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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

Ravnateljica
Telefon
E - pošta
Pomočnica ravnateljice
E - pošta
E - pošta
Spletna stran šole
TRR
POŠ LIVOLD
NAZIV
SKRAJŠANO IME
SEDEŽ
Vodja podružnice
E- pošta
POŠ KOČEVSKA REKA
NAZIV
SKRAJŠANO IME
SEDEŽ
Vodja podružnice
E- pošta

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

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.
Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni
vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
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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 2019/2020 šolo obiskuje 482 učencev. Oblikovali smo 26 oddelkov, kar je
isto število oddelkov kot v preteklem šolskem letu. Tudi letos imamo 3 oddelke prvošolcev na
matični šoli. Na POŠ Livold sta 2 oddelka (kombiniran oddelek 1. in 3. razreda in samostojen
oddelek učencev 2. razreda) in 2 kombinirana oddelka na POŠ Kočevska Reka (kombiniran
oddelek 1. in 2. razreda in kombiniran oddelek 3. in 4. razreda) ter skupaj 10 oddelkov PB
oziroma 6,36 DM (matična šola 4,84 DM, POŠ Livold 0,92 DM in POŠ Kočevska Reka 0,60 DM).
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 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 3
mobilne učiteljice.
Za dopolnjevanje pedagoške obveznosti sodelujemo z OŠ Fara (5 ur jutranjega varstva in 4 ure
otroški pevski zbor).
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.
Tudi v šolskem letu 2019/20 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 in 8. razred. S pripravo modela smo pričeli v juniju 2018, izvedbeno pa nadaljujemo
s poskusom tudi v tem šolskem letu. 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

Predstavniki staršev

Predstavniki zaposlenih

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

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

Vsako šolsko leto se iz predstavnikov staršev vsakega oddelka oblikuje svet staršev, ki je
sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega oddelka. Le te izvolijo starši na 1. roditeljskem
sestanku v mesecu septembru. V tem šolskem letu bo svet staršev naše šole imel 26 članov.
Mandat sveta staršev traja eno šolsko leto.
Na prvi seji sveta staršev, ki jo skliče ravnatelj šole, predstavniki staršev izvolijo predsednika/co
in namestnika/co sveta staršev. Predsednica sveta staršev je Polona Vidič Hudobivnik, njena
namestnica pa je Klavdija Kavčič.
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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.«

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.
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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,
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.
43
3
2.
52
3
3.
51
3
4.
69
3
5.
38
2
6.
52
2
7.
49
2
8.
48
2
9.
41
2
Skupaj
443
22

Raz.
1.
2.
3.

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

23
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Raz.
1.
2.
3.
4.

POŠ Kočevska Reka
Učencev Št. odd.
2
5
7
2

16

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

2
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SKUPAJ UČENCEV
DEČKI
DEKLICE

482
251
231

Razredniki
1.a
1.b
1.c
1. in 3. L
2.a
2.b
2.c
2. L
1., 2. K
3., 4. K
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b

Marja Šolaja, Katja Tomc Zobec (2. učiteljica)
Špelca Hribar, Maja Žagar (2. učiteljica)
Nina Marolt, Mojca Boc Turk (2. učiteljica)
Nataša Škulj, Ana Marija Novak (2. učiteljica)
Petra Vidoni
Mateja Jasenc
Mojca Dovžan (nad. Tilen Štirn)
Suzana Puš
Irena Latin
Mirjana Šercer
Mateja Vidrih
Urša Rauter
Nevenka Cetinski
Petra Plos
Sašo Balovski
Nataša Mikulič Ivanc
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Helena Janež
Andreja Jakovac
Petra Debelak
Branka Rajner
Silva Vlašič
Špela Muha
Monika Zdravič Ožanič
Robert Golja

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 7.20 do 13.55 oziroma v času razširjenega programa šole
(RaP) od 5.30 do 15.30, 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.
DNEVNI ČASOVNI RAZPORED PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI
Prihod v šolo in priprava na pouk od 7.20 do 7.30
Učne ure, odmori

Čas trajanja
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Jutranje varstvo
1. učna ura
2. učna ura
Odmor za malico
3. učna ura
Gibalni odmor - GIBKO
Odmor
4. učna ura
5. učna ura
6. učna ura
Kosilo
Odmor za kosilo
7. učna ura

5.30 – 7.30
7.30 – 8.15
8.20 – 9.05
9.05 – 9.25
9.25 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 -10.30
10.30 – 11.15
11.20 – 12.05
12.10 – 12.55
12.05 – 13.30
12.55 – 13.10
13.10 – 13.55

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 (Prilagojen zaradi sodelovanja v
poskusu Zavoda za šostvo RS in MIZŠ »Uvajanje tujega jezika v obveznem
programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«.)
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
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
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Šport
3
3
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

3

3

3

3

0,5

0,5

0,5

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

2
2
1
1
0,5

2
2
1
1
0,5

2
2
1
1
0,5

14 16 14
30 30,5 28,5

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 za šolsko leto 2019/20
V šolskem letu 2019/20 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 189 dni pouka (deveti
razred 182 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.

2020

2019

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

2. 9.
28. 10. – 1. 11.
31. 10.
1. 11.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
25. 12. – 2. 1.
3. 1.
31. 1.
6. 2.
8. 2.
14. 2. – 15. 2.
17. 2. – 21. 2.
13. 4.
27. 4.

ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
POUKA PROST DAN
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM
PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
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ponedeljek - petek
petek - sobota

27. 4. – 1. 5.
1. 5. – 2. 5.
15. 6.

ponedeljek
24. 6.
sreda
četrtek
petek - ponedeljek

25. 6.
26. 6. – 31. 8.

PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
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
TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ
I. OBDOBJE
II. OBDOBJE (9. razred)
II. OBDOBJE (1. – 8. razred)

od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
od 1. 2. 2020 do 15.6.2020
od 1. 2. 2020 do 24.6.2020

Devetošolci bodo prejeli spričevala 15. junija 2020, ostali učenci pa 24. junija 2020.
OCENJEVALNE KONFERENCE
1. ocenjevalna konferenca – 1. – 5. razred
1. ocenjevalna konferenca – 6. – 9. razred
2. ocenjevalna konferenca - 9. razred
2. ocenjevalna konferenca – 1. – 8. razred

29.1.2020
30.1.2020
11.6.2020
22.6.2020

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. junij – 29. junij 2020
26. junij – 9. julij 2020
18. avgust – 31. avgust 2020

1. rok
1. rok
2. rok

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

Časovni potek nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)
Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje
znanja iz slovenščine (5. maj 2020), matematike (7. maj 2020) in angleščine (11. maj 2020). Ob
zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz
slovenščine (5. maj 2020), matematike (7. maj 2020) in športa (11. maj 2020). Zaključni
preizkusi znanja so za učence obvezni.
torek

5. 5. 2020

slovenščina 6. in 9. razred

četrtek

7. 5. 2020

matematika 6. in 9. razred

ponedeljek

11. 5. 2020

šport – 9. razred
angleščina – 6. razred
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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
POUK V PRVI TRIADI
Pouk samostojno vodijo učitelji razredne stopnje po veljavnem predmetniku za razredno
stopnjo. Pouk poteka po devetletnem programu. V prvem razredu se spoznavanje in učenje
odvijata preko igre. Program je zasnovan tako, da sta v 1. razredu dva učitelja, učiteljica in
vzgojiteljica.
Vzgojiteljica je v 1. razredu prisotna 3 ali 2 pedagoški uri dnevno in izvaja pouk vzgojnih
predmetov in pomoč učencem pri šolskem delu. Delo je v večini primerov integracija
posameznih učnih vsebin. Ure pouka niso časovno točno določene, saj se odvijajo dejavnosti na
podlagi zahtevnosti programa in trenutne koncentracije otrok. Sicer se načelno dejavnosti
organizirajo tako, da sledijo dnevnemu urniku in ritmu celotne šole ter organizaciji šolske
prehrane.
V 2. in 3. razredu je devetletni program prilagojen starosti in predznanju, ki so ga učenci
pridobili v prvem razredu. Delo je organizirano podobno kot v prvem razredu, še vedno temelji
na spoznavanju preko lastnih izkušenj in igre z integracijo posameznih vsebin. V teh razredih se
zahteva delo v šolskem ritmu z razumevanjem zahtev po urniku in disciplini. Opismenjevanje se
zaključi ob koncu prve triade.
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Ocenjevanje poteka v 1. in 2. razredu opisno. V 3. razredu je ocenjevanje številčno. Angleščino
kot prvi tuji jezik v 1., 2. in 3.razredu učenci spoznavajo preko igre, pesmic, rim in krajših
besedil.
Za večje spodbujanje bralne pismenosti izvajamo Bralno značko, Eko bralno značko, angleško
bralno značko, špansko bralno značko LEO LEO in projekt Bralna pismenost za 1., 2. in 3. triado,
ki ga vodijo knjižničarka Breda Vilicer, pedagoginja Petra Poje in logopedinja Andreja Mlekuž.

POUK V 4. IN 5. RAZREDU
Učitelji razrednega pouka poučujejo samostojno predmete po predmetniku za devetletno
osnovno šolo. Poleg razrednikov poučujejo v 4. in 5. razredu tudi drugi učitelji pri predmetih
angleščina in šport. V 5. razredu se učenci spoznajo z varno vožnjo v cestnem prometu in
opravijo kolesarski izpit.

Organizacija in izvedba dni dejavnosti na RS
1.razred
Dejavnost

KULTURNI
DNEVI – 4 dni

NARAVOSLOVNI
DNEVI – 3 dni
TEHNIČNI
DNEVI – 3 dni

ŠPORTNI
DNEVI – 5 dni

Datum/Časovni
okvir
2. september
december
december,
februar
po dogovoru
15. november
april
junij

Vsebina

Vodja in izvajalci

Sprejem prvošolcev
Kino Kočevje
Dan samostojnosti in enotnosti
– delni, Prešernov dan - delni
Gledališka predstava
EKO dan
Znanstveni dan
Obisk kmetije

Ana Marija Novak
Katja Tomc
Irena Latin,
Špelca Hribar
Marja Šolaja
Nataša Škulj
Marja Šolaja
Maja Žagar

7. oktober

RTM Kočevska – Leto čebel in
medu
Božično novoletni okraski
Ustvarjamo z lesom
Tek Veronike Deseniške
Zimski športni dan
Igre z vodo
Ravninski pohod
Športno vzgojni karton

Ana Marija Novak

december
po dogovoru
20. september
januar
junij
september
april

Mojca Boc Turk
Nina Marolt
Nina Marolt
Katja Tomc
Nataša Škulj
Mojca Boc Turk
Maja Žagar

2.razred
Dejavnost
KULTURNI
DNEVI - 4 dni

NARAVOSLOVNI
DNEVI - 3 dni

Datum
po dogovoru
februar,
december
november

Vsebina
Ogled gledališke predstave
Prešernov dan (½),
Dan samostojnosti in enotnosti (½)
Ljudsko izročilo (ŠVN Črmošnjice)

Vodja in izvajalci
Suzana Puš
Irena Latin

junij
15. november

Dan državnosti
Eko dan in tradicionalni slovenski
zajtrk

Petra Vidoni
Mateja Jasenc
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november

TEHNIŠKI DNEVI
- 3 dni

junij
junij
7. oktober
28. november
april

ŠPORTNI DNEVI - 20. sept.
5 dni
januar
november
april
maj

Prevesne gugalnice (ŠVN
Črmošnjice)
Ekskurzija ZOO
Ekskurzija Postojnska jama (Livold)
RTM Kočevska: Leto čebel in medu
Božično - novoletni okraski
Promocija tehnike in naravoslovja
(Znanstveni dan)
Tek Veronike Deseniške
Zimski športni dan
Ravninski pohod (ŠVN Črmošnjice)

Tilen Štirn

Športno vzgojni karton
Višinski pohod

Petra Vidoni
Mateja Jasenc

Mateja Jasenc
(Suzana Puš)
Tilen Štirn
Tilen Štirn
Mateja Jasenc
Suzana Puš
Irena Latin
Irena Latin

3.razred
Dejavnost
KULTURNI
DNEVI – 4 dni

Datum
december
februar
marec

NARAVOSLOVNI
DNEVI – 3 dni

TEHNIČNI
DNEVI – 3 dni

ŠPORTNI
DNEVI – 5 dni

februar
junij
7. maj (3.a in 3.b)
11. maj (3.c, 3. L)
7. maj (3. KR)
2. oktober (3.a)
9. oktober (3.b)
16. oktober (3.c)
11. december(3.L)
7. oktober 2019
15. november
28. november
april
20. september
oktober
5. marec
6. marec
maj

Vsebina
Dan samostojnosti in
enotnosti – delni
Prešernov dan – delni
Gledališka predstava
Ljubljana
Kulturna ustanova muzej
Ekskurzija
Hufnaglov dan

Vodja in izvajalci
Mirjana Šercer

Orlova pot
Sistematski pregled

Mirjana Šercer
Urša Rauter

RTM - Leto čebel in medu
EKO dan – Lokalno pridelana
hrana
Božično - novoletni okraski
Promocija tehnike in
naravoslovja
Tek Veronike Deseniške
Dobrodelni tek Otroci za
otroke v Osilnici
ŠVN – plavanje - Čatež
ŠVN – plavanje - Čatež
Višinski – ravninski pohod

Nevenka Cetinski
Nataša Škulj

Nataša Škulj
Mirjana Šercer
Mateja Vidrih
Mateja Vidrih

Nevenka Cetinski
Mateja Vidrih
Mateja Vidrih
Nevenka Cetinski
Urša Rauter
Urša Rauter
Nataša Škulj

4.razred
Dejavnost
KULTURNI
DNEVI – 3 dni

Datum
Osilnica, 12. nov.
december, januar
februar
september

Vsebina
Legenda o Petru Klepcu
Obisk MGL Ljubljana,
Ob tednu kulture: Otroška
gledališka karavana
GOZDNA UČNA POT- Rožni
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NARAVOSLOVNI
DNEVI – 3 dni

7. oktober
15. november

TEHNIČNI
DNEVI – 4 dni

ŠPORTNI
DNEVI – 5 dni

28. november
januar
april
april
20. september
Osilnica, 13. nov.
januar
Osilnica, 14. nov.
junij

studenec, Kočevje
RTM – Leto čebel in medu,
Stanko Knežić
EKO DAN – Tradicionalni
slovenski zajtrk - Prehrana in
zdravje
BOŽIČNI BAZAR
Kako premikamo predmete
Izdelava mlinčka
Promocija tehnike in
naravoslovja – znanstveni dan
Tek Veronike Deseniške
Višinski pohod
Sankanje
Igre Petra Klepca
Atletski troboj

Sašo Balovski
Sašo Balovski
Sašo Balovski
Sašo Balovski
Sašo Balovski
Sašo Balovski
Sašo Balovski
Mirjana Šercer
Sašo Balovski
Mirjana Šercer
Sašo Balovski

5.razred
Dejavnost
KULTURNI
DNEVI - 3 dni

NARAVOSLOVNI
DNEVI - 3 dni

Datum
18. september

Vsebina
ŠVN - Obsredozemski svet/
naravna in kulturna dediščina
Primorske
december/januar Ogled gledališke predstave MGL
maj
Naš kraj v preteklosti - obisk
muzeja
17. september
ŠVN - Vplivi sonca na vreme
7. oktober

Leto čebel in medu

17. november

EKO dan in tradicionalni
slovenski zajtrk
Zakaj piha veter? Naprava, ki jo
poganja veter - izdelava zmaja
Božični okraski in izdelki za
bazar
Znanstveni dan

oktober
TEHNIČNI
DNEVI - 4 dni

28. november
april
junij

ŠPORTNI
DNEVI - 5 dni

19. september

S kolesom v šolo - spretnostni
poligon
ŠVN - igre z žogo

21. september

ŠVN - plavamo za delfinčka

april ali maj

Nižinski ali višinski pohod

junij

Skrivnostni kraški svet Publikacija 2019/2020

Vodja
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Špela Muha
športni pedagogi
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Jure Blažič
športni pedagogi
Melita Berlan
Katja Ilc Virant
Katja Ilc Virant
Melita Berlan
Melita Berlan
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junij

Županova jama in Tabor Cerovo

Katja Ilc Virant

Kolesarjenje - vožnja po
prometnih površinah

Melita Berlan
Katja Ilc Virant

Neobvezni izbirni predmeti – RaP
V šolskem letu 2019/20 bomo v 4., 5. in 6. razredu izvajali 8 skupin neobveznih izbirnih
predmetov in izvajanju namenili 9 ur: 2 skupini NIP - šport, 3 skupine NIP – računalništvo in 2
skupini NIP – Tehnika, 1 skupino NIP – umetnost.
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,
 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).

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.
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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.
V tretji triadi bomo izvajali izbirne predmete 24 ur tedensko v 19 skupinah.
Izbirni predmet

Število
učencev

Število
skupin

Število delitev

Število ur

7. razred
Obdelava gradiv: les
Likovno snovanje 1
Izbrani šport
Gledališki klub
Urejanje besedil

21
11
37
6
30

1
1
2
1
2

1

2
1
2
1
2

8. razred
Multimedia
Likovno snovanje 2
Šport za sprostitev
Robotika v tehniki
Poskusi v kemiji

25
10
43
24
13

1
1
2
1
1

1

2
1
3
2
1

9.razred
Načini prehranjevanja
Šport za zdravje
Likovno snovanje 3
Elektronika z robotiko
Računalniška omrežja

21
33
9
8
14

1
2
1
1
1

1

2
2
1
1
1

Skupaj

305

19

5

24
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Manjše učne skupine
V šolskem letu 2019/20 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.

Organizacija in izvedba dni dejavnosti na predmetni stopnji
6.razred
Dejavnost

Datum
18. oktober

Vsebina
Cvetje v jeseni in dejavnosti

16. december

Opera Snežna kraljica in
dejavnosti
Proslava ob slovenskem
kulturnem dnevu in dejavnosti

KULTURNI
DNEVI – 3 dni

6. februar

NARAVOSLOVNI
DNEVI – 3 dni

TEHNIČNI
DNEVI – 4 dni

7. oktober
6. a - 6. nov.

RTM:Botanični vrt
Tema: Čebele in medonosne
rastline
Sistematski pregled

6. b – 13. nov.
januar
15. november

Zdravstvena vzgoja
ŠVN – Alpski svet
EKO dan

28. november

Božični okraski, izdelki za
bazar
ŠVN – Konstrukcije
Po Jarmovi poti
Tek Veronike Deseniške

28. januar
maj 2020
20. september
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Vodja in izvajalci
Vodja: Tonja Primčič
Ostali: Janja Murn,
Tinkara Hodnik, Teja
Merhar, Petra Debelak
Vodja: Tinkara Hodnik
Vodja proslave: Petra
Debelak
Vodja dejavnosti:
Tinkara Hodnik in
Tonja Primčič
Ostali sodelujoči: Mitja
Letig, Miran Kač,
Robert Golja, Brigita
Tekavčič/Maja Zbašnik
Vodja Majda Maležič,
razrednika 6.a in 6.b
razrednika 6.a in 6.b
Vodja Jurij Blažič,
Golja Robert, Miran
Kač, Laura Javoršek
Golja Robert, Brigita
Tekavčič
Golja Robert
Brigita Tekavčič
Branka Rajner
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ŠPORTNI
DNEVI – 5 dni

november
februar
januar
januar

Plavanje
Zimski ŠD – drsanje, pohod,
smučanje
ŠVN Krvavec - pohod
ŠVN Krvavec – igre na snegu

Jurij Blažič
Špela Muha,Jurij Blažič

Vsebina
Cvetje v jeseni 1/2
Opera Snežna kraljica in
dejavnosti
Rastem s knjigo ½ – obisk
splošne knjižnice, seminarska
naloga, COBISS
proslava ob slovenskem
kulturnem dnevu, 1/2

Vodja in izvajalci
Vodja: Tonja Primčič
Vodja: Tinkara Hodnik

Jurij Blažič
Jurij Blažič

7.razred
Dejavnost
KULTURNI
DNEVI – 3 dni

Datum
18. oktober
16. december
december

6. februar

NARAVOSLOVNI DNEVI
- 3 dni

TEHNIČNI
DNEVI – 4 dni

ŠPORTNI
DNEVI – 5 dni

7. oktober
15. november
junij
marec

RTM: Leto čebel in medu
Eko dan
ŠVN – Dolenjske Toplice –
Prilagoditve organizmov na
življenjsko okolje
Obisk podjetij

28. november

Bož. okraski in voščilnice

marec - april

Znanstveni dan

26. maj
20. september
februar

ŠVN – glažute
Tek Veronike Deseniške
Zimski ŠD – drsanje, pohod,
smučanje
PLANICA – Finale svetovnega
pokala
ŠVN – Dolenjske Toplice –
Orientacija

marec
maj

Vodja: Breda Vilicer

Vodja proslave: Petra
Debelak
Ostali sodelujoči: Mitja
Letig, Robert Golja,
Miran Kač, Brigita
Tekavčič/Maja Zbašnik
Vodja po dogovoru
Vodja: Lada Obranovič
Vodja:Branka Rajner in
Petra Debelak
Golja Robert, Miran
Kač
Golja Robert, Miran
Kač
Golja Robert, Miran
Kač
Golja Robert
Branka Rajner
Špela Muha, Jurij Blažič
Jurij Blažič
Špela Muha

8.razred
Dejavnost

Datum
18. oktober

Vsebina
Cvetje v jeseni in dejavnosti

KULTURNI
DNEVI – 3 dni

16. december

Opera Snežna kraljica in
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Vodja in izvajalci
Tonja Primčič
Ostali: Janja Murn,
Tinkara Hodnik, Teja
Merhar, Petra Debelak
Tinkara Hodnik
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6. februar

dejavnosti
Proslava ob kulturnem
prazniku in dejavnosti

7. oktober

RTM Leto čebel in medu

8. a – 18. dec.

Sistematski zdravniški pregled

Razrednika 6.a in 6.b
Silva Vlašič
Špela Muha

Od 30. sept. 4.oktobra

ŠVN – Tradicionalne jedi in
običaji (ŠVN – Osilnica)

TEHNIČNI

28. november

Bož. okraski in voščilnice

DNEVI – 4 dni

15. november

EKO dan

marec - april

Znanstveni dan

marec 2020

Obisk podjetij

20. september
december
februar

Tek Veronike Deseniške
Plavanje
Zimski ŠD – drsanje, pohod,
smučanje
ŠVN – pohod
ŠVN – kolesarjenje

Razrednika 6.a in 6.b
Silva Vlašič
Špela Muha
Golja Robert, Miran
Kač
Golja Robert, Miran
Kač
Golja Robert, Miran
Kač
Golja Robert, Miran
Kač
Branka Rajner
Jurij Blažič
Špela Muha, Jurij Blažič

NARAVOSLOVNI
DNEVI – 3 dni

8. b – 8. januar

ŠPORTNI
DNEVI – 5 dni

oktober
oktober

Vodja proslave:
Petra Debelak
Vodja dejavnosti:
Tinkara Hodnik in
Tonja Primčič
Ostali sodelujoči: Mitja
Letig, Miran Kač,
Robert Golja, Brigita
Tekavčič/Maja Zbašnik
Vodja: Silva Vlašič

Špela Muha
Špela Muha, Jurij Blažič

9.razred
Dejavnost
KULTURNI
DNEVI – 3 dni

Datum
18. oktober
16. december
6. februar

11. junij
NARAVO -

7. oktober

Vsebina
Cvetje v jeseni, 1/2
Opera Snežna kraljica in
dejavnosti
Proslava ob slovenskem
kulturnem dnevu, 1/2

Vodja in izvajalci
Tonja Primčič
Tinkara Hodnik

Kulturna prireditev
devetošolcev - valeta

Razrednika, Tinkara
Hodnik, Teja Merhar,
Mitja Letig
Vodja: Laura Javoršek,

RTM: Leto čebel in medu
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Vodja proslave: Petra
Debelak
Ostali sodelujoči: Mitja
Letig, Robert Golja,
Miran Kač, Brigita
Tekavčič/Maja Zbašnik
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SLOVNI
DNEVI – 3 dni

maj

Znanstveni dan

9.-13. sept.

CŠOD Cerkno
Biotska pestrost in varstvo
narave
Kočevje: Invazivke

11. september

razredniki
Vodja :Vladimira
Obranovič
Monika Zdravič Ožanič
in Robert Golja

TEHNIČNI

28. november

DNEVI – 4 dni

15. november

EKO dan

januar

Poklici – Gimnazija in srednja
šola Kočevje
Pečat šoli
Tek Veronike Deseniške
Plavanje
Zimski ŠD – drsanje, pohod,
smučanje
ŠVN – pohod
ŠVN - kolesarjenje

ŠPORTNI
DNEVI – 5 dni

maj
20. september
december
februar
marec
marec

Bož. okraski in voščilnice

Majda Maležič
Robert Golja, Brigita
Tekavčič
Golja Robert, Vladimira
Obranovič
Golja Robert
Golja Robert
Branka Rajner
Jurij Blažič
Špela Muha, Jurij Blažič
Jurij Blažič
Razredniki

V izvajanju dni dejavnosti si pridružujemo pravico sprememb v zaporedju terminov ali novih
vsebin dni zaradi objektivnih razlogov (v primeru odpovedi terminov z zunanjimi zavodi).
V dneve dejavnosti se po potrebi vključujejo tudi ostali strokovni delavci šole.

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 2019/20
Razred
Termin
7.razred
24. september
8. razred
9. razred

3. oktober
18. september

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

V kolikor šola ne bo mogla zagotoviti predvidene varnosti za posameznega učenca, bomo zanj ali
za skupino takih učencev organizirali vzgojno-izobraževalno delo v šoli.

Dodatni in dopolnilni pouk - RaP
Dodatni pouk (DOD) je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela
podpira doseganje višjih učnih ciljev. Namen dodatnega pouka je predvsem razvijanje učenčevih
močnih področij, posebna skrb za nadarjene in priprava na tekmovanja.
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Dopolnilni pouk (DOP) je namenjen učencem, ki so upravičeno izostali od rednega pouka in
potrebujejo razlago, učencem, ki kljub lastnemu trudu določene snovi ne razumejo ter občasno
učencem, ki imajo težave le pri nekaterih temah. Učenci so dolžni hoditi k dopolnilnemu pouku,
razen v primeru, če starši napišejo izjavo, da dodatno pomoč odklanjajo. Dodatni ali
dopolnilni pouk izvajajo razredniki od 1. do 5. razreda.
Na predmetni stopnji se dopolnilni ali dodatni pouk izvaja pri slovenščini, matematiki,
angleščini, fiziki in kemiji.

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami
V začetku šolskega leta se na aktivih posameznih razredov skupaj z vodstvom šole, s šolsko
svetovalno službo in s pedagoginjo dogovori, kateri učenci potrebujejo individualno ali
skupinsko pomoč. Vso potrebno dokumentacijo individualnih ur teh učenk in učencev (evidenca,
zapisi o uspehu, težave, zapisniki skupnih sestankov) vodi pomočnica ravnateljice.

Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami
Za 18 učencev, ki imajo odločbe o usmerjanju, je namenjenih 48 sistemiziranih pedagoških ur
DSP in 19 ur DSP, ki jih izvajajo učitelji šole. Te ure pomoči so bile dodeljene na podlagi sklepa
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Zavoda RS za šolstvo. Nekaj učencev je še v
postopku usmerjanja, zato se bo število ur DSP med letom povečalo. Strokovna skupina
(razrednik, izvajalec oz. izvajalci DSP, učitelji predmetov, pri katerih imajo učenci težave, šolska
svetovalna služba in pri enem učencu tudi spremljevalec gibalno oviranega otroka) pripravi
individualizirani program. Koordinator tega programa je razrednik, ki poskrbi, da se strokovna
skupina za vsakega učenca sestane 3-krat letno, program evalvira in ga po potrebi dopolni ter
spremeni.
Za otroke, ki imajo učne ali druge težave, lahko starši na osnovi razgovora z učiteljem,
razrednikom in s šolsko svetovalno službo vložijo Zahtevek za uvedbo postopka usmerjanja pri
Zavodu RS za šolstvo.
Vso potrebno dokumentacijo za otroke z dodatno strokovno pomočjo vodi šolska psihologinja
Irena Lavrič Bambič.

Dodatna strokovna pomoč za učence priseljence
Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport na osnovi posebnih vlog izda soglasje k
financiranju določenega števila ur dodatne strokovne pomoči za učence priseljence.
V šolskem letu 2019/20 je na šoli 5 učencev priseljencev, ki šolo obiskujejo drugo leto. Zanje
bomo organizirali dodatne ure za učenje slovenskega jezika s finančnimi sredstvi, za katera smo
zaprosili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Vso potrebno dokumentacijo individualnih ur teh učenk in učencev (evidenca, zapisi o uspehu,
težave, zapisniki skupnih sestankov) vodi pedagoginja Tanja Panić Bibić.
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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.
V šolskem letu 2019/2020 nameravamo:
• evidentirati širši krog nadarjenih učencev v obeh oddelkih tretjega razreda,
• evidentirati morebitne še nadarjene učence v preostalih oddelkih, kjer je bila
identifikacija že opravljena,
• voditi postopke identifikacije za učence četrtih in petih razredov,
• pripraviti programe za identificirane nadarjene učence 6. a in 6. b oddelka,
• spodbujati močna področja učencev in razvijati interese učencev od 1. do 9. razreda.
Nadarjeni učenci lahko svoje sposobnosti razvijajo tudi pri interesnih dejavnostih ali delavnicah,
še zlasti na glasbenem, likovnem in tehničnem področju. Evidentiranje nadarjenih učencev bo
vodila šolska psihologinja Irena Lavrič Bambič.
Aktivnosti, ki jih bomo vodili preko celega leta, tako za identificirane nadarjene učence kot tudi
za druge učence, bodo usmerjene v prepoznavanje in razvijanje močnih področij učencev, tako v
okviru obveznega predmetnika kot preko drugih aktivnosti, ki jih organizira šola.
Vse podrobnejše informacije v zvezi z odkrivanjem nadarjenih učencev lahko dobijo starši pri
šolski psihologinji Ireni Lavrič Bambič.

Tekmovanja
KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO

PODROČNO

DRŽAVNO

VODJA/MENTOR

Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje - slovenščina

12. 11. 2019

9. 1. 2020

7. 3. 2020

Petra Debelak,
Tinkara Hodnik
(6. -9. r.)
Nataša Mikulič
Ivanc, Petra Plos
(4.,5. r.)

Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje - Mehurčki

2.4.2020

Tekmovanje za Vegovo
priznanje

19. 3. 2020
KENGURU

18. 4. 2020

Monika Zdravič
Ožanič

Logika

26. 9. 2019

19.10.2019

Tomaž Cokan
Melita Berlan

Logična pošast

8.5.2020

22.5.2020

Melita Berlan
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Računanje je igra

maj 2020

Mirjana Šercer

Razvedrilna matematika

4. 12. 2019

1.2.2020

Monika Zdravič
Ožanič

Matemček

8.11.2019

23.11.2019

Melita Berlan

6.5.2020

Helena Janež

9. 5. 2020

Helena Janež

11.1.2020

Helena Janež

18.1.2020

Monika Zdravič
Ožanič

Finančna pismenost
Tekmovanje za Stefanovo
priznanje

5. 2. 2020

Tekmovanje za Dominkovo
priznanje - astronomija

5.12.2019

Računalništvo (BOBER)

27. 3. 2020

11.11.2019

FLL (First Lego League)

Robert Golja

Spelling champion –
tekmovanje v črkovanju

okt./nov.

Tekmovanje v znanju
angleščine – 8. razred

21.10. 2019

Tekmovanje v znanju
angleščine – 9. razred

14.11. 2019

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

Andreja Jakovac
Slobodan
Kecojevič
Tonja Primčič
25.11.2019

Andreja Jakovac

17.3.2020

Andreja Jakovac

21.11.2019

12.3.2020

Breda Vilicer

16. 10.2019

29.11.2019

Majda Maležič

15.1.2020

5.2.2020

V. Obranovič, S.
Vlašič, H. Janež

Tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni

11. 10. 2019

16.11.2019

Majda Maležič

Tekmovanje iz znanja
kemije za Preglovo
priznanje

20.1.2020

4.4.2020

Laura Javoršek

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

Maj 2020
3.12.2019

4.2.2020
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zgodovine – 8. r. in 9. r.
Tekmovanje v znanju
geografije

11.12.2019

Šah

od novembra

Cici Vesela šola

11.3.2020

Vesela šola

11.3.2020

13.2.2020

17.4.2020

Irma Lovšin

do aprila

Tomaž Cokan
Mateja Jasenc

8.4.2020

Urša Rauter

PRIJAVE ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN TEKMOVANJ V ŠAHU V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Štev.
3
7
12
13
14
16
20
21
24
25
26
27
28
31
32
34
37
38
39
44
45
46

Tekmovanja, prireditve
Atletika - posamično - Ljubljana
Badminton – posamično
Košarka - učenci
Košarka - učenke, letnik 2005 in mlajše
Košarka - učenci, letnik 2007 in mlajši
Košarka - učenci, letnik 2009 in mlajši
Namizni tenis - posamično
Nogomet - učenci, letnik 2005 in mlajši
Nogomet - za učence, letnik 2007 in mlajše
Odbojka - učenci, letnik 2005 in mlajši
Odbojka - učenke, letnik 2005 in mlajše
Mala odbojka - učenci, letnik 2007 in mlajši
Mala odbojka - učenke, letnik 2007 in mlajše
Mini odbojka - učenci, letnik 2009 in mlajši
Mini odbojka - učenke, letnik 2009 in mlajše
Kegljanje
Rokomet - učenci, letnik 2005 in mlajši
Rokomet - učenke, letnik 2005 in mlajše
Rokomet - učenci, letnik 2007 in mlajši
Streljanje s serijsko zračno puško za učenke in učence
Šah – ekipno
Šah – posamično

Štev.
Akcija
2
Testiranje znanja plavanja za 6.r
5
Krpan 4 - 6r.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
x
x
x
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Izvedba
x
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VSEBINA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA – RaP
Predmetnik osnovne šole je sestavljen iz obveznega dela programa in razširjenega dela
programa, ki obsega naslednje dejavnosti:
1. JUTRANJE VARSTVO
2. PODALJŠANO BIVANJE (v nadaljevanju PB)
3. NEOVEZNI IZBIRNI PREDMETI - NIP
3. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
4. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
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.
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
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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.

Šola v naravi
V šolskem letu 2019/2020 bodo organizirane naslednje šole v naravi:
Razred

Časovni okvir

Vodja

2. razred

CŠOD Lipa

18.11. – 20.11.2019

Petra Vidoni

3. razred

Terme Čatež – 4 dnevni tečaj
plavanja

3.3. – 6.3. 2020

Urša Rauter

4. razred

COŠD Fara – Projektni in
tematski teden

14.10. – 16.10.2019

Mirjana Šercer

5. razred

Letna šola v naravi s
preverjanjem plavanja –
Ankaran

16.9. – 20.9.2019

Špela Muha

6. razred

Zimska šola v naravi –
Krvavec

27.1. – 31.1.2020

Jurij Blažič

7. razred

Športno naravoslovni tabor
Dolenjske Toplice

25.5. – 29.5.2020

Špela Muha

8. razred

Osilnica

30.9. –4.10.2019

Špela Muha

9. razred

CŠOD Cerkno

9.9. – 13.9.2019

Robert Golja

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 3.3. do 6.3. 2020. Vsako leto opravimo tudi preizkus plavanja v letni šoli v
naravi za 5. razrede in preizkus plavanja za 6. razrede v Čatežu.
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RaP - 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.
RaP -INTERESNE DEJAVNOSTI OD 1. - 9. RAZREDA
RAZRED
1. – 2.
1.
2.
1. – 2.
1. – 3.
1.– 4.
2.
2. – 4.
1. – 3.
4. - 5.
2. – 3.
4. – 6.
1. - 3.
4.- 9.
4. - 9.
2. - 4.
3.
2.- 5.
4. – 6.
4., 5.
2. - 4.
4. - 9.
4.
4.
4. – 5.
5. - 9.
6. – 9.
4. - 5.
4. - 5.
4. – 9.
6. – 9.
7. – 9.
6. – 9.
6.- 9.
6.- 9.

NAZIV DEJAVNOSTI
Gozdni škratki
Gibalne igre
Cici Vesela šola
Spretni prstki
Mala košarka
Igriva joga za otroke
Pravljični vrtiljak
Nemške urice
S plesom v svet
Plesni krožek
Pevski zbor
Program za glasbeno nadarjene
učence
Vrtnarski krožek 1
Vrtnarski krožek 2
Podjetniški krožek
Naravoslovno tekmovanje Kresnička
Pravljični svet angleščine
Planinski krožek
Pevski zbor
Zabavne glasbene cevi
Gledališki krožek
Vesela šola
Krožek RK, Mladi člani RK
Odbojka
Šah
Miselne igre
Gledališki krožek Fiagole
Naša mala knjižnica
Kreativno pisanje
Čebelarski krožek
Mladinski pevski zbor
Šolski orkester
Lego Robotika
Planinska dejavnost
Novinarski krožek
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MENTOR/ICA
Marja Šolaja
Mojca Boc Turk
Mateja Jasenc
Vanja Grišin Šertelj
Tilen Štirn
Anja Janež
Petra Vidoni
Anja Janež
Nina Marolt
Tanja Panić Bibić
Nataša Mikulič Ivanc
Sašo Balovski
Polona Šterk
Polona Šterk
Marja Šolaja
Silva Vlašič, Vladimira Obranovič
Teja Ivanež
Melita Berlan
Sašo Balovski
Sašo Balovski
Špelca Hribar, Maja Žagar
Urša Rauter
Janja Murn
Jurij Blažič
Tomaž Cokan
Tomaž Cokan
Andreja Mlekuž, Suzana Puš
Breda Vilicer
Katja Ilc Virant
Laura Javoršek
Teja Merhar
Teja Merhar
Robert Golja
Branka Rajner
Petra Debelak
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6. - 9.
6. – 9.
6., 7.
6.- 8.
1. – 9.

Šolski radio
Kulturni krožek
Kresnička
Zlata kuhalnica
Šolska skupnost in otroški parlament

Tinkara Hodnik
Tinkara Hodnik
Helena Janež
Laura Javoršek
Petra Poje

NAZIV DEJAVNOSTI
Zdravo za zabavo
Otroški pevski zbor
Ustvarjalnice
Ustvarjalne urice

MENTOR – ICA
Suzana Puš
Mitja Letig
Ana Marija Novak
Nataša Škulj

POŠ LIVOLD
RAZRED
1.- 3.
1. – 3.
1. -3.
1. – 3.

POŠ KOČEVSKA REKA
RAZRED
1. -4.
1.- 4.

NAZIV DEJAVNOSTI
Otroški pevski zbor
Ustvarjajmo skupaj

MENTOR – ICA
Mitja Letig
Irena Latin

2

Podaljšano bivanje - RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP)
V šolskem letu 2019/20 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:

UČITELJI V ODDELKIH RaP:
RaP 1 (1. razred): MARIJA BRUNER
RaP 2 (1., 2. razred): MOJCA BOC TURK
RaP 3 (2. razred): LADA OBRANOVIČ
RaP 4 (3. razred): VANJA GRIŠIN ŠERTELJ
RaP 5 (3. razred): KATJA TOMC ZOBEC
RaP 6 (4. razred): SILVA VLAŠIČ
RaP 7 (3., 4. razred): ANJA JANEŽ
RaP 8 (5. razred): ALENKA ROBIDA
LIVOLD (1., 2., 3.razred): JANA PUGELJ
KOČEVSKA REKA (1., 2., 3., 4. razred): ANA MARIJA NOVAK
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
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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),
- 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.
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Otroka lahko starši oz. osebe, ki so napisane na soglasju, prevzamejo le v času zvonjenja,
torej med odmori.
ŠOLSKI ZVONEC
5. ura: 11.20 – 12.05
6. ura: 12.10 – 12.55
7. ura: 13.00 – 13.45
8. ura: 13.50 – 14.40
9. ura: 14.45 – 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.

PRAVILA V RAZŠIRJENEM PROGRAMU 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
RaP 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 RaP predčasno dovoli učencu odhod domov samo s
pisnim dovoljenjem staršev.
Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakajo 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 RaP ne smejo uporabljati mobilnih telefonov in drugih podobnih elektronskih naprav.
Urniki in dodatna obvestila v zvezi z RaP so objavljena na vratih učilnic, v kateri poteka RaP.
Rap je razdeljen na 3 področja (gibanje in zdravje, kultura in tradicija, vsebine iz življenja in dela
šole).
Starši oz. osebe, ki so pooblaščene da prihajajo po otroka, ga iz dejavnosti RaP prevzamejo le ob
zvonenju.
RaP 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 RaP lahko opravijo govorilne ure v sklopu rednih govorilnih ur ali pa se dogovorijo z
učiteljico za drug termin.
V času RaP 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.
Strokovni delavci RaP 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 starše, da
se z otrokom večkrat pogovorijo o vseh navedenih pravilih, kajti sodelovanje pripomore k boljšemu
delu, h kakovostnim odnosom, k skupnim dosežkom in dobremu počutju učencev v šoli.
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NADSTANDARDNI PROGRAM
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
Krpan
Policist LEON svetuje
KULTURNA ŠOLA
RaP - ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Slovenska in eko bralna značka
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka

Izvajalci
Vladimira Obranovič
Laura Javoršek
Laura Javoršek
Breda Vilicer
Tanja Panić Bibić
Jurij Blažič
Policijska postaja Kočevje
Andreja Mlekuž, Breda Vilicer
Katja Tomc
Breda Vilicer
Andreja Jakovac
Breda Vilicer

Šolski projekti, projekti v sodelovanju z Občino Kočevje in projekti, ki jih izvajamo z društvi iz
lokalnega okolja:
Projekt
MLADI VIDIMO DLJE
Šolski ekovrt
Pečat šoli
Planinski tabor
Gledališki tabor v Bosljivi Loki s KUD Jazbec
in partnerji – avgust 2020

Izvajalci
Breda Vilicer, Andreja Mlekuž
Vladimira Obranovič, Polona Šterk
Monika Zdravič Ožanič, Robert Golja, Miran
Kač
Branka Rajner, Melita Berlan
Andreja Mlekuž, Suzana Puš, Gašper Jarni,
KUD Jazbec in partnerji

Medšolsko sodelovanje
Projekt
Gledališka mini karavana

Organizator
OŠ Ljubo Šercer

Izvajalci
Andreja Mlekuž, Suzana Puš

Druge zadolžitve in naloge
Za potrebe kakovostnega pedagoškega dela šole je ravnateljica imenovala naslednje vodje
komisij in skupin, ki pripravljajo novosti in skrbijo za razvoj šole.

Razvojni načrt šole
Skrbnica Načrta integritete
Skupina za pripravo Načrta integritete

Vodja
Razvojni tim (vodje aktivov)
Janja Murn
Andreja Mlekuž, Tomaž Cokan, Nevenka Cetinski,
Mirjana Šercer, Martin Vrščaj
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Skupina za pripravo vzgojnega načrta,
hišnega reda in pravil šolskega reda
(prenova)
Komisija za načrt varnih šolskih poti
Skupina za prehrano (6 članov)

Melita Berlan, Tomaž Cokan, Petra Poje, Andreja
Jakovac
Melita Berlan
Vodja: Laura Javoršek
Članice: Petra Poje, Ina Šerbec, Andreja Jakovac,
Tea Kordiš, Danica Pust

Šolska prehrana
Na šoli je organizirana šolska prehrana. Učenci se lahko prijavijo na štiri različne obroke - zajtrk,
šolsko malico, šolsko kosilo in popoldansko malico. Hrana se pripravlja v kuhinji na matični šoli.
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 9.25. Šolsko malico učenci razdelijo in
zaužijejo v učilnicah, kjer imajo učenci pouk drugo šolsko uro oziroma po športu v jedilnici. V
času malice so z učenci učitelji. Razdeljevanje kosil poteka od 12.00 do 13.30. Učenci kosijo v
jedilnici.
Organiziramo tudi zajtrk za učence v jutranjem varstvu in popoldansko malico za učence od 1.
do 5. razreda, ki so v RaP. Popoldansko malico razdelijo učitelji v učilnicah, zajtrkujejo v jedilnici.
Odgovorna oseba za pravilno sestavo jedilnikov in vodenje HACCP sistema v šolski kuhinji ter
spremljajoče vzgojno-izobraževalne dejavnosti in vodenje projektov na področju šolske
prehrane je vodja šolske prehrane Laura Javoršek. Za ustrezno izvajanje HACCP sistema v šolski
kuhinji so odgovorni vsi zaposleni v šolski kuhinji. Živila naroča vodja šolske kuhinje v
sodelovanju z vodjo šolske prehrane. V jedilnici med kosilom dežurajo učitelji in vodja prehrane,
sicer dežurajo v času kosila svojih učencev učitelji OPB. Šola mora učencem zagotoviti en obrok
dnevno, zaradi potreb učencev pa nudi štiri obroke dnevno.
Cene v šolskem letu 2019/20 ostajajo enake kot v predhodnem šolskem letu. Vsak dan
razdelimo 482 malic, 367 kosil, 102 popoldanski malici in 27 zajtrkov.

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. Objavljena so na spletni strani šole.
Prijave in odjave prehrane
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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.
Šolsko prehrano starši plačujejo s položnicami ali preko trajnika. Dvakrat letno (predvidoma
januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži
postopek plačila preko sodišča.
Skupina za šolsko prehrano
Skupina za šolsko prehrano daje mnenja in predloge glede šolske prehrane in obravnava
pripombe uporabnikov. Člani skupine za prehrano imajo štiriletni mandat (začetek mandata
september 2018). Ker so bili na novo imenovani v preteklem šolskem letu, novo imenovanje ni
potrebno. Za čas daljše upravičene odsotnosti ene članice se v letošnjem letu imenuje
nadomestnega člana, predstavnika razredne stopnje, v skupino za prehrano.
Skupino za prehrano sestavljajo (6 članov):
• vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano, Laura Javoršek
• šolska svetovalna delavka Petra Poje,
• vodja kuhinje Danica Pust,
• strokovni delavec razredne stopnje, imenovan na predlog učiteljskega zbora: Ina Šerbec
(porodniška),
• namestnik strokovnega delavca razredne stopnje, imenovan na predlog učiteljskega
zbora: Maja Žagar,
• strokovni delavec predmetne stopnje, imenovan na predlog učiteljskega zbora: Andreja
Jakovac,
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•

1 predstavnika staršev, imenovanega na predlog sveta staršev: Tea Kordiš, predstavnica
staršev.

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 ali na telefon: 01/893 92 59.

Razvojna prizadevanja za zdravo in kulturno prehranjevanje
Šolski prehrani bomo tudi v tem šolskem letu namenili posebno pozornost. Prav je, da si
zastavimo nekaj smernic, ki jih bomo spremljali preko leta:
• jedilniki bodo usklajeni s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah in priporočili o energijski in hranilni vrednosti šolskih obrokov,
• pri izbiri živil bodo imela prednost sveža zelenjava in sadje, polnovredna žita in žitni
izdelki, kakovostne maščobe, voda in naravni sokovi,
• uporabljali bomo čim več kakovostnih živil slovenskega porekla in živila, ki so bila
pridelana na čim bolj naraven način,
• kupovali bomo živila, ki imajo čim manj odvečne neracionalne embalaže, ki dodatno
obremenjuje okolje,
• učence bomo spodbujali k pitju vode,
• spodbujali bomo spoštljiv odnos do hrane in razvijali kulturo prehranjevanja,
• v jedilnici bomo poskušali zmanjšati hrup v času kosila, tako da bodo vsi lahko v miru in
kulturno zaužili obrok.
Kot vedno se pri uresničevanju zastavljenih ciljev obračamo tudi na starše, da bodo svoje otroke
spodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja in spoštljivemu odnosu do hrane.
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO
Načrtovanje pri predmetih:
• gospodinjstvo,
• izbirnih predmetih s področja prehrane (npr. sodobna priprava hrane),
• izbrane vsebine v okviru biologije in kemije.
Načrtovanje pri dejavnostih:
• ure oddelčne skupnosti (tematska obravnava),
• RaP,
• interesne dejavnosti,
• dnevi dejavnosti,
• projektno delo,
• ekskurzije,
• delavnice,
• predavanja.
Načrtovanje v okviru izvajanja projektov:
• Šolska shema – Šolsko sadje in zelenjava
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Tradicionalni slovenski zajtrk (Dan slovenske hrane)

Predlogi vsebin:
• Priporočila zdrave prehrane.
• Načini prehranjevanja.
• Človekove potrebe po hranilni in energijski vrednosti.
• Osnovne skupine živil.
• Spretnosti priprave in postrežbe hrane.
• Pripomočki oziroma naprave pri pripravi hrane.
• Namizna posoda in pribor.
• Pogrinjki za različne priložnosti.
• Obnašanje pri jedi.
• Shranjevanje živil.
• Pravilen način dela z živili.
• Znaki zastrupitev s hrano.
• Higiena pri delu in pri pripravi živil.
• Informacije, ki so na vsaki deklaraciji.
• Shujševalne diete in njihova škodljivost.
• Biološki odpadki in zmanjševanje količine zavržene hrane.
• Samooskrba, lokalna pridelava in kratke dobavne verige.
• Pomen ohranjanja kulturne krajine in izmenjava semen in sadik avtohtonih vrst
kulturnih rastlin.
DEJAVNOSTI ZA VZPODBUJANJE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA
Usmeritve:
• vključevanje svežega sadja in/ali zelenjave s poudarkom na vključevanju večje količine
zelenjave,
• vključevanje sezonsko pridelanih živil, živil, pridelanih na integriran ali ekološki način
ipd.,
• vzdrževanje ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja obrokov,
• nudenje zadostne količine pijače, predvsem zdravstveno ustrezne pitne vode, med
posameznimi obroki in nesladkanega čaja,
• vključevanje stročnic in polnozrnatih izdelkov iz različnih vrst žit in ajde,
• zmanjševanje količine živil z dodanim sladkorjem.
Časovni vidiki:
• čas zajtrka in malice - najmanj 20 minut,
• čas kosila - najmanj 30 minut,
• čas med obroki - najmanj 2 uri,
• čas telesne dejavnosti - vsaj eno uro po glavnem obroku (kosilu).

DEJAVNOSTI ZA VZPODBUJANJE KULTURNEGA PREHRANJEVANJA
Področja načrtovanja:
• umirjeno in prijetno vzdušje,
• estetsko urejen prostor,
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način postrežbe,
higiena rok, pravilno umivanje,
navodilo o osnovni kulturi lepega vedenja pri mizi.

Organizacija razdeljevanja in uživanja hrane
Organizator šolske prehrane, v sodelovanju z vodstvom šole predlaga oziroma organizira
primeren način razdeljevanja šolskih obrokov in ga na prvi učiteljski seji predstavi učiteljskemu
zboru.
SPREMLJANJE IN NADZOR
Notranje spremljanje vključuje najmanj enkrat letno preverjanje:
• stopnje zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano (z anketnim vprašalnikom),
• dejavnosti, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje oziroma kulturo
prehranjevanja,
• v okviru sestankov skupine za prehrano,
• (verifikacijo) sistema HACCP.
Zunanje spremljanje vključuje nadzor s strani različnih inšpekcijskih služb (npr. Nacionalni
inštitut za varno hrano ipd.) in občasno preverjanje skladnosti jedilnika s Smernicami zdravega
prehranjevanja v VIO s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE
Vodja šolske prehrane*, kuharsko osebje*, vodstvo šole in učitelji, ki sodelujejo pri
razdeljevanju šolskih obrokov se najmanj enkrat letno (*večkrat letno oziroma glede na
potrebe ob uvajanju novosti ali načrtovanju in vodenju javnih naročil) udeležijo
usposabljanja ali izobraževanja s področja prehrane.
Vsako leto se na šoli organizira usposabljanje s področja HACCP sistema. Dodatna
izobraževanja in usposabljanja lahko potekajo v okviru seminarjev in konferenc, ki jih
organizira ZRSŠ, Zdravstveni dom Kočevje, Pediatrična klinika v Ljubljani ali v okviru
projektov kot je Šolski lonec, Z roko v roki do kakovostne prehrane ipd.

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 2019/20 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. razred: Zdrave navade.
2. razred: Osebna higiena.
3. razred: Zdrav način življenja.
4. razred: Preprečevanje poškodb.
5. razred: Zasvojenost.
6. razred: Odraščanje.
7. razred: Pozitivna podoba in stres.
8. razred: Medosebni odnosi.
9. 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.

Varnost učencev in delavcev
Varnost je ena najpomembnejših vrednot. Šola je dolžna zagotoviti varnost učencem in delavcem
šole. To dosegamo z različnimi aktivnostmi na različnih področjih: zdravstveno in
zobozdravstveno varstvo učencev, zdravstveno varstvo delavcev, prometna varnost, varnost pri
delu v učilnicah. V tem šolskem letu bomo izvedli nekaj akcij glede varnosti v šoli in letno
evakuacijo na vseh treh lokacijah.
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Otroški parlament
Povzetek iz Konvencije o otrokovih pravicah (13. člen) :
Otroški (šolski) parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike
demokratičnega pogovora se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na
občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvaja
Zveza prijateljev mladine že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k
izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo učenci sami. V
programu ob podpori mentorjev in prostovoljcev sodelujejo učenci in dijaki iz večine slovenskih
šol.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev
glede na število oddelkov na šoli. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve,
predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.
Tema šolskega parlamenta v šolskem letu 2019/2020 je MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Izbrani
predstavniki šolskega parlamenta se bodo udeležili območnega, mestnega in regionalnega
šolskega parlamenta.
Šolski parlament vodi šolska pedagoginja Petra POJE.

Skupnost učencev
Predstavniki učencev od 1. do 9. razreda se srečujejo na sestankih skupnosti učencev, ki
potekajo enkrat mesečno. Skupnost učencev šole združuje vse oddelčne skupnosti. Skrbi za
uveljavljanje pravic in interesov vseh učencev. Vsaka oddelčna skupnost je zastopana z dvema
izvoljenima predstavnikoma.
Naloge skupnosti učencev:
- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, ekskurzij,
interesnih dejavnosti,
- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja razrednika, ravnatelja in
svet šole na morebitne kršitve,
- sodeluje pri oblikovanju in izrekanju vzgojnih ukrepov in postopkov pri morebitnih
kršitvah,
- sodeluje pri oblikovanju kriterijev za upravičenost do pohval, priznanj in nagrad,
- načrtuje in organizira skupne akcije,
- predlaga izboljšave bivalnega okolja (čistilne akcije, zbiranje odpadkov),
- oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
- spodbuja oddelčne skupnosti za različna tekmovanja,
- spremlja in spodbuja posebne dosežke učencev in jih objavi po šolskem radiu,
- sodeluje v otroškem parlamentu (na občinski in regionalni ravni).
Šolsko skupnost vodi šolska pedagoginja Petra POJE.

Publikacija 2019/2020

Stran 39

