Osnovna šola Ljubečna
v šolskem letu 2017/2018
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program interesnih dejavnosti
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tekmovanja v znanju
šolske ekskurzije
športni dnevi
naravoslovni dnevi
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-

šolski koledar
šolska svetovalna služba
knjižnica (knjige za domače branje in bralno priznanje)
učbeniški sklad (učbeniki in delovni zvezki)
sodelovanje s starši
jutranje varstvo, podaljšano bivanje
šolska prehrana
dodatni in dopolnilni pouk
individualna in skupinska pomoč učencem
delo z nadarjenimi učenci
pomoč učencem s specifičnimi učnimi in razvojnimi težavami
prilagajanje šolskih obveznosti
urnik zvonjenja
prometna varnost
zdravstveno varstvo
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5. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
6. HIŠNI RED

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Novo, že 20. šolsko leto v naši šoli bo obiskovalo 450 učencev. Za vzgojno-izobraževalno delo in
ostale dejavnosti potrebne za normalno delovanje šole bo skrbelo 48 delavcev.
Postali smo velika šola z nadpovprečnim številom učencev v oddelkih, zato potrebujemo dodatne
šolske površine, ki jih bomo uredili na neizkoriščenem delu šolskega podstrešja. S prestavitvijo
obstoječe gospodinjske učilnice bomo povečali jedilnico, naredili pa bomo tudi dodatne učilnice,
kabinete in sanitarije.
Dobri materialni pogoji so osnova za kvalitetno, učinkovito in odgovorno šolsko delo, katerega cilj je
intelektualni, fizični, osebnostni in socialni napredek otrok in mladostnikov.
Želim, da bi vsi, ki smo vpeti v šolsko delo, lahko to opravljali v urejenem, kulturnem in varnem okolju!

Ravnatelj Martin Grosek, prof.

PODATKI O ŠOLI

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
Kocbekova 40 a, 3202 Ljubečna
Ravnatelj: Martin Grosek, prof.
Pomočnica ravnatelja: Helena Verdev, prof.
Tajnica: Silvija Orličnik
TELEFON / ELEKTRONSKA POŠTA
· tajništvo
780 61 10 / tajnistvo@os-ljubecna.si
· ravnatelj
780 61 12 / ravnatelj@os-ljubecna.si
· pom. ravnatelja
780 61 30 / pom.ravnatelj@os-ljubecna.si
· šolska svetovalna služba 780 61 19 / svetovalna.sluzba@os-ljubecna.si
· kuhinja
780 61 37 / kuhinja@os-ljubecna.si
· računovodstvo
780 61 14 / racunovodstvo@os-ljubecna.si
SPLETNA STRAN: www.os-ljubecna.si
FAKS: 780 61 20
Številka transakcijskega računa: 01211-6030646972
Davčna številka: SI68305192
USTANOVITELJ
Ustanoviteljica Osnovne šole Ljubečna je Mestna občina Celje.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš OŠ Ljubečna obsega področje KS Ljubečna (Ljubečna, Leskovec, Začret, Glinsko,
Lipovec, Žepina, Šmiklavž), KS Trnovlje, KS Teharje (Teharje, Bukovžlak, Vrhe, Slance) in del KS
Škofja vas (Zadobrova).
UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki
ustanovitelja (Vladka Deželak, Branko Verdev, Milan Krajnc), trije predstavniki staršev (Darja
Razgoršek Juteršek, Andrej Mernik, Dejan Brecl) in pet predstavnikov šole (Danica Vergilas, Katja
Medved, Tina Juršič, Simon Rožman in Silvija Orličnik). Predsednica sveta šole je Danica Vergilas.
Mandat članov sveta zavoda je do 17. marca 2018.
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesov staršev imamo v šoli oblikovan svet staršev šole. Sestavljen
je tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem
sestanku oddelka.
SKUPNOST UČENCEV
Učenci uveljavljajo svoj interes preko oddelčnih skupnosti, skupnosti učencev in šolskega parlamenta.
Delo skupnosti učencev in šolskega parlamenta bo koordinirala ga. Katja Medved.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so:
• učiteljski zbor
• oddelčni učiteljski zbori
• razredniki
• strokovni aktivi

Strokovni delavci:
Zap. št.
Ime in priimek
Martin GROSEK, svetovalec
1
Helena VERDEV, svetnica
2

Predmet

Razrednik

GEO, ZGO

3
4
5
6

Darja ARH CENTRIH, svetovalka
Marija BULE, mentorica
Sabina CMOK
Sonja FELDIN, svetovalka

TJA, TJF
RAP
TJA, OPB
DSD, OPB

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marjeta GRADIŠNIK MIRT,
svetovalka
Urška GLAVNIK, mentorica
Damjana HROVAT, mentorica
Danica JAKOP IRŠIČ, mentorica
Tina JURŠIČ, svetovalka
Monika KALUŽA, svetovalka
Jernej KOBALE
Mateja KOVAČ, mentorica
Mojca KRIŽNIK, svetovalka

NAR, KEM,
BIO
LUM
SLJ, DKE
RAP
RAP
MAT, RAČ
ŠPO
ŠSD
RAP

16

Sonja KUGLER, svetovalka

RAP

2.a

17

Katja MEDVED, svetovalka

TJA, ZGO

7.b

18
19
20
21

SLJ, TJN
TJA, OPB
MAT, FIZ
KNJ

23
24
25
26
27

Petra MERC, svetovalka
Suzana MILJEVIĆ
Darja POTOČNIK, svetovalka
Mojca PREBIL PODPEČAN,
svetovalka
Bernarda PRELOŽNIK KINK,
svetovalka
Dragana PREPELIČ, svetovalka
Klara RAZNOŽNIK, mentorica
Vlasta ROŽIČ, mentorica
Simon ROŽMAN, mentor
Mateja SAMASTUR, svetovalka

28
29
30
31
32
33
34

Nataša SEDEJ, svetovalka
Tamara ŠTUKELJ
Marjanca TANŠEK, svetovalka
Mojca TROBENTAR, mentorica
Irena TUŠEK, mentorica
Elvira VALANT, svetovalka
Danica VERGILAS, svetovalka

RAP
OPB
OPB
MAT, TIT
RAP
RAP
ŠPO

35
36

Tatjana VODEB, svetovalka
Marija ZORKO, mentorica

DSD, OPB
RAP

L. RADALJAC, svetovalka
S. REDNAK, svetovalka

DSP

22

9.b
5.a
8.b

Promet
Vodja aktiva OPB,
šolski sklad
Koord. mladinskega
raziskovalnega dela

6.a
1.b
2.b
7.a
6.b
3.b

EKO šola
Lopolis
Zdrav življenjski slog
Šolska svetovalna služba
Novoletna tržnica in
dobrodelni koncert
Nadarjeni učenci,
mladinski tisk
Šolska skupnost učencev,
šolski parlament

Vodja nar.-mat. aktiva
Šolska knjižnica,
učbeniški sklad
Mladinski PZ

GUM, OPB
ROID
GUM, OPB
RAP
ŠPO
SLJ

Naloge
Ravnatelj
Pomočnica ravnatelja,
šolska kronika

1.a
8.a

Spletna stran šole
Otroški PZ
EKO šola
Vodja družboslovnega
aktiva, šolski radio,
Koord. projekta OBJEM

4.b

9.a
4.a
5.b

3.a

Vodja aktiva II. triade
Vodja aktiva športne
vzgoje
Vodja aktiva I. triade,
evropska vas, EKO šola

Ostali delavci:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Silvija ORLIČNIK
Dragica MILJEVIČ
Blaž JOŠT
Nejc PUŠNIK
Majda BREŽNIK
Tatjana VEBER
Roman ŽNIDAREC
Mojca JELOVŠEK
Rada ĐUKIĆ
Brigita HRVATIČ
Mojca CVETIČ
Tjaša KRIVEC

poslovna sekretarka
računovodkinja
kuhar
kuhar
kuharica
kuharica
hišnik
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
spremljevalka

ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH
Dečki

Razred

Deklice

1. a
1. b

15
16

2. a
2. b

15
17

3. a
3. b

18
18

4. a
4. b

18
17

5. a
5. b

10
10

6. a
6. b

11
13

7. a
7. b

10
10

8. a
8. b

12
15

9. a
9. b

11
9

Skupaj

31

19

23

55
30
30

12
12
36

24

60
29
29

11
12
35

23

58
23
23

13
13
20

26

46
23
23

12
10
24

22

46
21
19

11
9
20

20

40
28
29

16
14
27

30

57
19
19

8
10
20

245

50
27
28

12
11
32

Skupaj:

25
25

10
9

18
205

38
450

PPR
REED
DSSTTA
AVVIITTEEVV PPR
RO
OG
GR
RA
AM
MA
A
OBVEZNI PROGRAM, RAZŠIRJENI PROGRAM, OBČINSKI PROGRAM, INTERNI PROGRAM
Obvezni program:
• tedensko število ur obveznega predmetnika (tabela)
• izbirni predmeti
• diferenciacija pouka
• preverjanje in ocenjevanje znanja
• nacionalno preverjanje znanja
Razširjeni program:
• neobvezni izbirni predmeti
• individualna in skupinska pomoč učencem
• dopolnilni in dodatni pouk
• interesne dejavnosti
• podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Občinski program:
•
•
•

tečaj plavanja za 1. razred
tečaj drsanja za 2. razred
logoped

Interni program šole:
• planinsko raziskovalni tabor

Naši planinci na pohodu v Baški

A OBVEZNI PROGRAM

s kupaj ur predm eta

predm eti / š tevilo ur tedens ko

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

SLOVENŠČINA

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1.631,5

MATEMATIKA

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1.318,0

2

2

2

3

4

4

3

3

796,0

TUJI JEZIK
LIKOVNA UMETNOST

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

GLASBENA UMETNOST

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

2

3
1

2

1,5

2

221,5

1

2

2

2

239,0

1

1

DRUŽBA

175,0

GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

3

SPOZNAVANJE OKOLJA

3

315,0

3

FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
NARAVOSLOV.
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

3

GOSPODINJSTVO

3

3

2

134,0

2

2

134,0

1,5

2

116,5

2

3

2

1

1

2

2

2

2/3

2/3

2/3

175,0
210,0

1
3

2

3

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

ŠPORT

70,0

3

1
,
3
5

3

IZBIRNI PREDMETI *

140,0
87,5
834,0
204/306

sk upaj vseh ur
število predmetov

6

7

ur tedensko

20

23

tednov pouka

35

35

ODDELČNA SKUPNOST

0

7
24
35

0

8

9

11

23,5

25,5

25,5

35

0

35

0,5

12/13/14 14/15/16 12/13/14 število
27,5/28,5 27,5/28,5 število

27/28

35

0,5

7740 / 7842

35

0,5

35

0,5

32

0,5

0,5

dnevi dejavnosti / število dni letno

103,5
sk upaj ur dejavnosti

KULTURNI DNEVI

4

4

4

3

3

3

3

3

3

150,0

NARAVOSLOVNI DNEVI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

135,0

TEHNIŠKI DNEVI

3

3

3

4

4

4

4

4

4

165,0

ŠPORTNI DNEVI

5

5

5

5

5

5

5

5

5

225,0

sk upaj vseh ur
število tednov dejavnosti
ŠOLA V NARAVI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

B RAZŠIRJENI PROGRAM
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PRVI TUJI JEZIK

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST,
RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

8.r

9.r

2

2

2

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

2

2

2

DRUGI TUJI JEZIK

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
UČENCEM

7.r

2/1

2/1

2/
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

0
,
5
1

2

2

2

2

2

2

INTERESNE DEJAVNOSTI

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

675,0

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz obveznih
izbirnih predmetov. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovnohumanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovnohumanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki
ter pouk retorike.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo
njegovi starši. Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je
na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.
Na naši šoli bomo izvajali 23 ur pouka izbirnih predmetov:
- Nemški jezik-NI1, NI2, NI3 (8 ur): 7. ab(2), 8.a(2), 8.b(2), 9. ab(2) - P. MERC
- Likovno snovanje-LS1, LS2, LS3 (4 ure): 7. ab(1), 8. a(1), 8.b(1), 9. ab(1) - U. GLAVNIK
- Šport-ŠSP, ŠZZ, IŠP (6 ur): 7.ab(1), 8. ab(1) - D. VERGILAS
7.ab(1), 9. ab(1) - S. ROŽMAN
8.ab(1), 9.ab(1) - J. KOBALE
- Računalništvo-UBE, ROM, MME (3 ure): 7. ab(1), 8.ab(1) - M. KALUŽA
9. ab(1) - D. PREPELIĆ
- Šolsko novinarstvo-ŠNO (1 ura): 7.ab(1) - M. SAMASTUR
- Televizija-TEV (1 ura): 8.ab(1) - M. SAMASTUR
Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole. Pouk neobveznih izbirnih
predmetov obsega:
- prvi tuji jezik v 1. razredu,
- drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehniko v 4., 5. in 6. razredu,
- drugi tuji jezik v 7., 8. in 9. razredu
Učenci si lahko izberejo največ dve uri tedensko.
Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali izven urnika obveznega programa, pri ocenjevanju znanja
pa bodo izenačeni z obveznimi predmeti.
Glede na normative, ki določajo največje možno število učnih skupin, bomo na šoli v tem šolskem letu
izvajali 19 ur pouka neobveznih izbirnih predmetov:
- Angleški jezik (N1A), 4 ure: 1.a(2), 1.b(2) – S. MILJEVIĆ
- Računalništvo (RAČ), 3 ure: 4.ab(1), 5.ab(1), 6.ab(1) – D. PREPELIČ
- Nemški jezik (N2N), 8 ur: 4.ab(2), 5.ab(2), 6.ab(2), 7.ab(2) – P. MERC
- Francoski jezik (N2F), 2 uri: 8. in 9. r.(2) – D. ARH CENTRIH
- Tehnika (NTE), 2 uri: 4.ab(1+1) - N. SEDEJ
NOTRANJA DIFERENCIACIJA IN ORGANIZACIJA POUKA V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH
Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov tako, da učitelj
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v pristojnosti šole. Šola lahko pri posameznih
predmetih v predpisanem obsegu organizira pouk v manjših učnih skupinah (40. člen Zakona o
osnovni šoli).
Od 4. (pričetek aprila) do 7. razreda bomo imeli pouk v manjših učnih skupinah organiziran pri
slovenščini , matematiki in angleščini ( 6. in 7. razred ) v obsegu 1/4 ur, v 8. in 9. razredu pa bo pri
navedenih predmetih ves pouk potekal v manjših učnih skupinah.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
V 1. in 2. razredu se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. pa do 9. razreda pa s
številčnimi ocenami. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi
izdelki, projektno delo, nastopi učencev ter druge dejavnosti. Znanje učencev se pri vsakem predmetu
ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ
dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne
sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učencev
oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih
izdelkov.
Učenci lahko pišejo pisne izdelke največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Izjema je ponovitev
ocenjevanja. V tem primeru lahko pišejo pisne izdelke tudi trikrat v tednu.
O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj 5 delovnih dni prej. Pet delovnih
dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo pisnih izdelkov za oceno, razen v primeru
ponavljanja.
Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o pridobljenih učenčevih ocenah,
zapisanih v redovalnici. Ob zaključku pouka v šolskem letu dobijo učenci spričevala z zaključnimi
ocenami za posamezne predmete.
Splošni učni uspeh učencev se ne ocenjuje.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanja znanja je obvezno ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
(slovenščina, matematika in tuji jezik) in ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja
(slovenščina, matematika in tretji predmet).
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9.
razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje
na posamezni osnovni šoli. Za OŠ Ljubečna je tretji predmet GLASBENA UMETNOST (GUM).
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST
MATERNI JEZIK (2)
Bralni klub
Knjižničarski krožek
ŠPORT (10)
Planinski krožek - najmlajši
Planinski krožek - mlajši
Planinski krožek - starejši
Plesni krožek
Plesni pari
Plesna skupina
Plesni krožek
Športni krožek
Športni krožek
Kolesarski izpit
GLASBA (3)
Pevski zbor 1. in 2. razreda
Otroški pevski zbor
Mladinski pevski zbor
TUJI JEZIKI (3)
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Angleški krožek
GLEDALIŠČE (3)
Dramski krožek
Dramski krožek
Dramski krožek
RAČUNALNIŠTVO (1)
Računalniški krožek
NARAVOSLOVJE (12)
Matematični krožek

MENTOR

RAZRED

M. Samastur, D. Hrovat
Mojca Prebil Podpečan

6.– 9.
6.– 9.

Tamara Štukelj
Sonja Kugler
Tatjana Vodeb
Danica Vergilas
Danica Vergilas
Danica Vergilas
Tina Juršič
Simon Rožman
Jernej Kobale
Marija Bule

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

Klara Raznožnik
Klara Raznožnik
Bernarda Preložnik Kink

1., 2.
2.– 5.
6.– 9.

D. Arh Centrih, K. Medved, S. 4.– 9.
Cmok
Petra Merc
9.
Darja Arh Centrih
7. – 9.
Mojca Križnik
Mateja Samastur
Katja Medved

2. - 4.
7.
6.– 9.

Dragana Prepelič
Mojca Trobentar

8.

Fizikalni krožek
Naravoslovni krožek
Naravoslovni krožek
Kemijski krožek
EKO-krožek
Ustvarjalni krožek
Razvedrilna matematika
Vesela šola
Vesela šola
Zeliščarski krožek
TEHNIKA (1)
Tehniški krožek
DRUŽBOSLOVJE (3)
Geografski krožek
Zgodovinski krožek
Po svetu
GASILSTVO (1)
Gasilski krožek
KROŽKI ZUNANJIH SODELAV. (9)
Ritmična gimnastika
Prosto plezanje
Rokomet - dekleta
Nogomet - fantje
Košarka - fantje
Judo
Karate
Plesne vaje
Šah

Planinci na Viševniku

Darja Potočnik
Marjeta Gradišnik Mirt
Nataša Sedej
Marjeta Gradišnik Mirt
Vlasta Rožič
Monika Kaluža
Monika Kaluža
Elvira Valant
Nataša Sedej
Elvira Valant

9.
7. – 9.
4., 5.
8., 9.
3., 4., 5.
6. - 9.
6.-9.
7. – 9.
4. – 6.
4., 5.

Mojca Trobentar
Helena Verdev
Tamara Štukelj
Marija Zorko

8.
8., 9.
7.,-9.
7.,- 9.
3., 4.

Mojca Križnik

1. – 5.

Gulja Avkadieva
PD Celje
ŽRK Celje
NK Celje
KK Vojnik
JK Sankaku
DK Celje
Plesni val Celje
Marjan Drobne

1.– 9.

9.
1.-9.

PROJEKTI
EKOŠOLA (Danica Jakop Iršič, Vlasta Rožič, Marija Zorko)
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja,
namenjen spodbujanju in ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojnoizobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO (Marjeta Gradišnik Mirt)
Raziskovalno dejavnost učencev na šoli bo usmerjala ga. Marjeta Gradišnik Mirt. Pod vodstvom
mentorjev bodo učenci naredili raziskovalne naloge, s katerimi bodo sodelovali v občinskem projektu
mladinskega raziskovalnega dela.
DOBRODELNI KONCERT IN TRŽNICA (Mojca Križnik)
Na dobrodelnem novoletnem koncertu, ki bo 30. novembra 2017, bomo s prostovoljnimi prispevki in s
prodajo izdelkov naših učencev zbirali finančna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov
šolanja otrok iz socialno ogroženih družin.
PASAVČEK (Vlasta Rožič)
Projekt iz področja prometne preventive seznanja učence 1. razreda in njihove starše s pomenom
uporabe varnostnega avto-sedeža in varnostnega pasu.
S PRAVLJICO V LAHKO NOČ (Vlasta Rožič)
Namen projekta je spodbujanje veselja do branja pri otrocih.
DAN ZDRAVJA (Danica Vergilas)
Namen projekta je seznaniti učence s pomenom zdravja in zdravega načina življenja.
TO SEM JAZ (Vlasta Rožič)
Projekt je namenjen izboljšanju samopodobe učencev in krepitvi medsebojnih odnosov.
DREVO = ŽIVLJENJE (Mojca Prebil Podpečan)
V šolskem letu 2017/2018 bo potekal projekt DREVO = ŽIVLJENJE. Ko bo znan naslov letošnje teme,
bomo pripravili načrt dela. Nova spoznanja bomo predstavili na prireditvi, ki jo vsako leto organizira
nosilka projekta OŠ Frana Kranjca Celje. Koordinatorka projekta na šoli je Mojca Prebil Podpečan.
MEGA KVIZ (Mojca Prebil Podpečan)
Učenci od 5. do 9. razreda bodo v šolski knjižnici reševali Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz
(nacionalni projekt). V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje naj bi kviz začeli reševati meseca
oktobra. Zaključek reševanja bo spomladi, leta 2018.
RASTEM S KNJIGO (Mojca Prebil Podpečan)
V okviru projekta »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu« bodo učenci sedmih razredov obiskali Osrednjo knjižnico Celje, oddelek za otroke. Na
obisk knjižnice se bodo pripravili pri urah KIZ v šolski knjižnici. Projekt so pripravili koordinatorji
delovne skupine »Rastem s knjigo« pod vodstvom Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.
EVROPSKA VAS (Marija Zorko)
Namen projekta je spoznavanje Evrope.
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (Danica Vergilas, Tina Juršič)
Projekt poteka od oktobra do aprila v času interesnih dejavnosti, športnih dni ter v času podaljšanega
bivanja. Učenci se bodo učili solo koreografije in plese v paru.
TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (Danica Jakop Iršič)
Namen projekta je širiti možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.
VARNO NA KOLESU (Marina Bule)
V projekt bodo vključeni petošolci, ki bodo konec šolskega leta opravljali kolesarski izpit.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (Jernej Kobale)
Projekt omogoča učencem udejstvovanje pri dodatnih urah športa.
MEPI (Helena Verdev)
Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski
program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega
učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava),
odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v
aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.
BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE- OBJEM (Mateja Samastur)
Cilj 5 letnega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig
splošnih kompetenc. Naša šola sodeluje v tem projektu kot eden izmed 19-tih razvojnih VIZ. V projekt
je vključenih še 40 implementacijskih VIZ ter 5 konzorcijskih partnerjev.

Devetošolci na odpravi – projekt MEPI

Evropska vas

Dobrodelni koncert
PEVSKI ZBORI
Na šoli imamo tri pevske zbore. V glasbenem krožku, ki ga vodi ga. Klara Raznožnik, so učenci 1.
razreda. V otroškem pevskem zboru so učenci razredne stopnje, v mladinskem pevskem zboru pa
so učenci predmetne stopnje. Otroški pevski zbor bo vodila ga. Klara Raznožnik, mladinskega pa ga.
Bernarda Preložnik Kink.
Zbori bodo s svojim programom nastopali na šolskih, krajevnih in ostalih prireditvah, mladinski pevski
zbor pa tudi na občinskem tekmovanju.

Mladinski pevski zbor bo imel skupne intenzivne vaje na Debelem rtiču.
ŠOLA V NARAVI
4. razred: 25. do 29. september 2017 – ŠTRK (Irena Tušek, Nataša Sedej)
Projektni teden: Voda – čudovita tekočina
5. razred: 18. do 22. junij 2018 – BAŠKA (Marija Bule, Elvira Valant, Danica Vergilas)
Tečaj plavanja
6. razred: 11. do 15. december 2017 – PLANICA (Damjana Hrovat, Jernej Kobale)
Alpsko smučanje
7. razred: 26. do 30. marec 2018 – RADENCI (Monika Kaluža, Katja Medved)
Naravoslovni teden
8. razred: 7. do 11. maj 2018 – KRANJSKA GORA (Mateja Samastur, Sabina Cmok)
Projektni teden: Živimo zdravo
Na osnovi Pravilnika o financiranju šole v naravi je svet šole, po predhodni pridobitvi mnenja sveta
staršev, sprejel kriterije in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v
naravi za socialno šibke učence. Sredstva za subvencijo so namenjena za šolo v naravi, ki
vključuje 20-urni tečaj plavanja (5. razred).
Upoštevani so naslednji kriteriji:
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višina dohodkov na družinskega člana,
- višina otroških dodatkov,
- brezposelnost staršev,
- dolgotrajna bolezen v družini,
- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.
Postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencijo:
- starši izpolnijo vlogo, ki jo prejmejo pri razredniku na roditeljskem sestanku pred šolo v naravi, in
priložijo zahtevana pisna dokazila.
- o upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi odloča ravnatelj,
- šola o odločitvi starše pisno obvesti.
Šola je dolžna najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi seznaniti starše učencev, za katere se bo
organizirala šola v naravi, z:
- vsebino šole v naravi,
- načinom sofinanciranja,
- elementi za določitev cene šole v naravi,
- določitvijo prispevka učenca

Šola v naravi – Baška

Šola v naravi - Vojsko

TEKMOVANJA V ZNANJU
Učenci bodo tekmovali na tekmovanjih iz znanj, na športnem področju ter na različnih natečajih z
likovnega in literarnega področja.
Tekmovanja bodo potekala na šolskem, regijskem in državnem nivoju.
Priprava učencev na posamezna tekmovanja ter izvedba šolskih tekmovanj:
• Cici vesela šola (1. do 4. razred, Irena Tušek)
• Vesela šola (Nataša Sedej – 4. do 6. razred, Elvira Valant – 7. do 9. razred)
• Kaj veš o prometu (Marija Bule)
• Genius Logicus (Monika Kaluža)
• Bober (Dragana Prepelič)
• Tekmovanje iz matematike (Mojca Trobentar, Monika Kaluža, Darja Potočnik in razredničarke
razredne stopnje)
• Tekmovanje iz matematike PANGEA (Monika Kaluža, razredničarke razredne stopnje)
• Tekmovanje iz razvedrilne matematike (Monika Kaluža)
• Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelave (Mojca Trobentar),
• Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelave – LEGO (Vlasta Rožič),
• Tekmovanje iz fizike (Darja Potočnik)
• Tekmovanje iz botanike (Marjeta Gradišnik Mirt)
• Tekmovanje iz kemije (Marjeta Gradišnik Mirt)
• Tekmovanje iz biologije (Marjeta Gradišnik Mirt)
• Tekmovanje iz slovenskega jezika (Damjana Hrovat, 6. in 7. r., Mateja Samastur, 8. in 9. r. in
razredničarke razredne stopnje)
• Tekmovanje iz angleškega jezika (Darja Arh Centrih)
• Tekmovanje iz nemškega jezika (Petra Merc)
• Tekmovanje iz zgodovine (Tamara Štukelj)
• Tekmovanje iz geografije (Helena Verdev)
• Športna tekmovanja (Danica Vergilas, Simon Rožman, Jernej Kobale)
• Tekmovanje iz računalništva (Dragana Prepelič)

DRUGE DEJAVNOSTI
• šolske ekskurzije
• športni dnevi
• naravoslovni dnevi
• kulturni dnevi
• tehniški dnevi
ŠOLSKE EKSKURZIJE
1. razred
• Logarska dolina (maj): Sonja Feldin
2. razred
• Kranjska gora (maj): Sonja Kugler
3. razred
• Živalski vrt Ljubljana (maj): Marija Zorko
4. razred
• Gorišnica, Dominkova domačija (september-ŠN): Nataša Sedej, Irena Tušek
5. razred
• Baška (junij-ŠN): Elvira Valant, Marija Bule
6. razred
• Mojstrana (15. 12. 2017 - ŠN): Jernej Kobale
7. razred
• Kočevje (30. 3. 2018 - ŠN): Katja Medved
8. razred
• Grad Rajhenburg (maj 2018): Mateja Samastur
9. razred
• Kolpa (8. 6. 2018): Darja Arh Centrih

Zaključna ekskurzija prvošolcev – Logarska dolina

Zaključna ekskurzija devetošolcev
ŠPORTNI DNEVI
1. razred
• Pohod - Šmiklavž (september): Sonja Feldin
• Plezanje – DŠD (oktober), Kolesarjenje – DŠD (maj): Sonja Feldin
• Zimski ŠD, igre na snegu (januar): Sonja Feldin
• Pohod, Stari grad - Celje (april): Sonja Feldin
• Pohod, Logarska dolina (maj): Sonja Feldin
2. razred
• Pohod - Pristava (september): Sonja Kugler
• Igre z loparji - DŠD (oktober), Plesna delavnica – DŠD (marec): Sonja Kugler
• Zimski ŠD, igre na snegu (januar): Sonja Kugler
• Pohod, Kranjska gora (maj): Sonja Kugler
• Pohod, Lovska koča – Vojnik (junij): Sonja Kugler
3. razred
• Pohod – Šmartinsko jezero (september): Mojca Križnik
• Orodna gimnastika - DŠD (oktober), Plesna delavnica – DŠD (marec): Mojca Križnik
• Zimski ŠD, igre na snegu ( januar): Mojca Križnik
• Plavanje, Golovec (februar): Mojca Križnik
• Pohod, Sveti Tomaž (maj): Mojca Križnik
4. razred
• Igre z žogo (september):Simon Rožman, Nataša Sedej
• Pohod, CŠOD - Dom ŠTRK (september): Nataša Sedej
• Kanuizem, CŠOD - Dom ŠTRK (september): Nataša Sedej
• Zimski ŠD, Celjska koča (januar): Danica Vergilas
• Cooperjev test (junij): Nataša Sedej

5. razred
• Igre z žogo (september): Simon Rožman, Marija Bule
• Zimski ŠD, Celjska koča (januar): Danica Vergilas
• Pohod, Baška (junij): Danica Vergilas
• Plavanje in vožnja s kanuji, Baška (junij): Danica Vergilas
• Kolesarjenje in vožnja s skiroji, Baška (junij): Danica Vergilas
6. razred
• Preverjanje znanja plavanja - Laško (september): Jernej Kobale
• Alpsko smučanje– CŠOD – Dom PLANICA (december): Jernej Kobale
• Tek na smučeh – CŠOD – Dom PLANICA (december): Jernej Kobale
• Planinski pohod – CŠOD – Dom PLANICA (december): Jernej Kobale
• Igre z žogo (maj): Danica Vergilas
7. razred
• Zimski ŠD: Celjska koča (februar): Danica Vergilas
• Orientacija – CŠOD – Dom RADENCI (marec): Monika Kaluža
• Lokostrelstvo in kolesarjenje – CŠOD – Dom RADENCI (marec): Monika Kaluža
• Pohod in plezanje – CŠOD - Dom RADENCI (marec): Monika Kaluža
• Igre z žogo (maj): Danica Vergilas
8. razred
• Zimski ŠD, Celjska koča (januar): Danica Vergilas
• Pohod – CŠOD – Dom KRANJSKA GORA (maj): Sabina Cmok
• Orientacija – CŠOD – Dom KRANJSKA GORA (maj): Sabina Cmok
• Kolesarjenje - CŠOD – Dom KRANJSKA GORA (maj): Sabina Cmok
• Igre z žogo (maj): Danica Vergilas
9. razred
• Fitnes (september): Danica Vergilas
• Zimski ŠD, Celjska koča (januar): Danica Vergilas
• Igre z žogo (maj): Danica Vergilas
• Rafting, Kolpa (8. 6. 2018): Darja Arh Centrih
• Ples – valeta (13. 6. 2018): Mojca Trobentar

NARAVOSLOVNI DNEVI
1. razred
• Skrbimo za zdravje (ZD Celje): Tatjana Vodeb
• Vzgoja za zdravje – DND (december): ZD Celje
• Sejemo, sadimo - DND (marec): Tatjana Vodeb
• Travnik in čebela (maj): Tatjana Vodeb
2. razred
• Skrbimo za zobe (ZD Celje): Tina Juršič
• Vzgoja za zdravje – DND (oktober): ZD Celje
• Zmešam in ločim - DND (maj): Tina Juršič
• Gugalnica in tehtnica (junij): Tina Juršič
3. razred
• Kmetija - DND (oktober): Marija Zorko
• Vzgoja za zdravje - DND (oktober): ZD Celje
• Moje telo (ZD Celje): Marija Zorko
• Živalski vrt (maj): Marija Zorko
4.razred
• Voda – ŠN Dom ŠTRK (september): Irena Tušek

•
•
•

Vzgoja za zdravje - DND : Irena Tušek, ZD Celje
Sistematika zob - DND: Nataša Sedej, ZD Celje
Gibanje in zdrava prehrana (7. 4. 2018): Nataša Sedej

5. razred
• Vzgoja za zdravje - DND: Elvira Valant, ZD Celje
• Gibanje in zdrava prehrana (7. 4. 2018): Elvira Valant
• Jumicar, prometna varnost - DND (april): Marija Bule
• Živali in rastline v morju, ŠN - Baška (junij): Marija Bule
6. razred
• Postojnska jama (16. 11. 2017): Marjeta Gradišnik Mirt
• Vzgoja za zdravje – DND (28. november):Damjana Hrovat, ZD Celje
• Travnik – DND (11. 5. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
• Sistematski zdravniški pregled (oktober): razrednika
7. razred
• Vzgoja za zdravje - DND (28. november):Monika Kaluža, ZD Celje
• Sistematika zob – DND (oktober): razredničarki
• Naravoslovne vsebine v šoli v naravi, CŠOD - Dom Radenci (marec): razredničarki
• Regijski park Kozjansko (22. 5. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
8. razred
• Naravoslovne vsebine v šoli v naravi, CŠOD Kranjska Gora (maj): razredničarki
• Sistematski zdravniški pregled (oktober): razredničarki
• Vzgoja za zdravje – DND (29. november): razredničarki, ZD Celje
• Sistematika zob – DND (oktober): razredničarki
9. razred
• Vzgoja za zdravje - DND (29. november): razredničarki, ZD Celje
• Šmartinsko jezero - DND (7. 5. 2018): Marjeta Gradišnik
• Mikrobiološke delavnice (14. 2. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
• Zaključna ekskurzija (junij): razredničarki

KULTURNI DNEVI
1. razred
• Gledališka predstava (januar): Vlasta Rožič
• Proslava ob dnevu samostojnosti – DKD (22. 12. 2017): Vlasta Rožič
• Festival književnih junakov (februar): Vlasta Rožič
• Koncert, kulturne ustanove (maj): Vlasta Rožič
• Proslava ob dnevu državnosti – DKD (22. 6. 2018): Vlasta Rožič
2. razred
• Gledališka predstava (januar): Tina Juršič
• Proslava ob dnevu samostojnosti – DKD (22. 12. 2017): Tina Juršič
• Festival književnih junakov (februar): Tina Juršič
• Koncert, kulturne ustanove (maj): Tina Juršič
• Proslava ob dnevu državnosti – DKD (22. 6. 2018): Tina Juršič
3. razred
• Gledališka predstava (januar): Marija Zorko
• Proslava ob dnevu samostojnosti – DKD (22. 12. 2017): Marija Zorko
• Festival književnih junakov (februar): Marija Zorko
• Koncert, kulturne ustanove (maj): Marija Zorko
• Proslava ob dnevu državnosti – DKD (22. 6. 2018): Marija Zorko

4. razred
• Gledališka predstava - KD: Nataša Sedej
• Dan samostojnosti - DKD (22. 12. 2017): Nataša Sedej
• Kulturni praznik - DKD (7. 2. 2018): Nataša Sedej
• Bralna značka – DKD (april): Nataša Sedej
• Dan državnosti – DKD (22. 6. 2018): Nataša Sedej
5.razred
• Mesto Ljubljana – KD (11. 9. 2017): Marija Bule
• Dan samostojnosti - DKD (22. 12. 2017): Elvira Valant
• Kulturni praznik - DKD (7. 2. 2018): Elvira Valant
• Bralna značka – DKD (april): Elvira Valant
• Dan državnosti – DKD (22. 6. 2018): Elvira Valant
6. razred
• Gledališka predstava – DKD (oktober): Mateja Samastur
• Dan samostojnosti - DKD (22. 12. 2017): Mateja Samastur
• Kulturni praznik - DKD (7. 2. 2018): Petra Merc
• Celje, moje mesto - KD (9. 5. 2018): Mateja Samastur
• Dan državnosti - DKD (22. 6. 2018): Helena Verdev
7. razred
• Gledališka predstava – DKD (oktober): Mateja Samastur
• Dan samostojnosti - DKD (22. 12. 2017): Mateja Samastur
• Kulturni praznik - DKD (7. 2. 2018): Petra Merc
• Celje, moje mesto - KD (9. 5. 2018): Mateja Samastur
• Dan državnosti - DKD (22. 6. 2018): Helena Verdev
8. razred
• Gledališka predstava – DKD (oktober): Mateja Samastur
• Dan samostojnosti - DKD (22. 12. 2017): Mateja Samastur
• Kulturni praznik - DKD (7. 2. 2018): Petra Merc
• Grad Rainhenburk - KD (maj 2018): Mateja Samastur
• Dan državnosti - DKD (22. 6. 2018): Mateja Samastur
9. razred
• Gledališka predstava – DKD (oktober): Mateja Samastur
• Dan samostojnosti - DKD (22. 12. 2017): Mateja Samastur
• Kulturni praznik - DKD (7. 2. 2018): Petra Merc
• Celje, moje mesto - DKD (9. 5. 2018): Mateja Samastur
• Opera, My fair lady, Maribor – KD (11. 12. 2017): Bernarda Preložnik Kink
TEHNIŠKI DNEVI
1. razred
• Predpraznična delavnica (november): Danica Jakop Iršič
• EKO dan (april): Danica Jakop Iršič
• Konstruiranje (junij): Danica Jakop Iršič
2. razred
• Predpraznična delavnica (november): Sonja Kugler
• EKO dan (april): Sonja Kugler
• Naš kraj (junij): Sonja Kugler
3. razred
• Predpraznična delavnica (november): Mojca Križnik
• Bilo je nekoč (marec): Mojca Križnik

•

EKO dan (april): Mojca Križnik

4. razred
• Tovarna pisal (oktober): Nataša Sedej
• Predpraznične delavnice (november): Irena Tušek
• Prometne vsebine (februar): Irena Tušek
• EKO dan (april): Nataša Sedej
5. razred
• Predpraznične delavnice (november): Elvira Valant
• Spretnostna vožnja s kolesom (april): Marija Bule
• Tkanje, vrste tkanin (maj): Elvira Valant
• Gonila – prenos gibanja (junij): Marija Bule
6. razred
• Tehniške vsebine v šoli v naravi, CŠOD – Dom PLANICA (december): razrednika
• Tehniške vsebine v šoli v naravi, CŠOD – Dom PLANICA (december): razrednika
• Dan zdravja, Ljubečna (7. 4. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
• Arboretum in čebelarski muzej, Volčji potok in Lukovica (8. 6. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
7. razred
• GEN (Svet energije), Krško (27. oktober 2017): Mojca Trobentar
• Muzej premogovništva, Velenje (23. 11. 2017): Mojca Trobentar
• Tehniške vsebine v šoli v naravi, CŠOD - Dom RADENCI (marec): razredničarki
• Dan zdravja, Ljubečna (7. 4. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
8. razred
• Ustvarjalne delavnice, Ljubečna (27. 10. 2017): Mojca Trobentar
• Dan zdravja, Ljubečna (7. 4. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
• Promocija poklicev, Šolski center Celje (19. 4. 2018): Mojca Trobentar
• Tehniške vsebine v šoli v naravi, CŠOD - Dom KRANJSKA GORA (maj): razredničarki
9. razred
• Hiša eksperimentov in Prirodoslovni muzej, Ljubljana (14. 9. 2017): Darja Potočnik, Marjeta
Gradišnik Mirt
• Energijski poligon, Velenje (5. 12. 2017): Mojca Trobentar
• Dan zdravja, Ljubečna (7. 4. 2018): Marjeta Gradišnik Mirt
• Statistična obdelava podatkov, Ljubečna (18. 4. 2018): Monika Kaluža
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018
2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 22. junija (za učence 9. razreda do 15. junija)
Ocenjevalne konference:
1. ocenjevalna konferenca: ponedeljek, 29. januarja
zaključna ocenjevalna konferenca za 5. razred: sreda, 13. junija
zaključna ocenjevalna konferenca za 9. razred: četrtek, 7. junija
zaključna ocenjevalna konferenca za ostale razrede: torek, 19. junija
Počitnice:
jesenske: od 30. oktobra do 3. novembra

novoletne: od 25. decembra do 2. januarja
zimske: od 26. februarja do 2. marca
prvomajske: 30. aprila do 2. maja
poletne: od 26. junija do 31. avgusta
Prazniki:
31. oktober – dan reformacije
1. november – dan spomina na mrtve
25. december – božič
26. december – dan samostojnosti in enotnosti
1. in 2. januar – novo leto
8. februar – Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
2. april – velikonočni ponedeljek
27. april – dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj – praznik dela
25. junij – dan državnosti
Nacionalno preverjanje znanja:
petek, 4. maj – NPZ, redni rok, SLJ za 6. in 9. razred
ponedeljek, 7. maj – NPZ, redni rok, MAT za 6. in 9. razred
sreda, 9. maj – NPZ, redni rok, TJA za 6. in 3. predmet za 9. razred
Predmetni in popravni izpiti:
od 18. junija do 2. julija za učence 9. razreda – 1. rok
od 26. junija do 9. julija za učence 1. do 8. razreda – 1. rok
od 20. do 31. avgusta za učence 1. do 9. razreda – 2. rok
Informativna dneva v srednjih šolah:
petek, 9. februar in sobota, 10. februar

SEPTEMBER 2017 (21 dni pouka)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK
1
Začetek
pouka

SOBOTA
2

NEDELJA
3

4

5
1.RUK

6

7
1.RS

8

9

10

11
5. r.-Mesto
Ljubljana

12

13

14

15
Športni
dan

16

17

18

19

20
1.SS
1.SZ

21

22

23

24

25
ŠN-4. r.
TD-2. r

26
ŠN-4. r.
TD-2. r

27
ŠN-4. r.
TD-2. r

28
ŠN-4. r.
TD-2. r

29
ŠN-4. r.
TD-2. r

30

OKTOBER 2017 (20 dni pouka)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA
1

2

3
2.RUK,
1.SGU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Jesenske
počitnice

31
DAN REF.

NOVEMBER 2017 (19 dni pouka)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA
1
DAN
SPOMINA
NA MRTVE

ČETRTEK
2
Jesenske
počitnice

PETEK
3
Jesenske
počitnice

SOBOTA
4

NEDELJA
5

6

7
3.RUK,
2.SGU

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
7. r.-Muzej
premogov.
Velenje

24

25

26

27

28

29

30
Dobrodelni
koncert

DECEMBER 2017 (16 dni pouka)
PONEDELJEK

4

11
ŠN-6.r
Opera-9.r
18

25
BOŽIČ

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK
1

SOBOT
A
2

NEDELJ
A
3

5
9. r.-Ener.
pol. MIC V.,
4.RUK,
3.SGU
12
ŠN-6.r

6

7

8

9

10

13
ŠN-6.r

14
ŠN-6.r

15
ŠN-6.r

16

17

19

20

21

23

24

26
DAN
SAMOST. IN
ENOTNOSTI

27
Novoletne
počitnice

28
Novoletne
počitnice

22
Proslava
pred
dnevom
samost. in
enotnosti
29
Novoletne
počitnice

30

31

JANUAR 2018 (21 dni pouka)
PONEDELJEK
1
NOVO LETO

TOREK
2
NOVO
LETO

SREDA
3

ČETRTEK
4

PETEK
5

SOBOTA
6

NEDELJA
7

8

9
5.RUK,
4.SGU

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
1.Ocenjevalna
konferenca

30

31
Zaključek 1.
ocenjevalnega
obdobja

FEBRUAR 2018 (16 dni pouka)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK
1

PETEK
2

SOBOTA
3

NEDELJA
4

5

6
6.RUK.,
2.RS

7
Proslava
pred slov.
kult.
praznikom

9
Informativni
dan za vpis
v SŠ

10
Informativni
dan za vpis
v SŠ

11

12
TP-3.r.,
TP-1.r.

14
TP-3.r.

16
TP-3.r.,
TP-1.r.

17 TP-3.r.

18

19

13
TP-3.r.,
TP-1.r.,
2.SS
20

8
PREŠERNOV
DAN,
SLOV.
KULTURNI
PRAZNIK
15
TP-3.r.,
TP-1.r.
22
2.SZ

23

24

25

26
Zimske
počitnice

27
Zimske
počitnice

28
Zimske
počitnice

21

MAREC 2018 (20 dni pouka)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK
1
Zimske
počitnice

PETEK
2
Zimske
počitnice

SOBOTA
3

NEDELJA
4

5

6
7.RUK,
5.SGU

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ŠN-7. r.

27
ŠN-7. r.

28
ŠN-7. r.

29
ŠN-7. r.

30
ŠN-7. r.

31

APRIL 2018 (19 dni pouka)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA
1

2
VELIKONOČNI
PONEDELJEK

3
8.RUK,
6.SGU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
DAN UPORA
PROTI
OKUPATORJU

28

29

30
Prvomajske
počitnice
MAJ 2018 (21 dni pouka)

PONEDELJEK

TOREK
1
PRAZNIK
DELA

SREDA
2
PRAZNIK
DELA

ČETRTEK
3

PETEK
4
NPZ-SLJ,
6., 9. r.

SOBOTA
5

NEDELJA
6

7
ŠN-8. r.,
NPZ-MAT,
6., 9. r.

8
ŠN-8. r.,
9.RUK,
7.SGU

9
ŠN-8. r.,
NPZ,
6. r.- TJA,
9. r.-3.pr.

10
ŠN-8. r.

11
ŠN-8. r.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNIJ 2018 (16 dni pouka)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK
1

SOBOTA
2

NEDELJA
3

4

5
10. RUK,
Zaključni
konc. PZ,
3. SS

6
Nagradni
izlet

7
2.OK-9.r.

9

10

11

12

13
2.OK-5.r.,
Valeta

14

Zaklj.
ekskurzija
za 9.
razred
16

17

18
ŠN-5. r.

19
ŠN-5. r.,
2. OK. –
1. do 8. r.,
3. SZ

20
ŠN-5. r.

21
ŠN-5. r.

23

24

25
DAN
DRŽAVNOSTI

26

27

28

8
6. r.Čebelarski
dan,
Zaklj. eksk.
za 9. razred
15
Zaključek 2.
ocenjevalnega
obdobja za
učence 9. raz.
22
ŠN-5. r.,
Zaključek 2.
ocenjevalnega
obdobja za
učence 1. do
8. r.
29

30

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi vsi posamezni udeleženci
(učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) in šola kot celota v vzgojno-izobraževalnem procesu vzpostavili
kar se da konstruktivni in sodelujoči odnos ter dosegli temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, to je
optimalni razvoj otroka. Včasih nam na mostu sodelovanja iz različnih razlogov ne uspe zbrati vseh
ključnih ljudi, kar pa je skoraj vedno v škodo otroka, zato se trudimo, da uspemo zagotoviti pogoje za
pozitiven in strokoven dialog.
Otroci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi ovirami: od tistih pri učenju do strahu pred
nalogami in spraševanjem, od osamljenosti, osebnih stisk in izključenosti v razredu do nenadnega
poslabšanja učnega uspeha. Od težav, ki jih lahko povzročajo razni medvrstniški konflikti ali/in
neurejene družinske razmere, do takih, za katere so lahko razlog čustvene težave, nasilje,
zasvojenosti.
Za vsako »težavo« izdelamo načrt pomoči in skupaj skušamo izboljšati stanje, v katerem smo se
znašli. Pogosto rešitve niso hitre, včasih potrebujemo tudi dodatno strokovno pomoč, včasih pa veliko
spremenijo že majhni dogovori.
Zavedamo se odgovornosti, ki si jo s starši delimo pri vzgoji in izobraževanju otrok, in si prizadevamo,
da se učenci počutijo varne, da jim je v šoli dobro in so kar se da uspešni.
Druge naloge šolske svetovalne službe so:
• individualno in skupinsko svetovanje učencem
• sodelovanje pri delu z nadarjenimi učenci
• koordiniranje dela z učenci s posebnimi potrebami
• vpis otrok v 1. razred

•
•
•
•
•
•

poklicna orientacija
sodelovanje z učitelji in starši
strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja dela šole in
evalvacije
sodelovanje pri izvedbi akcij letovanja, socialne pomoči, regresirane prehrane in šole v naravi
urejanje seznamov otrok za šolski avtobus
sodelovanje z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo Celje, Krizni center za mlade
Celje, Svetovalni center v Ljubljani, Zdravstveni dom Celje, Zavod za zaposlovanje Celje, UNZ
Celje, CIPS, ZPM … )

Svetovalna služba je na voljo v drugem nadstropju šole vsak dan od 7.00 – 14.00 ure (ob sredah do
15.00) ali na telefonski številki: 780 61 19 (Mateja Kovač, dipl. socialna delavka).

KNJIŽNICA
Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko - dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno - izobraževalnega dela v zavodu.
Izvaja tudi knjižnično-informacijska znanja za učence od 1. do 9. razreda.
Šolska knjižnica beleži 9.426 enot knjižničnega gradiva. Učencem in učiteljem je na voljo 20 naslovov
revij. Literaturo si lahko izposodijo na dom ali pa jo prebirajo v čitalnici. V mediateki so na voljo DVD-ji.
Učenci si lahko na dom izposodijo le knjižno gradivo. Rok izposoje je 14 dni.
Šolska knjižničarka je Mojca Prebil Podpečan, diplomirana bibliotekarka in profesorica umetnostne
zgodovine.
Delovni čas šolske knjižnice je vsak šolski dan od 7.00 do 14.00 ure (ob sredah do 15.00 ure).
Seznam knjig za domače branje in bralno priznanje:
BRALNA ZNAČKA – 2. RAZRED
SLEGERS, Liesbert: ŽIGA IN KAJA... (Zbirka Z roko v roki) (ena knjiga iz zbirke)
SARO: SIMON SE BOJI TEME... (Zbirka Moji mali prijatelji) (ena knjiga iz zbirke)
CHOTTIN, Ariane: MALI MOČNI BOBER… (Zbirka Najlepše tačke) (ena knjiga iz zbirke)
CABRERA, Aleix: Zbirka VILE PRIPOVEDUJEJO O… (ena knjiga iz zbirke)
VELTHUIJS, Max: ŽABA JE ŽABA, ŽABEC SE BOJI, ŽABEC IN PTIČJE PETJE, ŽABEC IN
ZAKLAD (ena izmed predlaganih knjig)
CASALIS, Anna: MIŠEK TIP (ena knjiga)
SUHODOLČAN, Primož: PETER NOS (ena knjiga)
PFISTER, Marcus: MAVRIČNA RIBICA (ena knjiga)
THOMAS, Valerie: ČAROVNICA VILMA (ena knjiga)
GRAFENAUER, Niko: PEDENJPED (ena knjiga)
SUHODOLČAN, Leopold: PIKO DINOZAVER
PREUSSLER, Otfried: NERODNA AVGUŠTINA
HÄCHLER, Bruno: KAJ DELA MEDVEDEK PODNEVI?
HÄCHLER, Bruno: KAJ DELA MEDVEDEK PONOČI?
GRIMM, Jakob: MIZICA POGRNI SE
BIHAR, Damjana: PIKNIK OB JEZERU
RIHTARŠIČ, Mateja: KO LUNA PRAZNUJE ROJSTNI DAN
ŽUPANČIČ, Oton: MEHURČKI
BAENS, Ria: MALA PANDA VANDA
KOSOVEL, Srečko: MEDVEDKI SLADKOSNEDKI
KREMPL, Urša: ČAROVNICA MICA IN SEVERNA ZVEZDA
ERLBRUCH, Wolf : MEDVEDJI ČUDEŽ
GLIORI, Debi: ZVEZDICE ZA LISIČKO
MOERS, Hermann: PRISMODA NERODA
MOERS, Hermann: POGUMNI HUGO

MONNIER, Miriam: JAZ SEM JAZ
LOUFANE: MAČEK ROBERT, ČUDO ŽIVALSKEGA VRTA
LUCIANI, Brigitte: POT NA MORJE
UEBE, Ingrid: KJE IMAŠ METLO, MALA ČAROVNICA
UEBE, Ingrid: PUSTOLOVŠČINE MALEGA PIRATA
MAI, Manfred: ŽOGA ZA ROJSTNI DAN
VEGRI, Saša: JURE KVAK KVAK
PRAP, Lila: MOJ OČKA
BRALNA ZNAČKA – 3. RAZRED
RIPPIN, Sally: Zbirka BRINA BRIHTA
LOBEL, Arnold: REGEC IN KVAKEC (ena knjiga iz zbirke)
MEADOWS, Daisy: Zbirka MAVRIČNE VILE (ena knjiga iz zbirke)
MUCK, Desa: Zbirka ANICA (ena knjiga iz zbirke)
MUCK, Desa: Zbirka ČUDEŽNA BOLHA MEGI (ena knjiga iz zbirke)
KNISTER: Zbirka MALA ČAROVNICA LILI (ena knjiga iz zbirke)
SUHODOLČAN, Primož: Zbirka POZOR! PRAVLJICE! (ena knjiga iz zbirke)
BANSCHERUS, Jurgen: Zbirka DETEKTIV KVAJTKOVSKI (ena knjiga iz zbirke)
KOVIČ, Kajetan: MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB (tri zgodbe)
GRIMM, Jakob: PEPELKA
KETTE, Dragotin: ŠIVILJA IN ŠKARJICE
VANDOT, Josip: KEKČEVE ZGODBE
ANDERSEN, H. Ch.: CESARJEV SLAVEC
ANDERSEN, H. Ch.: VŽIGALNIK
ANDERSEN, H. Ch.: DEKLICA Z VŽIGALICAMI
RIBIČIČ, Josip: MIŠKOLIN
HANUŠ, Barbara: MALI MORSKI JEŽEK IN MALA MORSKA DEKLICA
MAKAROVIČ, Svetlana: COPRNICA ZOFKA
MAI, Manfred: ŠOLSKE ZGODBE
BOGATAJ-Ambrožič, Saša: PODPOSTELJNI ŠKRAT
PETIŠKA, Eduard: KAKO JE KRTEK PRIŠEL DO HLAČK
LINDGREN, Astrid: ALI POZNAŠ PIKO NOGAVIČKO?
LINDGREN, Astrid: PIKA NOGAVIČKA V SONČNEM PARKU
KOVAČ, Polonca: PET KUŽKOV IŠČE PRAVEGA
SPATHELF, Baerbel: ZOBOVILKA
TARMAN, Draga: MLADIČI NA POTEPU
ŠOSTER – OMLER, Ksenja: NOGAVIČKE ZA PTIČKE (pesmi)
ŽUPANČIČ, Oton: MEHURČKI (pesmi)
PRIMI PESMICO ZA REP (pesmi)
DOMAČE BRANJE – 4. RAZRED
PEČJAK, Vid: DREJČEK IN TRIJE MARSOVČKI
KASTNER, Erich: PIKICA IN TONČEK
KNISTER: MALA ČAROVNICA LILI
SUHODOLČAN, Primož: ŽIVALSKE NOVICE
MAKAROVIČ, Svetlana: KOSOVIRJA
BRALNA ZNAČKA – 4. RAZRED
PAZ, Augustin Fernandez: IME MI JE SKYWALKER
COLLODI, Carlo: OSTRŽEK
LEVSTIK, Fran: MARTIN KRPAN
LINDGREN, Astrid: PIKA NOGAVIČKA
MUCK, Desa: Zbirka ANICA
NOVAK, Boris A.: MALA IN VELIKA LUNA
VIDMAR, Janja: LETEČI KROŽNIK NA NAŠEM VRTU
OSBORNE, Mary Pope: Zbirka ČAROBNA HIŠICA NA DREVESU
BLYTON, Enid: Zbirka PET PRIJATELJEV

DOMAČE BRANJE – 5. RAZRED
KERMAUNER, Aksinja: TEMA NI EN ČRN PLAŠČ
DAHL, Roald: MATILDA
LINDGREN, Astrid: RONJA, RAZBOJNIŠKA HČI
ZUPAN, Dim: CAKE IZ ZAKE
MUCK, Desa: POD MILIM NEBOM
BRALNA ZNAČKA – 5. RAZRED
DAHL, Roald: ČAROVNICE
LOWRY, Lois: ANASTAZIJA KRUPNIK
DOLINAR, Brane: DVOJNE POČITNICE
KASTNER, Erich: DVOJČICI
MATE, Miha: BABICA V SUPERGAH
MUCK, Desa: BLAZNO RESNO ...
SUHODOLČAN, Primož: KOŠARKAR NAJ BO
SUHODOLČAN, Primož: KOLESAR NAJ BO
LAINŠČEK, Feri: MISLICE – deset pravljic
ZUPAN, Dim: Zbirka Hektor
FRIEDRICH, Joachim: Zbirka 4 ½ prijatelji
FRIEDRICH, Joachim: Zbirka Amanda X
BLYTON, Enid: Zbirka Pet prijateljev
BREZINA, Thomas: Zbirka Novohlačniki
MARKUŠ, Jasna: Zbirka Jurka Burka in mlade brihte
JEFFERIES, Cindy: Zbirka Šola za zvezdnike
MASINI, Beatrice: Zbirka Rožnati copatki
DOMAČE BRANJE – 6. RAZRED
Učenci preberejo tri knjige po dogovoru z učiteljico.
BRALNA ZNAČKA – 6. RAZRED
SIVEC, Ivan: POTPLJENI VLAK
ULLRICH, Hortense: NE POLJUBLJAJ ČAROVNIC
KOKALJ, Tatjana: UKRADENA REDOVALNICA
KOKALJ, Tatjana: SENCA NA BALKONU
MCKAIN, Kelly: Zbirka TOTALNO LUCY
JEFFERIES, Cindy: Zbirka ŠOLA ZA ZVEZDNIKE
Učenci lahko izberejo štiri knjige s predlaganega seznama ali pa preberejo štiri knjige po
lastnem izboru, ki so primerne njihovi starosti.
DOMAČE BRANJE – 7. RAZRED
Učenci preberejo tri knjige po dogovoru z učiteljico.
BRALNA ZNAČKA – 7. RAZRED
NOVAK, Bogdan: ZALJUBLJENI VAMPIR
MÖDERNDORFER, Vinko: KOT V FILMU
MUCK, Desa: BLAZNO RESNO O ŠOLI
FRIEDRICH, Joachim: Zbirka 4 ½ PRIJATELJI
CABELLO Reyes, Hector: BENETKE (Zbirka Popotni dnevnik)
Učenci lahko izberejo pet knjig s predlaganega seznama ali pa preberejo pet knjig po lastnem
izboru, ki so primerne njihovi starosti.

DOMAČE BRANJE – 8. RAZRED
Učenci preberejo tri knjige po dogovoru z učiteljico.
BRALNA ZNAČKA – 8. RAZRED
DUMAS, Alexandre: ČRNI TULIPAN
NOSTLINGER: FANT ZA ZAMENJAVO
NOVAK, Bogdan: ZELENA POŠAST
ŽORŽ, Danila: POSKUS
Učenci lahko izberejo pet knjig s predlaganega seznama ali pa preberejo pet knjig po lastnem
izboru, ki so primerne njihovi starosti.
DOMAČE BRANJE – 9. RAZRED
Učenci preberejo tri knjige po dogovoru z učiteljico.
BRALNA ZNAČKA – 9. RAZRED
ROBERTSON, C.: PISMA ZALJUBLJENE NAJSTNICE
SKRINJAR, V.: NA DRUGI STRANI MAVRICE
ROLD, Marliese: ŽIVETI HOČEM!
VIDMAR, Janja: DEBELUŠKA
VIDMAR, Janja: PEKLENSKE POČITNICE
PAULSEN, Gary: SEKIRA REŠITVE
Učenci lahko izberejo štiri knjige s predlaganega seznama ali pa preberejo štiri knjige po
lastnem izboru, ki so primerne njihovi starosti.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov:
1. RAZRED
UČBENIKI:
M. KORDIGEL: LILI IN BINE 1, berilo, ROKUS-KLETT.
EAN: 9789612711030
DELOVNI ZVEZKI:
LILI IN BINE 1, obogateni medpredmetni učni komplet samostojnih delovnih zvezkov za 1. razred s
kodo in prilogami + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje, ROKUS KLETT, NOVO 2017
EAN: 3831075927896
2. RAZRED
UČBENIKI:
M. KORDIGEL: LILI IN BINE 2, berilo, ROKUS-KLETT.
EAN: 9789612712150
DELOVNI ZVEZKI:
LILI IN BINE 2, medpredmetni učni komplet za 2. razred s kodo in prilogami – samostojni delovni
zvezki, ROKUS KLETT.
EAN: 3831075927001
3. RAZRED
UČBENIKI:
M. KORDIGEL: LILI IN BINE 3, berilo, ROKUS-KLETT.
EAN: 9789612712785 ali 9789612713867

DELOVNI ZVEZKI:
LILI IN BINE 3, medpredmetni učni komplet za 3. razred s kodo za LILIBI in prilogami – samostojni
delovni zvezki, ROKUS KLETT.
EAN: 3831075925700
4. RAZRED
UČBENIKI:
M. BLAŽIČ: RADOVEDNIH PET 4, BERILO ZA SLOVENŠČINO v 4. razredu, ROKUS KLETT.
EAN: 3831075925748
M. NOVAK: REACH FOR THE STARS 4, Student's Book, učbenik za angleščino v 4. razredu OŠ,
DZS.
EAN: 9789610207238 PRENOVLJEN
DELOVNI ZVEZKI:
RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo,
naravoslovje in tehniko in glasbeno umetnost s praktičnim gradivom za NIT + brezplačne priloge,
NOVO
2016
EAN: 3831075927223
M. NOVAK: REACH FOR THE STARS 4, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu OŠ,
DZS.
EAN: 9789610207245 PRENOVLJEN

5. RAZRED
UČBENIKI:
M. BLAŽIČ: RADOVEDNIH PET 5, BERILO ZA SLOVENŠČINO v 5. razredu, ROKUS KLETT.
EAN: 3831075925731
DELOVNI ZVEZKI:
RADOVEDNIH pet 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za učenca, ROKUS KLETT.
EAN: 3831075927247
M. NOVAK: REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu OŠ, DZS.
EAN: 9789610208426
6. RAZRED
UČBENIKI:
J. BERK: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko v 6. razredu OŠ, ROKUS
KLETT.
EAN: 9789612712938 PRENOVLJEN
T. TACOL: LIKOVNO IZRAŽANJE 6, učbenik za likovno vzgojo v 6. razredu OŠ, DEBORA.
EAN: 9789616525787 PRENOVLJEN
H. VERDEV: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik, zgodovina za 6. razred OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 9789612717162 PRENOVLJEN
A. ŠORGO: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu OŠ, DZS.
EAN: 978-961-02-0115-1
DELOVNI ZVEZKI:
AVBAR, P.: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6.
r. OŠ: jezik in književnost, ROKUS KLETT.
EAN: 978-961-271-287-7
D. GOODEY, N. GOODEY: MESSAGES 1, učbenik za angleščino v 6. razredu OŠ, CUP, ROKUS
KLETT.

NEW EDITION
EAN : 3831075927261 ali 9789612713638
(Učenci uporabljajo učbenik namesto delovnega zvezka in vanj rešujejo naloge.)
H. VERDEV: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu OŠ,
ROKUS KLETT.
EAN: 3831075927070
H. VERDEV: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, samostojni delovni zvezek za zgodovina za 6. razred
OŠ, ROKUS KLETT. EAN: 9789612717063
T. KONČAN: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, 4 deli, samostojni delovni zvezek za matematiko v
6. razredu OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 3831075925717
I. VRBANČIČ: GLASBENA UMETNOST 6, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 6.
razredu OŠ, MLADINSKA KNJIGA.
EAN: 978-961-01-3376-6
7. RAZRED
UČBENIKI:
M. BLAŽIČ: NOVI SVET IZ BESED 7, učbenik za slovenščino v 7. razredu OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 9789612710156
J. RAZPOTNIK, D. SNOJ: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, POSEBNA IZDAJA učbenik za
zgodovino za 7. razred OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 978-961-271-196-2 – posebna izdaja
J. BERK: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. razredu OŠ, ROKUS
KLETT.
PRENOVLJEN,
ISBN 9789612712228
A.ŠORGO: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu OŠ, DZS.
EAN: 978 – 961-0202-523
P. KARBA: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, učbenik, MK.
EAN: 978 – 961-01-22036
DELOVNI ZVEZKI:
D. KAPKO: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu
OŠ, ROKUS KLETT. IZDAJA S PLUSOM
EAN: 3831075925656
J. RAZPOTNIK, D. SNOJ: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, samostojni delovni zvezek za zgodovino
za 7. razred OŠ, ROKUS KLETT. EAN: 9789612717070
D. GOODEY, N. GOODEY: MESSAGES 2, učbenik za angleščino v 7. razredu OŠ, CUP, ROKUS
KLETT.
NEW EDITION
EAN : 3831075927278
(Učenci uporabljajo učbenik namesto delovnega zvezka in vanj rešujejo naloge.)
VERDEV, H.: RAZISKUJEM STARI SVET 7, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu
OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 978-961-271-657-8 ali 3831075925755
A.ŠORGO: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu OŠ, DZS.
EAN: 978 – 961-0202-851
KONČAN, T.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, samostojni delovni zvezek v 5. delih, ROKUSKLETT EAN: 3831075927483, 9789612716707
NEMŠČINA – OBVEZNI IZBIRNI PREDMET (kupijo starši):
G. MOTTA: WIR 1, učbenik za nemščino kot drugi tuj jezik, izbirni predmet v 7. razredu OŠ, ROKUS
KLETT.
EAN: 3831075924529 ali 9789612094232
G. MOTTA: WIR 1, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 9789612714178 ali 9789612094225
NEMŠČINA – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (kupijo starši):
G. MOTTA: MAXIMAL 1, učbenik za nemščino v 7. razredu OŠ, ROKUS KLETT.

EAN: 9789612717766
G. MOTTA: MAXIMAL 1, delovni zvezek za nemščino v 7. razredu OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 9789612717773
8. RAZRED
UČBENIKI:
J. BERK: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko v 8. razredu OŠ, ROKUS
KLETT.
EAN: 978 – 961-271-224-2
J. RAZPOTNIK: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino za 8. razred OŠ, ROKUS
KLETT.
EAN: 978 – 961-27-1009-5
P. KARBA: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, učbenik, MK.
EAN: 978 – 961-01-2204-3
B. BEZNEC: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za fiziko v 8. razredu OŠ, MODRIJAN. PRENOVLJEN
ISBN 9789612416331
M. GRAUNAR: KEMIJA DANES 1, učbenik, kemija za 8. razred OŠ, DZS.
EAN: 9789610206453
M SVEČKO: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu OŠ, DZS.
EAN: 978 – 961-02-008-02
DELOVNI ZVEZKI:
D. KAPKO: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu
OŠ, ROKUS KLETT. IZDAJA S PLUSOM
EAN: 978 – 961-271-712-4
D. GOODEY, N. GOODEY: MESSAGES 3, učbenik za angleščino v 8. razredu OŠ, CUP, ROKUS
KLETT.
NEW EDITION
EAN : 3831075927285 ali 9789612716745
(Učenci uporabljajo učbenik namesto delovnega zvezka in vanj rešujejo naloge.)
J. RAZPOTNIK: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8.
razredu OŠ, ROKUS KLETT. EAN: 9789612717896
H. VERDEV: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu OŠ,
ROKUS KLETT.
EAN: 978-961-271-658-5 ali 3831075925724
S. ŽIGON: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu OŠ, MLADINSKA
KNJIGA.
ISBN: 978-961-014-351-2
M. GRAUNAR: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek, kemija za 8. razred OŠ, DZS.
EAN: 9789610202837
M. SVEČKO: SPOZNAVAM SVOJE TELO, delovni zvezek za biologijo v 8. razredu OŠ, DZS.
EAN: 978-961-020-277-6
IZBIRNI PREDMET (kupijo starši):
G. MOTTA: WIR 2, učbenik za nemščino kot drugi tuj jezik, izbirni predmet v 8. razredu OŠ, ROKUS
KLETT. EAN: 9789612094348 ali 9789612714192
G. MOTTA: WIR 2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 9789612094331 ali 9789612714185
9. RAZRED
UČBENIKI:
M. HONZAK: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. razred, MKZ.
EAN: 9789610125280
J. BERK: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko v 9. razredu OŠ, ROKUS
KLETT. PRENOVLJEN, ISBN 9789612712952
J. RAZPOTNIK: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino v 9. r. OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 978 9612712990
B. BEZNEC: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za fiziko v 9. razredu OŠ, MODRIJAN. PRENOVLJEN

ISBN 9789612416355
L. JAVORŠEK: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu OŠ, PIPINOVA
KNJIGA.
EAN: 978 – 961-93-354-20
DELOVNI ZVEZKI:
N. CAJHEN: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v
9.r. OŠ, 1. in 2. del, ROKUS KLETT.
EAN: 9789612711238
D. GOODEY, N. GOODEY: MESSAGES 4 Student's book, učbenik za angleščino v 9. razredu OŠ,
CUP, ROKUS KLETT. NEW EDITION
EAN: 978-961-271-700-1
(Učenci uporabljajo učbenik namesto delovnega zvezka in vanj rešujejo naloge.)
J. RAZPOTNIK: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 9. r. OŠ,
ROKUS KLETT. EAN: 9789612717902
ŽIGON, S.: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek s poskusi, MKZ
EAN: 9789610144649
D. DOLENC: KEMIJA DANES 2, delovni zvezek za kemijo v 9. razredu OŠ, DZS.
EAN: 978-961-020-282-0
H. VERDEV: RAZISKUJEM SLOVENIJO, samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu,
ROKUS KLETT.
EAN: 3831075925649
IZBIRNI PREDMET (kupijo starši):
G. MOTTA: WIR 3, učbenik za nemščino kot drugi tuj jezik, izbirni predmet v 9. razredu OŠ, ROKUS
KLETT.
EAN: 9789612094317
G. MOTTA: WIR 3, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu OŠ, ROKUS KLETT.
EAN: 9789612094300 ali 9789612714208
SODELOVANJE S STARŠI
Razredniki posameznih oddelkov:
Vlasta Rožič – 1. a, Danica Jakop Iršič – 1. b
Sonja Kugler – 2. a, Tina Juršič – 2. b
Marija Zorko – 3. a, Mojca Križnik – 3. b,
Irena Tušek – 4. a, Nataša Sedej – 4. b
Marija Bule – 5. a, Elvira Valant – 5. b
Damjana Hrovat – 6. a, Jernej Kobale – 6. b
Monika Kaluža – 7. a, Katja Medved – 7. b
Mateja Samastur – 8. a, Sabina Cmok – 8. b
Mojca Trobentar – 9. a, Darja Arh Centrih – 9. b
Govorilne ure:
Razredniki bodo imeli govorilne ure enkrat tedensko – dopoldne v svojih kabinetih.
Čas svojih govorilnih ur in govorilnih ur učiteljev razrednega učiteljskega zbora bodo razredniki
sporočili staršem na 1. roditeljskem sestanku.
Poleg govorilnih ur v dopoldanskem času, ko bodo učitelji dosegljivi v svojih kabinetih, bomo imeli
praviloma vsak prvi torek v mesecu skupne govorilne ure od 18.00 do 19.00 ure. Te govorilne ure
bodo organizirane v matičnih učilnicah. Takrat bodo na šoli dosegljivi vsi strokovni delavci.
Datumi popoldanskih skupnih govorilnih ur (7):
• torek, 3. oktobra
• torek, 7. novembra
• torek, 5. decembra
• torek, 9. januarja
• torek, 6. marca
• torek, 3. aprila
• torek, 8. maja

Roditeljski sestanki:
• 1. sestanek: četrtek, 7. septembra
• 2. sestanek: torek, 6. februarja
En roditeljski sestanek planira vsak razrednik glede na dejavnosti oddelka (tečaji, šole v naravi …).
Roditeljski sestanki bodo časovno potekali po triadah:
- 16.00, I. triada,
- 17.30, II. triada,
- 19.00, III. triada
Predavanja za starše:
- Rajsko otroštvo – peklensko mladostništvo,
dr. Viljem Ščuka: torek, 3. oktobra ob 17. uri v dvorani KS Ljubečna.
- Šola in družina v skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka,
dr. Zdenka Zalokar Divjak: torek, 7. novembra ob 17. uri v dvorani KS Ljubečna.

JUTRANJE VARSTVO
Za učence 1. razreda imamo organizirano jutranje varstvo od 6.00 ure do začetka pouka. Učenci, ki so
v jutranjem varstvu, gredo ob 7.30 uri na zajtrk v šolsko jedilnico. Jutranje varstvo vodita tedensko
menjaje Vlasta Rožič in Danica Jakop Iršič.
PODALJŠANO BIVANJE
Na šoli imamo pet oddelkov podaljšanega bivanja. Delo v oddelkih podaljšanega bivanja bo
organizirano fleksibilno, kar pomeni, da učence v kasnejših popoldanskih urah združujemo.
Učenci so lahko v podaljšanem bivanju od 11.30 do 16.30 ure.
Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja ( 120 ur ): Sabina Cmok – 10 ur, Klara Raznožnik – 10 ur,
Sonja Feldin - 10 ur, Tatjana Vodeb – 10 ur, Marjanca Tanšek – 25 ur, Bernarda Preložnik Kink – 15
ur, Suzana Miljević – 15 ur, Tamara Štukelj – 25 ur.
ŠOLSKA PREHRANA
•
•
•

zajtrk: 7.30 do 7.55 (1. razred)
malica: 9.35 do 9.55
kosilo: 11.45 do 12.20 ( 1. razred)
12.20 do 12.40 (2. do 9. razred brez učencev, ki so v OPB)
12.40 do 13.10 (OPB)
13.10 (učenci, ki imajo 6. uro šport)

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev in Zakonom za uravnoteženje javnih financ .
Zakon o šolski prehrani določa: organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za
šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad
izvajanjem tega zakona.
Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni
učenci v oskrbi. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko
tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše
minister, in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Prijava se lahko kadarkoli
prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.
PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO

Osnovna šola Ljubečna
Kocbekova cesta 40a
3202 Ljubečna

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek

□ mati □ oče □ druga oseba
Naslov

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

Naslov

EMŠO

Razred in

oddelek:

PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2017/2018
□ na zajtrk od ___________ dalje
□ na malico od __________ dalje
□ na kosilo od ___________ dalje
(V kvadratku označite svojo odločitev s križcem.)

Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano,
- z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske
prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo
pravočasno odjavljen,
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije.
Datum: ____________________
Podpis vlagatelja:__________________________
_________________________________________________________________________________
Navodila
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna
številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr. zavod za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež
zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom.
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se
posameznem obroku zapiše datum začetka.

pri

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2017/18
Staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojnoizobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem
mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Če družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku, mora dati vlogo za subvencijo malice
in subvencijo kosila na centru za socialno delo.
Subvencija malice:
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so
prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v
višini cene malice.
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:
• učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
• učenci, ki so prosilci za azil
• učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.
Subvencija kosila:
Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in
pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za
kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi
učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.
Na osnovi določil 6. člena Zakona o šolski prehrani je svet Osnovne šole Ljubečna obravnaval in
sprejel Pravila šolske prehrane Osnovne šole Ljubečna. Pravila med ostalim natančno določajo
prijave, odjave in plačilo obrokov:
Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom
Straši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu, po
elektronski pošti (tajnistvo@os-ljubecna.si), z obrazcem na spletni strani šole ali osebno pri poslovni
sekretarki.
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je
pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 10. ure.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka
sporočili v tajništvo šole, da bo prisoten pri pouku.
Plačilo polne cene obroka
V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka (tudi tisti, ki
imajo subvencionirano šolsko prehrano).
Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.
Cene šolskih obrokov v šolskem letu 2017/18
• zajtrk – 0,60 €,
• malica – 0,80 €,
• kosilo (1. do 5. razred) – 2,20 €,
• kosilo (6. do 9. razred) – 2,46 €.
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Za dodatni in dopolnilni pouk imamo na razpolago 18 ur na teden (po eno uro na oddelek). V dodatni
pouk so vključeni učenci, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, v
dopolnilni pouk pa tisti, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Učenci se vključujejo prostovoljno.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
Ta je namenjena učencem s posebnimi potrebami. V ta namen imamo na razpolago 9 ur (0.5 ure na
oddelek). 5 ur IUP bo namenjenih za delo z nadarjenimi učenci, 4 ure pa za delo z učenci z učnimi
težavami (2 uri za 1. in 2 uri za 2. razred).

POMOČ UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI IN RAZVOJNIMI TEŽAVAMI
Specialne pedagoginje bodo v sodelovanju z učiteljicami razrednega in predmetnega pouka izvajale
program posebne pomoči za učence s specifičnimi učnimi in razvojnimi težavami. Delo z 29-timi
učenci, vključenimi v specialno-pedagoško obravnavo, bo potekalo individualno izven oddelka.
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Za delo z nadarjenimi učenci bo namenjenih 175 ur, ki jih bodo izvajali različni izvajalci v večini v
strnjeni obliki.
Nadarjeni učenci lahko poleg ponujenih dodatnih vsebin sodelujejo pri raziskovalnih nalogah,
tekmovanjih iz znanja na različnih področjih ter tekmovanjih v športu. Njihovo delo bo koordinirala ga.
Sonja Kugler.

Razred
7. – 9.
4. - 9.
4. - 9.
4. – 9.
4. – 9.
4. – 7.
5. – 6.

Dejavnost
Raziskovalno delo
Poučno potepanje
Angleška delavnica
Likovna delavnica
Noč branja z delavnicami
Celje – moje mesto
Naravoslovna delavnica

Vodja dejavnosti
Marjeta Gradišnik Mirt
Helena Verdev, Sonja Kugler
Sabina Cmok
Urška Glavnik
Helena Verdev, Sabina Cmok
Sonja Kugler
Marjeta Gradišnik Mirt

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Do prilagajanja šolskih obveznosti so upravičeni učenci, ki pridobijo status:
1. Učenca perspektivnega športnika,
2. Učenca vrhunskega športnika,
3. Učenca perspektivnega mladega umetnika,
4. Učenca vrhunskega mladega umetnika.
Predlog za podelitev statusa podajo starši. Predlog skupaj z dokazili je treba predložiti razredniku
najkasneje do 30. septembra.
Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek
mednarodne vrednosti.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih
tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oz.
nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti..
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje
šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.
VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA UČENCA
……………………………………………..………………………… želimo, da naš otrok,
(Ime in priimek staršev učenca/ke)
………………….…………………, ………………….., ……………………………………
(Ime in priimek učenca/ke)
(dan, mesec, leto rojstva) (točen naslov bivališča)
iz ……….. razreda, v šolskem letu 2017/18 pridobi status
a. Učenca perspektivnega športnika: …………………………………………………...

(vrsta dejavnosti)
b. Učenca vrhunskega športnika: ……………………………………………………......
(vrsta dejavnosti)
c.

Učenca perspektivnega mladega umetnika: ………………………………………....
(vrsta dejavnosti)

d. Učenca vrhunskega mladega umetnika: ................................................................
(vrsta dejavnosti)

Datum: ……………….

Ime in priimek staršev ali skrbnikov

podpis

…………………………………….

………….......................

Obvezne priloge:
- potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi ( a )
- potrdilo, da dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti ( b )
- potrdilo o udeleževanju na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ( c )
- potrdilo o doseganju najvišjih mest na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ( d )
...................................................................................................................................................................
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred odločitvijo si v prvem izobraževalnem
obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje
oddelčnega učiteljskega zbora.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. To se uredi s pisnim dogovorom med šolo in
starši. Prilagodijo se zlasti obdobja obvezne navzočnosti pri pouku, obveznosti učenca pri pouku in
dejavnostih, načini in roki za ocenjevanje znanja in drugo.
Če učenec ne izpolnjuje pisno dogovorjenih obveznosti (pisni dogovor med šolo in starši) oziroma
zaradi kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko
status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora. Status
lahko učencu preneha tudi na zahtevo staršev učenca, s potekom časa za katerega mu je bil dodeljen,
ali če prenehajo razlogi zaradi katerih mu je bil status dodeljen, ali če ni več učenec šole, na kateri je
pridobil status, oziroma če se mu status odvzame. Učencu status lahko miruje zaradi bolezni oz.
poškodbe in drugih utemeljenih razlogov. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik,
učiteljski zbor ali starši učenca.
URNIK ZVONJENJA
Vsi učenci imajo pouk v eni izmeni. Urnik zvonjenja je naslednji:
• 1. ura: 8.00 do 8.45
• 2. ura : 8.50 do 9.35
• Malica: 9.35 do 9.55 (20 min)
• 3. ura: 9.55 do 10.40
• 4. ura: 10.45 do 11.30
• 5. ura: 11.35 do 12.20
• Kosilo: 12.20 do 12.40 (20 min)
• 6. ura: 12.40 do 13.20 (12.25 do 13.05 – športna vzgoja)

PROMETNA VARNOST
Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da
znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu, in jih morajo, dokler tega še ne zmorejo sami,
spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Skrb lokalnih skupnosti, šol,
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugih strokovnih organov in organizacij pa
mora biti, da poskrbijo za zagotavljanje pogojev za varstvo otrok (varne prometne površine,
preventivne dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju ceste na najnevarnejših mestih na
šolskih poteh), še posebej v prvem tednu septembra, ko se na prometnih površinah pojavljajo tudi
prvošolci.
Otroci v prometu
Otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi
sodobnega prometa. Številne raziskave so pokazale, da otroci do desetega leta še ne znajo in ne
zmorejo samostojno sodelovati v prometu. Pogostokrat pri tem pozabljamo, da zaradi majhnosti otroci
nimajo dobrega pregleda nad cesto.
Pri hoji in teku otroci niso dovolj spretni, predvsem pa imajo težave v prometu zaradi postopnosti
zaznavnega in spoznavnega razvoja. Tako ne smemo pozabiti, da:
-

nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli, zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne,
dobro slišijo, vendar ne vedo natančno, iz katere smeri slišijo vozilo,
ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj,
ne razlikujejo dobro pojmov levo, desno,
ne zmorejo dolgotrajne koncentracije,
njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj zamoti in
ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil, kot je npr. pravilo kako prečkamo cesto.
Iz navedenih dejstev je tako ogrožena tudi njihova varnost. Zato je ravno največ žrtev med otroki pešci
v starosti med četrtim in sedmim letom starosti.
Dejstvo, ki se ga morajo še kako dobro zavedati starši, je, da otroci posnemajo njihova dejanja v
prometu in so tako oni ključni vzor otrok v prometu. Še posebej velik življenjski mejnik pa jim
predstavlja prvi vstop v šolo, zato je potrebno prve septembrske dni nameniti otrokom in jih poučiti o
prometu in pravilnem prečkanju cest.
Prometna zakonodaja določa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

otroci smejo samostojno sodelovati v prometu, ko so starši popolnoma prepričani, da zmorejo
razumeti nevarnosti,
na poti osnovno šolo je obvezno spremstvo staršev ali otrok starejših od 10 let, če to dovolijo
starši,
ob zmanjšani vidljivosti je obvezna uporaba kresničk oziroma odsevnikov, ki ne smejo biti rdeče
barve in katerih odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm 2 ,
med potjo v šolo morajo učenci 1. in 2. razreda obvezno imeti okrog vratu rumeno rutico,
v primeru otrokove kršitve, se kaznuje njegove starše,
do 6. leta starosti lahko otrok vozi kolo zgolj na pešpoti,
otrok, ki nima kolesarskega izpita lahko med 6. in 8. letom vozi kolo v cestnem prometu zgolj ob
spremstvu staršev,
samodejno lahko otrok vozi kolo, ko opravi kolesarski izpit in je star najmanj 8 let,
otroci do 12 leta lahko sedijo med vožnjo le na zadnjih sedežih (ustrezni avtosedeži, jahači).

Prihajanje učencev v šolo in obnašanje v prometu
Učenci naše šole prihaja v šolo s šolskim prevozom, peš, s kolesom oziroma jih pripeljejo starši.
Učenci in starši morate poznati osnovna pravila obnašanja v prometu glede na različne načine
prihajanja v šolo in odhajanja domov.

Otrok - pešec
- Ko z otrokom hodimo po pločniku ali ob robu ceste, poskrbimo, da otrok hodi po notranji strani ter da
smo odrasli med njim in cesto. Držimo ga za roko in pazimo, da se nam ne izmuzne iz rok.
- Otroci se pogosto igrajo zunaj na igriščih in dvoriščih. Opozoriti jih moramo, da cesta ni igrišče, kar
pomeni, da ni primeren prostor za igro.
- Otroci naj bodo oblečeni v živobarvna oblačila, kadar so na cesti, uporabljajo pa naj tudi odsevna
telesa (kresničke, odsevne trakove), saj se zlahka znajdejo tudi v pogojih slabše vidljivosti in v mraku.
- Otroci, ki obiskujejo prvi ali drugi razred osnovne šole, morajo na poti v šolo in iz nje poleg kresničke
nositi še rumeno rutico okrog vratu.
- Pogovarjajmo se z otrokom, da nikoli ne sme steči na cesto ali ulico. Vedno naj se prej ustavi ob
robu cestišča, tudi če je na cesti njegova žoga ali hišni ljubljenček.
- Otroci do 10. leta starosti ne smejo samostojno sodelovati v prometu, vedno morajo imeti spremstvo
odrasle osebe, ki jih vodi in uči pravil in varnosti v prometu.
- Skupaj z otrokom se dogovorimo in izberimo najvarnejšo pot do šole in do prijatelja. Pot naj bo čim
krajša in naj prečka čim manj cest.
- Otroka, mlajšega od 10 let, ne smemo pustiti, da bi sam prečkal cesto, vendar ga čim prej začnimo
učiti tehnik pravilnega prečkanja ceste brez prehoda za pešce, na prehodu za pešce in na prehodu za
pešce, ki je urejen s semaforjem.
Otrok – potnik v osebnem avtomobilu
- Otrokova varnost se v avtomobilu prične s pravilno pripetostjo.
- Poškodbe otrok v avtomobilu najlažje preprečimo tako, da otroka namestimo in pripnemo z
varnostnim avtosedežem.
Uporaba avtosedeža:
- Od teže vašega otroka je odvisno, kakšen tip otroškega avtosedeža potrebuje vaš otrok.
- Preverite, ali je otroški avtosedež primeren za vaš avto.
- Še preden pričnete z vožnjo, se prepričajte, ali je avtosedež pravilno pripet.
- Otroški varnostni pasovi morajo biti primerno naravnani.
- Nikoli ne naravnavajte otroškega avtosedeža med vožnjo.
- Avtosedeža ne uporabljajte več, če ste imeli avtomobilsko nesrečo.
- Ne kupujte ali prodajajte rabljenega avtosedeža.
- Če je sprednji sedež opremljen z varnostnim mehom, avtosedeža nikoli ne namestite spredaj.
- Izogibajte se parkiranju avtomobila na direktnem soncu takrat, ko imate s seboj avtosedež, saj se
plastični oziroma kovinski deli lahko močno segrejejo in lahko povzročijo opekline.
- Kupite samo takšen otroški avtosedež, ki je skladen z zadnjimi varnostnimi evropskimi standardi.
- Poskrbite, da se bo otrok v sedežu dobro počutil. Posebno pozornost namenite poteku varnostnega
pasu. Ta mora biti prilagojen otrokovi velikost in mora potekati prek ramen, nikakor pa ne prek vratu.
- Otroka pripnite v sedež pred vsako, še tako kratko vožnjo. Le s tem mu boste jasno sporočili, da
mora biti v sedežu vedno pripet.
- Seveda morajo biti tudi voznik in sopotniki pripeti z varnostnimi pasovi. Otroku mirno razložite, da je
to zaradi njegove varnosti, ne strašite ga z grozljivimi zgodbicami.
- Če namestite otroški varnostni sedež na prednji sedež v avtu, se prepričajte, da je izklopljen
varnostni meh. Če varnostni meh ni izklopljen, lahko ob sprožitvi poškoduje otroka.
Otrok - kolesar
- Kljub temu da se nas večina nauči voziti kolo že v zgodnjih letih, ima marsikateri otrok še težave z
obvladovanjem samega kolesa in z ravnotežjem.
- Usposabljanje otrok za varno vožnjo s kolesom v prometu je odgovorna naloga, pri kateri morajo za
končni uspeh sodelovati tudi starši: z zgledom, strpnostjo, potrpežljivostjo in spodbudo.
- Ker so otroci na cesti izredno ranljivi, jih moramo dobro opozoriti na nevarnosti in samozaščitna
dejanja.
- Otroci z opravljenim kolesarskim izpitom dobijo vozniško dovoljenje, ki jim ne omejuje vožnje s
kolesom. Vozijo lahko po vseh za kolesarje dovoljenih javnih prometnih površinah. Torej lahko zaidejo
tudi v najbolj zapletene in nevarne prometne in križiščne situacije.
Otroci se učijo tudi s pomočjo opazovanja, zato tudi sami sledimo navodilom, ki jih dajemo otrokom:
- Kolesarska čelada je obvezna za vse otroke, ki se vozijo s kolesom, pa tudi za tiste, ki se na kolesu
vozijo kot potniki.
- Da bi bolje poskrbeli za svojo varnost ter bili tudi zgled otrokom, naj bi čelade nosili tudi vsi ostali
kolesarji.

- Preden zapeljemo na cesto, pogledamo levo in desno ter spet levo in tako preverimo, ali je
vključevanje na cesto varno.
- Ustavimo pred znakom STOP ter dosledno upoštevajmo vso prometno signalizacijo.
- Vedno nakažemo drugim udeležencem v prometu, kaj nameravamo storiti - nakažemo smer
zavijanja ...
- Če vozimo po prometni cesti, vozimo po desni strani.
- Če se vozimo v skupini, vozimo eden za drugim.
Tako kolesar kot kolo sta še bolje vidna z dodatnimi odsevnimi telesi, kresničkami, odsevnimi trakovi,
svetlimi oblačili in obutvijo, zato poskrbimo, da bodo otroci na cesti vidni tako podnevi kot v večernih
urah.
Naučimo otroke, da je med vožnjo s kolesom prepovedano:
- spuščati krmilo kolesa iz rok,
- dvigovati noge s pedal,
- voditi, vleči ali potiskati druga vozila,
- pustiti se vleči ali potiskati,
- voziti predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji.
Kolesarska čelada – in glava bo cela!
- Nošenje kolesarske čelade zmanjša kolesarjevo tveganje za hujšo poškodbo glave. Čelada ublaži
udarec in ga ob trčenju porazdeli po površini čelade, ne pa po glavi. Glede na možne hude poškodbe
glave je čelada ceneno zaščitno sredstvo.
- Izberite čelado, primerno otrokovi starosti.
- Čelada se mora udobno prilegati glavi in ne sme drseti z nje, segati pa mora globoko na čelo,
približno tri centimetre nad obrvi.
- Kupite samo čelado, ki ima znotraj prilepljeno nalepko s certifikatom; nalepka pomeni, da je bila
čelada izdelana v skladu z osnovnimi varnostnimi standardi.
- Preverite, kako je z zapenjanjem na paščku - zaponka naj se z lahkoto odpenja oziroma zapenja.
- Čelada naj bo lahka, po možnosti naj ima odprtine za prezračevanje, pa tudi opazna naj bo,
predvsem pa naj bo otroku všeč. Tako povečamo možnost, da bo otrok redno uporabljal čelado!
Otrok – potnik na šolskem avtobusu
- Skupaj s starši izberite najvarnejšo pot na avtobusno postajališče.
- Na avtobusno postajališče pridite vsaj 5 min pred prihodom avtobusa.
- Ko pripelje avtobus, počakajte, da se ustavi, da voznik odpre vrata in vam dovoli vstop.
- Pred vstopom v avtobus se postavite v kolono, saj boste tako omogočili varnejši vstop.
- Paziti morate, da vam vrata avtobusa ne bi priprla ohlapnih oblačil, naramnic šolskih torb ...
- Na postajališčih, kjer ni pločnika, morate po izstopu iz avtobusa počakati, da avtobus odpelje in
šele nato nadaljujete svojo pot.
- Če avtobus stoji na postajališču in želite prečkati cesto na mestu, kjer ni pločnika, morate cesto
vedno prečkati pred avtobusom. Ustavite se pred robom avtobusa in se s pogledom levo – desno –
levo prepričajte, da je prečkanje varno.
- Na avtobusu upoštevamo voznikova navodila..
- Med vožnjo smo pripeti z varnostnim pasom.
- Na sedežu smo vedno obrnjeni v smer vožnje.
- Med vožnjo ne motimo voznika.
- Na avtobusu nismo glasni.
- Skozi odprto okno se ne sklanjamo, ne iztegujemo rok in ne mečemo smeti.
- Na avtobusu se ne prerivamo.
- Med vožnjo ne uživamo hrane in pijače.
Digitalizirani načrti šolskih poti OŠ Ljubečna
Načrti šolskih poti OŠ Ljubečna so izdelani v digitalni obliki in so dostopni na spletni strani šole.
Datoteka z izrisanimi šolskimi potmi je dostopna na povezavi: Digitalni načrt šolskih poti OŠ Ljubečna
in jo je možno pregledovati v aplikaciji Google Earth.
Na spletni strani šole so tudi navodila za uporabo aplikacije Lilly&Val, ki omogoča ogled naših šolskih
poti na pametnih telefonih.
Vozni red šolskih avtobusnih prevozov
S pogodbenimi avtobusnimi prevozi skušamo omogočiti kar najboljše avtobusne povezave iz vseh

delov našega šolskega okoliša. Imamo dva pogodbena avtobusa za prihod v šolo in tri za odhod
domov. Prvi pripelje učence z Vrh, Teharij, Slanc, Bukovžlaka, Začreta in Glinskega, drugi pa iz
Trnovelj, Zadobrove in Pristave. Avtobusa prispeta v šolo ob 7.45 uri. S prvim in drugim avtobusom se
odpeljejo učenci domov ob 13.30 uri, tretji avtobus, ki povezuje obe relaciji, pa odpelje iz šole ob 14.20
uri.
Učenci lahko v dneh šolskega pouka koristijo tudi vse redne avtobusne linije.

LINIJA: VRHE, SV. ANA – SLANCE – ZAČRET –
GLINSKO-LJUBEČNA, šola
Š
Postaje
Š
1
Postajališča
2
7:15
Vrhe, Sv. Ana
14:00
7:18
Slance
13:57
7:19
Bukovžlak, Vrečar
13:56
7:20
Bukovžlak Gobec K 13:55
7:22
Trnovlje Plinarna
13:53
7:24
Trnovlje Gaji
13:51
7:26
Začret K
13:49
7:28
Trnovlje Obrtna c.
13:47
Pav.
7:30
Začret K
13:45
7:32
Začret
13:43
7:37
Glinsko
13:38
7:40
Žepina K
13:35
7:42
Žepina
13:33
7:45
Ljubečna (šola)
13:30
LINIJA: CELJE - TRNOVLJE - ZADOBROVA PRISTAVA - LJUBEČNA, šola
Š
Postaje
Š
1
Postajališča
2
7:17
7:18
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:29
7:30
7:32
7:34
7:37
7:39
7:41
7:44
7:45

Celje Marib.c.
Interspar
Trnovlje Murko
Trnovlje Štor
Trnovlje Ratej
Zadobrova
Zadobrova Kveder
Zadobrova
Zadobrova Vogrinc
Arclin K
Ljubečna Mravlje
Ljubečna GD
Šmiklavž pri Šk.vasi
Pristava/Vojniku K
Šmiklavž pri Šk.vasi
Ljubečna GD
Ljubečna šola

13:57
13:56
13:54
13:52
13:50
13:48
13:46
13:44
13:45
13:43
13:41
13:38
13:36
13:34
13:31
13:30

LINIJA: BOVŠE - LJUBEČNA (šola)
Š
1

Postaje
Postajališča

Š
2

Š
3

7:30
7:33
7:45
7:49
7:53

Bovše
Razgor
Pristava K
Šmiklavž
Ljubečna (šola)

13:29
13:26
13:11
13:08
13:03

14:19
14:16
14:01
13:58
13:53

Postajališča 2. avtobusa za prevoz iz šole domov
OŠ Ljubečna – 14.20
Žepina K – 14.23
Žepina – 14.25
Ljubečna Mravlje – 14.29
Arclin K – 14.31
Zadobrova Vogrinc – 14.32
Zadobrova – 14.33
Trnovlje Ratej – 14.34
Trnovlje Štor – 14.36
Trnovlje Murko – 14.38
Spodnja Hudinja – 14.39
Interšpar – 14.41
Trnovlje plinarna – 14.43
Trnovlje Gaji – 14.45
Trnovlje Kolenc – 14.46
Začret K – 14.47
Začret Pantner – 14.48
Začret K – 14.49
Bukovžlak – 14.53
Slance – 14.54
Teharje – 14.55
Izvajalec pogodbenih šolskih prevozov je Izletnik Celje d. d.. Učenci opravičeni do vožnje s
šolskimi prevozi, bodo prejeli čip vozovnico, ki bo veljala za relacijo, za katero je bila izdana. Učenec
je dolžan pokazati čip vozovnico vozniku ob vstopu v vozilo. V primeru izgube ali poškodbe te
vozovnice, krijejo stroške za izdajo nove učenci oz. njihovi starši.
Pravila obnašanja na šolskem avtobusu (Izletnik Celje, MO Celje):
1. Učenci odhajajo na postajališče po dogovorjenem urniku v spremstvu spremljevalca.
2. Na avtobus počakajo mirno na predvidenem mestu.
3. Učenec se sme voziti samo s šolskim prevozom, ki mu je odobren oz. je dogovorjen z vodstvom
šole.
4. Pri vstopu v vozilo je učenec dolžan povedati svoje ime in razred, če se preverja prisotnost.
5. Na avtobus učenci vstopajo mirno, tako da zagotovijo varen vstop sebi in ostalim potnikom.
6. Sprednji sedeži na avtobusu so namenjeni učencem z gibalnimi težavami ali poškodbami.
7. Za primerno vedenje na šolskih prevozih je odgovoren vsak učenec zase. Ob kršitvah odgovarja
prevozniku (Izletnik Celje). Šola odgovarja za učence (dokler ima odobrenega spremljevalca za
šolske prevoze) do vstopa na avtobus.
8. Učenec mora v avtobusu upoštevati pravila obnašanja ter navodila voznika, paziti na red in čistočo.
V primeru nastale škode zaradi malomarnosti mora učenec (oz. njegovi starši) prevozniku poravnati
škodo.
9. Zaradi varnosti je hoja v avtobusu med vožnjo prepovedana. Učenec mora sedeti na svojem sedežu
pripet z varnostnim pasom.
10. Ob nepravilnostih v zvezi s prevozi se starši lahko obrnejo na šolo.

IZJAVA O SEZNANITVI S PRAVILI OBNAŠANJA NA ŠOLSKEM AVTOBUSU
Šola: OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
Priimek in ime učenca: _______________________________________
Razred: __________
Spodaj podpisani (-a), izjavljam, da sem prebral (-a) in razumel (-a) Pravila obnašanja na šolskem
avtobusu s pripadajočimi navodili ter, da jih bo moj otrok upošteval in se po njih ravnal (-a).

V ______________________, dne ______________

Podpis starša oziroma zakonitega zastopnika: _____________________________________
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Zdravstveno preventivni program na šolah poteka po Pravilniku za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni.
Zdravnik šole je gospa Andreja Golnar, dr. med., spec. spl. med. Kontaktna oseba za izvedbo
sistematičnih pregledov bo VMS, gospa Simona Hliš.
Zdravstveno vzgojna predavanja bodo potekala v okviru sistematičnih pregledov in po dogovoru glede
na priložen program ter aktualno problematiko na šoli.
Okvirni mesečni razpored zdravstveno preventivnega programa:
September:
Sistematični pregledi učencev osmih razredov. Pregled vključuje odvzem krvi, urina in preizkus
sluha z audiometrom, ter poklicno usmeritev.
Oktober:
Sistematični pregledi učencev šestih razredov. Pregled vključuje tudi cepljenje deklic proti
Humanem papiloma virusu. Deklice bodo cepljene dvakrat, prvič ob sistematičnem pregledu in drugič
čez šest mesecev. Na drugo dozo cepljenja bodo deklice vabljene s starši. Cepljenje ni obvezno, zato
morajo starši podpisati izjavo, da se s cepljenjem strinjajo.
Januar:
Medicinsko poklicno usmerjanje - timska obravnava na šoli in po potrebi izdajanje zdravniških
potrdil za vpis v srednje šole.
Marec, April:
Sistematični pregledi učencev tretjih razredov. Ob pregledu bodo cepljeni proti davici, tetanusu in
oslovskemu kašlju.
Sistematični pregledi učencev prvih razredov. Pregled vključuje tudi cepljenje proti hepatitisu B
(tretja doza) in audiometrijo.
April, Maj:
Pregledi otrok pred vstopom v šolo. Vstopniki bodo cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in
proti hepatitisu B (prva doza). Po štirih tednih bodo cepljeni še z drugo dozo proti hepatitisu B. Otroke
ob pregledih spremljajo starši.
Celoletna opravičila od pouka športa
Celoletna opravičila od pouka športa pridobivajo otroci skupaj s starši pri lečečih zdravnikih.
Opravičila za izostanke od pouka
Učenec dobi zdravniško opravičilo, če manjka več kot pet šolskih dni in je obiskal zdravnika.
Sistematični pregledi in cepljenja bodo potekali v Dispanzerju za šolske otroke in mladino Celje v
dopoldanskem času. Učence spremlja razrednik. Sistematični pregled traja predvidoma 4 do 5 ur in
obsega: zdravstveno vzgojo, pregled zdravstvene dokumentacije, osebno in družinsko anamnezo,
socialno anamnezo, somatski pregled, razgovor z razrednikom, obvestila osebnim zdravnikom in

staršem, cepljenja po programu. Na koncu sistematičnega pregleda bo vsak otrok dobil pisno
obvestilo staršem o opravljenem sistematičnem pregledu.
Delo v Dispanzerju za šolske otroke in mladino poteka vsakodnevno od 7. do 14. ure (razpored
zdravnic je na oglasni deski v dispanzerju, dosegljiv pa je tudi na internetu) in od 13. do 20. ure. Ob
sobotah poteka dežurna služba od 8. do 16.30 ure. Enkrat tedensko bo vsaka zdravnica popoldne na
razpolago svojim pacientom, izjemoma pa tudi drugim (nujna stanja).
V okviru sistematičnih pregledov bo potekal tudi program zdravstvene vzgoje:
1. razred: Zdrav način življenja prvošolca
3. razred: Preživljanje prostega časa
6. razred: Odraščanje
8. razred: Gibam se
Učenci bodo deležni tudi vzgoje za zdravje v obsegu dveh ur na razred, ki jo bodo izvajali zdravstveni
delavci. Vsebine bodo naslednje:
1. razred: Zdrave navade – spodbujamo zdrave navade prvošolcev
2. razred: Osebna higiena
3. razred: Zdrav način življenja
4. razred: Preprečevanje poškodb
5. razred: Zasvojenost
6. razred: Odraščanje
7. razred: Duševno zdravje – Pozitivna samopodoba in stres
8. razred: Medsebojni odnosi (komunikacija, spoštovanje/samospoštovanje)
9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost
Kontaktna oseba za vzgojo za zdravje bo VMS, gospa Albina Preložnik.

VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE LJUBEČNA
Obsega:
1. Temeljne vrednote in vzgojna načela
2. Vzgojne dejavnosti
3. Pohvale, priznanja in nagrade
4. Vzgojne postopke in ukrepe
5. Sodelovanje s starši
1. TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA
Skupne vrednote so:
SPOŠTOVANJE (vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin).
ODGOVORNOST (vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja,
do drugih ljudi, svoje kulture in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij).
DELAVNOST (pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje).
Vzgojna načela so postopki, s katerimi bomo lahko navedene vrednote uresničevali:
NAČELO SPOŠTOVANJA UČENCEV IN VZAJEMNEGA SPOŠTOVANJA – pri vzgoji in
vzpostavljanju discipline spoštovati otrokovo človeško dostojanstvo.
NAČELO ZDRUŽEVANJA PRAVIC, ODGOVORNOSTI IN PRAVIL - vsaka pravica nosi s seboj tudi
dolžnost.
NAČELO OSEBNEGA VZGLEDA – zgled v prvi vrsti ni beseda, ampak ravnanje in dejanje.

2. VZGOJNE DEJAVNOSTI
a) Sistemske PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI so sestavina celovite
kulture šole in se izražajo v vsakodnevni šolski praksi:
- KVALITETEN POUK
Jasno in zelo natančno podana navodila in pravila, ki ohranjajo osebni in medosebni red v razredu,
točnost učiteljev, pestra izbira metod dela, več zadolžitev, delo v paru, vzpodbujanje napredka,
podajati informacije po vseh kanalih: vidni, slušni, tipni, kinestetični.
- NAČINI SPREMLJANJA NAPREDKA UČENCEV, NAČINI OCENJEVANJA
Sprotno preverjanje, diferenciacija pri ocenjevanju, izdelani in jasno predstavljeni kriteriji ocenjevanja
in samoocenjevanja napredka.
- USKLAJENOST PEDAGOŠKIH DELAVCEV
Dogovori in izvedbe znotraj tima, aktiva, redno sodelovanje in izmenjavanje izkušenj.
- NAČRTOVANJE RAZREDNIH UR
Dosledno izvajanje sklopa načrtovanih vsebin.
Skozi zgodbe z vzgojno vsebino učencem približamo smiselnost primernega vedenja in ravnanja.
- OBLIKOVANJE ODDELČNIH DOGOVOROV
- POUDARJANJE ZGLEDNEGA VEDENJA UČENCEV IN POGOVARJANJE O TEM
Obisk pisatelja, slikarja ali skladatelja.
b) Projektne PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI
DELAVNICE ZA UČENCE:
- Pri razrednih urah - igranje vlog.
- Učiti se postopka mediacija - mediator na dnevih dejavnosti.
PROJEKT ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV
- Dobrodelna prireditev - že vpeljan projekt novoletnega bazarja.
- Tekmovanje razrednih skupnosti “v smislu ohranjanja primerne discipline pri pouku”.
ŠOLSKI PARLAMENT
c) OBLIKE SVETOVANJA IN USMERJANJA:
OSEBNI SVETOVALNI POGOVORI
Razrednik, svetovalna delavka
VZPODBUJANJE SAMOVREDNOTENJA (SAMOPRESOJA)
Pisanje spisov na temo napačnih ravnanj.
RESTITUCIJA
Je pristop, ki zajema predvsem skrb za popravilo škode namesto uporabe kazni. Je nadomestilo kazni
z dobrim delom. Je zelo učinkovito, a zahtevno vzgojno sredstvo, kjer je potrebno dosledno uporabljati
njene pojme. Zato dobra dela ne smejo biti kazen in služiti le za “popravo krivic”.
3. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo: oddelčne skupnosti in
skupnost učencev šole, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti, ravnatelj, starši.
POHVALE
Pohvale so lahko ustne po šolskem radiu ali pisne, po internetu.
Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so
ustno pohvaljeni.
Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje
učenca.
Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.
Pisne pohvale se podeljujejo:
- tistemu, ki redno kaže sočuten, empatičen odnos do sošolcev,
- za javni nastop zunaj šole,
- za dosledno upoštevanje pravil, odgovornost,

- za vzornost po kriterijih, ki so jih oblikovali učenci te šole,
- za prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih
dejavnostih šole,
- za bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom,
- za doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij
znanja in delovanja,
- za posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole,
- za nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
- za aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo
šole.
Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj
šole.
RAZREDNIK podeli priznanje VZORNEMU UČENCU-KI razreda.
PRIZNANJA
Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za
celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.
Priznanja se izrekajo za:
- večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,
- doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje
celotne države,
- večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih,
- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.
NAGRADE
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi
ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem.
Praviloma so nagrade knjige. Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku šolskega leta na
slavnosten način.
NAGRADNI IZLET ZA UČENCE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Nagradni izlet je namenjen tistim izbranim učencem iz oddelkov II. in III. triade, ki izstopajo po učnem
uspehu, doseženih priznanjih, delu v oddelčni skupnosti in vedenju. Izbere jih razrednik oddelka.
4. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
Postopki:
SVETOVALNI POGOVOR, pri katerem iščemo možnost in priložnost za spremembo neustreznega
vedenja (učenec, starši, strokovni delavci, ki skupaj oblikujejo posledice kršitev sprejetih vrednot oz.
dogovorjenih pravil.)
Dogovor za spreminjanje lastnega ravnanja:
- ustni dogovor,
- pisni dogovor za reševanje problema po kratkih korakih, (učitelj spodbudi učenca, da sam najde
najboljšo uresničljivo rešitev, se dogovorita za način spreminjanja dogovorjenega: dogovorita tudi
datum ponovnega srečanja),
- učenec poroča o svojih ravnanjih z vidika uspeha oz. neuspeha in načrtuje nove možnosti za
drugačno, bolj učinkovito, odgovorno ravnanje.
Vzgojni ukrepi so posledica kršitev hišnega in šolskega reda. Šele po predhodnih vzgojnih
dejavnostih in postopkih uporabimo vzgojne ukrepe.
Ukrepi:
- POVEČAN NADZOR NAD UČENCEM v času, ko ni pri pouku.
- ZADRŽANJE NA RAZGOVORU PO POUKU v soglasju s starši.
- DODATNO SPREMSTVO ALI ORGANIZIRAN NADOMESTNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
PROCES V ŠOLI.
- ODSTRANITEV OD POUKA in kratkotrajna premestitev v sosednji oddelek v dogovoru z
učiteljicama.
- ZAČASNI ODVZEM NAPRAVE ALI PREDMETA.

- UKINITEV PRAVIC iz naslova statusa.
- PREKINITEV AKTIVNOSTI (IGRE) IN PREMIŠLJEVANJE O RAVNANJU.
- VSAKOTEDENSKI KONTAKTI S STARŠI.
- DODATNA ZAPOSLITEV, PRILAGOJENA NALOGA.
Vzgojni opomini (60. f člen Zakona o osnovni šoli):
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom,
drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso
dosegli namena.
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih
organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v
letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.
Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem
opominu šola starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem
opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.
Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku.
Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi
in akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola predhodno že izvedla.
Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki
zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisni
obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik
oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor.
O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke.
Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor.
5. INFORMIRANJE UČENCEV IN SODELOVANJE S STARŠI
Obvestila objavlja vodstvo šole in strokovni delavci za vse učence hkrati po šolskem radiu ob koncu 3.
šolske ure. Nekatera obvestila dobijo starši in učenci v ustni in pisni obliki, druga pa so objavljena na
oglasnih deskah na hodnikih, na spletni strani šole in v šolski publikaciji.
Delavci šole, učenci in starši ter skrbniki razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na vzgojnem področju.
Vzajemno sodelujejo pri oblikovanju življenja in dela šole, različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih
in oblikovanju akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti.
RODITELJSKI SESTANKI
- tematski roditeljski sestanki
- predavanja za starše
GOVORILNE URE
- samo osebni pogovor o vzgojni problematiki
INTERNETNA STRAN
- predstavitev publikacije, pravil šolskega in hišnega reda ter vzgojnega načrta.
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE LJUBEČNA
Obsegajo:
1. Dolžnosti in odgovornosti učencev
2. Načini zagotavljanja varnosti
3. Pravila obnašanja in ravnanja ter njihove kršitve

4. Načini izvajanja vzgojnih ukrepov
5. Načini organiziranosti učencev
6. Opravičevanje odsotnosti
7. Organizacija zagotavljanja zdravstvenega varstva učencev
1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
Dolžnosti in odgovornost učenca so:
- da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do
individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
- da izpolni osnovnošolsko obveznost,
- da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
- da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
- da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
- da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter
osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
- da spoštuje pravila šolskega in hišnega reda,
- da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega
namerno ne poškoduje,
- da se spoštljivo vede do drugih,
- da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti
učencev šole,
- da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
2. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
Zaradi varnosti učenci v šolo ne prihajajo s kolesom z motorjem in z rolerji. V okolici šole in po
šolskem igrišču ni dovoljena vožnja z motornim kolesom oziroma s kakršnimi koli prevoznimi sredstvi.
Na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu se morajo učenci vesti kulturno, v avtobus
vstopajo mirno, brez prerivanja. Med vožnjo ne motijo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo
varnosti sebe in drugih.
Varnost bomo zagotavljali z upoštevanjem sprejetih pravil in z naslednjimi aktivnostmi:
- oblikujemo oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
- občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah učencev z
namenom, da učencem zagotovimo varnost oziroma nemoten pouk,
- na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja
ipd. zagotavljamo ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter
skrbimo, da vstopajo in izstopajo samo na začetni in končni postaji,
- zagotavljamo, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
- zagotavljamo učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice,
- nadzorujemo vstopanje v avtobuse pred šolo,
- organiziramo dežurstvo učiteljev in učencev,
- opredelimo čas in namen uporabe igrišč in igral,
- varujemo in nadziramo vstopanje v šolo; dosledno zaklepanje in prihajanje skozi glavni vhod in
vestno zapisovanje vseh, ki prihajajo v šolo.
Po dogovoru s starši pri dežurstvu sodelujejo učenci 7., 8. in 9. razreda, ki izpolnjujejo pogoje,
navedene v mapi dežurstev. Na prostoru, ki je temu namenjen, se sme zadrževati le dežurni učenec.
3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA TER NJIHOVE KRŠITVE
Skrb za dober odnos med učiteljem in učencem je odgovornost obeh. Starši in skrbniki so dolžni skrbeti
za ugodno družinsko okolje in omogočiti pogoje za uspešno šolsko delo.
Potrebno je spoštovati pravice učencev in vseh delavcev šole ter imeti spoštljiv in strpen odnos do
individualnosti, veroizpovedi, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, rase in spola.
PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD DOMOV:
- učenci prihajajo v šolo največ 15 minut pred začetkom pouka ali drugih dejavnosti in se tudi po
zaključku pouka ne zadržujejo več na šolskem prostoru. V šolo lahko prihajajo tudi prej, če se
pripravljajo na pouk v šolski knjižnici, kjer je ves čas prisotna knjižničarka,

- iz šole učenci ne smejo oditi med poukom in odmori brez dovoljenja razrednika ali dežurnega
učitelja,
- učenci, ki zamudijo začetek pouka, morajo takoj v razred in se opravičiti učitelju.
PRAVILA VEDENJA V GARDEROBI IN ŠOLSKIH PROSTORIH:
- obleko, obutev, dežnike in pokrivala hranimo v garderobi oz. garderobni omarici,
- učenec sme v garderobo le z dovoljenjem učiteljice,
- športno opremo nosimo s seboj oz. je v matični učilnici (za učence 1.-5. r),
- torbe so med kosilom zložene,
- garderoba je v času pouka zaklenjena (do 12.20 ure),
- za potrebe učencev, ki pridejo kasneje ali odidejo prej, garderobo odklene učiteljica (na razredni
stopnji) oz. dežurni učenec na predmetni stopnji,
- v učiteljev kabinet in zbornico smejo učenci le z dovoljenjem,
- k pouku in dejavnostim hodimo oblečeni primerno letnemu času in vremenu (ne pomanjkljivo in
zdravju škodljivo ter spodobno; odsvetovane so prekratke majice, prevelik dekolte, prevelike hlače, iz
katerih kukajo spodnjice),
- več poudarka pri negi telesa posvečamo čistosti nohtov, las in telesa, svežemu perilu, nogavicam in
oblačilom kot pa kozmetiki,
- barvanje las, nohtov in ličenje obraza naj bo skromno in nevpadljivo ali celo brez ličil.
POUK IN OSTALE ŠOLSKE DEJAVNOSTI:
- med vzgojno-izobraževalnim delom na šoli velja disciplina, ki obsega točnost, prinašanje
pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog, izogibanje
dejavnostim, ki povzročajo hrup, žalijo sošolce, učitelje, ostale delavce šole,
- med poukom in odmori v šolskih prostorih ni dovoljeno lovljenje, prerivanje, kričanje in spotikanje
drugih,
- dežurni učenci v oddelku morajo javiti ravnatelju, pomočnici ravnatelja ali tajnici odsotnost učitelja 5
minut po zvonjenju,
- med poukom in ostalimi dejavnostmi se mobilnega telefona, MP3 ne uporablja in se z njegovo
uporabo ne ovira šolskega dela,
- učenci s svojim vedenjem ne ogrožajo ali vznemirjajo drugih učencev (fizično obračunavanje,
zmerjanje, zasmehovanje, poniževanje, izsiljevanje, nadlegovanje z otipavanjem ali besedno
nadlegovanje),
- učencem ni dovoljeno v šolo prinašati predmetov, ki s šolskim delom niso povezani, fotoaparata ali
fotoaparata na mobilnem telefonu se ne uporablja za fotografiranje sošolcev in drugega osebja šole
brez njihovega soglasja,
- učenci, ki gredo v šoli v naravi, ne smejo imeti s sabo mobilnih telefonov, fotoaparatov in ostalih
avdio vizualnih naprav,
- učenci v šoli obvezno uporabljajo šolske copate, pri športni vzgoji pa čiste športne copate,
- učenci spoštujejo navodila in usmeritve delavcev šole ter upoštevajo določila o umirjenem gibanju in
zadrževanju v šolskih prostorih,
- sporov se ne rešuje z nasiljem (fizično, verbalno ali psihično),
- do šolske in tuje lastnine je potrebno imeti odgovoren odnos ter paziti, da se namerno ali nenamerno
ne uničuje (razbija, kruši ...) stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric, učnih pripomočkov in da
se po njih ne piše oz. vrezuje v njihovo površino,
- namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo so učenci dolžni poravnati šoli ali oškodovanim
posameznikom,
- paziti je potrebno na red in čistočo šolskih prostorov ter okolice,
- v šolskih prostorih in okolici šole je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih
psihoaktivnih sredstev, energijskih napitkov, energetskih ploščic in vseh izdelkov, ki škodujejo zdravju
in razvoju mladoletnikov. Prav tako je prepovedano prinašanje in posedovanje teh snovi v šolo, njeno
okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov,
- v šolo je prepovedano prinašati pirotehnična sredstva.
MALICA IN KOSILO:
- učenci pred jedjo poskrbijo za higieno rok, malicajo na svojem mestu, pospravijo za seboj in učilnico
zapustijo ob 9.45 uri,
- pri kosilu upoštevajo pravila kulturnega prehranjevanja.

POSLEDICE NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI:
DOLŽNOST
ODGOVORNOST

NEODGOVORNO
RAVNANJE

POSLEDICE KRŠITVE

TOČNO PRIHAJANJE
K POUKU

Učenec zamudi!

V I. in II. triadi otrok še ni odgovoren za zamudo:
pogovor s starši. Obveščanje staršev,
neopravičena ura (če je zadržan pri učiteljici
prejšnje ure-NE).

PRINAŠANJE
ŠOLSKIH
POTREBŠČIN
K POUKU

Nima zvezka, delovnega
zvezka, učbenika,
urejenih pisal,
geometrijskega orodja,
ravnila!

Doma prepiše snov z lista, do naslednje učne ure
mora rešiti naloge, vaje, prepisati snov, podpis in
seznanitev staršev, zadolžitve znotraj razreda.

IMETI USTREZNO
ŠPORTNO OPREMO

Nima ustrezne športne
opreme
(primerno oblačilo, športni
copati, spete dolge lasetudi fantje!, odstranjen
nakit, uro in ličila)!

Obvestilo, podpis staršev (RS).
Pri uri ŠVZ v telovadnici sodeluje bos, (brez
copat), zunaj v športnih copatih pri dejavnostih, ki
jih določi učitelj.

OPRAVITI DOMAČE
NALOGE

Nima napisane domače
naloge, ni opravil
domačega dela!

Zapis datuma, podpis staršev, takojšnja
seznanitev staršev, opravljanje domače naloge po
pouku v soglasju staršev.

NOŠENJE RUMENE
RUTICE (1., 2. r)

Nima rumene rutice!

Podpis in obvestilo staršem. Dodatne naloge,
delo v razredu.

NEMOTEČE SLEDITI
RAZLAGI, POUKU

Moti pouk! Ne sodeluje,
se igra.

Kratkotrajna premestitev, presesti bliže k katedru,
dodatna naloga.

TIHO IGRANJE V
KOTIČKIH (OPB)

Kričanje, ropotanje!

Kratko razmišljanje o obnašanju.

4. NAČINI IZVAJANA VZGOJNIH UKREPOV
Vzgojni ukrepi so posledice težjih ali ponavljajočih kršitev pravil šole in so način reševanja problemov,
ki se s tem pojavijo.
UPORABLJAJO SE LAHKO:
- če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (pretep, nevarnost, zaščita lastnine),
- če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene druge
vzgojne dejavnosti,
- kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil šolskega
reda.
Glede na obliko učenčeve kršitve se učitelj odloči o seznanitvi staršev o vzgojnem ukrepanju.
Izvajanje teh ukrepov naj bo povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti
in priložnosti za učenje in spremembo neustreznega vedenja.
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev šolskih pravil.
Med kršitve sodijo neustrezna vedenja in ravnanja:
- Nestrpnost do učencev in zaposlenih.
- Neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti.
- Neredno pisanje domačih nalog.
- Izmikanje in nesodelovanje v projektih, na tekmovanjih in srečanjih.
- Zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim.
- Motenje učencev in zaposlenih pri delu (govorjenje med poukom, žvečenje med poukom).
- Ogrožanje varnosti drugih učencev in zaposlenih.

- Neupoštevanje pravil šolskega reda.
- Neodgovorno ravnanje s premoženjem ter lastnino učencev in zaposlenih, s čimer se povzroča
materialna škoda.
- Nespoštljivo obnašanje do drugih.
- Nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole in šolske okolice, dogovorjenim v oddelčni
skupnosti ali šolskem parlamentu.
- Kršitev pravil dežurstva učencev.
- Ponavljajoče se istovrstne kršitve šolskih pravil.
- Občasni neopravičeni izostanki nad 6 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 12 ur.
- Uporaba pirotehničnih sredstev ali odprtega ognja v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih
ekskurzijah in šoli v naravi.
- Psihično nasilje, socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje,
zahteve po denarju, zahteve po pomoči ali goljufanju, virtualno nasilje, izvajanje neposrednih ali
prikritih oblik agresivnega vedenja do drugih učencev in delavcev šole.
- Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev,
delavcev in obiskovalcev šole.
- Popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo.
- Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in
listinah, ki jih izdaja šola.
- Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo (uporaba žaljivk, zmerljivk s
spolno in socialno vsebino, razširjanje lažnih govoric).
- Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo.
- Ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole.
- Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih
psihoaktivnih sredstev (kot so energijski napitki, energijske lizike idr.) in napeljevanje sošolcev k
takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu.
- Spolno nasilje, npr. otipavanje in nadlegovanje učencev ali delavcev šole.
Vzgojne postopke in ukrepe šola izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne izpolnjuje svojih
dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.
Z vzgojnimi postopki in ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57.
člena Zakona o osnovni šoli).
Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku poda vsak delavec šole, starš ali
učenec.
A) Osnovni vzgojni postopek je razgovor z učencem, v katerem učenec enakovredno sodeluje. Po
učenčevem prestopku učitelj z njim opravi posvetovalni razgovor, s katerim poskušata razrešiti bodisi
medsebojni spor, težave na odnosni ravni, bodisi učenčev odnos do drugih oseb, šolskih dolžnosti,
imetja ...
Če tak razgovor ni uspešen, učitelj v postopek vključi razrednika.
Kadar tudi razrednikovo posredovanje ne pripomore k rešitvi primera, razrednik v postopek vključi še
starše, svetovalno službo in po potrebi druge udeležence.
Škodo, ki jo je učenec s svojim ravnanjem po malomarnosti ali namenoma povzročil, je dolžan
poravnati – materialno in moralno. Za tako poravnavo jamčijo tudi starši.
B) Vzgojni ukrepi se uporabijo, kadar učenec, ki je storil kršitev šolskih pravil, ni pripravljen sodelovati
pri reševanju nastalega problema in so predhodno bile izvedene vse druge vzgojne dejavnosti.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, pomoči in vodenjem učenca k
spremembi neustreznega vedenja in ravnanja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci
šole, ki skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov. Na podlagi strokovne odločitve se ukrep
izvede.
Vzgojni ukrepi so lahko:
- Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku.
- Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov.
- Dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.
- Odstranitev učenca od pouka, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo
pouka.
- Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost ali onemogoča izvedbo
pouka.

- Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil in s pridobljenimi
statusi.
- Vsakotedenski kontakti s starši.
- Pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju šolskih površin, dodatno rediteljstvo.
O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi, ki ne vplivajo na vzgojne opomine.
Zapise vodi razrednik oziroma svetovalna služba ali oseba, ki vodi obravnavo.
Vzgojni opomin se izreče, kadar so izčrpana druga pedagoška sredstva iz vzgojnega načrta.
5. NAČINI ORGANIZIRANOSTI UČENCEV
Oddelčna skupnost
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz
življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje
problemov, in sicer:
- obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,
- organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,
- obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,
- dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev
in interesnih dejavnosti,
- sodelujejo pri ocenjevanju,
- oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
- organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim
načrtom dežurstev,
- organizirajo različne akcije in prireditve,
- opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
Šolska skupnost učencev
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo
v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti,
ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne
kršitve pravic učencev,
- organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji
dejavnosti,
- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
- predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
- oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.
Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.
Pred imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.
Šolski parlament spodbuja participacijo učencev in učenk pri odločanju o zahtevah na šoli.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost
učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše
od 9.
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa
tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik
oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma
mentor dolžan sklicati šolski parlament.
6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Starši po telefonu sporočijo v tajništvo otrokovo odsotnost.
Starši morajo najkasneje v 5 dneh po izostanku učenca od pouka razredniku sporočiti vzrok izostanka.
Če tega ne storijo, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih prosi, da izostanek pojasnijo.

Odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga morajo starši opravičiti osebno ali
v pisni obliki najkasneje v 5 dneh po odsotnosti. Razrednik lahko zahteva uradno zdravniško opravičilo
o izostanku učenca.
Če učitelj dvomi o verodostojnosti opravičila, lahko o tem obvesti starše oz. zdravnika in izostanka ne
opraviči.
Vse odsotnosti zaradi drugih razlogov morajo starši napovedati v naprej, za največ 5 dni pouka v
celem šolskem letu.
OPRAVIČEVANJE sodelovanja pri ŠVZ izda zdravnik ali napišejo starši predhodno in velja največ za
5 dni pouka.
Izostanek od posamezne ure lahko opraviči razrednik ali učitelj, ki poučuje pri tej uri. V primeru, da
učenec izostane več kot eno uro pouka, mora za dovoljenje vprašati razrednika.
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri, aktivnosti, mora pri tej uri aktivno prisostvovati
in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravja.
Kadar imajo učenci ND, KD, ŠD, TD ali druge dejavnosti, za katere je potrebno organizirati avtobusni
prevoz, morajo starši najkasneje do 8.00 ure zjutraj tistega dne javiti odsotnost razredniku ali v
tajništvo šole, sicer plačajo prevozne stroške.

Nagradni izlet
7. ORGANIZACIJA ZAGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
PREVENTIVNA DEJAVNOST ŠOLE
Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja
alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja.
Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih
spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini.
V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi.
Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev,
zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih
zdravstvenih pregledih v času šolanja in cepljenj.
Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem
obvesti starše učenca.

OBVEŠČANJE STARŠEV
Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v
predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.
O bolezenskih znakih, slabem počutju, o poškodbi, ki ji je bil priča, obvesti starše:
- pri pouku: učitelj ure,
- pri OPB: učitelj OPB,
- med odmori: dežurni učitelj.
O poškodbi, bolezenskih znakih mora biti obveščen tudi razrednik.
Otroka pridejo iskat v šolo starši. Sam sme domov le, če tako odločijo starši.
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE LJUBEČNA
Za primerno pripravo na pouk naj učenci vstopajo v šolsko stavbo petnajst minut pred začetkom
pouka. Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesi, naj jih shranjujejo v kolesarnici pred šolo. Prihod v šolo z
motornimi kolesi ali rolerji je nevaren, zato ga odsvetujemo. Uporaba dvigala v šolski stavbi je
namenjena delavcem šole in učencem, ki zaradi gibalnih ovir težko hodijo po stopnicah. V okolici šole
lahko učenci hodijo po urejenih poteh.
V šolsko stavbo naj učenci vstopajo skozi garderobne prostore pred svojimi učilnicami. Za
shranjevanje obleke in čevljev ima vsak razred na razredni stopnji svoj garderobni prostor, na
predmetni stopnji pa vsak učenec svojo omaro s ključem. Vstopanje v učilnice in v ostale prostore je
dovoljeno samo v copatah. Pri pouku športne vzgoje je potrebna primerna oprema. Učenci, ki se v
šolo vozijo, se lahko v času čakanja zadržujejo v prostoru, ki jim je namenjen.
V času pouka opravljajo dežurstvo pri glavnem vhodu učenci III. triade. Ti so zadolženi za nadzor
prihodov in odhodov strank, obiskovalcev in učencev, ki zamudijo pouk. Njihovo delo nadzorujejo
razredniki in dežurni učitelji. Med poukom je učencem dovoljeno zapustiti razred ali šolsko poslopje le
z dovoljenjem učitelja ali razrednika, ki odsotnost zabeleži v razredni dnevnik.
Šolski zvonec naznanja začetek in konec šolske ure. Pred poukom učenci mirno pričakajo učitelja v
učilnici in ne na hodniku. Za obveščanje in nadzor razredne stopnje skrbijo razredniki, na predmetni
stopnji pa učitelji in dežurni učenec. Razrednik v vsakem razredu določa dva reditelja, ki skrbita za
obveščanje učitelja o odsotnosti učencev pred začetkom učne ure. Naloga rediteljev je tudi skrb za
urejeno in čisto učilnico ter postrežba malice sošolcem.
V času vseh aktivnosti, ki potekajo v šolski stavbi – to je med rednim, dopolnilnim in dodatnim
poukom, med pevskimi vajami in interesnimi dejavnostmi, pričakujemo zavzeto sodelovanje učencev.
Motenje dela učiteljev in učencev ustvarja slabe odnose in je neprimerno.
Na celotnem območju šole (prostori šole, avtobusna postaja, kolesarnica, šolsko športno in otroško
igrišče, cesta ob šoli in parkirišča) pričakujemo od učencev kulturno vedenje in okolju prijazen odnos –
skrb za red in čistočo in zagotavljanje pogojev za umirjen pogovor in sodelovanje.
Še posebej želimo opozoriti na ravnanja, ki jih razumemo kot neprimerna:
- poškodbe šolske stavbe in inventarja,
- odlaganje odpadkov na neprimerna mesta,
- naslanjanje na ograjo v večnamenskem prostoru,
- tekanje, vpitje in prerivanje,
- nekulturno vedenje pri malici in kosilu,
- zadrževanje v šolskih prostorih po končanih aktivnostih,
- uporaba mobilnih telefonov v šoli je za učence OŠ Ljubečna prepovedana.
Mobilni telefoni, ki jih učenci prinašajo v šolo, morajo biti izklopljeni in shranjeni v šolskih torbah
ves čas otrokovega bivanja v šoli (med poukom in med odmori). Šola za izgubljene, poškodovane ali
odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov (klicanje, pošiljanje sporočil, slikanje, snemanje,
brskanje po spletu, uporaba mobilnih aplikacij) v šolskih prostorih, na dnevih dejavnosti, na šolskih
prireditvah in proslavah ter šolah v naravi.

Če učenec neupravičeno uporablja mobilni telefon v šolskih prostorih, na dnevih dejavnosti, na
šolskih prireditvah in proslavah ter šolah v naravi, mu ga učitelj začasno odvzame in o tem obvesti
razrednika ter mu izroči odvzeti telefon. Razrednik o odvzemu še isti dan obvesti starše in jih povabi
na svojo govorilno uro, da prevzamejo telefon. Če starši zaradi svojih službenih obveznosti ne morejo
priti na razrednikovo govorilno uro, se z njim dogovorijo za prevzem telefona v tajništvu šole. V
tajništvu bo vodena evidenca o prejetih in prevzetih mobilnih telefonih.
Vse nujne telefonske klice staršem, lahko učenci po predhodnem dogovoru z učitelji, opravijo
v tajništvu šole.
Zagotavljanje varnosti učencev na celotnem območju šole je naloga vseh delavcev. Za vsakodnevno
skrb pri zagotavljanju varnosti pa so še posebej zadolženi štirje dežurni učitelji, ki opravljajo naslednje
naloge:
- dva učitelja razredne stopnje skrbita za varen prihod učencev v šolsko zgradbo in za umirjen začetek
pouka,
- vsi štirje učitelji med odmori skrbijo za red na hodnikih in za primerno vedenje učencev,
- v času odmora za kosilo skrbita za red pri vstopu v jedilnico, pri kosilu v jedilnici in v večnamenskem
prostoru učitelj razredne in učitelj predmetne stopnje,
- po končanem pouku poskrbijo učitelji s predmetne stopnje za varen odhod učencev na šolski
avtobus.
Poslovni čas OŠ Ljubečna je od 6.00 do 16.30. V tem času izvajamo jutranje varstvo, pouk,
podaljšano bivanje, izbirne predmete, dopolnilni in dodatni pouk, dodatno strokovno pomoč in
interesne dejavnosti.
Uradne ure za starše in obiskovalce šole so od 8.00 do 12.00.
Od vseh učencev in obiskovalcev naše šole pričakujemo, da bodo upoštevali navodila hišnega reda.
Želimo, da vedenje in ravnanja vseh zagotovijo uresničevanje šolskega delovnega programa, gradijo
dobre medsebojne odnose in ustvarjalno sožitje.

Ljubečna, avgust 2017

Ravnatelj
Martin Grosek, prof.

