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Zbirnik: A.II.03 Izobraževanje strokovnih delavcev
Poročila izvajanja
Ime in
priimek

Naslov izobraževanja

Izvajalec
izobraževanja

Termin

Kraj izobraževanja Izvedeno? Trajanje Poročilo

Sum:

87,0
22.11.2018 Murska Sobota

DA

4,0

V četrtek 22. 11. 2018, sem se udeležila študijske skupine za razredni pouk. Srečanje na temo Vodenje razreda po
načelih formativnega spremljanja je vodila ga. Vesna Vršič. Ogledali smo si film (pouk naravnan na učenca) ter
sodelovali v delavnicah s predstavljenimi vsebinami dobre prakse.

Predstavitev programov,
učbenikov

22.05.2019

NE

0,0

Ni bilo izvedeno.

Izobraževanja na šoli

21.06.2019

NE

0,0

Ni bilo izvedeno.

Alenka
Antolič

Studijska skupina za 1.
triletje

Bernardka
Marinič
Bernardka
Marinič

Zavod za šolstvo
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Ime in
priimek

Naslov izobraževanja

Izvajalec
izobraževanja

Termin

Kraj izobraževanja Izvedeno? Trajanje Poročilo

Maribor, Ljutomer,
27.08.2018 Ravne na
DA
Koroškem

7,5

V okviru projekta SKUM je potekalo več izobraževalnih modulov z umetniki. 27. 8. 2018 je potekal gledališki modul z
naslovom Od klišeja do avtentičnega gledališkega izražanja pod vodstvom g. Andreja Jusa. Sprva je tekel pogovor o
naših izkušnjah z delom z uprizarjanjem, gledališčem, sledile so sprostitvene igre, potem pa smo udeleženke same
pripravile igro in jo zaigrale. 30. 8. 2018 je potekal modul za multimedijsko umetnost z naslovom Storytelling, katerega
izvajalki sta bili ga. Manca Juvan in ga. Romana Zajc. Predstavili sta nekaj primerov dobre prakse v obliki foto zgodbe
ter dale napotke, kako nastaja foto zgodba. 31. 8. 2018 je potekal modul za književno umetnost z naslovom Fabula
rasa pod vodstvom ge. Špele Frlic. Najprej smo izvedli nekaj sprostitvenih, miselnih ipd. iger. Potem smo eno pravljico
sami smiselno nadaljevali ter jo pripovedovali ostalim navzočim, drugo pravljico pa smo poslušali v celoti in jo nato
obnavljali.

Boris Smodiš Študijsko skupina 1. triletje Zavod za šolstvo

27.11.2018 Lendava

DA

0,0

V torek, 27. 11. 2018, sem se udeležil študijske skupine za razredni pouk. Srečanje na temo Vodenje razreda po načelih
formativnega spremljanja je vodila ga. Vesna Vršič. Ogledali smo si film (pouk naravnan na učenca) ter sodelovali v
delavnicah s predstavljenimi vsebinami dobre prakse.

Brigita
Pušenjak

27.11.2018 Lendava

DA

0,0

V torek, 27.11.2018, sem se udeležila študijske skupine za razredni pouk v Lendavi. Tematika srečanja je bila Vodenje
razreda po načelih formativnega spremljanja in ga je vodila ga. Vesna Vršič. Sodelovali smo v večih delavnicah. Najbolj
me je nagovorila prva delavnica Ogled filma, katere namen je bil, opaziti značilnosti spodbudnega učnega okolja.

6,0

V soboto, 17.11.2018, sem se v Ljutomeru udeležila nadaljevalnega seminarja Ljudsko izročilo skozi igro, pesmi in ples.
Seminar sta vodili ga. Mojca Kmetec in ga. Saša Veler. Po teoretičnem uvodu, s poudarkom na ocenjevanju na revijah,
je sledilo praktično delo. Ga. Saša Veler nam je približala pomen odrske igre in nas vodila skozi praktičen prikaz
obvladovanja odrskega prostora. Ga. Mojca Kmetec je poudarila pomen ljudskega večglasnega petja, razvoja
ritmičnosti pri otrocih skozi različne igre in ples.

2,0

V četrtek, 17.1.2019, sta bili v okviru projekta SKUM - Naš vrt skozi letne čase, izvedeni dve predavanji. G. Rajko
Bošnjak, srednješolski profesor, je v predavanju z naslovom Šolski vrtovi, srednješolci in narava, predstavil svojo
izkušnjo z delom na vrtovih v vlogi mentorja in razrednika srednješolcev, s katerimi mu je uspelo ustvariti tri vrste
vrtov in sicer klasični, urbani vrt in visoke grede. Dr. Tomaž Simetinger, etnolog, je v predavanju Šege in navade ob
delu z rastlinami v zimskem in spomladanskem času, predstavil sledenje načelom ekopedagogike in ekopismenosti, ki
prizadevanje za trajnostni razvoj povezuje z nujnimi spremembami medosebnih in družbenih odnosov ter odnosa do
naravnega okolja.

Bernardka
Marinič

Brigita
Pušenjak

Brigita
Pušenjak

Izobraževanja v okviru
projekta SKUM

študijska skupina za
učitelje razrednega pouka

Ljudsko izročilo skozi igro,
pesmi in ples

Naš vrt skozi letne čase

Projekt SKUM

Zavod za šolstvo

JSKD OI Ljutomer

SKUM

17.11.2018 Ljutomer

17.01.2019 Stročja vas

DA

DA

Brigita
Pušenjak

Jesenski seminar programa
ITR šolski ekovrt
»Šolski ekovrtovi«

04.12.2018 Ljubljana

DA

5,5

V torek, 4.12.2018, sem se udeležila zaključnega posveta projekta Kompost gre v šolo in jesenskega seminarja
programa Šolski ekovrtovi. Dr. Marija Slabe je predstavila Kompostiranje kot "mala šola" krožnega gospodarstva.
Povzetek projekta "Kompost gre v šolo" in izvedenih dejavnosti je predstavila ga. Lidija Turk. Sledile so predstavitve
dobrih praks. Na okrogli mizi z naslovom Izzivi kompostiranja lastnih organskih odpadkov je sodelovalo več
strokovnjakov z različnih področij in služb. V nadaljevanju je bil predstavljen Pilotni projekt skupnostnega
kompostiranja na Taboru v Ljubljani. Otrokom z najboljšo idejo v natečaju za oblikovanje logotipa so podelili nagrade.
Na seminarju so podelili znake/ zastavice "Mojster kompostiranja" šolam, vključenim v projekt in znake "Šolski
ekovrt". Srečanje se je zaključilo s kratkimi predstavitvami ekovrtov s strani prejemnikov znaka.

Daniela
Škrobar

Drama v zbornici

24.06.2019 OŠ Stročja vas

NE

0,0

Ni bilo izvedeno.

0,0

V tem šolskem letu sem se udeležila izobraževanja Veščine vodenja za učitelje 2. Izobraževanje je potekalo v okviru
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v izvedbi Šole za ravnatelje. Organizirana so bila štiri srečanja, ki so
potekala na različnih lokacijah: Šenčur (11. 10. 2018), Vrhnika (12. 12. 2018), Stročja vas (19. 3. 2019) in Begunje na
Gorenjskem (27. 5. 2019).

Janja Rajh

Zavod MI

Veščine vodenja za učitelje Šola za ravnatelje

30.05.2019

DA
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Ime in
priimek

Naslov izobraževanja

Izvajalec
izobraževanja

Termin

Janja Rajh

Pomoč učencem s
čustvenimi in vedenjskimi
težavami

Milena Tuta

26.06.2019 Stročja vas

DA

16,0

V sredo, 26. 6. 2019, in četrtek, 27. 6. 2019, je bilo za kolektiv šole izvedeno izobraževanje Milene Tuta, ki je zaposlena
v VIZ Višnja Gora. Predavateljica je predstavila čustva, jaz sporočila, krepitev samopodobe in aktivno poslušanje. Vse
predstavljene vsebine so udeleženci praktično izvedli v delavnicah, ki so večinoma potekale v manjših skupinah.

Janja Rajh

Študijska skupina za 1.
triletje

Zavod za šolstvo

27.11.2018 Lendava

DA

0,0

V torek, 27. 11. 2018, sem se udeležila študijske skupine za razredni pouk. Srečanje na temo Vodenje razreda po
načelih formativnega spremljanja je vodila ga. Vesna Vršič. Ogledali smo si film (pouk naravnan na učenca) ter
sodelovali v delavnicah s predstavljenimi vsebinami dobre prakse.

Jasna
Ivanušič

ŠS za nemščino

MIZŠ

12.11.2018 Ljutomer

NE

0,0

Izobraževanja se nisem udeležila, saj je istočasno potekala delavnica na naši šoli (5 minut zame).

Katja Vunderl Zborovska šola

ZRSŠ

12.10.2018 Zdravilišče Radenci DA

16,0

12. in 13. 10. 2018, od 9.00 do 17.30, je v Zdravilišču Radenci v Kongresni dvorani potekala Mala zborovska šola.
Predavatelji Tadeja Vulc, Valentina Ugovšek, Simona Svanjak ter Tadeja Mraz Novak so predavale naslednje vsebine:
Zbirka o živalih, Kraljestvo glasbe, Vokalna tehnika, Glasbene pravljice za otroške zbore ter Glas in gib.

Kraj izobraževanja Izvedeno? Trajanje Poročilo

Marko
Zanjkovič

RAZVOJ RAČUNALNIŠKEGA
ZAVOD RS ZA
MIŠLJENJA S PROG.
ŠOLSTVO
SCRATCH

09.11.2018 Maribor

NE

0,0

Zaradi prevelikega števila udeležencev se tekmovanja nisem mogel udeležiti.

Mateja
Leskovar
Polanič

Razvoj ravnateljevanja

Šola za ravnatelje

25.10.2018 Stročja vas

DA

7,0

Ker se prvega srečanja v Ljubljani nisem mogla udeležiti, sem gostila 2. srečanje, na naši šoli. Gre za skupinico 4
ravnateljev iz različnih koncev Slovenije in različnih šol, ki pod vodstvom koordinatorke obravnavajo izbrane teme, ki
zadevajo vodenje in delo ravnatelja ter kolektiva.

Mateja
Leskovar
Polanič

Strokovna srečanja
ravnateljev Pomurja

Zavod RS za šolstvo
OE MS

14.05.2019 Markovci, Šalovci

DA

5,0

Srečanje ravnateljev Pomurja je sklicala predstojnica ZRSŠ ga. Irena Kumer. Osrednja tema so bila navodila šolam za
izvedbo dejavnosti na Festivalu inovativnosti in ustvarjalnosti, 6. 6. 2019, aktualne informacije, organizacija študijskih
skupin v novem šolskem letu ter predavanje z delavnico na temo Sodelovanje s starši.

Mateja
Leskovar
Polanič

Strokovni aktiv ravnateljev
OŠ Stročja vas
UE Ljutomer

15.07.2019 Stročja vas

DA

0,0

Strokovni aktiv ravnateljev UE Ljutomer je vodila Mateja Leskovar Polanič. Med letom je sklicala 6 srečanj. Teme, ki so
jih člani obravnavali: aktualni dogodki, poročila iz izobraževanj in obiskov v tujini, organizacija srečanj, sistemizacija,
novosti s področja zaposlovanja, okrožnice MIZŠ, gradiva ZRSŠ.

Milena
Pavličič
Kozlar

Semena sprememb

Služba vlade RS za
razvoj in evropsko
kohezijsko p

29.03.2019 Ljubljana

NE

0,0

Srečanja se nisem udeležila. ker ni bilo izvedbe za mentorje, ki so izvajali projekt v preteklem šolskem letu.

Milena
Pavličič
Kozlar

Neodvisen.si

Miha Kramli

07.11.2018 Stročja vas

DA

1,0

7. 11. 2018 sem se skupaj s starši udeležila izobraževanja Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi, ki ga je izvajal Miha
Kramli.

Milena
Pavličič
Kozlar

Zgodbe svetlobe

Tadej Bernik

06.09.2018 Ljutomer

NE

0,0

Izobraževanja se nisem udeležila zaradi drugih zadolžitev.

Monika
Šalamun

Izobraževanje za
koordinatorje projektov
Erasmus+

CMEPIUS

28.09.2018 Laško

DA

0,0

Izobraževanje je potekalo od 28. do 29.9.2018 v Laškem. Udeležili sva se ga Monika Šalamun (koordinatorica Erasmus
+ projekta na šoli) in ravnateljica šole. Prvi dan so nam bile predstavljene pogodbene obveznosti in vodenje projekta
ter diseminacija s konkretnimi primeri. Drugi dan so bile predstavljene aktivnosti učenja in usposabljanja. Udeležili sva
se tudi delavnice eTwinning za začetnike.

Monika
Šalamun

Študijska skupina za KNJ

ZRSŠ

25.10.2018 Črenšovci

DA

0,0

Podane so bile aktualne informacije (pravilniki, strategije razvoja…) in primer iz prakse na temo aktivna vloga učenca.
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Ime in
priimek

Naslov izobraževanja

Izvajalec
izobraževanja

Termin

Monika
Šalamun

Študijska skupina za ZGO

ZRSŠ

16.10.2018 Črenšovci

DA

0,0

Srečanje za zgodovino je vsebovalo aktualne informacije in predstavitev priročnika in primerov prakse formativnega
spremljanja.

Monika
Šalamun

Študijska skupina za TJN

ZRSŠ

13.11.2018 Ljutomer

NE

0,0

ŠS za nemščino se nisem udeležila zaradi drugega izobraževanja, ki je potekalo istočasno.

Nataša
Horvatić
Dolamič

Posvet mentorjev
čebelarskih krožkov

ČZS

20.09.2018 Lukovica

NE

0,0

Izobraževanja se nisem udeležila.

Nataša
Horvatić
Dolamič

Drama v zbornici

Center MI; Jani Prgić

03.09.2018 OŠ Stročja vas

NE

0,0

Ni bilo izvedeno.

Nataša
Horvatić
Dolamič

5 minut zame

Alenka Stare s. p.

13.11.2018 OŠ Stročja vas

DA

1,0

Izobraževanje in delavnice so bile izvedene za strokovne delavce šole in vrtca Stročja vas. Predstavljene so bile tehnike
sproščanja s trebušnim dihanjem in uporabo blazinice za sproščanje.

Nataša
Horvatić
Dolamič

Varnost živil (HACCP)

Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in 26.11.2018 Murska Sobota
hrano

DA

2,0

Izobraževanja so se udeležile kuharica Brigita Kodelič, vodja šolske prehrane Nina Vozlič in vodja prehrane v vrtcu
Nataša Horvatić Dolamič. Predstavljene so bile smernice za pripravo varne hrane, osebna higiena zaposlenih, ki delajo
z živili, oprema in vzdrževanje le te, čiščenje v živilskih obratih, ravnanje z odpadki...

Nataša
Horvatić
Dolamič

Usposabljanje
organizatorjev prehrane v
javnih zavodih

NIJZ Murska Sobota

03.04.2019 Murska Sobota

DA

2,0

Izobraževanja so se udeležile Nataša Horvatić Dolamič, Bernarda Semenič in Nina Vozlič. Na okrogli mizi je bilo govora
o tem, na kaj naj bomo pozorni pri sestavi jedilnikov, časovni organizaciji obrokov, kulturi postrežbe in prehranjevanja,
brezmesnem dnevu, dieta, ribah in mesnih izdelkih na jedilnikih).

Nataša Rus

Študijska skupina RP

Zavod za šolstvo

22.11.2018 Murska Sobota

DA

0,0

V četrtek, 22. 11. 2018 sem se udeležila Študijske skupine za razredni pouk v Murski Soboti. Tematika srečanja je bila
Vodenje razreda po načelih formativnega spremljanja. Srečanje je vodila ga. Vesna Vršič. Ogledali smo si film
(spodbudno učno okolje) ter sodelovali v delavnicah, kjer so bili predstavljeni primeri dobre prakse.

Sašo Fijavž

Izpopolnjevalni seminar za
DNT Lendava
nogometne trenerje

19.11.2018

DA

0,0

Tema seminarja je bila ogrevanje pred treningom in ogrevanje pred tekmo, prav tako so nas sodniki seznanili s
spremembami pravil v nogometni igri.

Kraj izobraževanja Izvedeno? Trajanje Poročilo

Sašo Fijavž

Veščine vodenja

Šola za ravnatelje

27.05.2019

DA

0,0

Pod okriljem MIZŠ in šole za ravnatelje se je 5 strokovnih delavcev udeležilo štirih izobraževanj. Strokovno podkovana
izobraževanja so bila namenjena strokovnemu izpopolnjevanju na različnih področjih. Na podlagi praktičnih primerov
in strokovnih predavanj so strokovni delavci nabirali in izmenjevali izkušnje na področju reševanja konfliktov,
vzdrževanja discipline in sodelovanja s starši. Posvetili so se tudi pomenu komunikacije in si ogledali primere dobre
prakse preko učnih sprehodov.

Sašo Fijavž

Licenčni seminar za
trenerje PRO/A

ZNTS

12.01.2019 Portorož

DA

12,0

Dne 12.1. 2019 sem se udeležil seminarja v Portorožu. Predavalo nam je več različnih predavateljev, kot so: Matjaž
Kek, selektor Slovenske reprezentance; dr. Janez Vodičar (Odgovornost in zakonodaja); dr. Tanja Kajtna (skupinska
dinamika); dr. Milan Čoh (Hitrost in agilnost); Slobodan Pavkovič (praktično - tranzicija v igri); dr. Branko Škof (pomen
tehnike teka kot preprečevanje poškodb); dr. Zdenko Verdenik.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

35

35

100
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Zbirnik: A.II.05 Terminski načrt hospitacij
Poročila nalog
Ime in priimek

Opazovalec

Datum

Predmet

Ostali prisotni

Alan Dreven

Mateja Leskovar
Polanič

21.11.2018 GEO

NE

Spremljanje pouka v tem šolskem letu ni bilo izvedeno.

Bernardka
Marinič

Mateja Leskovar
Polanič

07.110.2018 SLJ

DA

Ravnateljica je pri učiteljici – novinki izvedla hospitacija po predhodnem dogovoru, kjer je spremljala ustreznost
pristopa, oblike in metode z namenom svetovanja in pomoči. Učiteljica je z zanimivim in strokovnim pristopom izvedla
uro.

Boris Smodiš

Mateja Leskovar
Polanič

19.03.2019 SPO

DA

Hospitacijski nastop je bil izveden kot medpredmetna povezava s SLJ v 3. razredu. Učitelj je prikazal usvajanje nove
učne snovi preko projektnega dneva, kjer je povezal več predmetnih področij. Delo je potekalo v skupinah, razdeljeno
po ravneh zahtevnosti, v nenehni aktivnosti učencev. Spremljava je bila izvedena kot učni sprehod.

Brigita Pušenjak

Mateja Leskovar
Polanič

13.12.2018 SPO 2. r

DA

Osrednja tema hospitacijskega nastopa je bila tema zima - poznavanje dejstev ter spoznavanje živih bitij in okolja ter
vpliv nežive narave nanje. Urili so se pri delu v skupinah. Učenci so aktivno sodelovali, obravnavana je bila aktualna
tema, v delo so bili vključeni elementi FS. Učiteljica je prikazala strnjen pouk dveh ur.

Daniela Škrobar

Mateja Leskovar
Polanič

25.01.2019 NAR 6. r

DA

Prikazana ura je bila ura utrjevanja pri učnem sklopu celica. Učenci so delali v skupinah in poleg praktičnega dela so
bile v uro vključene tudi BUS - ugotovitev predznanja. Učiteljica je pripravila delovne liste, ki so učence vodili ob delu,
spremljali pa so tudi kriterije uspešnosti. S pomočjo mikroskopa in drugih pripomočkov so utrjevali znanje.

Janja Rajh

Mateja Leskovar
Polanič

15.01.2019 SPO 1. r

Alenka Antolič

DA

Učiteljica je prikazala pouk pri uri SPO, ko so obravnavali sklop ZIMA, in v okviru katerega so podrobneje spoznavali
ptice pozimi. Učenci so bili aktivni, delali so v skupinah tudi samostojno, si med seboj pomagali. Poleg VŽN so bili
uporabljeni elementi FS - namen učenja, konkretizacija.

Jasna Ivanušič

Mateja Leskovar
Polanič

19.03.2019 TJN

člani skupine ŠR v programu
Veščine vodenja za učitelje

DA

Hospitacijski nastop je bil izveden kot medpredmetna povezava s SLJ v 6. razredu. Učiteljici sta prikazali pregledno
ponavljanje in utrjevanje znanja po učnih postajah. Delo je potekalo v skupinah, razdeljeno po ravneh zahtevnosti, v
povezovanju in sodelovanju obeh učiteljic ter v nenehni aktivnosti učencev. Spremljava je bila izvedena kot učni
sprehod.

Katja Vunderl

Mateja Leskovar
Polanič

14.01.2019 GUM

NE

Spremljanje pouka v tem šolskem letu ni bilo izvedeno.

Marko Zanjkovič

Mateja Leskovar
Polanič

13.02.2019 TIT

NE

Spremljanje pouka v tem šolskem letu ni bilo izvedeno.

Metoda Ljubec

Mateja Leskovar
Polanič

27.02.2019 TJN 4. r

DA

Prikazana ura je obsegala sklop Moje okolje in temo: ESSEN. Učiteljica je učence za delo motivirala z različnimi
zanimivimi pristopi - učenje preko več čutov ter povezovanje s slovenščino. Reševali so tudi delovne liste in si
pomagajo s tabelsko sliko. Po elementih FS ugotavljajo kaj že znajo in kaj še morajo utrditi.

Milena Pavličič
Kozlar

Mateja Leskovar
Polanič

19.06.2019 SPO

Monika Šalamun

DA

Učiteljici sta pripravili vertikalno povezavo 5. in 7. razreda na temo SREDNJI VEK. Z zanimivimi dejavnostmi, 9
pripravljenimi delavnicami in organizacijo medvrstniške pomoči so učenci utrjevali učno snov, ki so jo že obravnavali.

Monika Šalamun

Mateja Leskovar
Polanič

19.06.2019 ZGO

Milena Pavličič Kozlar

DA

Učiteljici sta pripravili vertikalno povezavo 5. in 7. razreda na temo SREDNJI VEK. Z zanimivimi dejavnostmi, 9
pripravljenimi delavnicami in organizacijo medvrstniške pomoči so učenci utrjevali učno snov, ki so jo že obravnavali.

Nataša Horvatić
Dolamič

Mateja Leskovar
Polanič

08.03.2019 "FIZIOBIOLOGIJA" Tadeja Jurkovič

DA

Hospitacijski nastop je bil izveden kot medpredmetna povezava BIO in FIZ v 8. razredu. Učiteljici sta prikazali učno uro
utrjevanja pri povezavi učnih sklopov Dihala, fizikalne količine in gibanje. Delo je potekalo v skupinah, razdeljeno po

člani skupine ŠR v programu
Veščine vodenja za učitelje

Izvedeno? Poročilo
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Letni delovni načrt

Ime in priimek

Opazovalec

Datum

Predmet

Ostali prisotni

Izvedeno? Poročilo
ravneh zahtevnosti, v povezovanju in sodelovanju obeh učiteljic ter v nenehni aktivnosti učencev. S pomočjo delovnih
listov so utrjevali obravnavano učno snov na drugačen način.

Nataša Rus

Mateja Leskovar
Polanič

27.11.2018 DRU

Petra Šijanec
Koren

Mateja Leskovar
Polanič

19.03.2019 SLJ

Sašo Fijavž

Mateja Leskovar
Polanič

Tadeja Jurkovič

Vitomir Kaučič

DA

Izvedeno.

člani skupine ŠR v programu
Veščine vodenja za učitelje

DA

Hospitacijski nastop je bil izveden kot medpredmetna povezava s TJN v 6. razredu. Učiteljici sta prikazali pregledno
ponavljanje in utrjevanje znanja po učnih postajah. Delo je potekalo v skupinah, razdeljeno po ravneh zahtevnosti, v
povezovanju in sodelovanju obeh učiteljic ter v nenehni aktivnosti učencev. Spremljava je bila izvedena kot učni
sprehod.

19.03.2019 ŠPORT

člani skupine ŠR v programu
Veščine vodenja za učitelje

DA

Hospitacijski nastop je bil izveden kot medpredmetna povezava z MAT v 9. razredu. Učitelja sta prikazala povezavo
učnih sklopov ATLETIKE IN delo, energija, toplota in notranja energija. Delo je potekalo v skupinah, razdeljeno po
ravneh zahtevnosti, v povezovanju in sodelovanju obeh učiteljev ter v nenehni aktivnosti učencev.

Mateja Leskovar
Polanič

19.03.2019 FIZ

člani skupine ŠR v programu
Veščine vodenja za učitelje

DA

Hospitacijski nastop je bil izveden kot medpredmetna povezava s ŠPO v 9. razredu. Učitelja sta prikazala povezavo
učnih sklopov ATLETIKE in delo, energija, toplota in notranja energija. Delo je potekalo v skupinah, razdeljeno po
ravneh zahtevnosti, v povezovanju in sodelovanju obeh učiteljev ter v nenehni aktivnosti učencev. Spremljava je bila
izvedena kot učni sprehod.

Mateja Leskovar
Polanič

20.06.2019 LUM

NE

Spremljanje pouka v tem šolskem letu ni bilo izvedeno.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

16

19

84,21

Zbirnik: A.II.06 Redni letni pogovori
Ravnateljica je v šolskem letu 2018/2019 opravila 21 razgovorov z zaposlenimi. Kljub načrtovanju razgovorov z vsemi (29 zaposlenih na OŠ Stročja vas ter še 6
strokovnih delavce), ki obvezo dopolnjujejo, je zaradi nepričakovanih dogodkov bilo potrebno termin najprej premakniti, pozneje pa celo ni prišlo do realizacije. Je
pa ravnateljica izvedla z vsemi neformalni pogovor, kjer so zaposleni imeli možnost povedati morebitne težave, izpostaviti načrte ter podati predloge.
Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

21

35

60
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Letni delovni načrt

Zbirnik: A.II.09 Poročilo o opravljenih zdravniških pregledih delavcev
Za vse zaposlene, ki jim je v letu v tem šolskem letu pretekla veljavnost zdravniškega potrdila, so opravili pregled v ambulanti medicine dela. Zdravniški pregled
morajo opraviti tudi vsi, k na novo vstopajo na trg dela. Skupaj je bilo teh pregledov 6.
Zdravniške preglede izvaja dr. Cesarec.

Zbirnik: A.III.03 Dnevi dejavnosti
Poročila izvajanja
Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Nosilec

Termin

Kraj

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo

DA

Zadnji šolski dan so učenci prišli v šolo ob 12. uri. Opravili so vse
obveznosti, prejeli spričevala in ob 15. uri pričakali starše in druge
goste. S kratkim kulturnim programom so obeležili zaključek šolskega
leta, prihajajoči državni praznik in 2. praznik KS Stročja vas. Nastopili
so Daša Koprivnik in Tea Zakovšek (flavta - himna), otroci vrtca, oba
pevska zbora, FS Trütrce, David Makoter s pozavno in Vid Bogdan s
trobento ter vokalna skupina deklet 9.r.

DA

Učenci 1. in 3. razreda so dejavnosti za OP - Šola in šolski sistem
izvedli po urah, v 2. razredu pa so temi namenili tri ure kulturnega
dne. V 1. razredu so temo Šola in šolski sistem izvedli tako, da so
primerjali vrtec in šolo. Iskali so kaj jim je všeč in kaj ne. V 2. razredu
so spoznali krog ODGOVORNOST. Pogovarjali so se o odgovornem
ravnanju doma, v šoli, do narave in zdravja. 3. razred je pripravil
pregled šole skozi čas kot dramsko recitacijsko predstavitev.

DA

21.12.2018 je bil za učence 1., 2. in 3. razreda izveden kulturni dan. V
začetku so prisostvovali proslavi v počastitev dneva samostojnosti in
enotnosti. Vzgojiteljice in starši otrok v vrtcu so jim dan popestrili z
dramatizacijo Mojca Pokrajculja. Učenci so nato aktivno sodelovali na
šolskem Otroškem parlamentu. Sledilo je jelkovanje z obiskom dedka
Mraza in obdarovanjem otrok.

DA

Za učence od 6. do 9. razreda je v torek, 15. 1. 2019, bil kulturni dan.
Prvi dve šolski uri je potekal pogovor o vsebini muzikala Sen kresne
noči, o bontonu ter izdelali so gledališki list. Nato je sledila dvourna
predstava muzikala Sen kresne noči, ki so ga izvedli dijaki II. gimnazije
Maribor.

Tip dneva dejavnosti Kulturni dan
Mateja
Leskovar
Polanič

Janja Rajh

Brigita
Pušenjak

Katja
Vunderl

Kulturni dan Obeležitev praznika dneva državnosti

Kulturni dan OP - Šola in šolski sistem

Učitelji in učenci
24.06.2019 Stročja vas
šole

Razredniki

20.12.2018 Stročja vas

Kulturni dan Jelkovanje

razredniki

21.12.2018 Stročja vas

Kulturni dan Muzikal Sen kresne noči

II. Gimnazija
Maribor

Športna
15.01.2019 dvorana
Ljutomer

1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7.
,8. ,9.

1. ,2. ,3.

1. ,2. ,3.

6., 7., 8., 9.
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Letni delovni načrt

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Nataša Rus Kulturni dan

Janja Rajh

Alenka
Antolič

Monika
Šalamun

Milena
Pavličič
Kozlar

Otvoritev Pametilnice
Ogled predstave Ples senc in ogled filma

Kulturni dan 8 krogov odličnosti

Kulturni dan Učenci bodo izvedli dejavnost v okviru projekta SKUM.

Kulturni dan Zaključek Bralne značke

Kulturni dan Zaključek letošnje dejavnosti projekta SKUM

Nosilec

Nataša Rus

Razredniki

OŠ Stročja vas

Termin

21.06.2019

Kraj

OŠ Stročja
vas

20.12.2018 Stročja vas

24.06.2019 Stročja vas

Društvo za boljši
24.05.2019 Stročja vas
svet

OŠ Stročja vas,
Univerza na
Primorskem

20.06.2019

Stročja vas,
Ljubljana

Sodelujoči razredi

4.

1. ,2. ,3.

1. ,3. ,2.

1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7.
,8. ,9.

5.

Izvedeno?

Poročilo

DA

Kulturni dan smo izvedli v dveh delih: 20. 6. 2019 smo dve uri
namenili otvoritvi Pametilnice - učilnice na prostem. 21. 6. 2019 smo
si ogledali predstavo Ples senc, ki jo je pripravil Gledališki klub (učenci
naše šole). Po predstavi smo si ogledali film Bikec Ferdinand. Nato so
učenci likovno poustvarjali.

DA

Temo 8 krogov odličnosti so v prvih treh razredih izvedli kot kulturni
dan (v 2. razredu kot delni). V 1. razredu (4. 2. 2019) so se pogovarjali
o krogu Govori z dobrim namenom, v 2. razredu (20. 12. 2018) so
spoznali krog Odgovornost, v 3. razredu (1. 2. 2019) pa so spoznali
krog Napake dišijo po uspehu. O vseh treh krogih so pripravili
predstavitve. Učenci 4. in 5. razreda so vsebine obravnavali v sklopu
pouka.

DA

24. 6. 2019 je bil za učence 1., 2., in 3. razreda izveden kulturni dan.
Učenci so si podelili vtise o različnih dejavnostih izvedenih med
šolskim letom. Sledila je podelitev spričeval ob zaključku šolskega
leta, nato so prisostvovali proslavi ob dnevu državnosti. Druženje se je
potem nadaljevalo na igrišče, kjer so učenci skupaj s starši sodelovali
v različnih športnih igrah.

DA

V petek, 24. 5. 2019, smo zaključili bralno sezono za Bralno značko,
tako učenci kot tudi starši. Letos so 102 bralci dosegli priznanje bralne
značke. Prav tako je bilo 5 zlatih priznanj. Teh 5 učencev je bilo
zvestih knjigam celih 9 let. V bralni znački za starše je sodelovalo 9
staršev. Veseli nas, da je večina teh že stalnih bralk. Tudi starše smo
povabili na zaključno prireditev bralne značke, ki je potekala v
telovadnici. Gosti prireditve so bili Društvo za boljši svet. Letos so nas
kratkočasili s predstavo Šolski vrtiljak. V njej so nas zabavno poučevali
o poklicih, medijih, družini, sodelovanju… Vsem, ki so sodelovali v
bralni znački, sta predstavnik Društva za boljši svet in ravnateljica
podelila zaslužena priznanja.

DA

Učenci 5. razreda so v okviru dejavnosti projekta SKUM pripravili
zaključno prireditev, v kateri so učencem šole in staršem ter širši
javnosti predstavili šolski vrt-učilnico na prostem, ki so jo poimenovali
Pametilnica. V prepletu kulturnih točk in predstavitve učilnice s
ponazoritvami so predstavili začetno zasnovanost učilnice na prostem
ter povabili vse ostale učence in učitelje k nadaljnji nadgradnji in
uporabi učilnice v naslednjem letu. Zahvalili so se vsem donatorjem in
staršem, ki so pomagali pri ureditvi Pametilnice. Po otvoritvi so se
sami preizkusili v sestavi reliefa in različnih besed na magnetni tabli,
branju pod drevesom, opazovanju kompostnika, hotelov za žuželke,
pitniku za ptice in pretakanju tekočin ter prepoznavanju zelišč.

Stran 10 od 60

Letni delovni načrt

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Bernardka
Kulturni dan Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Marinič

Brigita
Pušenjak

Kulturni dan 8 krogov odličnosti in otvoritev Pametilnice

Nosilec

Termin

OŠ Stročja vas

21.12.2018 Stročja vas

OŠ Stročja vas

Kraj

20.06.2019 Stročja vas

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo

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

DA

V telovadnici šole je bil 21. 12. 2018 delni kulturni dan (1 šolska ura)
za učence vseh razredov. Proslava s krajšim kulturnim programom je
bila namenjena obeležitvi dneva samostojnosti in enotnosti.

DA

Učenci 2. r so izvedli kulturni dan v dveh delih. 20. 12. 2018 so
realizirali 3 ure na temo 8 krogov odličnosti. Najprej so povzeli lanski
krog Govori z dobrim namenom. Tokrat so razmišljali o odgovornosti
doma, v šoli, do okolja in zdravja. 20. 6. 2019 so realizirali še ostali
dve uri. Prisostvovali so otvoritvi Pametilnice.

2.

Monika
Šalamun

Kulturni dan Erasmus+

OŠ Stročja vas

10.12.2018 Stročja vas

1., 2., 3.

DA

V ponedeljek, 10. 12. 2018 je bil za učence 1., 2. in 3. razreda izveden
kulturni dan Erasmus+. Prvošolci so spoznavali značilnosti Slovenije,
drugošolci Nemčije, tretješolci pa Grčije. Učenci so nekaj naučenega
predstavili na zaključni prireditvi v telovadnici.

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Nosilec

Termin

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo

DA

Učenci 4. razreda so v petek, 12. 4. 2019 v ZD Ljutomer opravili
zobozdravniški pregled. Dr. Zima je učencem najprej razložila, kako
skrbeti pravilno nego ustne votline ter za zdrave zobe. Nato je sledil
zobozdravniški pregled. Medtem ko so učenci čakali na pregled, sta
jim dipl. medicinska sestra Mihaela Senčar in reševalec na lutki
predstavila, kako oživljamo človeka. Učenci so postopek oživljanja
lahko preizkusili na lutki.

DA

Učenci 2.r so 5. 6. 2019 izvedli 3. naravoslovni dan z naslovom Oblike
površja in Življenjsko okolje travnik. Na začetku je prevladovalo
opazovanje na terenu, ko so se učenci povzpeli na dve opazovalni
orientacijski točki. Tu je bil poudarek na orientaciji in opisovanju
površja ter rabe tal v domači pokrajini. Obenem so prepoznavali
rastlinske vrste v gozdu in travniku. Nazaj grede so preizkusili gozdno
igralnico. V šoli je sledila izdelava modela površja iz gline, ki so ga
kasneje tudi ustrezno pobarvali.

2.

DA

Učenci 2. razreda so izvedli 2. naravoslovni dan Skrb za zdravje v dveh
delih. 19. 4. 2019 so imeli zobozdravniški pregled v ZD Ljutomer, kjer
so spoznavali vrste zob, skrb zanje in ustrezno nego. 14. 5. 2019 so
dopolnili znanje s spoznavanjem osebne higiene in njenim pomenom
zlasti pri preprečevanju črevesnih obolenj. Zadnjemu delu
naravoslovnega dneva je bilo namenjeno gibanje in pomen le-tega za
zdrav razvoj.

3.

DA

Učenci 3.r so 1. 6. 2019 izvedli 3. naravoslovni dan z naslovom Oblike
površja in Življenjsko okolje ribnik. Na začetku je prevladovalo
opazovanje na terenu, ko so se učenci povzpeli na opazovalno

Kraj

Tip dneva dejavnosti Naravoslovni dan

Nataša Rus

Brigita
Pušenjak

Naravoslovni Skrb za zdravje (zobozdravniški pregled, skrb za zdravje dan
poškodbe)

Naravoslovni
Oblike površja, Življenjsko okolje travnik
dan

Zdravstveni
dom Ljutomer

OŠ Stročja vas

Ljutomer in
12.04.2019 OŠ Stročja
vas

05.06.2019

4.

okolica šole,
2.
gozd Lipnjak

Brigita
Pušenjak

Naravoslovni
Skrb za zdravje
dan

ZD Ljutomer,
razrednik

14.05.2019

Ljutomer,
Stročja vas

Boris
Smodiš

Naravoslovni
Življenjska okolja ribnik in oblike površja
dan

razrednik

Grad na
01.06.2019 Podgradju,
Račji ribniki
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Letni delovni načrt

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Nosilec

Termin

Kraj

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo
orientacijsko točko GRAD. Tu je bil poudarek na orientaciji in
opisovanju površja ter rabe tal v domači pokrajini. Med potjo na grad
so prepoznavali rastlinske vrste v gozdu in travniku. Z gradu so se
spustili do Račjih ribnikov, kjer so prepoznavali rastlinske in živalske
vrste ob ribniku ter v ribniku.

Milena
Pavličič
Kozlar

Naravoslovni Skrb za zdravje (zasvojenost, shema šolskega sadja,
dan
zobozdravniški pregled)

ZD Ljutomer

Janja Rajh

Naravoslovni
Tekočine
dan

Razredničarka

Janja Rajh

Naravoslovni
Skrb za zdravje (sistematski in zobozdravniški pregled)
dan

Zdravstveni
dom Ljutomer

26.04.2019

Ljutomer,
Stročja vas

16.01.2019 Stročja vas

31.01.2019 Ljutomer

5.

1.

1.

DA

25. 1. 2019 je bil izveden delni naravoslovni dan, in sicer delavnice na
temo Zasvojenost. Učenci so spoznavali zdravju škodljive razvade in
navade ter tvegana vedenja kot so alkohol, kajenje, druge droge,
zasvojenosti z igrami na srečo in zasvojenosti z virtualnim svetom.
Najbolj so bili presenečeni ob uporabi očal in podoživljanju opitega
stanja, ki močno vpliva na dojemanje sveta okrog sebe. 26. 4. 2019 pa
so se udeležili zobozdravniškega pregleda in si ob vrnitvi v šolo
pripravili sadna nabodalca.

DA

Učenci 1. razreda so 16. 1. 2019 izvedli naravoslovni dan na temo
Tekočine. Spoznavali so, da imajo tekočine različne lastnosti, se
naučili, da so tekočine lahko tudi nevarne ter spoznali posode v
katerih tekočine hranimo. V skupinskem delu so učenci opravili še štiri
poskuse, kjer so se učili eksperimentalnega dela (napoved,
prevzemanje različnih vlog v skupini, izvajanje poskusa, zapis in
poročanje).

DA

V četrtek, 31. 1. 2019, so učenci 1. razreda opravili zobozdravniški in
sistematski pregled s cepljenjem v Zdravstvenem domu Ljutomer.
Dan je potekal kot naravoslovni dan, saj so učenci spoznavali pravilno
nego ustne votline, se seznanili s svojim zdravjem ter spoznali, da so
za svoje zdravje odgovorni tudi sami.

Nataša Rus

Naravoslovni
Preteklost
dan

Nataša Rus

07.06.2019 Stročja vas

4.

DA

Učenci 4. razreda smo izvedli naravoslovni dan na temo preteklost.
Predhodno so že doma dedke in babice (prababice) povprašali o
življenju nekoč. Pri pouku so s pomočjo računalnika raziskovali
preteklost - kakšna je bila nekoč šola, kakšne igre so se igrali nekoč,
kako so bili oblečeni, s čim so se prehranjevali... Dobljene odgovore
smo nato primerjali z pripovedmi starih staršev. Na koncu so se igrali
še nekaj iger, kot so se jih igrali nekoč naši stari starši.

Tadeja
Jurkovič

Naravoslovni
Zobozdravniški pregled, delavnice
dan

ZD Ljutomer

18.04.2019

Ljutomer,
Stročja vas

7.

DA

Učenci 7. razreda so 18. 4. 2019 opravili zobozdravniški pregled v ZD
Ljutomer. V sklopu naravoslovnega dne je bilo za učence prav tako
organizirano predavanje na temo DUŠEVNO ZDRAVJE.

Boris
Smodiš

Naravoslovni
Skrb za zdravje
dan

ZD Ljutomer

18.10.2018 ZD Ljutomer 3.

DA

Učenci 3. razreda so opravili sistematski pregled in zobozdravniški
pregled v ZD Ljutomer. Po opravljenih pregledih so še imeli
organizirano predavanje o zdravem načinu življenja, ki je še posebej
pomembno v otroški dobi.
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Letni delovni načrt

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Nosilec

Nataša
Horvatić
Dolamič

Naravoslovni
Biološke vsebine (9. razred)
dan

Nataša Horvatić
14.11.2018 Stročja vas
Dolamič

Termin

Kraj

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo

9.

DA

Učenci 9. razreda so pri naravoslovnem dnevu z različnimi metodami
dela (učenje z modeli, mikroskopiranje in eksperimentiranje)
nadgradili in utrdili znanje.

Nataša
Horvatić
Dolamič

Naravoslovni
Tradicionalni slovenski zajtrk (1. - 9. razred)
dan

Strokovni
delavci

16.11.2018 Stročja vas

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. DA

V petek, 16. novembra 2018, so učenci ob dnevu slovenske hrane, ki
smo ga letos obeležili že sedmič in Tradicionalnem slovenskem
zajtrku, letos že osmem, imeli dan dejavnosti. Sodelovali so v
dejavnostih projektov Šolska shema, Zdrava šola, Šolski ekovrt in Čut.
Smernice za dejavnosti so pripravile Brigita Pušenjak, Monika Panič
Puconja, Tina Matjašič in Nataša Horvatić Dolamič.

Nataša
Horvatić
Dolamič

Naravoslovni
Skrb za zdravje (6. razred)
dan

ZD Ljutomer

25.10.2018 Ljutomer

6.

DA

V četrtek, 25. 10. 2018, je bil v ZD Ljutomer za učence 6. razreda
izveden sistematski pregled, zdravstveno-vzgojno predavanje ter
pregled pri zobozdravnici (dr. Zima).

Jasna
Ivanušič

Naravoslovni
Skrb za zdravje
dan

Zdravstveni
dom Ljutomer

06.12.2018 Ljutomer

8.

DA

Učenci so v ZD bili deležni sistematskega pregleda, ki je vključeval tudi
kontrolo sluha, vode in urina. Vsi učenci so načeloma zdravi ter se
primerno razvijajo.

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Nosilec

Termin

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo

Kraj

Tip dneva dejavnosti Športni dan
Sašo Fijavž Športni dan

DRSANJE/SMUČANJE

OŠ Stročja vas

07.01.2019 Maribor

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

DA

Dne 7.1. 2019 je bil izveden športni dan, na katerem so imeli učenci
izbiro se udeležiti drsanja in bowlinga ali pa smučanja na
Mariborskem Pohorju. Izvedba dneva dejavnosti je bila uspešna, saj
so učenci z veseljem opravili izbrano dejavnost.

Sašo Fijavž Športni dan

ORIENTACIJSKI POHOD

OŠ Stročja vas

29.09.2018 Stročja vas

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

DA

Dne 29.9. 2018 je bil izveden športni dan ORIENTACIJSKI POHOD. Pot
je potekala po okoliških hribih šolskega okoliša. Sočasno je bil izveden
šolski kros po skupinah. Učenci so se odlično odrezali in razlike med
skupinami so bile zelo majhne.

DA

Učenci 1., 2, in 3. razreda so izvedli jesenski pohod. Pot je potekal iz
Stročje vasi proti Gradu na Podgradju nato med vinogradi proti
največjemu klopotcu in po slemenu Nunske Grabe nazaj proti šoli.
Učenci so na pohodu opazovali spremembe v naravi vezane na letni
čas in življenjska okolja in spoznavali značilnosti okolice.

DA

Pohod so učenci 1. triletja skupaj s spremljevalci pričeli na mostu pri
Razkrižju. Nadaljevali smo ga po gozdu na prekmurskem bregu reke
Mure. Po poti so se večkrat ustavili, da so si ogledali življenjska okolja,
ki jih najdemo ob reki Muri. Ko so prispeli do broda na Moti, so se z
njim popeljali čez reko. Po prleški strani so nadaljevali pot proti
Gezovim jamam na Moti. Na ribniku so si zakurili ogenj in si "spajali"
kruh. Pri gostilni Trnek jih je že čakal avtobus, s katerim so se utrujeni,
a zadovoljni odpeljali nazaj v šolo.

Alenka
Antolič

Boris
Smodiš

Športni dan

Športni dan

Športni dan pohodništvo

Pohod ob reku Muri

OŠ Stročja vas

razrednik

29.09.2018 Hermanci

02.04.2019

1. ,2. ,3.

Srednja
Bistrica,
1., 2., 3.
Mota Gezove jame
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Atletski troboj

razredniki

31.05.2019

OŠ Stročja
vas

1. ,2. ,3.

DA

V soboto, 31.5.2019, so učenci 1. triletja izvedli športni dan Atletski
troboj, na katerem so se učenci pomerili v teku na 60 m, metu žogice
in skoku v daljino. Na koncu so najboljši trije učenci in tri učenke iz
vsakega razreda dobili priznanje. Vsi učenci so bili nagrajeni s sladko
nagrado za svoj trud.

Sašo Fijavž Športni dan

Športne igre

OŠ Stročja vas

24.06.2019 Stročja vas

6. ,7. ,8.

DA

Učenci in učenke 6., 7. in 8. razreda so 24.6. 2019 izvedli še zadnji
športni dan. In sicer so se pomerili med sedemnajstimi igrami, ki so
bila sestavljena iz spretnostnih nalog in pa starodavnih družabnošportnih iger.

Sašo Fijavž Športni dan

Atletski troboj

OŠ Stročja vas

16.04.2019 Stročja vas

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

DA

Dne 16. 4. 2019 so učenci od 4. do 9. razreda opravili športni dan, kjer
so izvedli meritve za ŠVK in se v sklopu tega tudi pomerili v atletskih
disciplinah.

17.04.2019 Hardek

DA

Učenci 3. razreda so 17. in 18. 4. 2019 (v dveh delih) izvedli športni
dan - plavanje. Športni dan je bil izveden v okviru plavalnega tečaja, ki
je potekal v zimskem bazenu Hardek. Plavalni tečaj so izvajali vaditelji
plavanja Boris Smodiš, Sašo Fijavž in Tina Matjašič. Dosežki učencev
so zabeleženi v preglednici in se hranijo v arhivu.

DA

Učenci 1. in 2. razreda so 24. 4.(2 uri) in 25. 4. (3 ure) 2019 izvedli
športni dan plavanje. Plavalni tečaj je potekal v Zimskem bazenu
Hardek. Učenci so se prilagajali na vodo, se učili ali izpopolnjevali
tehniko/e plavanja.

DA

Dne 11.6. 2019 je bil opravljen športni dan plavanje. Preverjala se je
stopnja znanja plavanja učencev po merilih plavalne zveze in merilih,
ki so objavljeni na šport mladih. Učenci se takih dni zelo veselijo in
uživajo.

Boris
Smodiš

Športni dan

Boris
Smodiš

Športni dan

Plavanje

razrednik, Tina
Matjašič, Sašo
Fijavž

Boris
Smodiš

Športni dan

Športni dan Plavanje

OŠ Stročja vas

25.04.2019

Plavanje

OŠ Stročja vas

11.06.2019 Banovci

Sašo Fijavž Športni dan

Alenka
Antolič

Športni dan

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Učenci bodo izvedli pohod na Donačko goro.

3.

Zimski bazen
1., 2.
Hardek

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

OŠ Stročja vas

12.06.2019

Donačka
gora

1. ,2. ,3. ,4.

DA

Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda so 12. 6. 2019 izvedli Športni dan pohodništvo. Pohod so izvedli od Rudijevega doma na Donački gori,
pa do vrha gore in nazaj. Učenci so ob tem spoznavali pravila varne
hoje na izlete ter osnovno izletniško znanje (pohodniško opremo;
obutev, oblačila, nahrbtnik) Spotoma so obiskali še Muzej na prostem
Rogatec. Ob tem so spoznavali pomen kulturne dediščine.

Nosilec

Termin

Kraj

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo

DA

V petek, 31. 5. so se učenci 9. razreda odpravili na zaključni izlet
Pustolovščina v Ljubljani. Učenci so obiskali vodni park Atlantis, Woop
trampolin park in si ogledali komedijo Prevarantki v Koloseju. Med
tem so še imeli kosilo v piceriji Julči. Učenci so bili navdušeni in
zaključni izlet je bil uspešno izveden.

Tip dneva dejavnosti Tehniški dan
Marko
Zanjkovič

Tehniški dan Zaključna ekskurzija devetošolcev.

Funtura,
turistična
agencija.

31.05.2019

Izbrana
lokacija.

9.
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Letni delovni načrt

Ime in
priimek
Jasna
Ivanušič

Marko
Zanjkovič

Milena
Pavličič
Kozlar

Vrsta dneva Naziv dneva

Tehniški dan Tehniški dan in zaključna ekskurzija Škocjan / Lipica

Tehniški dan Priprava na valeto.

Tehniški dan Škripec, dvigalo in gugalnica

Nosilec

Termin

šola

Škocjan in
31.05.2019
Lipica

Marko
Zanjkovič

OŠ Stročja vas

Kraj

13.06.2019 Stročja vas

21.06.2019 Stročja vas

Sodelujoči razredi

5., 6., 7., 8.

9.

5.

Izvedeno?

Poročilo

DA

V petek, 31. 5. so se učenci od 5. do 8. razreda odpravili v Lipico, kjer
so si ogledali muzej Lipikum ter najstarejše hleve s čudovitimi konji.
Nato je sledil še voden ogled Škocjanskih jam. Učenci so bili
navdušeni in zaključna ekskurzija je bila uspešno izpeljana.

DA

V četrtek, 13.6.2019, so učenci 9. razreda izvedli tehniški dan priprava
na valeto. Učenci so pripravljali sceno v telovadnici, položili tepihe,
okrasili telovadnico, prinesli mize in stole ter pripravili vse potrebno
za popoldansko izvedbo valete. V okviru tehniškega dne so učenci še
opravili generalko, tako da je valeta bila uspešno izvedena.

DA

21. 6. 2019 so učenci 5. razreda v okviru zadnjega tehničnega dne iz
pripravljenih gradiv izdelali škripec, dvigalo in gugalnico. Po sestavi
izdelkov so preizkusili delovanje in različne dejavnosti s temi
tehničnimi izdelki ter zapisali ugotovitve. Ob dejavnostih in zapisu
opazovanj so si učenci med sabo pomagali in svetovali pri sestavi.

Alenka
Antolič

Tehniški dan Učenci 1. razreda si bodo pripravili zdravo malico.

OŠ Stročja vas

10.04.2019 Stročja vas

1.

DA

Učenci 1. razreda so realizirali tehniški dan Pripravo jedi. Učenci so
najprej razvrščali hrano na zdravo in nezdravo. Spoznali so sestavo
prehranske piramide. V nadaljevanju so si sami pripravili zdravo
malico. Pripravili so sadni namaz s skuto, bananino in jagodno mleko
ter za sladico še sadno solato. Spoznali so, da se je za delo treba
pripraviti in da je po delu potrebno pospraviti. Na koncu so še izpolnili
učni list.

Brigita
Pušenjak

Tehniški dan Tehniški izdelek

razrednik

13.02.2019 Stročja vas

2.

DA

13.2.2019 je bil izveden 2. tehniški dan za drugošolce. Učenci so
izdelali parkirne ure, ki so jih podarili starim staršem. Pri izdelavi so
razvijali ročne spretnosti, uporabljali različna orodja in sledili
postopku izdelave.

DA

Učenci so na tehniškem dnevu naredili darilce za starše, ki so jim ga
podarili na prireditvi ob materinskem dnevu. Izdelali so obesek za
ključe, ki je bil shranjen v okrasni škatlici, ki so jo tudi sami izdelali.
Izdelki so bili lično narejeni, na kar nakazujejo tudi povratne
informacije s strani staršev.

DA

V torek, 5. 3. 2019, je bil izveden tehniški dan Pustovanje. V okviru
projekta SKUM so bili učenci povabljeni, da se našemijo v maske
povezane z vrtom. Po razredni predstavitvi mask, smo se priključili
šolski pustni povorki do Oxigena v Ljutomeru, kjer je sledilo pustno
rajanje. Tokratno rajanje smo zaključili s tematskim izborom
najboljših mask.

DA

Učenci so iz kartona in odpadne embalaže izdelali hiško. Karton: dobili
so načrt hiške, morali so ga prenesti na karton, hiško izrezati,
prepogniti, zalepiti in na koncu pobarvati. Iz odpadne embalaže so
delali poljubne zgradbe.

Boris
Smodiš

Brigita
Pušenjak

Tehniški dan Darilce za mamice

Tehniški dan Pustovanje

Nataša Rus Tehniški dan Izdelek iz odpadne embalaže - hišica

razrednik

27.03.2019

OŠ Stročja
vas

razredniki

05.03.2019 Ljutomer

Nataša Rus

OŠ Stročja
24.05.2019
vas

3.

1. ,2. ,3.

4.
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Letni delovni načrt

Ime in
priimek

Vrsta dneva Naziv dneva

Nosilec

Termin

Kraj

Nataša Rus in
OŠ Stročja
06.06.2019
Tadeja Jurkovič
vas

Nataša Rus Tehniški dan Elektrike - električni krog

Milena
Pavličič
Kozlar

Tehniški dan Mlin na veter in eko vrečka

OŠ Stročja vas

29.01.2019 Stročja vas

Tadeja
Jurkovič

Tehniški dan Pustno rajanje

OŠ Stročja vas

05.03.2019

Alenka
Antolič

Tehniški dan Novoletne delavnice

Strokovni
delavci šole in
zunanji
sodelavci

29.11.2018 Stročja vas

Ljutomer,
Stročja vas

Sodelujoči razredi

Izvedeno?

Poročilo

DA

Učenci 4. in 9. razreda smo skupaj izvedli tehnični dan Elektrika električni krog. Devetošolci so bili v vlogi učiteljev četrtošolcev. Skupaj
so izvedli poizkuse električne vzporedne in zaporedne vezave,
prevodnosti in magnetizma.

5.

DA

29. 1. 2019 je bil v 5. razredu izveden tehniški dan. Učenci so dve
šolski uri po načrtu in navodilih samostojno sešili eko vrečko iz blaga,
ki so jo po lastni izbiri okrasili z gumbi ali vezenjem. Eko vrečka je
sestavni del mape s tekstilijami pri gospodinjstvu. Naslednje tri šolske
ure so po načrtu in navodilih izdelali mlin na veter ter izvedli
eksperimente in zapisali ugotovitve.

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

DA

Poročilo je že napisano

1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7.
,8. ,9.

DA

Učenci od prvega do devetega razreda so se ta dan lahko vključili v
kar 16 delavnic, ki so jih vodili tako zunanji sodelavci kot delavci šole.
Po izvedenih delavnicah je sledil božično novoletni bazar v telovadnici
šole.

4. ,9.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

54

54

100

Zbirnik: A.III.12 Krožki in interesne dejavnosti
Poročila izvajanja
Ime in
priimek
mentorja

Krožek

Aktivnosti

Poročilo

Alenka
Antolič

Likovni krožek

Torek ob 7.30 vsakih 14 dni

Likovni krožek je obiskovalo 21 učencev od 1. - 3. razreda. Učenci so spoznavali različne likovne tehnike, sodelovali so na različnih likovnih natečajih kot so Ekosmreka, Igraj se z
mano, Naravne in druge nesreče in Gasilci na pomoč. Ekosmreka je bila nagrajena in je bila razstavljena v trgovini Hofer v Ljutomeru. Učenci so pri delu spoznavali tudi različne
likovne materiale in jih preskušali.

po dogovoru

Učenci so predstavili 5 knjig, tri pripovedi, eno pesniško zbirko in eno poljudnoznanstveno. Predstavljene knjige so bile raznolike, glede, na bralne zmožnosti učencev. Bralno značko
je osvojilo 19 učencev. Izvedeno je bilo 15 ur.

Boris Smodiš Bralna značka

Stran 16 od 60

Letni delovni načrt

Ime in
priimek
mentorja

Krožek

Aktivnosti

Poročilo

Boris Smodiš

Igriva
matematika

petek, 0. ura

V šolskem letu 2018/19 je krožek Igrivo matematiko obiskovalo 15 učencev iz 2.,3.,4. in 5. razreda. Realiziranih je bilo 30 ur. Prva tretjina ur je bila namenjena pripravi na tekmovanje
iz prostorske predstavljivosti Matemček, nato smo reševali zabavne matematične naloge. V zadnji tretjini ur smo se pripravljali na tekmovanje iz logike, Logična pošast. Realizacija ur
je bila 150%.

Brigita
Pušenjak

Bralna značka

po dogovoru

Učenci so predstavili 5 knjig, tri pripovedi, eno pesniško zbirko in eno poljudnoznanstveno. Predstavljene knjige so bile raznolike, glede, na bralne zmožnosti učencev. Bralno značko
je osvojilo 14 učencev. Izvedeno je bilo 16 ur, realizacija je 106,60%.

Brigita
Pušenjak

Folklora

V folklorno dejavnost je bilo vključenih 36 učencev, od tega 21 učencev 1. triletja in 15 učencev 2. in 3. triletja. Mlajši učenci so imeli folkloro vsak drugi torek 0. uro, starejši pa vsak
turnus: torek - o. ura, drugi četrtek 6. uro. Mlajše Trütrce so nastopile na prireditvi za babice in dedke(15.2.), na območni reviji Folklora, naše veselje v Ljutomeru (7.3)in ob materinskem dnevu (29.3.), ko
četrtek - 6. ura
smo istočasno gostili udeležence Erasmus+ projekta. Starejša skupina je popestrila srečanje starejših občanov KS Stročja vas (18.10.), sprejem udeležencev Erasmus+ projekta (25.3.),
nastopila na jubilejni prireditvi Društva osteoporoze v Ljutomeru (6.4.), ob obisku gostov iz Srbije (10.5.) in na zaključni prireditvi ob 2. prazniku KS (24.6.2019).

Brigita
Pušenjak

Šolski ekovrt

Po dogovoru

Daniela
Škrobar

Skupnost učencev
Po dogovoru
šole

Janja Rajh

Športni krožek

Sredo, 5. ura (1. r);
četrtek, 0. ura (2. in
3. r)

V športnem krožku je v tem šolskem letu 27 učencev. Bili so razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je imela krožek ob sredah 5. šolsko uro in bila sestavljena iz učencev 1. razreda. V
drugi skupini so bili učenci 2. in 3. razreda, krožek pa so imeli v četrtek 0. šolsko uro. Izvedli smo 30 ur.

Janja Rajh

Bralna značka

Po dogovoru

Učenci so za bralno znački morali s pomočjo staršev prebrati 5 knjig (tri pravljice, eno pesniško zbirko in eno poljudnoznanstveno knjigo). Vsebino so predstavljali ob pomoči ilustracij
v knjigi. Bralno značko je usvojilo 23 učencev. Izvedli so 15 ur.

Jasna Ivanušič Angleški klub

Po dogovoru

Učenci so igrali igre vlog, krepili bralno razumevanje in pisno izražanje. Kratko predstavo za starše bomo izvedli v prihodnjem šolskem letu.
Otroški pevski zbor obiskujejo pevci od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 2018/2019 je obiskovalo zbor 49 pevcev. Realizacija je 108% (76 ur od 70). Nastopali so na različnih
prireditvah, kot so komemoracija, jelkovanje, območna revija pevskih zborov ter na zaključni prireditvi. Najvišji uspeh so dosegli na območni reviji, kjer so bili predlagani pod
strokovno spremljevalko ga. Katjo Gruber na regijsko tekmovanje. Usvojili so srebrno priznanje.

Interesni dejavnosti Šolski ekovrt je bilo namenjenih 20 ur. Realizacija je 100%. Sodelovali so učenci 1. triletja, pogosto so se jim pridružili tudi starejši učenci OPB. Dejavnost se je
največkrat izvajala ob ponedeljkih na zunanjih površinah. Zaradi načina dela največkrat po dve uri skupaj.
Na sestankih skupnosti učencev šole se je obravnavala problematika posameznih oddelkov, aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti, vzgojno problematika, zbirale so
pripombe v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, šolske prehrane, interesnih dejavnosti, prireditev, analizirali se je delo učencev ob koncu ocenjevalnih obdobij, obravnavalo se
je predloge in pripombe učencev. Program, izdelan za to šolsko leto, je bil realiziran. Glede na odzive predstavnikov SUŠ je bilo delo uspešno.

Katja Vunderl

Otroški pevski
zbor

ponedeljek 0. ura,
sreda 6. ura

Katja Vunderl

Mladinski pevski
zbor

ponedeljek 6., 7. ura; Mladinski pevski zbor je obiskovalo 26 pevcev. Ure so potekale v ponedeljek, 6. in 7. šolsko uro ter v sredo 7. uro. Nastopali so na različnih prireditvah, kot so komemoracija,
sreda 7. ura
jelkovanje, območni reviji pevskih zborov ter na zaključni prireditvi. Peli so tri- do štiri glasne pesmi ter usvojili raznolik program umetne in ljudske glasbe.

Marko
Zanjkovič

Modelarski
krožek

Ponedeljek 6. in 7.
uro

Modelarski krožek je obiskovalo 8 učencev iz 7. in 9. razreda. Učenci so izdelovali modele motornih čolnov za tekmovanje. Nekateri učenci bodo z izdelavo svojih modelov nadaljevali
v naslednjem šolskem letu. Ob tem so učenci izdelali še veliko drugih izdelkov po načrtu iz revije TIM, s spleta ali po lastni zamisli. Nastalo je veliko lepih in kvalitetnih izdelkov. Letos
so se udeležili tekmovanja mladih konstruktorjev. Tekmovali so v kategoriji Izdelek iz lesa in Izdelek iz papirja. Učenci so pri dejavnosti bili zelo aktivni in delavni.

ponedeljek 6. uro

V letošnjo Veselo šolo se je vključilo 26 učencev od 4. do 9. razreda in se šolskega tekmovanja udeležilo 23 učencev. Med šolskim letom so spoznavali naslednje teme: Čarobno
življenje lutk, Svet denarja, Nikola Tesla, Slikarstvo na Slovenskem, Kako hitro odteka voda, Veščine prepričevalnega govorništva, Kako se zaščitimo pred vremenskimi nevšečnostmi
in Arhitektura. Na željo učencev so večino vsebin spoznavali doma, v šoli pa so se le dogovarjali o temah, ki jih morajo obdelati. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 13 učencev in 9
učencev je prejelo bronasta priznanja.

petek 6. uro

K tamburaškemu krožku so bili vključeni učenci od 5. do 9. razreda. Srečevali so se v dveh starostnih skupinah vsakih štirinajst dni. Realiziranih je bilo 53 ur za obe skupini. Mladi
tamburaši so nastopali na sprejemu prvošolčkov, otvoritvi ceste ob šoli, prevzemu gasilskega vozila PGD Ljutomer, srečanju starejših krajanov KS Stročja vas, božičnem bazarju OŠ
Stročja vas, ob slovenskem kulturnem prazniku, ob odprtju razstave Šolskega muzeja Slovenije, na srečanju Erasmus+, srečanju gostov iz Srbije, srečanju otroškega regijskega
parlamenta, na državnem matematičnem tekmovanju in srečanju starejših občanov v Ljutomeru. Obe skupini sta se udeležile 39. srečanja tamburašev in mandolinistov Slovenije v
Ljutomeru. Skupini sta prejeli srebrni plaketi. Vodil jih je zunanji sodelavec Rafael Pavličič.

Milena
Vesela šola
Pavličič Kozlar

Milena
Tamburaški
Pavličič Kozlar krožek
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Krožek

Monika
Šalamun

Slovenska bralna sreda 0.ta ura in po
značka 6.-9.r.
dogovoru

Nataša
Horvatić
Dolamič

Čebelarski krožek je obiskovalo 14 učencev iz 5., 6., 7. in 8. razreda. Pri urah so učenci spoznavali osnove življenja čebel, anatomijo njihovega telesa, pomen čebel z vidika
Petek, predura in po opraševanja rastlin ... Izvedene so bile tudi delavnice peke palačink z medom, izdelava svečk iz čebeljega voska, slikanje na panjske končnice, zbijanje satnikov in žičenje. 25. maja
Čebelarski krožek
dogovoru
2019 so se štirje učenci udeležili državnega tekmovanja. Urška Rižnar in Hana Zanjkovič sta prejeli bronasto priznanje, Blaž Rakuša in Tadej Ozmec pa srebrno priznanje. Izvedenih je
bilo 35 ur (116 %).

Nataša Rus

Tehnični krožek

torek, 6. učna ura

V tehnični krožek je bilo vključenih 15 učencev 3. in 4. razreda. Pri tehničnem krožku so učenci izdelovali različne izdelke iz papirja (izrezovanje, lepljenje, gubanje, origami...).
Realizirali smo vseh 35 ur. Sestajali smo se vsak torek, 6. učno uro.

Sašo Fijavž

Nogomet OPB

ponedeljek 6. ura

Učenci so opravili treninge izmenjaje, enkrat na 14 dni, saj jih je bilo preveč in so morali delati v dveh skupinah. Največ so urili tehniko z žogo, postavitev igralcev na igrišču,
posamično taktiko v napadu ter obrambi, moštveno taktiko in streljanje na gol na različne načine. Izbrani učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost, so tudi postali medobčinski
prvaki v trojkah na male gole. Realiziranih je bilo 30 ur.

Sašo Fijavž

Prva pomoč

Po dogovoru (2.
polletje)

Z učenci so opravili 22 ur od predvidenih 20 ur. Po sklopih so obdelali vrste poškodb in pa reševanje le teh. Učenci so se tudi udeležili regijskega tekmovanja, kjer so pokazali veliko
znanja in iznajdljivosti v reševalnih situacijah. Naslednje leto bodo še več delali na tem, da bodo reševali praktične primere, saj se iz le teh največ naučijo.

Tadeja
Jurkovič

Logika in
tekmovanja

po dogovoru

V šolskem letu 2018/19 je bilo realiziranih 20 ur interesne dejavnosti. V okviru te dejavnosti so se učenci pripravljali na tekmovanja iz znanja logike, se udeležili šolskega in državnega
tekmovanja. Poleg tega, pa so se urili v reševanju logičnih nalog ter enigmatiki.

Aktivnosti

Poročilo
V interesno dejavnost so bili vključeni učenci od 6. do 9. razreda. Za usvojitev priznanja so morali prebrati 4 knjige po lastnem interesu, ki so primerne starosti, saj je namen bralne
značke mladostnike ohranjati kot aktivne bralce. Knjige so lahko prišli pripovedovat po dogovoru. Priznanje je usvojilo 28 učencev. 5 učencev je postalo zlatih bralcev. Realizacija je
100% (20 + 10 ur gratis).

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

21

21

100

Zbirnik: A.III.13 Tekmovanja
Poročila o izvedbi
odgovorna
oseba

Tekmovanje iz znanja / disciplina

Tip
tekmovanja

Termin

Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo

Skupaj:

Bernardka
Marinič

100 62

Tekmovanje iz znanja slovenščine
šolsko
za Cankarjevo priznanje

11.12.2018 DA

9

0

27

0

30

0

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje za 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred je potekalo v torek, 11. 12.
2018. Skupen naslov tekmovanja se je glasil Dediščina identitete. Dela, ki so jih učenci morali prebrati, so sledeča: 4. in
5. razred (Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba), 6. in 7. razred (Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh in
Prežihov Voranc: Solzice), 8. in 9. razred (Vinko Möderndorfer: Kit na plaži). V 4. in 5. razredu se je tekmovanje začelo
ob 11.00 in je trajalo 60 minut, v 6.-9. razredu pa se je začelo ob 13.00 in je trajalo 90 minut. V 4. razredu se je
tekmovanja udeležilo 6 učencev, od tega je bronasto priznanje prejela 1 učenka. V 5. razredu se je tekmovanja
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Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo
udeležilo 7 učencev, od tega sta bronasto priznanje prejeli 2 učenki. V 6. razredu se je tekmovanja 9udeležilo 5
učencev, bronasto priznanje pa sta prejeli 2 učenki. V 7. razredu so se tekmovanja udeležili 4 učenci, od tega je 1
učenec prejel bronasto priznanje. V 8. razredu se je tekmovanja udeležilo 6 učencev, bronasto priznanje pa sta prejeli
2 učenki, od tega se je učenka z največ točkami uvrstila na območno tekmovanje. V 9. razredu so se tekmovanja
udeležile 4 učenke, od tega je bronasto priznanje prejela 1 učenka, ki se je s tem uvrstila na območno tekmovanje.

Petra Šijanec
Koren

Tekmovanje iz znanja slovenščine
medobčinsko 23.01.2019 DA
za Cankarjevo priznanje

Boris Smodiš

Matemček

šolsko

09.11.2018 DA

Boris Smodiš

Matemček

državno

Boris Smodiš

Pioneer ball (2.,3. in 4.,5. razred)

mednarodno 11.04.2019 DA

Boris Smodiš

Logična pošast

šolsko

Boris Smodiš

Boris Smodiš

Mini olimpijada za 1. triado

Logična pošast

Brigita Pušenjak Računanje je igra

Območna revija otroških
Brigita Pušenjak
folklornih skupin

V sredo, 23. 1. 2019, sta se učenki naše šole, osmošolka Neja Kozar in devetošolka Daša Koprivnik, udeležili
območnega tekmovanja iz slovenščine. Daša je dosegla srebrno Cankarjevo priznanje, vendar ni bila uvrščena v ožji
izbor za uvrstitev na državno tekmovanje.
27

24.11.2018 DA

10.05.2019 DA

11

4

21

24

medobčinsko 30.01.2019 DA

državno

25.05.2019 DA

šolsko

24.05.2019 DA

medobčinsko 07.03.2019 DA

4

5

10

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 9. 11. 2018, se je udeležilo 48 tekmovalcev (9 - 1. razred, 5 - 2. razred, 4 - 3.
razred, 6 - 4. razred, 8 - 5. razred, 3 - 6. razred, 8 - 7. razred, 2 - 8. razred, 3 - 9. razred). Državnega tekmovanja se je
lahko udeležilo 19 učencev.

4

Državnega tekmovanja, ki je letos potekalo 25. 11. 2017 v Ljutomeru, se je udeležilo 8 tekmovalcev; Anže Pušenjak
(1.r), Niki Feuš (2.r), Jan Pučko (3.r), Lia Kosi (4.r), Lara Trstenjak (5.r) Tadej Ozmec (6.r), Blaž Rakuša (7.r), Julija Leštan
(8.r). 4 tekmovalci so prejeli državno srebrno priznanje, 4 učenci pa priznanja. Učence je na tekmovanju spremljal
učitelj Boris Smodiš.

0

Tekmovanja v Mali Nedelji se nismo udeležili.

3

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 10. maja 2019, se je udeležilo 48 tekmovalcev (7 - 1. razred, 6 - 2. razred, 8 - 3.
razred, 5 - 4. razred, 8 - 5. razred, 6 - 6. razred, 4 - 7. razred, 2 - 8. razred, 2 - 9. razred). Na državno tekmovanje se je
uvrstilo 11 tekmovalcev.

0

Ko so se učenci iz OŠ Cvetka Golarja Ljutomer poslovili, pa so na mini olimpijado že prispeli učenci in učenke iz prve
triade osnovnih šol. Pet sodelujočih ekip, katere je sestavljalo 12 tekmovalcev, se je pomerilo v enakih igrah, katerim
pa so bile dodane dodatne ovire. Tako so se Lotmeržanarji iz Ljutomera, Zmaji iz Stročje vas, Zlati orli iz Cezanjevcev,
Tigri iz Križevcev in Cvenarji iz Cvena po svojih najboljših močeh trudili naloge opraviti kar se da hitro in seveda
pravilno, brez kazenskih točk. Po končanih igrah, je Mateja seštela rezultate, med tem pa so se v dodatni igri pomerili
učitelji, ki so morali premagati spretnostni poligon. Ekipa učiteljev, ki je za premagovanje poligona porabila več časa je
za kazen morala narediti 20 počepov. Učenci pa so se ob tem zabavali in glasno smejali. Pred razglasitvijo rezultatov
pa je za presenečenje še tretjič poskrbel Kasač Tinko, ki je spet izbrisal vse rezultate iz table in tako otrokom prenesel
sporočilo, da je pomembno sodelovati in ne zmagati. Tako so prav vsi otroci prejeli diplome, ekipe pa nagrade.

7

Državnega tekmovanja, ki je letos potekalo 25. maja 2019 na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru, se je udeležilo 11
tekmovalcev iz naše šole; Filip Panič (1.r), Niki Feuš in Maja Prša (2.r), Jan Pučko (3.r), Lia Kosi(4.r), Tisa Belcl Lorenčič
in Lucija Leštan (5.r), Tija Gajser(6.r), Jan Šendlinger in Klemen Puconja (7.r), Daša Koprivnik iz 9. razreda. Daša
Koprivnik, Tisa B. Lorenčič, Maja Prša in Filip Panič so prejeli srebrno državno priznanje, ostali tekmovalci so prejeli
priznanja za sodelovanje na državnem tekmovanju.

6

24. 5. 2019 je bilo izvedeno tekmovanje Računanje je igra. Sodelovali so učenci 2. in 3. razreda. Dva drugošolca sta
prejela zlato priznanje, dve učenki pa priznanje. V 3. razredu so bila podeljena tri zlata priznanja, štirje učenci pa so
prejeli priznanje.

0

v četrtek, 7. 3. 2019, je v Domu kulture v Ljutomeru potekala Območna revija otroških in mladinskih folklornih skupin,
Folklora, naše veselje. Na reviji se je predstavila mlajša folklorna skupina Trütrce s spletom Tota naša zlota deca. Pri
spletu so sodelovale tudi tri starejše Trütrce in godec. Splet je spremljal glasbeni sestav: diatonična harmonika, drgalo,
lončeni bas.
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Daniela Škrobar

Tekmovanje za srebrno in zlato
Preglovo priznanje

državno

30.03.2019 DA

0

Daniela Škrobar

Tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni

šolsko

12.10.2018 DA

3

Daniela Škrobar

Tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni

državno

17.11.2018 DA

0

2

Daniela Škrobar

Tekmovanje za bronasto Preglovo
šolsko
priznanje

21.01.2019 DA

2

0

Janja Rajh

Cicivesela šola

šolsko

14.05.2019 NE

Jasna Ivanušič

Šolsko tekmovanje iz nemščine

šolsko

22.11.2018 DA

Jasna Ivanušič

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ
NEMŠČINE

državno

12.03.2019 DA

Katja Vunderl

Območna revija pevskih zborov

šolsko

Katja Vunderl

Območna revija pevskih zborov

Marko Zanjkovič

Tekmovanje iz konstruktorstva in
področno
tehnologije obdelav

Marko Zanjkovič

Tekmovanje iz računalniškega
razmišljanja - Bober

Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo
0

Tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje je potekalo na OŠ II v Murski Soboti. Tekmovanja sta se udeležili
ena učenka iz 8. razreda in ena učenka iz 9. razreda. Učenki na državnem tekmovanju nista usvojili priznanja.

0

Na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je bilo 12.10.2018, je tekmovalo trinajst učenk iz 8. in 9.
razreda. Tri učenke so osvojile bronasto priznanje, dve pa se sta dosegli dovolj točk za udeležbo na državnem
tekmovanju, ki bo 17.11.2018 v Ljutomeru.

0

0

Državnega tekmovanja, ki je bilo 17. 11. 2018, na Gimnaziji Franca Miklošiča, v Ljutomeru, sta se udeležili dve učenki iz
9. razreda. Obe sta osvojili srebrno priznanje.

0

0

Šolskega tekmovanja iz znanja kemije se je udeležilo šest učenk iz 8. razreda in tri učenke iz devetega razreda. Dve
učenki iz 8. razreda sta osvojili bronasto priznanje. Državnega tekmovanja se bosta udeležili prvouvrščeni učenki iz
vsakega razreda.

0

Tekmovanje ni bilo i zvedeno.

2

0

Šolskega tekmovanja iz nemščine se je udeležilo 5 učenk 9. razreda. Učenke so dosegle zadovoljive rezultate. 2 učenki
sta prejeli bronasto priznanje ter se tako uvrstili na državno tekmovanje iz nemščine, ki bo 12. 3. 2019, v Murski
Soboti.

2

0

V Murski Soboti je bilo izvedeno državno tekmovanje iz nemščine, ki sta se ga udeležili 2 učenki 9. razreda. Na šolskem
tekmovanju sta dosegli bronasto priznanje, za srebrno priznanje jima je zmanjkalo nekaj točk.

10.04.2019 DA

0

Na območni reviji pevskih zborov, ki je potekala v Kulturnem domu Ljutomer, v sredo, 10. 4. 2019, sta nastopila
otroški in mladinski pevski zbor s tremi pesmimi. Program je zahteval zahtevnejše pesmi za uvrstitev na regijski nivo.
Strokovna spremljevalka je bila ga. Katja Gruber in ocenila otroški zbor na uvrstitev na regijsko tekmovanje.

medobčinsko 10.04.2019 DA

0

Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov je potekalo v sredo, 10. 4. 2019, v Kulturnem domu Ljutomer.
Nastopil je otroški in mladinski pevski zbor v prvi reviji, ob 16. 00. Strokovna spremljevalka je bila ga. Katja Gruber.
Pevci otroškega zbora so se odlično pokazali ter zapeli in se tako uvrstili na regijsko tekmovanje.

05.04.2019 DA

0

Regijskega tekmovanja iz konstruktorstva in tehnologij obdelav gradiv se je udeležilo pet učencev iz 5., 7. in 9. razreda.
Vsi učenci so dobili priznanje za sodelovanje na tekmovanju.

šolsko

15.11.2018 DA

0

Na šolskem tekmovanju iz znanja iz računalniškega razmišljanja, ki je bilo 15.11.2018, so tekmovali učenci
neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. Nobenemu se ni uspelo uvrstiti na naslednjo stopnjo.

Marko Zanjkovič Tekmovanje iz znanja matematike šolsko

21.03.2019 DA

Z učenci smo izvedi tekmovanje iz znanja matematike na šoli.

Državno tekmovanje iz
Marko Zanjkovič
matematike

državno

13.4.2019 DA

Na OŠ stročja vas smo bili organizator državnega tekmovanja iz matematike. Udeležili so se ga mladi matematiki iz šol
Pomurja.

Milena Pavličič
Kozlar

Vesela šola

šolsko

13.03.2019 DA

Milena Pavličič
Kozlar

Vesela šola

državno

Nataša Horvatić Tekmovanje iz znanja biologije
Dolamič
(državno)

državno

0

0

0

Šolskega tekmovanja, ki je bilo izvedeno 13. 3. 2019 se je udeležilo 21 učencev od 4. do 9. razreda. Učenci so
spoznavali naslednje teme: Čarobni svet lutk, Svet denarja, O Nikoli Tesli, Slakarstvo na Slovenskem, Kako se zaščititi
pred vremenskimi nevšečnostmi, Kako hitro odteka voda in Arhitektura. Sedem učencev je prejelo bronasta priznanja,
nobeden učenec pa se ni udeležil državnega tekmovanja.

10.04.2019 NE

0

Letos se državnega tekmovanja ni udeležil nobeden učenec.

30.11.2018 DA

0

Učenci se tekmovanja niso udeležili.

9
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Nataša Horvatić Tekmovanje iz znanja biologije
Dolamič
(šolsko)
Nataša Horvatić
Tekmovanje – mladi čebelarji
Dolamič

Tip
tekmovanja

Termin

šolsko

17.10.2018 DA

Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo

25.05.2019 DA

0
2

Šolskega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo 5 učenk 8. razreda in 3 učenke 9. razreda. Dovolj točk za
Proteusovo priznanje ni dosegla nobena.
25. 5. 2019 so se štirje učenci udeležili 42. tekmovanja mladih čebelarjev v Beltincih. Hana Zanjkovič in Urška Rižnar
sta prejeli bronasto priznanje, Blaž Rakuša in Tadej Ozmec pa srebrno priznanje.

2
0

Dne 8.11. 2018 so se starejši učenci udeležili medobčinskega tekmovanja v košarki, ki je potekalo na OŠ Ivana Cankarja
v Ljutomeru. Učenci so se odlično odrezali in osvojili drugo mesto.

0

Dne 27.9. 2018 je na OŠ Stročja vas potekalo tekmovanje v malem nogometu za starejše dečke. Tekmovanja se je
udeležilo 5 šol. OŠ Stročja vas je dosegla 3. mesto.

0

Dne 4.10. 2018 se tekmovanje v malem nogometu za starejše deklice ni izvedlo, saj je OŠ Stročja vas bila edina
prijavljena ekipa in zato so se deklice uvrstile na področno tekmovanje brez medobčinskega tekmovanja.

0

Dne 11.10. 2018 smo se udeležili tekmovanja v krosu, ki je bilo izvedeno na Hipodromu v Ljutomeru. Nekaj učencev je
doseglo zelo visoke uvrstitve. Dosegli so dve prvi mesti, dve drugi mesti in tri tretja mesta. Tudi ostali učenci so bili
visoko uvrščeni in jim je za las zmanjkalo, da bi stopili na zmagovalne stopničke.

0

Tekmovanja se nismo udeležili

0

Učenke so se dne 25.10. 2018 udeležile tekmovanja v košarki, ki je bilo izvedeno na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru.
Dosegle so odlično drugo mesto.

0

Učenci so se 15.11. 2018 udeležili medobčinskega tekmovanja v badmintonu na OŠ Ivana Cankarja. Dosegli so tri tretja
mesta, dve drugi mesti in dve zmagi v posamičnih kategorija.

medobčinsko 20.11.2018 DA

0

Učenci se tekmovanja niso udeležili, saj zaradi zdravstvenih razlogov nekaterih učencev nismo uspeli sestaviti ekipe.

medobčinsko 21.11.2018 DA

0

Učenci se tekmovanja niso udeležili

0

Učenci so se 22.11. 2018 udeležili medobčinskega tekmovanja v odbojki, ki je bilo izvedeno v telovadnici OŠ Ivana
Cankarja v Ljutomeru. Dosegli so odlično drugo mesto med šestimi udeleženimi ekipami.

medobčinsko 14.03.2019 DA

0

Dne 4.3. 2019 je bilo izvedeno tekmovanje v malem nogometu. Na OŠ Ivana Cankarja se je pomerilo 6 ekip. Učenci
naše šole so se prebili v izločilne boje, kjer so v polfinalni tekmi po boljši igri izgubili po izvedbi kazenskih strelov. Nato
so učenci igrali še tekmo za tretje mesto, kjer so nesrečno prejeli gol v zadnji sekundi srečanja. Osvojili so nehvaležno
četrto mesto.

Nogomet - ml. učenke u12

medobčinsko 19.03.2019 NE

0

Tekmovanje bi bilo izvedeno.

Sašo Fijavž

Med dvema ognjema

medobčinsko 07.03.2019 DA

1

0

Tekmovanje se je odvilo dne 7.3. 2019 v Cezanjevcih. Med štirimi ekipami, ki so se udeležile tekmovanja, so učenci
naše šole dosegli prvo mesto, saj so bili suvereno boljši od vseh nasprotnikov.

Sašo Fijavž

Mini odbojka - ml. učenci (2008 in
medobčinsko 03.04.2019 DA
mlajši)

1

0

Dne 3.4. 2019 je v telovadnici OŠ Ivana Cankarja potekalo medobčinsko tekmovanje v mini odbojki za mlajše učence.
Tekmovanja so se udeležile štiri šole. Učenci naše šole so dosegli prvo mesto.

Sašo Fijavž

Mini odbojka - ml. učenke (2008
in mlajše)

mednarodno 04.04.2019 DA

1

0

Dne 4.4. 2019 so se učenke udeležile medobčinskega tekmovanja v mini odbojki. Tekmovanja, ki je potekalo v
telovadnici OŠ Ivana Cankarja, so se udeležile tri šole. Naše učenke so dosegle odlično prvo mesto.

Sašo Fijavž

Namizni tenis - posamično, st. in
ml. učenci/ke

medobčinsko 06.12.2018 DA

0

Dne 6.12. 2018, je v Ljutomeru, v športni dvorani ŠIC, bilo izvedeno tekmovanje v namiznem tenisu. Naši učenci so
prikazali dobro igro in osvojili dva krat 3. mesto in enkrat 2. mesto. Ostalim učencem je zmanjkalo kanček sreče, da bi
posegli po prvih treh mestih.

Sašo Fijavž

Namizni tenis - ekipno

medobčinsko 13.12.2018 DA

0

Tekmovanja se nismo udeležili.

Sašo Fijavž

Košarka - st. učenci

medobčinsko 08.11.2018 DA

Sašo Fijavž

Mali nogomet - st. učenci

medobčinsko 27.09.2018 DA

Sašo Fijavž

Mali nogomet - st. učenke

medobčinsko 04.10.2018 NE

Sašo Fijavž

Kros

medobčinsko 11.10.2018 DA

Sašo Fijavž

Rokomet - st. učenci in st. učenke mednarodno 18.10.2018 DA

Sašo Fijavž

Košarka - st. učenke

medobčinsko 25.10.2018 DA

Sašo Fijavž

Badminton - posamično

mednarodno 15.11.2018 DA

Sašo Fijavž

Badminton - ekipno

Sašo Fijavž

Šah

Sašo Fijavž

Odbojka - st. učenci

medobčinsko 22.11.2018 DA

Sašo Fijavž

Mali nogomet - ml. učenci u12

Sašo Fijavž

1
1

3

2

2

1
3

2

2

1

2

1
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Sašo Fijavž

Košarka - učenci u12, učenke u12 medobčinsko 10.01.2019 DA

Sašo Fijavž

Mala odbojka - učenci u12

medobčinsko 22.01.2019 DA

Sašo Fijavž

Mala odbojka - učenke u12

medobčinsko 07.02.2019 DA

Sašo Fijavž

Košarka - ml. učenci (2008 in
mlajši)

medobčinsko 14.02.2019 DA

Sašo Fijavž

Med dvema ognjema (2008 in
mlajši)

medobčinsko 09.04.2019 DA

Sašo Fijavž

Mali nogomet - ml. učenci u10

medobčinsko 18.04.2019 DA

Sašo Fijavž

Atletika - posamezno st. in ml.
učenci

medobčinsko 17.05.2019 DA

3

Sašo Fijavž

Atletski troboj (2008 in mlajši)

medobčinsko 04.06.2019 DA

1

Sašo Fijavž

ATLETIKA - posamično

področno

Termin

Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo
0

Tekmovanje v košarki za mlajše dečke je potekalo dne 10.1.2019, na OŠ IC, kjer se je tekmovanja udeležilo 5 ekip. Naši
učenci so v finalu nesrečno izgubili in si vseeno prislužili odlično drugo mesto.

1

0

Dne 22.1. 2019 je na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru potekalo, medobčinsko tekmovanje v mali odbojki. Naši učenci so
bili boljši od OŠ Mala Nedelja in OŠ Ivana Cankarja ter osvojili prvo mesto. S tem so se tudi kvalificirali na področno
tekmovanje, ki je najvišja raven tekmovanja v tej disciplini.

1

0

Dne 7.2. 2019 je potekalo medobčinsko tekmovanje iz male odbojke. Na OŠ Ivana Cankarja so se pomerile tri šole.
Naše učenke so suvereno premagale vse nasprotnike in osvojile odlično prvo mesto. S tem so se tudi kvalificirale na
področno raven.

0

Tekmovanja se nismo udeležili

1

0

Tekmovanje je potekalo dne 9.4. 2019 v telovadnici pri OŠ Mala Nedelja. Tekmovale so 4 šole. Naše učenke in učenci
so suvereno premagale vse ekipe in osvojili so prvo mesto.

1

0

Tekmovanje je bilo izvedeno v četrtek dne 18.4. 2019 izvedeno na OŠ Stročja vas. Udeležile so se štiri ekipe, med
katerimi so učenci naše šole dosegli prvo mesto in pometli s konkurenco.

4

0

Dne 17.5 2019 je na atletskem stadionu v Ljutomeru potekalo medobčinsko tekmovanje iz atletike (posamično). Naši
učenci so se odlično odrezali in so zasedli štiri prva mesta, tri druga mesta in tri tretja mesta. Od tega se je osem
učencev kvalificiralo na področno tekmovanje v Mursko Soboto.

1

0

Dne 4.6. 2019 so se učenci in učenka udeležili Atletskega troboja, ki je potekal pri OŠ v Veržeju. Naši učenci so se
odlično odrezali, saj so dosegli naslednja mesta: prvo tretjo in četrto mesto med dečki in pa peto mesto med
deklicami.

2

0

Dne 20.5. 2019 je v Murski Soboti potekalo področno tekmovanje iz atletike. Učenci in učenki iz OŠ Stročja vas so
zabeležili odlične rezultate. Dosegli so dve prvi mesti in sicer v vorteksu mlajši dečki in mlajše deklice, prav tako tri
druga mesta, in sicer v metu vorteksa mlajše deklice, teku na 60 m mlajše deklice ter pa suvanje krogle starejši dečki.

1

0

Dne 5.6. 2019 je v Žalcu potekalo državno prvenstvo v atletiki, na katerega se je iz področnega tekmovanja kvalificiralo
6 učencev in učenk iz naše šole ter se tako razvrstilo med 24 najboljših posameznikov v državi, vsak iz svoje discipline.
En učenec je v metu vorteksa dosegel tretje mesto v kategoriji med mlajšimi dečki, ena učenka bila prav tako tretja v
enaki disciplini med mlajšimi deklicami in en učenec je postal državni prvak v suvanju krogle med starejšimi dečki.
Poleg teh uvrstitev so dosegli še eno četrto mesto, eno deveto in eno štirinajsto mesto v državi.

1

20.05.2019 DA

3

3

Sašo Fijavž

ATLETKA - posamično

državno

05.06.2019 DA

2

Sašo Fijavž

Mala odbojka - učenci

področno

23.05.2019 DA

1

0

Dne 23.5. 2019 je potekalo področno tekmovanje iz male odbojke, na katerega so se naši učenci kvalificirali kot
zmagovalci medobčinskega tekmovanja. Med sabo so se pomerili trije najboljši v svoji regiji. Na koncu je zmagala OŠ
Stročja vas in postala področni prvak v mali odbojki, ki je tudi najvišja raven tega tekmovanja.

Sašo Fijavž

Mala odbojka - učenke

področno

25.04.2019 DA

1

0

Dne 25.4. 2019 je potekalo področno tekmovanje iz male odbojke, na katerega so se naše učenke kvalificirale kot
zmagovalke medobčinskega tekmovanja. Med sabo so se pomerile tri najboljše šole v svoji regiji. Na koncu je zmagala
OŠ Stročja vas in postala področni prvak v mali odbojki, ki je tudi najvišja raven tega tekmovanja.

Sašo Fijavž

Odbojka na mivki - st. učenci
(2004 in mlajši)

medobčinsko 06.06.2019 DA

0

Dne 6.6. 2019 je bilo na Cvenu izvedeno tekmovanje v odbojki na mivki za starejše dečke. Naši učenci so se udeležili
tekmovanja in zasedli drugo mesto, ter se kvalificirali na področno tekmovanje, ki bo izvedeno v septembru 2019 v
športnem parku v Beltincih.

1
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Sašo Fijavž

Odbojka na mivki - st. učenke
(2004 in mlajše)

medobčinsko 07.06.2019 DA

Tadeja Jurkovič

Fizika

področno

Tadeja Jurkovič

Astronomija

področno

Tadeja Jurkovič

Fizika

šolsko

05.02.2019 DA

Tadeja Jurkovič

Fizika

Tadeja Jurkovič

Termin

Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo

0

Dne 7.6. 2019 so se starejše učenke udeležile medobčinskega tekmovanja v odbojki na mivki, ki je potekalo na Cvenu.
Tam so s prepričljivo igro zmagale in se uvrstile na področno raven, ki bo izvedena v septembru 2019 v športnem
parku v Beltincih.

06.04.2019 DA

0

Noben učenec naše šole se ni uvrstil na tekmovanje.

12.01.2019 NE

0

V tem šolskem letu nismo sodelovali na tekmovanju iz astronomije.

0

Šolskega tekmovanja iz fizike se je udeležilo šest devetošolcev. Ena učenka se je s svojim rezultatom uvrstila na
področno tekmovanje (ter prav tako osvojila bronasto Stefanovo priznanje), vendar se ga iz osebnih razlogov ni
udeležila.

medobčinsko 15.03.2019 DA

0

Tekmovanja se ni udeležil nihče. V osmem razredu učenci niso dosegli meje za uvrstitev na področno tekmovanje,
učenka 9. razreda pa je udeležbo na področnem tekmovanju odklonila.

Astronomija

šolsko

06.12.2018 NE

0

Tekmovanje ni bilo izvedeno.

Tadeja Jurkovič

Logika

šolsko

27.09.2018 DA

0

Na šolske tekmovanju je sodelovalo 55 učencev od 1. do 9. razreda. 12 učencev je osvojilo bronasta priznanja, trije
učenci 7., 8. in 9. razreda pa so se uvrstili na državno tekmovanje.

Tadeja Jurkovič

Logika

področno

20.10.2018 DA

0

Državno tekmovanje je potekalo na OŠ šoli Puconci. Udeležili so se ga trije učenci (7., 8. in 9. razreda). Noben
tekmovalec ni dosegle vidnejših rezultatov.

Tina Matjašič

Odbojka - st. učenke

medobčinsko 27.11.2018 DA

0

27. 11. 2018 smo se s starejšimi deklicami udeležile šolskega športnega tekmovanja v odbojki za starejše deklice.
Tekmovanje se je odvijalo na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru. Tekmovanja smo se udeležile štiri ekipe, ki smo bile po
žrebu razporejene v eno skupino. Igrali smo po sistemu vsak z vsakim na dveh igriščih. Posamezna tekma se je igrala
na dva dobljena niza do 25 točk. Učenke naše šole so dosegle drugo mesto.

Tina Matjašič

Teeball

področno

0

Z učenci 4. in 5. razreda smo se udeležili tekmovanja v teeballu, kjer smo se pomerili z ekipami drugih šol. Na OŠ Velika
Polana smo igrali z tremi ekipami in dosegli četrto mesto.

1

1

1

17.04.2019 DA

Zbirnik: A.III.14 Šola v naravi in tabori
Poročila izvajanja
Sodelujoči razredi

Vodja

Nosilec

Termin

Izvedeno?

Dejavnost

Boris Smodiš

OŠ Stročja vas

03.07.2019

NE

Naravoslovno-športni tabor

Tabor zaradi premajhnega števila prijav ni bil izveden.

8. tabor vrstniških mediatorjev

V petek, 25. 1. in soboto, 26. 1, 2019, je na šoli potekal že 8. tabor vrstniških mediatorjev.
Tokratni tabor je bil namenjen zaključku izobraževanja nove generacije vrstniških mediatorjev.
Tabora se je udeležilo 23 novih vrstniških mediatorjev in štirje učenci 9. razreda, ki so vrstniški
mediatorji že več let. Delo je potekalo v delavnicah v katerih so učenci trenirali tehnike
mediacije in se preizkusili tudi v vodenju vrstniške mediacije. Delavnice so vodile šolske

Skupaj:
1. ,3. ,2. ,4. ,5. ,6. ,7. ,8. ,9.

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

Deklice Dečki Poročilo
18

Janja Rajh

OŠ Stročja vas

26.01.2019

DA

18

9

9

Stran 23 od 60

Letni delovni načrt

Sodelujoči razredi

Vodja

Nosilec

Termin

Izvedeno?

Dejavnost

Deklice Dečki Poročilo
mediatorke: Mateja Leskovar Polanič, Monika Panič Puconja, Milena Pavličič Kozlar, Daniela
Škrobar in Janja Rajh.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

1

2

50

Zbirnik: A.III.15 Zdravniški pregledi učencev
Poročila izvajanja
Razred Razrednik

Spremljevalec

Datum

Tip pregleda

Izvedeno? Poročilo

1.

Janja Rajh

Alenka Antolič

31.01.2019

Zdravniški in zobozdravstveni
pregled

DA

V četrtek, 31. 1. 2019, so učenci 1. razred opravili (naravoslovni dan) zdravniški pregled s cepljenjem in zobozdravniški
pregled v ZD Ljutomer.

2.

Brigita Pušenjak

Tina Matjašič

19.04.2019 Zobozdravstveni pregled

DA

Učenci 2. razreda so 19. 4. 2019 opravili zobozdravstveni pregled. Zobozdravnica je poudarila pomen ustne higiene,
uživanje raznolike prehrane in nesladkanih pijač za zdravje zob ter jih seznanila z razvojem zob. Sledil je individualni
pregled.

3.

Boris Smodiš

Daniela Škrobar

18.10.2018

DA

Učenci 3. razreda so v okviru naravoslovnega dne opravili sistematski pregled in zobozdravniški pregled v ZD Ljutomer.
Po opravljenih pregledih so še imeli organizirano predavanje o zdravem načinu življenja, ki je še posebej pomembno v
otroški dobi.

Zdravniški in zobozdravstveni
pregled

4.

Nataša Rus

Sašo Fijavž

12.04.2019 Zobozdravstveni pregled

DA

Zobozdravnica je najprej povedala nekaj o pomenu redne nege zob, o rednih preventivnih pregledih. Nato je sledil
pregled zob. Tiste, ki se morajo vrniti na zdravljenje, je naročila na ponovni obisk. Medtem, ko so učenci čakali na
vrsto, sta nam medicinska sestra in medicinski tehnik predstavila, kako poteka oživljanje. učenci so imeli priložnost na
lutki preizkusiti z masažo srca. Po pregledu smo se vrnili v šolo, kjer smo nadaljevali s poukom.

5.

Milena Pavličič Kozlar

Monika Šalamun

26.04.2019 Zobozdravstveni pregled

DA

26. 4. 2019 je bil v ZD Ljutomer izveden zobozdravniški pregled za učence 5. razreda, in sicer v okviru delnega
naravoslovnega dne.

6.

Nataša Horvatić
Dolamič

Mateja Leskovar
Polanič

25.10.2018

DA

V četrtek, 25. 10. 2018, so bili v ZD Ljutomer za učence 6. razreda izvedeni sistematski pregled, zdravstveno-vzgojno
predavanje ter pregled pri zobozdravniku (dr. Zima).

7.

Tadeja Jurkovič

Katja Vunderl

18.04.2019 Zobozdravstveni pregled

DA

Zobozdravstveni pregled je organiziral ZD Ljutomer, izvajalka dr. Alenka Zima. Učenci so ta dan opravili zobozdravniški
pregled v okviru načrtovanega naravoslovnega dneva. 4 učenci, ki so manjkali se morajo na pregled naročiti
individualno.

8.

Jasna Ivanušič

Bernardka Marinič

06.12.2018

DA

Naravoslovni dan (sistematski pregled) so učenci izvedli v ZD Ljutomer, kjer so bili deležni sistematskega pregleda ter
kontrole sluha, vode in krvi. Učenci so zdravi in se primerno razvijajo.

9.

Marko Zanjkovič

Monika Panič Puconja

25.04.2019 Zobozdravstveni pregled

DA

V četrtek, 25. 4. 2019, so učenci 9. razred opravili v okviru razrednih ur zobozdravniški pregled v ZD Ljutomer.

Zdravniški in zobozdravstveni
pregled

Zdravniški in zobozdravstveni
pregled

Stran 24 od 60

Letni delovni načrt

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

9

9

100

Zbirnik: A.III.17 Skupnost učencev šole
Poročilo
Datum

Vsebina

Izvajalec

Izvedeno?

Poročilo

17.06.2019

Aktualne zadeve na šoli

Daniela Škrobar

DA

Že oddano.

Na sestankih skupnosti učencev šole se je obravnavala problematika posameznih oddelkov, aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti, vzgojno
problematika, zbirale so pripombe v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, šolske prehrane, interesnih dejavnosti, prireditev, analiziralo se je delo učencev ob
koncu ocenjevalnih obdobij, obravnavalo se je predloge in pripombe učencev.
Na prvem sklicu v septembru je ravnateljica predstavila predstavnikom Poročilo o delu za preteklo šolsko leto in Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19.
Predstavniki razredov so izvedli volitve, na katerih so odločili: nova predsednica skupnosti učencev šole je postala Julija Leštan iz 8. razreda in zapisničarka Hana
Zanjkovič iz 7. razreda. Za mentorico SUŠ so učenci potrdili Danielo Škrobar.
V nadaljevanju so predstavniki skupaj z mentorico sprejeli okvirni program dela SUŠ.
Na zadnjem srečanju SUŠ v juniju so učenci za šolsko leto 2019/20 predlagali naj vsak razred n enkrat na mesec očisti okolico, mentorstvo devetošolcev
prvošolcem, učna pomoč učencem v OPB. Predstavnike je mentorica seznanila s seznamom učencev, ki so v šolskem letu dobili pohvalo SUŠ.
Program, izdelan za to šolsko leto, je bil realiziran. Glede na odzive predstavnikov SUŠ je bilo delo uspešno.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

10

10

100

Stran 25 od 60

Letni delovni načrt

Zbirnik: A.III.18 Plavalni tečaj
Poročila izvajanja
Razred Razrednik

Nosilec

Datum

Sodelujoči

Kraj

Izvedeno? Poročilo

1.

Janja Rajh

OŠ Stročja vas

23.04.2019

vaditelji plavanja

Ormož - Hardek

DA

Tečaja, ki je potekal od 23.4. do 26.4. 2019 na zimskem bazenu v Ormožu, se je udeležilo 18 učencev in 6 učenk 1.
razreda. Učenci so dosegli naslednje rezultate: ocena 5 (1 učenka), ocena 4 (3 učenci), ocena 3 (1 učenec), ocena 2 (11
učencev), ocena 1 (6 učencev). Dva učenca še vedno nista prilagojena na vodo.

2.

Brigita Pušenjak

OŠ Stročja vas

23.04.2019

vaditelji plavanja

Ormož - Hardek

DA

Tečaja, ki je potekal od 23.4. do 26.4. 2019 na zimskem bazenu v Ormožu, se je udeležilo 6 učencev in 10 učenk 2.
razreda. Učenci so dosegli naslednje rezultate: ocena 5 (3 učenci), ocena 4 (7 učencev), ocena 3 (3 učenci), ocena 2 (1
učenec), ocena 1 (1 učenec). En učenec še vedno ni prilagojen na vodo.

3.

Boris Smodiš

Boris Smodiš

15.04.2019

Tina Matjašič, Sašo Fijavž

Ormož - Hardek

DA

Plavalnega tečaja, ki je potekal od 15. 4. do 19. 4. 2019 na zimskem bazenu v Ormožu, se je udeležilo 11 učencev in 7
učenk 3.razreda. Učenci so dosegli naslednje rezultate: ocena 5 (7 učencev), ocena 4 (6 učencev), ocena 3 (4 učenci),
ocena 2(2 učenca). 2 učenca se zaradi bolezni nista udeležila plavalnega tečaja.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

3

3

100

Zbirnik: A.III.19 Delo oddelčnih skupnosti
Poročila izvajanja
Razred Razrednik

Naslovi vsebin

Termin

Izvedeno? Poročilo

1.

Janja Rajh

Ker nimamo ur, namenjenih za oddelčno skupnost, vsebine
obravnavamo v sklopu ur pouka.

20.06.2019 DA

Ur za oddelčno skupnost ni v urniku, zato so vsebine, namenjene delu z oddelčno skupnostjo, opravili v sklopu ur
pouka in dni dejavnosti.

2.

Brigita Pušenjak

Posebnih srečanj oddelčne skupnosti nimajo. Vsebine, ki se
navezujejo na medsebojne odnose, sodelovanje

20.06.2019 DA

Ur oddelčnih skupnosti ni v urniku. Vsebine, ki se navezujejo na medsebojne odnose, sodelovanje in pozitivno klimo se
obravnavajo v okviru pouka in dni dejavnosti.

3.

Boris Smodiš

Srečanja oddelčne skupnosti

20.06.2019 DA

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

4.

Nataša Rus

Ure oddelčne skupnosti bomo namenili spoznavanju medsebojne
povezanosti učencev v razredu, razredne

24.06.2019 DA

Dejavnosti, ki smo jih izvajali med šolskim letom izvajali pri urah oddelčne skupnosti so: pozitivna disciplina (Janezek),
razredne službe in pravila, 8 krogov odličnosti (poudarek na integriteti, tanka črta odgovornosti, reševanje tekočih

Stran 26 od 60

Letni delovni načrt

Razred Razrednik

Naslovi vsebin

Termin

Izvedeno? Poročilo
zadev, jaz skozi kukalo (spoznavanje sebe), Počutje od ena do deset (spoznavanje čustev), zdrava prehrana, osebna
higiena, kako se znamo pogovarjati in poslušati...

5.

Milena Pavličič
Kozlar

Začetek šolskega leta, Razredne službe in pravila, Interesne
dejavnosti in Policist Leon svetuje,

21.06.2019 DA

Učenci so pri urah oddelčne skupnosti izbrali ID, se odločili za razredne službe, ki so jih opravljali čez celo šolsko leto,
izvedli dejavnosti projekta Semena sprememb To sem jaz, Družinsko drevo in Slovensko kepanje. Sprejeli in sproti
evalvirali so razredna pravila ter formativno spremljali domače naloge, nošenje šolskih potrebščin in pripomočkov ter
nudenje pomoči sošolcem. Pripravljali so se na otroški parlament in izvedli dejavnosti 8 krogov odličnosti. Izvedene so
bile tudi nekatere dejavnosti projekta SKUM.

6.

Nataša Horvatić
Dolamič

Srečanja oddelčne skupnosti se bodo izvajala po urniku. Dejavnosti
03.09.2018 DA
bodo povezane z vsebinami: pravil

Srečanja oddelčne skupnosti so se izvajala po urniku. Dejavnosti so bile povezane z vsebinami: pravila šolskega reda,
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 so učenci
razvijali veščine sodelovanja, sprejemanja drug drugega in medsebojnega spoštovanja.)

Tadeja Jurkovič

V okviru ur oddelčne skupnosti bodo učenci nadaljevali z dejavnosti
24.06.2019 DA
v okviru osem krogov odličnosti,

Dejavnosti, ki so se izvajale med šolskim letom v okviru ur oddelčne skupnosti: -+D: razredna pravila, dogovori -8
krogov odličnosti: uravnoteženost, odgovornost,… -tanka črta odgovornosti: izbrati dejanja, ki ne vodijo v konflikte;
konstruktivno reševanje konfliktov -reševanje tekočih zadev -dejavnosti, ki spodbujajo zdrav način prehranjevanja zasvojenost (save.si, neodvisen.si), -delavnice, ki so jih izvajali delavci ZD. Delavnice je z razredom izvajala tudi ga.
pedagoginja in sicer: -pravila o pomembnih stvareh -uravnoteženost- priprava na OP -droge.

Jasna Ivanušič

Pri RU bomo z učenci evalvirali UV rezultate, sprejeli razredna
pravila, izvajali aktivnosti povezan

24.06.2019 DA

Pri RU smo z učenci evalvirali UV rezultate, sprejeli razredna pravila, izvajali aktivnosti povezane s prednostnimi
nalogami, se pripravljali na OP ter pripravili igro vlog, povezano z 8 krogi odličnosti, TO JE TO. Učenci so nekaj ur izvedli
tudi pod vodstvom šolske pedagoginje, posvetili smo se tudi bontonu in medsebojnim odnosom. Veliko ur pa je bilo
namenjenih teambuildingu.

14.06.2019 DA

Dejavnosti, ki so se izvajale med šolskim letom v okviru ur oddelčne skupnosti: +Disciplina, razredna pravila, 8 krogov
odličnosti (obdelali smo vseh osem krogov), dejavnosti, ki spodbujajo zdrav način prehranjevanja, zasvojenost (save.si,
neodvisen.si), delavnice, ki so jih izvajali delavci ZD, priprave na valeto... V okviru oddelčne skupnosti je pedagoginja
izvajala poklicno orientacijo.

7.

8.

9.

Marko Zanjkovič

Srečanja oddelčne skupnosti

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

9

9

100

ZBIRNIK: A.III.22 Izobraževanje kolektiva
Načrtovane naloge s poročili:
Odgovorni za Vsebina in aktivnosti
izvedbo

Predviden
Predavatelj /
datum izvedbe teme

Opravljeno Poročilo

Janja Rajh

07.11.2018

DA

Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi

Miha Kramli

V sredo, 7. 11. 2018, je predavatelj Miha Kramli na zanimiv način predstavil s čim vse se naši otroci danes srečujejo v
svojem odraščanju. Opozoril je predvsem na pasti v katere lahko otroci zaidejo ob pretirani rabi moderne tehnologije.

Stran 27 od 60

Letni delovni načrt

Načrtovane naloge s poročili:
Odgovorni za Vsebina in aktivnosti
izvedbo

Predviden
Predavatelj /
datum izvedbe teme

Opravljeno Poročilo

Mateja
Leskovar
Polanič

Preventivne dejavnosti za učence v dopoldanskem času, 07.11.2018
popoldne pa predavanje za starše in strokovne delavce.

Neodvisen.si

DA

G. Miha Kramli je izvedel najprej delavnice z vsem učenci, popoldne pa še predavanje za starše. Dotaknil se je precej
perečih tem in podal predloge za učinkovito starševstvo. Izpostavil je teme: kemična zasvojenost, izoblikovanje
družinskega mnenja o drogah, kaj mora starš vedeti o marihuani, nove vrste drog, nekemične zasvojenosti, radosti in
pasti nove tehnologije pozitiven in nevaren vpliv računalniških igric, pasti družbenih omrežij, varna fizična namestitev
računalnika, pametnih mobilnih aparatur v hiši.

Mateja
Leskovar
Polanič

Delavnice za sproščanje in razgibanje

Alenka Stare: 5
minut zame

DA

Predavateljici Alenka Stare in Martina Vrabec sta nam v delavnici predstavili vaje za sproščanje in razgibavanje z
mehkimi blazinicami. V drugi delavnici smo praktično preizkusili vaje za sproščanje mišic celega telesa. Izobraževanja
se je udeležil celoten kolektiv šole in vrtca.

Mateja
Leskovar
Polanič

"Z roko v roki poMOČ" - krepitev kompetenc strokovnih 26. in 27. 6.
delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z
2019
otroki s posebnimi potrebami

Milena Tuta

DA

Preko delavnic in predavanja so strokovni delavci urili medsebojno sodelovanje, spoznavali pomen ustrezne
komunikacije in čustev v vsakdanjem življenju in še posebej pri delu z učenci. V teh dneh sta bili osrednji temi
KOMUNIKACIJA IN ČUSTVA.

13.11.2018

Statistika izvedb:
Načrtovano

Izvedeno
3

Realizacija (%)
4

133,3

Zbirnik: A.IV.01 Prednostne naloge iz vizije VIZ
V šolskem letu 2018/2019 smo za prednostno nalogo zadali vzgojno področje, ki smo ga vključili tudi v samoevalvacijo.
Načrtovali smo dejavnosti na ravni šole ter jih udejanjali v oddelčnih skupnostih. V prihodnje načrtujemo kontinuirano in sistematični nekajletno delo na tem
področju.

CILJ

STRATEGIJA

DEJAVNOSTI

ROKI ZA IZVEDBO

Vpeljevanje in nadgradnja dejavnosti:
Ustvarjati
varno in
spodbudno
učno okolje

Z uporabo izbranih vzgojnih
dejavnosti bomo razvijali odgovoren odnos do učnega dela in sobivanja

8 krogov odličnosti

-

Pozitivna disciplina

Sestanek za starše
februar 2019

-

Tanka črta odgovornosti

Celo šolsko leto
2018/19

SPREMLJANJE DOSEGANJA CILJA
(merila)
Izbrane dejavnosti se bodo izvajale v
okviru: razrednih ur,
dni dejavnosti,
ur pouka.
Spremljali bomo število izpeljanih
dejavnosti.

Stran 28 od 60

Letni delovni načrt

(polletna spremljava)
-

-

Mediacija (vrstniška, šolska,
izobraževanje tretje generacije
vrstniških mediatorjev in tabor)

Število izpeljani vrstniških in šolskih
mediacij
Število novih vrstniških mediatorjev

Erasmus plus

Na izobraževalnem področju, na področju pouka pa je bila prednostna naloga vpeljevanje elementov formativnega spremljanja, kar je ravnateljica spremljala preko
hospitacij. To nalogo je podpirala tudi naloga Veščine vodenja za učitelje.
Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

9

9

100

Zbirnik: A.V.01 Oblike sodelovanja z okoljem
Poročila
Nosilec

Razred

Projekt sodelovanja

Sodelujoči

Kraj

Datum

Izvedeno? Poročilo

Alenka
Antolič

1.

Sodelovanje z vrtcem

Učenci in otroci vrtca

Okolica OŠ
Stročja vas

20.09.2018

delno

Učenci 1. razreda ter otroci najstarejše skupine vrtca so se med šolskim letom družili. V mesecu septembru so izvedli
pohod. Pot je potekala iz Stročje vasi proti do Lovskega doma v Mitrgi ter nazaj v Stročjo vas. Likovnih delavnic in
orientacijskega pohoda nismo izvedli.

Nataša Rus

Učenci
OŠ

Srečanje ostarelih krajanov

Učenci OŠ

Stročja vas

25.10.2018

DA

V četrtek, 25. 10. 2018 je v gasilskem domu v Stročji vasi potekala prireditev srečanje ostarelih krajanov KS Stročja vas.
Prireditev so s kulturnim programom popestrili učenci naše šole.

Nataša Rus

Učenci
OŠ

Nastop v DSO Ljutomer

Učenci OŠ

Ljutomer

29.05.2019

DA

V sredo, 29. 5. 2019 so učenci OŠ s kulturnim programom popestrili popoldan v Domu starejših občanov v Ljutomeru.
Učenci so se stanovalcem predstavili z različnimi deklamacijami, skečem, mladi tamburaši in harmonikarji so popestrili
z glasbo, dekleta, ki rada pojejo pa so zapela nekaj narodnih pesmi. Za konec pa so nastopajoči in stanovalci skupaj
zapeli pesem Mi se imamo radi.

DA

Naša šola je v preteklem šolskem letu sodelovala z različnimi institucijami. Tako so učenci obiskali starostnike v Domu
starejših v Ljutomeru ter jih popeljali na sprehod, obiskali so tudi starostnike v Enoti doma v Stročji vasi. Učenci OŠ so
tudi pripravili program za prireditev Srečanje starejših občanov, ki jo je organizirala KS stročja vas. Spomladi so učenci
pripravili krajši kulturni program za starostnike v Domu starejših v Ljutomeru. Ob zaključku šolskega leta pa je KS
Stročja vas obeležila 2. dan Krajevne skupnosti v sodelovanju z OŠ, ki je pripravila kulturni program in športne igre na
igrišču, lokalna društva pa so vse skupaj obogatila z domačimi dobrotami.

Nataša Rus

učenci

sodelovanje z okoljem

Učenci, varovanci
DSO

Stročja vas

25.10.2018

Stran 29 od 60

Letni delovni načrt

Nosilec

Mateja
Leskovar
Polanič

Razred

Vsi
učenci

Projekt sodelovanja

Sodelujoči

2. praznik KS Stročja vas ter
zaključek šolskega leta

Vsi učenci in
strokovni delavci
šole

Kraj

Stročja vas

Datum

24. 6. 2019

Izvedeno? Poročilo

DA

Skupaj s KS Stročja vas smo organizirali in izvedli prireditev ob 2. prazniku KS pod naslovom: »SKUPAJ USTVARJAMO
ZGODBO NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI«. Po kulturnem programu in nagovoru gostov je sledilo druženje zunaj šolske
zgradbe. Okrog šole so strokovni delavci skupaj s PGD Stročja vas pripravili številne dejavnosti za športno-zabavno
druženje: kegljanje, poligon, tekma z brentačo, met na koš, skoki z vrečo, piramida iz pločevink, pismo, ristanc, telefon,
spretnostne igre, itd. Pripravili so tudi predstavitev PAMETILNICE – učilnice na prostem, ki so jo ustvarili učenci 5.
razreda z go. Mileno Pavličič Kozlar, svojemu namenu pa predali prav pred zaključkom šolskega leta.
V petek, 10. 5. 2019 so OŠ Stročja vas obiskali gostje iz Osnovne škole Dušan Jerković Užice, Srbija:
Ratko Trmčić, direktor Osnovne škole Dušan Jerković Užice, Mirjana Maksimović, pomočnica direktorja, Milivoje
Šukilivić, učitelj razrednega pouka, Novica Nikitović, računovodja, Mirjana Jovanetić, učiteljica tehnike in informatike.

Mateja
Leskovar
Polanič

od 1. do Mednarodno povezovanje s
9. r
šolo Dušan Jerković Užice

Strokovni delavci,
gostje iz Užic

Stročja vas

10. do 12. 5.
DA
2019

Ob 9. uri jih je skupaj z ravnateljico Matejo Leskovar Polanič, učiteljico Tadejo Jurkovič in predsednikom KS Stročja vas
Srečkom Mihoričem sprejela županja, mag. Olga Karba. Ob klepetu so gostje spoznavali občino Ljutomer, izmenjali
priložnostna darilca ter ugotavljali podobnosti in razlike v šolskem sistemu in delovanju lokalnih skupnosti. Ob 10.20
so učenci z učitelji pripravili pozdravni sprejem s kratkim kulturnim programom. Gostje so imeli priložnost slišati
otroški in mladinski pevski zbor, tamburaško skupino Vigred ter mlade harmonikarje. Nastopili pa so tudi starejši
učenci folklorne skupine Trütrce, predstavili pa so tudi deklamacijo Svet Jovana Jovanovića Zmaja. Na prireditvi sta
direktor Osnovne škole Dušan Jerković Užice in ravnateljica OŠ Stročja vas podpisala dogovor o sodelovanju in si
izmenjala priložnostna darila. V nadaljevanju so gostje z vodstvom šole izmenjevali strokovne teme, primerjali potek
dela, uporabljene metode, postopke tako na področju pouka kot tudi na vzgojnem področju. Ugotavljali so podobne
rešitve, izzive, se pogovarjali o prednostih in rešitvah za določena področja. Ogledali so si mesto Ljutomer, kar pa so
morali opraviti na hitro, saj se je vlila ploha. V soboto so si ogledali Staro Goro – muzej, mlin na veter in baročno
cerkev sv. Duha, popoldne pa so spoznavali življenje nekoč v naših krajih pri družini Pavličič v Pristavi. V nedeljo so se
polni vtisov vrnili domov.
Osnovna šola Duša Jerković Užice je centralna šola v mestu. Ima okrog 1200 učencev, ki imajo pouk v dveh izmenah,
zaposlenih je okrog 100 strokovnih delavcev.
V prihodnosti imata obe šoli načrt nadaljnjega strokovnega sodelovanja, morebitne izmenjave in prijava skupnega
projekta v okviru Erasmus +.

Mateja
Leskovar
Polanič

/

Predstavitev zavoda OŠ Stročja Cvetka Sovič, Katja
vas na prireditvi Občina na
Vunderl, Monika
prostem 2019
Šalamun

Janja Rajh

1., 2., 3.
Sodelovanje z JSKD
4., 5.

Učenci

Ljutomer

Ljutomer

31.07.2019

18.03.2019

DA

V okviru občinskega praznika in posebnega dne - Občina na prostem, sej e OŠ Stročja vas predstavila na stojnici z
izdelki otrok vrtca ter vsebinsko – publikacija o dogodkih. Županja je izrekla zahvalo za sodelovanje in podelila
občinsko zastavo.

da

Učenci od 1. do 5. razreda so si v šolskem letu ogledali pet lutkovnih predstav. Predstave je organiziral JSKD Ljutomer.
Ogledali so si naslednje predstave: Žogica Marogica (9. 10. 2018), Butalci (21. 11. 2018), Vilinska pravljica (20. 12.
2018), Troblja in ključ (22. 1. 2019) in Ščeper in MBA (18. 3. 2019). Predstave so bile kakovostne, zato so učenci v njih
uživali.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

8

5

160

Stran 30 od 60

Letni delovni načrt

Zbirnik: A.VI.01 Roditeljski sestanki
Poročila izvajanja
Razred Razrednik

vsebina srečanja

Termin

Izvedeno? Poročilo

1.

Janja Rajh

1. oddelčni roditeljski sestanek: Predstavitev LDN, dni dejavnosti s
stroškovnikom, volitve v Svet staršev

20.09.2018 DA

V četrtek, 20. 9. 2018, je bil po skupnem roditeljskem sestanku še oddelčni roditeljski sestanek za 1. razred. Na
sestanku je bilo prisotnih 13 staršev. Učiteljici sta staršem predstavili LDN oddelka, prednostne naloge, dneve
dejavnosti in s tem povezan stroškovnik. Starši so se soglasno strinjali s predlaganim stroškovnikom. po izvedenih
volitvah je bil v svet staršev izvoljen gospod Gregor Kosi.

1.

Janja Rajh

4. skupni roditeljski sestanek: 8 krogov odličnosti in proslava

05.02.2019 DA

5. 2. 2019 je v telovadnici šole potekal 4. skupni roditeljski sestanek, kjer so se po proslavi ob slovenskem kulturnem
prazniku predstavili vsi razredi in predstavili 8 krogov odličnosti. Učenci 1. razreda so v dramskem prizorčku uprizorili
krog odličnosti Govori z dobrim namenom.

1.

Janja Rajh

2. oddelčni roditeljski sestanek: analiza učno-vzgojnih rezultatov ob
zaključku šolskega leta, pregled opravljenih dni dejavnosti, seznanitev z
učbeniki in DZ za naslednje šolsko leto

04.06.2019 DA

2. oddelčni roditeljski sestanek je za 1. razred bil v torek, 4. 6. 2019, ob 16. uri v učilnici 1. razreda. Prisotnih je bilo 18
staršev. Ker so se starši strinjali, da se učenci udeležijo šole v naravi, jim je učiteljica Alenka Antolič natančneje
predstavila šolo v naravi. Prijavili smo se v CŠOD in dobili termin od 16. do 20. 9. 2019 v CŠOD Jurček v Kočevju.
Soglasja o udeležbi so starši dobili naslednji dan. Razredničarka je staršem predstavila še učno-vzgojne rezultate v tem
šolskem letu, realizacijo ur pouka in dni dejavnosti, pregled realizacije opravljenih dejavnosti v okviru Samoevalvacije,
Vzgojnega načrta in Zdrave šole ter DZ, učbenike in pripomočke za naslednje šolsko leto. Pri nobeni točki, tudi pod
točko razno, starši niso imeli dodatnih vprašanj.

1.

Janja Rajh

2. skupni roditeljski sestanek: Predavanje Miha Kramli

07.11.2018 DA

7. 11. 2018 je v telovadnici šole potekal 2. skupni roditeljski sestanek, kjer smo gostili predavatelja Miha Kramlija.
Predaval je na temo Vzgoja razpeta med radostmi in pastmi. Predavanja se je udeležilo 6 staršev učencev 1. razreda.

1.

Janja Rajh

3. skupni roditeljski sestanek: Predpraznični bazar

29.11.2018 DA

29. 11. 2019 je potekal predpraznični bazar, na katerem so učenci predstavili potek delavnic in izdelke, ki so v teh
delavnicah nastali. Srečanja se je udeležilo 21 staršev.

2.

Brigita
Pušenjak

2. oddelčni roditeljski sestanek; Seznanitev s šolo v naravi, Pregled in
analiza učno-vzgojnih rezultatov ob zaključku šolskega leta, Pregled
04.06.2019 DA
realizacije LDP, Seznanitev z delovnimi zvezki, učbeniki in potrebščinami
za naslednje šolsko leto

Drugi oddelčni roditeljski sestanek za starše drugošolcev je bil v torek, 4. 6. 2019, ob 16. uri. Prisotnih je bilo 10
staršev. Prva točka dnevnega reda, Šola v naravi, je bila izvedena v učilnici 1. razreda, skupaj s starši prvošolcev. Starši
so se strinjali, da se otroci šole v naravi udeležijo, zato jim je vodja šole v naravi ga. Alenka Antolič le-to podrobneje
predstavila. Pisna soglasja so dobili učenci drugi dan v šoli. Ostale točke so bile realizirane v matični učilnici.
Razredničarka je staršem predstavila učno-vzgojne rezultate ob zaključku šolskega leta, realizacijo dni dejavnosti,
dejavnosti v okviru Samoevalvacije in Vzgojnega načrta ter predstavila gradivo z učnimi pripomočki za naslednje šolsko
leto.

2.

Brigita
Pušenjak

1. roditeljski sestanek; Predstavitev LDN oddelka in stroškovnika,
Predstavitev standardov znanja za 2. razred, Izvolitev predstavnika v Svet 20.09.2018 DA
staršev, Razno

V četrtek, 20. 9. 2018, je bil po skupnem roditeljskem sestanku v učilnici 2. razreda izveden razredni roditeljski
sestanek. Prisotnih je bilo 9 staršev. Razredničarka je staršem predstavila LDN oddelka, prednostne naloge, dneve
dejavnosti in okvirni stroškovnik. Starši so le-tega soglasno sprejeli. V nadaljevanju jim je predstavila tudi standarde
znanja. Starši so v Svet staršev izvolili go. Simono Lah.

3.

Boris Smodiš

1. oddelčni roditeljski sestanek: Predstavitev LDN, dni dejavnosti s
stroškovnikom, volitve v Svet staršev, razno

V četrtek, 20. 9. 2018, je bil po skupnem roditeljskem sestanku oddelčni roditeljski sestanek za 3. razred. Na sestanku
je bilo prisotnih 11 staršev. Razrednik in sorazredničarka sta staršem predstavila LDN oddelka, prednostne naloge,
dneve dejavnosti in s tem povezan stroškovnik. Starši so se soglasno strinjali s predlaganim stroškovnikom. Po
izvedenih volitvah je bila v svet staršev izvoljena gospa Milena Rakuša.

20.09.2018 DA
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3.

Boris Smodiš 2. skupni roditeljski sestanek: Predavanje Miha Kramli

07.11.2018 DA

V sredo, 7. 11. 2018 je bilo v okviru 2. roditeljskega sestanka izvedeno predavanje s temo Vzgoja razpeta med
radostmi in pastmi, ki ga je izvedel g. Miha Kramli. Predavanja se je udeležilo 11 staršev.

3.

Boris Smodiš 3.skupni roditeljski sestanek: Predpraznični bazar

29.11.2018 DA

V četrtek, 29. 11. 2018 je po končanem tehniškem dnevu potekal predpraznični bazar, na katerem so učenci
predstavili potek delavnic in izdelke, ki so v teh delavnicah nastali. Srečanja se je udeležilo 19 staršev.

3.

Boris Smodiš

2. oddelčni roditeljski sestanek: Pregled in analiza učno-vzgojnih
rezultatov ob zaključku šolskega leta, pregled realizacije ur pouka in dni
04.06.2019 DA
dejavnosti, realizacija LDN oddelka (SE, VN, Zdrava šola), seznanitev z DZ
in s šolskimi potrebščinami za naslednje šolsko leto

Razrednik je staršem predstavil učno-vzgojne rezultate ob zaključku šolskega leta, realizacijo dni dejavnosti, dejavnosti
v okviru Samoevalvacije in Vzgojnega načrta ter predstavil gradivo z učnimi pripomočki za naslednje šolsko leto. Pri
točki razno so sprejeli dva sklepa in sicer da se za naslednje šolsko leto likovne potrebščine ter ščetke nabavijo v šoli.

3.

Boris Smodiš

4. skupni roditeljski sestanek: 8 krogov odličnosti in proslava ob
kulturnem prazniku

05.02.2019 DA

V torek, 5. 2. 2019 je bil izveden skupni roditeljski sestanek. Starši so prisostvovali krajšemu kulturnemu programu ob
slovenskem kulturnem prazniku, nato pa so učenci od 1. do 9 razreda predstavili dejavnosti 8 krogov odličnosti. Učenci
3. razreda so predstavili krog odličnosti NAPAKE VODIJO K USPEHU. Po sestanku se je nekaj staršev udeležilo tudi
govorilne ure.

04.06.2019 DA

2. oddelčni roditeljski sestanek je za 4. razred bil v torek, 4. 6. 2019, v učilnici 4. razreda. Prisotnih je bilo dvanajst
staršev. Razredničarka je staršem predstavila učno-vzgojne rezultate v tem šolskem letu, realizacijo ur pouka, dneve
dejavnosti, pregled realizacije opravljenih dejavnosti v okviru Samoevalvacije, Vzgojnega načrta, Zdrave šole. Pod
točko razno se starši povedali, da želijo, da se v OPB v vročih dneh za učence zagotovi več sence. Zanimalo jih je tudi,
zakaj se neobvezni izbirni predmet angleščina ni uvrstil med izbrane predmete. Starši želijo, da bi tudi v naslednjem
šolskem letu učenci imeli možnost obiskovanja angleščine. Drugih vprašanj niso imeli.

4.

Nataša Rus

2. oddelčni roditeljski sestanek

4.

Nataša Rus

4. skupni roditeljski sestanek: 8 krogov odličnosti in kulturni program ob
05.02.2019 DA
slovenskem kulturnem prazniku.

V torek, 5. 2. 2019 je v telovadnici šole potekal 4. skupni roditeljski sestanek, kjer so se po proslavi ob slovenskem
kulturnem prazniku predstavili učenci vseh razredov in predstavili 8- krogov odličnosti. Učenci 4. razreda so z
dramatizacijo predstavili krog Identiteta.

4.

Nataša Rus

2. skupni roditeljski sestanek in predavanje g. Miha Kramli: Neodvisni.si

07.11.2018 DA

V sredo, 7. 11. 2019 je v telovadnici šole potekal 2. skupni roditeljski sestanek. v okviru roditeljskega sestanka je bilo
izvedeno predavanje g. Mihe Kramli na temo Vzgoja razpeta med radostmi in pastmi.

4.

Nataša Rus

3. skupni roditeljski sestanek - predpraznični bazar.

29.11.2018 DA

V četrtek, 29. 11. 2018 je v okviru roditeljskega sestanka potekal predpraznični bazar, na katerem so učenci predstavili
potek delavnic in izdelke, ki so tam nastali.

4.

Nataša Rus

1. skupni in oddelčni roditeljski sestanek. Predstavitev LDN, dni
dejavnosti s stroškovnikom, volitve v Svet staršev.

20.09.2018 DA

V četrtek, 20. 9. 2019 je bil po skupnem roditeljskem sestanku še oddelčni roditeljski sestanek za 4. razred.
Razredničarka je staršem predstavila LDN, prednostne naloge, dneve dejavnosti in okvirni stroškovnik. Starši so se
soglasno strinjali s predlaganim stroškovnikom. Starši so po izvedenih volitvah za predstavnika v Svet staršev izvolili
go. Sandro Zemljak.

5.

Milena
Pavličič
Kozlar

1. skupni in oddelčni roditeljski sestanek

20.09.2018 DA

Skupni roditeljski sestanek je vodila ravnateljica ga. Mateja Leskovar Polanič in predstavila Poročilo za preteklo šolsko
leto ter LDN za tekoče šolsko leto. Policist g. Uroš Felbar je podal krajše usmeritve o varnosti v cestnem prometu, ga.
Mihaela Senčar iz ZD Ljutomer pa je skupaj s študenti medicine pripravila predavanje o cepljenju HPV za deklice in
dečke. Na oddelčnem roditeljskem sestanku so straši potrdili stroškovnih dni dejavnosti in stroške za nabavo likovnega
materiala. Za predstavnico v Svet staršev so izvolili Simono Horvat.

5.

Milena
Pavličič
Kozlar

3. skupni roditeljski sestanek: Predpraznični bazar

29.11.2018 DA

Učenci so v novoletnih delavnicah izdelovali različne izdelki in pripravili bazar. Dejavnosti so predstavili staršem in se
nato z njimi udeležili bazarja. Sledila je govorilna ura. Te se je udeležil en starš.

5.

Milena
Pavličič
Kozlar

2. skupni roditeljski sestanek: predavanje(Miha Kramli: Neodvisni.si)

07.11.2018 DA

7. 11. 2018 je bilo v okviru 2. roditeljskega sestanka izvedeno predavanje Vzgoja razpeta med radostmi in pastmi, ki ga
je izvedel g. Miha Kramli. Predavanja se je udeležilo 15 staršev.
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5.

Milena
Pavličič
Kozlar

4. skupni roditeljski sestanek: 8 krogov odličnosti in kulturni program ob
05.02.2019 DA
Prešernovem dnevu

5. 2. 2019 je bil izveden skupni roditeljski sestanek. Starši so prisostvovali krajšemu kulturnemu programu ob
slovenskem kulturnem prazniku, nato pa so učenci od 1. do 9 razreda predstavili dejavnosti 8 krogov odličnosti. Učenci
5. razreda so predstavili predanost ter štiri cilje, h katerim bodo predano sledili do konca šolskega leta. Po sestanku se
je veliko staršev skupaj z otroki udeležilo tudi govorilne ure.

5.

Milena
Pavličič
Kozlar

2. oddelčni roditeljski sestanek

04.06.2019 DA

Drugega oddelčnega roditeljskega sestanka se je udeležilo 13 staršev. Seznanili so se z vzgojno-izobraževalnimi
rezultati in izvedbo projektov (SKUM, Semena sprememb, Policist Leon svetuje). Starši so se seznanili z izvedenimi
dnevi dejavnosti in organizacijo zadnjega šolskega dne. Podana so bila navodila za naslednje šolsko leto in refleksija za
izvajanje prednostnih nalog, kot so: Samoevalvacija, Zdrava šola in Vzgojni načrt.

6.

Nataša
Horvatić
Dolamič

2. oddelčni roditeljski sestanek

04.06.2019 DA

Sestanka se je udeležilo 8 staršev, kar predstavlja 50 %. Razredničarka je staršem predstavila analizo učno-vzgojnih
rezultatov, izvedene dni dejavnosti, dejavnosti prednostnih področij šole, vsebine razrednih ur. Starši so odgovorili na
anketo o zadovoljstvu z dejavnostmi, ki spodbujajo zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja. Analiza ankete je
priloga zapisnika roditeljskega sestanka.

6.

Nataša
Horvatić
Dolamič

4. skupni roditeljski sestanek (8 krogov odličnosti in proslava)

05.02.2019 DA

Proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je sledila predstavitev 8 krogov odličnosti. Učenci 6. razreda so predstavili
krog odličnosti - fleksibilnost. Srečanja se je udeležilo 16 staršev.

6.

Nataša
Horvatić
Dolamič

2. skupni roditeljski sestanek (g. Miha Kramli; Neodvisen.si)

07.11.2018 DA

2. skupni roditeljski sestanek je potekal v sredo, 7. 11. 2018 v telovadnici šole, kjer je g. Miha Kramli izvedel
predavanje za starše. Tema predavanja: Vzgoja, razpeta med pastmi in radostmi.

6.

Nataša
Horvatić
Dolamič

1. skupni roditeljski sestanek

20.09.2018 DA

1. skupni roditeljski sestanek je vodila ravnateljica, ga. Mateja Leskovar Polanič. Staršem je predstavila poročilo o delu
za lansko šolsko leto in LDN za šolsko leto 2018/2019. O varnosti v prometu je spregovoril policist, g. Uroš Felbar. Ga.
Mihaela Senčar iz ZD Ljutomer je s pomočjo študentov medicine pripravila izobraževanje o cepljenju HPV za deklice in
dečke.

6.

Nataša
Horvatić
Dolamič

1. oddelčni roditeljski sestanek

20.09.2018 DA

1. oddelčnega roditeljskega sestanka se je udeležilo 11 staršev. Razredničarka je staršem predstavila načrt dela z
oddelčno skupnostjo in prednostne naloge, načrtovane dni dejavnosti in stroškovnik za izvedbo le teh, datume
predvidenih srečanj s starši med letom... Starši so soglasno sprejeli in potrdili: stroškovnik, predlog, da učenci
prinesejo po 5 EUR za pouk LUM in TIT ter da se delanje in prinašanje šolskih potrebščin k pouku upošteva pri
oblikovanju ustnih ocen. V svet staršev je bila izvoljena ga. Petra Mlinarič Jager.

6.

Nataša
Horvatić
Dolamič

3. skupni roditeljski sestanek: bazar

29.11.2018 DA

3. skupni roditeljski sestanek je potekal v obliki predstavitve delavnic in izdelkov, ki so nastali v okviru dneva
dejavnosti. Srečanja so se udeležili starši vseh učencev 6. razreda.

7.

Tadeja
Jurkovič

1. roditeljski sestanek

20.09.2018 DA

1. skupni roditeljski sestanek je vodila ravnateljica, ga. Mateja Leskovar Polanič. Staršem je predstavila poročilo o delu
za lansko šolsko leto in LDN za šolsko leto 2018/2019. O varnosti v prometu je spregovoril policist, g. Uroš Felbar. Ga.
Mihaela Senčar iz ZD Ljutomer je s pomočjo študentov medicine pripravila izobraževanje o cepljenju HPV za deklice in
dečke.

7.

Tadeja
Jurkovič

2. roditeljski sestanek

07.11.2018 DA

V okviru 2. roditeljskega sestanka je šola organizirala predavanje g. Miha Kramlija na temo Vzgoja, razpeta med
radostjo in pastmi. Udeležilo se ga je 8 staršev.

7.

Tadeja
Jurkovič

3. roditeljski sestanek

05.02.2019 DA

Učenci 7. razreda so, po proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, staršem na skupnem roditeljskem sestanku
predstavili krog URAVNOTEŽENOST. V svojo predstavitev so vključili pomen zdravega življenja (prehrana, gibanje,
prosti čas, učenje).

7.

Tadeja
Jurkovič

3. roditeljski sestanek

29.11.2018 DA

V uvodnem delu so se učenci predstavili z izdelki, ki so jih pripravili za novoletni bazar. Sledila je pogovorna ura, ki so
se je udeležili štirje starši.
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7.

Tadeja
Jurkovič

3. oddelčni roditeljski sestanek

04.06.2019 DA

Realiziran je bil naslednji dnevni red: Analiza učno-vzgojnih rezultatov oddelka- razredničarka je starše seznanila z
uspehom oddelka, ki je 100%, z dejavnostmi za spodbujanje konstruktivnega reševanja konfliktov. Poročilo izvajanja
prednostnih nalog- predstavljene so bile dejavnosti, ki so potekale v okviru samoevalvacije in vzgojnega načrta
Opravljene dejavnosti oddelka- razredničarka je starše seznanila, da so bile realizirane vse dejavnosti Zadovoljstvo z
dejavnostmi, ki spodbujajo zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja- podrobneje je staršem predstavila dejavnosti,
ki so potekal ne področju prehrane. Starši so izrazili zadovoljstvo z dejavnostmi.

8.

Jasna
Ivanušič

2. roditeljski sestanek

05.02.2019 DA

V torek, 5. 2. 2019 je bil izveden 2. skupni roditeljski sestanek, kjer so se po proslavi ob slovenskem kulturnem
prazniku predstavili učenci vseh razredov in predstavili 8- krogov odličnosti. Učenci 8. razreda so z igro vlog predstavili
krog TO JE TO.

8.

Jasna
Ivanušič

2. oddelčni roditeljski sestanek

07.11.2018 DA

7. 11. 2018 je v telovadnici šole potekal 2. skupni roditeljski sestanek, kjer smo gostili predavatelja Miha Kramlija.
Predaval je na temo Vzgoja razpeta med radostmi in pastmi.

8.

Jasna
Ivanušič

1. oddelčni roditeljski sestanek v šolskem letu 2018/2019; dnevi
dejavnosti, načrt dela OS, prioritetne naloge, volitve v svet staršev, razne 20.09.2018 DA
informacije.

Razredničarka je staršem na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku predstavila načrt dela z oddelčno skupnostjo, dneve
dejavnosti ter stroškovnik in vse ostale informacije, povezano z VIZ delom. Starši so izvolili tudi predstavnika v svet
staršev. Izbrana je bila ga. Erna Fišinger.

9.

Marko
Zanjkovič

1.Volitve predstavnika v svet staršev 2.Predmetnik in učitelji, ki
poučujejo v oddelku 3.Govorilne in pogovorne ure 4.Dnevi dejavnosti in 25.09.2018 DA
stroškovnik 5.Likovna umetnost in nabava potrebščin. 6.Razno

V četrtek, 20. 9. 2018, je bil po skupnem roditeljskem sestanku v učilnici tehnike izveden oddelčni roditeljski sestanek.
Prisotnih je bilo 12 staršev. Sorazredničarka je staršem predstavila LDN oddelka, prednostne naloge, dneve dejavnosti
in okvirni stroškovnik. Starši so le-tega soglasno sprejeli. Starši so v Svet staršev izvolili go. Renato Mikložič.

9.

Marko
Zanjkovič

Predstavitev poklicne orientacije.

05.02.2019 DA

5. 2. 2019 je v telovadnici šole potekal 4. skupni roditeljski sestanek, kjer so se po proslavi ob slovenskem kulturnem
prazniku predstavili vsi razredi in predstavili 8 krogov odličnosti. Po skupnem sestanku je bil v učilnici tehnike še
oddelčni roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda. Učenci so staršem predstavili delo v okviru poklicne
orientacije. Pedagoginja je staršem predstavila še informacije o štipendiranju. Na koncu je razrednik seznanil starše s
predlogom in stroškovnikom zaključnega izleta.

9.

Marko
Zanjkovič

1. Valeta. 2. Analiza učno-vzgojnih rezultatov.

04.06.2019 DA

Sestanka se je udeležilo 15 staršev. Razrednik je staršem predstavil analizo učno-vzgojnih rezultatov, izvedene dni
dejavnosti, dejavnosti prednostnih področij šole, vsebine razrednih ur... Starši so bili seznanjeni z organizacijo valete.
Skupaj smo se dogovorili za snemanje in fotografiranje valete ter dorekli še ostale podrobnosti v povezavi z valeto.

Statistika izvedb
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Načrtovano

Realizacija (%)

40

40

100

Zbirnik: A.VII.01 Preventivne/proaktivne dejavnosti
Poročila izobraževanj
Razred Udeleženci
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dejavnosti

Izvedeno? Poročilo

Tip dejavnosti:

Stran 34 od 60

Letni delovni načrt

Razred Udeleženci

Razrednik /
odgovorna
oseba

Dejavnost

Cilj

Datum

1,. 2.,
3., 4.,
5.

učenci

Janja Rajh

Vzgoja za zdravje

Skrb za zdravje zob

14.06.2019

DA

Učence od 1. do 5 razreda je mesečno obiskala dipl. medicinska sestra Mihaela Senčar iz ZD Ljutomer. Preverjala je
čistočo zob, učenci pa so se ob prikazu na modelu učili pravilnega ščetkanja zob. Ščetkanje je potekalo vsak drugi torek
v mesecu. V tekmovanju za najbolj čiste zobe so v tem šolskem letu zmagali drugošolci, ki so za nagrado dobili
priznanja, zobno ščetko in pasto.

1.

učenci

Janja Rajh

Vzgoja za zdravje

Spoznavanje zdravih
navad

19.09.2018

DA

Učenci 1. razreda so v sredo, 19. 9. 2018, imeli delavnice na temo Skrb za zdravje. Delavnice, ki so trajale dve šolski uri,
je izvajala dipl. medicinska sestra Maša Kaučič iz ZD Ljutomer. Preko ilustracij in pobarvank so učenci spoznavali
različne navade, ki prispevajo k izboljšanju in ohranjanju zdravja.

Janja Rajh

Vrstniška in šolska Konstruktivno reševanje
20.06.2019
mediacija
konfliktov

DA

Na šoli se trudijo za dobre medosebne odnose in v okviru tega so na šoli izvajali vrstniško in šolsko mediacijo. Po
izobraževanju novih vrstniških mediatorjev je bilo na šoli 28 vrstniškim mediatorjev, ki so izvedli 12 vrstniških mediacij,
opravljenih je bilo še 8 šolskih mediacij, ki so jih izvajale šolske mediatorke. Organizirali so tudi dvodnevni tabor za
vrstniške mediatorje, ki je potekal 25. in 26. januarja 2019.

DA

Učenci so z razredniki do konca decembra 2018 izvajali aktivnosti na temo OP Šolstvo in šolski sistem, ki je bila že
drugo leto. 21.12.2018 je v telovadnici šole potekalo srečanje Šolskega otroškega parlamenta. Zbrali so se učenci vseh
razredov in predstavili delo posameznih oddelčnih skupnosti na zgoraj omenjeno temo. Povzetek skupnih ugotovitev
in rezultatov aktivnosti: Pomembno je, da imam v svojem življenju cilje, ki jih moramo vztrajno zasledovati. V življenju
se moramo zavedati pomembnih vrednot, ki naredijo naše življenje polnejše. Zelo pomembni so ODNOSI med ljudmi.
Pozitivni odnosi med nami v šoli in doma zelo vplivajo na kakovost našega življenja. Če želimo spreminjati svet in
družbo na bolje – moramo začeti pri sebi! Na naši šoli izboljšujemo medsebojne odnose, svojo uspešnost ter pozitivno
naravnanost s pomočjo 8-krogov odličnosti in Tanke črte odgovornosti. Učenci se veliko bolj zavedajo svoje
odgovornosti za svoje delo, učenje, odnose z drugimi sošolci, učitelji in starši. Odnosi so se izboljšali, ker pogosteje
poskušajo živeti v skladu z vrednotami. Med sabo se opozarjajo na vedenje pod črto (govori z dobrim namenom). Drug
drugega bodrijo s pomočjo pozitivnih / motivacijskih besed (napake vodijo k uspehu). Moteče dejavnike pri učenju in
delanju domače naloge uspešneje nadzorujejo oz. odpravljajo. Bolj zavestno in pozitivno naravnano začenjajo svoj
dan. Nanj se tudi že zvečer pripravijo (potrebščine, pravočasno spanje). Izboljšala se je nošnja potrebščin k pouku,
zajtrkovalne navade ter higiena zob. Spreminjati so začeli svoj način učenja doma, saj se učijo takrat, ko so bolj spočiti
ter delajo povzetke učne snovi in pri tem uvajajo tudi nove BUS. Učenci so ob zaključku šolskega parlamenta predlagali
in potrdili dva člana, ki bosta šolo zastopala na medobčinskem otroškem parlamentu. Izbrana predstavnika sta bila:
Julija Leštan in Blaž Rakuša. Učenci so predlagali precej tem za 29. otroški parlament. Izmed njih so se izkristalizirale
naslednje tri: •Skrbimo za okolje •Zasvojenost s tehnologijo in •Prehrana mladostnika.

DA

Učenci 4. razreda so v petek, 12. 4. 2019 imeli zobozdravniški pregled v ZD Ljutomer. Dr. Zima je imela krajše
predavanje o higieni zob in kako skrbeti, da le-ti ostanejo zdravi. Nato je sledil pregled. V ponedeljek, 10. 6. 2019 so
učenci 4. razreda imeli delavnici na temo Skrb za zdravje - nesreče. Delavnici sta vodila dipl. med. sestra Maša Kaučič
in reševalec Matej Sovič. Učencem sta predstavila vrste poškodb, kje se ljudje najpogosteje poškodujejo in kako
oskrbeti poškodbe.

1. - 9.

učenci

1. do 9. vsi učenci in Monika
r.
učitelji šole Šalamun

Vzgajanje aktivnega
Otroški parlament državljana in razvijanje
vrednot

4
učenci 4.
razred razreda

Nataša Rus

Skrbijo za zdravje svojih
Zobozdravniški
zob, učijo se, kako živeti
pregled, skrb za
21.06.2019
zdravo in, kako ravnati v
zdravje - poškodbe
primeru poškodb.

Razred Udeleženci

Razrednik /
odgovorna
oseba

Dejavnost

Cilj

Tip
dejavnosti

21.12.2018

Datum

Tip
dejavnosti

Izvedeno? Poročilo

Izvedeno? Poročilo

Tip dejavnosti: Preventivne

Stran 35 od 60

Letni delovni načrt

Razred Udeleženci

1. - 9.

Razrednik /
odgovorna
oseba

Nataša
učenci 1. - 9.
Horvatić
razreda
Dolamič

Dejavnost

Šolska shema

Cilj

Datum

Tip
dejavnosti

Izvedeno? Poročilo

Povečati količino
dnevno zaužitega sadja
in s tem tudi vitaminov, 24.06.2019 Preventivne DA
mineralov, prehranskih
vlaknin

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in
mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Tudi naša šola sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije s finančno
podporo Evropske unije. Kot dodatni obrok se razdeljuje sadje, ki je namenjeno vsem učencem od 1. do 9. razreda.
Jabolka (prehodno obdobje na ekološko kmetovanje) dobavlja Kmetija Trstenjak iz Stročje vasi. Spremljevalne
izobraževalne dejavnosti se dopolnjujejo z vsebinami in cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka, s katerim vsaki tretji
petek v mesecu novembru obeležimo dan slovenske hrane, projektov Zdrava šola in Šolski ekovrt. Gospod Janez
Trstenjak je učencem 9. razreda pri uri biologije predstavil prednosti ekološke pridelave živil in uživanja le teh, učenci
pa so spoznali tudi pomen ohranjanja travniških sadovnjakov predvsem z vidika ohranjanja avtohtonih sort sadnega
drevja in biotske pestrosti, ki jo tovrstni ekosistemi omogočajo.

učenci,
3.
delavci ZD
razred
Ljutomer

Boris Smodiš Vzgoja za zdravje

Učenci spoznajo različne
oblike zdravega načina 18.10.2018 Preventivne DA
življenja.

Sistematskega pregleda in cepljenja po programu, ki sta zakonsko določena, so bili deležni učenci 3. razreda v okviru
naravoslovnega dne 18. 10. 2018. Tega dne so v Zdravstvenem domu Ljutomer opravili tudi zobozdravstveni pregled.
Izvajalci ZD Ljutomer so v okviru programa Vzgoja za zdravje v osnovni šoli v 3. razredu izvedli delavnico za učence
Zdrav način življenja.

5.

Učenci

Milena
Pavličič
Kozlar

Policist Leon
svetuje

Spoznajo načine in
postopke ravnanja ob
skrbi za lastno varnost

26.04.2019 Preventivne DA

Projekt Policist Leon svetuje se je začel izvajati v jesenskem času. Učenci so skupaj s policistom izvedli prvo dejavnost,
nato pa se dejavnosti niso več izvajale zardi poškodbe in bolezni policista.

7.

učenci

Tadeja
Jurkovič

Zobozdravniški
pregled

Izboljšati higieno in
zdravje ustne votline.

18.04.2019 Preventivne DA

Učenci so 18. 4. 2019 opravili zobozdravniški pregled v ZD Ljutomer. 5. 4. 2019 so strokovne delavke ZD Ljutomer na
šoli izvedle predavanje in delavnice na temo DUŠEVNO ZDRAVJE.

22.11.2018 Preventivne DA

Datum

9.
Učenci 9.
razred razreda

Marko
Zanjkovič

Skrb za zdravje

Predavanje na temo
spolnosti

Razred Udeleženci

Razrednik /
odgovorna
oseba

Dejavnost

Cilj

Tip
dejavnosti

Učenci 9. razreda so 25. 4. 2019 opravili zobozdravniški pregled v ZD Ljutomer. 5. 4. 2019 so strokovne delavke ZD
Ljutomer na šoli izvedle predavanje in delavnice na temo VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST.

Izvedeno? Poročilo

Tip dejavnosti: Proaktivne
5.

Od 1.
do 9.

Učenci

Učenci

Milena
Pavličič
Kozlar

Tina
Matjašič

Razvijanje vrednot in
Semena sprememb
trajnostnega razvoja

Zdrava šola

Spodbujanje
ozaveščanja zdravega
načina življenja Rdeča
nit: Duševno zdravje,
prehrana in gibanje

24.06.2019 Proaktivne

24.06.2019 Proaktivna

DA

V tem šolskem letu so učenci 5. razreda izvedli tudi nekaj dejavnosti lanskega razvojnega projekta Semena sprememb,
in sicer To sem jaz, Družinsko drevo, Slovensko kepanje in Bodi znana slovenska osebnost. Dejavnosti so se izvajale pri
urah LUM, GOS in RU. Sodobni portreti Prešerna pa so popestrili scenski prostor proslave ob slovenskem kulturnem
prazniku in srečanju sodelujočih šol Erasmus+.

DA

KOTIČEK ZDRAVE ŠOLE
učenci s plakatom obeležijo različne dneve: 5
DROBTINICA
pomagati prijateljem v stiski: 5
razvijati čut za solidarnost, prostovoljnost: 5
ERVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Spodbujanje gibanja učencev, učiteljev in staršev: 5
Spodbujanje k skrbi za okolje: 5
NARAVOSLOVNI TABOR

Stran 36 od 60

Letni delovni načrt

Razred Udeleženci

Razrednik /
odgovorna
oseba

Dejavnost

Cilj

Datum

Tip
dejavnosti

Izvedeno? Poročilo
odpadel zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev
TABOR MEDIATORJEV
Učenje konstruktivne komunikacije: 5
Izboljšanje sodelovanja med učenci: 4
Krepitev odnosov med učitelji in učenci: 4
Usposabljanje za samostojno reševanje konfliktov: 5
SLOVENIJA RAZGIBAJ SE
Spodbujanje minute za zdravje:3
5 minutni aktivni odmor: 5
10 minutni aktivni odmor po vsej Sloveniji (27.9.2018): 5
TEAMBUILDING IN PLEZANJE
načrtovano dejavnost smo zamenjali z delavnico 5min zame, z delavnico antistresa, ki jo je vodil študent
vellnesa in pa odpravili smo se na ogled Stare Gore za spodbujanje zdravja na delovnem mestu.
DAN ZDRAVJA
načrtovane dejavnosti nismo izvedli zaradi premalega interesa.
ALKOHOL IN VPLIV NA ZDRAVJE
Spodbuditi razgovor in zavedanje o vplivu alkohola na zdravje: 4
Spodbuditi zavedanje in razmišljanje o različnih načinih sprostitve mladostnikov: 4
VELIKA TEKMA
Tekma v različnih disciplinah med učenci in učitelji: 5

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

12

12

100

Zbirnik: B.I.01 Delo sveta VIZ
Svet zavoda se je v šolskem letu 2018/19 sestal trikrat. Obravnavali so predvidene teme, ki so bile načrtovane, posebnosti ni bilo. Izvedeni sta bili dve dopisni seji.
Poročila izvajanja
Datum

Vsebina seje

Vabljeni

Tehnična
podpora seji

Izvedeno? Poročilo

27.09.2018

Sprejem poročila o delu za šol. leto 2017/18 in
sprejem LDN za šol. leto 2018/19

člani sveta zavoda,
strokovni delavci

Andreja
Zadravec

DA

Po pregledu zapisnika zadnje seje in potrditvi le-tega so člani prisluhnili strokovnim delavcem, ki so predstavili
poročila o delu: -Samoevalvacijsko poročilo (Katja Vunderl) -Evalvacija prednostnih nalog vzgojnega načrta (Janja Rajh)
-Poročilo o delu SUŠ in Otroškega parlamenta (Daniela Škrobar in Monika Šalamun) -Evalvacija dela Zdrave šole

Stran 37 od 60

Letni delovni načrt

Datum

Vsebina seje

Vabljeni

Tehnična
podpora seji

Izvedeno? Poročilo
(Monika Panič Puconja) Po poročilu pomočnice ravnateljice za vrtec Suzane Babič in ravnateljice Mateje Leskovar
Polanič so sprejeli Poročilo o delu za šolsko leto 2017/2018. Sledila je predstavitev projektov, ki so vključeni v LDN
2018/2019: -Prednostne naloge samoevalvacije in vzgojnega načrta (Janja Rajh) -Program dela SUŠ in 28. Otroškega
parlamenta (Daniela Škrobar in Monika Šalamun) -Program dela Zdrave šole (Tina Matjašič) Pomočnica ravnateljice za
vrtec in ravnateljica sta predstavili Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019, kar so člani potrdili. Člani sveta
staršev so še potrdili stroškovnik za izvajanje dejavnosti med šolskim letom ter cene prehrane. Obravnavali so tudi
vlogo ravnateljice Mateje Leskovar Polanič za napredovanje v naziv svetnica ter podali pozitivno mnenje.

29.11.2018

Aktualne zadeve in obdarovanje otrok ob novem
člani sveta zavoda
letu

Andreja
Zadravec

DA

Člani so pregledali zapisnik prejšnje seje, podali pobude ter potrdili predlog vrtca in šole o obdarovanju otrok za
predpraznični čas.

DA

Po predlogu inventurne komisije so člani in članice sveta zavoda podprli sklep o odpisu drobnega inventarja in
osnovnih sredstev.

17. 1. 2019 Inventura 2018 (dopisna seja)

Člani sveta zavoda

Andreja
Zadravec

Obravnava in sprejem letnega poročila, Finančni
14.03.2019
načrt, Uspešnost ravnateljice

člani sveta zavoda,
računovodkinja

Andreja
Zadravec

10.06.2019

Analiza vprašalnikov, Vpis v vrtec, Nabor
učbenikov in DZ

člani sveta zavoda

Andreja
Zadravec

DA

DA

Osrednje teme so bile: Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2018 Poslovni in kadrovski načrt za leto 2019
Obravnava in določitev delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2018. Po predstavitvi računovodkinje in ravnateljice so
člani potrdili omenjene dokumente.
Seja se je začela z obravnavo sklepov o imenovanju nadomestnih članov ustanoviteljice in verifikacija mandatov članov
sveta ter volitvami predsednika sveta in njegovega namestnika. Ravnateljica je predvsem novim članom člani
predstavila predpise na področju vzgoje in izobraževanja in s splošnimi akti šole. V nadaljevanju seje so člani: - potrdili
zapisnika zadnjega sestanka, potrdili predlog finančnega načrta ter se seznanili še z poslovnim in kadrovskim za leto
2019, - obravnavali analizo vprašalnikov o zadovoljstvu s programom tako vrtca kot šole - potrdili Sklep o izvajanju
fleksibilnega predmetnika v šolskem letu 2019/2020 on Sklep o izvajanju oblik učne diferenciacije v šolskem letu
2019/2020, - seznanili so se z vpisom v vrtec za šolsko leto 2019/2020. Vodja učbeniškega sklada je predstavila izbor
učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020. Člani pa so potrdili še sklep o
sistemizaciji kuharja za šolsko leto 2019/2020 iz ekonomskega programa kuhanja kosil ter sklep o sistemizaciji DM
hišnik za šolsko leto 2019/2020 iz ekonomskega programa uporabe poslovnih prostorov. Prav tako so se seznanili s
predlogom Razvojnega načrta za obdobje 2019 – 2022 ter ga potrdili.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

5

5

100

Stran 38 od 60

Letni delovni načrt

Zbirnik: B.I.02 Delo sveta staršev

Svet staršev v šolskem letu 2018/19 je vodila predsednica Sandra Fekonja. Svet šteje 14 članov in je sestavljen iz predstavnikov staršev oddelkov vrtca (5) in šole
(9). Prvo srečanje, ki ga je sklicala ravnateljica, je bilo v mesecu septembru. Svet staršev je izvedel tri redne seje ter eno dopisno.
Poročila nalog
Datum

Vsebina seje

Vabljeni

Prisotni

učitelji, izvajalci
nalog,
ravnateljica,
pomočnica
ravnateljice za
vrtec

Izvedeno? Poročilo

27.09.2018

Prva seja SZ v
člani sveta
novem šolskem
staršev
letu

22.10.2018

Dopisna seja

Člani sveta
staršev

29.11.2018

Obdarovanje
otrok in učencev
v novoletnem
času

Člani sveta
staršev,
ravnateljica,
pomočnica
ravnateljice za
vrtec

ravnateljica,
pomočnica
ravnateljice za
vrtec

06.06.2019

Potrjevanje
delovnih
zvezkov

člani sveta
staršev

vodja učbeniškega
sklada,
DA
ravnateljica

DA

Prvi sklic je izvedla ravnateljica Mateja Leskovar Polanič in vodila sejo do izvolitve predsednice sveta
staršev, ga. Sandre Fekonja. V nadaljevanju so strokovni delavci predstavili poročila o delu: Samoevalvacijsko poročilo (Katja Vunderl) –Evalvacija prednostnih nalog vzgojnega načrta (Janja Rajh)
–Poročilo o delu SUŠ in Otroškega parlamenta (Daniela Škrobar in Monika Šalamun) –Evalvacija dela
Zdrave šole (Monika Panič Puconja) Po poročilu pomočnice ravnateljice za vrtec Suzane Babič in
ravnateljice Mateje Leskovar Polanič so sprejeli Poročilo o delu za šolsko leto 2017/2018. Sledila je
predstavitev projektov, ki so vključeni v LDN 2018/2019: -Prednostne naloge samoevalvacije in
vzgojnega načrta (Janja Rajh) –Program dela SUŠ in 28. Otroškega parlamenta (Daniela Škrobar in
Monika Šalamun) –Program dela Zdrave šole (Tina Matjašič) Pomočnica ravnateljice za vrtec in
ravnateljica sta predstavili Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019, kar so člani potrdili. Člani sveta
staršev so še potrdili stroškovnik za izvajanje dejavnosti med šolskim letom ter cene prehrane.

DA

Na pobud vodstva šole so člani sveta staršev z večino glasov potrdili sklep o skupnem zbiranju starega
papirja in razdelitvijo sredstev med vse učence.

DA

Člani so pregledali zapisnik prejšnje seje ter potrdili predlog vrtca in šole o obdarovanju otrok za
predpraznični čas.

Osrednje teme seje sveta staršev: Analiza Vprašalnika o zadovoljstvu s programom vrtca in šole v
šolskem letu 2018/2019 Dogajanje v vrtcu: a) Vpis v vrtec za šolsko leto 2019/2020 b) Zaključna
prireditev za vrtec Seznanitev z naborom učbenikov za šol. leto 2019/2020 Potrditev nabora delovnih
zvezkov in ostalih učnih gradiv za šol. leto 2019/2020 Fleksibilni predmetnik za šol. leto 2019/2020 –
mnenje članov sveta staršev Razno a) Zaključna prireditev šole: Dan šole, dan Krajevne skupnosti.

Statistika izvedb
Stran 39 od 60

Letni delovni načrt

Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

4

3

50

Zbirnik: B.I.03 Delo šolskega sklada
Poročilo
Vsebina seje

Termin

Vabljeni sodelujoči

Tehnična podpora

Uvodna seja

15.11.2018

Člani, ravnateljica

Andreja Zadravec

Konstituiranje, program
dela/ zbiranja sredstev

2. seja UO ŠS

25.3.2019

Člani, ravnateljica

Andreja Zadravec

Določitev porabe sredstev

Zbirnik: C.I.02 Delo ravnatelja, Mateja Leskovar Polanič
Poročilo
Datum

Vsebina

Poročilo

11.09.2018 Sodelovanje s svetom zavoda

Na skupni seji sveta zavoda je ravnateljica članom sveta zavoda predlagala v potrditev predlog o sklepanju podjemne pogodbe za korepeticije, stroškovnik za dneve
dejavnosti posameznih oddelčnih skupnosti in cene prehrane. Po razlagi in razpravi so člani sveta zavoda predloge soglasno potrdili. Ravnateljica je članom sveta
zavoda predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017. Posamezni strokovni delavci, nosilci posameznih nalog, pa so predstavili še načrt Samoevalvacije,
Vzgojnega načrta, dela skupnosti učencev šole, otroškega parlamenta in Zdrave šole.

26.09.2018 Sodelovanje s svetom staršev

Ravnateljica je članom sveta staršev predlagala v potrditev Poročilo o delu in LDN, cene prehrane in stroškovnik za dejavnosti.

28.09.2018 Sodelovanje s svetom zavoda

Ravnateljica je svetu zavoda predlagala, da potrdi Poročilo o delu za šolsko leto 2016/17, Letni delovni načrt za 2017/18, Stroškovnik za dejavnosti, cene prehrane ter
sklepanje podjemnih pogodb. Člani sveta zavoda so predlogi potrdili.

02.10.2018 Sodelovanje z Občino

Po predstavitvi ter potrditvi Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šol. 2015/16 na svetu staršev in na svetu zavoda je bilo Poročilo posredovano Občini
Ljutomer.

22.01.2019

Ravnateljica je imenovala delovno skupino za posodobitev Načrta integritete. Tako je vodja delovne skupina Janja Rajh, člani pa so Darinka Brumen, Alenka Antolič,
Vsebine, vezane na sprejem načrta tveganja(ravnatelj) oz
Alenka Trstenjak in Monika Šalamun. Skrbnica načrta integritete je Alenka Antolič. V skladu s smernicami KPK je pripravljen osnutek področij tveganja ter preventivni
sprememb in dopolnitev
ukrepi.

28.02.2019 Ajpes

AJPES oz. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je ustanova, kamor javni zavodi posredujejo podatke, ki so vezani na finance. Za
posredovanje je odgovorna ravnateljica, mesečno pa podatke preko različnih obrazcev posreduje računovodkinja. Enkrat letno (do konca februarja) je zavod dolžan
Ajpes-u posredovati Letno poročilo, mesečno pa zavod posreduje podatke o osebnem dohodku zaposlenih. Tudi podatki o kadrovskem načrtu se zbirajo na tem
portalu.

05.03.2019 Sodelovanje s svetom zavoda

Ravnateljica je predlagala svetu zavod v potrditev: Letno poročilo za leto 2017 Poslovni, finančni in kadrovski načrt za leto 2018 ter določitev delovne uspešnosti
ravnateljice za leto 2017. Člani so podprli predlagane programe ter določili delovno uspešnost ravnateljice.

Stran 40 od 60

Letni delovni načrt

Datum

Vsebina

Poročilo

23.04.2019 Ajeps

AJPES oz. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je ustanova, kamor javni zavodi posredujejo podatke, ki so vezani na finance. Za
posredovanje je odgovorna ravnateljica, mesečno pa podatke preko različnih obrazcev posreduje računovodkinja. Enkrat letno (do konca februarja) je zavod dolžan
Ajpes-u posredovati Letno poročilo, mesečno pa zavod posreduje podatke o osebnem dohodku zaposlenih. Tudi podatki o kadrovskem načrtu se zbirajo na tem
portalu.

28.05.2019 Sistemizacija, letna

Sistemizacija zajema obseg dela posameznega delavca. Priprava sistemizacije se začne v mesecu marcu za novo šolsko leto. Delavci so prejeli predlog sistemizacije na
svoje e-naslove, kasneje se je na individualnih razgovorih pripravila dokončna verzija obsega dela v okviru sistemizacije.

24.08.2019 Priprava programa razvoja šole/ vrtca

Razvojni načrt se je udejanjal preko dejavnosti zapisanih v LDN. Razvojni načrt smo s strokovnimi delavci šole in vrtca oblikovali ter predali v potrditev na svet zavoda.
Gre za smernice dela prihodnjih treh let.

24.08.2019 Sodelovanje s svetom staršev

Ravnateljica je sooblikovala program dela sveta zavoda za šolsko leto 2018/2019 ter predlagala teme, ki zadevajo življenje in delo šole

Priprava končnega poročila o notranji reviziji za
24.08.2019
predhodno leto

Naloge nismo opravili – občina Ljutomer za ta namen to leto ni predvidela sredstev.

Sprejem končnega poročila o notranji reviziji za
predhodno leto

Za izvedbo - financiranje notranje revizije v letu 2018/19, za predhodno leto, Občina Ljutomer ni namenila nobenih sredstev.

24.08.2019

Načrt dela ravnatelja z vsebino Priprava letnega
pedagoškega poročila ZA ŠOSKO LETO 2018/2019

Ravnateljica je na podlagi poročil razrednikov za oddelčne skupnosti in poročil učiteljev za posamezne predmete oblikovala poročilo ob koncu šolskega leta. Statistični
podatki so prenešeni iz programa LoPolis. Splošna ugotovitev pa je naslednja: šolsko leto 2018/19 je zaključilo 193 učencev. Med njimi je bilo 16 učencev s posebnimi
potrebami. Učni uspeh je 98% - en učenec ni usvojil minimalnih standardov znanja in ponavlja razred. V 9. r je bilo 21 učencev. Vsi učenci so uspešno zaključili in se
vpisali v nadaljnje izobraževanje. Učenci 6. in 9. r so opravljali NPZ. Rezultati so v 6. razredu so pri vseh predmetih blizu slovenskemu povprečju. Devetošolci pa so pri
SLJ dosegli slovensko povprečje, pri MAT so 6 % pod slovenskim povprečjem in pri TJN 6 % nad le- tem. Prvič so NPZ ,tokrat poskusno, pisali učenci 3. razreda. Učenci
pa so med letom izkazali veliko zavzetosti tudi za dodatne dejavnosti in dosegli lepe rezultate. Nekaj izjemnih rezultatov: - Šola s pomočjo zunanjega mentorja g.
Rafaela Pavličiča deluje tudi na področju ohranjanja kulturne dediščine tamburaštva. Tamburaška skupina Vigred zastopa šolo na različnih prireditvah v domačem
okolju in širše. - Otroški pevski zbor, pod vodstvom zborovodkinje Katje Vunderl, je na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov na Ptuju osvojil
srebrno priznanje. - Na šoli je bil organiziran 6. tabor za vrstniške mediatorje, na katerega so bili povabljeni vrstniški mediatorji naše šole. - Organizirana je bila 10.
sobotna šola za nadarjene in ustvarjalne učence, ki so se je udeležili učenci iz sedmih osnovnih šol UE Ljutomer. Osrednja tema je bila 150 let I. slovenskega tabora. Učenci 2. in 3. razreda ter 4. in 5. razreda so se pod mentorstvom Borisa Smodiša udeležili tekmovanja v igranju igre Med dvema ognjema na finalnem- državnem
prvenstvu ŠKL usvojili 2. in 3. mesto. - Nadaljevali smo z aktivnostmi v okviru Šolskega eko vrta. Šola je v tekočem šolskem letu izvajala več projektov na državni ravni
sicer: •Delovanje v nacionalnem projektu ZDRAVA ŠOLA. •Nacionalni projekt Rastem s knjigo. •Erasmus + (2. leto). •Nacionalni ukrep Shema šolskega sadja in
zelenjave. •Samoevalvacija. •Šolski eko vrt. •Šolska in vrstniških mediacija. •Sodelovanje v nalogi Šole za ravnatelje: -Veščine vodenja za učitelje. •Sodelovanje okviru
projekta MIZŠ (»Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj
sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgoje«) SKUM (RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNIH ZMOŽNOSTI S KULTURNO UMETNOSTNO VZGOJO).

5.09.2019

Organizacijsko poročilo

Organizacijsko poročilo pripravi ravnatelj za vsako šolsko leto posebej ter ga vnese na Portal MIZŠ. Ministrstvo vsako leto določi rok za oddajo le-tega. Gre za aplikacijo
za vnos podatkov o obsegu in vsebini vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ, OŠPP in Zavodih. Podatki aplikacije so osnova za izračun sistemizacije delovnih mest.

24.08.2019

10.09.2019 vnos v KPIS

KPIS je Kadrovsko plačilni informacijski sistem MIZŠ. Vanj vnaša podatke, ki so vezani na izplačilo osebnega dohodka vsakega posameznega delavca mesečno,
računovodkinja.

24.08.2019 Priprava spletne strani za novo šolsko leto

V dogovoru z organizatorjem informacijske dejavnosti, g. Markom Zanjkovičem, ki ureja spletno stran šole, se spletna stran posodablja z osnovnimi aktualnimi
informacijami.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

17

17

100
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Zbirnik: C.I.05 Razvojni tim
Poročilo
Cilj

Datum

Nosilec

Sodelujoči

Aktivno vključiti
starše v delo
šole.

29.11.2018 DA

predstavitev poklicev,
pomoč pri izvedbi

Tadeja
Jurkovič

učenci, starši.
Starši so
strokovni
soustvarjalci.
delavci

Aktivno vključiti
Marec 2019 DA
starše v delo šole

Vprašalnik o zadovoljstvu

Marko
Monika Panič Podano mnenje
Zanjkovič Puconja
staršev

Starši so preko e-vprašalnika podali mnenje o zadovoljstvu s programom in podali dokaj dobro oceno.

Uskladitev in
potrditev
Razvojnega
načrta šole

Naloge In dejavnosti

Tadeja
Jurkovič

Strokovni
Oblikovani
delavci, starši dokument

Po usklajevanju strokovnega zbora ter dogovoru med strokovnimi delavci je bil oblikovan dokument, ki bo usmerjal
delo šol prihodnja tri leta. Z zapisanim načrtom so se seznanili starši in potrdili predlog, prav tako je dokument sprejel
in potrdil svet zavoda.

Izvajanje podpore za
ohranitev dobrih praks ter
razvoj vzgojnoizobraževalnega dela

Tadeja
Jurkovič

Strokovni
delavci

Določitev
prioritetnih
nalog

Maj 2019

Izvedeno? Dejavnost

DA

September
DA
2018

pričakovan rezultat Poročilo
Na naši šoli so 30. 12. 2017 potekale že tradicionalne novoletne delavnice ter v nadaljevanju novoletni bazar, kjer so
učenci predstavili svoje izdelke staršem. Pri pripravi in izvedbi delavnic so aktivno sodelovali tudi starši, ki so s svojimi
kreativnimi idejami pripomogli k pestrosti in kvaliteti izdelkov.

Izboljšava vzgojnoizobraževalnega
dekla

V okviru 2. dela izobraževanja Veščine vodenja za učitelje so se strokovni delavci usposabljali in jačali pristope k
pouku, mrežili primere dobre prakse ter organizirali srečanje na šoli z izvedbo vzorčnih nastopov.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

4

4

100

Zbirnik: C.I.06 Projekti
Poročila izvajanja
Projekt

Bralna
značka za
starše

Cilj Dejavnost

Branje

Nosilec

Janja Rajh

Rezultat

Povečati število bralcev pri bralni znački za starše

Kazalnik

Število sodelujočih staršev

Datum

Izvedeno? Poročilo

24.05.2019 DA

V letošnjem šolskem letu so starši zopet imeli možnost
sodelovati v bralni znački za starše. Na začetku šolskega
leta so dobili zloženko, na katero so zapisali knjige, ki so jih
prebrali. Dve knjigi so prebrali s poljubno tematiko, ena
knjiga pa se je nanašala na področje vzgoje. V petek, 24.
maja 2019, je bil zaključek bralne značke za učence in
starše. Na prireditev, ki je potekala ob tej priložnosti, smo
povabili tudi starše, ki so sodelovali v bralni znački. Letos
se je povabilu k branju odzvalo devet starše, ki so za
sodelovanje prejeli priznanje za sodelovanje.
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Projekt

ERASMUS +
(2.)

Erasmus+
(2.)

Cilj Dejavnost

Nosilec

mednarodne
Monika
izmenjave učencev
Šalamun
in učiteljev

mednarodne
Monika
izmenjave učencev
Šalamun
in učiteljev

Rezultat

4 izmenjave učencev

4 izmenjave učencev

Kazalnik

izmenjave ter organizirani dogodek v
tujem jeziku na domači šoli

izmenjave in organiziran dogodek v
tujem jeziku na naši šoli

Datum

Izvedeno? Poročilo

10.12.2018 DA

Naš Erasmus projekt ima naslov Aktive Schüler – aktive
Bürger in bo trajal dve leti. V njem sodelujemo partnerske
šole iz Grčije, Slovenije, Nemčije, Litve in Romunije.
Koordinatorica projekta in ravnateljica sta se udeležili
začetnega izobraževanja za projekte Erasmus + v Laškem,
ki je trajalo 28. in 29.9.2018 in pridobili začetne
informacije za izvedbo projekta. Med 5. – 10. 11. 2018 je
potekalo uvodno spoznavanje in načrtovanje skupnih
dejavnosti projekta s celotnim timom vseh sodelujočih
držav v državi nositeljici projekta Grčiji. Večino časa smo
prebili na šoli gostiteljici v kraju Kalamata, kjer smo
spoznavali delovanje šole, njihove projekte in mediacijo na
šoli gostiteljici. Prav tako smo si ogledali kraje povezane s
temo demokracija kot so Akropola in parlament v Atenah.
10.12.2018 smo izvedli na šoli dan dejavnosti v katerem so
sodelovali učenci od 1.do 9. Razreda in je nosil naziv
Erasmus +. Učenci od 1. Do 5. Razreda so na domiselne
načine poznavali države partnerice. Učenci od 6. Do 9.
Razreda pa so sodelovali v delavnicah v katerih so
spoznavali tradicionalne plese, kulinariko držav partneric,
izdelovali lesene smerokaze do držav partneric, obeske za
ključe za naše goste, ali pa predstavitve dejavnosti naše
šole kot mediacija, 8 krogov odličnosti… Na koncu smo se
vsi zbrali v telovadnici, kjer so razredi in delavnice
predstavile svoje delo. Tako so učeni bolje spoznali države
partnerice, glavne teme projekta in se že malo pripravili na
gostiteljsko vlogo, ki je sledila marca.

25.03.2019 DA

Med 24. in 30.3.2019 smo na OŠ Stročja vas gostili
partnerske šole v okviru Erasmus projekta Aktive Schüler –
aktive Bürger. Imeli smo 23 gostov iz držav partneric
Nemčije, Grčije, Litve in Romunije. Poseben izziv je bil
pripraviti in izvesti celoten program tega večdnevnega
druženja v tujem jeziku. Učenci - gostje so bili prvič v
zgodovini Erasmus projektov na naši šoli nastanjeni pri
družinah naših učencev. V nekatere dejavnosti so bili vpeti
vsi učenci in učitelji šole. 16 učencev Erasmus skupine (od
7. do 9.r.) pa so bili ves čas vpeti v vse oglede in delavnice.
V petih dnevih aktivnosti smo izvedli kulturne programe,
razkazali šolo in bližnje znamenitosti. Izvedli smo številne
delavnice na temo mediacija – reševanje konfliktov, 8
krogov odličnosti, otroški parlament… in tako poskušali
gostom predstaviti naša močna področja preko katerih
vzgajamo naše učence v aktivne državljane. Prav tako smo
goste povabili v našo prestolnico in jim razkazali naš
parlament (tema demokracija) kjer so tudi poklepetali z
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našim poslancem. Tako so se ob veliko truda in dela stkala
prva pristna prijateljstva in pridobile številne nove
izkušnje.

Erasmus+
(2.)

Noč branja

mednarodne
Monika
izmenjave učencev
Šalamun
in učiteljev

Razvijanje bralnih
veščin

Bernardka
Marinič

Bernardka
Marinič

Noč branja

Različne delavnice

Projekt
SKUM

Obiskovanje
Bernardka
kulturnih ustanov, Marinič

4 izmenjave učencev

Likovni izdelki in foto zgodba.

mednarodne izmenjave ter organiziran
dogodek v tujem jeziku na naši šoli

Število udeleženih. Pozitivna mnenja
učencev v evalvacijskih vprašalnikih.
Likovni izdelki in foto zgodba.

20.05.2019 DA

Med 19. in 25.5.2019 se je manjša skupina iz naše šole
odpravila na prvo pravo izmenjavo v sklopu našega
projekta Erasmus+ v kraj Linden v Nemčiji. Skupino so
sestavljali učenci Gal Rajh, Stela Križanič, Pia Senčar in
Mersel Ščavničar ter učiteljici Monika Šalamun in Tadeja
Jurkovič. Naši učenci so ves čas bivali pri svojih vrstnikih /
družinah gostiteljicah in bili nad tem zelo navdušeni. Tako
je bil stik s kulturo in jezikom še bolj pristen, prijateljstva
pa še bolj tesna. V petih dneh so učenci nadgrajevali svoje
znanje tujega jezika, preko socialnih iger spoznavali nove
prijatelje, spoznavali udejanjanje človekovih pravic, izdelali
drevo človekovih pravic in posadili simbolično drevo pravic
pred šolo gostiteljico. Prav tako so se seznanili s
predstavniki klasične literature in mestom Weimar. Ob
obisku koncentracijskega taborišča Buchenwald so videli,
kaj pomeni masovno kršenje človekovih pravic in se tako
seznanili tudi s temačnim delom nemške zgodovine. V
Frankfurtu so si ogledali Paulskirche, kjer je bila sprejeta
prva nemška ustava (tema demokracija), ki je ravno takrat
praznovala svojo obletnico. Domov smo se vrnilo polni
novih vtisov.

11.01.2019 DA

Učence smo najprej pozdravili, potem pa so se razdelili v
dve skupini. Ena skupina se je udeležila delavnic s
pripovedovalko Špelo Frlic, druga skupina pa se je
pripravljala na OŠ Stročja vas ima talent. Potem sta se
skupini zamenjali. Nato so učenci predstavljali svoje
talente in nastopali. Sledile so delavnice, in sicer jih je bilo
5 (2 likovni delavnici, ena glasbeno-plesna, kuharska in
literarna). Svoje izdelke in potek delavnic so učenci
predstavili še ostalim, nato pa so se družili ob družabnih
igrah. Ob lučkah so brali dolgo v noč. Naslednji dan so
pozajtrkovali in se še malo igrali z družabnimi igrami,
potem pa so se poslovili.

Izvedba 4. Noči branja na OŠ Stročja vas

Število udeležencev. Evalvacijska
anketa.

17.12.2018 DA

Učenci so bili s pomočjo obvestila seznanjeni o 4. Noči
branja, ustno pa jim je bil podrobneje predstavljen sam
potek dejavnosti. Izvedeli so tudi, kaj morajo narediti, da
se lahko udeležijo Noči branja. Z našo zunanjo gostjo,
pripovedovalko Špelo Frlic, smo se dogovorili, kako bodo
potekale njene delavnice.

Obisk kulturnih ustanov in stik z umetniki.

Evalvacija ekskurzij pri učencih in
učiteljih. Evalvacija stikov z umetniki.

11.01.2019 DA

V projektu SKUM so javni zavodi razdeljeni na
implementacijske in razvojne. OŠ Stročja vas je sprva
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stiki učencev z
umetniki.

Rastem s
knjigo

SKUM

Šolski
ekovrt

spadala med implementacijske, kar pomeni, da bi najprej
spremljali dobre prakse razvojnih šol, potem pa bi le-te
tudi sami načrtovali in izvajali. Zato smo za šolsko leto
2018/2019 načrtovali delo z umetnikoma go. Špelo Frlic in
g. Andrejem Jusem ter obisk kulturne ustanove, in sicer
SNG Maribor. Ker smo postali razvojna šola, smo prvotni
načrt samo deloma upoštevali in se osredotočili na naš vrt
in oblikovanje le-tega ter v zvezi s tem načrtovali naše
delovanje (izobraževanje učiteljev o šolskem vrtu, ogled
razstave šolskih vrtov nekoč in danes, delo z umetnikom
na šolskem vrtu).

Splošna
Obisk Splošne
knjižnica
knjižnice Ljutomer
Ljutomer

Obiskovanje
kulturnih ustanov,
stiki učencev z
umetniki, Noč
branja

praktično delo v
naravi

Milena P.
Kozlar, Petra
Š.Koren,
Bernardka
Marinič

Brigita
Pušenjak

25.09.2018 DA

V sklopu projekta Rastem s knjigo so se učenci 7.r., 25. 9.
2018, odpravili v Splošno knjižnico Ljutomer. Tam jih je
sprejela knjižničarka Jasna Branka Staman, ki jim je
predstavila knjižnico, sodobno mladinsko literaturo ter
vsakemu učencu izročila v trajno last knjigo pisateljice
Nataše Konc Lorenzutt: Avtobus ob treh. Spremljevalki sta
bili Monika Šalamun in Bernardka Marinič.

11.01.2019 DA

11. 1. 2019 je potekala na šoli že 4. Noč branja, kjer so se
učenci srečali s pripovedovalko, go. Špelo Frlic, ter potem
na podlagi njenega pripovedovanja ustvarjali v različnih
delavnicah. V Galeriji Ljutomer je bila razstava z naslovom
Šolski vrtovi nekoč in danes, kjer so bile izvedene tudi
delavnice mandale s semeni iz vrtov. Izobraževanje
učiteljev z umetnico, go. S. Čudovan, in izobraževanje o
šolskih vrtovih z g. Simetingerjem in g. Bošnjakom.
Razvijanje šolskih vrtov z učenci od 4. do 9. razreda,
razstava literature o vrtovih v šolski knjižici. Razvijanje
šolskega vrta kot učilnice na prostem z umetnikom
Juretom Markoto z učenci 5. razreda. Postavitev šolskega
vrta in učilnice na prostem s pomočjo donatorjev in
staršev učencev 5. razreda. Na koncu je sledila
predstavitev učilnice na prostem z imenom Pametilnica
širši skupnosti.

- zasaditev trte ob peskovniku Urejanje šolskega ekovrta in zunanjih površin ter
posaditev grmov črnega bezga - ureditev
pridobivanje znanja za trajnostni razvoj z različnimi učnimi
24.06.2019 DA
učilnice na prostem - urejanje obstoječih
dejavnostmi
visokih gred

V začetku šolskega leta so učenci z gredic pospravili
vrtnine, posejali rukolo in na zemljo dodali zastirko. V
začetku pomladi so prvošolci in drugošolci posejali
zelenjavo in skrbeli za sadike v učilnici. Te sadike so
kasneje z nekaterimi učenci višjih razredov presadili v
gredice ter posejali še nekatere vrtnine. Ob peskovniku se
je zasadila vinska trta, ki bo dajala senco. Šolski ekovrt se
je spomladi "pobratil" s projektom SKUM, zaradi česar se
je preselil kompostnik. Ob njem se je zasadil črni bezeg.
Večina kompostnega materiala se je dodala visokim

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

Izvedba 4. Noči branja in stik z umetnico. Udeležba
razstave o šolskih vrtovih Slovenskega šolskega muzeja.
Razvijanje šolskega vrta in stik z umetnikom (Jure
Markota). Postavitev šolskega vrta kot učilnice na
prostem. Predstavitev učilnice na prostem (Pametilnice)
širši javnosti.

Število bralcev v 3. triletju.

Pozitivna mnenja učencev ob stiku z
umetniki in kulturnimi ustanovami ter
njihovimi delavnicami. Šolski vrt kot
učilnica na prostem. Mnenja širše
skupnosti o učilnici na prostem
Pametilnici. Mnenja učiteljev o
nadaljnjem razvoju Pametilnice.
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gredam. Med visoke grede in zasajena sadna drevesa se je
umestila okrogla učilnica na prostem, nasuta s sekanci.
Nanje so postavljeni štori za sedenje.

Volitve v
evropski
parlament

Preko delavnic
krepiti kompetence Monika
aktivnega
Šalamun
državljana

Pri učencih okrepiti kompetence s področja aktivnega
državljanstva in višanje volilne udeležbe.

Število otrok 8.r., ki aktivno sodeluje v
delavnicah.

Volitve v
Evropski
parlament

Preko delavnic
krepiti kompetence Monika
aktivnega
Šalamun
državljana

Pri učenih okrepiti kompetence s področja aktivnega
državljanstva in višanja volilne udeležbe.

Število otrok 8.r., ki sodeluje v
delavnicah.

26.04.2019 DA

Gospod Bogdan je z učenci 8.r. izvedel 26.4.2019 drugo
delavnico. Tokrat na temo o čem vse odločajo evropski
poslanci. Učenci so v skupinah prevzeli vloge evropskih
poslancev. Morali so razdeliti omejen proračun med
pomembna področja kot mobilnosti mladih, kmetijstvo,
ekologija, raziskave… Svoje odločitve so morali utemeljiti.

07.02.2019 DA

Gospod Bogdan je izvedel z učenci 8.r., 7.2. 2019, prvo
delavnico v okviru ur DKE. Tema so bile volitve in zakaj je
pomembno iti volit. Z učenci je izvedel simulacijo volitev
na vprašanjih, ki zadevajo mlade (počitnice, ekskurzija…).

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

14

14

100

ZBIRNIK: C.I.09 Delo z nadarjenimi učenci
Načrtovane naloge s poročili:
Izvajalec

Vsebina in aktivnosti

Bernardka Z nadarjenimi učenci dodatne in zahtevnejše naloge, pomoč ostalim učencem,
Marinič
sodelovanje pri literarnih natečajih, vodenje proslav.

Predviden
datum
izvedbe

Opravljeno Poročilo

31.01.2019 DA

V OKVIRU POUKA: Nadarjeni učenci dobivajo več nalog, med katerimi so tudi zahtevnejše. Ko poteka delo v skupinah,
so nadarjeni učenci vodje oziroma učitelji svoje skupine, ki pomagajo in razlagajo sošolcem. Med ponavljanjem in
utrjevanjem pomagajo, razlagajo učno snov učencem, ki imajo učne težave. Včasih tudi sami izdelajo učne liste za svoje
sošolce. DRUGE DEJAVNOSTI: Sodelovanje na tekmovanju iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, pri
literarnih natečajih ter pri vodenju prireditev.

Boris
Smodiš

Različna tekmovanje iz logike, matematike in računalništva (Logika, Razvedrilna 21.06.2019 DA
matematika, Matemček, Logična pošast, matematični Kenguru, računalniško
tekmovanje Bober) ter slovenščine (Mehurčki).

V 3. razredu smo izvedli več šolskih tekmovanj: Razvedrilna matematika, Logika, Matemček, matematični Kenguru,
Mehurčki, Logična pošast, Računanje je igra. Razen Matemčka in Logične pošasti so se vsa tekmovanja končala na
šolski ravni.

Daniela
Škrobar

Nadarjeni učenci bodo pri pouku deležni višjih taksonomskih ravni znanja pri
24.06.2019 DA
naravoslovju in kemiji. Učenci, ki želijo se bodo pripravljali in udeležili tekmovanj
iz znanja o sladkorni bolezni in kemije. Na sobotni šoli za nadarjene in
ustvarjalne učence se bo izvedla delavnica s področja varstva okolja.

Vključeni so bili nekateri nadarjeni učenci od 6. do 9. razreda. Učenka 6. razreda je raziskovala travnik, dve učenki 7.
razreda sta raziskovali gozd, tri učenke 8. razreda so se udeležile tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni. Tri učenke 8.
razreda so se udeležile tekmovanja iz znanja kemije. Dve devetošolki sta se prav tako udeležili tekmovanja iz znanja
kemije in o sladkorni bolezni. En učenec 9. razreda je sodeloval na sobotni šoli v delavnici Uskladimo interese.
Nadarjeni učenci so bili pri pouku deležni višjih taksonomskih ravni znanja.
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Načrtovane naloge s poročili:
Izvajalec

Vsebina in aktivnosti

Janja Rajh

V okviru dela z nadarjenimi učenci se bodo izvajale dejavnosti na področju
30.01.2019 DA
mediacije: vodenje vrstniških mediacij, izobraževanje nove generacije vrstniških
mediatorjev ter tabor za vrstniške mediatorje.

V šolskem letu 2018/19 je v okviru dela z nadarjenimi učenci potekala vrstniška mediacija. Izobrazili so 23 novih
vrstniških mediatorjev. Potekal je tudi osmi dvodnevni tabor vrstniške mediacije, na katerem so mediatorji zaključili
svoje usposabljanje. V šolskem letu so vrstniški mediatorji opravili 12 vrstniških mediacij.

Marko
Zanjkovič

Pri pouku bom izvajal diferenciacijo in individualizacijo, predvsem diferenciacijo 24.06.2019 DA
domačih nalog, vzpodbujal učence k doseganju zahtevnejših ciljev in udeležbi na
različnih tekmovanjih iz znanja.

Pri pouku sem izvajal diferenciacijo in individualizacijo, predvsem diferenciacijo domačih nalog, vzpodbujal učence k
doseganju zahtevnejših ciljev in udeležbi na različnih tekmovanjih iz znanja. Učenci so se udeležili šolskih tekmovanj iz
področja matematike, konstruktorstva in obdelave gradiv.

Mateja
Leskovar
Polanič

11. sobotna šola je predvidena kot tradicionalni dogodek za učence, ki želijo in
zmorejo več. Strokovni delavci bodo tudi tokrat pripravili zanimive in zahtevne
dejavnosti, povabili pa bomo učence vseh šol v UE Ljutomer.

11. sobotno šolo smo izvedli USPEŠNO! Učenci so lahko izbirali med 9 delavnicami: jezikava This is me! Das bin ich! To
sem jaz! Tehniška Hotel/motel za žuželke okoljevarstvena Uskladi interese Športna Ples mladosti eksperimentalna
Igramo se znanost (Vrnitev udeleženk!) Kulinarična Gregorjevi ptički (DU, sekcija za ohranjanje kulturne dediščine)
Ustvarjalna Cvetoče veje, rože v vazi in še kaj Likovna Prebujanje pomladi s kiparstvom Ekološka STOP plastičnim
vrečkam – imam svojo vrečko za sadje Sobotnega druženja se je udeležilo 57 učencev iz 6 osnovnih šol UE Ljutomer.
Delavnice pa je pripravljalo 20 strokovnih delavcev ter zunanji sodelavci.

Milena
Pavličič
Kozlar

Nadarjeni učenci se bodo udeležili Cankarjevega tekmovanja, tekmovanja iz
24.06.2019 DA
matematike, Vesele šole, se udeleževali literarnih in likovnih natečajev, brali
zahtevnejšo literaturo pri domačem branju in bralni znački, pripravljali dodatne
predstavitve pri DRU in NIT, nastopali na proslavah in spominskih slovesnostih.

V 5. razredu je bil le eden evidentirani nadarjeni učenec. Ta se je udeleževal športnih tekmovanj, vsa ostala tekmovanja
je odklanjal. Bolj dejaven je bil pri nastopih folklore in dramskih nastopih. Občasno je pri pouku reševal tudi naloge
višje zahtevnostne ravni, slovenščina pa je bila njegovo šibko področje. Dodatnih predstavitev za učence v oddelku ni
želel pripravljati.

Monika
Panič
Puconja

Učenci bodo ob svetovnem dnevu hrane podarjali kruh v trgovini Tuš Ljutomer. 13.10.2018 DA
Na ta 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.

Učenke 8. razreda so v soboto, 13. 10. 2018, od 8. do 12. ure v trgovini Tuš Ljutomer podarjale kruh in pekovske
izdelke v zameno za prostovoljni prispevek. Zbran denar bo šel za pokritje stroškov malic učencem, ki jim starši ne
zmorejo plačevati. Kruh so nam donirali: trgovina Jager Ljutomer, pekarna Fekonja Ljutomer in Mini pekarna Ljutomer.

Monika
Panič
Puconja

Delavnice za otroke v vrtcu

25.06.2019 DA

Delavnice za otroke v vrtcu niso bile izvedene. Nadarjene učenke so izvedle dramsko predstavo za otroke zaposlenih
na občini Ljutomer ob prihodu dedka Mraza.

Monika
Panič
Puconja

Sodelovanje z OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

25.06.2019 NE

Sodelovanje z OŠ Cvetka Golarja Ljutomer ni bilo izvedeno.

Nataša
Horvatić
Dolamič

Pri pouku bodo učenci deležni nalog višjih taksonomskih ravni. Pripravljali se
31.05.2019 DA
bodo na tekmovanje iz znanja biologije, sodelovali na delavnicah sobotne šole...

Nataša Rus Z učenci se bomo pripravljali na Cankarjevo tekmovanje iz slovenščine ter
različna tekmovanja iz matematike (Matemček, Logična pošast, Razvedrilna
matematika). Učenci bodo reševali naloge na višji ravni znanja.

Predviden
datum
izvedbe

Opravljeno Poročilo

09.03.2019 DA

31.05.2019 DA

Učenci so pri pouku imeli več samostojnega dela, reševali so naloge višjih zahtevnostnih ravni in naloge raziskave
TIMSS. Nekateri so se pripravljali na tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje ali na tekmovanje mladih
čebelarjev. Izvedena je bila tudi delavnica na sobotni šoli za nadarjene in ustvarjalne učence.
V letošnjem šolskem letu smo se z učenci pripravljali na Cankarjevo tekmovanje iz slovenščine. Nekaj učencev je
sodelovalo na tekmovanju iz deklamiranja. Prav tako smo se pripravljali za različna tekmovanja iz matematike.
Sodelovali smo tudi na različnih likovnih natečajih.
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Zbirnik: C.II.02 Strokovni aktivi
Poročila
Strokovni
aktiv

Izvajalec Cilji

Aktivnosti

Dogovor glede
vrednotenja domačih
nalog in izobešanja
Doreči vrednotenje
kriterijev
Aktiv
Monika domačih nalog, izobešanja ocenjevanja.
družboslovcev Šalamun kriterijev ocenjevanja ter Dogovor glede
prioritetnih nalog VN in SE prioritetnih nalog VN
in SE pri
družboslovnih
predmetih.

Aktiv I. triletja

Boris
Smodiš

Kazalniki

Datum

Izvedeno? Poročilo

Sklepi v zapisnikih
aktiva glede
kriterije
ocenjevanja,
domačih nalog ter
26.06.2019 DA
načrtovane
prioritetne naloge
SE in VN pri
družboslovnih
predmetih.

Aktiv se bo sestajal
enkrat mesečno oz.
po potrebi.
Načrtovanje dela in
sodelovanja s starši: predstaviti
predmetnik in urnik
za posamezen razred;
- predstaviti učni
načrt in standarde
S strokovno razpravo
znanj za posamezen
podpreti strokovne delavce
razred; - pripraviti
Zapisniki
pri izvedbi
sezname učbenikov, sestankov.
vzgojnoizobraževalnega
delovnih zvezkov in
dela.
učnih pripomočkov; seznaniti jih z
nadstandardnimi
programi plavalni
tečaj, dnevi
dejavnosti, lutkovni
abonma) sodelovanje na
prireditvah (teden
otroka, materinski

24.06.2019 DA

V tem šolskem letu so se člani aktiva srečali 19.9.2018 in dorekli smernice dela za to šolsko leto. Na srečanju je bil
sprejet sklep o vplivu domačih nalog na ustno oceno in sklep o kriterijih ocenjevanja pri družboslovnih predmetih, ki
jih učitelji oblikujejo skupaj z učenci in so o njih obveščeni na različne načine glede na starostno stopnjo učencev. V
okviru SE in VN smo se dogovorili, da bodo učitelji učence v sklopu ur pouka družboslovnih predmetov opozarjali na
ustrezno vedenje nad in pod črto, izvajali postopek hitro, tiho, varno, aktivirali razredne službe, učence z znakovnimi
znaki (8 krogov odličnosti) opozarjali na ustrezno vedenje in jih napotili po potrebi na mediacije (razreševanje
konfliktov). Zadnje srečanje bo izvedeno v mesecu avgustu, kjer se bodo dorekle smernice za naslednje šolsko leto.

Aktiv se je sestajal po dogovoru. V okviru aktivnosti s starši bodočih prvošolcev so: izvedli dve srečanji s starši
petletnikov; staršem predstavili predmetnik, urnik, učni načrt in standarde znanj za 1. razred; pripravili sezname
učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov; seznanili starše z nadstandardnimi programi (šola v naravi in
plavalni tečaj). V okviru sodelovanja s starši učencev 1., 2., in 3. razreda: so predstavili predmetnik, urnik, učni načrt in
standarde znanja za posamezen razred; so pripravili sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov; so
jih seznanili z nadstandardnimi programi (plavalni tečaj, dnevi dejavnosti, lutkovni abonma); so jih povabili na več
prireditev (sprejem prvošolcev v SUŠ, srečanje s starimi starši, Prešernov dan, materinski dan, zaključna prireditev); so
pripravili oddelčne roditeljske sestanke. Izvedli so še naslednje naloge: pregledali in dopolnili so predlog Poročila o
delu za šolsko leto 2016/2017; pregledali in dopolnili LDN za šolsko leto 2017/2018 (dežurstva, pogovorne ure, prvi
šolski dan, urniki…); medpredmetno načrtovali VI delo za šolsko leto 2017/2018; izdelali so načrt za dneve dejavnosti s
stroškovnikom; načrtovali so interesne dejavnosti; izvedli več tekmovanj (Matemček, Logična pošast, Mehurčki,
Vegovo tekmovanje, MDO, Računanje je igra); načrtovati Samoevalvacijo ter dejavnosti Zdrave šole; pregledali akcijski
načrta SE na ravni strokovnih aktivov pregledali polletno in končno realizacijo prednostnih nalog Vzgojnega načrta,
Samoevalvacije 1. triletja ter dejavnosti Zdrave šole in zapisali poročilo; z učenci sodelovali na likovnih natečajih;
izvedli skupno načrtovane dni dejavnosti; z različnimi dejavnostmi sodelovali z vrtcem; obeležili so posebne dni (Zdrav
zajtrk, dan varstva okolja – izvedli čistilno akcijo, obisk CČN in Centra za zbiranje odpadkov); izvedli so plavalni tečaj za
1., 2. in 3. razred; pregledali so zakonodajo (Hišni red, PŠR, VN, ZOFVI, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju); izdelali
so načrt pisnih ocenjevanj; skrbeli so za prenos pomembnih informacij med strokovnimi delavci in vodstvom šole;
urejali so morebitna nadomeščanja. Na področju izobraževanja in usposabljanja smo se udeležili izobraževanj, ki so
bila organizirana na šoli ter srečanj študijske skupine 1. triletja. Vse zadane nalog smo realizirali, izvedli pa tudi
nenačrtovane.
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dan, srečanje s
starimi starši,
zaključna prireditev) pripraviti roditeljske
sestanke. Načrtovane
so še naslednje
naloge: - izdelati
načrt za dneve
dejavnosti s
stroškovnikom; načrtovati interesne
dejavnosti; načrtovati
tekmovanja
(Matemček, Logična
pošast, Cankarjevo
tekmovanje, Vegovo
tekmovanje, MDO,
Logika, Cici vesela
šola, Računanje je
igra) - načrtovati
prednostne naloge
Vzgojnega načrta in
Samoevalvacije 1.
triletja ter dejavnosti
Zdrave šole; sodelovati na likovnih
natečajih; - izvesti
skupno načrtovane
dni dejavnosti; pripraviti sodelovanje
z vrtcem; - obeležiti
posebne dni (Zdrav
zajtrk, dan varstva
okolja) - izvesti
plavalni tečaj za 1., 2.
in 3. razred; pregledati
zakonodajo (Hišni
red, PŠR, VN, ZOFVI,
Pravilnik o
preverjanju in
ocenjevanju); načrtovati plan pisnih
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ocenjevanj; sklicevati sestanke
aktiva 1. triletja; prenos pomembnih
informacij med
strokovnimi delavci
in vodstvom šole; urejati morebitna
nadomeščanja. V
arhivu se nahaja
podrobnejši načrt
dela po mesecih.
Naloge vodje aktiva
so urejanje
nadomeščanja
učiteljev,
posredovanje
pomembnih
informacij med
Ustrezna izvedba vzgojno- strokovnimi delavci
Zapisniki
izobraževalnega dela na
in vodstvom šole,
sestankov.
šoli.
oblikovanje
predlogov za nabavo
opreme, učbenikov in
šolskih pripomočkov,
sodelovanje z
ostalimi aktivi, šolsko
svetovalno službo in
drugo.

Aktiv II.
triletja

Nataša
Rus

Aktiv III.
triletja

- sprotno ali
dolgoročno urejanje
nadomeščanja
učiteljev spremljanje
realizacije ur pouka
Jasna
Redna srečanja strokovnih in pravočasno
Ivanušič delavcev II. in III. triletja.
opozarjanje učiteljev
na morebitne
primanjkljaje ur usklajevanje
medpredmetnega
povezovanja
sklicevanje sestankov

21.06.2019 DA

Transparentno
načrtovanje
05.07.2019 DA
dejavnosti in
predlogi izboljšav.

Aktiv II. in III. triletja se je srečeval pred govorilnimi urami, oziroma po dogovoru. Na sestanke sta bili vabljeni tudi
pedagoginja Monika Panič Puconja in ravnateljica Mateja Leskovar Polanič. Naloge vodij aktivov: sprotno urejanje
nadomeščanja učiteljev, sklicevanje sestankov aktiva učiteljev II. In III triletja, sprotno posredovanje pomembnih
informacij med strokovnimi delavci in vodstvom šole, udeležba na sestankih (kolegiji), ki jih je sklicala ravnateljica…
Sklicanih je bilo 8 sestankov aktivov II. In III. triletja. Povzetek vsebin srečanj: •pregled in dopolnitev predloga Poročila
o delu za šolsko leto 2017/2018 ter pregled in dopolnitev LDN za šolsko leto 2018/2019 •pravila šolskega reda •šolska
prehrana, dejavnosti na področju osveščanja o zdravi prehrani, bonton •medpredmetno načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela •načrtovanje in spremljanje realizacije dni dejavnosti, dejavnosti v okviru OP in vzgojnega načrta,
•načrtovanje dni dejavnosti (8 krogov odličnosti, tradicionalni slovenski zajtrk, novoletne delavnice…) •dežurstva
učiteljev, pogovorne ure učiteljev, realizacija ur pouka, •vzgojna in učna problematika, •samoevalvacija na ravni
posameznika / aktiva, •trenutne aktualne vsebine povezane z vsakdanjim življenjem v šoli, •sprejem nabora
učbenikov in delovnih zvezkov za novo šolsko leto.

Člani aktiva 2. in 3. triletja so v šolskem letu 2018/2019 bili: Nataša Rus, Milena Pavličič Kozlar, Monika Šalamun, Tina
Matjašič, Sašo Fijavž, Katja Vunderl, Nataša Magdič Kukolj, Marko Zanjkovič, Tadeja Jurkovič, Jasna Ivanušič, Vitomir
Kaučič, Nataša Horvatić Dolamič, Daniela Škrobar, Alan Dreven, Bernardka Marinič, Aleksander Veronik (do januarja
2019), Petra Šijanec Koren. Na sestanke sta bili vabljeni tudi pedagoginja Monika Panič Puconja in ravnateljica Mateja
Leskovar Polanič. Aktiv II. in III. triletja se je srečeval pred govorilnimi urami, oziroma po dogovoru. Naloge vodij
aktivov: ?sprotno urejanje nadomeščanja učiteljev, ?sklicevanje sestankov aktiva učiteljev II. In III triletja, ?sprotno
posredovanje pomembnih informacij med strokovnimi delavci in vodstvom šole, ?udeležba na sestankih (kolegiji), ki
jih je sklicala ravnateljica… Sklicanih je bilo 8 sestankov aktivov II. In III. triletja. Povzetek vsebin srečanj: •pregled in
dopolnitev predloga Poročila o delu za šolsko leto 2017/2018 ter pregled in dopolnitev LDN za šolsko leto 2018/2019
•pravila šolskega reda •šolska prehrana, dejavnosti na področju osveščanja o zdravi prehrani, bonton
•medpredmetno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela •načrtovanje in spremljanje realizacije dni dejavnosti,
dejavnosti v okviru OP in vzgojnega načrta, •načrtovanje dni dejavnosti (8 krogov odličnosti, tradicionalni slovenski
zajtrk, novoletne delavnice…) •dežurstva učiteljev, pogovorne ure učiteljev, realizacija ur pouka, •vzgojna in učna
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Letni delovni načrt

Strokovni
aktiv

Izvajalec Cilji

Aktivnosti
aktiva 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
praznovanja 60letnice šole,
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

Kazalniki

Datum

Izvedeno? Poročilo
problematika, •samoevalvacija na ravni posameznika / aktiva, •trenutne aktualne vsebine povezane z vsakdanjim
življenjem v šoli, •sprejem nabora učbenikov in delovnih zvezkov za novo šolsko leto.
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Strokovni
aktiv

Izvajalec Cilji

Aktivnosti

Kazalniki

Datum

Izvedeno? Poročilo

svetovalno službo,
oblikovanje skupnih
predlogov za
sestanke študijskih
skupin, strokovno
izpopolnjevanje,
izobraževanje in
profesionalni razvoj
strokovnih delavcev,
priprava predloga
izobraževanja
strokovnih delavcev,
aktivnosti med
predmetnega
načrtovanja in
izvajanja pouka,
načrtovanje
medsebojnih
hospitacij,
načrtovanje
dodatnega in
dopolnilnega pouka,
načrtovanje in
izvedba pomoči za
učence s posebnimi
potrebami,
načrtovanje dela za
učitelje pripravnike,
mentorstvo
študentom.
- po vertikali in horizontali
poiskati medpredmetne
povezave pri naravoslovnih
Aktiv
Daniela
predmetih -z elementi
naravoslovcev Škrobar
formativnega spremljanja
izvesti aktivnosti - razvoj
naravoslovnih kompetenc

Aktiv OPB

Alenka
Antolič

•Zagotoviti spodbudno,
zdravo in varno
psihosocialno in fizično
okolje za razvoj in
izobraževanje. •Omogočiti

Aktivnosti:
eksperimentalno
delo, mentorstvo
mlajših učencev
starejšim,
opazovanje,
razvrščanje,
primerjanje

Boljše
razumevanje
24.06.2019 DA
naravoslovnih
pojmov in pojavov

Aktiv naravoslovcev se je tekom šolskega leta sestal trikrat. Na teh srečanjih so se iskale medpredmetne povezave pri
posameznih naravoslovnih predmetih po vertikali. Načrtovale so se aktivnosti v zvezi s formativnim spremljanjem.
Poudaril se je razvoj naravoslovnih kompetenc, to je razvoj znanj in spretnosti, ki bodo vsakemu učencu omogočile
kritično presojo na področju naravoslovja.

1. Samostojno učenje
( učenci utrjujejo in
poglabljajo učno snov
in se učijo
samostojno

•Napredek
učencev pri
razumevanju
navodil in lažjem
sledenju vzgojno

Učitelji oddelkov OPB so pri svojem delu sodelovali skupaj z razredniki od 1. – 5. razreda ter po potrebi tudi z ostalimi
učitelji. V delo OPB smo vključevali šolsko knjižnico ter redno in sprotno sodelovali s šolsko svetovalno delavko. Skrbeli
smo za kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, ki smo ga obogatili z obogatitvenimi dejavnostmi, ki so jih izvajali učitelji
podaljšanega bivanja, v času ustvarjalnega preživljanja prostega časa in sprostitvene dejavnosti. V času OPB so učenci
imeli možnost počitka ter dejavnosti za krepitev in ohranitev zdravja. Aktivno smo se vključevali v razne natečaje in

24.06.2019 DA
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Letni delovni načrt

Strokovni
aktiv

Izvajalec Cilji
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.

Aktivnosti

Kazalniki

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).

izobraževalnemu
programu.
•Sprotna
pripravljenost
učencev pri
pouku, •Hitrost in
razumevanje
prebranega
besedila.
•Upoštevanje
reda, higiene in
discipline pri jedi.

Datum

Izvedeno? Poročilo
skrbeli za lep izgled šolskih hodnikov ter učilnic. Pri samostojnem učenju so učenci utrjevali in poglabljali učno snov ter
se učili samostojno pripravljati za pouk.
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Strokovni
aktiv

Izvajalec Cilji

Aktiv JUV

organizacija dela v
jutranjem varstvu, predlogi
Mateja
za dejavnosti, priprava
Leskovar
zanimivih aktivnosti,
Polanič
organizacija spodbudnega
in varnega okolja

Aktivnosti

družabne igre,
likovne dejavnosti,
pogovori, beseden
igre,

Kazalniki

vprašalnik o
dobrem počutju

Datum

Izvedeno? Poročilo

24.06.2019 DA

V okvir dejavnosti JUTRANJE VARSTVO, ki je organizirano za učence 1. razreda, so bili vključeni učenci 1. razreda:
prijavljenih je bilo 20 učencev. Vsak dan je trajalo od 5.30 do 7.30 in se je izvajalo v učilnici 1. razreda. Učiteljice
jutranjega varstva so bile: -PONEDELJEK: Tadeja Jurkovič -TOREK: Alenka Antolič -SREDA: Nataša Rus -ČETRTEK: Katja
Vunderl -PETEK: Nataša Horvatić Dolamič. V jutranjem varstvu so imeli učenci možnost številnih dejavnosti: –
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. Imeli so tudi možnost zajtrka (ob 7. uri).

Aktiv matematikov se
bo med šolskim
letom sestal tri krat.
Na teh srečanjih
bodo oblikovali
skupne kriterije
ocenjevanja in se
dogovorili za
spremljanje izboljšav
Poenotiti kriterije
na področju znanja
Aktiv učiteljev Tadeja ocenjevanja po vertikali.
osnovnih računskih
matematike Jurkovič Izboljšati osnovne računske operacij. Pole tega
operacije.
bodo učitelji: -uvajali
aktivne oblike in
metode dela v pouk utrjevali in
nadgrajevali znanje v
okviru dopolnilnega
in dodatnega pouka spremljali napredek
na področju osnovnih
računskih operacij.

Poenoteni kriteriji
ocenjevanja.
Boljše znanje
24.06.2019 DA
osnovnih
računskih
operacij.

Aktiv matematikov se je tekom šolskega leta sestal trikrat. Na teh srečanjih so spremljali izvajanje skupnih kriterijev
ocenjevanja. Prav tako so: - spremljali napredek na področju znanja osnovnih računskih operacij, - dosledno spremljali
doseganje minimalnih standardov znanja, ki so pogoj za napredovanje v višji razred. Skupna ugotovitev je, da je znanje
pri učencih kratkotrajno in da bo potrebno še več časa nameniti rutinskim operacijam ter nalogam, ki zahtevajo
rutinsko izvajanje postopkov.

Priprave in
organizacija
tekmovanja za
Cankarjevo priznanje
Bralna značka in noč
Povezovanje in
branja Kriteriji
usklajevanje po vertikali pri
ocenjevanja
predmetu slovenščina
Prednostne naloge
pri slovenščini
Natečaji Urejanje
bralnega kotička in
knjigobežnice v

Število
tekmovalcev in
usvojenih priznanj
na tekmovanju
Število bralnih
značk in udeležba
na noči branja
24.06.2019 DA
Izboljšanje
pravopisa in
estetske pisave pri
učencih Obisk
bralnega kotička
in knjigobežnice

V tem šolskem letu so se člani aktiva srečali dvakrat, med letom sta se zamenjali tudi vodji aktiva zaradi vrnitve
strokovne delavke s porodniškega dopusta. Na srečanjih je bil sprejet sklep o vplivu domačih nalog na ustno oceno in
sklep o kriterijih ocenjevanja pri slovenščini, ki jih učitelji oblikujejo skupaj z učenci in so o njih obveščeni na različne
načine glede na starostno stopnjo učencev. Učitelji so se dogovorili o izvedbi Cankarjevega tekmovanja, izvedbi noči
branja za učence od 4. do 9. razreda, bralni znački in natečajih, ki jih posreduje tudi slavistka. V tem šolskem letu je
tudi opaziti, da se učenci radi zbirajo v bralnem kotičku in da deluje tudi knjigobežnica za učence drugega in tretjega
triletja. Manj aktivna je knjigobežnica v prvem triletju. Zadnje srečanje bo izvedeno v mesecu avgustu, kjer se bodo
izvedli dogovori za naslednje šolsko leto.

Milena
Aktiv učiteljev
Pavličič
slovenščine
Kozlar
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Strokovni
aktiv

Izvajalec Cilji

Aktivnosti

Kazalniki

Datum

Izvedeno? Poročilo

prvem ter drugem in Število prispevkov
tretjem triletju
na natečajih

Mobilna
specialna
pomoč

- priprava načrta dela
za posamezne
Načrtovanje in priprava
učence z odločbo o
individualiziranih
usmeritvi programov za učence s
seznanjanje s
Monika posebnimi potrebami.
prilagoditvami Panič
Evalvacija individualiziranih
izmenjava izkušenj Puconja programov ob polletju.
predlogi izboljšav Evalvacija individualiziranih
informacije s
programov ob koncu
študijskih skupin za
šolskega leta.
DSP - aktualne
informacije

Pripravljeni
individualizirani
programi na
podlagi evalvacije
iz preteklega
šolskega leta.
Število učencev z 25.06.2019 DA
odločbo o
usmeritvi, ki so
uspešno zaključili
šolsko leto.
Uporabljene
prilagoditve.

Aktiv DSP je načrtoval in pripravil individualizirane programe za učence s posebnimi potrebami. Ob polletju je evalviral
programe. Učitelje je sproti seznanjal s prilagoditvami. Prav tako je bila izvedene evalvacija ob koncu šolskega leta.
Pripravljenih je bilo 19 individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami. Vsi učenci z DSP so uspešno
zaključili razred in napredujejo v naslednjega. Najpogosteje uporabljene prilagoditve so bile: podaljšan čas pri
reševanju nalog, pisno ocenjevanje izven razreda, sedenje v bližini učitelja, napovedano ocenjevanje znanja,
prilagojena oblika pisnih preizkusov, toleranca napak, ki so posledica motnje. Opredelitve posebnih potreb učencev
(pri nekaterih gre za kombinacijo težav): - dolgotrajno bolni otroci: 6 - otroci s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja: 15 - težko gibalno ovirani otroci: 1 - otroci z govorno motnjo: 3 - lažja motnja v duševnem razvoju: 1 Dodatno
strokovno pomoč so izvajale 4 specialne pedagoginje (v skupnem obsegu 29 ur) in logopedinja (v obsegu 4 ure)iz OŠIC
Ljutomer ter pedagoginja (v obsegu 10 ur) in učitelji (v obsegu 17 ur) zaposleni na OŠ Stročja vas. DSP je potekala v
času pouka individualno in po sklepu strokovne skupine občasno v oddelku, občasno pa izven oddelka. Vse
podrobnosti izvajanja DSP so zapisane v učenčevem individualiziranem programu.

Statistika izvedb
Izvedeno

Načrtovano

Realizacija (%)

11

11

100

Zbirnik: C.II.05 Delo šolske knjižnice, knjižničarka Monika Šalamun
Poročila nalog
Datum

04.07.2019

Vsebina

Poročilo o opravljenem delu iz načrta šolske
knjižnice

Izvedeno?

Poročilo

DA

Kot šolska knjižničarka sem bila v šolskem letu 2018/2019 zaposlena 0, 45 % svoje obveze. Ureditev knjižnice: Leposlovje in strokovna
literatura je postavljena po sistemu UDK. Periodika se nahaja na posebnih policah in je namenjena le uporabi v čitalniškem delu. Izposoja
gradiva je potekala vsak dan pred in po pouku po urniku knjižnice. Dinamika izposoje je večja pri učencih prvega triletja in nato s starostjo
upada. Izposojo knjig imamo elektrificirano. Zato sem za učence in delavce vse šole izdelala izkaznice s črtno kodo. Na koncu leta sem strogo
nadzorovala vračanje gradiva s strani učencev nazaj v knjižnico, ker nimamo zamudnine občasno gradivo pri nekaterih učencih stoji doma
tudi nekaj mesecev. V teku šolskega leta sem v razredih od 1. – 9.r. opravila bibliopedagoške ure po programu KIZ – knjižnično
informacijskih znanj. Pri učencih od 6. do 9.r. sem izvajala interesno dejavnost BRALNA ZNAČKA in koordinirala podelitev priznanj in
zaključno prireditev za celotno šolo. Priprava literature in svetovanje: Učencem šole od 1. – 9. r ter učiteljem sem pripravljala literaturo, ki
so jo potrebovali za seminarske naloge, Bralno značko, domače branje in za potrebe pouka. Dnevno sem izposojala knjige učencem in
učiteljem za potrebe pouka in prosti čas. Nabava novega gradiva: Z učitelji vseh aktivov sem se sproti pogovarjala o potrebah in sem jih
vključevala v proces nabave gradiv. Po finančnih zmožnostih sem nabavljala novo gradivo: strokovno literaturo za strokovne delavce,
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Datum

Vsebina

Izvedeno?

Poročilo

leposlovno in strokovno literaturo za učence ter knjige za tekmovanja. Vso novo nabavljeno gradivo sem tudi računalniško obdelala in
vnesla v računalniški program COBISS3. Od 1. 9. 2018 do 3. 7. 2019 je bilo tako vnesenih 143 novo pridobljenih enot gradiva! Od tega je 41
darov in 102 nakupa. Nabava je bila v šol. letu 2018/2019 skromna zaradi prehoda na istem COBISS3, ki ima po mnenju ministrstva
prioriteto. V šolski knjižnici je ob zaključku šolskega leta (na datum 3. 7. 2019) računalniško vpisanih v program COBISS3 2717 aktivnih enot
gradiva knjižnice in 1274 aktivnih enot učbeniškega sklada. Ostalo staro gradiva (stari fond), ki se nahaja izven knjižnice je še vnesen v stari
sistem WIN Knj in bo prenešen v novi sistem COBISS3 v avgustu in prihodnjem šolskem letu. Periodični tisk: Kot skrbnica za revije Mladinske
knjige sem skrbela za naročanje in razdeljevanje mladinskih revij (Ciciba, Cicizabavnik, Pil, Gea; Moj planet…) učencem šole. Prav tako ima
šola naročenih 33 revij za potrebe pouka in strokovno rast strokovnih delavcev. Svoje delo sem opravljala po rednem urniku in programu
LDN, ki je realiziran.

Zbirnik: C.II.03 Delo računalnikarja, učitelj Marko Zanjkovič
Poročila nalog
Datum

04.07.2019

Vsebina

Poročilo o opravljenem delu iz načrta
organizatorja informacijske dejavnosti in
računalništva

Izvedeno?

DA

Poročilo

Organizator informacijskih dejavnosti oz. računalnikar sem bil v 25 % deležu, kar pomeni 10 polnih ur na teden. Dejstvo je, da to ne
zadostuje potrebam, ki jih narekuje delo in obseg IKT – ja. Kljub temu sem se trudil, da je bilo delo zaposlenih z IKT kvalitetno in brez večjih
tehničnih težav. Učiteljem sem veliko individualno pomagal in jih vzpodbujal za čim širšo uporabo izobraževalne tehnologije, tako pri pouku,
kot tudi ostalem delu.
V računalniški učilnici so skozi leto potekale različne dejavnosti. Od samega pouka do najrazličnejših priprav tako učencev kot učiteljev na
pouk. Učilnica je bila čez leto dobro zasedena.
Izvajal se je teoretični del kolesarskega izpita preko spletne učilnice SIO Kolesar, šolsko tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju in
izvajal se je pouk neobveznega izbirnega predmeta računalništvo.
Preko razpisa SIO-2020 smo v tem šolskem letu vzpostavili EDUROAM za šolo in pridobili še šest novih prenosnikov za potrebe dela učiteljev,
saj je oprema po kabinetih že krepko zastarela. S tem razpisom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. Skozi vse leto sem po
potrebi vso IKT tudi vzdrževal in nadgrajeval ter skrbel, da je bila IKT na voljo zaposlenim in da je vse delovalo brezhibno in tako služilo
svojemu namenu.
Vse skozi smo nabavljali ostali potreben potrošni material za nemoteno delovanje IKT pri izbranem ponudniku. V tem šolskem letu smo
imeli najemnika za tiskalnike, in sicer podjetje s.p. Roman Gril, ki nam zagotavlja dve laserski napravi. S tem zadostimo vsem potrebam
tiskanja in razmnoževanja učiteljev.
Veliko dela je bilo opravljenega tudi ob koncu leta, ko je bilo potrebno zaključiti e-dnevnik (LoPolis) in za tiskanje spričeval in matičnih listov,
ter druge dokumentacije. Prav tako je bilo potrebno narediti urnik in pripraviti e-dnevnik za novo šolsko leto.
Delo je bilo opravljeno tudi v vrtcu, kjer prav tako skrbim za nemoteno delo vzgojiteljic z IKT.
Še vedno pa ostaja želja in cilj, da bi vsak učitelj postal čim bolj e-kompetenten in bil tako sposoben samostojnega dela z IKT tako pri pripravi
na pouk kot tudi v samem razredu.

Stran 56 od 60

Letni delovni načrt

Zbirnik: C.II.04 Delo šolske svetovalne službe, Monika Panič Puconja
Poročila nalog
Datum

Vsebina

Izvedeno?

Poročilo

DELO Z UČENCI
Vpis v prvi razred
Vpis v prvi razred je potekal v skladu z normativi Občine Ljutomer in v skladu s šolsko zakonodajo v mesecu februarju 2019. Starše in otroke
je pedagoginja povabila v šolo in opravila z njimi razgovore. Tako je opravila vpis za vse šoloobvezne otroke. V rednem roku se je vpisalo 13
otrok. Iz drugih šolskih okolišev so se vpisali 4 otroci. Za te otroke je pripravila soglasja o vključitvi otrok v OŠ Stročja vas. Sodelovala je tudi s
šolami otrok njihovega šolskega okoliša. Skupaj so torej vpisali 17 otrok. Dva otroka sta imela odlog všolanja. Prvi razred bo v šolskem letu
2018/19 tako začelo obiskovati 15 otrok. Za starše so pripravili brošuro z informacijami o delu šole. Sodelovala je na prvem roditeljskem
sestanku za starše šolskih novincev, kjer je staršem predstavila postopek vpisa otrok v šolo. Koordinirala je zdravniške preglede šolskih
novincev.
Individualna ali skupinska obravnava otrok
Individualno je delala z učenci, ki so potrebovali obravnavo zaradi vedenjskih in čustvenih težav, učnih težav ter različnih težav psihosocialne
narave. Večkrat je delo potekalo tudi v skupinah. Pri premagovanju začetnih težav prvošolcev oz. pri vključevanju učencev v šolsko življenje
je spremljala in nudila ustrezno pomoč učencem ter svetovala učiteljicam in staršem. Sodelovala je pri reševanju vzgojne problematike.
Izvedla je kar precej individualnih in skupinskih razgovorov z učenci, učiteljicami in starši. Sodelovala je z učitelji 6. in 9. razreda in vodstvom
šole pri pripravi in izvedbi nacionalnih preizkusov znanja ob koncu šolskega leta. Pripravila in izvedla je anketo o obvezni in neobveznih
izbirnih predmetih ter oblikovala skupaj z ravnateljico ustrezne učne skupine.
04.07.2019

Poročilo o opravljenem delu iz načrta
Dela šolske svetovalne službe

DA

Učenci s posebnimi potrebami
Tudi v tem šolskem letu je bila koordinatorica dela z učenci s posebnimi potrebami. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami na šoli izvajajo dodatno strokovno pomoč (v nadaljevanju DSP) za učence, ki potrebujejo prilagojen način šolskega dela. Podlaga
za izvajanje DSP 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.
V šolskem letu 2018/2019 je imelo odločbe o usmeritvi 19 učencev (9,7 %). Od tega jih je 19 prejemalo DSP. Šest učencev je opredeljenih
kot dolgotrajno bolni, petnajst učencev je strokovna komisija opredelila kot učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, trije
učenci imajo govorno - jezikovne motnje, en otrok je težko gibalno oviran, pri enem otroku pa gre za lažjo motnjo v duševnem razvoju. Pri
nekaterih gre tudi za kombinacijo težav. Od tega so med letom prejeli štiri Odločbe o usmeritvi, pri katerih se je individualni program
pripravil tekom šolskega leta 2018/19.
V DSP je bilo vključenih naslednje število učencev po razredih:
1. r – 0, 2. r - 2, 3. r – 2, 4. r – 4, 5. r – 4, 6. r- 0, 7. r – 1, 8. r – 4, 9. r- 1.
DSP so izvajali: 4 mobilne specialne pedagoginje (iz OŠIC Ljutomer - v skupnem obsegu 29 ur), 1 logopedinja ( iz OŠIC Ljutomer v obsegu 4
ur), pedagoginja (10 ur) ter ustrezni učitelji (v skladu z odločbo; v skupnem obsegu 17 ur) .
DSP je potekala v času pouka individualno in po sklepu strokovne skupine občasno v oddelku, občasno pa izven oddelka. Vse podrobnosti
izvajanja DSP so zapisane v učenčevem individualiziranem programu. Le-tega pripravi strokovna skupina v 30 dneh od prejema Odločbe.
Člani strokovne skupine so izvajalci DSP, razredniki, pedagoginja, sodelujejo pa tudi starši ter učenci. Izvajalci dodatne strokovne pomoči so
sprotno in kontinuirano sodelovali z razredniki ter koordinatorico izvajanja pomoči za učence s posebnimi potrebami. Sproti so izmenjevali
izkušnje, ugotovitve in se odločali o nadaljnjem delu oziroma področju, kjer naj bi učenci še dosegli določene cilje, da bi lahko nadaljevali z
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delom v okviru svojih sposobnosti. Ob zaključku ocenjevalnih obdobij so timsko evalvirali individualizirani program, preverili doseganje
zastavljenih kratkoročnih ciljev, jih korigirali in načrtovali za naslednje obdobje. Generalna ugotovitev pri teh učencev je bila, da so dosegli
minimalne, in nekateri tudi temeljne in višje standarde znanja ter precej napredovali na področju pridobivanja pozitivne samopodobe. Teh
18 učencev, otrok s posebnimi potrebami, je uspešno zaključilo šolsko leto in napredujejo v naslednji razred oziroma v izbrano srednjo šolo.
En učencev z dodatno strokovno pomočjo ni dosegel minimalnih standardov znanja pri slovenščini in matematiki, a napreduje v naslednji
razred
Strokovno pomoč je pedagoginja nudila 6 učencem, ki so z odločbo (ZRSŠ) usmerjeni v šolanje v redni šoli. Ure namenjene odpravljanju
specifičnih težav so realizirale specialne pedagoginje in pedagoginja.
Koordinirala je in sodelovala v strokovnih skupinah pri oblikovanju individualiziranih programov. Dvakrat letno (ob koncu ocenjevalnih
obdobij) so opravili evalvacijo dela. Tako so tem učencem omogočali enakovredno vključevanje v šolsko delo in življenje šole. Sprotno so
sodelovali s starši, z učitelji in z zunanjimi sodelavci. Svetovalna delavka je pripravila potrebna poročila za učence, ki so poročila potrebovali
zaradi preverjanja izdanih odločb.
Realizacija ur pri vseh učencih s posebnimi potrebami ni bila 100%. Največ težav pri realizacijo ur DSP so pomenile odsotnosti učencev
(bolezni, pregledi), dnevi dejavnosti, pa tudi bolniške odsotnosti strokovnih delavcev.
V vrtcu se je dodatna strokovna pomoč izvajala za enega otroka, ki je opredeljen kot otrok z zmernimi govorno jezikovnimi motnjami. DSP je
v obsegu 1 ur na teden izvajala logopedinja in 1 ure na teden pa inkluzivna pedagoginja.
Poklicna/ karierna orientacija
Svetovalna delavka je informirala učence od 7. do 9. razreda s šolskim sistemom izobraževanja po osnovni šoli, s poklici in z zaposlitvami.
Pripravila je rokovnik z datumi, ki so pomembni za vpis. Rokovnik je prejel vsak devetošolec. Z učenci 9. razreda je izvajala delavnice v okviru
programa Osebnostna rast za lažjo poklicno odločitev posameznika, ki poteka že deseto leto. Pred začetkom so vsi starši podali soglasje za
izvajanje programa.
V športni dvorani Ljutomer je organizirala in z devetošolci izvedla deseto tržnico srednjih šol in poklicev, kjer so se predstavile srednje šole
Pomurja in Podravja, dijaški domovi ter institucije za štipendiranje. Informirala je učence 9. razreda o možnostih nadaljnjega šolanja
(predstavitev poklicev, srednješolskih programov, posebnosti posameznih srednjih šol, možnosti prehajanja med programi). Učence in
starše je seznanila z aktivnostmi in roki v zvezi z vpisom v srednjo šolo (na roditeljskem sestanku in na individualnih razgovorih). Skupni
sestanek za starše so pripravili z devetošolci. Izvedla je individualne razgovore z učenci in starši za svetovanje, iskanje prave alternative.
Pripravila je gradivo za poklicno orientacijo. Pridobila je soglasje staršev in pooblastilo za izpeljavo vpisa v srednjo šolo ter z učenci v šoli
izpolnila prijavnice za vpis v srednjo šolo in jih poslala na srednje šole. Učence je informirala z možnostmi sprejema na posamezne srednje
šole in možnim pravočasnim prenosom prijavnic. Učence in starše je informirala z možnostmi pridobitve štipendij.
Delo z nadarjenimi učenci
V skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci je informirala strokovne delavce in starše o konceptu. Skupaj s strokovnimi
delavci so evidentirali učence, ki bi lahko bili nadarjeni. Vodila je osebne mape učencev (95. čl. Zakona o OŠ, Ur. l. RS 12/96). Sodelovala je
pri identifikaciji nadarjenih učencev (izpolnjevanje ocenjevalne lestvice, analiziranje rezultatov ocenjevalne lestvice učiteljev, testiranje
intelektualnih sposobnosti in testiranje ustvarjalnosti – psihologinja). Identificiranim nadarjenim učencem je po e-pošti posredovala vzorec
Poročila, ki so ga nato učenci sami izpolnili in oblikovali. Skupaj z razredničarko in ravnateljico so Poročilo potrdili in ga izročili učencem.
Opravila je 14 individualnih razgovorov za pripravo in kasneje za evalvacijo INDEP.

Delo z oddelčnimi skupnostmi
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Sodelovala je z razredniki oddelčnih skupnosti pri reševanju učne in vzgojne problematike, pri oblikovanju ustreznih medsebojnih odnosov
in razvijanju socialnih veščin ter ugodne razredne klime. V okviru razrednih ur je izvedla delavnice na temo medsebojnih odnosov,
duševnega zdravja, zdrave spolnosti, alkohola.
Učitelje je informirala s posebnostmi šolskih novincev in s posebnostmi na novo vpisanih učencev.

SODELOVANJE Z UČITELJI
Sodelovanje in pomoč pri reševanju učne, vedenjske in druge problematike.
Sodelovanje pri prilagajanju učnih zahtev učencem in oblikovanju individualiziranih učnih programov za otroke s posebnimi potrebami
(prilagoditev vsebin in metod dela, preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, časovna razporeditev pouka).
Sodelovanje pri obravnavi otrok, ki potrebujejo pomoč.
Sodelovanje na konferencah učiteljskega zbora, sestankih oddelčnega učiteljskega zbora in aktivih.
Izvedba in predstavitev raziskovalnih izsledkov in analiz (analiza zadovoljstva s programom in ocena stopnje zadovoljstva, analiza vprašalnika
o zadovoljstvu s šolsko prehrano, analiza vprašalnikov o potrebi vključenosti učencev v OPB in JV za naslednje šolsko leto).
SODELOVANJE S STARŠI
Starše je informirala in jim svetovala v postopku vpisa in sprejema šolskih novincev. Nudila jim je svetovanje na področju poklicne
orientacije.
Starše učencev s posebnimi potrebami je seznanili s predlogom o uvedbi postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Svetovala jim
je pri izpeljavi postopka in jih aktivno vključila v strokovni tim za izdelavo in spremljanje individualnega programa. Starše je vključila v
aktivno sodelovanje pri načrtovanju pomoči in spremljanju otrok z učnimi, s čustvenimi in z vedenjskimi težavami. Pridobila je soglasja za
obravnavo učencev.
Sodelovala je na roditeljskih sestankih (po potrebi in v dogovoru z razredniki).
S starši je sodelovala pri obravnavi učencev ter jih po potrebi usmerjala v obravnavo v zunanje institucije.
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN INSTITUCIJAMI
Pri svojem delu so sodelovali z naslednjimi zunanjimi institucijami:
- drugimi osnovnimi šolami (ob prešolanju učencev; aktiv oz. študijska skupina svetovalnih delavcev),
- s srednjimi šolami (vpis in prenos prijav),
- z Zavodom za zaposlovanje (poklicno svetovanje, štipendije, izobraževanje),
- z Ministrstvom za šolstvo in šport (vpis),
- z Zavodom za šolstvo (izobraževanja),
- s Centrom za socialno delo Ljutomer,
- z Inštitutom za varovanje zdravja,
- z zdravstvenimi institucijami (pediater, zobozdravnik, medicinska sestra),
- z DPM Ljutomer,
- z Rdečim križem Ljutomer
- z mediji (tržnica srednjih šol),
- dobrodelnimi društvi (Petka za nasmeh, Karitas, Rdeči križ).

PERMANENTNO IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PROJEKTI

Stran 59 od 60

Letni delovni načrt

Datum

Vsebina

Izvedeno?

Poročilo

Sodelovala je na izobraževanjih, ki so potekala v okviru konferenc, učiteljskega zbora. Udeležila se je strokovnih izobraževanj, novosti pa je
spremljala tudi preko periodičnega tiska in knjig.
OSTALE DEJAVNOSTI
Aktivno je sodelovala z vodstvom šole in z drugimi strokovnimi delavci pri evalvaciji, načrtovanju in spremljanju dela šole. Po potrebi je
prisostvovala uram pouka, nadomeščala učitelje in spremljala učence na različnih dejavnostih izven šole. Izpeljala je vse aktivnosti v zvezi z
vnosom podatkov v program Lopolis za bodoče učence 1. razreda ter učence, ki so se prešolali na našo šolo. Vodila je socialno-pedagoško
dokumentacijo (zbirke osebnih podatkov učencev, razna poročila…), osebne mape. Sodelovala je v strokovnih komisijah (skupina za
oblikovanje individualiziranih programov; inventurna komisija). Koordinirala je sistematske zdravniške preglede za učence šole.

ZAKLJUČEK
Delo v vzgoji in izobraževanju pomeni nenehno spreminjanje, posodabljanje in prilagajanje. Tako smo še najbolj usvojili eno odo odličnosti – FLEKSIBILNOST.
Vpeljevanje 8 krogov odličnosti pa je bila osrednja nit preteklega leta. Potrebno je sistematično, kontinuirano strokovno delo, ki lahko v bližnji prihodnosti izkaže
želene in pričakovane rezultate.
Še vedno sledimo vizijo: »Z doslednim delom in s spoštljivimi odnosi do trajnega znanja«.
Svet zavoda Osnovne šole Stročja vas je na podlagi 31. člena Zakona o osnovni šolo (ZOsn) (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) in 34. člena Pravil vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stročja vas na svoji seji dne 30. 9. 2019 obravnaval
in potrdil Poročilo o delu za šolsko leto 2017/18.

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

Predsednica sveta zavoda:
Monika Leštan, dipl. vzg. pred.otr.
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