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Uvod in namen dokumenta

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) šole je osrednji dokument šole, s katerim se določijo
vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom
in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja
šola. Nastal je na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št.
16/2007-UPB-5 ter spremembe), Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/1996, 81/2006-UPB3,
spremembe 63/2013) ter z upoštevanjem Zakona o uravnoteženju javnih financ - ZUJF, Ur. l. RS št.
40/2012).
Z LDN se določi delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s
katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj
učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi institucijami oz.
svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev
programa osnovne šole. V LDN OŠ Stročja vas so predstavljene programske vsebine učnovzgojnega procesa za šolsko leto 2019/20.
Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega in drugega dela so upoštevana tako zakonska določila na
področju šolstva kot pozitivne izkušnje iz preteklih let.
Upoštevane so tudi pobude in predlogi strokovnih organov šole, sveta staršev, zunanjih strokovnih
institucij in okolja šole. Letni delovni načrt obravnavajo in podajo mnenje ter podporo starši,
učenci in strokovni organi šole.

Izkaznica izobraževalnega zavoda
Osebna izkaznica
šole
Naziv šole

OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS

Naslov

Stročja vas 101 5

Pošta

9240 Ljutomer

Telefon

02 58 48 610

Faks

02 58 48 610

Elektronska pošta
Spletna stran šole

www.os-strocjavas.si

Ravnatelj/ica šole

Mateja Leskovar Polanič

Pomočnik/ca
ravnatelja šole
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Osebna izkaznica
šole
Tajništvo

Andreja Zadravec, Bojana Gošnjak

Računovodstvo

Jožica Rudolf

Matična številka

5085004

Številka vpisa v
razvid
Številka
transakcijskega
računa

01263-6030665958

Davčna številka

91516943

Številka stavbe v
katastru občine

kataster

Ustanovitelj šole in
Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas je Občina Ljutomer, Vrazova 1,
njegov sedež
9240 Ljutomer, podlaga pa je Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Stročja vas (Ur.l.RS 67/1999) z dne 5. 7. 1999, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas (Uradno glasilo Občine
Ljutomer št. 603/2007-10-5040) z dne 19. 12. 2007 in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas (Uradno glasilo Občine
Ljutomer št. 014/2009 - 10) z dne 02. 02. 2009.
Šolski okoliš

Šolski prostor

Ostali podatki o
zavodu

Za Osnovno šolo Stročja vas je ustanovitelj določil naslednji šolski okoliš: STROČJA VAS, PRISTAVA,
PRESIKA, NUNSKA GRABA, RINČETOVA GRABA, PODGRADJE, SLAMNJAK do hišne številke 31 in
GLOBOKA. Zaradi bližine šole ali iz drugih vzrokov pa prihajajo v šolo tudi učenci iz sosednjih
krajev.
Šolski prostor obsega stavbo, v kateri se nahajata šola in vrtec, s pripadajočo telovadnico ter
šolsko in vrtčevsko igrišče. V okolici šole je še parkirišče (zgornje ob vrtcu in spodnje ob šoli) ter
obsežna zelenica.
V letu 2009 se je šola preselila v novoizgrajene prostore na lokacijo ob vrtcu.
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Oddelki na šoli
Osnovna šola Stročja vas je enooddelčna osnovna šola.
V šolskem letu 2019/2020 obiskuje šolo 191 učencev (100 fantov in 91 deklet) v devetih oddelkih.
Tudi tokrat bo razredniku v pomoč sorazrednik.
razred število učencev število dečkov število deklic

razrednik

nadomestni razrednik

1 1. a

15

11

4 Brigita Pušenjak

Alenka Antolič

2 2. a

24

18

6 Janja Rajh

Tadeja Jurkovič

3 3.a

15

5

10 Boris Smodiš

4 4.a

20

12

8 Nataša Rus

5 5.a

24

12

12 Milena Pavličič Kozlar

Sašo Fijavž

6 6.a

27

11

16 Tina Matjašič

Monika Šalamun

7 7.a

16

7

8 8.a

24

14

10 Petra Šijanec Koren

Katja Vunderl

9 9. a

26

10

16 Jasna Ivanušič

Monika Panič Puconja

191

100

SKUPAJ

Bernardka Marinič
Daniela Škrobar

9 Nataša Horvatić Dolamič Marko Zanjkovič

91

Ostali zaposleni
zap. št.

strokovni delavci

raz.

predmet

1.
2.
3.
4.

Brigita Pušenjak
Janja Rajh
Boris Smodiš
Nataša Rus

1.
2.
3.
4.

5.

5.

8.
9.

Milena Pavličič
Kozlar
Tina Matjašič
Nataša Horvatić
Dolamič
Petra Šijanec Koren
Jasna Ivanušič

vsi predmeti, DOP/DOD, ID- folklora
vsi predmeti, DOP/DOD, DSP
vsi predmeti, DOP/DOP, DSP, ID TEH
vsi predmeti, (razen ŠPO), DOP/DOD, DSP,
$MAT 5.r, $ SLJ 5. r
vsi predmeti (razen ŠPO, TJN), DSP,
DOP/DOD
ŠVZ, IŠP, OPB
BIO, PUT, OPB, DSP

10.

Marko Zanjkovič

11.
12.
13.
14.
15.

Daniela Škrobar
Bernardka Marinič
Monika Šalamun
Sašo Fijavž
Tadeja Jurkovič

16.
17.

Katja Vunderl
Mateja L. Polanič

6.
7.

6.
7.
8.
9.

SLJ, IP GKL, DOD/DOP, DNU
TJN 5., 6., 7., 8., 9. r, DOP/DOD, , IP: AN 7.,
8., 9. r
$MAT 6., 8., 9. r, TIT, NIP RAČ, R_OID, IP
OGUS, IP UBE, DOP/DOD, DSP
KEM, NAR, DNU, LAB, OPB, DOP/DOD, DSP
$SLJ 6., 8., 9. r. (skupine), DKE
$TJN 6., 8., 9. r, ZGO, KNJ, DSP
ŠPO 4., 6., 7., 8., 9. r, OPB, IŠP, ŠZZ
MAT 6.,7., 8., 9. r, FIZ, DOP/DOD, JUV,
DSP, LAB
GUM 6., 7., 8., 9. r, OPZ, MPZ, JUV
RAV, DNU
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Monika Panič
Puconja
Alenka Antolič
Mojca Stajnko
Vitomir Kaučič
Alan Dreven
Nina Štuhec
Metoda Ljubec
Alenka Tancoš
Tjaša Čamernik
Darja Makoter
Nina Vozlič

DSP, PUT, DNU, SVD (šola in vrtec),
2. strokovna delavka v 1. r, JUV, vrtec
spremljevalka GOO
LUM, LS I
GEO
DSP
TJN 2. r., 6., 7. r., NIP 1. r NEM
DSP
logoped
GOS 6, IP SPH
Organizator šolske prehrane šole in vrtca

Delovni čas na šoli
Za lažjo orientacijo za vse, ki se srečujemo vsak dan, objavljamo delovni čas zaposlenih na OŠ Stročja vas.

Delovni čas in uradne ure vodstvenih, svetovalnih in drugih strokovno-pedagoških delavcev:
od 7.00 do 15. ure, glede na letno organizacijo dela (urnik).
ponedeljek
skupina zaposlenih

od

do

torek
od

do

sreda
od

do

četrtek
od

do

petek
od

do

tajništvo

7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 -

računovodstvo

7:00 - 15:00 - 7:00 - 0:00 - 7:00 - 15:00 - 0:00 - 0:00 - 7:00 - 13:00 -

ravnateljica

7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 -

učitelji

7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 - 7:00 - 15:00 -

čistilke

13:00 - 21:00 - 13:00 - 21:00 - 13:00 - 21:00 - 13:00 - 21:00 - 13:00 - 21:00 -

svetovalna služba

7:00 - 14:00 - 7:00 - 14:00 - 7:00 - 14:00 - 7:00 - 14:00 - 7:00 - 14:00 -

Načrt izobraževanja strokovnih delavcev
Ime in
priimek

Naslov izobraževanja Izvajalec
izobraževanja

Termin

Število dni Kraj izobraževanja

Sašo Fijavž Študijska skupina
ŠPORT

Zavod RS za
šolstvo

22.08.2019

1 Murska Sobota

Mateja
Leskovar
Polanič

OPOLNOMOČENJE

Dejan Sotirov

09.09.2019

1 OŠ Stročja vas

Mateja
Leskovar
Polanič

MOTIVACIJA

dr. Aleksander
Zadel

07.10.2019

1 Ljutomer

Mateja
Leskovar
Polanič

Vzgoja v sodobnem
času

dr. Sebastjan
Kristovič

05.02.2020

1 Stročja vas
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Ime in
priimek

Naslov izobraževanja Izvajalec
izobraževanja

Termin

Mateja
Leskovar
Polanič

Konferenca za
ravnatelje

28.08.2019

1 Brdo pri Kranju

Mateja
Leskovar
Polanič

Strokovna srečanja ZRSŠ OE MS
ravnateljev Pomurja

22.06.2020

5 Šole v Pomurju

Mateja
Leskovar
Polanič

Aktiv ravnateljev UE
Ljutomer

OŠ Stročja vas,
ravnatelji

22.06.2020

5 Stročja vas

Mateja
Leskovar
Polanič

Testing panel for
teachers

Evropska
komisija

21.11.2019

2 Bruselj

Mateja
Leskovar
Polanič

Mreže učečih se šol

Šola za
ravnatelje

29.05.2020

Brigita
Pušenjak

Jesenski seminar za
vodje ŠEV

ITR

12.11.2019

1 Ljubljana

Brigita
Pušenjak

Programska
delavnica - folklora

JSKD OE
Ljutomer

11.01.2020

1 Ljutomer

Monika
Šalamun

Študijsko srečanje za ZRSŠ
knjižnično dejavnost

08.10.2019

1 Črenševci

Tina
Matjašič

Študijska skupina
ŠPORT

Zavod RS za
šolstvo

22.08.2019

1 Murska Sobota

Tina
Matjašič

Moj SLOfit

Fakulteta za
šport

28.08.2019

1 Ljubljana

ŠR, ZRSŠ

Število dni Kraj izobraževanja

10 Ljubljana, Stročja vas

Terminski načrt hospitacij
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 49. členu med drugimi pristojnostmi
ravnatelja opredeljuje tudi:
spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev ter prisostvovanje
pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oz. učiteljev, spremljanje njihovega dela in
svetovanje.
Tudi v šolskem letu 2019/20 bo ravnateljica izvajala spremljavo pedagoškega dela učiteljev.
Osrednja tema spremljanja bodo medpredmetne povezave in v povezavi z vsem tem vključevanje
elementov formativnega spremljanja. Učitelje pa spodbujamo, da v spremljavo vključijo tudi delo z
nadarjenimi učenci ter medpredmetne povezave.
ime in priimek strokovnega
delavca, kjer poteka
opazovanje

opazovalec

ostali prisotni - ime in
razred in
predmet
priimek/skupina
oddelek

datum
hospitacije/obiska
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1 Alan Dreven

Mateja
Leskovar
Polanič

GEO

7.a

18.11.2019

2 Alenka Antolič

Mateja
Leskovar
Polanič

LUM

1. a

19.11.2019

3 Bernardka Marinič

Mateja
Leskovar
Polanič

SLJ

8.a

20.11.2019

4 Boris Smodiš

Mateja
Leskovar
Polanič

SPO

3.a

23.09.2019

5 Brigita Pušenjak

Mateja
Leskovar
Polanič

MAT

1. a

26.11.2019

6 Daniela Škrobar

Mateja
Leskovar
Polanič

KEM

8.a

18.02.2020

7 Janja Rajh

Mateja
Leskovar
Polanič

SLJ

2. a

10.12.2019

8 Jasna Ivanušič

Mateja
Leskovar
Polanič

TJN

8.a

18.02.2020

9 Katja Vunderl

Mateja
Leskovar
Polanič

GUM

6.a

16.12.2019

10 Marko Zanjkovič

Mateja
Leskovar
Polanič

TIT

7.a

11.12.2019

11 Metoda Ljubec

Mateja
Leskovar
Polanič

TJN

4.a

15.11.2019

12 Milena Pavličič Kozlar

Mateja
Leskovar
Polanič

SLJ

5.a

17.12.2019

13 Monika Šalamun

Mateja
Leskovar
Polanič

Jasna Ivanušič

TJN

8.a

18.02.2020

14 Nataša Horvatić Dolamič

Mateja
Leskovar
Polanič

Daniela Škrobar

BIO

8.a

18.02.2020

15 Nataša Rus

Mateja
Leskovar
Polanič

MAT

4.a

12.12.2019

16 Petra Šijanec Koren

Mateja
Leskovar
Polanič

SLJ

9. a

02.03.2020

Nataša Horvatić
Dolamič

Monika Šalamun
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17 Sašo Fijavž

Mateja
Leskovar
Polanič

ŠPO

9. a

21.01.2020

18 Tadeja Jurkovič

Mateja
Leskovar
Polanič

FIZ

9. a

26.02.2020

19 Tina Matjašič

Mateja
Leskovar
Polanič

ŠPO

6.a

18.12.2019

20 Vitomir Kaučič

Mateja
Leskovar
Polanič

LUM

7.a

23.12.2019

Terminski načrt letnih pogovorov
PRI LETNEM REDNEM POGOVORU gre za poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, ko se
pogovorita o vsem, kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo ter motivacijo in uspešnost
sodelavca. Je pregled preteklosti, sedanjosti in načrtov za prihodnost. Izvaja se redno v enakih
časovnih obdobjih, toda najmanj enkrat letno. Je vnparej dogovorjeno in planirano srečanje, na
katerem si vodja in sodelavec v miru razložita svoja razmišljanja o sodelavčevem preteklem in
sedanjem delu, pričakovanjih, načrtih in željah, o možnem napredovanju in osebnem razvoju,
predvidenih ali želenih spremembah in drugih stvareh, ki so pomembne za oba in vplivajo na
sodelavčevo uspešnost pri delu.

Predmetnik
Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole določata, da se šolsko leto
začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja
največ 38 tednov po pet dni v tednu.
Šolsko leto 2019/20 bo imelo 189 šolskih dni. Petek, 3. 1. 2020 pa je prost dan, po navodilih
Ministrstva.
Predmetnik osnovne šole je v priponki.

Urnik obveznega programa
Šolski urnik je vrstni red učnih predmetov v delovnem dnevu oziroma tednu in tudi drugih dejavnosti in
dogodkov. Naš urnik je razdeljen na lihe in sode tedne. Kar nekaj predmetov se izvaja fleksibilno, to pomeni
da se ure predmeta izvedejo strjeno v prvi ali drugi polovici leta. Imamo kar nekaj gostujočih učiteljev
katerim je potrebno urnik časovno prilagoditi.
Celoten urnik je priloga LDN.
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Dnevi dejavnosti
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in
predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem
načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so
omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih
in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v
kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem
Okolju.
V šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem programu obveznega izobraževanja znese 135 dni, to je
več kot 75 % dni, namenjenih pouku v enem šolskem letu.
Posamezni dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur.

Kulturni dan
Sodelujoči
razredi

Vodja

Nosilec

Aktivnosti

Kraj

Datum

7., 8., 9.

Katja Vunderl

II. gimnazija Maribor

Muzikal Figarova svatba

Maribor

20.02.2020

1. a

Brigita Pušenjak razrednik

1. a,2. a,3.a

Brigita Pušenjak razredniki

Otroški parlament in jelkovanje

Stročja vas 24.12.2019

1. a,2. a,3.a

Janja Rajh

OŠ Stročja vas

8 krogov odličnosti

Stročja vas 31.01.2020

2. a

Janja Rajh

OŠ Stročja vas

3.a

Boris Smodiš

razrednik

4.a

Nataša Rus

Razredničarka

4.a

Nataša Rus

OŠ Stročja vas

8 krogov odličnosti

šola

20.02.2020

4.a

Nataša Rus

razredničarka

Glede na ponudbo med letom

šola

20.05.2020

5.a,6.a

Milena Pavličič OŠ Stročja vas
Kozlar

Ljubljana, naše glavno mesto

Ljubljana

05.06.2020

5.a,6.a

Milena Pavličič CŠOD Cerkno
Kozlar

Ogled bolnice Franje (CŠOD)

Cerkno

20.12.2019

7.a,8.a

Petra Šijanec
Koren

Turistično informacijski
center Vrhnika

Vrhnika

29.05.2020

7.a, 8., 9.

Razredniki

Razredničarka

Jelkovanje, otroški parlament,
proslava

Stročja vas 24.12.2019

9. a

Jasna Ivanušič

šola

Zaključna ekskurzija

Ljubljana

1.a, 2.,a, 3.a

Delavnice Otroški parlament:
Moja poklicna prihodnost

Delavnice OP – Moja poklicna
prihodnost
Delavnice OP - moja poklicna
prihodnost
Jelkovanje, otroški parlament,
proslava

Po poti Cankarjeve mladosti in 8
krogov odličnosti

Glede na ponudbo med letom

Stročja vas 10.12.2019

Stročja vas 24.12.2019

OŠ Stročja 03.12.2019
vas
Stročja vas 24.12.2019

29.05.2020
24.06.2019
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Naravoslovni dan
Sodelujoči razredi

Vodja

Nosilec

1. a

Brigita
Pušenjak

ZD Ljutomer

1. a,2. a,3.a

Brigita
Pušenjak

KSP Ljutomer, JP
Prlekija

Aktivnosti

Kraj

Datum

Skrb za zdravje

Ljutomer,
Stročja vas

09.04.2020

Ljutomer

27.03.2020

Stročja vas

15.11.2019

24.12.2019

Ogled čistilne naprave in
zbirnega centra odpadkov

1. a,2.
Nataša
a,3.a,4.a,5.a,6.a,7.a,8.a,9. a Horvatić
Dolamič

OŠ Stročja vas

2. a

Janja Rajh

ZD Ljutomer

Skrb za zdravje

Stročja vas,
Ljutomer

3.a

Boris Smodiš ZD Ljutomer

Skrb za zdravje

ZD Ljutomer 17.10.2019

4.a

Nataša Rus

Zdravstveni dom
Ljutomer

4.a , 9. a

Daniela
Škrobar

SŠGT Radenci

5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

ZD Ljutomer

5.a,6.a

Milena
Pavličič
Kozlar

CŠOD Cerkno

6.a

Tina Matjašič ZD Ljutomer

7.a

Nataša
Horvatić
Dolamič

ZD Ljutomer

7.a,8.a,9. a

Tadeja
Jurkovič

ODISEJA

8. a

Petra Šijanec ZD Ljutomer
Koren

Skrb za zdravje (8. razred)

9. a

Nataša
Horvatić
Dolamič

Biološke vsebine (9. razred) Stročja vas

OŠ Stročja vas;
Nataša Horvatić
Dolamič

Tradicionalni slovenski
zajtrk (1. - 9. razred)

Skrb za zdravje
(zobozdravniški pregled,
vzgoja za zdravje)
Kuharske delavnice na SŠGT
Radenci
Skrb za zdravje;
zasvojenost, zobozdravniški
pregled
Živim v naravi (CŠOD)

Skrb za zdravje (6. razred)
Skrb za zdravje (7. razred)

Astronomija

Ljutomer

16.04.2020

Radenci

02.12.2019

Ljutomer

30.04.2020

Cerkno

20.12.2019

Ljutomer

30.11.2019

Ljutomer

30.09.2019

Stročja vas

18.12.2019

Ljutomer

22.12.2019
27.11.2019

Športni dan
Sodelujoči razredi

Vodja

Nosilec

Aktivnosti

Kraj

Datum

1. a

Alenka
Antolič

Učitelji

Pohod z vrtcem

Podgradje Slamnjak

09.10.2019

1. a

Boris
Smodiš

OŠ Stročja vas

Plavanje

Hardek

17.04.2020
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Sodelujoči razredi

Vodja

Nosilec

Aktivnosti

Kraj

Datum

1. a

Alenka
Antolič

Učitelji

Sankanje

Stročja vas

16.01.2020

1. a,2. a,3.a

Boris
Smodiš

OŠ Stročja vas

Atlestski troboj

OŠ Stročja vas

22.05.2020

1. a,2. a,3.a,4.a

Alenka
Antolič

Učitelji

Pohodništvo Rogla

Rogla

09.06.2020

2. a

Boris
Smodiš

OŠ Stročja vas

Plavanje

Hardek

17.04.2020

2. a,3.a

Janja Rajh

CŠOD

Pohod

Kočevje

20.09.2019

2. a,3.a

Janja Rajh

CŠOD

Kočevje

20.09.2019

3.a

Boris
Smodiš

OŠ Stročja vas

Hardek

10.04.2020

4.a

Nataša Rus Učitelji, učitelji smučanja

Mariborsko
Pohorje

14.01.2020

Stročja vas

26.09.2019

Kanuizem
Plavanje
Smučanje "Šolar na
smuči"

4.a,5.a,6.a,7.a,8.a,9. Sašo Fijavž OŠ STROČJA VAS
a

Orientacija

5.a,6.a

Tina
Matjašič

Spremljevalci in dodatni
izvajalci iz CŠOD

Plavanje.

Cerkno

10.12.2019

5.a,6.a

Tina
Matjašič

Spremljevalci in dodatni
izvajalci iz CŠOD

Pohod.

Cerkno

12.12.2019

5.a,6.a,7.a,8.a,9. a

Sašo Fijavž OŠ Stročja vas

Maribor

16.12.2019

7.a,8.a,9. a,4.a

Sašo Fijavž OŠ STROČJA VAS

Plavanje

Banovci

11.06.2020

9. a,8.a,7.a

Sašo Fijavž športna zveza

Športne igre

Ljutomer

20.05.2020

9.
a,8.a,7.a,6.a,5.a,4.a

Sašo Fijavž OŠ Stročja vas

ATLETSKI TROBOJ

Stročja vas

23.04.2020

Drsanje /Smučanje

Tehniški dan
Sodelujoči razredi

Vodja

Nosilec

Aktivnosti

Kraj

Datum

1. a

Alenka
Antolič

Učitelji

Priprava jedi

Stročja
vas

05.03.2020

1. a

Brigita
Pušenjak

razrednik

Tehniški izdelek

Stročja
vas

25.03.2020

1. a,2.
Alenka
a,3.a,4.a,5.a,6.a,7.a,8.a,9. a Antolič

Učitelji in zunanji
Novoletne delavnice
sodelavci

Stročja
vas

28.11.2019

2. a

Janja Rajh

OŠ Stročja vas

Ločevanje snovi

Stročja
vas

14.02.2020

2. a,3.a

Janja Rajh

CŠOD

Tehniški izdelek

Kočevje

20.09.2019

3.a

Boris Smodiš razrednik

OŠ
Stročja
vas

11.03.2020

Izdelek za mamice
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Sodelujoči razredi

Vodja

Nosilec

Aktivnosti

Kraj

Datum

4.a

Nataša Rus

Razredničarka

Izdelovanje ljudskih glasbil

Šola

06.03.2020

4.a

Nataša Rus

Nataša Rus

Izdelek iz odpadne embalaže

Šola

23.04.2020

4.a

Nataša Rus

razredničarka

Elektrika - električni krog

Stročja
vas

20.03.2020

5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

OŠ Stročja vas

Stročja
vas

22.06.2020

5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

OŠ Stročja vas

Stročja
Tehniški izdelek: mlin na veter
vas
in lesen čoln s pogonom na
elastiko

31.01.2020

5.a

Sašo Fijavž

Stročja vas

Kolesarski izpit

Stročja
vas

8. 11. 2019

7.a,8.a

Petra Šijanec Tehniški muzej
Koren
Bistra

Bistra

29.05.2020

7.a, 8. a, 9.a

Daniela
Škrobar

SŠGT Radenci

Radenci

02.12.2019

9. a

Jasna
Ivanušič

šola

Stročja
vas

10.06.2020

7.a, 8. a

Tehniški izdelek: škripec,
dvigalo, gugalnica

Tehniški muzej Bistra in 8
krogov odličnosti
Kuharske delavnice na SŠGT
Radenci
Valeta
Glede na ponudbo

24.06.2019

Urnik dodatne strokovne pomoči
V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na šoli izvajamo dodatno strokovno pomoč
za učence, ki potrebujejo prilagojen način šolskega dela. Podlaga za izvajanje dodatne strokovne pomoči so
odločbe o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Učenci, ki so deležni DSP, so usmerjeni v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč izvajajo v
skladu z odločbo specialne pedagoginje, inkluzivna pedagoginja, pedagoginja, logopedinja in učitelji. V
šolskem letu 2019/2020 je na šoli 17 učencev s posebnimi potrebami.

Urnik dežurstev v skupnih prostorih
Učitelji izvajajo dežurstvo in varstvo zjutraj pred poukom, med odmori, v času glavnega odmora, v času
prostih ur učencev ter po pouku.
Seznam dežurstev je v zbornici šole.

Nacionalno preverjanje znanja v OŠ
Nacionalno preverjanje znanja je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake
preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne
predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni
načrti. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.
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Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Namenjena
je učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.
Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo:
prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
učinkovito sproti preverjati kakovost učnih načrtov,
pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in učence,
prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,
razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.
predmet

termin

nosilec

Pomoč pri izvedbi

1 SLJ

Tor, 06.05.2020 Mateja Leskovar Polanič

Janja Rajh

2 MATEMATIKA

Čet., 07.05.2020 Mateja Leskovar Polanič

Janja Rajh

3 NEMŠČINA 6. r Pon., 11.05.2020 Mateja Leskovar Polanič

Janja Rajh

4 ZGODOVINA 9. r Pon., 11.05.2020 Mateja Leskovar Polanič

Janja Rajh

Poročilo o izvajanju bo izdelal Mateja Leskovar Polanič

Urnik podaljšanega bivanja
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Vanj se učenci
vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Cilji podaljšanega bivanja se
prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz
vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.
Pri prehrani pa poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in prehrani učencev v šoli.
Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente:
-

samostojno učenje,

-

sprostitveno dejavnost,

-

ustvarjalno preživljanje prostega časa in

-

prehrano.

Urnik učiteljev, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja je v prilogi. Podaljšano bivanje poteka vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 11.55 in 15.45. Podaljšano bivanje v šolskem letu 2019/20 izvajajo
učitelji: Alenka Antolič, Nataša Horvatić Dolamič, Daniela Škrobar, Sašo Fijavž, Tina Matjašič, Bernardka
Marinič.

Urnik jutranjega varstva
Namenjeno je učencem 1. razreda. Vsak dan traja od 5.30 do 7.30 in se izvaja v učilnici 1. razreda.
Učiteljice jutranjega varstva so:
-

PONEDELJEK: Katja Vunderl

-

TOREK: Tadeja Jurkovič

-

SREDA: Bernardka Marinič

-

ČETRTEK: Tadeja Jurkovič
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-

PETEK: Bernardka Marinič.

Starši pripeljejo zjutraj otroka do garderobe, učenci pridejo do učilnice, kjer jih prevzame učiteljica. Ob 7.30
se učenci vključijo v interesne dejavnosti oz. nadaljnje varstvo.
V jutranjem varstvu se ukvarjamo z naslednjimi dejavnostmi:
– spoznavanje kotičkov
– sestavljanje sestavljank
– gradnja s kockami
– oblikovanje iz škatlic
– likovno ustvarjanje
– sprostitvene dejavnosti
– družabne igre
– konstrukcijske igre
– igre v kotičkih
– poslušanje pravljic, pesmic…
– branje knjig, revij…
– elementarne igre
– izrezovaje, oblikovanje in lepljenje iz papirja
– dramatizacija z lutkami
– rekreacija
– priprava na pouk.
Učenci imajo tudi možnost zajtrka (ob 7. uri).

Urnik krožkov in interesnih dejavnosti
Interesna dejavnost

Aktivnosti / Termin

Vključeni
razredi

Mentor

Otroški pevski zbor

ponedeljek, 6. ura; sreda, 0. ura

1. - 5. r.

Katja Vunderl

Igriva matematika

petek 0. ura

1. - 6.

Boris Smodiš

Športni krožek

torek, 0. uro

1., 2., 3.

Janja Rajh

Likovni krožek

Četrtek, 6. šolska ura

1., 2., 3.

Alenka Antolič

Šolski ekovrt

po dogovoru

1.-3.

Brigita Pušenjak

Folklora

turnus: torek 5. ura ali četrtek 0. ura

1.-3., 4.-9.

Brigita Pušenjak

Bralna značka

po dogovoru

2.

Janja Rajh

Bralna značka

po dogovoru

3.

Boris Smodiš

Vesela šola

Po dogovoru pred tekmovanjem

4.- 9.

Milena Pavličič Kozlar

Tehnika

Četrtek 6. ura

4.-6.

Marko Zanjkovič

Skupnost učencev šole

Drugi torek v mesecu

4.-9.

Daniela Škrobar

Tamburaški krožek

petek 6. ura

4.-9.

Milena Pavličič Kozlar

Gimnastika in ples

Četrtek, po dogovoru.

4-6

Tina Matjašič

Bralna značka

ponedeljek 6. uro

5.

Milena Pavličič Kozlar

Čebelarski krožek

Četrtek 0. ura in po dogovoru

5., 6., 7., 8. in 9. Nataša Horvatić
Dolamič
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Interesna dejavnost

Aktivnosti / Termin

Vključeni
razredi

Mentor

Mladinski pevski zbor

ponedeljek, 7. ura; sreda, 6. in 7. ura

6. - 9. r.

Katja Vunderl

Dramsko recitacijski
krožek

Na proslavah, prireditvah

6., 7., 8., 9.

Petra Šijanec Koren

Bralna značka od 6. do
9.razreda

branje mladinske literature, ob sredah od 7.30 do 6.,7.,8.,9.
8.15 ali po dogovoru

Monika Šalamun

Bralna značka

po dogovoru

1.

Brigita Pušenjak

Bralna značka

po dogovoru

4.

Nataša Rus

Dramski krožek

ponedeljek, 7.30

6. do 9.

Bernardka Marinič

Tehniški krožek

Torek, 6. ura

3. in 4.r

Nataša Rus

Prva pomoč

Po dogovoru

8. in 7. r

Sašo Fijavž

Urnik tekmovanj
Odgovorna oseba

Disciplina

Tip
tekmovanja

Termin

1 Sašo Fijavž

Odbojka starejše učenke

medobčinsko

28.11.2019

2 Sašo Fijavž

Namizni tenis posamično

medobčinsko

05.12.2019

3 Sašo Fijavž

šah posamezno

medobčinsko

22.11.2019

4 Sašo Fijavž

PIONEER BALL

medobčinsko

16.04.2020

5 Sašo Fijavž

Odbojka področno

področno

08.04.2020

6 Sašo Fijavž

Mala odbojka področno

področno

26.03.2020

7 Bernardka Marinič

Tekmovanje slovenščine za Cankarjevo priznanje

šolsko

12.11.2019

8 Bernardka Marinič

Mehurčki

šolsko

02.04.2020

9 Bernardka Marinič

Tekmovanje slovenščine za Cankarjevo priznanje

področno

09.01.2020

10 Boris Smodiš

Športne igre

medobčinsko

14.05.2020

11 Boris Smodiš

Matemček

šolsko

08.11.2019

12 Boris Smodiš

Matemček

državno

23.11.2019

13 Boris Smodiš

Igrivi Matemček

šolsko

23.10.2020

14 Boris Smodiš

Igrivi Matemček

državno

08.11.2019

15 Boris Smodiš

Logična pošast

šolsko

08.05.2020

16 Boris Smodiš

Logična pošast

državno

22.05.2020

17 Boris Smodiš

Igriva Logična pošast

šolsko

30.04.2020

18 Boris Smodiš

Igriva Logična pošast

državno

08.05.2020

19 Brigita Pušenjak

Območna revija otroških folklornih skupin

medobčinsko

01.04.2020

20 Daniela Škrobar

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

šolsko

11.10.2019

21 Daniela Škrobar

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

državno

16.11.2019

22 Daniela Škrobar

Šolsko izbirno tekmovanje iz znanja kemije

šolsko

31.01.2020

23 Daniela Škrobar

Državno tekmovanje iz znanja kemije

državno

04.04.2020

24 Jasna Ivanušič

Nemščina

šolsko

13.11.2019

25 Jasna Ivanušič

Nemščina

državno

12.03.2020

26 Katja Vunderl

Območna revija pevskih zborov

medobčinsko

21.04.2020

27 Marko Zanjkovič

Tekmovanje BOBER

šolsko

12.11.2019

28 Marko Zanjkovič

Razvedrilna matematika

šolsko

04.12.2019
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Odgovorna oseba

Disciplina

Tip
tekmovanja

Termin

29 Marko Zanjkovič

Konstruktorstvo

področno

03.04.2020

30 Marko Zanjkovič

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova
priznanja

šolsko

19.03.2020

31 Milena Pavličič Kozlar Vesela šola

šolsko

11.03.2020

32 Milena Pavličič Kozlar Vesela šola

državno

08.04.2020

33 Nataša Horvatić
Dolamič

Tekmovanje iz znanja BIO

šolsko

16.10.2019

34 Nataša Horvatić
Dolamič

Tekmovanje iz znanja BIO

državno

29.11.2019

35 Nataša Horvatić
Dolamič

Tekmovanje iz znanja BIO

državno

09.05.2020

36 Sašo Fijavž

Mali nogomet ml. učenci (trojke)

medobčinsko

17.04.2020

37 Sašo Fijavž

Atletika posamično

medobčinsko

07.05.2020

38 Sašo Fijavž

Odbojka starejši učenci

medobčinsko

26.11.2019

39 Sašo Fijavž

Namizni tenis ekipno

medobčinsko

12.12.2019

40 Sašo Fijavž

Košarka učenci U12

medobčinsko

09.01.2020

41 Sašo Fijavž

Košarka učenke U12

medobčinsko

09.01.2020

42 Sašo Fijavž

Mala odbojka učenci U12

medobčinsko

23.01.2020

43 Sašo Fijavž

Mala odbojka učenke U12

medobčinsko

06.02.2020

44 Sašo Fijavž

Košarka mlajši učenci

medobčinsko

13.02.2020

45 Sašo Fijavž

Med dvema ognjema

medobčinsko

05.03.2020

46 Sašo Fijavž

Mali nogomet ml. učenci

medobčinsko

12.03.2020

47 Sašo Fijavž

Mali nogomet ml. učenke U12

medobčinsko

17.09.2019

48 Sašo Fijavž

Med dvema ognjema 5. in 6. r

medobčinsko

19.03.2020

49 Sašo Fijavž

Mini odbojka mlajši učenci

medobčinsko

09.04.2020

50 Sašo Fijavž

Mini odbojka mlajše učenke

medobčinsko

07.04.2020

51 Sašo Fijavž

Mali nogomet (st. učenci)

medobčinsko

26.09.2019

52 Sašo Fijavž

Mali nogomet (st. učenke)

medobčinsko

03.10.2019

53 Sašo Fijavž

Kros

medobčinsko

10.10.2019

54 Sašo Fijavž

Rokomet st. učenci

medobčinsko

17.10.2019

55 Sašo Fijavž

Rokomet st. učenke

medobčinsko

17.10.2019

56 Sašo Fijavž

Košarka st. učenke

medobčinsko

24.10.2019

57 Sašo Fijavž

Košarka st. učenci

medobčinsko

07.11.2019

58 Sašo Fijavž

Badminton posamično

medobčinsko

14.11.2019

59 Sašo Fijavž

Badminton ekipno

medobčinsko

21.11.2019

60 Sašo Fijavž

Atletski troboj

medobčinsko

15.05.2020

61 Sašo Fijavž

Odbojka na mivki st. učenci

medobčinsko

28.05.2020

62 Sašo Fijavž

Odbojka na mivki st. učenke

medobčinsko

29.05.2020

63 Sašo Fijavž

Atletika - področno

področno

26.05.2020

64 Sašo Fijavž

Atletika finale

državno

03.06.2020

65 Sašo Fijavž

Mini odbojka področno

medobčinsko

27.04.2020
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Odgovorna oseba

Disciplina

Tip
tekmovanja

Termin

66 Tadeja Jurkovič

Tekmovanje iz znanja logike

šolsko

26.09.2019

67 Tadeja Jurkovič

Tekmovanje iz znanja logike

državno

19.10.2019

68 Tadeja Jurkovič

Tekmovanje iz znanja astronomije

šolsko

12.12.2019

69 Tadeja Jurkovič

Tekmovanje iz znanja astronomije

državno

11.01.2020

70 Tadeja Jurkovič

Tekmovanje iz znanja fizike

šolsko

05.02.2020

71 Tadeja Jurkovič

Tekmovanje iz znanja fizike

področno

27.03.2020

72 Tadeja Jurkovič

Tekmovanje iz znanja fizike

državno

09.05.2020

Statistika po tipih tekmovanj
Tip tekmovanja Število tekmovanj
šolsko

17

področno

6

medobčinsko

35

državno

14

Skupaj

72

Šola v naravi in tabori
S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, dejavnosti in
vsebine iz več učnih načrtov so vezani na drugačno izvedbo (na primer terensko delo, projektne naloge,
športne dejavnosti) in za katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja
različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor, to je povezava z okoljem, v katerem
šola v naravi poteka. Program šole v naravi se za skupine učencev praviloma izvaja v naravnem okolju. Prav
ta specifična organizacijska oblika zagotavlja večjo možnost izvajanja vseh elementov socialnointegracijske
vloge vzgojno-izobraževalnega programa.
Šola ob soglasju staršev zagotovi pogoje za šolo v naravi in jo organizira. Vsaka šola sama oblikuje izvedbeni
program, pri čemer upošteva cilje in načela splošnega programa šole v naravi ter okoliščine in materialne
možnosti učencev.
Šola lahko organizira šolo v naravi v različnih krajih, letnih časih in različnem trajanju/obsegu, izvaja jo v
okviru števila ur osnovnošolskega izobraževanja.
Sodelujoči
Vodja
razredi

Vrsta
Nosilec Opis dejavnosti in sodelujoči
dneva
Šola v
CŠOD
naravi

Kraj

Termin

Cena

Učenci 2. in 3. razreda se bodo udeležili športnonaravoslovne šole v naravi v Kočevju v domu
Kočevje 16.09.2019 117,00
Jurček, v času od 16.-20. 9. 2019.

2. a,3.a

Alenka
Antolič

6.a,5.a

V šoli v naravi bomo izvedli en naravoslovni, en
Tina
Šola v CŠOD
Matjašič naravi Cerkno kulturni, dva športna dneva in dan pouka po
predmetih. Ogledali so bomo partizansko

Cerkno 09.12.2019 140,00
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Sodelujoči
Vodja
razredi

Vrsta
Nosilec Opis dejavnosti in sodelujoči
dneva

Kraj

Termin

Cena

bolnišnico Franja in izvedli dejavnosti Preživimo
v naravi.
Pri izvedbi bodo sodelovali razredniki,
spremljevalci in strokovni delavci iz CŠOD-ja.

Načrt zdravniških pregledov učencev
Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda bodo opravili zdravniški in zobozdravstveni pregled v Zdravstvenem domu
Ljutomer. Učenci ostalih razredov pa bodo opravili samo zobozdravstvene preglede, ki bodo prav tako
potekali v Zdravstvenem domu Ljutomer. Zdravniški in zobozdravstveni pregledi se bodo izvedli po
dogovorjenih terminih.
razred

razrednik

spremljevalec

vrsta pregleda

datum pregleda

1 1. a

Brigita Pušenjak

Alenka Antolič

Sistematični pregled 31.01.2020

2 3.a

Boris Smodiš

Bernardka Marinič Sistematični pregled 25.10.2019

3 6.a

Tina Matjašič

Monika Šalamun

4 8.a

Petra Šijanec Koren Katja Vunderl

Sistematični pregled 29.11.2019
Sistematični pregled 20.12.2019

Vrste, cenik in urnik obrokov prehrane
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Svet šole je 29. 09. 2014 sprejel Pravila šolske prehrane, v katerih so natančneje opredeljeni postopki, ki
zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka,
ravnanje z neprevzetimi obroki ter načini seznanitve učencev in staršev.
Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Učenci kot
dodatno ponudbo lahko izberejo in se prijavijo tudi na zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
Subvencija kosila
S 1. 2. 2017 je pričela veljati sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od tega dne
pripada polna subvencija za šolsko kosilo vsem tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na
kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 36 % neto mesečne plače.
Pravico do brezplačne malice in kosila imajo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
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Organizator šolske prehrane bo Nina Vozlič iz OŠ Križevci, ki pri sestavi jedilnikov sodeluje s kuharico, ga.
Bernardo Semenič. Pri načrtovanju jedilnikov in pripravi prehrane bosta upoštevali naslednja načela:


načrtovanje pestrih jedilnikov v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja,



uporaba kvalitetnih živil in priporočenih tehnoloških postopkov priprave, s katerimi poskrbimo, da
so obroki zdravi in uravnoteženi,



kontrola živil v vseh procesih dela se je izvajala po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja
pripravo varnih obrokov;



uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane sta vse šolsko leto izvajala Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota ter Zdravstveni inšpektorat RS.



Pri organizaciji šolske prehrane bodo upoštevane Smernice za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.



Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.
Prijava se odda na obrazcu, ki ga predpiše minister.



V primeru odsotnosti učenca je potrebno obroke odjaviti. Odjavijo se v tajništvu šole na telefonsko
številko 02 584 86 10 oziroma po elektronski pošti na naslov: projekt1.osmstrv@guest.arnes.si.
Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, oziroma če se odjavi za isti
dan do 8.30 ure.

Učence se v okviru razrednih ur, kuharskih interesnih dejavnosti in seveda sproti v času obrokov, ozavešča o
pravilnem umivanju rok, o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja.
na šoli deluje komisija za šolsko prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane, pripravlja
jedilnike in obravnava pripombe uporabnikov.
Na šoli izvajamo projekta Dan slovenske hrane - Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolsko shemo, v okviru
katerih še posebej dajemo pomen zdravi prehrani in tudi lokalno pridelani hrani.

Priloga v elektronski obliki (če imate dostop do dokumentnega sistema šole):
1.

Pravila obnašanja v šolski jedilnici.docx

Vrste obrokov
skupina/oddelek
1

šolsko kosilo 1. do 4. razred

2

dopoldanska malica 1. do 9. razred

3

zajtrk

4

šolsko kosilo 5. do 9. razred

5

malica za zaposlene

6

kosilo za odrasle

7

popoldanska malica
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Cenik in urnik obrokov
vrsta obroka
*nepovezano z vrsto
obroka
1

šolsko kosilo 1. do 4.
razred

2 zajtrk
šolsko kosilo 5. do 9.
3
razred
4

dopoldanska malica 1.
do 9. razred

5 popoldanska malica

čas konca
deljenja
obroka

cena

čas pričetka
deljenja obroka

2.40

12:00

12:30

1.do 4.
razred

jedilnica

0.50

7:00

7:20

1. do 9.
razred

jedilnica

5. do 9.
13:00
razred

jedilnica

oddelek

prostor
prehranjevanja

2.60

12:30

0.80

9:55

10:20

1. do 9.
razred

jedilnica in učilnice
prvega triletja

0.90

12:30

13:00

1. do 9.
razred

jedilnica

odgovorni
učitelj

dežurni učitelj,
učitelji OPB

Načrt dela skupnosti učencev šole
Šolska skupnost učencev sprejme program dela v okviru katerega opravlja naslednje naloge:
-zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij,
interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne
kršitve pravic učencev;
- organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti;
- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije,…);
-predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej;
- oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Predstavniki oddelčnih skupnosti se bodo srečevali na sestankih enkrat mesečno.
Predsednik SUŠ za šolsko leto 2019/2020 je Blaž Rakuša, podpredsednica je Julija Leštan, mentorica je
učiteljica Daniela Škrobar.

Mentor šolske skupnosti: Daniela Škrobar
Oddelek/razred

Razrednik

1 1. a

Brigita Pušenjak

2 2. a

Janja Rajh

3 3.a

Boris Smodiš

Predstavnik oddelka v šolski skupnosti

Stran 22 od 48

Letni delovni načrt

4 4.a

Nataša Rus

Jaša Zanjkovič, Zala Trstenjak

5 5.a

Milena Pavličič Kozlar

Lia Kosi, David Makoter

6 6.a

Tina Matjašič

Lara Trstenjak, Tisa Belcl Lorenčič

7 7.a

Nataša Horvatić Dolamič Eva Rus, Leoni Gjerek

8 8.a

Petra Šijanec Koren

Blaž Rakuša, Klemen Puconja

9 9. a

Jasna Ivanušič

Julija Leštan, Neja Kozar

Termin
srečanja

Vsebina srečanja šolske skupnosti

1 17.09.2019

1. Poročilo LDN za šol. leto 2018/19 2. Predstavitev LDN za šolsko leto 2019/20 3. Izvolitev in
potrditev predsednika, tajnika in mentorja SUŠ 3. Razno

2 15.10.2019

1.Sprejem prvošolcev v SUŠ 2. Tutorstvo devetošolcev prvošolcem 3. Razno

3 12.11.2019

1. Predstavitev dejavnosti otroškega šolskega parlamenta 2. Razno

4 10.12.2019

1. Pregled poteka dejavnosti za otroški šolski parlament 2.Razno

5 28.01.2020

1. Pregled učnih in vzgojnih rezultatov v 1. ocenjevalnem obdobju 2. Razno

6 18.02.2020

1. Delavnica: Moj vzornik 2. Razno

7 17.03.2020

1. Predstavitev Izmenjav Erasmus+ 2. Razno

8 14.04.2020

1. Predstavitev aktivnost SKUM 2. Razno

9 12.05.2020

1. Predlogi za pohvale SUŠ 2. Razno

10 16.06.2020

1. Poročilo za šol. leto 2019/20 2. Razno

Plavalni tečaj
Na OŠ Stročja vas bomo 20 urni tečaj plavanja izvedli v 3. razredu, v soglasju s starši pa tečaj plavanja
ponudili tudi učencem 1. in 2. razreda. Plavalni tečaj bo potekal za učence od 1. do 3. razreda v bazenu v
Ormožu. Učenci, ki še nimajo plavalnih izkušenj se bodo prilagajali na vodo in se učili drseti na njej. Učenci s
plavalnim predznanjem pa se bodo učili plavalnih tehnik PRSNO, HRBTNO in KRAVL.

razred/oddelek

število
učencev

število
dečkov

število
deklic

razrednik

nosilec sodelujoči

kraj

od

do

1 1. a

15

11

4

Brigita
Pušenjak

Boris
razredniki,
Smodiš Sašo Fijavž

Hardek 23.03.2020 27.03.2020

2 2. a

24

18

6 Janja Rajh

Boris
razredniki,
Smodiš Sašo Fijavž

Hardek 30.03.2020 03.04.2020

3 3.a

15

5

10

Boris
Smodiš

Brigita
Boris
Pušenjak, Sašo Hardek 30.03.2020 03.04.2020
Smodiš
Fijavž
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Načrt dela oddelčne skupnosti
Oddelek/razred Razrednik

Vsebina srečanja oddelčne skupnosti

Termin

1 1. a

Brigita
Pušenjak

Samoevalvacija in vzgojni načrt, Pozitivna disciplina, 8 krogov odličnosti

15.05.2020

2 2. a

Janja Rajh

Vsebine VN in SE bomo obravnavali v okviru ur pouka

24.06.2020

3 3.a

Boris
Smodiš

Posamezne vsebine za oddelčno skupnost bomo obravnavali v okviru ur
pouka, saj v 3. razredu ni razrednih ur. Obravnavali bomo vsebine iz
Vzgojnega načrta, Pozitivne discipline ter Zdrave šole.

24.06.2020

4 4.a

Nataša Rus pozitivna disciplina, 8-krogov odličnosti, SE, vzgojni načrt ....

12.06.2020

5 5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

Šolski red s pravili o prehrani in vzgojni načrt; šolske službe; ID; otroški
parlament; šolska shema sadja; formativno spremljanje, organizacija dni
dejavnosti, učni rezultati in pohvale učencem

24.06.2020

6 6.a

Tina
Matjašič

Srečanja oddelčne skupnosti se bodo izvajala po urniku. Dejavnosti bodo 02.09.2019
povezane z vsebinami: pravila šolskega reda, pravila obnašanja v jedilnici,
učno vzgojni uspehi, dnevi dejavnosti, otroški parlament, osem krogov
odličnosti, vzgojni načrt, pozitivna disciplina, shema šolskega sadja,
dejavnosti šolske svetovalne delavke, skupnost učencev šole idr. Skozi vse
dejavnosti pa bodo učenci razvijali veščine sodelovanja, sprejemanja drug
drugega in medsebojnega spoštovanja. Spremljali bomo učni uspeh
tekom in na koncu ocenjevalnih obdobij.

7 7.a

Nataša
Horvatić
Dolamič

Srečanja oddelčne skupnosti se bodo izvajala po urniku. Dejavnosti bodo 02.09.2019
povezane z aktualnimi vsebinami: pravila šolskega reda in šolske
prehrane, učno vzgojni uspehi, dnevi dejavnosti, otroški parlament, osem
krogov odličnosti, vzgojni načrt, pozitivna disciplina, šolska shema,
dejavnosti šolske svetovalne delavke, skupnost učencev šole idr. Skozi vse
dejavnosti pa bodo učenci razvijali veščine sodelovanja, sprejemanja drug
drugega in medsebojnega spoštovanja.

8 8.a

Petra
Šijanec
Koren

Predstavitev LDN, dogovor o srečanjih, obravnava dokumentov: Šolski red 26.06.2020
s pravili o prehrani in vzgojni načrt; šolske službe; ID; otroški parlament;
šolska shema sadja; formativno spremljanje, organizacija dni dejavnosti,
učni rezultati in pohvale učencem

9 9. a

Jasna
Ivanušič

PROGRAM DELA ODDELČNE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:
26.06.2020
SEPTEMBER Seznanitev z učenci in z urnikom, varstvo vozačev,
oblikovanje oddelčne skupnosti (predstavnik v SUŠ, predsednik oddelčne
skupnosti) ? Pravila šolskega reda, vzgojni načrt ? Dnevi dejavnosti ?
Interesne dejavnosti ? Priprava na OP ? Poklicna orientacija ? Aktualno
OKTOBER: ? Ob tednu otroka ? Delavnice s pedagoginjo – socialne igre ?
Dejavnosti v okviru vzgojnega načrta ? Priprava na OP ? Poklicna
orientacija ? 8 krogov odličnosti ? JESENSKE POČITNICE ? Aktualno
NOVEMBER: ? Priprava na OP ? 8 krogov odličnosti ? Poklicna orientacija
? Dejavnosti v okviru VN ? Tradicionalni slovenski zajtrk ? Aktualno
DECEMBER: ? Naj bodo prazniki lepi za vse (okrasimo razred, zapišimo
misli) ? Analiza učno-vzgojnih rezultatov ? Aktualno ? Poklicna orientacija
? 8 krogov odličnosti ? NOVOLETNE POČITNICE JANUAR: ? Dejavnosti v
okviru VN ? Analiza učno-vzgojnih rezultatov in načrti za izboljšavo ?
Poklicna orientacija ? 8 krogov odličnosti ? Aktualno ? 31. 1. ZAKLJUČEK
OCENJEVALNEGA OBDOBJA FEBRUAR: ? Aktualno ? informativni dnevi SŠ
? Poklicna orientacija ? 8 krogov odličnosti ? Valeta ? ZIMSKE POČITNICE
MAREC: ? Aktivnosti povezane z vzgojnim načrtom ? Valeta ? Poklicna
orientacija ? 8 krogov odličnosti ? Aktualno APRIL: ? Razredna ura na
temo, ki jo izberejo učenci ? Delavnice s pedagoginjo ? Valeta ? Poklicna
orientacija ? 8 krogov odličnosti ? Aktivnosti povezane z vzgojnim
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Oddelek/razred Razrednik

Vsebina srečanja oddelčne skupnosti

Termin

načrtom ? PRVOMAJSKE POČITNICE MAJ: ? Shema šolskega sadja:
priprava zdrave malice ? Valeta ? zaključna ekskurzija ? 8 krogov odličnost
? aktualno JUNIJ: ? Analiza učno-vzgojnih rezultatov ? Valeta ? PD ?
aktualno ? ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA Ena RU bo na temo
SŠS Ena RU bo v okviru ZDRAVE ŠOLE Ena RU bo namenjena projektu
EKOVRT Ena RU bo na temo PREHRANE IN KULTURE OBNAŠANJA

Prireditve na šoli
Z organizacijo prireditev na šoli želimo povezati zunanje deležnike, pokazati kaj znamo in praznovati.

Prireditve
naslov prireditve

Odgovorna Sodelujoči
oseba

Vsebina

Prvi šolski dan

Mateja
Leskovar
Polanič

Uvodni pozdrav za vse učence in starše
Stročja
prvošolcev v novem šolskem letu Kulturni vas
program Nagovori ravnateljice, županje in
ministra za izobraževanje, znanost in
šport Podelitev listin Postal sem učenec
ter rutic Predstavitev devetošolcev kot
tutorjev za prvošolce

02.09.2019

Srečanje starejših Bernardka
krajanov Krajevne Marinič
skupnosti Stročja
vas

Učenci od 1. do 9. Obogatitev srečanja starejših krajanov KS OŠ
razreda
Stročja vas.
Stročja
vas

18.10.2019

Komemoracija

Bernardka
Marinič

Učenci od 6. do 9. Obeležitve dneva spomina na mrtve.
razreda

Ilovci

25.10.2019

Proslava ob
Prešernovem
dnevu

Petra
Šijanec
Koren

Učitelji

Obeležitev slovenskega kulturnega
praznika.

OŠ
Stročja
vas

04.02.2020

Prireditev za
babice in dedke

Brigita
Pušenjak

razredniki 1.
triletja in
sorazredničarka
1.r

Nastop učencev za babice in dedke,
vsakoletna prireditev.

Stročja
vas

21.02.2020

Prireditev ob
materinskem
dnevu

Boris Smodiš razredniki

Nastop učencev za starše ob materinskem OŠ
dnevu
Stročja
vas

26.03.2020

Zaključek Bralne
značke

Monika
Šalamun

vsi učenci šole

Letos bo gostja Malala Tina izvedla
Stročja
predstavo Madagaskar v pravljici, glasbi in vas
kulturi. Po predstavi bo sledila podelitev
usvojenih priznanj bralcev celotne šole.

25.05.2020

Koncert pevskih
zborov

Katja
Vunderl

Mateja Leskovar
Polanič

Povezovanje dveh šol, učencev, ki
sodelujejo v dejavnosti.

Milena Pavličič
Kozlar

Kraj

Datum

KD
26.05.2020
Ljutomer

Načrt izobraževanja kolektiva
V šolskem letu 2019/2020 se bo izobraževanje izvajalo glede v skladu z načrtom in v podporo prioritetnih
nalog ter v smeri razvoja strokovnih delavcev.
Stran 25 od 48

Letni delovni načrt

1. Vključitev kolektiva (vrtec in šola) v Mreže: Znamo komunicirati s starši? (izvaja Šola za ravnatelje)
2. Opolnomočenje - Dejan Sotirov, učenci in otroci z ADHD
3. Motivacija - dr. Aleksander Zadel
4. Vzgojno področje - dr. Sebastjan Kristovič
5. Študijske skupine glede na področje in predmet
6. Strokovni aktivi po področjih UE Ljutomer

Odgovorni za
izvedbo

Vsebina in aktivnosti

Predviden datum
izvedbe

Predavatelj / teme

Nataša Horvatić
Dolamič

Učni načrt v fokusu

22.08.2019

Študijska skupina za biologijo in
naravoslovje; ZRSŠ

Nataša Horvatić
Dolamič

Čebelarski krožek v šolskem
letu 2019/2020

19.09.2019

Posvet mentorjev čebelarskih
krožkov

Mateja Leskovar
Polanič

ADHD

09.09.2019

Dejan Sotirov

Tadeja Jurkovič

Študijsko srečanje MAT/ FIZ

22.08.2019

Zavod za šolstvo

Janja Rajh

Študijsko srečanje za RAP

29.08.2019

ZRSŠ MS (Vesna Vršič)

Marko Zanjkovič

Študijsko srečanje RAČ/TIT

22.08.2019

ŠS za računalništvo

Daniela Škrobar

Učni načrt v fokusu

22.08.2019

Študijska skupina za kemijo in
naravoslovje

Petra Šijanec
Koren

Posodobljen učni načrt

22.08.2019

Študijska skupina za slovenščino

Prednostne naloge iz vizije VIZ
Vizija OŠ Stročja vas se glasi:
"Z doslednim delom in s spoštljivimi odnosi do trajnega znanja."
Tudi posodobljen Razvojni načrt 2019 - 2022 temelji na omenjeni viziji, ki jo bomo v prihodnje skušali
realizirati in še bolj živeti.

prednostna naloga/projekt

predvideni termin
realizacije

kraj

1. -9.

Tadeja
Jurkovič

17.06.2020

Stročja
vas

2 Formativno spremljanje

1. -9.

Tadeja
Jurkovič

17.06.2020

Stročja
vas

3 Medpredmetno povezovanje

1. -9.

Tadeja
Jurkovič

17.06.2020

Stročja
vas

4 Dvig ravni znanja

1. -9.

Tadeja
Jurkovič

17.06.2020

Stročja
vas

5 SAMOEVALVACIJA in VZGOJNI NAČRT

1. -9.

Janja Rajh

17.06.2020

Stročja
vas

1

Vzgojno področje: 8 krogov odličnosti, pozitivna
disciplina, tanka črta odgovornosti

razred/oddelek nosilec

Stran 26 od 48
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Oblike sodelovanja z okoljem
Osnovna šola Stročja vas deluje v KS Stročja vas in je neposredno vpeta v delo kraja. Kot organizatorji ali
soorganizatorji, omogočamo povezovanje šole in kraja ter sodelovanje šole z društvi.

1

naloga/projekt

oddelek razred/skupina/posameznik

mentor/nosilec sodelujoči kraj

Sodelovanje z
vrtcem

1. razred

Alenka Antolič

otroci
vrtca

Strokovni delavci

Mateja
Leskovar
Polanič

Zaposleni Užice

Povezovanje OŠ
Stročja vas z OŠ
Dušan Jerković
2
Užice - udeležba
na dnevu šole v
Užicah

Stročja
vas

predvideni
termin
začetka
realizacije

institucija,
podjetje

09.10.2019

30. 11. 2019

Soorganizacija 3.
Učenci šole, strokovni delavci, Mateja
3 praznika KS Stročja predsednik in člani KS, lokalna Leskovar
vas
društva
Polanič

KS Stročja Stročja
vas
vas

4 Lutkovni abonma

Učenci od 1. do 5. r

Razredniki

JSKD
Ljutomer
Ljutomer

Predstavitev
5 zavoda Občina na
prostem

Zaposleni

Mateja
Leskovar
Polanič

Občina
Ljutomer Avgust 2020
Ljutomer

Junij 2020
Med letom

Roditeljski sestanki
Razred Razrednik

Nadomestni Termin
razrednik

Ura in opomba Vsebina

1 1. a

Brigita
Pušenjak

Alenka
Antolič

24.09.2019

1. skupni roditeljski sestanek

2 1. a

Brigita
Pušenjak

Alenka
Antolič

24.09.2019

1. oddelčni roditeljski sestanek

3 1. a

Brigita
Pušenjak

Alenka
Antolič

09.06.2020

2. oddelčni roditeljski sestanek

4 2. a

Janja Rajh

Tadeja
Jurkovič

09.09.2019

18 1. oddelčni roditeljski sestanek

5 2. a

Janja Rajh

Tadeja
Jurkovič

24.09.2019

2. oddelčni roditeljski sestanek

6 2. a

Janja Rajh

Tadeja
Jurkovič

24.09.2019

1. skupni roditeljski sestanek

7 2. a

Janja Rajh

Tadeja
Jurkovič

28.11.2019

2. skupni roditeljski sestanek

8 2. a

Janja Rajh

Tadeja
Jurkovič

04.02.2020

3. skupni roditeljski sestanek

9 2. a

Janja Rajh

Tadeja
Jurkovič

02.06.2020

3. oddelčni roditeljski sestanek

Stran 27 od 48
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Razred Razrednik

Nadomestni Termin
razrednik

Ura in opomba Vsebina

10 3.a

Boris
Smodiš

Bernardka
Marinič

09.09.2019

18 1.oddelčni roditeljski sestanek

11 3.a

Boris
Smodiš

Bernardka
Marinič

24.09.2019

2.oddelčni roditeljski sestanek

12 3.a

Boris
Smodiš

Bernardka
Marinič

24.09.2019

1.skupni roditeljski sestanek

13 3.a

Boris
Smodiš

Bernardka
Marinič

28.11.2019

2.skupni roditeljski sestanek

14 3.a

Boris
Smodiš

Bernardka
Marinič

04.02.2020

3.skupni roditeljski sestanek

15 3.a

Boris
Smodiš

Bernardka
Marinič

02.06.2020

3.oddelčni roditeljski sestanek

16 4.a

Nataša Rus Daniela
Škrobar

24.09.2019 ob sedemnajstih Seznanitev staršev z letnim delovnim načrtom,
predstavitev stroškovnika za dneve dejavnosti,
šolski red, volitve predstavnika v svet staršev.

17 4.a

Nataša Rus Daniela
Škrobar

02.06.2020 ob šestnajstih

Pregled dela skozi celotno šolsko leto.

18 5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

Sašo Fijavž

24.09.2019 po skupnem
roditeljskem
sestanku

1. oddelčni roditeljski sestanek: Izvolitev
predstavnika v Svet staršev; Šolski red in vzgojni
načrt ter prednostne naloge; Dnevi dejavnosti in
stroškovnik; Nabava likovnega materiala in
zobnih ščetk; Preverjanje in ocenjevanje znanja;
Šola v naravi.

19 5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

Sašo Fijavž

28.11.2019

2. skupni roditeljski sestanek: Novoletne
delavnice in bazar

20 5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

Sašo Fijavž

03.12.2019 17. uri

2. oddelčni roditeljski sestanek: Šola v naravi

21 5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

Sašo Fijavž

04.02.2020

3. skupni roditeljski sestanek: Proslava ob kultr.
prazniku; Predavanje Sebastjana Kristoviča

22 5.a

Milena
Pavličič
Kozlar

Sašo Fijavž

02.06.2020

3. oddelčni roditeljski sestanek: Učni uspeh in
navodila za naslednje šolsko leto

23 6.a

Tina
Matjašič

Monika
Šalamun

24.09.2019 17:00

1. skupni roditeljski sestanek

24 6.a

Tina
Matjašič

Monika
Šalamun

24.09.2019 18:00

1. oddelčni roditeljski sestanek

25 6.a

Tina
Matjašič

Monika
Šalamun

28.11.2019 17:00

2. skupni roditeljski sestanek

26 6.a

Tina
Matjašič

Monika
Šalamun

03.12.2019 17:00

2. oddelčni roditeljski sestanek

27 6.a

Tina
Matjašič

Monika
Šalamun

04.02.2020 17:00

3. skupni roditeljski sestanek

28 6.a

Tina
Matjašič

Monika
Šalamun

02.06.2020 17:00

3. oddelčni roditeljski sestanek

Stran 28 od 48
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Razred Razrednik

Nadomestni Termin
razrednik

Ura in opomba Vsebina

29 7.a

Nataša
Horvatić
Dolamič

Marko
Zanjkovič

24.09.2019

1. skupni roditeljski sestanek

30 7.a

Nataša
Horvatić
Dolamič

Marko
Zanjkovič

24.09.2019

1. oddelčni roditeljski sestanek

31 7.a

Nataša
Horvatić
Dolamič

Marko
Zanjkovič

28.11.2019

2. skupni roditeljski sestanek (bazar)

32 7.a

Nataša
Horvatić
Dolamič

Marko
Zanjkovič

04.02.2020

3. skupni roditeljski sestanek (predavanje, dr.
Sebastjan Kristovič)

33 7.a

Nataša
Horvatić
Dolamič

Marko
Zanjkovič

23.06.2020

2. oddelčni roditeljski sestanek

34 8.a

Petra
Šijanec
Koren

Katja Vunderl 24.09.2019

35 8.a

Petra
Šijanec
Koren

Katja Vunderl 28.11.2019

36 8.a

Petra
Šijanec
Koren

Katja Vunderl 04.02.2020

37 9. a

Jasna
Ivanušič

Monika Panič 24.09.2019
Puconja

1. oddelčni roditeljski sestanek

38 9. a

Jasna
Ivanušič

Monika Panič 04.02.2020
Puconja

2. oddelčni roditeljski sestanek

39 9. a

Jasna
Ivanušič

Monika Panič 05.05.2020
Puconja

3. oddelčni roditeljski sestanek

17

Skupne govorilne ure - razredi/oddelki
Šola se povezuje s starši, da bi dosegla skladnejše delovanje na vzgojno-izobraževalnem področju.
Oblike sodelovanja s starši so naslednje:
govorilne ure, pogovorne ure, skupni in razredni roditeljski sestanki, Svet staršev in Svet zavoda.
Govorilne ure bodo v šolskem letu 2019/2020 vsak prvi torek v mesecu za učence od 1. do 4.
razreda ob 16. uri, za ostale pa ob 17. uri.
datum

ura

1. termin 24.09.2019 16:00
2. termin 01.10.2019 16:00
3. termin 05.11.2019 16:00
4. termin 28.11.2019 16:00
Stran 29 od 48
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5. termin 07.01.2020 16:00
6. termin 04.02.2020 16:00
7. termin 03.03.2020 16:00
8. termin 07.04.2020 16:00
9. termin 05.05.2020 16:00
10. termin 02.06.2020 16:00

Načrt govorilnih ur po učiteljih
razrednik

termin posamične govorilne ure
(opisno)

ura

1 5.

Milena Pavličič
Kozlar

prvi torek v mesecu

17:00 učilnica 5. razreda

2 Za starše

Nataša Horvatić
Dolamič

Četrtek, 4. šolska ura

11:10

3 Za učence

Nataša Horvatić
Dolamič

Četrtek, rekreativni odmor oz. po
Kabinet za
09:55
dogovoru
naravoslovje

4 Učenci

Tadeja Jurkovič

ponedeljek

07:30 učilnica matematike

5 Starši

Tadeja Jurkovič

ponedeljek

11:10 učilnica matematike

6 za starše od 6. do 9.

Daniela Škrobar

sreda, 2.šolska ura

09:10

7 2.

Janja Rajh

Vsak prvi torek v mesecu

16:00 Učilnica 2. razred

8 3. razred / za starše

Boris Smodiš

prvi torek v mesecu

16:00

9 1.

Brigita Pušenjak

četrtek

07:30 učilnica 2. razreda

10 1.

Alenka Antolič

Vsak prvi torek v mesecu

16:00

11 Za starše

Sašo Fijavž

petek 1. ura

08:20 kabinet

12 za učence

Sašo Fijavž

ponedeljek 5. ura

12:00 kabinet

13 6. r / za starše

Tina Matjašič

Prvi torek v mesecu

17:00 Učilnica zgodovine

14 4. - 9.

Marko Zanjkovič

Vsak prvi torek v mesecu

17:00

15 Učenci

Petra Šijanec Koren Pogovorna ura

07:00 Učilnica slovenščine

16 5.

Milena Pavličič
Kozlar

sreda

11:10 učilnica 5. razreda

17 Pogovorna ura za starše

Marko Zanjkovič

Vsak torek

10:20

18 Za starše

Tina Matjašič

Ponedeljek

11:10 kabinet

19 za učence od 5. do 9.r.

Monika Šalamun

ob petkih 7.30

07:30 knjižnica

20 za starše

Monika Šalamun

ob torkih prva ura

08:20 knjižnica

Janja Rajh

Vsak četrtek

07:30 kabinet 1. triletja

22 4. a

Nataša Rus

torek

10:20 kabinet

23 1.-9.

Monika Panič
Puconja

Ponedeljek, 2. ura

09:10

24 9.

Jasna Ivanušič

torek, drugo šolsko uro.

09:05 Kabinet za jezike

25 Starši

Bernardka Marinič

Sreda, 2.ura

09:10 Kabinet za jezike

26 za starše

Vitomir Kaučič

ponedeljek

08:00 kabinet likovne vzgoje

razred/za koga

21

2. razred - pogovorna ura
za starše

prostor

Kabinet za
naravoslovje

kabinet za
naravoslovje
matična učilnica 3.
razreda

Kabinet svetovalne
delavke

Stran 30 od 48
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Načrt preventivnih/proaktivnih dejavnosti
Proaktivne dejavnosti
razred

udeleženci

razrednik

dejavnost

cilj

končni
datum
izvedbe

Učenci od
1 1. do 9. Vsi učenci
razreda

Nataša
Horvatić
Dolamič

Šolska shema

Ustaviti trend zmanjševanja
porabe sadja in zelenjave ter
24.06.2020
naraščanje pojava
prekomerne telesne teže

2 6.a do 9.a vrstniški mediatorji

Daniela
Škrobar

Mediacija

Reševanje sporov na miren
način

24.06.2020

Prostovoljstvo Medgeneracijsko druženje
medgeneracijsko druženje
Nataša Rus
učencev naše šole s
učencev naše šole s
starostniki DSO.
starostniki v DSO Ljutomer

24.09.2019

3

Nekaj učencev 8. in
8. 9.
9. razreda

4

7.,8., 9. učenci, ki nastopajo

5

5. Učenci 5. razreda

Nataša Rus Prostovoljstvo

priprava kulturnega
15.05.2020
programa za varovance DSO

Milena
Pavličič
Kozlar

Učence seznaniti z
nevarnostmi, s katerimi se
29.05.2020
lahko srečajo v vsakdanjem
življenju

Policist Leon svetuje
Preventivne dejavnosti

razred

udeleženci

dejavnost

cilj

končni
datum
izvedbe

Janja Rajh Ščetkanje zob

Skrb za zdravje zob in ustno
15.06.2020
higieno

2 9. razred tutorji/spremljevalci

Daniela
Škrobar

Sodelovanje z učenci 1.
razreda

Vzpostaviti varno in
spodbudno učno kolje za
prvošolce

24.06.2020

3

Boris
Smodiš

Vzgoja za zdravje

Učenci spoznajo različne
oblike zdravega načina
življenja.

17.10.2019

cilj

končni
datum
izvedbe

1

1., 2., 3.,
učenci
4., 5.

razrednik

3. Učenci

Svetovalne dejavnosti
razred

udeleženci

razrednik

dejavnost

Načrt dela sveta VIZ
Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov in sicer: 5 članov zaposlenih iz šole in vrtca, 3 predstavniki
ustanovitelja in 3 člani sveta staršev. Svet zavoda opravlja naslednje naloge:




imenuje in razrešuje ravnatelja,
sprejema program razvoja vrtca oz. šole,
sprejema letni delovni načrt šole in vrtca ter poročilo o njegovi izvršitvi,
Stran 31 od 48
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sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole oz. vrtca
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov ostalih šolskih aktivnosti, usklajeno z zakoni in
pravilniki,
obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega
razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat
zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
po potrebi natančneje določa postopek volitev delavcev v svet šole,
določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določijo ta pravila ali drugi splošni akti šole,
razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda in po potrebi,
opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in s temi pravili ter drugimi akti
zavoda.













Načrt sveta
sestava sveta

vloga v svetu

mandat od do

Monika Leštan

predsednik

19.06.2017

19.06.2021

Marica Fijavž

član

19.06.2017

19.06.2021

Alenka Antolič

član

19.06.2017

19.06.2021

Srečko Mihorič

član

19.06.2017

19.06.2021

Monika Šalamun

član

19.06.2017

19.06.2021

Renata Mikložič

član

19.06.2017

19.06.2021

Barbara Potočnik Gajser

član

19.06.2017

19.06.2021

Martina Vogrinec

član

19.06.2017

19.06.2021

Dušan Kosi

član

10.06.2019

19.06.2021

Milan Pučko

član

10.06.2019

19.06.2021

Bojana Gošnjak

član

10.06.2019

19.06.2021

Načrt sej
vsebina seje

termin

Sprejem poročila o delu za šol. leto
1 2018/19 in sprejem LDN za šol. leto
2019/20

vabljeni sodelujoči

člani sveta zavoda, učitelji, izvajalci
30.09.2019 nalog, ravnateljica, pomočnica
ravnateljice za vrtec

tehnična
podpora
Andreja
Zadravec

2

Aktualne zadeve in obdarovanje otrok ob
28.11.2019 člani sveta zavoda
novem letu

3

Obravnava in sprejem letnega poročila,
Finančni načrt, Uspešnost ravnateljice

4

člani sveta zavoda, skrbnica učbeniškega
Analiza vprašalnikov, Vpis v vrtec, Nabor
Andreja
18.06.2020 sklada, ravnateljica, pomočnica
učbenikov in DZ
Zadravec
ravnateljice za vrtec

člani sveta zavoda, ravnateljica,
02.03.2020 računovodkinja, pomočnica ravnateljice
za vrtec

Andreja
Zadravec
Andreja
Zadravec

Pomoč pri organizaciji dela bo nudil: Andreja Zadravec
Stran 32 od 48
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Načrt dela sveta staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007: 66. člen ZOFVI-UPB
Člani sveta staršev so v šolskem letu 2018/2019 se izvolijo na prvem skupnem sestanku za starše.
Načrt sveta
sestava
sveta

vloga v svetu

mandat od do

XY

predsednik

27.09.2019

31.08.2020

Načrt sej

1

vabljeni sodelujoči

tehnična
podpora

vsebina seje

termin

Nadstandardni program, predlog,
Poročilo o delu, Letni delovni načrt

člani sveta staršev, ravnateljica,
27.09.2019 pomočnica ravnateljice za vrtec, učitelji,
izvajalci nalog

Bojana
Gošnjak

2 Potrjevanje delovnih zvezkov

09.06.2020

člani sveta staršev, ravnateljica, skrbnica
učbeniškega sklada

Bojana
Gošnjak

3 Oblike diferenciacije - mnenje

28.05.2020

člani sveta staršev, ravnateljica,
pomočnica ravnateljice za vrtec

Bojana
Gošnjak

Pomoč pri organizaciji dela bo nudil: Andreja Zadravec
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Načrt dela šolskega sklada
V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. list RS,
47/15) zadeva delo ŠS naslednje:
(1) Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega
programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda
pouka in podobno.
(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki
šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
(4) Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

Načrt sveta
sestava sveta

vloga v svetu mandat od do

opomnik pred datumom izvedbe (dni) razred

Simona Horvat

predsednik

03.09.2018

31.08.2020

28 194331

Mario Šilec

član

03.09.2018

31.08.2020

28 194335

Petra Mlinarič Jager član

03.09.2018

31.08.2020

28 194336

Boris Smodiš

član

03.09.2018

31.08.2020

28 194337

Jasna Ivanušič

član

03.09.2018

31.08.2020

28 194338

Andreja Zadravec

član

03.09.2018

31.08.2020

28 194339

Načrt sej
vsebina seje termin

vabljeni sodelujoči tehnična podpora

1 Uvodna seja 10.10.2019
2 2. seja

14.11.2019 člani

Pomoč pri organizaciji dela bo nudil: Andreja Zadravec

Načrt dela ravnatelja
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje
naloge:
organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov,
študentov višje šole in odraslih,
vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
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odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
spremlja delo svetovalne službe,
skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in
dijakov,
spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole,
odloča o vzgojnih ukrepih,
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o
samo-evalvaciji šole oziroma vrtca,
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Vsebina

Sodelujoči

Termin

člani razvojnega tima

16.09.2019

I. NAČRTI, NAJAVE IN POROČILA
Program razvoja šole ali vrtca
Priprava programa razvoja šole/ vrtca
predlaganje učiteljskim, vzgojiteljskim zborom, zdravstveni
enoti

25.08.2019

predlaganje svetu staršev

15.09.2019

predlaganje svetu šole

30.09.2019

Spremljava izvajanja programa razvoja šole vrtca

člani razvojnega tima

30.06.2019

ovrednotenje doseganja kazalnikov

30.06.2019

seznanitev učiteljskega zbora

30.06.2019

seznanitev sveta staršev

30.06.2019

predlaganje svetu šole ali seznanitev sveta šole

30.09.2019

Samoevalvacija
Poročilo o samoevalvaciji šole / vrtca

ravnatelj/ica

28.09.2020

seznanitev učiteljskega zbora

28.09.2020

seznanitev sveta staršev

28.09.2020

predlaganje svetu šole

28.09.2019

Letni delovni načrt
Priprava Letnega delovnega načrta

strokovni aktivi, ravnateljice, vodje
skupin

30.06.2019

najava števila oddelkov

MIZŠ

15.04.2019

organizacijsko poročilo

MIZŠ

16.09.2019

sistemizacija, letna

MIZŠ

16.09.2019

vnos v KPIS

MIZŠ

20.09.2019

predlaganje učiteljskemu zboru

ravnatelj/ica

25.08.2019

predlaganje svetu staršev

ravnatelj/ica

15.09.2019

predlaganje svetu šole

ravnatelj/ica

30.09.2019
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Vsebina

Sodelujoči

Termin

seznanjanje ustanovitelja z Letnim delovnim načrtom

tajnica

30.09.2019

Šolska publikacija
Priprava šolske publikacije

16.09.2019

SEZNANITEV učencev

16.09.2019

Pedagoško letno poročilo
Priprava letnega pedagoškega poročila

ravnatelj/ica

30.07.2020

predlaganje učiteljskemu zboru

ravnatelj/ica

25.08.2019

predlaganje svetu staršev

ravnatelj/ica

16.09.2019

predlaganje svetu šole

ravnatelj/ica

27.09.2019

seznanjanje ustanovitelja z Letnim poročilom

tajnica

30.09.2019

pooblaščeni učitelji

27.09.2019

Spletna stran šole
Priprava spletne strani za novo šolsko leto
Poslovno poročilo
Priprava poslovnega poročila

ravnatelj/ica

predlaganje svetu šole

računovodja

20.02.2020

pošiljanje na Ajpes

računovodja, poslovni sekretar

20.02.2020

Finančni načrt
Priprava finančnega načrta

pomočnik, računovodja, poslovni
sekretar

predlaganje svetu šole

računovodja

20.02.2020

Notranji nadzor javnih financ
Priprava Izjave o notranjem nadzoru javnih financ

računovodja

imenovanje komisije za samoocenitveni vprašalnik

20.01.2020

pošiljanje na Ajpes

komisija za izpolnitev izjave

20.02.2020

Priprava načrta tveganja

Vodja tehničnih služb

20.01.2020

sprejem načrta tveganja(ravnatelj) oz sprememb in dopolnitev ravnatelj/ica

20.01.2020

Priprava končnega poročila o notranji reviziji za predhodno leto računovodja

20.12.2019

sprejem končnega poročila o notranji reviziji za predhodno leto računovodja

28.02.2020

Načrt dela razvojnega tima
Na podlagi razvojnega načrta bo razvojni tim v tem šolskem letu poudarek namenil komunikaciji in še bolj
specifično, komunikaciji s starši.

cilj

dejavnost

Strokovno
Opolnomočenje
izobraževanje
1 s področja
(mreženje
komunikacije
kolektiva)

datum
začetka

končni rok nosilec

sodelujoči

Monika Panič
Puconja,
Brigita
26.09.2019 29.05.2020
Monika
Pušenjak
Šalamun,
Mateja

pričakovani
rezultat

kazalnik
doseganja
ciljev

Izpostavljeno
področje v
zavodu in načrt
izboljšave za
področje

Zadovoljstvo
vseh
deležnikov anketa
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Leskovar
komunikacije s
Polanič,
starši
Suzana Babič

Načrt dela ostalih projektov na šoli

Št.

Projekt /
Rezultati

Cilj

Dejavnost

Začetek,
Nosilec in
vmesni roki in
sodelujoči
končni rok

Kazalnik doseganja
Priloga
ciljev

Bralna
značka za
starše

Spodbujanje bralne Branje
kulture

Z:01.10.2019 Janja Rajh,
V:
starši
V:
K:29.05.2020

Število staršev, ki
bodo brali za BZ

Erasmus +
(Aktiver
Schüler aktiver
Bürger)

Mednarodne
Izmenjave
izmenjave učencev učencev in
in učiteljev
učiteljev ter
organizirane
dejavnosti na
šoli

Z:01.01.2019
V:
V:
K:30.06.2020

Monika
Šalamun, Tim
učiteljev in
učencev
projekta
Erasmus+

Izvedene
mednarodne
izmenjave učencev
in učiteljev ter
organizirane
dejavnosti v sklopu
projekta na šoli.

Z:01.10.2019
V:26.12.2019
V:
K:24.06.2020

Monika Panič
Puconja,
Razredniki in
učenci

- predstavitev vseh Program
razredov - izvolitev dela.docx
predstavnika sodelovanje na
medobčinskem
parlamentu

Mednarodne izmenjave učencev in učiteljev
Otroški
parlament

Razmišljati in podati Delavnice v
mnenje, ideje in
okviru RU
vprašanja

Učenci izbrano temo spoznavajo, se o njej pogovarjajo, podajajo svoja mnenja, stališča, dileme. Izberejo
predstavnika za medobčinski parlament.
Rastem s
knjigo

Obisk Splošne
knjižnice Ljutomer

Ohranjati mlade
bralce ter
povečati
motivacijo za
branje med
učenci 3.
triletja.

Z:07.10.2019
V:
V:
K:30.10.2019

Monika
Šalamun,
učenci 7.r.,
Splošna
knjižnica
Ljutomer

Število bralcev v 3.
triletju.

Ohranjati mlade bralce ter povečati motivacijo za branje med učenci 3. triletja.
SKUM

Načrtovati in izvesti Tuji jezik dva primera dobre nemščina in
prakse poučevanja naravoslovni
predmet matematika ali
fizika

Z:02.09.2019 Petra Šijanec
V:07.02.2020 Koren, Učitelji
V:03.07.2020
K:31.08.2020

Izvedene ure po
načrtovani predlogi.

Z:16.09.2019 Tina Matjašič,
V:
Učitelji športa
V:
in učitelji
K:12.06.2020

Doseženi rezultati
učencev na
merjenju.

Dva primera dobre prakse.
SLOfit

Zbiranje in obdelava Izvajanje
podatkov za
meritev in
športnovzgojni
analize
karton
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Št.

Projekt /
Rezultati

Cilj

Dejavnost

Začetek,
Nosilec in
vmesni roki in
sodelujoči
končni rok

Kazalnik doseganja
Priloga
ciljev

razrednega
pouka
Zbiranje in obdelava podatkov vseh učencev na šoli. Pridobivanje različnih statističnih podatkov o dosežkih
učenca, razreda, šole in drugo.
Šolski
ekovrt

Zavedanje, da je
Skrb za šolski
doma pridelana
ekovrt
hrana kvalitetnejša

Z:23.09.2019
V:
V:
K:18.06.2020

Brigita
Pušenjak,
zaposleni,
učenci

realizacija
dejavnosti, uporaba
pridelkov in raba
urejenih površin v
učne ter
sprostitvene
namene

Pridelki z vrta na jedilniku, senčnica iz vrb, pridelan kompost, uporaba učilnice na prostem
Varno s
soncem

Seznaniti učence,
Različne
strokovne delavce delavnice.
in starše o pomenu
pravilne zaščite
pred škodljivim
delovanjem sončnih
žarkov.

Z:09.09.2019
V:
V:
K:25.06.2020

Tina Matjašič,
Učitelji v OPB
in učitelji
spremljevalci v
ŠVN.

Uporaba in
pogostost uporabe
preventivnih
priporočil za zaščito
pred sončnimi žarki.

Seznaniti učence, starše in strokovne delavce o negativnih posledicah prekomernega izpostavljanja sončnim
žarkom.
Zdrava šola Promocija zdravja Različne
na telesnem,
delavnice in
duševnem,
aktivnosti.
socialnem in
okoljskem področju
zdravja za učence,
učitelje in starše.

Z:02.09.2019 Tina Matjašič,
V:
Učitelji
V:
razredniki.
K:24.06.2020

Sodelovanje pri
izvajanju različnih
dejavnosti projekta
in zavedanje
njihovih pozitivnih
učinkov.

Načrtno in sistematično vplivati na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos
do zdravja in življenja nasploh.

Delo z nadarjenimi učenci
Z organizacijo tekmovanj tako na področju športa kot znanja mentorji in učitelji spodbujajo učence K
doseganju in izpopolnjevanju zahtevnejših veščin, spretnosti in znanja.
Izvajalec

Vsebina in aktivnosti

Predviden
datum
izvedbe

Nataša
Horvatić
Dolamič

Učenci se bodo lahko udeležiti tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje.
Lahko bodo tudi sodelovali v delavnicah za nadarjene in ustvarjalne učence na sobotni
šoli. Pri pouku bodo deležni nalog višjih taksonomskih ravni.

24.06.2020

Daniela
Škrobar

Vsebina: Priprava na šolsko in državno tekmovanje iz znanja kemije Izvedba delavnice na 24.06.2020
sobotni šoli za nadarjene Mentorstvo vrstniškim mediatorjem Aktivnosti: - razvijati
veščine prilagajanja, - prepoznati in sprejeti lastne sposobnosti in svoje meje, oblikovati pozitivna stališča do šole učenja, skupnosti in družbe, - raziskovati in spoznati
svoje interese, - postati samostojen in sprejeti odgovornost za svoja dejanja, - poiskati
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Izvajalec

Vsebina in aktivnosti

Predviden
datum
izvedbe

vire, ki omogočajo zadovoljevanje potreb, - razvijati kompetence za določena dela, spodbujati timsko delo, - spodbujati samoiniciativnost.
Tadeja
Jurkovič

- diferenciacija učnih metod in oblik - diferenciacija ciljev - ZUN v 7. razredu medvrstniška pomoč

15.06.2020

Milena
Pavličič
Kozlar

- urejanje oglasnih desk z likovnimi izdelki - likovni in literarni natečaji - likovni in
literarni prispevki za šolsko glasilo - nastopi na proslavah - tekmovanje iz slovenščine in
matematike ter Vesele šole -diferenciacija pri pouku - medvrstniška pomoč.

24.06.2020

Mateja
Leskovar
Polanič

Organizacija različnih delavnic za spodbujanje osebnostnega in čustvenega razvoja
učencev, organizacija predavanj, srečanja.

26.06.2020

Mateja
Leskovar
Polanič

Organizacija in izvedba 12. sobotne šole, v sodelovanju z učitelji in zunanjimi sodelavci.
Povabljeni bodo učenci (nadarjeni in ustvarjalni) iz 7 osnovnih šol UE Ljutomer.

18.04.2020

Petra Šijanec Učenci bodo sodelovali pri vodenju prireditev, odzvali se bodo na literarne natečaje,
Koren
nudili bodo medvrstniško pomoč sošolcem, se udeleževali dodatnega pouka.

24.06.2020

Tina
Matjašič

Učenkam bom pripravila dodatne in zahtevnejše gibalne naloge ter poglobljena
teoretična znanja tekom šolskega leta. Pripravljale se bomo na različna športna
tekmovanja, katerih se bomo tudi udeležile. Prav tako bodo pomagale pri organizaciji
različnih šolskih tekmovanj in pri uresničitvi športnih dni.

25.06.2020

Monika
Panič
Puconja

Učenci bodo ob svetovnem dnevu hrane podarjali kruh v trgovini Tuš Ljutomer. Na ta
12.10.2019
način bodo zbirali denar za kritje malic in kosil tistih učencev, ki jim starši ne zmorejo
plačati prehrane. Namen mednarodne akcije Drobtinica je poleg obeleženja Svetovnega
dneva hrane tudi zagotavljanje pomoči socialno ogroženim otrokom ter ozaveščanje
javnosti o problematiki in razmahu revščine ter nezadostne in nepravilne prehrane ter
hkrati vzpodbuja čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski.

Jasna
Ivanušič

Pri pouku bom izvajala diferenciacijo in individualizacijo, predvsem diferenciacijo
domačih nalog, vzpodbujala učence k doseganju zahtevnejših ciljev in udeležbi na
tekmovanju iz znanja tujih jezikov. Učenci bodo imeli možnost pomagati sošolcem ali
mlajšim učencem.

Bernardka
Marinič

Priprava na tekmovanja, izbor nastopov in vodenja prireditev, zahtevnejše naloge pri
24.06.2020
pouku. Pri pouku bom izvajala diferenciacijo in individualizacijo, predvsem diferenciacijo
domačih nalog, spodbujala učence k doseganju zahtevnejših ciljev in udeležbi na
tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. Učenci bodo imeli možnost
pomagati sošolcem ali mlajšim učencem.

Nataša Rus

Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo v okviru pouka v obliki diferenciacije in
12.06.2020
individualizacije pouka ter dodatnega pouka. Učence bom spodbujala za doseganje
zahtevnejših ciljev, zato se bomo pripravljali na tekmovanja iz znanja matematike,
slovenskega jezika, sodelovali pa bomo tudi na različnih prireditvah in natečajih. Vpeljali
bomo tudi medsebojno pomoč učencem, ki imajo težave pri posameznih predmetih.

Vitomir
Kaučič

Spodbujanje učencev k sodelovanju na razpisane likovne natečaje.

22.06.2020

Mateja
Leskovar
Polanič

V okviru ur dela z nadarjenimi učenci je predvidena organizacija obogatenih delavnic.

22.06.2020

24.06.2020
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Načrt dela učiteljskega zbora
Učiteljski zbor (strokovni zbor) sestavljajo strokovni delavci javne šole.
Učiteljski zbor:
obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
odloča o vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Predvideni sestanki v šol. letu 2019/2020:
23. 9.
21. 10.
25. 11.
16. 12.
27. 1.
24. 2.
25. 5.
6. 7.
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020.

Načrt dela strokovnih aktivov
Aktiv: JUV
Odgovorno
izvajalec

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

Načrt dela ter kvalitetno
izvajanje nalog, skrb za
varnost ter aktivno
preživljanje prostega
časa

- igranje družabnih iger, - igre na terasi, likovno ustvarjanje na izbrane teme,
Mateja
praznike, dogodke, - zagotavljanje
Leskovar
varnosti, - skrb za higieno: umivanje rok,
Polanič
spodbujanje k uživanju sadja in zajtrka;
Sodelovanje z učenci tutorji.

Spremljava in
kazalniki

Rok
izvedbe

- sproščenost učencev,
- razstava izdelkov 26.06.2020
vprašalnik ob zaključku
šolskega leta.

Aktiv: Aktiv družboslovcev
Odgovorno Spremljava in
izvajalec
kazalniki

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

Po vertikali in horizontali poiskati
medpredmetne povezave pri
družboslovnih predmetih z elementi
formativnega spremljanja in razvijati
razumevanje družboslovnih pojmov.

Mentorstvo starejših učencev Monika
mlajšim, primerjanje,
Šalamun
opazovanje, uporaba BUS in
grafičnih organizatorjev...

Rok
izvedbe

Boljše razumevanje 30.06.2020
družboslovnih
pojmov in pojavov.

Aktiv: Aktiv DSP
Odgovorno
Spremljava in kazalniki
izvajalec

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

Načrtovanje in priprava
individualiziranih programov za
učence s posebnimi potrebami.
Evalvacija individualiziranih
programov ob polletju.
Evalvacija individualiziranih

- priprava načrta dela za
Monika
posamezne učence z odločbo Panič
o usmeritvi - seznanjanje s
Puconja
prilagoditvami - izmenjava
izkušenj - predlogi izboljšav informacije s študijskih

Rok
izvedbe

Pripravljeni individualizirani 24.06.2020
programi na podlagi
evalvacije iz preteklega
šolskega leta. Število učencev
z odločbo o usmeritvi, ki so
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Letni delovni načrt

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

programov ob koncu šolskega
leta.

skupin za DSP - aktualne
informacije;

Odgovorno
Spremljava in kazalniki
izvajalec

Rok
izvedbe

uspešno zaključili šolsko leto.
Uporabljene prilagoditve.

Aktiv: Aktiv I. triletja
Odgovorno Spremljava Rok
izvajalec
in kazalniki izvedbe

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

S strokovno razpravo
podpreti strokovne
delavce pri izvedbi
vzgojnoizobraževalnega dela.

Aktiv se bo sestajal po dogovoru. V okviru aktivnosti s Boris
starši bodočih prvošolcev se bo: • izvedli dve srečanji s Smodiš
starši petletnikov; • predstavil predmetnik, urnik, učni
načrt in standarde znanj za 1. razred; • pripravil
seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih
pripomočkov; • seznanilo starše z nadstandardnimi
programi (šola v naravi in plavalni tečaj). V okviru
sodelovanja s starši učencev 1., 2., in 3. razreda: • se
bodo predstavili predmetnik, urnik, učni načrt in
standarde znanja za posamezen razred; • se bodo
pripravili seznami učbenikov, delovnih zvezkov in
učnih pripomočkov; • jih bomo seznanili z
nadstandardnimi programi (plavalni tečaj, dnevi
dejavnosti, lutkovni abonma); • se jih bo povabilo na
več prireditev (sprejem prvošolcev v SUŠ, srečanje s
starimi starši, Prešernov dan, materinski dan,
zaključna prireditev); • se bodo pripravili razredni
roditeljski sestanki. Aktiv še bo izvedel naslednje
naloge: • pregledal in dopolnil bo predlog Poročila o
delu za šolsko leto 2018/2019; • pregledal in dopolnil
LDN za šolsko leto 2019/2020 (dežurstva, pogovorne
ure, prvi šolski dan, urniki…); • medpredmetno
načrtoval VI delo za šolsko leto 2019/2020; • izdelal
bo načrt za dneve dejavnosti s stroškovnikom; •
načrtoval bo interesne dejavnosti; • izvedel bo več
tekmovanj (Matemček, Logična pošast, Mehurčki,
Vegovo tekmovanje, MDO, Cicivesela šola, Računanje
je igra); • načrtoval prednostne naloge Vzgojnega
načrta in Samoevalvacije 1. triletja ter dejavnosti
Zdrave šole; • pregledal akcijski načrt SE na ravni
strokovnih aktivov • pregledal polletno in končno
realizacijo prednostnih nalog Vzgojnega načrta,
Samoevalvacije 1. triletja ter dejavnosti Zdrave šole in
zapisali poročilo; • z učenci sodeloval na likovnih
natečajih; • izvedel skupno načrtovane dni dejavnosti;
• z različnimi dejavnostmi sodeloval z vrtcem; •
obeležil bo posebne dni (Zdrav zajtrk, dan varstva
okolja – izvedli čistilno akcijo, obisk CČN in Centra za
zbiranje odpadkov); • organiziral in izvedel šolo v
naravi v CŠOD Jurček za učence 3. razreda; • izvedel
bo plavalni tečaj za 1., 2. in 3. razred; • pregledal bo
zakonodajo (Hišni red, PŠR, VN, ZOFVI, Pravilnik o
preverjanju in ocenjevanju); • izdelal bo načrt pisnih
ocenjevanj; • skrbel bo za prenos pomembnih
informacij med strokovnimi delavci in vodstvom šole;

Zapisniki
sestankov
aktiva.

24.06.2020
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Letni delovni načrt

Cilj aktivnosti

Odgovorno Spremljava Rok
izvajalec
in kazalniki izvedbe

Seznam aktivnosti
• urejal bo morebitna nadomeščanja. Na področju
izobraževanja in usposabljanja se bodo člani aktiva 1.
triletja udeležili izobraževanj, ki bodo organizirana na
šoli ter srečanj študijske skupine 1. triletja.

Aktiv: Aktiv II. in III. triletja
Odgovorno Spremljava in
izvajalec
kazalniki

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

Strokovni razvoj ter vnos
posodobitev v
vzgojnoizobraževalno
delo.

POGRAM DELA VODJE AKTIVA DRUGEGA IN
Jasna
TRETJEGA TRILETJA Člani aktiva: Jasna
Ivanušič
Ivanušič, Nataša Horvatić Dolamič, Daniela
Škrobar, Tina Matjašič, Bernardka Marinič,
Petra Šijanec Koren, Monika Šalamun, Marko
Zanjkovič, Alan Dreven, Vitomir Kaučič,
Monika Panič Puconja, Katja Vunderl, Milena
Pavličič Kozlar, Sašo Fijavž, Tadeja Jurkovič,
Nataša Rus. Strokovni aktiv drugega in
tretjega triletja se bo srečeval enkrat na
mesec. Vodja aktiva II. triletja: Nataša Rus
Vodja aktiva III. triletja: Jasna Ivanušič Naloge
vodja aktiva so naslednje: sprotno ali
dolgoročno urejanje nadomeščanja učiteljev
spremljanje realizacije ur pouka in pravočasno
opozarjanje učiteljev na morebitne
primanjkljaje ur usklajevanje
medpredmetnega povezovanja sklicevanje
sestankov aktiva drugega in tretjega triletja
skrb za sprotno posredovanje pomembnih
informacij med strokovnimi delavci in
vodstvom šole načrtovanje projektnega dela,
dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
načrtovanje aktivnosti, ki bodo potekale v
sklopu raznih proslav in prireditev na šoli,
načrtovanje roditeljskih sestankov
(oblikovanje predlogov za teme in vsebine),
oblikovanje predlogov za nabavo opreme,
učbenikov, šolskih pripomočkov, načrtovanje
prednostnih nalog, predlogi za praznovanje
pomembnejših dni na šoli, oblikovanje
kriterijev ocenjevanja in preverjanja,
oblikovanje načrta preverjanja in ocenjevanja,
priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z
učnimi načrti (posodobitev učnih načrtov),
analiza vzgojnega in izobraževalnega dela,
sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko
svetovalno službo, oblikovanje skupnih
predlogov za sestanke študijskih skupin,
strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in
profesionalni razvoj strokovnih delavcev,
priprava predloga izobraževanja strokovnih
delavcev, aktivnosti medpredmetnega

Mesečno
spremljanje VIZ
dela.

Rok
izvedbe
26.06.2020
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Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

Odgovorno Spremljava in
izvajalec
kazalniki

Rok
izvedbe

načrtovanja in izvajanja pouka, načrtovanje
medsebojnih hospitacij, načrtovanje
dodatnega in dopolnilnega pouka, načrtovanje
in izvedba pomoči za učence s posebnimi
potrebami ter INU, načrtovanje dela za
učitelje pripravnike, mentorstvo študentom,
razno. NAČRTOVANA SREČANJA AKTIVA II. IN
III. TRILETJA V ŠOL. L. 2019/2020 IN
PREDVIDENE VSEBINE SREČANJ: AVGUST:
•Pregled in dopolnitev predloga Poročila o
delu za šolsko leto 2017/2018. •Pregled in
dopolnitev LDN za šolsko leto 2018/2019
(dežurstva, pogovorne ure, prvi šolski dan,
urniki, prevozi, malice…) •Pravila šolskega
reda •Medpredmetno načrtovanje VI dela za
šolsko leto 2018/2019. •1. šolski dan in 1.
roditeljski sestanek •Interesne dejavnosti
•Razno SEPTEMBER: •Sprejetje načrta dela
aktiva II. in III. triletja •Pregled in dopolnitev
akcijskega načrta izvajanja vzgojnega načrta
•Pregled akcijskega načrta SE na ravni
strokovnih aktivov •Načrtovanje izvedbe dni
dejavnosti v septembru in oktobru •Priprave
na 1. skupni in oddelčni roditeljski sestanek
•Izvedba dejavnosti v tednu otroka •Mrežni
plan nalog pisnega ocenjevanja znanja
•Obravnava: Hišni red, PŠR, VN, ZOFVI,
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju •Razno
OKTOBER: •Načrtovanje izvedbe dni
dejavnosti v oktobru in novembru
(komemoracija, dan samozaščitne kulture)
•Spremljanje izvajanja SE (bralno učne
strategije) in VN •Razno NOVEMBER
•Načrtovanje izvedbe dni dejavnosti v
novembru in decembru •Otroški parlament
•Spremljanje izvajanja načrta za VI- delo po
vertikali •Priprave na 2. skupni in oddelčni
roditeljski sestanek (novoletni bazar) •Razno
DECEMBER: •Načrtovanje izvedbe dni
dejavnosti v decembru in januarju •Pregled
realizacije ur pouka pri posameznih predmetih
•Določitev termina 1. oddelčne ocenjevalne
konference •Spremljanje izvajanja SE (bralno
učne strategije) in VN •Razno JANUAR:
•Načrtovanje izvedbe dni dejavnosti v
januarju in februarju (prireditev ob kulturnem
dnevu in pustovanje) •1. oddelčna
ocenjevalna konferenca (učno-vzgojni
rezultati, uresničevanje LDN, realizacija ur)
•Razno FEBRUAR: •Načrtovanje izvedbe dni
dejavnosti v februarju in marcu •Polletna
spremljava izvajanja akcijskega načrta
vzgojnega načrta in samoevalvacije •Razno
Stran 43 od 48

Letni delovni načrt

Cilj aktivnosti

Odgovorno Spremljava in
izvajalec
kazalniki

Seznam aktivnosti

Rok
izvedbe

MAREC: •Načrtovanje izvedbe dni dejavnosti v
marcu in aprilu •Potreba po nabavi učil in
učnih pripomočkov ter izbira učbenikov in
delovnih zvezkov za š.l. 2019/2020 •Predlog
diferenciacije za posamezni razred •Izbirni
predmeti (priprava ponudbe, določitev
termina za predstavitev učencem, brošura za
starše in učence) •Razno APRIL: •Načrtovanje
izvedbe dni dejavnosti v aprilu in maju
•Izvedba NPZ •Razno MAJ: •Načrtovanje
izvedbe dni dejavnosti v maju in juniju
•Določitev termina 2. oddelčne ocenjevalne
konference za posamezne oddelke
•Načrtovanje zaključne prireditve, proslave ob
državnem prazniku •Predlog pohval in nagrad
za izjemne dosežke učencev (seznam zlatih in
srebrnih priznanj, ki jih na zaključni prireditvi
podeljuje ravnateljica) •Aktualnosti JUNIJ:
•Načrtovanje izvedbe dni dejavnosti v juniju
•2. ocenjevalna konferenca (učno-vzgojni
rezultati, pohvale in priznanja, uresničevanje
LDN, realizacija ur) •Končna analiza izvajanja
akcijskega načrta vzgojnega načrta in
samoevalvacije •Aktualna dogajanja JULIJ:
•Načrtovanje dni dejavnosti, medpredmetnih
povezav in interesnih dejavnosti v šol. l.
2019/2020 •Aktualno
Načrt dela ter kvalitetno
izvajanje nalog, skrb za
varnost ter aktivno
preživljanje prostega časa

- igranje družabnih iger, - igre na terasi, Mateja
likovno ustvarjanje na izbrane teme, praznike, Leskovar
dogodke, - zagotavljanje varnosti, - skrb za
Polanič
higieno: umivanje rok, spodbujanje k uživanju
sadja in zajtrka

- sproščenost
26.06.2020
učencev, razstava izdelkov
- vprašalnik ob
zaključku
šolskega leta.

Aktiv: Aktiv matematikov
Odgovorno
izvajalec

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

spremljanje
minimalnih
standardov po
triletjih

-individualizacija in diferenciacija Marko
medpredmetno povezovanje -uporaba IKT Zanjkovič
(lefo, i-učbeniki, interaktivne vaje,...)

Spremljava in kazalniki
uspešnost učencev pri
doseganju minimalnih
standardov

Rok
izvedbe
24.06.2020

Aktiv: Aktiv naravoslovja
Odgovorno Spremljava in
izvajalec
kazalniki

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

Po vertikali in horizontali poiskati
medpredmetne povezave pri
naravoslovnih predmetih: -z elementi
formativnega spremljanja izvesti

eksperimentalno delo,
Sašo Fijavž
mentorstvo mlajših učencev
starejšim, opazovanje,
razvrščanje, primerjanje

Rok
izvedbe

boljše razumevanje 15.06.2020
naravoslovnih
pojmov in pojavov
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Cilj aktivnosti

Odgovorno Spremljava in
izvajalec
kazalniki

Seznam aktivnosti

Rok
izvedbe

aktivnosti - razvoj naravoslovnih
kompetenc

Aktiv: Aktiv OPB
Odgovorno
Spremljava in kazalniki
izvajalec

Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

•Zagotoviti spodbudno, zdravo
in varno psihosocialno in fizično
okolje za razvoj in
izobraževanje. •Omogočiti
redno, samostojno in uspešno
opravljanje obveznosti za šolo
in jim, če je potrebno nuditi
ustrezno strokovno pomoč.
•Omogočiti skupno načrtovaje
in izbiranje aktivnosti in s tem
sooblikovanje programa za
posamezne dejavnosti.
•Omogočiti razumevanje
pomena vednosti in znanja za
odraščanje in osebni razvoj.
•Omogočiti razumevanje
pomena kvalitetnih odnosov v
skupini vrstnikov za dobro
počutje in skupne dosežke.

1. Samostojno učenje ( učenci Alenka
utrjujejo in poglabljajo učno
Antolič
snov in se učijo samostojno
pripravljati na pouk) 2.
Ustvarjalno preživljanje
prostega časa ( Učenci aktivno
sodelujejo v interesnih
dejavnostih, v rekreativnosprostitvenih dejavnostih, pri
sprehodih v naravo, pri igrah
po izbiri učencev...) 3.
Sprostitvena dejavnost (V tem
času imajo učenci omogočen
počitek (v učilnici, naravi,
knjižnici), ohranitev in krepitev
zdravja (pridobivanje in
ohranitev določenih higienskih
navad), usmerjanje v športne
aktivnosti primerne razvojni
stopnji učencev, bogatenje
doživljajskega sveta, razvoj
sposobnosti, interesov in
nagnjenj, igre. 4. Kosilo in
počitek (učenje primernega
obnašanja, pravilne uporabe
jedilnega pribora in pri
hranjenju uživati). 5. Minuta za
zdravje (namenjeno sprostitvi
in razgibavanju otrok po
daljšem umskem delu in
sedenju).

Rok
izvedbe

•Napredek učencev pri
24.06.2020
razumevanju navodil in
lažjem sledenju vzgojno
izobraževalnemu
programu. •Sprotna
pripravljenost učencev pri
pouku. •Hitrost in
razumevanje prebranega
besedila. •Upoštevanje
reda, higiene in discipline
pri jedi.

Aktiv: Aktiv učiteljev slavistov
Cilj aktivnosti

Seznam aktivnosti

Izboljšati kvaliteto poučevanja lepopis, prilagoditve glede izbora
DB, uskladitev mnenj glede
avtorjev književnosti in seznanitev
z novostmi Cankarjevega
tekmovanja.

Domače branje prilagoditi glede na
PUN. Lepopis - poudarek na veliki
začetnici in piki v 1. triletju. Izbor
avtorjev književnosti v 4., 5. in 6.
razredu. Spremembe glede izvedbe
Cankarjevega tekmovanja.

Odgovorno Spremljava in
izvajalec
kazalniki
Petra
Šijanec
Koren

Rok
izvedbe

Ustno poročanje 30.06.2020
učiteljev. Pisni
izdelki učencev lepopis.
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Načrt dela svetovalne službe
Svetovalna delavka: Monika Panič Puconja, prof. ped. in zgo., mag. prof. inkl. ped.
Na šoli opravlja delo svetovalne delavke za šolo (45 %) ter svetovalne delavke za vrtec (17%). Delovno
obvezo dopolnjuje z izvajanjem dodatne strokovne pomoči učencem (9 ur) ter z izvajanjem PUT (1 uro).
Osnovni kurikularni dokumenti, ki svetovalno delavko obvezujejo pri delu in opredeljujejo njeno delo so:
Programske smernice za delo svetovalne službe v šoli, Programske smernice za delo svetovalne službe v
vrtcu, Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v šoli
oz. v vrtcu, Programske smernice za delo razredne skupnosti in oddelčnega učiteljskega zbora, Programske
smernice za delo z učenci z učnimi težavami, Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci ter Etični
kodeks svetovalnih delavcev.

Priloga v elektronski obliki (če imate dostop do dokumentnega sistema šole):
1.

Monika Panič Puconja - LDN.docx
ime in priimek

1 Monika Panič Puconja

smer izobrazbe
prof. ped. in zgo.

vloga
svetovalni delavec

Načrt dela šolske knjižnice
Knjižničarka Monika Šalamun na OŠ Stročja vas izvaja naslednja dela:

Interno bibliotekarsko delo



Nabava in obdelava knjižničnega gradiva
Ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva (prehod obdelave gradiva na sistem cobbis3.)

Biblio-pedagoško delo




Knjižnična informacijska znanja
Individualno delo z uporabniki knjižnice
Skupinsko delo z uporabniki knjižnice

Ostale dejavnosti knjižnice





Motivacija za branje – interesna dejavnost bralna značka
Projekt rastem s knjigo
Učbeniški sklad
Izposoja knjižničnega gradiva

* Za podrobnejši pregled del glej priloge!
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Načrt dela organizatorja računalniško informacijske dejavnosti
Računalnikar, Marko Zanjkovič, opravlja dela in naloge ROID. Šola ima 9 oddelkov, torej ji po kriterijih
pripada 0,25 delovnega mesta učitelja računalnikarja, ki mora v okviru svojega dela opraviti vsaj 4 učne ure.
Učne ure so tiste, ki jih opravi v razredu skupaj z učiteljem predmeta (v razredu sta dva učitelja: učitelj
predmeta in učitelj računalnikar). Učne ure niso pedagoške ure.
Delovno mesto računalnikarja spada med druge strokovne sodelavce šole. Osnova za polno delavno
obveznost znaša 40 ur na teden in je po naši sistematizaciji (9 oddelkov- 25% računalnikarja) 10 ur po 60
minut.

Vsebina

Sodelujoči

Osnovna naloga računalnikarja je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega Učitelji in
procesa z uporabo računalnika. Računalnikar sodeluje pri izvedbi učno-vzgojnega procesa vzgojiteljice.
pri tistih predmetih, kjer učitelji predmeta še ne zmorejo sami izvajati pouka z uporabo
računalnika, ker suvereno ne obvladujejo postopkov, ki so potrebni za uporabo didaktične
programske opreme. Računalnikar se tako skupaj z učiteljem predmeta pripravlja na pouk
(tj. za učne ure, ki potekajo s pomočjo uporabe računalniške tehnologije) in sodeluje pri
njegovi izvedbi. S predmetnim učiteljem se izmenjujeta pri učno-vzgojnem procesu, kar je
odvisno od oblike dela (individualno delo, skupinsko delo) in načina dela z informacijsko
tehnologijo ter vsebine dela z informacijsko tehnologijo. Didaktične programe, s katerimi
bo popestril učne ure pa izbira učitelj predmeta, računalnikar mu pri tem samo pomaga
oziroma svetuje. DIDAKIČNI PROGRAMI PO PREDMETIH: PRVO in DRUGO TRILETJE 1.- 5.
razred • Miškin potep (Spoznavajmo okolja – SND, Igrive številke – MA, Polžkovi koraki,
Miškina mala šola, Opazujem povezujem, Žoge, Mali radovednež, Miška praznuje,
raziskujem v prometu) • Spletna učilnica KOLESAR – kolesarski izpit • Kaj veš o prometu •
Gradiva na internetu ( i – rokus, radovednih pet, Lili in Bine, … ) • Drugi brezplačni
didaktični programi in e-gradiva • Spletne učilnice TRETJE TRILETJE 7. – 9. razred • CiciCAD
• Scratch • Gradiva na internetu (i – rokus, devetletka.net) • Drugi brezplačni didaktični
programi in e-gradiva • Spletne učilnice 2. DRUGO DELO • izobraževanje učiteljev Moja
naloga je, da vzpodbujam in usmerjam izobraževanje učiteljev za uporabo informacijske
tehnologije. Spremljal bom razpisane seminarje o uporabi didaktične programske opreme,
poskušal organizirati na šoli seminarje, za katere bo dovolj interesa med učitelji. Redno
bom tudi sodeloval z predmetnimi aktivi in skupaj z vodji pripravljal delavnice o uporabi
računalniških programov in tehnologije pri pouku. • programska oprema Spremljal bom
novosti na področju izobraževalne programske opreme, o njih obveščal učitelje in vodstvo,
skupaj z vodstvom šole bom izbiral novo programsko opremo. Skrbel bom tudi za
dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli, ter za pravilno delovanje
računalniške programske opreme. • strojna oprema Nenehno bom skrbel za nemoteno
delovanje računalniške strojne opreme. O morebitnih napakah kontaktiral s servisi in
poskušal pospešiti odpravo napake. Sodeloval bom z vodstvom šole pri vseh razpisih
Ministrstva za šolstvo. • omrežja Usmerjal in vzpodbujal bom učence in učitelje k uporabi
storitev omrežja Internet. • izobraževanje Skrbel bom za redno samoizobraževanje ter za
udeležbo na seminarjih, ki bodo potekali za računalnikarje ter na ostalih seminarjih, ki
bodo pripomogli k kvalitetnejšemu delu. • internetna stran Skrbel bom za tehnično
podporo spletne strani naše šole. Na pobudo zaposlenih bom jim pomagal objavljati
prispevke na spletni strani naše šoli. • e dnevnik Skrbel bom za nemoteno delovanje
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elektronskega dnevnika, sproti ustvarjal dogodke, vnašal spremembe urnikov in spremljal
realizacijo opravljenih dejavnosti in pouka. Obseg ur, namenjen delu učitelja
računalnikarja, se ne more uporabiti za izvajanje interesnih dejavnostih ali fakultativnega
pouka računalništva oziroma morebitnih predmetov informatika ali računalništvo ter
dejavnosti administrativnega dela šole.

Dokumentu na pot
Po pregledu poročil o uresničevanju letnega načrta dela postavljamo nove izzive. Glede na
realizirano v preteklosti ter že začeto, je pripravljen tudi letošnji letni delovni načrt. Verjamemo, da
kontinuirano, načrtno in sistematično delo v daljšem časovnem obdobju privede do dopolnitev,
premikov in sprememb.
Ker je letni delovni načrt živ dokument, v zavodu pa smo FLEKSIBILNI, lahko med letom pride tudi
do manjših sprememb in dopolnitev.
Strokovni delavci bomo tudi v tem letu aktivno vpeljevali elemente 8 krogov odličnosti. S
pomočjo elementov Pozitivne discipline, Tanke črte odgovornosti ter osmih krogov bomo
nadaljevali načrtovano delo oddelčnih skupnosti ter s tem prispevali k boljši šolski klimi in
spodbujali odgovornost za medsebojne odnose tako pri strokovnih delavcih kot pri učencih. K
strokovnem u delu pa bomo dodali še usposabljanje

Svet zavoda Osnovne šole Stročja vas je na podlagi 31. člena Zakona o osnovni šoli (ZOš-I) (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
48. člena Zakona o organizaciji in financiranju OŠ (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 34. člena Pravil vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stročja

vas na svoji seji dne 30. 9. 2019 obravnaval in potrdil Letni delovni načrt šole.

Ravnateljica zavoda:
Mateja Leskovar Polanič; univ. dipl. ped.

Predsednica sveta zavoda:
Monika Leštan, dipl.vzg.
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