ki ga starši zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne
morejo pravočasno odjaviti oziroma ne more prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico
za prvi dan odsotnosti. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja
pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole,
odjavi šola.
Posamezni obrok lahko starši odjavijo ali prijavijo z obvestilom:
• po e-pošti na naslov prehrana.osobrinzi@gmail.com ali
• po telefonu na številko: 01 893 92 52 (knjigovodja) ali tajniku VIZ na številko: 01 893 92
50.
Plačilo šolske prehrane
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola posreduje do 10. v
mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 18. dan v mesecu. V kolikor starši ne plačajo stroškov za
šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin.

Zdravstveno varstvo učencev
Marca leta 1998 je bil sprejet Zakon o preventivnem zdravstvenem varstvu na primarni ravni, ki
določa, da je preventivno zdravstveno varstvo šolarjev organizirano glede na sedež šole in ni
vezano na osebnega izbranega zdravnika. Vsaka šola ima tako imenovanega zdravnika šole s
pripadajočim timom, ki je odgovoren za izvedbo preventivnega programa.
Preventivni program obsega:
• Preventivne zdravstvene preglede učencev v 1., 3., 6. in 8. razredu devetletke.
• Namenske preventivne preglede, če se ob sistematskem pregledu ugotovi odstopanje od
normalnega stanja in je potrebno pogostejše spremljanje učenca.
• Cepljenje po republiškem programu: učenci 1. razredov proti hepatitisu B (dokončanje
cepljenja), učenci 3. razredov proti davici in tetanusu.
• Programirana zdravstvena vzgoja.
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Sistematski pregledi obsegajo: merjenje krvnega tlaka, pregled vida, meritve ter laboratorijski
pregled za otroke, ki to potrebujejo.
Rdeča nit pogovorov je zdravo življenje, odvisno od zrelosti in zanimanja otrok, vrstijo se
vsebine o prehrani, umivanju, spanju, učenju, športu, zorenju, spolnemu razvoju, odvisnostih,
odnosih med ljudmi in spoloma. Po pregledu zdravniki sporočajo staršem osebno ali preko
učitelja svoje ugotovitve in predlagajo ukrepe za izboljšanje zdravja. Na vsak sistematski pregled
je potrebno prinesti tudi potrjeno zdravstveno kartico in cepilni kartonček.
Tudi v šolskem letu 2018/19 bodo v vzgojno izobraževalne ustanove vstopali izvajalci vzgoje za
zdravje. Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. L. RS
št. 19/98 vključno s premembami) opredeljuje vzgojo za zdravje otrok z vsebino in terminskim
načrtom za posamezno osnovno šolo, od 1. do 9. razreda (v šolskem letu po 2 uri v vsakem
razredu). Namen sodelovanja med učitelji in zdravstvenimi delavci je izboljšanje izvajanja
vzgoje za zdravje, s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanje škodljivih
vplivov na zdravje šolarjev.
Za našo šolo je Zdravstveni dom Kočevje pripravil celoletni program, ki ga bo izvajal pooblaščeni
zdravstveni delavec in je v skladu s smernicami priročnika SKUPAJ ZA BOLJŠE ZDRAVJE OTROK
IN MLADOSTNIKOV ter vključuje naslednje vsebine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

razred: Zdrave navade.
razred: Osebna higiena.
razred: Zdrav način življenja.
razred: Preprečevanje poškodb.
razred: Zasvojenost.
razred: Odraščanje.
razred: Pozitivna podoba in stres.
razred: Medosebni odnosi.
razred: Vzgoja za zdravo spolnost.

Zobozdravstveno varstvo učencev
Zobozdravstveno delo v šolski zobni ambulanti obsega preventivo in kurativo. Poudarek je zlasti
na preventivni zobozdravstveni dejavnosti. Obdobje med 6. in 15. letom je čas postopnega
izraščanja stalnih zob. Do zdravih zob pripelje redno preprečevanje zobne gnilobe.
Glede na to, da so preventivni pregledi ustne higiene pokazali, da si otroci zob ne umivajo redno,
se je naša šola vključila v projekt ZOBNI ALARM. Vanj bodo vključeni učenci prvega, tretjega in
petega razreda, ki si bodo sistematično in pod vodstvom učiteljic in vzgojiteljic vsakodnevno
čistili zobe. Učiteljice in vzgojiteljice so se udeležile izobraževanja o pravilnem čiščenju zob.

PROGRAM DOGODKOV
V programu dogodkov so opredeljene zadolžitve za pripravo posamezne proslave, prireditve ali
posebnega dogodka.
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Datum
3. september
september

Vsebina
Sprejem prvošolcev
Tekmovanje v črkovanju –
Spelling Competition
20. obkolpski mednarodni
rekreacijsko turistični tek
Dolenjske za pokal Dolenjskega
lista
Mednarodna izmenjava – OŠ Zmaj
Jova Jovanović, Ruma
Pozdrav otrokom (Ob tednu
otroka)
Spelling champion – tekmovanje v
črkovanju

Nosilci nalog
Razredniki 1. r.
Mateja Podlesnik, Andreja Jakovac,
Tonja Primčič
Jurij Blažič

16. november

Tradicionalni slovenski zajtrk

Laura Javoršek

December

Božični sejem
- matična šola
- POŠ Livold
- POŠ Kočevska Reka
Dan samostojnosti in enotnosti

Razredniki

23. september

4., 5., 6.oktober
oktober
24. oktober

22. december
januar
1. februar
4.– 7. februar

6. februar
februar
4. marec
marec
marec
21. marec
marec ali april
31. maj

Srednješolec za en dan
RTM - Ogrlica kultur – zaključna
prireditev
Teden kulture
Prireditev za javnost ob
kulturnem prazniku – Prešernov
nagradni natečaj – 7. februar Literarni, likovni in glasbeni večer
Minute za branje
Gledališka minikaravana (na OŠ
Zbora Odposlancev)
Nogometni turnir s GSŠK
Mačkarada 2019
GSŠK vabi talente
Dnevi odprtih vrat kočevskih
podjetij
Praznik pomladi – lučke na vodi
»EKOKUPA 2018«
- 8. razred
Skupni ples osmošolcev in
devetošolcev vseh osnovnih šol
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razredniki - predmetna stopnja
Suzana Puš, KUD Jazbec in partnerji
Mateja Podlesnik, Andreja Jakovac,
Tonja Primčič

Tinkara Hodnik, Mojca Hribar
Osmak
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Janja Murn, razredniki
Petra Debelak, Tonja Primčič

Suzana Puš, Andreja Mlekuž, Špelca
Hribar, Maja Žagar
športni pedagogi
Ana Marija Novak in razredniki
razredne stopnje
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Podjetniški inkubator Kočevje
Brigita Tekavčič + učiteljice RaP
Jurij Blažič, Špela Vovko
Občina Kočevje, KCK, razredniki
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junij
7. junij
junij
13. junij
24. junij
avgust

Festival športa mladih
Mednarodne športne igre - troboj
(Ribnica)
Pečat šoli
Valeta
Dan državnosti
Dvodnevni pohod devetošolcev na
Triglav
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Branka Rajner
učitelji športa
Jurij Blažič, Laura Javoršek
Jurij Blažič, Laura Javoršek
Petra Poje, Tanja Panič Bibić,
šolska skupnost
Branka Rajner
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