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1  UVOD 
  
 

Šolsko leto 2012/2013 je ţe tretje po vrsti, ki ga zaĉenjamo kot dvooddelĉna šola. Delujemo 
samo v eni stavbi  - uĉenci od 1. do 9. razreda ter vsi strokovni in ostali delavci šole. Zaposleni 
smo to zaznali kot spremembo, ki je prinesla veliko pozitivnega in s tem optimizmom bomo 
polnili  in razvijali našo šolo tudi v prihodnje. 
 
V letni delovni naĉrt za šolsko leto 2012/2013 smo zapisali cilje in naĉrte na številnih podroĉjih 
delovanja Osnovne šole Polje. Ob tem smo upoštevali temeljne zakonske podlage za 
naĉrtovanje dela šole: Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraţevanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter 
ostale podzakonske akte. 
 
Naša šola poleg obveznega programa osnovne šole vsako leto naĉrtuje in tudi izvede številne 
dejavnosti, ki izhajajo iz razširjenega programa, poleg njih pa tudi dejavnosti obseţnega 
nadstandardnega programa šole. V tem delu letnega delovnega naĉrta šole smo pripravili  
ponudbo šol v naravi in taborov, s katero omogoĉamo doseganje vzgojno-izobraţevalnih ciljev 
vse od drugega pa do vkljuĉno osmega razreda. V okviru nadstandardnih dejavnosti ponujamo 
uĉencem tudi vsebinsko in po namenu raznolike aktivnosti preko konca tedna (priprava na 
tekmovanje iz geografije, zgodovine, astronomije, UNESCO šola, projekt Slovenski uĉni krogi). 
 
Vsako leto znova v letni delovni naĉrt šole vkljuĉimo tudi vsebine iz vzgojnega naĉrta in 
hišnega reda šole. Pri oblikovanju obeh dokumentov smo dobro sodelovali strokovni delavci 
šole, starši in uĉenci. Vsako leto ju tudi aktualiziramo in dopolnjujemo glede na izkušnje in 
primere dobre prakse. 
 
Prostorski pogoji za izvajanje programa osnovne šole bodo na Osnovni šoli Polje v celoti 
zagotovljeni z ureditvijo zunanjih površin in igrišĉa na njih. Po sedanjih naĉrtih MOL naj bi to 
nalogo realizirali v tem šolskem letu. V sodelovanju z MOL nam je uspelo omejiti pojave 
vandalizma ob šoli s postavitvijo ograje. Naĉrtujemo dodatno ureditev igrišĉa ob šoli s 
postavitvijo igral. 
 
Ob upoštevanju vzgojnega naĉrta šole in vizije naše šole bomo tudi v tem šolskem letu krepili 
in razvijali osebno odgovornost, odgovornost do okolja in medsebojnega spoštovanja ter skrb 
za slovenski jezik. 
Številne dejavnosti, s katerimi ţelimo pri uĉencih razvijati zdrav naĉn ţivljenja in odgovoren 
odnos do okolja, bomo izpeljali v okviru projektov Eko šola, Zdrava šola in Slovenski uĉni krogi. 
 
 
Svet okoli nas postaja vse bolj zapleten in zahteven. Na šoli si bomo prizadevali, da bomo z 
našim delovanjem in osebnim zgledom pri mladih razvijali prave vrednote, kakovostno in 
uporabno znanje ter jih skupaj z njihovimi starši pripravljali na ţivljenjsko pot. 
 
 
 
    
 
 
 
 

 

 
 
 

Barbara Smrekar, 

ravnateljica 
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2  OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 

 

2.1  IME IN SEDEŢ ZAVODA 
 

Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Polje. 
 

Sedeţ zavoda: Polje 358, 1260 Ljubljana Polje 

 

E–mail: o-polje.lj@guest.arnes.si 

E-mail tajništvo: tajnistvo@o-polje.lj.mss.edus.si                                  

Internet: http://www.ospolje.si 

Št. transakcijskega raĉuna: 01261 - 6030663049 

Davĉna številka : 99728508 

 

Ustanovitelj: MESTNA OBĈINA LJUBLJANA 

 

 
 

2.2  ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraţevanja za šolski okoliš: 
 

 Naziv ulice in hišna številka 

1.  Balinarska pot 1, 4, 6, 8, 10, 11 

2.  Cesta 30. avgusta od 1 do 5 

3.  Cimermanova ulica od 1 do 13, parne od 14 do 20 

4.  Milĉetova pot 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 31 

5.  Polje 1, 1/a, od 7 do 19, 21, od 343 do 370 

6.  Polje, Cesta  V, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

7.  Polje, Cesta VI, parne od 2 do 28 

8.  Polje, Cesta  VIII, 2, 3 , 5, 5/a 

9.  Polje, Cesta X, od 1 do 17 

10.  Polje, Cesta XII, parne od 2 do 8 

11.  Polje, Cesta XIL, 1, 3, 5 

12.  Polje, Cesta XL, 2, 3, parne od 4 do 28 

13.  Polje, Cesta XLII, 1 

14.  Polje, Cesta XLIV, od 1 do 7, 11 

15.  Polje, Cesta XLVI, neparne od 1 do 7 

16.  Polje, Cesta XVI, od 1 do 19, 21 

17.  Polje, Cesta XVIII, od 1 do 9, parne od 10 do 30 

18.  Polje, Cesta XX, 1, 2, 3 od 5 do 19, 21 

19.  Polje, Cesta XXII, od 1 do 14, 14a, b, 15, 17, 19, 21, 25b, c, d, e, f, g, 27, 27a, b, c 
d, e, f, g 20.  Polje, Cesta XXIV, neparne od 1 do 17 

21.  Polje, Cesta XXVI, neparne od 1 do 5 (od a – f) 

22.  Polje, Cesta XXVIII/ od 1 do 7 

23.  Polje, Cesta XXX, od 1 do 27 

24.  Polje, Cesta XXXII, od 1 do 8, neparne  od 9 do 49 

25.  Polje, Cesta XXXIV, 1, 2, 3, 4 6, 8 

26.  Polje, Cesta XXXVI, od 1 do 9, 11, 17, 19, 23 
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 Naziv ulice in hišna številka 

27. Polje, Cesta XXXVIII, od 1 do 16 

28. Rjava cesta od 1 do 33 

29. Slape 1, parne od 2 do 30, 33, parne od 34 do 96, neparne od 97 do 103, parne od 104 
do 150, od 153 do 159, 162, 163, 167, 169 30. Studenec 15, 41, 48 

31. V Sige 3, 4, 6, 7, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 27 

32. V Toplice 3, 4, 5, 6, 8, 9, od 11 do 15, 20, 23, 24, 25, 28 

33. V Zalar 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

34. Vevška cesta od 1 do 57 

35. Zadobrovška cesta 7, 9, 14 

36. Zaloška cesta parne od 164 do 190, 191,  191/a, b, c, od 192 do 197 

 
 
ŠOLSKI PROSTOR 
V ĉasu vzgojno-izobraţevalne dejavnosti šola prevzame odgovornost za uĉence v vseh šolskih 
prostorih in pripadajoĉih zunanjih površinah, vendar le, ĉe ti upoštevajo pravila šolskega reda. 
 
 

 

3  PROSTORSKI POGOJI 

 
Osnovna šola Polje v šolskem letu 2012/2013 ţe tretje leto izvaja pouk samo na eni lokaciji in 
sicer v stavbi bivše centralne šole, Polje 358. 
Stavbo stare šole na Zadobrovški cesti 1 smo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo 
in izobraţevanje prenesli v upravljanje na MOL, Oddelek za ravnanje z nepremiĉninami. 
Stavba ţe dolgo ĉasa ni bila veĉ primerna za izvajanje programa osnovne šole in z dograditvijo 
šole v Kašlju smo lahko opustili uporabo prostorov na tej lokaciji. 
Sedaj izvajanje vzgojno-izobraţevalnega dela na Osnovni šoli Polje poteka le v eni stavbi, kar 
smo tako zaposleni kot starši in uĉenci zaznali kot veliko pridobitev za kakovostno delovanje 
šole. 
 
Stavba bivše centralne šole, Polje 358, po zakljuĉeni veĉfazni prenovi trenutno zadošĉa 
potrebam izvajanja programa osnovne šole Polje kot dvooddelĉne šole. Opozoriti pa je 
potrebno na zmogljivost obeh telovadnic, kateri skupaj zagotavljata  60 ur športne vzgoje na 
teden. V letošnjem šolskem letu pouk športne vzgoje v obeh telovadnicah izvajamo tudi za 
uĉence razredne stopnje, kar za šolo pomeni obvezo zagotavljanja 64 ur pouka športne 
vzgoje. 
 
Eden od pomembnih prostorskih pogojev za delovanje šole je ustrezno urejeno zunanje 
igrišĉe. Trenutno šola še nima nobenih zunanjih površin  - niti zunanjega igrišĉa za najmlajše 
uĉence niti športnega igrišĉa za potrebe pouka športne vzgoje. Vendar v sodelovanju z MOL, 
Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraţevanje pripravljamo vse potrebno za izvedbo in 
gradnjo igrišĉa na  parceli v neposredni bliţini šole, ki je v lasti MOL.  
 
V mesecu novembru 2011 je bila odprta tudi nova stanovanjska soseska Polje II.  
Vselitev v ta stanovanja je ţe in gotovo še bo pomembno vplivala na delovanje OŠ Polje v 
dveh vidikih – poveĉal se je in se še bo vpis otrok, polega tega pa se bo na ulici ob novi 
soseski moĉno poveĉal tudi promet, kar bo ogroţalo uĉence na poti v šolo. 
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4  KADROVSKA ZASEDBA 
 
 

 Skupno število zaposlenih 

vodstveni delavci 2 

uĉitelji 32 

svetovalni delavci 2 

uĉitelji IP in DSP 3 

skupne sluţbe 3 

tehniĉno osebje 13 

knjiţniĉar 1 

raĉunalnikar 1 

laborant 1 

porodniški dopust 5 

SKUPAJ 63 

 
 
VODSTVO ŠOLE 
 

 
 
 
 
 
 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE – razredna stopnja 

 
 

Razred Razrednik  Uĉitelji v podaljšanem bivanju Skupina 

1.A Simona Trtnik, Mojca Avbelj  Polonca Robida Rous   1.A 

1.B Maja Mavsar, Judita Mihev  Vesna Srše   1.B 

2.A Mojca Bajda  
 

Hedvika Kriţaj   2.A 

2.B Klavdija Šuligoj Vesna Lukeţiĉ   2.B 

3.A Mojca Mlakar Brešar  Iris Belko   3.A     

3.B Mojca Prelogar  Doroteja Bokavšek   3.B 

4.A Janka Laznik  Mojca Juriĉ   4.A +  4.B 

4.B Mladen Kopasić  Brane Sever   5.A +  5.B 

5.A Mojca Miklavĉiĉ   
 

 
 

5.B Klara Jerina  Uĉitelji v jutranjem varstvu 

  
 

 Marcel Theuerschuh  Klavdija Šuligoj 

Angleški jezik  Simona Trtnik  Mojca Avbelj 

4.A, 5.A, 5.B Petra Mikeln  Mojca Mlakar Brešar Maja Mavsar 

4.B Renata Krivec    

 

Ravnateljica: Barbara Smrekar 

Pomoĉnica ravnateljice: Tatjana Robida 
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE – predmetna stopnja 

 

Učitelj Predmet 
Razredni

k 
Prostor 

Erzsebet Maria Delid SLJ, delo z učenci tujci 7.a 14 

Danica Iskra SLJ  13 

Jana Mali MAT, TIT, nadarjeni 6.b 25, K2 

Denis Klančič TIT, OID  K1 

Mirela K. Mujkid MAT 9.a 26 

Polona Theuerschuh FIZ, UBE, MME, ROM, nadarjeni  22 

Nada Vujasin TJA  23 

Petra Mikeln TJA, ŠI1, ŠI2, nadarjeni 8.b 23,24 

Renata Krivec TJA, NI1, NI2, NI3, TJN 6. razred, RAD, TEV 7.b 24 

Mojca Jurič DDE, ZGO, OPB 6.a 28, 26, 13, 11 

Tatjana Pecin Završan GEO, ZGO 9.b 21 

Mateja Drnovšek ZGO, knjižničarka  28 

Romana Jurca KEM, NAR  11, 28 

Nataša Javornik BIO, GOS, NAR, SPH 8.a 11, K3 

Silva Jakob GVZ, MPZ  P7 

Brane Sever LVZ, LS1, nadarjeni, OPB  27 

Alenka Kocjančič ŠVZ, ŠSP  TV V, m 

Klemen Adamič ŠVZ, ŠZZ, IŠP  TV V, m 

Marcel Theuerschuh Laborant, kolo, JV, OGL, OGK  Kab. KEM, FIZ, P1, 
K1     

Učiteljice DSP, IiSUP  
Nives Sredenšek DSP K5 

Nataša Govekar DSP, IiSUP K6 

Barbara Tuljak DSP kab. DSP, K5 

 
 
Šolska svetovalna 
sluţba: 
 

 psihologinja : Metka Weiss 

 socialna delavka: Damjana Govekar 

 
Šolska knjiţnica: 
 
 

 

 knjiţniĉarka:  Mateja Drnovšek 
  

Skupne sluţbe: 
 

 

 raĉunovodja: Slavica Kasagiĉ 

 poslovna sekretarka: Florens Ţabnikar 

 administratorka: Katarina Rakar 

 
Tehniĉno osebje: 
 

 hišnik: Tone Krisper 

 ĉistilke: Blagica Petrović, Mara Ţalac, Rada Babić, Damjana Štrus, 
  Esma  Muminović, Rasema  Muminović 

 vodja kuhinje: Janez Glavaĉ 

 kuhinjski pomoĉniki: Ruţica Mihaljĉić, Katarina Duvnjak,  

 Vesna Zukić, Nataša Popović, Rok Šmid 
 

Delavke na 
porodniškem dopustu: 
 

 Nataša Frelih 

 Nataša Snoj Kumlanc 

 Nina Sovinc 

 Bojana Krašovec 
 
 

 Simona Ferenc 
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5  PODATKI O ŠTEVILU UĈENCEV 
 
OŠ Polje obiskuje v tem šolskem letu 368 uĉencev. 
Pouk poteka v stavbi OŠ Polje, Polje 398. 
Uĉenci so organizacijsko razdeljeni v oddelke A in B v vsakem od devetih razredov.  
 

 

 

RAZREDNA STOPNJA 
     

Razred M Ţ Skupaj 
  

∑ M Ţ 

1.A 13 12 25 
 

1.r. 51 26 25 

1.B 13 13 26 
     

2.A 10 12 22 
 

2.r. 44 20 24 

2.B 10 12 22 
     

3.A 10 15 25 
 

3.r. 48 20 28 

3.B 10 13 23 
     

4.A 9 8 17 
 

4.r. 34 18 16 

4.B 9 8 17 
     

5.A 13 10 23 
 

5.r. 45 22 23 

5.B 9 13 22 
     

SKUPAJ 106 116 222 
     

 
 
        

PREDMETNA STOPNJA 
     

Razred M Ţ Skupaj 
  

∑ M Ţ 

6.A 10 14 24 
 

6.r 47 24 23 

6.B 14 9 23 
     

7.A 9 14 23 
 

7.r. 45 18 27 

7.B 19 13 22 
     

8.A 12 10 22 
 

8.r. 43 24 19 

8.B 12 9 21 
     

9.A 14 6 20 
 

9.r. 41 25 16 

9.B 11 10 21 
     

SKUPAJ 91 85 176 
     

 
   

     
SKUPAJ 

VSEH 
197 201 398 
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6  VZGOJNO–IZOBRAŢEVALNO DELO 
 

 
6.1  PREDMETNIK 

 
 

                Predmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Razred 

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

Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Angleški jezik    2 3 4 4 3 3 

Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Druţba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Drţavljanska in 
domovinska vzgoja ter 
etika 

      1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 

Oddelĉna  skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesna dejavnost 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Število  predmetov 6 6 6 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

Tedensko število ur  20 21 22 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Skupaj dnevi dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

 

 

 



Letni delovni načrt Osnovne šole Polje za šolsko leto 2012/2013 

 

8 

 

6.2  TEDENSKA OBREMENITEV UĈITELJEV 

 
RAZREDNA STOPNJA   

 

Oddelek Strokovni delavec PU 
Razredniš

tvo 
0stalo 

Skupaj 
PU 

1.A                         
Simona Trtnik, 

Mojca Avbelj 
20 
15+5 

1 
 

                                 JV 
MOL     
1 dod, dop,            JV 
MOL 

21+ 
21 +  

1.B                                  Maja Mavsar (Bojana K.), 

Judita Mihev 

20 
15+5 

1 
 

                                JV 
MOL 
1 dod, dop  

21 
21  

2.A                                 Mojca Bajda  
(Nina Sovinc nov.2012) 

21  0,5 1 dod, dop, 22,5  

2.B                                   Klavdija Šuligoj 21 0,5 
1 dod, dop,      JV MŠŠ  
6,66 ur 22,5 

3.A                       Mojca Mlakar Brešar 22-2 švz Vesna 0,5 1 dod, dop,           JV MOL 21,5 

3.B                                 
Mojca Prelogar 

22-3 švz Klemen- 
2gvz 

0,5  
1 dod, dop, 2 OPZ, 1 
MPZ 21,5 

4.A         

 SLJ 5, DRU2, NIT3, dod.p. 
11PU       MAT5, LVZ2, 
GVZ1,5, gos 6.a,b3, 11,5pu                         

Janka Laznik 
Tatjana Robida 

23,5- 2tja-3švz 
Alenka 

0,5 
 

1 dod., dop 
 

11,5 
11,5 

4.B                                   Mladen Kopasid 23,5 -2tja  0,5 1 dod, dop  23 

5.A    
 

Mojca Miklavčič 25,5- 3tja-3švz Klemen 0,5 1 dod, dop  21 

5.B Klara Jerina 25,5-3tja-3švz Alenka-

1gos Nataša + 2 gvz 3.b 
0,5 1 dod, dop,,  22 

OPB  PU Dežurstvo Ostalo Skupaj OPB 

OPB 1.a = 25     Polonca Robida Rous 
(Simona Ferenc) 

20,5  3 Od 15.30 do 16.00 23,5 OPB 

OPB 1.b = 25      Vesna Srše 20,5 
2 pu švz 3.a 
1 pu SDP 

 20,5 OPB 

OPB 2.a = 21    
Hedvika Križaj 19,5 3+3 

Od 15.30 do 16.30 
izmenično in 16.30 do 
17.00 

25,5 OPB 

OPB 2.b= 21       Vesna Lukežič 
(Mateja Orthaber) 

19,5 3 Od 15.30 do 16.30 
izmenično 22,5 OPB 

OPB 3.a = 24 
 

Iris Belko 
(Nataša Snoj) 

18,5   
1,5 
2 PU švz 9.b 

Od 15.30 do 16.00 
izmenično 20  OPB 

OPB 3.b = 20                              Doroteja Bokavšek 
(Nataša Frelih) 

18,5 1,5 + 3 
Od 15.30 do 16.00 
izmenično in 16.00 do 
16.30 

23 OPB 

OPB 4.a+4.b =  
30 (16 + 14) 

Mojca Jurič 16,5 
DDVE, ZGO, 
razrednik 

6,5 PU 16,5 OPB 

OPB 5.a+5.b 
=32 (15 +17)                      

Brane Sever 11,5 
8 PU LVZ 
1 PU LS1 
1 PU nad. 

/ 11,5 OPB 

OPZ 2pu, MPZ 
1pu 

Mojca Prelogar     

JUTRANJE 
VARSTVO 

Klavdija Šuligoj 7.00 do 8.20/teden  6,7 jv/teden MŠŠ 4,18 pu 

1.r= 32            
MŠŠ 

Marcel Theuerschuh 6.20 do 8.20/teden  10 jv/teden MŠŠ 6,28 pu 

2.r= 
Mojca Avbelj  
Simona Trtnik 

7.00 do 8.20/14 dni 
7.00 do 8.20/14 dni 

 
3,3 jv/teden MOL, 
3,3 jv/teden MOL 

2,07 pu 
2,07 pu 

3.r=               MOL 
Mojca Mlakar Brešar, 
Maja Mavsar 

7.00 do 8.20/14 dni 
7.00 do 8.20/14 dni 

 
3,3 jv/teden MOL, 
3,3 jv/teden MOL 

2,07 pu, 
2.07 pu 

4.r=                   

5.r=      
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PREDMETNA STOPNJA  

 

 

Učitelj Predmet Razrednik 
Matična 
učilnica 

Dop., 
Dod. 

Nad., UP, ID 
Skupaj 

PU 

Erzsebet Maria Delid SLJ, delo z učenci tujci 7. A 14 1  23 

Danica Iskra        SLJ  13 1  21,5 

Jana Mali MAT, TIT, nadarjeni 6. B 25  1 Nadarjeni 1x UP 23,5 

Denis Klančič TIT, OID  K2   17,2 

Mirela K. Mujkid MAT  9. A 26 1  22 

Polona Theuerschuh  
FIZ, UBE, MME, ROM, 
nadarjeni 

 22 1 
Nadarjeni 1 x ID, 
2 x UP  

22 

Nada Vujasin TJA  23 1  19 

Petra Mikeln TJA, ŠI 1, ŠI 2, nadarjeni 8. B 23,24  Nadarjeni 1x UP  22,5 

Renata Krivec  
TJA, NI1, NI2, NI3, TJN 6. in 
9.  razred, RAD, TEV 

7. B 24 1 TJN  1x  ID 23,5 

Mojca Jurič  DDE, ZGO, OPB          6. A 28, 13, 11   21 

Tatjana Pecin Završan GEO, ZGO 9.B 21   22 

Mateja Drnovšek ZGO,  knjižničarka  28   23,8 

Romana Jurca KEM, NAR          11, 28 1  12 

Nataša Javornik  BIO, GOS, NAR, SPH, OŠP      8. A 11, K3   22,6 

Silva Jakob      GVZ, MPZ  P7   11  

Brane Sever LVZ, LS1, nadarjeni, OPB  27  Nadarjeni 1 x ID  20,1 

Alenka Kocjančič ŠVZ, ŠSP  TV V, m   22 

Klemen Adamič ŠVZ, ŠZZ, IŠP  TV V, m   22 

Marcel Theuerschuh 
Laborant, JV, OGL, OGU 
mentor - promet, kolo 

 
kabinet 

KEM, FIZ, 
P1 

  15,38 

Nives Sredenšek DSP, IiSUP  K5   16 

Nataša Govekar DSP, IiSUP  
 kabinet 

DSP  
  15  

Barbara Tuljak DSP, IiSUP  K1, 16   12 

 

 
V obdobju od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 se delo strokovnih in tehniĉnih delavcev šole lahko 
izvaja v obsegu do povpreĉno 52 ur na teden in sicer v posameznem obdobju v obsegu ur, 
doloĉenih z urnikom ter s tem Letnim delovnim naĉrtom šole.  
Preseţek delovnih ur se izravna s prostimi dnevi strokovnih in drugih delavcev šole, ki v ĉasu 
šolskih poĉitnic presegajo pripadajoĉe dni letnega dopusta posameznega delavca. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Letni delovni načrt Osnovne šole Polje za šolsko leto 2012/2013 

 

10 

 

6.3  IZBIRNI PREDMETI 

 

 
V šolskem letu 2012/2013 bomo (glede na interes uĉencev) izvajali 18 izbirnih predmetov v 20 
skupinah (25 ur pouka) in sicer 9 predmetov iz druţboslovno humanistiĉnega sklopa in 9 
predmetov iz naravoslovno tehniĉnega sklopa: 
 
 

DRUŢBOSLOVNO HUMANISTIĈNI SKLOP 

Predmet Uĉitelj 

Likovno snovanje I                         LS 1 Brane Sever 

Nemšĉina I                                    NI 1 Renata Krivec 

Nemšĉina II                                  NI 2 Renata Krivec 

Nemšĉina III                                NI 3 Renata Krivec 

Starinski in druţabni plesi SDP Vesna Srše 

Španšĉina I                                   ŠI 1 Petra Mikeln 

Španšĉina II                                   ŠI 2 Petra Mikeln 

Vzgoja za medije - radio RAD Renata Krivec 

Vzgoja za medije - televizija TEV Renata Krivec 

  

 

NARAVOSLOVNO TEHNIĈNI SKLOP 

Predmet Uĉitelj 

Izbrani šport – nogomet                       IŠP Klemen Adamiĉ 

Obdelala gradiv – umetne snovi                     OGK Marcel Theuerschuh 

Obdelala gradiv – les                           OGL Marcel Theuerschuh 

Raĉunalništvo - urejanje besedil         UBE Polona Theuerschuh 

Raĉunalništvo  – raĉ. omreţja                ROM Polona Theuerschuh 

Raĉunalništvo  – multimedija               MME Polona Theuerschuh 

Sodobna priprava hrane                      SPH Nataša Javornik 

Šport za zdravje                             ŠZZ Klemen Adamiĉ 

Šport za sprostitev                         ŠSP Alenka Kocjanĉiĉ 

 

 

 
6.4  DIFERENCIACIJA 

 

 
Pri pedagoškem delu v razredu se upošteva tudi naĉelo diferenciacije: vse od prvega do 
devetega razreda uĉitelji prilagajajo delo z uĉenci glede na njihove zmoţnosti (notranja 
diferenciacija). 

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenšĉini, pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu 
najveĉ ene ĉetrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših uĉnih skupinah.  

V 8. in 9. razredu se pri slovenšĉini, pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto 
organizira z razporeditvijo uĉencev v manjše uĉne skupine. 
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O obsegu nivojskega pouka in postopkih razvršĉanja uĉencev v prihodnjem šolskem letu so 
starši obvešĉeni do zakljuĉka tekoĉega šolskega leta.   

Organizacijo diferenciacije pouka predlaga ravnatelj na podlagi predlogov strokovnih aktivov. 
Potrdi jo uĉiteljski zbor.  
V šolskem letu 2012/2013 bomo na naši šoli v 6. in 7. razredu izvajali obliko diferenciacije pri 
pouku anglešĉine. 
Pri pouku slovenšĉine, matematike in tujega jezika v 8. in 9. razredu pa bomo izvajaki pouk vse 
leto v obliki manjših heterogenih uĉnih skupin. 

 

 

RAZR. SLOVENSKI JEZIK ANGLEŠKI JEZIK MATEMATIKA 

4. 
NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

5. 
NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

6. 
NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev oddelka v dve skupini  
1 uro na teden 

NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

7. 
NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev oddelka v dve skupini  
1 uro na teden 

NOTRANJA  
DIFERENCIACIJA 

8. 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev uĉencev A in B 
oddelka v 3 skupine pri vseh 
urah 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev uĉencev A in B 
oddelka v 3 skupine pri vseh 
urah 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev uĉencev A in B 
oddelka v 3 skupine pri vseh 
urah 

9. 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev uĉencev A in B 
oddelka v 3 skupine pri vseh 
urah 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev uĉencev A in B 
oddelka v 3 skupine pri vseh 
urah 

HETEROGENE UĈNE 
SKUPINE  
delitev uĉencev A in B 
oddelka v 3 skupine pri vseh 
urah 

 

 

 

 
6.5  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

 

 
Dodatni pouk je namenjen uĉencem z boljšim uĉnim uspehom, ki pri posameznih predmetih 
presegajo doloĉene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z razliĉnimi 
metodami dela kot so samostojno uĉenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira  
doseganje zahtevnejših uĉnih ciljev.  
Dodatna znanja iz posameznih strokovnih podroĉij na višji, zahtevnejši ravni lahko uĉenci 
pridobivajo v obliki dodatnega pouka pri slovenskem in angleškem jeziku, matematiki, fiziki in 
kemiji. 
 
Ĉe uĉenec pri doloĉenem predmetu zaĉuti potrebo po dodatnih vajah oziroma ponovni ali 
dodatni razlagi uĉne snovi, se lahko vkljuĉi v dopolnilni pouk, ki je organiziran pri slovenskem 
jeziku, angleškem jeziku, matematiki, fiziki in kemiji. Uĉenec obiskuje dopolnilni pouk obĉasno 
ali skozi vse šolsko leto – po potrebi. Uĉitelj, ki vodi dopolnilni oziroma dodatni pouk, obvesti 
uĉence o urniku izvajanja tega pouka. 
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6.6  DSP (DODATNA STROKOVNA POMOĈ) IN IiSP (INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
UĈNA  POMOĈ) 

 
V šolskem letu 2012/2013 bomo nadaljevali s celostnim in sistematiĉnim spremljanjem otrok s 
PP (posebnimi potrebami), ki jim odloĉba, izdana na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s PP, 
zagotavlja DSP (dodatno strokovno pomoĉ). Uĉenci, ki imajo bodisi uĉne ali vedenjske teţave, 
bodo vodeni celo šolsko leto.  
 
Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s PP je vkljuĉenih v vzgojno–izobraţevalni program z 
DSP 14 uĉencev. Tem uĉencem pripada na podlagi izdanih odloĉb 44 PU DSP. 
Vsak od teh uĉencev ima individualiziran program, ki je rezultat timskega dela. Strokovno 
skupino, ki oblikuje in sodeluje pri naĉrtovanju izvajanja IP, sestavljajo uĉitelji, ki poznajo 
predpisan uĉni in vzgojni naĉrt, šolski svetovalni delavec in uĉitelj dodatne strokovne pomoĉi, 
ki odloĉajo o vsebinskih, organizacijskih, in prostorskih prilagoditvah. Zelo pomembni 
sogovorniki so tudi otrokovi starši, po potrebi pa so k sodelovanju vabljeni tudi zunanji 
strokovni delavci. 
 
Strokovna skupina ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja (z uĉitelji in s starši) preverja 
realizirane cilje, ob koncu šolskega leta pa naredi pregled dela in otrokovega napredka skozi 
vse šolsko leto. Skupaj s starši spremljamo otrokov napredek in se o njem meseĉno 
pogovorimo na govorilnih urah. Na tem podroĉju dela je nujno sodelovanje z zunanjimi 
institucijami predvsem s Centrom za duševno zdravje v ZD Moste, Svetovalnim centrom za 
otroke, mladostnike in starše ter Oddelkom za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri 
Zavodu za šolstvo RS.  
 
Individualna in skupinska uĉna pomoĉ (IiSUP) je namenjena tako uĉencem prve tirade kot tudi 
uĉencem druge in tretje triade. Glede na število oddelkov smo v tem šolskem letu lahko za to 
obliko pomoĉi namenili 5 pedagoških ur.  
 
Nudijo pa uĉno in vzgojno pomoĉ otrokom tudi uĉiteljice podaljšanega bivanja. S takšnim 
dogovorom na šoli lahko zagotovimo veĉjemu številu otrok , ki takšno obliko pomoĉi potrebuje. 
V mesecu oktobru pa nam pri tej podpori otrokom priskoĉijo na pomoĉ še študentje prostovoljci 
razliĉnih fakultet in ZPM Moste Polje. Študentje pa s tem pridobijo prve neposredne izkušnje 
pri delu z otroki in šolo, kot organizacijo. 
 
V uĉno-vzgojnem procesu je poudarek na odkrivanju, prepoznavanju in spodbujanju moĉnih 
podroĉij uĉenca, njegovih interesov in uspešnosti. Glede na teţave, ki spremljajo 
posameznega uĉenca, izberemo primerne metode in oblike dela ter jim pomagamo pri 
usvajanju ustreznih strategij uĉenja in pri premagovanju ovir v njihovi socialni integraciji. 
Narava uĉnih teţav uĉencev je zelo raznolika, zato DSP in IiSUP (individualna in skupinska 
uĉna pomoĉ) nudimo uĉencem pri rednem pouku v uĉilnici ali izven nje, v kabinetih za dodatno 
strokovno pomoĉ.  
  
Dodatno strokovno pomoĉ in IiSUP pomoĉ bodo v šol. letu 2012/13 vodile: 

 Nives Sredenšek (16 ur DSP in 3 ure IiSUP), 

 Barbara Tuljak (10 ur DSP in 2 ure IiSUP), 

 Nataša Govekar (15 ur DSP in 3 ure IiSUP), 

 preostanek ur ( 3 ur DSP) pa uĉiteljica in uĉitelj, 

 Polonca Robida Rous (1 ura IiSUP), 

 Vesna Srše (1 ura IiSUP), 

 Hedvika Kriţaj (1 ura IiSUP), 

 Vesna Lukeţiĉ (2 uri IiSUP), 

 Iris Belko (1 ura IiSUP), 

 Doroteja Bokavšek (2 uri IiSUP), 

 Mojca Juriĉ (1 ura IiSUP). 
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6.7  DELO Z NADARJENIMI UĈENCI 

 

 
Odkrivanje in delo z nadarjenimi  otroki bo pri nas potekalo  sedmo šolsko leto. Pri celotnem 
postopku evidentiranja in identificiranja otrok, sodelovanja in pridobivanja mnenj, sodelujejo 
uĉitelji, starši in šolski psiholog. 
 
Delo z nadarjenimi je bilo v preteklem šolskem letu ocenjeno kot uspešno, tako s strani otrok in 
njihovih staršev, kot s strani uĉiteljev – mentorjev. 
V tem šolskem letu bodo uĉitelji – mentorji  poglobljeno delali  z nadarjenimi  otroki v šestih 
skupinah. V posamezno skupino bo vkljuĉenih od dva do šest otrok, skupaj šestindvajset 
identificiranih nadarjenih otrok. 
 
Delo bo potekalo po naslednjem razporedu: 

 angleški jezik za uĉence 5. razreda, mentorica ga. Petra Mikeln 

 matematika, logika, raĉunalništvo za uĉence 6. razreda, mentorica ga. Jana Mali 

 matematika, naravoslovje, tehnika za uĉence 7. razreda, mentorica ga. Polona 

Theuerschuh 

 astronomija, tehnika, fizika, matematika za uĉence 8. razreda, mentorica ga. Polona 

Theuerschuh 

 astronomija, fizika, matematika za uĉence 9. razreda, mentorica ga. Polona 

Theuerschuh 

 likovno podroĉje, za uĉence 5., 6. in 9. razreda, mentor g. Brane Sever 

 
Ţelimo, da bi nadarjeni otroci razumeli in sprejeli, da brez njihovega vloţenega napora v 
dodatno in poglobljeno delo  ni zasluţenega doseţka. 

 
 

 

 
6.8  UĈENCI TUJCI 

 

 
Dvaindvajset  uĉencev ima v tem šolskem letu status tujca. Osem uĉencev šolanje zaĉenja na 
naši šoli prvo leto, štirinajst uĉencev pa bo imelo status tujca drugo šolsko leto.  
Slovenšĉino bo uĉence tujce na predmetni stopnji tudi v tem šolskem letu pouĉevala gospa  
Erzsebet Maria Delić. Devet uĉencev bo obiskovalo njen pouk celo šolsko leto. 
 
Uĉenci tujci nimajo slovenskega drţavljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali zaĉasno 
bivanje v našem šolskem okolju. Ti uĉenci imajo moţnost prilagoditev pri preverjanju in 
ocenjevanju znanja najveĉ dve leti. 
 
Uĉenci v prvi triadi usvojijo slovenski jezik veĉinoma zelo hitro, znotraj pouka, prek igre in v 
ĉasu dopolnilnega pouka . Pri mlajših uĉenci smo opazili, kako veliko teţavo predstavlja jezik 
mama, s katerimi pa otroci preţivijo veĉino ĉasa. Gre za to, da mame zaradi ovir v jeziku 
pogosto ne razumejo navodil, ki jih otroci dobijo v šoli in se nanašajo na šolsko organizacijo 
(dnevi dejavnosti, stiki s šolo) in obveznosti (domaĉa naloga in druge domaĉe obveznosti).  
 
Na podlagi teh izkušenj smo se v tem šolskem letu odzvali povabilu izobraţevalne institucije 
Cene Štupar na program Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost-Beremo in pišemo skupaj, ki 
ga financira Mestna obĉina Ljubljana in je za udeleţence brezplaĉna. 
 
Usposobljena predavateljica bo vodila uĉenje slovenskega jezika za otroke in mame skupaj. V 
to obliko uĉenja bodo vkljuĉeni uĉenci, prvega triletja in ĉetrti razred (9 uĉencev). Posameznim 
uĉencem tujcem pa bodo pri jezikovnih in uĉnih teţavah pomagali tudi študentje prostovoljci. 
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Razred Število uĉencev Drţava iz katere prihajajo 

1. razred 4 
Bosna in Hercegovina, 
Makedonija, Hrvaška 

2. razred 5 
Bosna in Hercegovina, 
Republika Kosovo 

3. razred 1 Republika Kosovo 

4. razred 2 
Bosna in Hercegovina, 
Republika Kosovo 

5. razred 1 Republika Kosovo 

6. razred 5 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

7. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

8. razred 1 Republika Kosovo 

9. razred 1 Bosna in Hercegovina 

          ∑     22  

 

 

 

 
6.9   DNEVI DEJAVNOSTI 

 
Po programu devetletne osnovne šole mora šola v vsakem razredu izpeljati s predmetnikom 
opredeljeno število kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni. Ker so dnevi dejavnosti 
del rednega programa osnovne šole, so se jih uĉenci dolţni udeleţevati. Organizacija teh dni 
zahteva  dogovarjanje in usklajevanje tudi z zunanjimi izvajalci, organizacijo prevoza, doloĉitev 
ustreznega normativnega števila spremljevalcev, zato je potrebno morebitno odsotnost 
uĉencev napovedati vsaj tri dni pred izvedbo, razen v primeru bolezni. 
 
V primeru odsotnosti uĉenca samo na dnevu dejavnosti, katera ni bila vnaprej napovedana, so 
starši dolţni poravnati stroške dneva dejavnosti.  
 
 
 
Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 

  

 
1. RAZRED VSEBINA DELA VODJA ĈAS  

KULTURNI DNEVI 
(4) 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
Polonca Robida 
Rous 

7. 2. 2013 

OBISK GLASBENE ŠOLE Simona Trtnik marec/april 

LUTKOVNA PREDSTAVA  
Polonca Robida 
Rous 

december 

SIMFONIĈNA MATINEJA Simona Trtnik 4. 4. 2013 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

(3) 
 

PRVA POMOĈ Judita Mihev november 

ARBORETUM Maja Mavsar maj 

EKO DAN - VRT Maja Mavsar 6. 4. 2013 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

POHOD »OB ŢICI« Vesna Srše 10. 5. 2013 

ATLETSKI ŠD Vesna Srše 10. 4. 2013 

MENGEŠKA KOĈA Maja Mavsar oktober 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN Judita Mihev 29. 9. 2012 

ORIENTACIJSKI POHOD Simona Trtnik junij 

TEHNIŠKI DNEVI 
(3) 

ZEMLJA, VODA, ZRAK Mojca Avbelj junij 

IZDELKI IZ BLAGA Judita Mihev oktober 

IZDELKI IZ LESA Mojca Avbelj maj 
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2. RAZRED VSEBINA DELA VODJA ĈAS  

KULTURNI DNEVI 
(4) 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK Nina Sovinc 7. 2. 2013 

SIMFONIĈNA MATINEJA Klavdija Šuligoj 4. 4. 2013 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA Mojca Bajda november 

LUTKOVNA PREDSTAVA Klavdija Šuligoj december 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

(3) 
 

NAŠI ZOBJE Klavdija Šuligoj september 

TABOR Nina Sovinc marec 

URAVNOTEŢENA PREHRANA Klavdija Šuligoj junij 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

 

POHOD »OB ŢICI« Klavdija Šuligoj 10. 5. 2013 

ATLETSKI ŠD Vesna Srše 10. 4. 2013 

POHOD Nina Sovinc junij 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN Mojca Bajda 29. 9. 2012 

TABOR Nina Sovinc marec 

TEHNIŠKI DNEVI 
(3) 

TABOR Nina Sovinc marec 

EKO DAN  Nina Sovinc 6. 4. 2013 

MEROSLOVJE Klavdija Šuligoj maj 

 

 
3. RAZRED VSEBINA DELA VODJA ĈAS  

KULTURNI DNEVI 
(4) 

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

Mojca Prelogar 7. 2. 2013 

SIMFONIĈNA MATINEJA Mojca Prelogar 4. 4. 2013 

ŠOLSKI MUZEJ Mojca Mlakar Brešar november 

LUTKOVNA PREDSTAVA Mojca Prelogar december 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
(3) 

EKO DAN  Mojca Prelogar 6. 4. 2013 

TABOR Mojca Mlakar Brešar november 

VITEZI NA POHODU Mojca Mlakar Brešar marec 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

POHOD »OB ŢICI« Mojca Mlakar Brešar 10. 5. 2013 

ATLETSKI ŠD Vesna Srše 10. 4. 2013 

TABOR Mojca Mlakar Brešar november 

PLESNA DEJAVNOST 
Iris Belko, Vesna 
Srše 

maj 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN Mojca Prelogar 29. 9. 2012 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

(3) 

TABOR Mojca Mlakar Brešar november 

STARA LJUDSKA GLABILA Mojca Prelogar oktober 

HIŠA EKSPERIMENTOV Hedvika Kriţaj april 

 

 
4. RAZRED VSEBINA DELA VODJA ĈAS  

KULTURNI DNEVI 
(3) 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
Mladen 
Kopasić 

7. 2. 2013 

EKO DAN  Janka Laznik 6. 4. 2013 

TABOR - LJUDSKI OBIĈAJI V BELI 
KRAJINI 

Mladen 
Kopasić 

marec  

NARAVOSLOVNI DNEVI 
(3) 

TABOR - ORIENTACIJA Janka Laznik marec  

TABOR - GOZD IN TRAVNIK 
Mladen 
Kopasić 

marec  

DEPONIJA 
Mladen 
Kopasić 

maj 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

POHOD »OB ŢICI« Janka Laznik 10. 5. 2013 

ATLETSKI ŠD Vesna Srše 10. 4. 2013 

TABOR - SPOZNAVAMO NOVE 
ŠPORTE 

Janka Laznik marec  

ZIMSKI ŠPORTNI DAN Mojca Juriĉ januar 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 
Mladen 
Kopasić 

29. 9. 2012 

 
 

TEHNIŠKI DNEVI 
(4) 

ŠKATLICA IZ LESA Janka Laznik oktober 

IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO 
TRŢNICO 

Mladen 
Kopasić 

februar/marec 

KOMPAS Janka Laznik april 

PROIZVODNJA IN PORABA 
ELEKTRIĈNE ENERGIJE 

Mladen 
Kopasić 

april/maj 
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5. RAZRED VSEBINA DELA VODJA ĈAS  

KULTURNI DNEVI 
(3) 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
Mojca 
Miklavĉiĉ 

7. 2. 2013 

EKO DAN  
Mojca 
Miklavĉiĉ 

6. 4. 2013 

RIMSKA EMONA Klara Jerina maj 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
(3) 

ŠKOCJANSKE JAME   ŠVN Vesna Srše september 

ŢIVALSKI VRT Klara Jerina junij 

PREMOGOVNIK VELENJE 
Mojca 
Miklavĉiĉ 

april 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

POHOD »OB ŢICI« Klara Jerina 10. 5. 2013 

ATLETSKI ŠD Vesna Srše 10. 4. 2013 

PLAVANJE ŠVN Vesna Srše september 

POHOD V POREĈ ŠVN Vesna Srše september 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN Vesna Srše 29. 9. 2012 

 
 

TEHNIŠKI DNEVI 
(4) 

HLADILNA ŠKATLA Klara Jerina oktober 

BALON Klara Jerina januar 

VETROMER 
Mojca 
Miklavĉiĉ 

april  

TEORIJA ZA KOLESARSKI IZPIT 
Mojca 
Miklavĉiĉ 

februar 

 

 

 
Dnevi dejavnosti na predmetni stopnji  

 

 
6. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ĈAS 

KULTURNI 
DNEVI 

OBISK KNJIŢNEGA SEJMA prireditev 
Mateja 
Drnovšek 

22. 11. 
2012 

OGLED MUZEJA delavnica Petra Mikeln 
30. 1. 
2013 

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

delavnice Petra Mikeln 7. 2. 2013 

NARAVOSLOVN
I DNEVI 

EKSKURZIJA ekskurzija 
Mateja 
Drnovšek 

10. 10. 
2012 

EKO dan delavnice 
Nataša 
Govekar 

6. 4. 2013 

TRAVNIK delavnice 
Nives 
Sredenšek 

17. 6. 
2013 

TEHNIŠKI 
DNEVI 

 

OSEBNA ODGOVORNOST 
V ŠOLI IN DOMA 

delavnice 
Damjana 
Govekar 

1. 10. 
2012 

IZDELAVA IZDELKOV ZA 
EKO TRŢNICO /  
LES IN IZDELKI IZ LESA 

delavnice 

Nataša 
Govekar, 
Barbara Tuljk /  
Denis Klanĉiĉ 

4. 3. 2013 

LES IN IZDELKI IZ LESA /  
IZDELAVA IZDELKOV ZA 
EKO TRŢNICO 

delavnice 

Denis Klanĉiĉ/ 
Nataša 
Govekar, 
Barbara Tuljk 

5. 3. 2013 

UPORABNI IZDELKI IZ 
PAPIRJA 

delavnice 
M. 
Kapetanović 
Mujkić 

v ĉasu 
NPZ 

ŠPORTNI DNEVI 
 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

športne 
aktivnosti 

Alenka 
Kocjanĉiĉ 

29. 9. 
2012 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
Klemen 
Adamiĉ 

19. 2. 
2013 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN 
Klemen 
Adamiĉ 

10. 4. 
2013 

POHOD OB ŢICI 
Alenka 
Kocjanĉiĉ 

10. 5. 
2013 

VODNE IGRE (Atlantis) 
Klemen 
Adamiĉ 

20. 6. 
2013 
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7. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ĈAS 

KULTURNI 
DNEVI 

OGLED LJUBLJANE ogled Danica Iskra 1. 10. 2012 

OBISK KNJIŢNEGA SEJMA prireditev 
Mateja 
Drnovšek 

22. 11. 2012 

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

delavnice Renata Krivec 7. 2. 2013 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

EKSKURZIJA ekskurzija 
T. Pecin 
Završan 

10. 10. 2012 

EKO dan delavnice Jana Mali 6. 4. 2013 

VERJETNOST IN OBDELAVA 
PODATKOV 

delavnice Jana Mali 
v ĉasu ŠVN  
(26.–30. 11. 
2012) 

TEHNIŠKI DNEVI 
 

IZDELEK IZ UMETNE SNOVI /  
IZDELAVA IZDELKOV ZA 
EKO TRŢNICO 

delavnice 
Denis Klanĉiĉ /  
Marcel 
Theuerschuh 

4. 3. 2013 

IZDELAVA IZDELKOV ZA 
EKO TRŢNICO / IZDELEK IZ 
UMETNE SNOVI 

delavnice 
Marcel 
Theuerschuh / 
Denis Klanĉiĉ 

5. 3. 2013 

OD IDEJE DO IZDELKA delavnice 
Marcel 
Theuerschuh 

v ĉasu ŠVN 
(26.–30. 11. 
2012) 

GOSPODINJSKI DAN 
DEJAVNOSTI 

delavnice Nataša Javornik 
v ĉasu ŠVN 
(26.–30. 11. 
2012) 

ŠPORTNI DNEVI 
 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

športne 
aktivnosti 

Alenka 
Kocjanĉiĉ 

29. 9. 2012 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN Klemen Adamiĉ 19. 2. 2013 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN Klemen Adamiĉ 10. 4. 2013 

POHOD OB ŢICI 
Alenka 
Kocjanĉiĉ 

10. 5. 2013 

VODNE IGRE (Atlantis) 
Alenka 
Kocjanĉiĉ 

v ĉasu ŠVN 
(26.–30. 11. 
2012) 

 
 

8. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ĈAS 
IZVEDBE 

KULTURNI 
DNEVI 

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

delavnice Maria Erzsebet Delić 7. 2. 2013 

EKO dan delavnice Petra Mikeln 6. 4. 2013 

OGLED KINOPREDSTAVE ogled Nada Vujasin 18. 4. 2013 

NARAVOSLOV
NI DNEVI 

ASTRONOMIJA delavnice Polona Theuerschuh 22. 11. 2012 

IZDELAVA IZDELKOV ZA 
EKO TRŢNICO 

delavnice Danica Iskra 4. 3. 2013 

PRIRODOSLOVNI MUZEJ ogled Barbara Tuljak 
v ĉasu ŠVN 
(22.–26. 4. 
2013) 

TEHNIŠKI 
DNEVI 

 

FIZIKALNI EKSPERIMENTI / 
IZDELEK IZ KOVINE 

delavnice 
Polona Theuerschuh 
/ Jana Mali 

1. 10. 2012 

IZDELEK IZ KOVINE /  
FIZIKALNI EKSPERIMENTI 

delavnice 
Jana Mali / 
 Polona 
Theuerschuh 

10. 10. 2012 

RAĈUNALNIŠKA 
PREDSTAVITEV 

delavnice Polona Theuerschuh 
v ĉasu ŠVN 
(22.–26. 4. 
2013) 

MEDOSEBNI ODNOSI delavnice 
Metka Weiss ali 
Damjana Govekar 

v ĉasu ŠVN 
(22.–26. 4. 
2013) 

ŠPORTNI 
DNEVI 

 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

športne 
aktivnosti 

Alenka Kocjanĉiĉ 29. 9. 2012 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN Klemen Adamiĉ 19. 2. 2013 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN Klemen Adamiĉ 10. 4. 2013 

POHOD OB ŢICI Alenka Kocjanĉiĉ 10. 5. 2013 

VODNE IGRE (Atlantis) Klemen Adamiĉ 
v ĉasu ŠVN 
(22.–26. 4. 
2013) 
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Poleg zgoraj navedenega bomo organizirali še sledeĉe: 
 

DEJAVNOST 
Nosilec dejavnosti 

 (ime in priimek) 
Predvideni 

termin 

DRUGAĈNA OBLIKA POUKA ZA UĈENCE 7. RAZREDA, KI SE 
NE BODO UDELEŢILI ŠVN  (3 TIT, 2 LVZ) 

Brane Sever 
V ĈASU ŠVN 
(26.–30. 11. 
2012) 

DRUGAĈNA OBLIKA POUKA ZA UĈENCE 8. RAZREDA, KI SE 
NE BODO UDELEŢILI ŠVN (2 TIT, 3 LVZ) 

Nataša Javornik 
V ĈASU ŠVN 
(22.–26. 4. 
2013) 

DAN POŢARNE VARNOSTI (IZPRAZNITEV ŠOLE) 
(6. in 7.r.: NAR; 8. r.: TIT; 9. r: KEM, FIZ) 

Judita  Mihev 12. 10. 2012 

PRVI ŠOLSKI DAN ZA PRVOŠOLCE Mojca Avbelj 3. 9. 2012 

MIKLAVŢEV VEĈER 
Klara Jerina 
Polonca R. Rous (vodenje)  

6. 12. 1012 

NOVOLETNO SREĈANJE Polonca Robida (vodenje) 13. 12. 2012 

PRIREDITEV PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI in NOVOLETNA PRIREDITEV  (ure po urniku) 

Maria Erzsebet Delić 
Mojca Avbelj 

21. 12. 2012 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST Maja Mavsar 24. 1. 2013 

»BOBRI 2013«   
( ure po urniku ) 

1. do 5. razred - vodje aktivov, 
Danica Iskra za 6. in 8. razred, 
Erţi Delić za 7. in 9. razred 

FEBRUAR 2013 

PRIREDITEV PRED SLOVENSKIM KULTURNIM  PRAZNIKOM 
(dan dejavnosti) 

Danica Iskra 
Simona Trtnik 

7. 2. 2013 

PRIREDITEV OB EKO DNEVU 
(dan dejavnosti) 

Mojca M. Brešar 
Jana Mali 

6. 4. 2013 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ORGANIZACIJO RDEĈEGA KRIŢA Hedvika Kriţaj April 2013 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŢAVNOSTI in 
ZAKLJUĈNA PRIREDITEV  ( ure po urniku ) 

Mateja Drnovšek 
Nada Vujasin 

24. 6. 2013 

VALETA   (dan dejavnosti) Mirela K. Mujkić 13. 6. 2013 

9. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ĈAS 
IZVEDBE 

KULTURNI 
DNEVI 

PO PREŠERNOVIH POTEH ekskurzija 
Maria Erzsebet 
Delić 

1. 10. 2012 

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

delavnice Nada Vujasin 7. 2. 2013 

GENERALKA za valeto, predaja 
kljuĉa 

prireditve 
T. Pecin Završan, 
M. Kapetanović 
Mujkić 

12. 6. 2013 

NARAVOSLOV
NI DNEVI 

EKOLOŠKO KMETOVANJE delavnice Nataša Javornik 10. 10. 2012 

OBDELAVA PODATKOV delavnice 
M. Kapetanović 
Mujkić 

18. 4. 2013 

EKSKURZIJA – zakljuĉni izlet ekskurzija 
T. Pecin Završan, 
M. Kapetanović 
Mujkić 

11. 6. 2013 

TEHNIŠKI 
DNEVI 

 

SEZNANJANJE S POKLICI ogledi Metka Weiss 22. 11. 2012 

IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO 
TRŢNICO 

delavnice Nives Sredenšek 4. 3. 2013 

EKO dan delavnice 
Tanja Pecin 
Završan 

6. 4. 2013 

VALETA prireditev Mirela K. Mujkić 13. 6. 2013 

ŠPORTNI 
DNEVI 

 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

športne 
aktivnosti 

Alenka Kocjanĉiĉ 29. 9. 2012 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN Klemen Adamiĉ 19. 2. 2013 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN Klemen Adamiĉ 10. 4. 2013 

POHOD OB ŢICI Alenka Kocjanĉiĉ 10. 5. 2013 

MEDRAZREDNO TEKMOVANJE Alenka Kocjanĉiĉ 10. 6. 2013 
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7  RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
7.1  ŠOLE V NARAVI 
 

V okviru nadstandardnega programa osnovne šole vsako šolsko leto uĉencem ponujamo 
program šol v naravi. 
Za šolsko leto 2012/2013 je ta program sledeĉ: 
 

RAZRED KRAJ/DOM DATUM DNEVI V 

TEDNU 

ŠT. 

DNI 
VODJA 

5. R POREĈ/ŠPADIĈI 4. 9. -  8. 9. 2012 TOR - SOB 5 VESNA SRŠE 

GEO 
TABOR 

TURISTIĈNA 
KMETIJA 
PODMLAĈAN 

14. 9. - 16. 9. 2012 PET - NED 3 
TANJA P. 
ZAVRŠAN 

PEVSKI 
VIKEND 

CŠOD PLANICA 19.10. - 21.10. 2012 PET - NED 3 SILVA JAKOB 

3. R CŠOD JURĈEK 5. 11. - 7. 11. 2012 PON - SRE 3 
MOJCA M. 
BREŠAR 

ZGO-
ASTRO 
TABOR 

CŠOD MEDVED 23. 11. - 25. 11. 2012 PET - NED 3 
MATEJA 
DRNOVŠEK 

7. R CŠOD RAK 26. 11. - 30. 11. 2012 PON - PET 5 RENATA KRIVEC 

6. R ROGLA  11. 2. - 15. 2. 2013 PON - PET 5 KLEMEN ADAMIĈ 

4. R CŠOD LIPA 18. 3. - 22. 3. 2013 PON - PET 5 
MLADEN 
KOPASIĆ 

2. R CŠOD LIPA 25. 3. - 27. 3. 2013 PON - SRE 3 NINA SOVINC 

8. R CŠOD KAVKA 22. 4. - 26. 4. 2013 PON - PET 5 
NATAŠA 
JAVORNIK 

 

 
7.2  PROJEKTI 
 
V šolskem letu 2012/13 naĉrtujemo izvajanje spodaj navedenih projektov: 
 

PROJEKT 
Nosilec projekta 
(ime in priimek) 

Predvideni termin 
izvajanja 

EKO ŠOLA TANJA P. ZAVRŠAN CELO LETO 

ZDRAVA ŠOLA MOJCA AVBELJ CELO LETO 

KULTURNA ŠOLA MOJCA PRELOGAR CELO LETO 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA NATAŠA JAVORNIK CELO LETO 

COMENIUS MATEJA ORTHABER CELO LETO 

EKO VRT JUDITA VALENTINĈIĈ CELO LETO 

SODELOVALNI PROJEKT NA DALJAVO S 
POMOĈJO METODOLOGIJE UĈNIH KROGOV 

TANJA P. ZAVRŠAN CELO LETO 

RDEĈI NOSKI IRIS BELKO NOVEMBER 

MIKLAVŢEV SEJEM MAJA MAVSAR 
NOVEMBER, 
DECEMBER 

LAMPIJON SONJA FLERE 
NOVEMBER, 
DECEMBER 

EVROPSKA VAS MAJA MAVSAR NOVEMBER – MAJ 

SODELOVANJE S ĈETRTNO SKUPNOSTJO 
POLJE 

HEDVIKA KRIŢAJ  
NATAŠA FRELIH 

MAJ, JUNIJ 2013 
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MEDNARODNI PROJEKT EKO ŠOLA 
 
 
 
Eko-akcijski naĉrt  
 

• VODA (P. Robida, vodstvo): 
• Spremljanje gradnje  podzemnih  zalogovnikov vode pod novim  igrišĉem  poleg 

novega stanovanjskega naselja »Zadobrovška«. 
 

• ODPADKI (M. K. Mujkić): 
• Zbiralna akcija starega papirja; 
• Akcija “Zmanjšajmo prostornino odpadne embalaţe”; 
• Paziti na število fotokopij na OŠ Polje. 
 

• ENERGIJA (T. P. Završan) 
• Zmanjšati porabo elektriĉne energije in spremljati energetsko ekološko 

ozavešĉanje uĉencev. 
• Izgradnja sonĉne elektrarne (dolgoroĉni cilj - dostopno na spletni strani OŠ 

Polje). 
 

• BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (N. Javornik) 
• Obisk Eko kmetije – 9. razredi; 
•  Shema šolskega sadja – cela šola; 
•  Zdrav ţivljenjski slog – prehrana – 6. razredi pri gospodinjstvu. 
 

• AKCIJA “ZBIRANJE PLASTIĈNIH ZAMAŠKOV IN ODPADNIH BATERIJ” (M. 
Avbelj) 

• Humanitarna pomoĉ ljudem, ki jo potrebujejo. 
• Pravilno odlaganje starih baterij in varovanje okolja. 
• Spoštovati drugaĉnost in uĉiti uĉence solidarnosti. 
 

• NAĈRT PRVE TRIADE (J. Mihev) 
• Eko vrt, vrtilnica; 
• Eko regata (Bled); 
• Eko bralna znaĉka. 
 

• EKOBRALNA ZNAĈKA (J. Mihev, T.P. Završan, E.Delić ) 
• Branje s poudarkom na literaturi oz. ĉlankih, ki vsebujejo ekološko tematiko. 
 

• TRANSPORT  (vodstvo šole) 
• EKOKVIZ  (P. Theuerschuh) 
• EKOPAKET  

 
 
Koordinatorica projekta: Tatjana Pecin Završan 
 
 
 
 

7.3  RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

Tudi v tem šolskem letu bomo spodbujali raziskovalno dejavnost uĉencev in njihovih 
mentorjev. Raziskovalne naloge bodo mentorji prijavili oktobra 2012. 
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7.4  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Dejavnosti razpisujemo z obvestilom za uĉence in starše, katerega  uĉenci prejmejo v mesecu 
septembru.  
Interesne dejavnosti potekajo od zaĉetka oktobra 2012 do konca maja 2013. 
Organizirane so v teĉajni obliki ali po doloĉenem urniku. 
Mentor, ki vodi dejavnost,  uĉencem predstavi program dejavnosti na uvodni uri v vnaprej 
doloĉenem terminu. Moţne so spremembe terminov izvajanja dejavnosti (veliko število prijav, 
zdruţevanje skupin v primeru premalo prijavljenih, …). Naĉeloma so dejavnosti za uĉence 
brezplaĉne, z izjemo pripomoĉkov, ki jih potrebujejo, uĉbenikov, vstopnin… 
 
 
1.  do  5. razred 

 

 DEJAVNOST 
MENTOR, 
IZVAJALEC 

RAZRED PROSTOR URNIK 

1.  Otroški pevski zbor M. Prelogar 1., 2. P7 torek: 14.00 – 14.45 

2.  Otroški pevski zbor M. Prelogar 3., 4., 5. P7 torek: 14.45– 15.30 

3.  
Potepuhi, planinski 
kroţek 

Judita Mihev 1. – 5. narava 
sobota, enkrat meseĉno, po 
dogovoru 

4.  Raĉunalništvo I M. Theuerschuh 2., 3. uĉilnica 12 sreda: 15.00-16.00 

5.  Raĉunalništvo II M. Theuerschuh 4., 5. uĉilnica 12 sreda: 16.00-17.00 

6.  
Anglešĉina za 3. 
razred 

P. Mikeln 3. 23 petek: 7.40-8.25 

7.  
Likovno umetniška 
delavnica 

M. Birk 1., 2. uĉilnica 16 ponedeljek: 15.00 -16.30 

8.  
Likovno umetniška 
delavnica 

M. Birk 3 .- 6. uĉilnica 16 ponedeljek: 16.30 – 18.00 

9.  Šah Ribiĉiĉ Marko 1., 2. uĉilnica 13 ĉetrtek: 15.00 – 15.45 

10.  Šah Ribiĉiĉ Marko 3. -  9. uĉilnica 13 ĉetrtek: 15.45 – 16.30 

11.  Ritmiĉna gimnastika 
Športno društvo 

AS 
1. - 3. 

mala 
telovadnica 

sreda: 15.05 – 16.05 

12.  
Ritmiĉna gimnastika 
 

Športno društvo 
AS 

4. - 9. 
mala 

telovadnica 
sreda: 15.40 – 16.40 

13.  
Glasbeni kroţek 
FINALE 

Miha Peskar 3. – 5. uĉilnica 15 
torek: 15.00 do 15.45 ali 
           15.50 do 16.35 
(natanĉen dogovor naknadno) 

14.  Baseball  
ŠD ZAJĈKI 
U. Rudolf 

2. – 6. 
mala 

telovadnica 
torek, 15.55 – 16.40 

15.  Košarka za deklice  ŠD Jeţica 4. – 7. 
velika 

telovadnica 
petek: 15.05 – 16.40 

16.  Odbojka  T. Pajanĉiĉ 2. – 9. 

velika 
telovadnica 

mala 
telovadnica 

ĉetrtek: 15.55 – 16.40 
petek: 15.55 – 16.40 

17.  
Otroška košarkaška 
šola 

B. Završnik 1. - 3. 
velika 

telovadnica 
ponedeljek: 15.05 – 15.50 
sreda: 15.05 – 15.50 

18.  Košarkaška šola B. Završnik 4. - 7. 
velika 

telovadnica 
ponedeljek: 15.55 – 16.40 
sreda: 15.55 – 16.40 

19.  Rokomet – dekleta  
K. Kos 

J. Ocepek 
1.-5. 

velika 
telovadnica 

torek: 15.55 – 16.40 
ĉetrtek: 15.05 – 15.50 

20.  
Otroška nogometna 
šola 

Miha Jošt 1. - 4. 
mala 

telovadnica 
ponedeljek: 15.55 – 16.40 
ĉetrtek: 15.55 – 16.40 

21.  Jazz balet A. Bavĉar 1. – 4. 
avla, 

2. nadstropje 
petek: 15.00 – 15.45 

22.  Jazz balet A. Bavĉar 5. – 9. 
avla, 

2. nadstropje 
petek: 15.45 – 16.30  

23.  Atletika ( MASS) M. Bajde 1.-5. 
mala 

telovadnica 
ponedeljek: 15.05 – 15.50 
petek: 15.05 – 15.50 
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6. do 9. razred 

 

        DEJAVNOST 
MENTOR, 

IZVAJALEC 
RAZRE

D 
KRAJ         URNIK 

1.  Mladinski pevski zbor S. Jakob 6.–9. uĉilnica P7 
ponedeljek: 7.40-8.25 
ponedeljek: 13.00 – 13.45 
petek: 7.40-8.25 

2.  Prostovoljstvo D. Govekar 7. – 9. K8 torek, 14.00 – 14.45 

3.  
Likovno umetniška 
delavnica 

M. Birk 3 . - 6. uĉilnica 16 ponedeljek: 16.30 – 18.00 

4.  
Potepuhi, planinski 
kroţek 

Judita Mihev 6. – 9. narava 
sobota, enkrat meseĉno, po 
dogovoru 

5.  Dvoranski hokej K. Adamiĉ 6. – 9. 
velika 

telovadnica 
ĉetrtek:  7.40 – 8.25 

6.  Šolsko novinarstvo D. Iskra 6. – 9. uĉilnica 13 sreda: 14.15 – 15.00 

7.  Šah Ribiĉiĉ Marko 3. -  9. uĉilnica 13 ĉetrtek: 15.45 – 16.30 

8.  Prva pomoĉ Judita Mihev 6. – 9. 21 sreda ali ĉetrtek ob 15.00 

9.  Ritmiĉna gimnastika 
Športno društvo 

AS 
4. - 9. mala telovadnica sreda: 15.40 – 16.40 

10.  Glasbeni kroţek FINALE Miha Peskar 6. – 7. uĉilnica 15 

torek: 15.00 do 15.45 ali 
           15.50 do 16.35 
(natanĉen dogovor 
naknadno) 

11.  Baseball  
ŠD ZAJĈKI 
U. Rudolf 

2. – 6. mala telovadnica torek, 15.55 – 16.40 

12.  Košarka za deklice  ŠD Jeţica 4. – 7. 
velika 

telovadnica 
petek: 15.05 – 16.40 

13.  Košarkaška šola B. Završnik 4. - 7. 
velika 

telovadnica 
ponedeljek: 15.55 – 16.40 
sreda: 15.55 – 16.40 

14.  Odbojka  T. Pajanĉiĉ 2. – 9. 
velika 

telovadnica 
mala telovadnica 

ĉetrtek: 15.55 – 16.40 
petek: 15.55 – 16.40 

15.  Jazz balet A. Bavĉar 5. – 9. 
avla, 

2. nadstropje 
petek: 15.45 – 16.30  

16.  Modelarski kroţek S. Jakoš 6. – 9. K2 sreda, 14.00 – 15.30 

 

 

 
7.5  PODALJŠANO BIVANJE 

 
Uĉence od prvega do petega razreda lahko vkljuĉijo v program podaljšanega bivanja njihovi 
straši na podlagi izpolnjene pisne prijavnice. 
V ĉasu podaljšanega bivanja uĉenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo 
obveznosti iz dopoldanskega šolskega dela, se seznanjajo s tehnikami uĉenja ter se navajajo 
na skupno delo in sodelovanje. Pri igri doţivljajo in podoţivljajo socialne potrebe in jih 
usklajujejo z ţeljami in potrebami drugih. Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene 
vzgojno-izobraţevalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo 
druge potrebe, interese in ţelje. 
Podaljšano bivanje ni varstvo, ampak nadgradnja uĉnega programa in je organizirano skladno 
s predmetnikom in uĉnim naĉrtom ter letno delovno pripravo posameznega strokovnega 
delavca. 
V šolskem letu 2012/2013 bomo izvajali program podaljšanega bivanja do 15.30, za uĉence 5. 
razreda pa do 15.00. Po tem ĉasu pa do 17.00 poteka popoldansko varstvo, skupine se 
zdruţujejo. Ob 17.00 se varstvo zakljuĉi.  
 
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko uĉitelj OPB predĉasno spusti uĉenca iz šole 
samo s pisnim dovoljenjem staršev. Uĉence prvega razreda devetletne osnovne šole pa 
morajo na poti v šolo in iz nje obvezno spremiti starši ali druga odrasla oseba. 
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7.6  JUTRANJE VARSTVO 

 

 
Za uĉence od 1. do 5. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.20 do 8.20. Uĉence se v 
skupine jutranjega varstva vkljuĉi na osnovi pisne prijave staršev. MIKZŠ financira program 
jutranjega varstva le za prvošolĉke, za uĉence od 2. do 5. razreda pa bo jutranje varstvo 
organizirano kot nadstandardni program, ki ga financira Mestna obĉina Ljubljana. 

 

 

DAN OD - DO PROSTOR 1. TURNUS 2. TURNUS 

PONEDELJEK 

6.20 – 8.20 P1 Marcel Theuerschuh 

7.00 – 8.20 P5 Klavdija Šuligoj 

7.00 – 8.20 P2 Simona Trtnik 

7.00 – 8.20 P4 Mojca Mlakar Brešar Maja Mavsar 

TOREK 

 

6.20 – 8.20 P1 Marcel Theuerschuh 

7.00 – 8.20 P5 Klavdija Šuligoj 

7.00 – 8.20 P2 Mojca Avbelj 

7.00 – 8.20 P4 Mojca Mlakar Brešar Maja Mavsar 

SREDA 

6.20 – 8.20 P1 Marcel Theuerschuh 

7.00 – 8.20 P5 Klavdija Šuligoj 

7.00 – 8.20 P2 Simona Trtnik Mojca Avbelj 

7.00 – 8.20 P4 Mojca Mlakar Brešar Maja Mavsar 

ĈETRTEK 
 

6.20 – 8.20 P1 Marcel Theuerschuh 

7.00 – 8.20 P5 Klavdija Šuligoj 

7.00 – 8.20 P2 Mojca Avbelj 

7.00 – 8.20 P4 Mojca Mlakar Brešar 

PETEK 

6.20 – 8.20 P1 Marcel Theuerschuh 

7.00 – 8.20 P5 Klavdija Šuligoj 

7.00 – 8.20 P2 Simona Trtnik 

7.00 – 8.20 P4 Maja Mavsar 

 

 

 

8 ŠOLSKA PREHRANA 

 
Na šoli uĉencem nudimo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. 
Uĉenci malicajo ob 10.05 v ĉasu glavnega odmora.  
Uĉenci, vkljuĉeni v podaljšano bivanje, kosijo od 12.10 do 14.00, drugi uĉenci kosijo od 12.55 
do 14.15 glede na ĉas zakljuĉka pouka. Zajtrk je namenjen mlajšim uĉencem, ki so vkljuĉeni v 
skupine jutranjega varstva, popoldanska malica pa uĉencem, ki so vkljuĉeni v skupine 
podaljšanega bivanja.  
 
Šola posamezne obroke nadstandardnega programa šolske prehrane (zajtrk, kosilo, 
popoldanska malica) organizira, ĉe se nanje prijavi najmanj 20 uĉencev.  
V kolikor število posameznih obrokov med šolskim letom pade pod 20, šola preneha s pripravo 
in organizacijo posameznega programa prehrane (5. toĉka Pravil šolske prehrane).   
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Prehrana se plaĉuje meseĉno s poloţnicami, ki jih uĉenci dobijo preko razrednika v šoli. Rok 
plaĉila je do 15. dne v tekoĉem mesecu.   
V primerih, ko bo šolsko delo potekalo po posebnem programu (dnevi dejavnosti, 
prireditve), se ĉas obrokov prilagodi predvideni organizaciji glede na dejavnosti.   
Posebno pozornost bomo namenjali kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni uĉitelji, 
ki uĉence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton 
pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno).  
Malico prinašajo deţurni uĉenci v uĉilnico, kjer jo ob pomoĉi uĉitelja razdelijo. 
Uĉenci od 6. do 9. razreda hodijo na kosilo sami. Uĉenci podaljšanega bivanja odhajajo na 
kosilo v spremstvu uĉiteljice oziroma uĉitelja. 
 
Uĉenci prejemajo posamezni obrok na osnovi naroĉilnice - pogodbe, ki jo sklene šola s 
starši uĉenca. S podpisom se starši obvezujejo, da bodo finanĉne obveznosti 
izpolnjevali redno in v predvidenih rokih. V pogodbi so predvideni tudi ukrepi, ĉe plaĉilo 
prehrane in drugih šolskih stroškov ni redno. 
 
Na osnovi doloĉil 6. ĉlena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010) je svet 
šole Osnovne šole Polje na seji dne 31. 6. 2010 obravnaval in sprejel PRAVILA ŠOLSKE 
PREHRANE, v katerih šola doloĉa: 

 organizacijo šolske prehrane, 
 obvešĉanje uĉencev in staršev, 
 prijavo na šolsko prehrano ter ĉas in naĉin odjave posameznega obroka, 
 ceno in plaĉilo šolske prehrane, 
 subvencioniranje šolske prehrane, 
 evidentiranje in nadzor nad korišĉenjem obrokov, 
 postopke evidentiranja obrokov šolske prehrane, 
 spremljanje in nadzor ter 
 druge uporabnike šolske prehrane. 

 

 

 
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE 

 
Šola organizira: 

 obvezno malico za vse uĉence, 
 kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo in popoldansko malico. 

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih moţnosti in v okviru moţnih finanĉnih 
sredstev. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši uĉencev na podlagi: 

 pisne prošnje staršev in 
 potrdila leĉeĉega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega 

jedilnika.  
Za vsako šolsko leto morajo starši predloţiti novo zdravniško potrdilo in napisati novo prošnjo. 
 
Ceno malice doloĉi minister pristojen za šolstvo, cene zajtrka, kosila in popoldanske malice 
pa doloĉi Svet šole na podlagi izraĉuna. 
 
Starši lahko prijavijo uĉenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko 
leto oziroma  kadarkoli med šolskim letom. 
Prijava na šolsko prehrano se vloţi na obrazcu, ki je priloga pravil. Prijavo hrani šola 
(raĉunovodstvo) do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. 
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli pisno prekliĉejo. Starši lahko za 
stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. 
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Posamezni obrok za odsotnega uĉenca so dolţni starši pravoĉasno odjaviti. Posamezni obrok 
je pravoĉasno odjavljen, ĉe se ga odjavi istega dne in sicer med 7.00 in 8.30 uro. V kolikor 
starši posameznega obroka ne odjavijo pravoĉasno, plaĉajo polno ceno obroka. 
 
Osnovni šoli so zagotovljena sredstva za plaĉe in davke ter druge osebne prejemke za: 

 organizatorja šolske prehrane in 
 kuharja za pripravo malic, 

ki ju šola sistemizira na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole (Ur. List RS št. 57/07 in 65/08), ki doloĉa, da se v osnovni šoli za 4200 uĉencev 
sistemizira eno delovno mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom 
uĉencev pa v ustreznem deleţu. Pravilnik tudi doloĉa, da se za pripravo malic sistemizira eno 
delovno mesto kuharja za 400 uĉencev. 
  
Za ostale obroke se doloĉi trţno ceno šolske prehrane, ki vkljuĉuje stroške: 

 nabavljene hrane, 
 uporabljene energije za pripravo, 
 dela, prispevkov in dajatev, 
 amortizacije delovnih sredstev in pripomoĉkov, 
 druge stroške, povezane z nabavo, pripravo, dostavo in evidenco šolske prehrane 

ter 
 osebnih dohodkov zaposlenih v kuhinji. 

 
OBROK CENA v € 

ZAJTRK  0,50 

MALICA  0,80 

KOSILO 
2,70 (1.-3.r)    
2,90 (4.-9.r) 

OBĈASNO KOSILO  
2,90 (1.-3.r)   
3,10 (4.-9. r) 

POPOLDANSKA MALICA ZA UĈENCE  0,60 

DOPOLDANSKA MALICA ZA ZAPOSLENE V ŠOLI 1,55 

KOSILO ZA ZAPOSLENE V ŠOLI  3,50 

 
V kolikor starši ne plaĉujejo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti raĉuna, se starše 
pisno opomni na to. V kolikor tudi potem ne poravnajo obveznosti, šola sproţi postopek 
izterjave in uĉencu zaĉasno onemogoĉi prejemanje ekonomskega programa šolske prehrane 
do plaĉila zaostalih obveznosti. 
 

 
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

 
Postopke subvencioniranja šolske prehrane vodijo pristojni Centri za socilano delo in tudi 
odloĉajo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Centri za socialno delo odloĉajo o pravici do naslednjih subvencij: 

 subvencije malic za uĉence, 
 subvencije kosil za uĉence. 

 

 

 
8.1  ZDRAVA PREHRANA - AKTIVNOSTI 

 
Prehrana in zdravje sta tesno povezana. Neustrezne prehranjevalne navade v otroštvu in 
mladostništvu vplivajo na prehranjevalne navade v poznejših ţivljenjskih obdobjih in s tem 
povezane bolezni. 
Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznovrstna 
prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje ţivljenje. 
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V šolskem letu 2012/2013 bomo, tako kot ţe vrsto let, nadaljevali z aktivnostmi na podroĉju 
zdrave prehrane.  
 
Namen tega je dejavno krepiti in izboljšati zdravje v šolskem okolju. Vsako leto  naĉrtujemo veĉ 
nalog s podroĉja zdravja ter skrbi za zdrav naĉin ţivljenja in uţivanja uravnoteţene prehrane. 
Posebej bomo to vpletali v pouk gospodinjstva, biologije ter sodobne priprave hrane, tematsko 
bomo obarvali tudi nekaj ur oddelĉne skupnosti. Seveda pa je pri tej temi pomembno tudi 
medpredmetno povezovanje. 
 
Sledili bomo naslednjim ciljem: 

1. Upoštevali bomo priporoĉila zdrave prehrane, s tem pa tudi ĉlovekove potrebe po 
hranilni in energijski vrednosti.  

2. Uĉence bomo navajali na zdravo, varno in varovalno prehrano. 
3. Pozorni bomo na optimalni razvoj uĉencev z zagotavljanjem kakovostnih obrokov 

šolske prehrane. 
4. Pozorni bomo na ustrezno zastopanost ţivil v prehrani, na osnovi skupin ţivil. 
5. Skrbeli bomo za ĉim veĉjo pestrost jedilnikov. 
6. Otroke bomo spodbujali h kulturnemu in lepemu vedenju pri jedi. 
7. Pozorni bomo na razvijanje zavesti za odgovorno ravnanje s hrano.  
8. Aktivno bomo spodbujali ustrezno higieno rok pred uţivanjem hrane.  
9. V jedilnike bomo vkljuĉevali ĉim veĉ sveţega sadja in zelenjave (Shema šolskega 

sadja + sadeţ za vsak dan).  
10. V prehrano bomo vkljuĉevali sezonsko pridelana ţivila na integriran naĉin oz. 

sezonsko pridelana ţivila na ekološki naĉin ipd. 
11. Zagotovili bomo zadostno koliĉino pijaĉ, predvsem zdravstveno ustrezne pitne vode, 

med posameznimi obroki.  
 
Verjamem, da bomo uspešno nadaljevali delo, ki ţe vrsto let teĉe na podroĉju zdrave prehrane 
in prijetnega okolja.  
 

 
 

 

9  ŠOLSKI STROŠKI 
 

 
Na podlagi opravljenega postopka notranje revizije in priporoĉil v zakljuĉnem poroĉilu v 
nadaljevanju opredeljujem šolske stroške, ki so del obveznega programa osnovne šole ter  
šolske stroške, ki predstavljajo nadstandardni del programa osnovne šole.  
 
 
STANDARDNI PROGRAM: 
 

Vrsta programa  Ocena stroška na letni ravni v evrih 

malica   176,00 

receptor     27,00 

dejavnosti     52,00 (povpreĉje 1. do 9. razred) 

prisp.staršev     18,40 (povpreĉje 1. do 9. razred) 

SKUPAJ 273,40 
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NADSTANDARDNI PROGRAM: 
 

Vrsta programa  Ocena stroška na letni ravni v evrih 

kosilo 513,00 (1. do 3. razred),  551,00 (4. do 9. razred) 

tabor od 66,00 (1.razred) do 241,00 (6. razred) 

valeta 35,00 

SKUPAJ 579,00 – 827,00 

 
 
 
 
TERMINSKI PROTOKOL SPREMLJANJA IN PREVZEMA OBROKOV TER PORAVNAVANJA 
ŠOLSKIH STROŠKOV: 
 

Rok Aktivnost 

30. 8. 2012 Poravnati šolske stroške za preteklo šolsko leto 

5. 9. Izdaja akontativne poloţnice  

5. dan v mesecu  Izdaja poloţnic za pretekli mesec 

15. dan v mesecu  Rok plaĉila šolskih stroškov za pretekli mesec. 

20. do 25. dan v mesecu 1. kontrola plaĉil 

26. dan v mesecu 
Izdaja opominov in obvestil za ukinitev kosila, 
popoldanske malice, dnevi dejavnosti, ŠVN. 

Zadnji delovni dan v mesecu 

2. kontrola plaĉil, ki je tudi podlaga za ukrepanje 
šole – individualni stiki razrednikov s starši – 
obvestilo o ukinitvi nadstandardnega  programa 
do plaĉila zapadlih obveznosti. 

do 5. dne v mesecu  

Razredniki seznanijo starše, da zaradi 
neporavnanih šolskih stroškov na zadnji dan v 
preteklem mesecu šola ukinja nadstandardni 
program šolske prehrane (popoldanska malica, 
kosilo) ter DD in ŠVN. Podatke v pisni obliki 
razrednikom posreduje gospa Rakar. 

OPB Uĉiteljice vodijo evidenco prejemanja kosil. 

 

 

 

 
 

10  ORGANIZIRANOST UĈENCEV 
 
V šolskem letu 2012/2013 se bodo oddelĉne skupnosti preko svojih predstavnikov povezovale 
v skupnost uĉencev šole, ki bo na zaĉetku šolskega leta sprejela letni program dela. Na osnovi 
mnenj in ţelja uĉencev ter v dogovoru z mentorji skupnosti uĉencev bomo redno sklicevali 
sestanke skupnosti uĉencev šole.  
V tem šolskem letu bomo priĉeli  s spoznavanjem mediacije, kot eno od oblik skrbi za dobre 
odnose in uĉenja razreševanje teţav, ki nastajajo med nami. Še naprej pa bomo sodelovali v 
obstojeĉih projekti na šoli (Eko projekt, Zdrava šola, Kulturna šola). Med šolskim letom bomo: 

 nadgraditi novo sodelovalno kulturo na šoli s pomoĉjo vsebin, tehnik in modela, ki ga 
predstavlja mediacija; 

 še naprej bomo razvijali model botrstva na šolo, ki spodbuja sodelovanje in pomoĉ med 
starejšimi in mlajšimi uĉenci (pomoĉ pri prinašanju malic, odklepanju omaric, 
dobrodošlica prvošolcem); 

 sreĉevali se bomo meseĉno; 
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 zbirali pripombe in predloge oddelĉnih skupnosti v zvezi z dejavnostmi, ki jih organizira 
šola; 

 spremljali uresniĉevanje pravic in dolţnosti uĉencev ter opozorili ravnateljico in Svet 
šole na morebitne kršitve pravic uĉencev; 

 v ĉasu tedna otroka (oktober 2012), ki bo letos povezan s temo otroškega parlamenta, 
pripravili oziroma se udeleţili dejavnosti, ki jih vsako leto organizira ZPM Moste Polje 

 marca aktivno sodelovali na 22. otroškem parlamentu na temo – ODRAŠĈANJE – 
      o sklepih parlamenta bomo obvestili tudi starše in jih tako seznanili, kako otroci      

razmišljajo o tem in kako to doţivljajo; 

 izpeljali bomo  šolski parlament in se udeleţili obmoĉnega . 
 
 
Zapisala: Damjana Govekar 

 

 

 

11  STATUS UĈENCA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŢUJE ALI STATUS UĈENCA   
PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA 

 
 
 

Status uĉenca, ki se vzporedno izobraţuje oziroma status uĉenca perspektivnega športnika 
ureja Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za uĉence s statusom športnika in kulturnika 
na snovni šoli Polje. 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
Status uĉenca, ki se vzporedno izobraţuje, si lahko pridobi uĉenec, ki se hkrati vzporedno 
izobraţuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe oziroma po 
veĉ izobraţevalnih programih. 
 
Status uĉenca perspektivnega športnika si lahko pridobi uĉenec, ki je registriran pri nacionalni 
panoţni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panoţnih športnih zvez. 
Statuse dodeli šola, na katero je uĉenec vpisan, ĉe so izpolnjeni pogoji in po postopku, ki ga 
doloĉa pravilnik. O dodelitvi statusa odloĉi ravnatelj s sklepom. Pred odloĉitvijo si pridobi 
mnenje oddelĉnega uĉiteljskega zbora oziroma razrednega uĉitelja. Podrobnejše pogoje 
opredeljuje 2. ĉlen Pravilnika (pogoji za pridobitev statusa športnika oziroma uĉenca, ki se 
vzporedno izobraţuje). 
 
Podrobnejše informacije o postopku in pogojih dodelitve statusa ter obrazci se nahajajo na 
spletni strani šole.  
 
 
    
 
 
 
 

12  PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 
 

12.1  PROGRAM PEDAGOŠKEGA VODENJA RAVNATELJICE 

 
Na podroĉju vodenja vseh strokovnih delavk in delavcev šole bom sledila strategiji, da bomo 
skupaj naĉrtovali in uresniĉevali zastavljene cilje. Moja dolţnost in odgovornost je spremljanje 
dela zaposlenih, predvsem z namenom vzpodbujanja strokovne rasti. V tem šolskem letu 
bomo izvajali medsebojne hospitacije in sicer po dogovoru, da vsak strokovni delavec pripravi 
in izvede uro pouka, na katero povabi svoje kolege. Izvajalec in prisotni kolegi po izvedeni uri 
opravijo skupno analizo uĉne ure, zapišejo opaţanja, sugestije, sklepe in poroĉilo v pisni obliki 
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posredujejo ravnateljici. Vsak strokovni delavec pa bo prisoten na vsaj treh nastopih svojih 
kolegic in kolegov. 
Ocenjujem, da bomo na tak naĉin spoznali delo drug drugega, spoznali marsikateri primer 
dobre prakse, opravili veĉ strokovnih pogovorov o pouĉevanju in si med seboj svetovali z 
namenom izboljšati pouĉevanje. Prepriĉana sem, da se drug od drugega lahko veliko nauĉimo. 
 
Kolektiv bom sproti in odgovorno seznanjala z vsemi spremembami na strokovnem in 
zakonodajnem podroĉju.  
Eden od namenov rednih delovnih sestankov (srede ob 7.30) je tudi ta, da spremljamo delo v 
posameznih oddelkih in da sproti rešujemo morebitne teţave. Poleg tega je vsakotedensko 
sredino sreĉanje pomembno tudi zato, da se vsi skupaj sestanemo in skupaj predelamo 
vprašanja in dileme, ki se tiĉejo vseh nas. Komunikacijo nam sicer olajša uporaba IKT, vendar 
le-ta nikakor ne more in ne sme izpodriniti neposrednih stikov in strokovnih pogovorov, ko smo 
zbrani vsi skupaj. 
Prizadevala si bom za primerno kulturo odnosov med vsemi tremi udeleţenci vzgojno-
izobraţevalnega procesa: uĉenci, starši in zaposlenimi na šoli. V okviru tega cilja pa se je 
pomembno zavedati, da je potrebno delati s kolektivom tako na strokovnem podroĉju kot tudi 
na podroĉju komunikacije, odnosov in klime v kolektivu. S tem šolskim leto uvajamo EKO DAN 
uĉiteljev šole, ki ga bomo izvedli v soboto, 23. marca 2013. Prostovoljno se bomo zbrali v šoli z 
namenom urediti okolico ali notranjost šole in se druţiti.  
 
Pomembna naloga je zagotavljanje pogojev za kakovosten in sodoben pouk, saj ţelim, da bi 
bilo znanje uĉencev ob zakljuĉku osnovne šole dobro in predvsem uporabno.   
Uspešnost našega dela je pogojena tudi s skrbno naĉrtovanim in strokovnim sodelovanjem s 
starši. V tem odnosu ţelimo doseĉi, da bi bili starši šoli naklonjeni in pripravljeni na 
sodelovanje, zato tudi posebno skrb namenjamo  stiku s starši bodoĉih prvošolcev. Na prvem 
roditeljskem sestanku jih seznanimo s programom osnovne šole in organizacijo dela na naši 
šoli. 
Dobro obvešĉanje je pomembno ob vstopu uĉencev v tretjo triado, saj ta prinaša obseţne 
spremembe (izbirni predmeti,  bolj intenzivna diferenciacija, nacionalni preizkusi znanja, merila 
za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole, kandidiranje za Zoisove 
štipendije). 
 
Sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija omogoĉa široke moţnosti komunikacije in 
metod dela pri pouku. Trudila se bom vzpodbujati uporabo informacijske tehnologije pri pouku. 
Ţelim, da bi uĉitelji samostojno uporabljali raĉunalniško uĉilnico, na ta naĉin bi poveĉali 
funkcionalnost uĉilnice in dosegli višjo stopnjo informacijske pismenosti tako pri uĉiteljih kot pri 
uĉencih. Znotraj šole bomo vzpodbujali sodelovanje pri oblikovanju spletne strani šole. Danes 
se veĉina pedagoške dokumentacije izpisuje z uporabo raĉunalnika, zato je poznavanje in 
rokovanje z osnovnimi programskimi orodji nujna za vsakega uĉitelja. 
Pomembna izobraţevalna in poklicna pridobitev postaja poznavanje drugih drţav, jezikov in 
naĉinov ţivljenja, evropsko sodelovanje lahko pripomore k dvigu splošne kakovosti uĉnih 
metod in pripomoĉkov in k razvoju primernejših naĉinov sooĉanja z novimi izzivi pri uĉenju. 
Zaradi naštetega je pomembno podpirati vkljuĉevanje šole v mednarodno sodelovanje.  
Ţelim si, da bi z vsestranskim in pravoĉasnim pretokom informacij, z obvešĉanjem o stanju in 
problemih na šoli, z realizacijo obiskov na nastopih, ki jih bodo pripravili kolegi, s sodelovanjem 
s strokovnimi aktivi ali posameznimi strokovnimi delavci, ki so vkljuĉeni v projekte ali uvajajo 
razliĉne novosti, dosegla, da postane naša šola ustanova, ki strokovno raste in sodeluje.  
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12.2  PROGRAM DELA UĈITELJSKEGA ZBORA 

 

 
Mesec Vsebina 

avgust 

 uvodna organizacijska konferenca 

 naĉrtovanje vzgojno-izobraţevalnega dela 

 popravni izpiti  

 predavanje za celoten kolektiv (Moodle, Obvladovanje ĉustvenega odzivanja) 

 popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

 priprava individualnih programov in individualiziranih naĉrtov 

septemb
er 

 priprava Poroĉila o uresniĉitvi Letnega delovnega naĉrta 2011/12 s 

samoevalvacijo 

 naĉrtovanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja  

 roditeljski sestanki 

oktober 

 evakuacijska vaja 

 svetovni  dan uĉiteljev  

 spremljanje pouka s poudarkom na medsebojnih hospitacijah 

novembe
r 

 spremljanje pouka s poudarkom na medsebojnih hospitacijah 

 pedagoška konferenca 

 aktivnosti v okviru akcije Pismo srca 

decembe
r 

 zaĉetek postopka poklicnega usmerjanja 

 roditeljski sestanki 

 priprava in izvedba prireditve ob koncu koledarskega leta 

 priprava in izvedba Miklavţevega glasbenega veĉera 

 Miklavţev sejem 

 spremljanje pouka s poudarkom na medsebojnih hospitacijah 

januar 

 ocenjevalna konferenca  

 obvešĉanje staršev o doseţkih uĉencev 

 spremljanje izvajanja LDN 

 oblikovanje letnih ocen strokovnih delavcev šole in seznanjanje  

 obisk gledališke predstave 

 spremljanje pouka s poudarkom na medsebojnih hospitacijah 

februar 

 oblikovanje letnih ocen strokovnih delavcev šole in seznanjanje 

 predstavitev izbirnih predmetov za uĉence in starše  

 priprava kulturne prireditve v okviru kulturnega praznika 

 pedagoška konferenca – evalvacija in naĉrtovanje 

 roditeljski sestanki 

marec 

 oblikovanje predloga kadrovske zasedbe za prihodnje šolsko leto 

 spremljanje pouka s poudarkom na medsebojnih hospitacijah  

 dejavnosti v okviru Eko šole – priprave Eko dan OŠ Polje 

 prilagajanje na vodo in plavalni teĉaj za 3. Razred 

 usposabljanje za elektronsko vrednotenje NPZ 9. Razred 

 izpeljava EKO DNEVA uĉiteljev šole 

april 

 spremljanje izvajanja LDN 

 spremljanje pouka s poudarkom na medsebojnih hospitacijah  

 razgovori s strokovnimi delavci šole 

 naĉrtovanje dela za prihodnje šolsko leto 

 priprava in izvedba Eko dneva OŠ Polje 

 usposabljanje za elektronsko vrednotenje NPZ 9. razred 
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maj 

 izpeljava nacionalnega preverjanja znanja pri tujem jeziku (6. razred), 

matematiki in slovenskem jeziku ter tretjem predmetu (redni rok), 

 vrednotenje NPZ 

 pedagoška konferenca 

 sodelovanje s Ĉetrtno skupnostjo Polje 

junij 

 ocenjevalne konference 

 zakljuĉne prireditve za starše 

 izpeljava nacionalnega preverjanja znanja pri tujem jeziku (6. razred), 

matematiki in slovenskem jeziku ter tretjem predmetu (naknadni rok) 

 priprava in izvedba valete za devetošolce 

 popravni izpiti 

 predlog okvirne organizacije pouka v šolskem letu 2013/2014 

 priprava na popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

 zakljuĉna konferenca 

julij 

 pregled in analiza šolske dokumentacije  

 analiza uresniĉevanja LDN 

 popravni izpiti 

 priprava podatkov za letno poroĉilo 

avgust  uvodna konferenca – organizacija dela v šolskem letu 2013/2014 

 
 

Informativni sestanki strokovnih delavcev šole so naĉrtovani za vsako sredo od 7.30 do 
8.20 in sicer za vse strokovne delavce šole. 
Cilj informativnih sestankov je seznaniti delavce s pomembnimi vsebinami in dogodki, ki so se 
ţe zgodili (analiza) in naĉrtovanje dejavnosti v prihodnje, obravnava in reševanje vzgojne ter 
organizacijske problematike na šoli. 
 
 
 

 
12.3  STROKOVNI AKTIVI 
 
Strokovni aktivi so organi šole, ki razpravljajo o strokovnih vprašanjih: 

 spodbujajo razliĉne novosti, dejavnosti in postopke, ki so pogoj za kakovostno in dobro 
opravljeno delo; 

 sodelujejo pri izvajanju vzgojnega naĉrta šole; 

 se dogovarjajo in skupno naĉrtujejo, izvajajo in spremljajo in analizirajo delo; 

 oblikujejo enotna merila za preverjanje in ocenjevanje znanja; 

 oblikujejo letne priprave na pouk; 

 svoje delo predstavljajo tudi na Svetu staršev. 
 
Ĉlani aktivov se bodo sestali najmanj enkrat na 14 dni. 
Strokovne aktive smo oblikovali po razredih in predmetnih podroĉjih. 
Vsak strokovni aktiv ima svojega vodjo. 
 
 

AKTIV VODJA AKTIVA, ĉlani 

1. RAZRED 
SIMONA TRTNIK, MAJA MAVSAR , MOJCA AVBELJ, 
JUDITA MIHEV  

2. IN 3.RAZRED 
MOJCA PRELOGAR, MOJCA BAJDA, KLAVDIJA 
ŠULIGOJ, MOJCA MLAKAR BREŠAR 

4. RAZRED 
JANKA LAZNIK , MLADEN KOPASIĆ, TATJANA 
ROBIDA 
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5. RAZRED MOJCA MIKLAVĈIĈ, KLARA JERINA 

OPB 
VESNA SRŠE, POLONCA ROBIDA ROUS, HEDVIKA 
KRIŢAJ,  VESNA LUKEŢIĈ, IRIS BELKO, DOROTEJA 
BOKAVŠEK, MOJCA JURIĈ 

 SLJ DANICA ISKRA, ERZSEBET MARIA DELIĆ 

TJA – NI1,2,3 – ŠI1,2 PETRA MIKELN, RENATA KRIVEC, NADA VUJASIN 

MAT – FIZ – TIT - OID 
JANA MALI, MIRELA KAPETANOVIĆ MUJKIĆ, DENIS 
KLANĈIĈ, POLONA THEUERSCHUH  

BIO – KEM – NAR - GOS 
NATAŠA JAVORNIK, MARCEL THEUERSCHUH, 
ROMANA JURCA 

AKTIV ZGO – GEO – DDE - LVZ - GVZ 
MATEJA DRNOVŠEK, TANJA PECIN ZAVRŠAN, 
BRANE SEVER, SILVA JAKOB 

ŠPORTNA VZGOJA KLEMEN ADAMIĈ, ALENKA KOCJANĈIĈ 

ŠSS   METKA WEISS, DAMJANA GOVEKAR 

DSP in IiSUP 
NATAŠA GOVEKAR, NIVES SREDENŠEK, BARBARA 
TULJAK  

 
 

 

13  IZOBRAŢEVANJE DELAVCEV ŠOLE 
 
V naši šolski prenovi naj bi fazi sprememb na organizacijski in vsebinski ravni (nova struktura 
šole, prenovljeni uĉni naĉrti, novi uĉbeniki) sledila faza vztrajnega in poglobljenega 
uveljavljanja višje kakovosti uĉenja in pouka. Vsi, ki se ukvarjamo z izobraţevanjem, naj bi ĉim 
bolje razumeli bistvo teh velikih premikov in jih znali v praksi sproţati ter negovati kakovostno 
uĉenje. Da bi lahko sledili vsem tem spremembam je nujno stalno strokovno izpopolnjevanje, ki 
pa bo letos v primerjavi s preteklimi leti zaradi varĉevalnih ukrepov (ukinitev sredstev za 
izobraţevanje) okrnjeno. Izkoristili bomo predvsem ponudbo izobraţevanj, ki jih sofinancira 
MOL ter ponudbo brezplaĉnih izobraţevanj. 
 
Izobraţevanje delavcev šole bo potekalo v teh oblikah: 

 samoizobraţevanje; 

 izobraţevanje na šoli (razgovori, predavanja, pedagoške delavnice, ki jih bomo izvajali sami 
ali pa povabili zunanje strokovnjake in moderatorje); 

 izobraţevanje v okviru študijskih skupin. 
 
V tem šolskem letu so PREDNOSTNE VSEBINE izobraţevanja naslednje: 

 nevarnosti interneta;  

 zdrava šola, EKO šola; 

 prepreĉevanje nasilja; 

 sodelovanje s starši; 

 kultura medosebnih odnosov; 

 spremljanje izvajanja vzgojnega naĉrta. 
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14  SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
 

 
14.1  ŠOLA IN STARŠI 

 
Uspehi, neuspehi in vzgojne teţave oziroma njihovo reševanje temeljijo na druţinski vzgoji, 
seveda v povezavi s šolsko vzgojo in izobraţevanjem ter okoljem, v katerem uĉenec ţivi in 
dela. 
Redno sodelovanje med starši in šolo pripomore k pravoĉasni obvešĉenosti o otrokovem 
šolskem delu in uspehu ter s tem tudi k pravoĉasnemu in uĉinkovitemu ukrepanju. 
Povezovanje med starši in strokovnimi delavci šole poteka na roditeljskih sestankih, skupnih in 
individualnih govorilnih urah, individualnih razgovorih v okviru šolske svetovalne sluţbe, 
sestankih sveta staršev ter s sodelovanjem staršev na dnevih odprtih vrat, dnevih dejavnosti 
ter prireditvah. 

 

 
RODITELJSKI SESTANKI  
 
Prvi roditeljski sestanek za posamezni razred bo izveden v mesecu septembru, drugi  je 
naĉrtovan za mesec februar 2013, tretji pa za mesec maj 2013. 
Prvi roditeljski sestanek bo: 
 

 za starše uĉencev 1. razreda v tretjem tednu septembra (od 17. do 21. 9. 2012); 

 za starše uĉencev 2. in 3. razreda v sredo, 5. 9. 2012 ob 17.30 v avli šole; 

 za starše uĉencev 6. in 7. razreda v ĉetrtek, 6. 9. 2012 ob 17.30 v avli šole; 

 za starše uĉencev 8. in 9. razreda v torek, 11. 9. 2012 ob 17.30 v avli šole; 

 za starše učencev 4. in 5. razreda v torek, 11. 9. 2012 ob 18.00 v avli šole. 

 

 
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE 

 
Potekajo v dopoldanskem času in so organizirane po posebnem urniku, ki ga bo učencem posredoval 
razrednik, prav tako pa je objavljen na spletni strani šole. 

 

 
SKUPNE GOVORILNE URE 
Skupne govorilne ure so za starše učencev naše šole organizirane ob ponedeljkih od 17.00 do 19.00. 
Glede na vsebino pogovora se dogovorite s posameznimi učitelji, ali pridete na govorilne ure skupaj z 
otrokom . 
V šolskem letu 2012/2013 bodo potekale po naslednjem razporedu: 

 
ponedeljek,  1. oktober 2012   

ponedeljek,  12. november 2012 

ponedeljek,  10. december 2012 

ponedeljek,  4. februar  2013 

ponedeljek,  11. marec 2013 

ponedeljek,  15. april 2013 

ponedeljek,  13. maj 2013 
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14.2  ŠOLA IN OKOLJE 
 
 
Vse veĉ pristojnosti in odgovornosti za vzgojo in izobraţevanje se prenaša na šolo. To je 
posledica miselnosti, da mora šola kot javna ustanova zadovoljevati tudi neposredne ţelje in 
potrebe svojega okolja, kar pomeni, da mora šola ĉrpati vire za svoje delo v šolskem socialnem 
okolju. S tem ima tudi veĉ manevrskega prostora za avtonomno, ekonomsko uĉinkovitejše in 
strokovno korektno vodenje vzgojno-izobraţevalnega procesa. Okolje, v katerem se šola 
nahaja, terja, da zaradi hitrega razvoja znanosti in spremenjenih odnosov šola sledi nenehnim 
novostim in spoznanjem ter jih premišljeno in strokovno uvaja v svoje ţivljenje in delo. Še 
naprej se bomo spopadali s spremembami, ki jih bomo usmerjali in postopoma uvajali, da 
bomo prišli do cilja. Razliĉni dejavniki se tkejo v ţivljenje in delo naše šole. Ministrstvo za 
šolstvo nam daje usmeritve, ki jim bomo sledili, seveda ob upoštevanju posebnosti okolja, v 
katerem šola deluje. 
 
Zavod za šolstvo nam strokovno pomaga in svetuje pri uresniĉevanju našega pedagoškega 
dela. Uĉitelji predmetnih podroĉij bodo tudi letos aktivno sodelovali v študijskih skupinah skupaj 
s svetovalci in strokovnimi delavci Zavoda za šolstvo in uĉitelji uĉiteljev na fakultetah. 
 
 
V šolskem letu 2012/2013 bo naša šola sodelovala z okoljem v naslednjih dejavnostih: 

 v okviru sodelovanja s Pedagoško fakulteto in Fakulteto za socialno delo bomo omogoĉili 

opravljanje obvezne pedagoške prakse študentom teh fakultet; 

 študentom Fakultete za šport bomo omogoĉili opravljanje veĉtedenske prakse; 

 v okviru aktiva ravnateljev bivše obĉine Moste-Polje se bomo dogovarjali za skupne akcije 

in naloge; 

 sodelovali bomo na prireditvah v organizaciji Ĉetrtne skupnost Polje (dan ĉetrtne skupnosti 

in dan sosedov, Miklavţev sejem, pustovanje…); 

 študentom, ki opravljajo raziskovalne ali diplomske naloge, bomo omogoĉili, da 

bodo (s privolitvijo staršev naših uĉencev) opravljali ankete in druge oblike 

zbiranja podatkov; 

 v okviru sodelovanja z VVO Pedenjped se bomo skupaj pripravljali na devetletno osnovno 

šolo; 

 pri skrbi za varnost naših otrok v šoli in izven nje nam bodo še naprej pomagali usluţbenci 

Policijske postaje Moste; 

 šola bo še naprej neprekinjeno sodelovala s številnimi športnimi društvi in klubi, ki redno 

vadijo in vzgajajo naše otroke v športnih dvoranah naše  šole; 

 knjiţniĉno vzgojo bomo dopolnjevali z obiski knjiţnice Joţeta Mazovca v Polju; 

 šole v naravi in tabore bomo izvajali v sodelovanju s CŠOD; 

 v ţelji po kakovostni in uspešni realizaciji dni dejavnosti se bomo povezovali s številnimi 

zunanjimi organizacijami in posamezniki. 

 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo delavci šole skupaj z uĉenci javnosti predstavili svoje delo. To 
bomo izpeljali preko tiska, radia, TV, javnih predstavitev, spletne strani šole in dveh dni odprtih 
vrat, ki sta v tem šolskem letu v soboto, 29. septembra 2012, in v soboto, 6. aprila 2013. 
 
V izvenšolskih dejavnostih bomo delovali po svojih najboljših zmoţnostih in tako primerno 
zastopali Osnovno šolo Polje. 
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15  NOSILCI DOLOĈENIH NALOG 
 
15.1  OPERATIVNI LETNI DELOVNI NAĈRT VODSTVENIH DELAVCEV 
 

CELOLETNE NALOGE:  

VSEBINA DELA NOSILEC 

 spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev in napredovanje B. SMREKAR 
T. ROBIDA  

 spremljanje pedagoškega dela po oddelkih B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

 spremljanje dela pripravnikov B. SMREKAR 

 vnos podatkov v program KPIS in izpolnjevanje preglednic  B. SMREKAR 

 zagotavljanje pogojev za devetletno šolo B. SMREKAR 

 sodelovanje z MOL pri naĉrtovanju izgradnje šolskega igrišĉa  B. SMREKAR 

 organizacija nadomešĉanj in vodenje evidence B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

 organizacija deţurstev strokovnih delavcev T. ROBIDA  

 spremljanje dela tehniĉnih delavcev T. ROBIDA 

 priprava delovnih in informativnih sestankov uĉiteljskega zbora B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

 sestanki strokovnih aktivov vodje aktivov 

 nenaĉrtovane (izredne) dejavnosti  B. SMREKAR 
T. ROBIDA  
M. WEISS 
D. GOVEKAR  

 
SEPTEMBER 

1. Izdelava predloga organizacije vzgojno-izobraţevalnega dela B. SMREKAR 
T. ROBIDA  

2. Preglednice in poroĉila:  

a/ sistemizacija za šolsko leto 2012/2013 B. SMREKAR 

b/ vnos podatkov v program KPIS za novo šolsko leto in izpolnjevanje preglednic  B. SMREKAR 

c/ organizacijsko poroĉilo (MŠŠ in MOL) B. SMREKAR 

d/ investicijsko poroĉilo 
 

B. SMREKAR 
S. KASAGIĈ 

e/ statistiĉno poroĉilo B. SMREKAR 
F. ŢABNIKAR 

3. Naĉrtovanje, izvedba in analiza nalog šole:  

a/ letni delovni naĉrt šole (zasnova) B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

b/ raĉunalniško oblikovanje letnega delovnega naĉrta T. ROBIDA 

c/ letne delovne priprave (ureditev, dopolnitev) T. ROBIDA 

d/ naĉrtovanje dela strokovnih aktivov vodje aktivov 

e/ usklajevanje dni dejavnosti T. ROBIDA 

f/ naĉrtovanje interesnih dejavnosti T. ROBIDA 

g/ koordiniranje raziskovalne dejavnosti T. ROBIDA 

h/ naĉrtovanje dela z zunanjimi sodelavci in organizacijami B. SMREKAR 

i/ naĉrtovanje izobraţevanja delavcev šole M. WEISS 

j/ naĉrt nabave osnovnih sredstev in uĉnih pripomoĉkov B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

k/ naĉrt vzdrţevalnih del tehniĉnih delavcev T. ROBIDA 

4. Publikacija, zgibanka šole in šolski koledar B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

5. Razdelitev ostalega dela pedagoškim delavcem B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

6.  Administrativna ureditev pedagoške dokumentacije (dnevniki, redovalnice, izkazi, 
matiĉni listi, matiĉna knjiga, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, 
razrednikova poroĉila - obrazci, seznam delavcev) 

F. ŢABNIKAR 
K. RAKAR 
strokovni 
delavci 
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7. Sklic strokovnih aktivov vodje aktivov 

8.  Predstavitev delovnega naĉrta delavcem šole, predstavitev in potrditev letnega 
delovnega naĉrta na Svetu staršev in Svetu šole 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

9. Delovna konferenca - izobraţevanje za strokovne delavce M. WEISS 

10. Konstituiranje Sveta staršev in sklic F. ŢABNIKAR 

11. Priprava gradiva in prostora za Svet staršev F. ŢABNIKAR 

12. Priprava gradiva in prostora za Svet šole F. ŢABNIKAR 

13. Priprava vsebin za Svet šole B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

14. Analiza kadrovskih in prostorskih potreb  B. SMREKAR 

 

OKTOBER  

1. Sklic upravnega odbora šolskega sklada M. JURIĈ 

2. Pregled delovnih naĉrtov:  

a/ strokovnih delavcev B. SMREKAR 

b/ strokovnih aktivov B. SMREKAR 

c/ mentorjev dejavnosti T. ROBIDA 

3. Naĉrt reševanja kadrovske in prostorske problematike B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

4. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 
NOVEMBER 

 

1. Spremljanje pedagoškega dela po oddelkih (vzgojna problematika) B. SMREKAR 

2. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

3. Delovna konferenca – izobraţevanje za strokovne delavce M. WEISS 

 
DECEMBER 

 

1. Novoletne ĉestitke in vabilo B. SMREKAR 

2. Novoletni koncert B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

3. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 
 

JANUAR  

1. Napredovanje pedagoških in strokovnih delavcev v plaĉne razrede B. SMREKAR 

2. Priprava in analiza finanĉnega plana B. SMREKAR 
S. KASAGIĈ 

3. Predstavitev izbirnih predmetov – strokovni delavci T. ROBIDA 

4. Izbirni predmeti – izbor uĉencev, oblikovanje skupin D. GOVEKAR  

5. Ocenjevalna konferenca - I. ocenjevalno obdobje 
 
 
 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA  
M. WEISS 
D. GOVEKAR  

6. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 
FEBRUAR 

 

1. Pregled realizacije letnega delovnega naĉrta in pedagoške dokumentacije 
- oddelki razredne stopnje  
- oddelki predmetne stopnje, izbirni predmeti 
- oddelki podaljšanega bivanja, jutranjega varstva,  DSP, IiSUP, nadarjeni 

 
T. ROBIDA  
 

2. Zakljuĉni raĉun B. SMREKAR 
S. KASAGIĈ 

3. Sprejem zakljuĉnega raĉuna - Svet šole B. SMREKAR 

4. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

5.Predstavitev izbirnih predmetov - publikacija T. ROBIDA  

6. Svet staršev B. SMREKAR 
T. ROBIDA  
F. ŢABNIKAR 
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7. Svet šole B. SMREKAR 
T. ROBIDA  
F. ŢABNIKAR 

8. Delovna konferenca za strokovne delavce – evalvacija in naĉrtovanje B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

9. Oblikovanje naĉrta izobraţevanja strokovnih delavcev (anketa) M. WEISS 

10. Evalvacija oblike diferenciacije v 8. in 9. razredu M. WEISS 

 
MAREC 

 

1. Dan odprtih vrat – EKO dan J. MALI 
M. M. BREŠAR 

2. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 
APRIL 

 

1. Sreĉanje mladih raziskovalcev in mentorjev T. ROBIDA 

2. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

3. Naĉrtovanje dela za šolsko leto 2013/14 B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

4. Naĉrtovanje oblik diferenciacije M. WEISS 

5. Naĉrtovanje in izvedba ankete o šolski prehrani N. JAVORNIK 

6. Naĉrtovanje in izvedba ankete o delu šole za starše in uĉence M. WEISS 
D. KLANĈIĈ 

  

7. Naĉrtovanje in izvedba ankete o obliki diferenciacije v 8. in 9. razredu za starše in 
uĉence 

M. WEISS 

 
MAJ 

 

1. Nacionalni preizkusi znanja - redni rok, 6. in 9. razred  
   (7., 9., 14. maj 2013) 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

2. Potrebe po delavcih v šol. letu 2013/2014 (razpis) B. SMREKAR 

3. Naĉrtovanje kvantitativnega dela pedagoških delavcev za šol. leto 2013/2014 B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

4. Delovna konferenca za strokovne delavce M. WEISS 

5. Svet šole (oblike diferenciacije, prehrana, anketa o delu šole) B. SMREKAR 
T. ROBIDA 
M. WEISS 

6. Izobraţevanje za strokovne delavce (naĉrtovanje za avgust) M. WEISS 

 
JUNIJ 

 

1. Nacionalni preizkusi znanja - drugi rok, 9. razred 
(30., 31. maj in 3. junij 2013) 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

2. Ob zakljuĉku šolskega leta za devetošolce: 
a/ ocenjevalna konferenca 
b/ urnik dopolnilnega pouka in popravnih izpitov 

 
B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

3. Valeta T. ROBIDA 

4. Ocenjevalna konferenca za uĉence od 1. do 8. razreda B. SMREKAR 
T. ROBIDA  
M. WEISS 
D. GOVEKAR  

5. Zakljuĉna konferenca B. SMREKAR 
T. ROBIDA 
vodje aktivov 

6. Sprejem in pregled šolske dokumentacije uĉiteljev 
- oddelki razredne stopnje  
- oddelki predmetne stopnje, izbirni predmeti 
- oddelki podaljšanega bivanja, DSP, IiSUP, nadarjeni  

 
ROBIDA T. 
WEISS 
D. GOVEKAR 
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JULIJ 

1. Poroĉilo o uresniĉitvi LDN in analiza dela za šolsko leto 2012/2013 B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

- raĉunalniško oblikovanje poroĉila T. ROBIDA 

2. Organizacija del investicijskega vzdrţevanja B. SMREKAR 

3. Oblikovanje oddelĉnih skupnosti M. WEISS 
D. GOVEKAR  

4. Oddajanje in najemanje prostorov (pogodbe) B. SMREKAR  
K. RAKAR 

 
AVGUST 

 

1. Organizacijska konferenca B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

2. Predstavitev predloga organizacije pouka, urnika in šolskega koledarja ter razdelitev 
nalog pedagoškim delavcem (letni delovni naĉrt šole) 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

3. Izobraţevanje za strokovne delavce M. WEISS 

4. Organizacija in roki popravnih izpitov T. ROBIDA 

5. Strokovni aktivi: naĉrtovanje dela za šolsko leto 2012/13 vodje aktivov 

 

 

 

 

 
15.2  RAZPORED OSTALEGA DELA (pedagoški delavci) 

 
 

I. DEŢURSTVA  

1. Razpored in nadzor deţurnih uĉencev v kuhinji JAVORNIK 

2. Deţurstva na plesih:  
plesne vaje - organizacija in razpored deţurstva razrednikov:  

- deţurstvo: 
- organizacija šolskih plesov: 

 
T. P. ZAVRŠAN 
razredniĉarki 9.A in 9.B 
razredniĉarki 9.A in 9.B 

3.  Razpored deţurstva na hodnikih, v jedilnici, knjiţnici in varstva      
uĉencev: 

- deţurstvo na hodnikih in v knjiţnici: 
- deţurstvo v kuhinji: 

- deţurno varstvo: 

 
T. ROBIDA 
strokovni delavci po razporedu 
strokovni delavci po razporedu 
M. DRNOVŠEK, N. 
SREDENŠEK, N. GOVEKAR 

 
 
II. PRIREDITVE – VSEBINA, ORGANIZACIJA 

 

1. Prvi šolski dan za prvošolce M. AVBELJ 

2.  Miklavţev glasbeni veĉer, december  
     Vodenje 

M. PRELOGAR  
P. R. ROUS 

3.  Novoletno sreĉanje (vodenje) P. R. ROUS 

4.  Prireditev pred dnevom samostojnosti in enotnosti  
     in novoletna prireditev   

E. DELIĆ 
M. AVBELJ 
v sodelovanju z razredniki 

5.  Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost M. MAVSAR 

6.  Prireditev pred slovenskim kulturnim  praznikom S. TRTNIK 
D. ISKRA 
v sodelovanju z razredniki 

7.  8. marec in materinski dan razredniki 

8.  Prireditev ob eko dnevu M. M. BREŠAR 
J. MALI 
v sodelovanju z razredniki 

8.  Sprejem prvošolcev v organizacijo Rdeĉega kriţa                                                                                     KRIŢAJ 
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9.  Prireditev ob dnevu drţavnosti in  
     prireditev ob koncu šolskega leta 

M. DRNOVŠEK 
N. VUJASIN 
v sodelovanju z razredniki 
 

13.  Predaja kljuĉa (vsebinska in tehniĉna izvedba) T. P. ZAVRŠAN 

10.  Valeta:                                                                          - organizacija: 
- umetniški program in izvedba: 

- vabila: 
- vstopnice: 

- priznanja in pohvale – tiskanje: 
- vpis v Zlato knjigo: 

- tiskanje izpisov iz Zlate knjige: 

M. K. MUJKIĆ 
M. BUNIĈ 
B. SEVER 
M. THEUERSCHUH 
razredniki 
M. THEUERSCHUH 
M. K. MUJKIĆ 

11.  Koncerti in revije pevskih zborov  M. PRELOGAR 

 
III. DEJAVNOSTI, KI SPREMLJAJO PRIREDITVE 

 

Scena in dekoracije  

1. Okrasitev odra (4X letno) aktiv OPB 

2. Dekoracija stojnice in panojev v avli, pritliĉje (meseĉno) 
    Dekoracija panojev pred zbornico 

aktiv OPB 
razredniki oddelkov 6. – 9. r 

3. Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost  V. SRŠE 
P. R. ROUS 

4.  Novoletna dekoracija odra B. SEVER 

5.  Valeta                                                  - dekoracija avle in odra: 
- dekoracija stebra v 1. nadstropju: 

- dekoracija avle v pritliĉju in 1. nadstropju:   

B. SEVER 
N. SREDENŠEK 
M. K. MUJKIĆ 
v sodelovanju z uĉiteljicami OPB 

6.  Stalna razstava izdelkov uĉencev B. SEVER 

7.  Stalna razstava izdelkov uĉencev v prostorih Ĉetrtne skupnosti Polje   
H. KRIŢAJ 

Tehniĉna oprema na prireditvah  

1.  Priprava stolov, miz, panojev tehniĉno osebje 

2.  Osvetlitev in ozvoĉenje M. THEUERSCHUH 

3.  Fotodokumentacija prireditev, tekmovanj M. KOPASIĆ 

4.  Fotografiranje oddelkov T. ROBIDA 

5.  Informativna dejavnost (stik z javnostjo) SMREKAR 

6.  Pogostitve in pogrinjki GLAVAĈ 
JAVORNIK 

7.  Pospravljanje po prireditvah tehniĉno osebje 

Tehniĉna oprema na konferencah 
priprava stolov, miz, platna: 

  priprava raĉunalniške opreme: 

 
tehniĉno osebje 
M. THEUERSCHUH 

 
 
IV. TEKMOVANJA 

 

1.  Športna tekmovanja v obĉini, regiji in drţavi: 
                                                                            6.- 9. r.: 

deklice: atletika, kros: 
baseball: 

                                           deĉki: nogomet, atletika, kros: 
                                                                   Ljubljanski maraton: 
                                                                                  floorball:  

 
1.- 5. r.: 

 
 
A. KOCJANĈIĈ 
A. KOCJANĈIĈ 
K. ADAMIĈ  
K. ADAMIĈ, A. KOCJANĈIĈ 
K. ADAMIĈ  
 
V. SRŠE, I. BELKO 

2.  Športna znaĉka razredne stopnje (Zlati sonĉek) V. SRŠE 

3.  Kaj veš o prometu (šolsko, podroĉno, drţavno) M. THEUERSCHUH 

4.  Fizika: Stefanovo priznanje (šolsko, podroĉno, drţavno) P. THEUERSCHUH 

5.  Logika M. K. MUJKIĆ 
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6.  Matematika: Vegovo priznanje 
- šolsko (predmetna stopnja): 

- šolsko (razredna stopnja): 
- podroĉno: 

- drţavno: 

 
D. KLANĈIĈ 
K. ŠULIGOJ 
D. KLANĈIĈ 
D. KLANĈIĈ 

                                                      
   - vnos podatkov:  

6.- 9. r.: 
  

1.- 5. r.: 

 
 
D. KLANĈIĈ 
J. MALI 
K. ŠULIGOJ 
M. K. MUJKIĆ 
 

7.  Matemĉek                                                                                 1.- 5. r.: M. MIKLAVĈIĈ 

8.  Tekmovanje iz znanja angleškega jezika                             
     (šolsko, regijsko, drţavno)                                                            7. r.: 
                                                                                                           8. r.: 

                                                                                                   9. r.: 

 
R. KRIVEC 
P. MIKELN 
N. VUJASIN 

9.  Tekmovanje za angleško bralno znaĉko P. MIKELN 

10.  Tekmovanje iz znanja nemškega jezika  
     (šolsko, regijsko, drţavno) 

R. KRIVEC 

11. Tekmovanje za nemško bralno znaĉko R. KRIVEC 

12. Tekmovanje za špansko bralno znaĉko P. MIKELN 

13. Slovenski jezik: Cankarjevo priznanje (šolsko, drţavno)           
                                                                                          6.- 9. r.: 

1.- 5. r.: 

  
D. ISKRA 
M. KOPASIĆ 

14. Slovenska bralna znaĉka           
6.- 9. r.: 

  
1.- 5. r.: 

 
D. ISKRA 
E. DELIĆ 
razredniki 

15.  Kemija: Preglovo priznanje (šolsko, drţavno) R. JURCA 

16.  Biologija: tekmovanje iz znanja biologije (šolsko, drţavno) N. JAVORNIK 

17.  Geografija: tekmovanje iz znanja geografije (šolsko, regijsko, 
drţavno) 

T. P. ZAVRŠAN 

18.  Vesela šola                                   
6.- 9. r.: 
1.- 5. r.: 

 
M. DRNOVŠEK 
K. ŠULIGOJ 

19.   NGJ-Bistroum K. ŠULIGOJ 

20.  Tekmovanje iz astronomije P. THEUERSCHUH 

21.  Tekmovanje iz zgodovine (šolsko, regijsko, drţavno)            6.- 9. r.: M. DRNOVŠEK 

22.  Ekokviz P. THEUERSCHUH 

23.  Hitro raĉunanje J. MALI 

 
 
V. OSTALO DELO 

 

1.  Prometna varnost M. THEUERSCHUH 

2. Dnevno vzdrţevanje športnih igrišĉ aktiv ŠVZ 

3. EKO detektivi K. JERINA 

4. Ĉišĉenje zelenic za OPB aktiv OPB 

5.  Skrb za ĉisto okolico šole (6., 8. R.) 
N. JAVORNIK 
in razredniki 

6. Popravilo AV sredstev D. KLANĈIĈ 

7. Izdelava vošĉilnic, vabil, naslovnic B. SEVER 

8. Reprezentanĉni izdelki uĉencev M. MIKLAVĈIĈ 

9. Urejanje vitrin N. SREDENŠEK 

10. Prva pomoĉ- skrb za torbice PP                                                                    J. MIHEV 

11. Poverjeniki za tisk K. ŠULIGOJ 

12.Urejanje športne dvorane, skrb za šp. rekvizite, orodje                  
                                                                                          6.- 9. r.: 

1.- 5. r.: 

 
ADAMIĈ 
SRŠE 
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13. Inventura 
 - vodenje inventure 

 
- centralna inventurna komisija:  

 
 
 

- inventurne komisije za popis osnovnih sredstev:  
 
 

 
 

- inventurna komisija za popis drobnega inventarja:  
 

 
 

- komisija za popis denarnih sredstev: 
 
 
 

- komisija za popis terjatev in obveznosti ter spornih in dvomljivih 
terjatev: 

 
 
 

- komisija za fiziĉno izloĉitev in odpis sredstev: 

 
SMREKAR  
 
M. DRNOVŠEK  
M. K. MUJKIĆ  
P. R. ROBIDA 
 
E. DELIĆ  
R. KRIVEC 
K. ADAMIĈ 
D. KLANĈIĈ 
 
P. THEUERSCHUH   
J. MALI  
M. M. BREŠAR 
 
D. GOVEKAR  
M. MIKLAVĈIĈ 
N. JAVORNIK 
 
M. JURIĈ 
M. M. BREŠAR 
K. ŠULIGOJ 
 
 
B. SEVER  
A. KRISPER  
A. KOCJANĈIĈ 

 

 
VI. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

 

Popravljanje nalog uĉencev na rednem roku: 
                                             - slovenski jezik:  

6. r.: 
 
 
  

9. r.: 
  

 
-matematika: 

6. r.: 
 
 
 

9. r.: 
 

 
- anglešĉina 6. r.: 

 
 
 

- tretji predmet 9. r.:  
(ZGO, GEO, TIT ali TJA)                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
E. DELIĆ 
D. ISKRA  
J. LAZNIK 
M. KOPASIĆ 
E. DELIĆ 
D. ISKRA  
 
 
J. MALI 
M. K. MUJKIĆ 
K. JERINA 
M. M. BREŠAR 
J. MALI 
M. K. MUJKIĆ 
 
P. MIKELN  
N. VUJASIN  
R. KRIVEC 
 
___________ 
 
 

 

VII. ZAPISNIKARJI  

1.  Tedenski sestanki  uĉitelji po abecednem redu 

2. Ocenjevalne konference:    
                                                                                      6.-9. r.: 

1.-5. r.: 

 
N. SREDENŠEK 
N. FRELIH 

3. Delovne konference P. THEUERSCHUH                                  
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4. Strokovni aktivi uĉitelji po abecednem redu 

 
 

VIII. VODENJE SKUPIN ZA PRIPRAVO DNEVOV DEJAVNOSTI   

Koordinator vodij za RS: 
Koordinator vodij za PS: 

 
1. r 

2., 3. r 
4. in 5. r 

ND: 
KD:  
ŠD:  
TD: 

M. M. BREŠAR 
E. DELIĆ, P. MIKELN 
 
S. TRTNIK 
M. PRELOGAR 
M. MIKLAVĈIĈ 
M. K. MUJKIĆ 
P. MIKELN  
K. ADAMIĈ 
P. THEUERSCHUH 

 
 

IX. SPREMLJANJE IZVAJANJA VZGOJNEGA NAĈRTA ŠOLE M. WEISS, D. GOVEKAR                                              

 
 

 
X. PRITOŢBENA KOMISIJA 

M. WEISS, M. JURIĈ, S. 
TRTNIK, V. SRŠE, H. KRIŢAJ,  
K. ŠULIGOJ 

 
 

XI. ŠOLSKA SKUPNOST  D. GOVEKAR 

 
 

XII. RAĈUNALNIŠKO OBLIKOVANJE  

- vabila, vošĉila, oznake in napisi: 
- pomoĉ pri tiskanju šolske dokumentacije: 

- priprava letnega poroĉila (statistiĉni podatki): 
- priprava letnega delovnega naĉrta: 

- izbirni predmeti - predstavitev: 

M. K. MUJKIĆ  
D. KLANĈIĈ  
T. ROBIDA  
T. ROBIDA 
T. ROBIDA 

                                                        

XIII. UĈBENIŠKI SKLAD  

- organizacija: 
- priprava seznamov uĉbenikov, delovnih zvezkov in pripomoĉkov po 

predlogih vodij aktivov, urejanje seznamov: 

M. DRNOVŠEK 
  
M. DRNOVŠEK 
in vodje strokovnih aktivov 

 

XIV. LEKTORIRANJE DOKUMENTACIJE D. ISKRA 

 
XV. PUBLIKACIJA, ŠOLSKI KOLEDAR B. SMREKAR 

 
XVI. DOMAĈA STRAN ŠOLE NA INTERNETU 

 
D. KLANĈIĈ 
in strokovni delavci 

 
XVII. KRONIKA ŠOLE (v e-obliki) 

 
M. KOPASIĆ 

 
XVIII. OBJAVE (preko šolskega radia)  M. DRNOVŠEK 

 
XIX. ŠOLSKI RADIO R. KRIVEC 

XX. IZDAJA ŠOLSKEGA GLASILA    
6.- 9. r.: 
1.- 5. r.:                     

 
D. ISKRA 
M. M. BREŠAR 

 

XXI. NADSTANDARDNE IN DRUGE DEJAVNOSTI  

1.  Koordinacija šol v naravi in taborov  T. ROBIDA  

3.  Vodja šole v naravi za 2. razred N. SOVINC 
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4.  Vodji šole v naravi za 3. razred M. M. BREŠAR 

5.  Vodji šole v naravi za 4. razred M. KOPASIĆ 

6.  Vodja šole v naravi za 5. razred 
 spremljevalci: 

V. SRŠE 
razredniki oddelkov petih 
razredov in vaditelji plavanja 

7.  Vodja šole v naravi za 6. razred  
spremljevalci: 

K. ADAMIĈ 
razredniki oddelkov šestih 
razredov in vaditelji smuĉanja 

8.  Vodja šole v naravi za 7. razred 
spremljevalci: 

R. KRIVEC 
razredniki sedmih razredov 

9.  Vodja šole v naravi za 8. razred 
spremljevalci: 

N. JAVORNIK 
razredniki osmih razredov 

10.  Spremljanje dni dejavnosti T. ROBIDA 

11.  Status športnika in uĉenca, ki se izobraţuje na drugi šoli A. KOCJANĈIĈ 
B. SEVER 

12.  Športni karton                                                                   
 6.-9. r.: 

 
1.-5. r.:                     

 
A. KOCJANĈIĈ 
K. ADAMIĈ  
V. SRŠE 
I. BELKO 

13.  Koordiniranje plavalnega teĉaja za 1. in 3. r 
Koordiniranje plavalnega teĉaja za 7. r in preverjanja plavanja v 6. r 

V. SRŠE 
K. ADAMIĈ 

14.  Organizacija izleta za osvojeno zlato bralno znaĉko,  
       nagradni izlet 

M. DRNOVŠEK 

15.  Organizacija zakljuĉnega izleta za 9. razred (DD) T. P. ZAVRŠAN 

16.  Organizacija geografskega tabora T. P. ZAVRŠAN 

17.  Organizacija pevskega vikenda S. JAKOB 

18.  Organizacija zgodovinsko astronomskega tabora M. DRNOVŠEK 

 
 

XXII. NOSILCI PROJEKTOV  

1.  EVROPSKA VAS M. MAVSAR 

2.  ZDRAVA ŠOLA M. AVBELJ 

3.  EKO ŠOLA T. P. ZAVRŠAN 

4.  SHEMA ŠOLSKEGA SADJA N. JAVORNIK 

5.  MIKLAVŢEV SEJEM M. MAVSAR 

6.  LAMPIJON D. BOKAVŠEK 

7.  EKO VRT J. MIHEV 

8.  RDEĈI NOSKI I. BELKO 

9.  SODELOVANJE S ĈS POLJE H. KRIŢAJ 
N. FRELIH 

10.  SLOVENSKI UĈNI KROGI T. P. ZAVRŠAN 

11.  COMENIUS M. ORTHABER 

12.  NETOPIRNICA NA VSAKI SLOVENSKI ŠOLI IN VRTCU D. KLANĈIĈ 
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15.3  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA 

 
V šolski svetovalni sluţbi opravljava delo psihologinja Metka Weiss in socialna delavka 
Damjana Govekar.  
 
Šolska svetovalna sluţba nudi nasvet in pomoĉ: 

 vsem sodelujoĉim pri vzgojno-izobraţevalnem delu za zdravo, odgovorno in zadovoljno 
sobivanje, 

 otrokom s posebnimi potrebami, otrokom z uĉnimi in vedenjskimi teţavami, nadarjenim 
otrokom, 

 otrokom in staršem s socialno, zdravstveno, psihosocialno in materialno problematiko, 

 otrokom in staršem od vstopa v šolo do zakljuĉka šolanja 
 
 
CELOLETNE NALOGE 

 
VSEBINA DELA NOSILEC 

 dejavnosti pomoĉi (ugotavljanje, svetovanje, spremljanje in neposredna ali    

posredna pomoĉ posamezniku, druţini, skupini)  glede na razvojne, vzgojne, 

vedenjske in uĉne teţave 

WEISS 
GOVEKAR 

 izpeljava postopka in spremljanje integracije otrok s posebnimi potrebami ter 

sodelovanje v strokovnih skupinah            

WEISS 
GOVEKAR 

 spremljanje in usmerjanje uĉencev, ki potrebujejo diagnostiĉno in terapevtsko 

obravnavo v zunanjih institucijah 

WEISS 
GOVEKAR 

 svetovanje, posredovanje informacij in reševanje kompleksnih socialnih 

problemov otrok in staršev  

GOVEKAR 

 spremljanje uĉencev z uĉnimi teţavami WEISS 
GOVEKAR 

 izpeljava celotnega postopka poklicne orientacije WEISS   

 koordinacija pri postopku evidentiranja, izpeljava postopka identifikacije in 

sodelovanje z mentorji za delo z nadarjenimi uĉenci 

WEISS  

 vodenje in spremljanje potrebne dokumentacije WEISS     
GOVEKAR 

 vodenje skupnosti uĉencev šole            GOVEKAR        

 delo s tujci GOVEKAR 

 urejanje programa LO.POLIS in posredovanje podatkov RIC-u in CEUVIZ-u GOVEKAR 

 spremljanje uresniĉevanja vzgojnega naĉrta šole WEISS 
GOVEKAR 

 strokovno izobraţevanje WEISS 
GOVEKAR 

 vodenje aktiva ŠSS WEISS 

                                                            

 
OPERATIVNI DELOVNI NAĈRT ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŢBE 
 

September NOSILEC 

 spremljanje prvošolcev (sodelovanje z uĉitelji, s starši, zunanjimi ustanovami) WEISS 
GOVEKAR 

 spremljanje subvencij za prehrano in šolo v naravi GOVEKAR 

 spremljanje plaĉil šolskih stroškov GOVEKAR 

 nadaljevanje dela z nadarjenimi uĉenci in izpeljava postopka na novo 

evidentiranih otrok 

WEISS  

 priprava LDN WEISS 
GOVEKAR 

 vpis tujcev; zbiranje in urejanje dokumentacije GOVEKAR   
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 skrb in sodelovanje s socialno šibkimi druţinami GOVEKAR 

 sodelovanje v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami in 

koordiniranje uĉne pomoĉi 

WEISS 
GOVEKAR 

 zbiranje statistiĉnih podatkov za MŠŠ   WEISS 
GOVEKAR 

 

Oktober NOSILEC 

 izdelava rokovnika za uĉence 9. razreda o poteku vpisnega postopka in 

rokih vpisa 

WEISS  

 izpeljava vprašalnika o poklicni poti za 9. razred  WEISS  

 seznanjanje staršev 4. razreda o evidentiranju njihovih otrok za nadarjene in  

pridobivanje soglasij za nadaljevanje dela                                                                                               

WEISS 

 priprava dneva dejavnosti za 6. r.  "Osebna odgovornost doma in v šoli" WEISS 
GOVEKAR 

 koordinacija mladinskih delavnic za osmi razred WEISS 

 

November NOSILEC 

 organizacija dneva dejavnosti za 9. razred  "Seznanjanje s poklici"    WEISS  

 koordinacija preventivnih delavnic za 7. razred v okviru projekta "O2 za 

vsakega" 

WEISS  

 izvedba testa ustvarjalnosti in intelektualnih sposobnosti evidentiranih 

uĉencev 4. razreda za nadarjene 

WEISS 

 spremljanje dela izvajanja uĉno vzgojne pomoĉi in sodelovanje s prostovoljci GOVEKAR 

 elektronsko prijavljanje uĉencev za NPZ GOVEKAR   

 

December NOSILEC 

 organizacija in izpeljava roditeljskih sestankov o poklicni orientaciji (PO) za 

starše in uĉence 9. razreda                                        

WEISS  

 timski sestanek za PO z zunanjimi sodelavci in razredniki WEISS  

 obdaritev otrok s sodelovanjem s ĉetrtno skupnostjo, ZPM Moste in 

Ţupnijskim Karitas 

GOVEKAR 

 

Januar NOSILEC 

 poklicna orientacija (individualni razgovori za uĉence in starše 9. razreda) WEISS  

 sestanek strokovnih skupin za OPP WEISS 
GOVEKAR 

 sodelovanje na oddelĉnih uĉiteljskih zborih WEISS 
GOVEKAR 

 vrednotenje delovanja heterogenih uĉnih skupin za uĉitelje in uĉence WEISS 

 

Februar NOSILEC 

 poklicna orientacija (individualni razgovori za uĉence in starše 9. razreda) WEISS 

 vpis šolskih novincev WEISS 
GOVEKAR 

 priprava uĉencev 9. razreda na informativni dan WEISS 

 elektronsko posredovanje podatkov o zakljuĉnih ocenah devetošolcev v 7. 

in 8. razredu za potrebe vpisa v SŠ   

GOVEKAR 

 izpeljava šolskega parlamenta GOVEKAR 

 

Marec NOSILEC 

 vpis uĉencev v srednje šole in svetovanje v primeru prenosa prijave WEISS  

 sodelovanje v strokovnih skupinah in spremljanje uĉne pomoĉi WEISS 
GOVEKAR 

 pomoĉ in podpora posameznim uĉencem za izpeljavo šolskega leta WEISS 
GOVEKAR 
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April NOSILEC 

 analiza vpisa v srednje šole WEISS  

 sodelovanje s svetovalno sluţbo vrtca za bodoĉe prvošolce WEISS 
GOVEKAR 

 postopek izbire izbirnih predmetov in oblikovanje skupin GOVEKAR 

 zbiranje prijav uĉencev za OPB in jutranje varstvo GOVEKAR 

 

Maj NOSILEC 

 preizkus ugotavljanja pripravljenosti za vstop v šolo (POŠ) WEISS  

 koordinacija in sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za 

vstop v šolo 

WEISS 
GOVEKAR 

 izpeljava postopka za odloţitev všolanja šoloobveznih prvošolcev GOVEKAR 

 oblikovanje oddelkov OPB za naslednje šolsko leto GOVEKAR 

 generacijski preizkus uĉencev 8. r. z multifaktorsko baterijo testov (MFBT) 

za namen poklicne orientacije 

WEISS 

 

Junij NOSILEC 

 seznanjanje staršev in uĉencev s postopkom pridobivanja Zoisovih štipendij 

in zbiranje  ustreznih potrdil 

WEISS  

 izbor otrok za letovanje med poletnimi poĉitnicami v sodelovanju z 

Ţupnijskim Karitas in ZPM Moste 

GOVEKAR 

 priprava dokumentacije za uĉence s popravnimi izpiti, obvešĉanje staršev in 

sodelovanje na popravnih izpitih  

WEISS 
GOVEKAR 

 sestanek strokovnih skupin za OPP, ocenitev in naĉrtovanje 

individualiziranega programa za naslednje leto 

WEISS 
GOVEKAR 

 zbiranje vlog za subvencionirano poletno šolo v naravi GOVEKAR 

 elektronsko posredovanje podatkov o zakljuĉnih ocenah zadnjega razreda 

devetošolcev za potrebe vpisa v srednje šole  

GOVEKAR 

 izpeljava in vrednotenje "Vprašalnika za starše o delovanju OŠ Polje" WEISS 
GOVEKAR 

 

Julij NOSILEC 

 oblikovanje oddelkov prvega razreda GOVEKAR 

 oblikovanje skupin OPB in jutranjega varstva GOVEKAR 

 letno poroĉilo za ŠSS WEISS 
GOVEKAR 

 razporeditev na novo vpisanih uĉencev v oddelke in obvešĉanje staršev WEISS 
GOVEKAR 

 urejanje dokumentacije WEISS 
GOVEKAR 

 

Avgust NOSILEC 

 izobraţevanje WEISS 
GOVEKAR 

 naĉrtovanje dela med izvajalci DSP in OPP GOVEKAR 

 sreĉanje strokovnih skupin za OPP WEISS 
GOVEKAR 

 koordinacija dela za nadarjene uĉence WEISS 
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15.4 ŠOLSKA KNJIŢNICA 
 

V letošnjem šolskem letu bo šolska knjiţnica kot sestavni del celotnega vzgojno-
izobraţevalnega procesa na osnovni šoli, skrbela za interno bibliotekarsko delo, 
bibliopedagoško delo, sodelovala z ostalimi delavci šole in poskrbela za strokovno 
izpopolnjevanje in izobraţevanje.  
 
 
 
1 INTERNO STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO 
 
1.1 NABAVA IN OBDELAVA KNJIŢNIĈNEGA GRADIVA 
 

Tudi v šolskem letu 2012/2013 je zaradi ustavitve dotoka finanĉnih sredstev za nakup novih 
knjig s strani pristojnega ministrstva, nabava novega knjiţnega gradiva ustavljena. Tako ne bo 
mogoĉe slediti nakupu knjiţniĉnega gradaiva v skladu, ki jih predvidevajo standardi. Nabavili 
bomo najbolj nujno gradivo, ki je potrebno za slovensko bralno znaĉko, angleško in nemško 
bralno znaĉko, Cankarjevo tekmovanje, domaĉa branja (gradivo bom nabavljala v 
posvetovanju s strokovnimi aktivi). 
Da bi knjiţnica lahko sluţila svojemu namenu in izposoja nebi zamrla, saj je povpraševanje 
predvsem po novostih, bom tako kot lansko šolsko leto skušala pridobiti nekaj sponzorskih 
sredstev. 
Odpis knjiţniĉnega gradiva bomo izvršili po pravilih knjiţniĉarske stroke, s pomoĉjo Priroĉnika 
za izloĉanje in odpis knjiţniĉnega gradiva. Ker je zelo veliko zastarelega gradiva in gradiva 
neprimernega za OŠ ob prehodu na sistem Cobiss raĉunamo na nekoliko poveĉan odpis. 
S šolskim letom 2012/13 bomo priĉeli s postopnim prehodom na sistem Cobiss, ki je javno 
dostopen in cenovno ugodnejši. Sam prenos vsega gradiva v nov sistem je roĉen, na novo se 
bo vsako knjigo opremilo z nalepkami in jim doloĉilo novo postavitev. To je ĉasovno izredno 
velik projekt in glede na obseţnost gradiva priĉakujemo, da bo nova postavitev in izposoja 
preko programa Cobiss stekla ĉez dve leti. 
 
1.2 IZPOSOJA KNJIŢNIĈNEGA GRADIVA 
 

Šolska knjiţnica je za uĉitelje in uĉence odprta v pon: 7.30 - 15.00, tor in ĉet: 7.30 – 14.00, sre: 
9.00 – 14.00, pet:  7.30 – 12.00, razen v ĉasu nadomešĉanj ali drugih sluţbenih obveznosti. V 
primeru odsotnosti knjiţniĉarke, bo na vratih viselo obvestilo. Obvestilo bo tudi na spletni strani 
šole in spletni strani knjiţnice. 
 
 
 
2 BIBLIOPEDAGOŠKO DELO 
 
2.1 INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŢNICE 
 

Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan ob izposoji, referenĉnih pogovorih. Za 
potrebe pouka (izdelovanje plakatov, referatov, nalog), lahko uĉenci in uĉitelji uporabljajo 
knjiţnico vsak dan po dogovoru s knjiţniĉarko. 
 
 
2.2 SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŢNICE 
 

Pri skupinskem bibliopedagoškem delu usposablja knjiţniĉar uĉence za skupne vzgojno-
izobraţevalne cilje: 

- uĉenci spoznajo knjiţniĉni fond, knjiţno in neknjiţno gradivo ter druge informacijske vire 
v šolski knjiţnici; 

- uĉenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjiţniĉnega gradiva; 
- spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela. 
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2.3 KNJIŢNIĈNA INFORMACIJSKA ZNANJA 
 

Knjiţniĉno informacijsko znanje je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi 
za doloĉene namene. Uĉenci ga usvojijo do nivoja, ki jim omogoĉa samostojno pridobivanje in 
uporabo informacij tudi po konĉanem formalnem izobraţevanju, ne glede na to, katero stopnjo 
šole so konĉali. Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo nivo informacijske pismenosti, ki 
naj bi ga obvladal vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in moţnosti za njeno razvijanje.  
Knjiţniĉna informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom 
na uporabi knjiţnice in z njeno pomoĉjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je 
sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz razliĉnih virov. Je razširjen koncept 
tradicionalne pismenosti, ker se veţe na uporabo kateregakoli sistema znakov in vkljuĉuje 
razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, 
sodobnimi raĉunalniškimi in komunikacijskimi viri. Cilji in vsebine knjiţniĉnih informacijskih 
znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene 
po 4 pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji 
tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.  
 
 
2.4 URE KNJIŢNIĈNO INFORMACIJSKIH ZNANJ 
 

1. triletje 
V prvem triletju uĉenec pridobiva prve samostojne izkušnje o šolski knjiţnici. Navaja se na 
vzdušje knjiţniĉnega prostora, spoznava njeno ureditev in se uĉi pravilnega obnašanja v 
knjiţnici. Seznani se s postopkom izposoje in vraĉanja gradiva. Spozna starostni stopnji 
ustrezen leposlovni in pouĉno znanstveni knjiţniĉni fond – knjiţno in neknjiţno gradivo. Ob 
koncu prvega triletja postane samostojni bralec. Zna uporabljati osnovne storitve v knjiţnici. 
Knjiţniĉar ga z razliĉnimi oblikami in metodami dela motivira za branje. 
 
2. triletje 
V drugem triletju uĉenec nadgrajuje pridobljeno znanje in širi moţnost uporabe virov. Spozna 
knjigo kot najštevilĉnejši medij v šolski knjiţnici, pot knjige od ustvarjalca do uporabnika. 
Seznani se s fiziĉnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za njeno 
identifikacijo. Poleg primarnih informacijskih virov zaĉne postopoma spoznavati sekundarne 
informacijske vire. Od referenĉnih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone. 
 
3. triletje 
V tretjem triletju uĉenec spoznava vlogo in pomen informacij za uĉenje, osebnostno rast in 
delovanje v druţbi. Razlikuje med podatkom in informacijo. Pouk je usmerjen k razumevanju 
izbora iskalne strategije in poznavanju virov za splošno, specialno in tekoĉe informiranje. 
Uĉenec spozna razliĉne tipe knjiţnic z namenom, da pridobi toĉno doloĉeno informacijo. Za 
potrebe raziskovalnega in projektnega dela uĉenec spozna pojme citat, citiranje in referenca. 
Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov in doloĉiti njihovo 
lokacijo.  
 
 
3 STROKOVNO SODELOVANJE Z DELAVCI ŠOLE 
 

Šolska knjiţnica je namenjena vsem zaposlenim na šoli za strokovno in osebno izobraţevanje. 
Posebno sodelovanje bom namenila kulturnim, tehniškim in ostalim dnem dejavnosti, pri 
katerih bomo sodelovali vsi pedagoški delavci.  Sodelovala bom na pedagoških in drugih 
konferencah, seznanjala sodelavce z novostmi v šolski knjiţnici in z novitetami.  
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4 DRUGE NALOGE 
 
4.1 UĈBENIŠKI SKLAD 
 

Na naši šoli imamo uĉbeniški sklad. Upravlja ga skrbnik uĉbeniškega sklada.  
V skladu so lahko le tisti uĉbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport za tekoĉe šolsko leto. Sredstva, ki jih zbere sklad z obrabnino, so namenjena 
nakupu novih uĉbeniških kompletov ali posameznih uĉbenikov (praviloma mora biti en naslov 
uĉbenika v uporabi najmanj tri leta) in stroškom upravljanja sklada. Aktivnosti skrbnika 
uĉbeniškega sklada so usklajena s Pravilnikom o upravljanju uĉbeniških skladov in se zaĉnejo 
v mesecu maju z evidentiranjem uĉbenikov za prihodnje šolsko leto ter se zakljuĉijo v mesecu 
oktobru v novem šolskem letu z oddajo pisnega poroĉila Ministrstvu za šolstvo in šport. 
Ministrstvo zagotavlja brezplaĉno izposojo uĉbenikov iz uĉbeniških skladov za uĉenke in 
uĉence v prvem, drugem in tretjem triletju osnovne šole, to je od 1. do vkljuĉno 9. razreda 
osnovne šole.    
               
4.2 SPLETNA STRAN KNJIŢNICE 
 

V preteklem šolskem letu je uspešno zaĉela delovati nova spletna stran šolske knjiţnice: 
http://www.knjiznica.weebly.com. Na njej bodo sproti objavljene vse zanimivosti in novosti, ki 
se tiĉejo knjiţnice. Prav tako bodo na njej aktualne novice v zvezi s projekti in tekmovanji, ki jih 
bom vodila. Na njej uĉenci najdejo tudi sezname za bralno znaĉko, domaĉe branje, eko bralno 
znaĉko, kako izdelati seminarsko nalogo, na njej najdejo tudi  pravila obnašanja v knjiţnici.  
 
4.3 OSTALO 

 Razstave 

 Knjiţna uganka + Knjiţniĉno-muzejski MEGA kviz 

 Sodelovanje v projektu Rastem s knjigo 

 Glasovanje za naj knjigo 

 Projekt Mednarodni mesec šolskih knjiţnic 

 Vesela šola 
 
 
 
 

16  INVESTICIJE 
 

Potrebno je opozoriti na dejstvo, da Osnovna šola Polje ne razpolaga z nobenimi zunanjimi 
površinami, ki bi jih nujno potrebovala za izvedbo pouka športne vzgoje in ostalega programa 
osnovne šole. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo igrišĉa na parceli k. o. Kašelj 
številka 1537 teĉejo postopki za izbiro izvajalca gradbenih del. Po izbiri izvajalca naj bi z 
gradnjo igrišĉa zakljuĉili v 75 dneh, po naĉrtih MOL še v tem koledarskem letu.  
Ocena te investicije je med 500.000,00 eur in 600.000,00 eur . Z uresniĉitvijo tega projekta bo 
zadošĉeno tudi potrebam enote vrtca Miškolin, ki deluje v novi stanovanjski soseski v Polju. 
Zaradi izpostavljenosti okolice šole je pred postavitvijo ograje prihajalo do vse veĉjih poškodb 
fasade na novem delu šole. Ta korak se je izkazalo kot uĉinkovit za  omejitev pojavov 
vandalizma. 
Še vedno se tovrstne teţave pojavljajo na zahodni strani stavbe ob kuhinjskem dvigalu, 
katerega so v ĉasu poĉitnic veĉkrat poškodovali, zato sem prosila MOL za postavitev ograje 
tudi na tem mestu. 
Po delitvi šole na dve samostojni osnovni šoli je potreba po urejenem igrišĉu za najmlajše 
uĉence res velika. Zato sem predlagala MOL, da v proraĉun vkljuĉi predlog za postavitev igral. 
V mesecu avgustu 2011 je Ministrstvo za šolstvo in šport obvestilo osnovne šole o ukinitvi 
finanĉnih sredstev za nakup uĉil in uĉnih pripomoĉkov do konca leta 2011. Vse od takrat 
sredstev ni ali pa so preskromna glede na potrebe šole. 
V kolikor bo situacija v letu 2013 boljša, bomo sledili spodnjemu naĉrtu, sicer pa v nakup 
sredstev ne bomo mogli investirali.  
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NAĈRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV  – OPREME 

 

 nabava kuhinjskih pripomoĉkov, ki ustrezajo zahtevam HACCP, 

 nekaj CD playerjev za potrebe tujega jezika in razrednega pouka, 

 barvni tiskalnik za raĉunalniško uĉilnico, 

 uĉila za potrebe pouka fizike, vezano na spremembe uĉnega naĉrta, 

 športna oprema za potrebe športne vzgoje na razredni in predmetni stopnji 
(rokometne ţoge, mehke ţoge, mreţa za odbojko, kolebnice), 

 klimatska naprava v knjiţnici, 

 senĉila na oknih v knjiţnici. 
 

 
 
 
 
 

 

17  KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
 
Pouk v šolskem letu 2012/2013 se zaĉne v ponedeljek, 3. septembra 2012. 
 

 OCENJEVALNI OBDOBJI 
 I.    od  3. 9. 2012  do  31. 1. 2013 

II. od  1. 2. 2013  do  24. 6. 2013 
 

Starši boste o otrokovem uĉnem uspehu pisno obvešĉeni ob koncu obeh ocenjevalnih 
obdobij (v prvem razredu ustno). 
Uĉenci 9. razreda bodo prejeli spriĉevala v petek, 14. 6. 2013, uĉenci od 1. do 8. 
razreda pa v ponedeljek, 24. 6. 2013. 
 
POUKA PROSTI DNEVI SO: 

- prazniki in drugi dela prosti dnevi, doloĉeni z zakonom, 
- ponedeljek, 24. december 2012 (nadomešĉamo v soboto, 29. 9. 2012), 
- petek, 3. maj 2013 (nadomešĉamo v soboto, 6. 4. 2013), 
- šolske poĉitnice, 
- sobote in nedelje. 

 
 ŠOLSKE POĈITNICE: 
 

poĉitnice: Od do 

jesenske 29. oktobera 2012 2. novembra 2012 

novoletne 27. decembra 2012 31. decembra 2012 

zimske 25. februarja 2013 1. marca 2013 

prvomajske 29. aprila 2013 30. aprila  2013 

letne  24. junija 2013 31. avgusta 2013 

 
 

 DNEVA ODPRTIH VRAT v šolskem letu 2012/2013 sta: 
   - v sobota, 29. septembra 2012 in  

 - v sobota, 6. aprila 2013. 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje uĉencev preverja z nacionalnim preverjanjem 
znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, doloĉeni z uĉnimi naĉrti. 
Doseţki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju uĉencev. 
 
Ob koncu drugega obdobja je NPZ za uĉence prostovoljno. Izvaja se samo v rednem roku in 
sicer iz treh predmetov - matematike, slovenskega jezika ter tujega jezika (anglešĉina ali 
nemšĉina). 
Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za uĉence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh 
predmetov – matematike, slovenskega jezika ter tretjega predmeta, katerega najkasneje v 
mesecu marcu za tekoĉe šolsko leto za posamezne šole doloĉi minister. Doloĉi ga izmed štirih 
obveznih predmetov, katere najkasneje v mesecu septembru na podlagi mnenja Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za splošno izobraţevanje izbere minister. 
Doseţek na NPZ ne vpliva na zakljuĉne ocene pri doloĉenih predmetih, se pa rezultat NPZ za 
vsak posamezni predmet vpiše v zakljuĉno spriĉevalo uĉenca. 
Preverjanje se opravi praviloma v mesecu maju, naknadni rok je namenjen samo tistim 
uĉencem 9. razreda, ki se iz opraviĉljivih razlogov niso udeleţili rednega roka.  
Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ izda minister do konca meseca septembra za tekoĉe 
šolsko leto. 
Ob dnevih, ko uĉenci 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja, se zanje pouk po 
urniku ne izvaja. Datumi preverjanja se nahajajo v šolskem koledarju (strani od 51 do 62).  
 
DATUMI PREVERJANJA 
 

Redni rok: 

 7. maj 2013 – matematika (6. in 9. r. ) 

 9. maj 2013– slovenšĉina (6. in 9. r. ) 

 14. maj 2013- tretji predmet (9. r.),  anglešĉina (6. r. ) 

 
Naknadni rok: 

 30. maj 2013 – matematika (9. r. ) 

 31. maj 2013– slovenšĉina (9. r. ) 

 3.junij 2013- tretji predmet (9. r. ) 

 
 

ROKI ZA POPRAVNE IN RAZREDNE IZPITE: 
 

 17. 6. – 1. 7. 2013 (za uĉence 9. razreda), 

 26. 6. – 9. 7. 2013 (za uĉence 7., 8. razreda), 

 19. 8. – 30. 8. 2013. 
 
 
ŠOLSKI ZVONEC 
 

ura od – do  

 6.20 – 8.20 jutranje varstvo 
0. 7.40 – 8.25 izbirni predmeti, dopolnili, dodatni pouk, MPZ, OPZ 
1. 8.30 – 9.15 prva uĉna ura 
2. 9.20 – 10.05 druga uĉna ura  
 10.05 – 10.15 

10.15 – 10.30 
malica 
daljši odmor  

3. 10.30 – 11.15 tretja uĉna ura 
4. 11.20 – 12.05 ĉetrta uĉna ura 
5. 12.10 - 12.55 peta uĉna ura in zaĉetek dela v OPB 
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6. 13.00 – 13.45 šesta uĉna ura  
 13.45 – 14.15 daljši odmor za kosilo  

7. 14.15 – 15.00 pouk izbirnih predmetov, podaljšano bivanje 
8. 15.05 – 15.50 pouk izbirnih predmetov, ob 15.00 zakljuĉek podaljšanega 

bivanja za uĉence 5. razreda 
 15.30 zakljuĉek programa podaljšanega bivanja, zdruţevanje 

skupin 
 15.30 – 17.00 podaljšano popoldansko varstvo – zdruţene skupine 

 
 
 
 
 

18  POVZETEK VZGOJNEGA NAĈRTA OŠ POLJE 
 

SPLOŠNE DOLOĈBE 
 
 Vzgojni naĉrt vsebuje: 

 okvir pravic in dolţnosti ter vzgojnih ukrepov; 

 dogovor o skupnih vrednotah, ki veljajo za vse uĉitelje in uĉence; 

 dogovor o enotnem vzgojnem delovanju uĉiteljev in staršev; 

 dogovor o vedenju uĉencev ter ravnanju uĉiteljev in staršev. 
Vzgojni naĉrt je:  

 oblikovan na osnovi Letnega delovnega naĉrta šole;  
 ena od oblik izvajanja kurikuluma šole; 
 rezultat sodelovanja in konsenza med strokovnimi delavci šole, starši, uĉenci in 

predstavniki lokalne skupnosti. 
 

Vizija OŠ Polje 
 
Spoštujemo sebe, druge in naravo, uĉimo se sprejemati lastno odgovornost in krepimo 
medsebojno pomoĉ ter solidarnost. 

 
DOSEGANJE IN URESNIĈEVANJE VREDNOT 
Vrednote so smerokazi, ki kaţejo smer poti. Iz njih izvirajo prepriĉanja in stališĉa, zavzetost in 
dolgoroĉni cilji. Zato je izbor vrednot bistven sestavni del vzgojnega naĉrta. 
 
Razvijali bomo: 

 univerzalne vrednote: enakopravnost, praviĉnost, ĉloveško dostojanstvo, 
odgovornost, medsebojno odvisnost, solidarnost, poznavanje, spoštovanje in 
upoštevanje ĉlovekovih pravic ipd., 

 nacionalne vrednote: negovanje maternega jezika, biti odgovoren drţavljan, 
poznavanje slovenske kulture in zgodovine, spoštovanje kulturne dedišĉine ipd., 

 šolske vrednote: znanje, delavnost, uĉiti se, da bi znali ţiveti v skupnosti in drug z 
drugim, kar zajema sprejemanje povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje, preseganje 
individualizma, egoizma, narcizma, zaprtosti v osebne, druţinske in narodne meje, 
zorenje v skupnosti in za skupnost, spoznavanje samega sebe in širjenje svojih 
zmoţnosti, ustvarjalnosti, svobode in identitete, sprejemanje sebe in skrb zase tako, da 
bi ţiveli v ravnoteţju, vedrini, miru in bi uspešno reševali svoje in skupne probleme, 

 lokalne vrednote: ohranjanje narave dedišĉine (ĉišĉenje okolja, skrb za šolski vrt, 
rastline, ţivali), zavedanje soodvisnosti in soodgovornosti za kakovost bivanja v lokalni 
skupnosti. 
 

 V  šolskem letu 2012/2013 bomo posebno pozornost posvetili spodbujanju naslednjih vrednot 
pri uĉencih: 

 spoštovanje sebe, drugih in narave, 

 sprejemanje lastne odgovornosti in postavljanje osebnih ciljev, 
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 medsebojna pomoĉ in solidarnost, 

 vrednota znanja, 

 zdrav naĉin ţivljenja. 
 
PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI 
 
Za varno in spodbudno okolje ter za doseganje ciljev bomo v šoli uvajali proaktivne in 
preventivne vzgojne dejavnosti, s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje 
ciljev iz 2. ĉlena Zakona o osnovni šoli in potrebe po: 

 varnosti in odsotnosti strahu; 

 sprejetosti, pripadnosti in vkljuĉenosti;  

 individualnosti, uspešnosti in potrjevanju; 

 svobodi, izbiri, ustvarjalnosti; 

 gibanju in sprostitvi. 
 

Vzpostavljali bomo pogoje za: 

 razvijanje ugodne razredne in šolske socialne klime, obĉutka varnosti, zaupanja in 
sprejetosti, izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in 
oblikovanje v uspešnost naravnane uĉeĉe se skupnosti; 

 oblikovanje oddelĉnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega ţivljenja in naĉinih 
ravnanja ter sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda 
(Učenci vseh oddelkov se bodo predstavili in oblikovali ter zapisali šolske in oddelčne 
dogovore na vidno mesto v svoji matični učilnici. Na vidnem mestu bodo zapisali tudi 
posebne dosežke oddelka in posameznih učencev ter pohvale.); 

 aktivno vkljuĉevanje uĉencev v naĉrtovanje, izvajanje, vrednotenje uĉenja in dela v 
skladu z njihovimi zmoţnostmi in s tem navajanje k procesom samovrednotenja, 
samokontrole ter spodbujanje zavedanja svobode in odgovornosti za posledice 
lastnega ravnanja in vedenja 
(Učenci druge in tretje triade bodo v začetku šolskega leta zapisali svoje učne cilje in 
oblikovali načrt šolskega in domačega dela. Učenci bodo svoje cilje in načrt med 
šolskim letom spremljali in dopolnjevali. Pri tem jih bodo vodili starši, razrednik in 
učitelji.); 

 izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vkljuĉevanje v širše, tudi mednarodne, 
projekte;  

 razvijanje socialnih vešĉin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno uĉenje, 
organiziranje prostovoljnega dela in vrstniške pomoĉi ter spodbujanje 
medgeneracijskega soţitja 
(Učenci posameznega oddelka organizirajo in razvijajo medsebojno učno pomoč. Pri 
tem jih  podpirajo razrednik, učitelji in starši.); 

 obravnavanje razliĉnih ţivljenjskih problemov vrstnikov 
(Posebno skrb posvečamo učencem tujcem in zavzeto razvijamo kulturo medsebojnega 
spoznavanja, sodelovanja in pomoči.); 

 izvajanje dejavnosti, ki povezujejo uĉence, delavce šole, starše in lokalno skupnost; 

 vkljuĉevanje staršev v ţivljenje in delo šole, organiziranje šole za starše, izvajanje 
sreĉanj s starši ali oddelĉnih sestankov s starši in uĉitelji, priprava dnevov odprtih vrat 
ipd.; 

 naĉrtno in sistematiĉno izvajanje preventivnih dejavnosti za prepreĉevanja 
zasvojenosti, nasilništva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (ure oddelĉne 
skupnosti, osebni pogovori, dnevi dejavnosti, projekti); 

 spoznavanje okolišĉin, v katerih se pojavljajo za šolo znaĉilni problemi, preko 
seznanjanja s stališĉi in predlogi  vseh udeleţenih; 

 poveĉanje nadzora na doloĉenih krajih in v doloĉenem ĉasu (odmori, ĉas po pouku, 
zunanje površine šole …); 

 hitro in naĉrtno reševanje problemov vseh udeleţenih. 
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Projektne aktivnosti na nivoju šolskega socialnega sistema 
 
V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte: 

 projekt Zdrava šola 
Namen projekta je dejavno krepiti in izboljšati promocijo zdravja v šolskem okolju. 
Vsako leto bomo naĉrtovali veĉ nalog s podroĉja duševnega, telesnega, socialnega in 
okoljskega zdravja ter skrbi za zdrav naĉin ţivljenja, za izmenjavo izkušenj in 
povezovanje med šolami, kasneje pa tudi povezovanje z mednarodnimi institucijami; 

 mednarodni projekt Evropska vas 
S projektom bomo predstavili eno od drţav ĉlanic Evropske unije, kot jo vidijo uĉenci. S 
tem ţelimo ozavestiti medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje 
drugih narodov in drţav v Evropski uniji ter hkrati spodbuditi zavedanje lastne kulturne 
identitete. Uĉenci bodo ob dnevu Evrope širši javnosti predstavili svoje misli in ideje o 
kulturnem mozaiku Evrope in Slovenije kot dela tega mozaika, 

 prostovoljno delo uĉencev devetega razreda 
Uĉenke in uĉenci se v ĉasu prostovoljnega dela druţijo z mlajšimi vrstniki v ĉasu 
podaljšanega bivanja. Uĉenke prostovoljke in uĉenci prostovoljci pomagajo 
uĉenkam/uĉencem pri pisanju domaĉih nalog, se z njimi igrajo, berejo, ustvarjajo in 
druţijo. 

 
 
Vzgojni postopki 
 
1. Svetovanje in usmerjanje 
Svetovanje in usmerjanje je namenjeno uĉencem, posredno pa tudi njihovim staršem, pri 
reševanju njihovih lastnih problemov, ki so povezani: 

 z razvojem uĉenca,  

 s šolskim delom,  

 z odnosi z vrstniki in odraslimi,  

 z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti. 
 

Cilji svetovanja in usmerjanja uĉencev so: 

 nauĉiti uĉenca uĉiti se, 

 oblikovanje lastnih ciljev in naĉinov uresniĉevanja, 

 uĉinkovito organiziranje svojega šolskega in domaĉega dela, 

 spremljanje svojega dela in uspešnosti, 

 razmišljanje, presojanje in vrednotenje svojega vedenja in ravnanja drugih, 

 prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, 

 vţivljanje v ravnanje drugih, 

 razumevanje razlogov za neprimerno vedenje, 

 konstruktivno reševanje problemov in konfliktov, 

 obvladovanje stresa, strahu, ĉustvene napetosti, frustracij, apatiĉnosti ..., 

 razvijanje pozitivne samopodobe, 

 doseganje ciljev, ki jih zastavi šola ipd. 
 

Oblike pomoĉi: 

 organizacija pomoĉi uĉitelja ali sošolcev pri uĉenju, 

 vzpostavljanje doloĉenih socialnih povezav med uĉenci, 

 vkljuĉevanje uĉenca v doloĉene dejavnosti, 

 uvajanje v doloĉene funkcije in druge pomembne odgovornosti, 

 nudenje razliĉnih oblik zunanje pomoĉi, 

 dogovori z uĉencem o obĉasnih individualnih programih, 

 zagotavljanje varnosti itd. 
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2. Restitucija 
Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoĉa uĉencu, ki je s svojim ravnanjem 
povzroĉil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Uĉenec se v 
postopku restitucije sooĉi s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno 
ravnanje in poišĉe naĉine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem 
dogovori za naĉine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje 
problemov. 
 
Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije. Ta je 
konĉan, ko oškodovanec potrdi, da je zadovoljen s poravnavo, in ko povzroĉitelj na ĉustvenem 
in miselnem nivoju sprejme ukrep restitucije kot nekaj, kar je dolţan storiti, ĉe je prej z 
nepremišljenim ravnanjem povzroĉil kakršnokoli škodo. 
 
DOGOVORI O SKUPNIH PRAVILIH BIVANJA IN DELA NA NAŠI ŠOLI 
 
1. Pozdravljanje, naslavljanje in vikanje 
Na naši šoli priĉnemo nov delovni dan z vljudnim pozdravom. Od šestega razreda dalje pa 
zaĉenjamo vsako uĉno uro z vljudnim pozdravom, ki je izraz obojestranskega spoštovanja. 
Na naši šoli uĉenci vikajo uĉiteljice in uĉitelje. Ţe v prvem razredu se priĉnejo uĉenci postopno 
uĉiti vikanja. Uĉenci do petega razreda naslavljajo uĉiteljice/uĉitelje z uĉiteljica/uĉitelj. Zraven 
lahko dodajo ime uĉiteljice/uĉitelja. Od šestega razreda dalje pa uĉiteljica/uĉitelj ter ime ali 
gospa/gospod ter priimek.  
Na zaĉetku šolskega leta uĉitelj seznani uĉence z obliko naslavljanja. 
 
2. Redno in pravoĉasno prihajanje k pouku 
Uĉence navajamo, da prihajajo k pouku 10 minut pred zaĉetkom prve ure. Ĉe uĉenci 
neutemeljeno prihajajo v šolo veliko prezgodaj, razrednik o tem obvesti njihove starše. 
Uĉitelj beleţi vse zamude in ostale odsotnosti v dnevnik. Ob prvih dveh zamudah razrednik 
presodi naĉin ravnanja. Zamuda pomeni najveĉ 10-15 minut. Tretja zamuda je neopraviĉena 
ura. Razrednik starše obvesti ob prvi neopraviĉeni uri. 
Tudi v prvem triletju uĉiteljica/uĉitelj beleţi vse zamude in odsotnosti v dnevnik. Ob stalnem 
(vsak teden enkrat ali veĉ) zamujanju uĉencev v prvem triletju se razrednik pogovori s starši, 
ĉe je potrebno še s svetovalno delavko in nato z ravnateljico. 
 
3. Odsotnost od pouka 
V vseh triletjih je za odsotnost z dneva dejavnosti potrebno zdravniško opraviĉilo, ĉe odsotnost 
ni bila najavljena. Odsotnost z dneva dejavnosti brez zdravniškega opraviĉila pomeni, da starši 
uĉenca poravnajo vse stroške dneva dejavnosti. 
Ĉe je uĉenec odsoten pri pisnem ocenjevanju znanja samo na dan ocenjevanja ali le pri uri 
ocenjevanja, sme uĉitelj njegovo znanje oceniti naslednjo šolsko uro. 
 
Uĉenec je lahko v posameznem šolskem letu od pouka odsoten 5 dni (strnjeno ali po dnevih), 
ĉe ni izostanek zdravstveno pogojen. Potrebna je predhodna najava korišĉenja teh dni. 
Najmanj tri delovne dni pred nastopom odsotnosti starši razredniku ali v tajništvu šole oddajo 
pisno najavo korišĉenja prostih dni. Za odsotnost z dneva dejavnosti, ki ni bila vnaprej 
najavljena, se zahteva zdravniško opraviĉilo. 
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku uĉenca razredniku pisno ali osebno 
sporoĉiti vzrok izostanka. Za odsotnosti, ki so daljše od petih strnjenih dni, je potrebno 
zdravniško opraviĉilo, razen ĉe razrednik oceni drugaĉe. 
 
4. Kultura oblaĉenja 
Uĉence vzgajamo v skrbi za osebno higieno in ĉistoĉo oblaĉil. K pouku prihajajo uĉenci 
primerno obleĉeni. Pri pouku niso obleĉeni v vrhnja oblaĉila. Pomembno je, da z oblaĉili in 
drugimi dodatki ne ogroţajo zdravja, lastne varnosti ter varnosti drugih. V šolskih prostorih so 
uĉenci obuti v nedrseĉe copate. Uĉence in njihove starše razrednik ob neprimernem oblaĉenju 
opozori. V vseh triletjih se, v dogovoru s starši, odsvetuje liĉenje. 
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5. Kultura prehranjevanja 
Uĉenec malico ali kosilo poje za mizo in ob tem upošteva pravila vedenja ob prehranjevanju. 
Pri malici uporablja prtiĉek, pri kosilu pladenj. Uĉenec za seboj pospravi. Vzame toliko hrane, 
kot ocenjuje, da jo bo pojedel. Kakršnekoli ostanke hrane ali embalaţe vrţe v za to predviden 
zabojnik. Upošteva navodila in opozorila deţurnega uĉitelja. 
 
Uĉitelj aktivno spodbuja uĉence, da pojejo zelenjavo in sadje, ki je del malice, oziroma da 
poskusijo nove okuse. 
Ukrep v primeru neprimernega vedenja pri prehranjevanju oziroma neprimernega odnosa do 
hrane je pomoĉ in delo v jedilnici (izven pouka) ali delo v razredu namesto deţurnih uĉencev.  
Uĉitelji v pouk poleg športne vzgoje, ki je del obveznega predmetnika, integrirajo še druge 
gibalne dejavnosti: minuta za zdravje, rekreativni odmor, sprostitev na prostem … 
 
6. Skrb za nemoteno pedagoško delo 
Pripravljenost na pouk 
Na naši šoli ţelimo zagotoviti kakovosten potek pouka vsem uĉencem in uĉiteljem. Uĉitelji 
prihajajo k pouku in v podaljšano bivanje pripravljeni in pravoĉasno. Prav tako prihajajo k 
pouku pripravljeni uĉenci in prinašajo vse potrebne šolske potrebšĉine oz. uĉne pripomoĉke. V 
primeru, da kateri uĉenec veĉkrat ne prinese potrebšĉin oz. uĉnih pripomoĉkov, si uĉitelj to 
beleţi in o tem obvesti starše. 
Obisk dopolnilnega pouka je obvezen za uĉence, ki jih doloĉi posamezni uĉitelj in za uĉence z 
uĉno pomoĉjo. 
 
Domaĉe naloge 
Domaĉe naloge so za uĉence obvezne in so namenjene ponavljanju in utrjevanju 
pridobljenega znanja. Z opravljanjem domaĉih nalog uĉenec pridobiva delovne in uĉne navade. 
Vsak uĉitelj v dogovoru znotraj strokovnega aktiva ob zaĉetku šolskega leta doloĉi in zapiše v 
svojo letno delovno pripravo pravila glede domaĉih nalog in ukrepe pri kršenju le-teh. V pisni 
obliki (lahko razredni pano) jih predstavi uĉencem in staršem.  
 
Motenje pouka 
Ĉe uĉenec s svojim vedenjem moti pouk (vstajanje, vpadanje v besedo, neprimerne pripombe, 
nespoštljivost, besedna ali telesna agresivnost ...), najprej ugotovimo razloge za opisano 
vedenje (npr. socialna izolacija, ĉustveno neuravnoteţen otrok ...). Ĉe tehtnih argumentov ni, 
dobi dodatno nalogo, ki je prilagojena razvojni stopnji otroka in dejanju, ki ga je storil. O tem 
uĉitelj obvesti starše. Jasno se doloĉijo smernice nadaljnjega dela, prav tako se vnaprej 
doloĉijo ukrepi, ki bodo sledili, ĉe bo otrok nadaljeval z opisanim vedenjem. Vse navedeno je 
potrebno strokovno in jasno opredeliti v pisni obliki s podpisi vseh sodelujoĉih. 
 
7. Naĉini zagotavljanja varnosti 
Na šoli se dosledno izvaja deţuranje uĉiteljev. Receptorji opravljajo identifikacijo obiskovalcev.  
Uĉitelj sme imeti vpogled v omarice in torbe uĉencev. Nekajkrat na leto razrednik skupaj z 
uĉenci pregleda šolske omarice. 
V primeru prinašanja nevarnih predmetov v šolo ali na razliĉne šolske aktivnosti (šole v naravi, 
dnevi dejavnosti …) strokovni delavec predmet zaseţe in takoj obvesti starše. Po temeljiti 
presoji se strokovni delavci šole odloĉijo o nadaljnjem ravnanju in ukrepanju. O zaseţenosti 
strokovni delavec zapiše zapisnik, ki ga dobijo starši v podpis. Na zapisnik se poleg uĉitelja 
podpišejo tudi priĉe.  
Strogo ukrepanje sledi prinašanju in/ali uţivanju alkohola, cigaret, drog in drugih psihoaktivnih 
sredstev v prostorih šole in na pripadajoĉem funkcionalnem zemljišĉu šole. V šolo je 
prepovedano prinašati in v njej uporabljati tudi druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za 
otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijaĉe). Snov v šoli takoj zaseţemo, obvestimo 
starše ter se dogovorimo o nadaljnjem postopku (prijava pri pristojni instituciji, vzgojni ukrep, 
iskanje pomoĉi za uĉenca in druţino v zunanjih institucijah). O teh postopkih vodimo v šoli 
pisno dokumentacijo. Starši so z njo seznanjeni. 
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Uĉenci in delavci šole se seznanjamo z varnostnimi ukrepi v primeru poţara in potmi umika iz 
šolskih stavb. Izvajamo predpisane napovedane in nenapovedane vaje za evakuacijo. 
 
POHVALE, PRIZNANJA in NAGRADE 
Pohvale in priznanja bomo podeljevali za: 

 odliĉne uĉne rezultate, 

 opazen napredek uĉencev na uĉnem ali vedenjskem podroĉju, v odnosu do vrstnikov in 
odraslih, v odnosu do lastnine in okolja, 

 zelo uspešno uĉno delo ali druge doseţke na umetniških, športnih, raziskovalnih in 
drugih podroĉjih, 

 pripravljenost za delo v razredni skupnosti in skupnosti uĉencev šole, 

 prizadevno sodelovanje pri otroškem in mladinskem pevskem zboru, 

 prostovoljno delo, 

 medsebojno pomoĉ uĉencem, 

 vestno in redno opravljanje šolskih in domaĉih obveznosti, 

 druge doseţke, ki jih ravnatelj oz. uĉiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot 
primerne za ustno ali pisno pohvalo. 

 
Nagrade bomo podeljevali v naslednjih oblikah: 

 ohranili bomo zapis v Zlato knjigo uĉencev, 

 nagradili bomo najboljšega uĉenca generacije devetega razreda, 

 nagradili bomo najboljšo športnico in najboljšega športnika generacije devetega 
razreda, 

 ob ocenjevalni konferenci bo pohvaljene uĉence ravnateljica javno pohvalila prek 
šolskega radia ali na zakljuĉni prireditvi, 

 ob koncu šolskega leta bomo podeljevali razliĉne pisne pohvale in priznanja, 

 druge moţne oblike nagrajevanja: nagradni izlet, obisk ali vstopnica za kulturno ali 
športno prireditev, Hišo eksperimentov, kino predstavo, obisk Atlantisa, knjiţne 
nagrade, športni rekviziti,  CD ali DVD, kosilo z ravnateljico ... 

 
Nagrado, pohvalo ali priznanje lahko pridobi posamezni uĉenec, skupina uĉencev ali oddelĉna 
skupnost. 
 
VZGOJNI UKREPI   
Vzgojni ukrepi so posledica kršitev šolskega reda in dogovorjenih šolskih pravil. Odloĉitev o 
vzgojnem ukrepanju je lahko individualna (delavec šole) ali skupinska (uĉiteljski zbor).  
Vzgojni ukrepi/postopki so usmerjeni pedagoško strokovni postopki, ki se uporabijo pri 
ponavljajoĉih, pogostejših in obseţnejših kršitvah pravil šolskega reda in dogovorjenih pravil. 
Uporabljajo se v primerih, ko uĉenec kljub predhodni vzgojni pomoĉi ne izboljša svojega 
vedenja, noĉe sodelovati ali pa zaradi razliĉnih razlogov tega ni sposoben.  
Vzgojni ukrepi torej posredno pomagajo uĉencu spremeniti svoje vedenje.  
 
Vzgojni ukrep se oblikuje kot: 

 ustna zahteva delavca šola, 

 pisna zahteva delavca šole,  

 sklep katerega od organov šole (razrednik, oddelĉni uĉiteljski zbor, celotni uĉiteljski 
zbor, ravnatelj),  

 pisni dogovor šole (razrednik je nosilec dogovora) in staršev o doloĉenem skupnem 
ravnanju,  

 obveza uĉenca o doloĉenem ravnanju ipd. 
 
Vzgojni ukrepi se dokumentirajo kot: 

 zaznamki v »zvezku pohval in ukrepov posameznega oddelka«, 

 zapisi doloĉenih organov šole ali sluţb,  

 zapisniški sklepi uĉiteljskih konferenc, 
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 zapis dogovora med šolo in starši o doloĉenem skupnem ravnanju, 

 zapis o obvezi uĉenca o doloĉenem ravnanju, 

 zapis o obvezi starša o doloĉenem ravnanju. 
 
Izrekamo naslednje moţne vzgojne ukrepe: 

 Poveĉan nadzor nad uĉenci v šoli, nad posamezno skupino, parom ali posameznim 
uĉencem. Poveĉan nadzor nad uĉenci velja v ĉasu pouka in v ĉasu, ko uĉenci ĉakajo 
na drugo dejavnost po urniku. Nadzor je potreben, ĉe uĉenec ali uĉenci pogosto kršijo 
hišni red in bi lahko med ĉakanjem izpeljali neprimerno dejanje ali povzroĉili škodo.  

 Zadrţanje uĉenca na razgovoru po pouku zaradi hujše kršitve ali ponavljajoĉih kršitev. 
Namen zadrţanja je pojasnitev okolišĉin dogodka in odloĉitev o nadaljnjem ravnanju. O 
nameri zadrţanja obvestimo starše. 

 Vabilo na razgovor izven šolskega ĉasa skupaj s starši. 

 Opravljanje neopravljenih obveznosti izven pouka. Razrednik starše o tem obvesti. 

 Redni vsakodnevni ali drugaĉe vnaprej doloĉeni stiki uĉenca s strokovnim delavcem 
(razrednik, uĉitelj, svetovalna delavka), namenjeni pogovoru o dogajanju in doţivljanju v 
šoli. 

 Dodatno spremstvo strokovnega delavca, ali organiziranje nadomestnega vzgojno-
izobraţevalnega procesa pri dejavnostih, ki v okviru rednega programa potekajo zunaj 
šolske stavbe.  
V primerih izvajanja pedagoškega procesa izven šole lahko šola za uĉence, ki z 
neupoštevanjem navodil lahko povzroĉijo ogroţanje svoje varnosti in varnosti drugih, 
poskrbi za posebno spremstvo strokovnega delavca. V primerih, ko to ni moţno, pa 
poskrbi za nadomestni vzgojno-izobraţevalni proces v šoli. 

 Odstranitev uĉenca od pouka. 
Kadar uĉenec s svojim vedenjem onemogoĉa izvajanje pouka in so bili ţe opravljeni 
vzgojni ukrepi za omilitev tega vedenja, lahko uĉitelj odredi uĉencu, da zapusti pouk. 
Uĉenec v ĉasu odstranitve pod nadzorom drugega strokovnega delavca, ki ga doloĉi 
ravnatelj, opravlja šolsko delo ali pa se z njim pogovori o problemu in vedenju, zaradi 
katerega ni bil pri pouku. Uĉitelj, ki je uĉencu odredil zapustitev pouka, mora še isti dan 
opraviti razgovor z njim. Skupaj analizirata nastali poloţaj in se dogovorita o pravilih 
vedenja v prihodnje. Uĉitelj o vsem obvesti starše. 

 Redni vsakodnevni ali drugaĉe vnaprej doloĉeni stiki staršev z dogovorjenimi 
strokovnimi delavci šole, namenjeni pogovoru o otrokovem vedenju in doţivljanju v šoli. 

 Ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi uĉencev in ugodnostmi, 
ki jih šola nudi uĉencem izven predpisanih dejavnosti in standardov (status uĉenca, ki 
se vzporedno izobraţuje, pravica do sredstev šolskega sklada, pravica sodelovanja v 
šolskih športnih ekipah …). 

 Zaĉasen odvzem naprav ali predmetov, s katerim uĉenec ogroţa varnost ali 
onemogoĉa nemoteno izvedbo pouka. O takem odvzemu strokovni delavec, ki je 
predmet odvzel, še isti dan obvesti starše uĉenca, ki odvzeti predmet v šoli tudi 
prevzamejo. 

Uĉencu in njegovim staršem se pojasnijo razlogi za odloĉitev o ukrepu, obliko in trajanje 
ukrepa.  
V primerih, ko to ni mogoĉe (npr. odstranitev uĉenca od šolske ure), se razgovor opravi takoj, 
ko je mogoĉe, praviloma še isti dan.  
 
 
Vzgojni ukrep je za uĉenca in njegove starše obvezujoĉ in se mu morajo podrediti. 
Protokol ravnanja ob resnih kršitvah, ki ogroţajo varnost in zdravje uĉencev in delavcev 
šole 
Ĉe uĉenec ogroţa zdravje in varnost drugih uĉencev ali uĉitelja oziroma moti vzgojno-
izobraţevalni proces tako moĉno, da je delo v veliki meri onemogoĉeno, ga morajo njegovi 
starši ta dan odpeljati iz šole. O dogajanju strokovni delavec, ki je bil navzoĉ, zapiše zapisnik.  
Razrednik starše seznani z zapisnikom in ob tem sklene dogovor o nadaljnjem ravnanju in 
sodelovanju. Doloĉi se ĉasovno obdobje za intenzivno spremljanje otrokovega vedenja na 
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podlagi pripravljenega naĉrta. Pri pripravi naĉrta sodelujejo uĉenec, razrednik, uĉitelji in starši. 
Po potrebi sodeluje pri pripravi naĉrta šolska svetovalna sluţba, vodstvo šole. V posameznih 
primerih lahko poišĉemo tudi pomoĉ in podporo pristojnih institucij.  
 
Starši so s šolo dolţni sodelovati. 
Vedenje uĉencev, ki veĉkrat motijo pouk, razrednik vsebinsko predstavi na delovnih sestankih 
in ocenjevalnih konferencah in predlaga ukrepanje. 
Ob resnih disciplinskih teţavah v posameznih oddelkih:  

- pri naĉrtovanju in izpeljavi ukrepanja mora sodelovati celoten oddelĉni uĉiteljski zbor 
in šolska svetovalna sluţba, 

- moţen je tudi razširjen roditeljski sestanek (moţnosti so v razponu razgovora uĉenca, 
ki moti pouk, njegovih staršev in uĉitelja do sestanka vseh uĉencev oddelka, vseh 
staršev in celotnega uĉiteljskega zbora ter po potrebi še šolske svetovalne sluţbe, 
vodstva). 

 
 
Premestitev v drug oddelek 
Šola lahko po presoji celotnega uĉiteljskega zbora uĉenca ob hujši ali ponavljajoĉi kršitvi 
premesti v drug oddelek. 
 
Prešolanje uĉenca v drugo šolo 
Šola lahko vkljuĉi ali prešola uĉenca v drugo šolo v soglasju s starši  ali na predlog staršev, ĉe 
je to potrebno iz uĉnih ali vzgojnih razlogov.  
Z vkljuĉitvijo mora soglašati šola, v katero se uĉenec vkljuĉuje. 
 
 
VZGOJNI OPOMIN   
Vzgojni opomin šola izreĉe za kršitve, ki so bile storjene v ĉasu pouka, odmorov, na dnevih 
dejavnosti in pri drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraţevalne dejavnosti ter drugih 
dejavnosti, ki so opredeljene v: 

 letnem delovnem naĉrtu,  

 hišnem redu,  

 pravilih šolskega reda in  

 drugih aktih šole. 
V posameznem šolskem letu lahko uĉencu izreĉe uĉiteljski zbor vzgojni opomin najveĉ trikrat. 
Ĉe je bil uĉencu izreĉen drugi vzgojni opomin v šolskem letu, mora šola obvestiti starše o tem, 
da lahko uĉenca po izreĉenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja 
staršev, ĉe uĉenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju 
individualiziranega vzgojnega naĉrta onemogoĉa nemoteno izvajanje pouka ali drugih 
dejavnosti, ki jih organizira šola. 
 
Uĉencu se lahko izreĉe vzgojni opomin, kadar krši dolţnosti in odgovornosti, doloĉene z 
zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi, doloĉeni 
z vzgojnim naĉrtom in pravili šolskega reda, ob predhodnih kršitvah, niso dosegli namena.  
 
Ob soglasju sveta staršev in sveta šole OŠ Polje se vzgojni opomin izreĉe tudi ob enkratni hudi 
kršitvi dolţnosti in odgovornosti, ki so doloĉene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole. Hude 
kršitve so tiste, ki predstavljajo ogroţanje varnosti in zdravja uĉencev ter zaposlenih. Prav tako 
se vzgojni opomin lahko izreĉe uĉencu za kršitve, povezane z zlorabo vsebin na svetovnem 
spletu in drugih komunikacijskih sredstvih, ki predstavljajo poseganje v ĉlovekovo dostojanstvo, 
njegovo integriteto ter njegove osebne podatke.  
 
Individualizirani vzgojni naĉrt 
Šola za uĉenca, ki mu je bil izreĉen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od 
izreĉenega opomina pripravi individualizirani vzgojni naĉrt, v katerem opredeli konkretne 
vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Razrednik je odgovoren za 
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pripravo individualiziranega vzgojnega naĉrta, sodelujejo pa lahko tudi drugi strokovni delavci 
šole. Pri pripravi individualiziranega vzgojnega naĉrta lahko sodelujejo tudi starši uĉenca. Šola 
spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega naĉrta. 
 
Prešolanje v drugo šolo 
V skrajnem primeru je posledica treh izreĉenih vzgojnih opominov prešolanje uĉenca v drugo 
šolo brez soglasja staršev. Odloĉitev o tem mora biti podprta s strokovnimi mnenji sodelujoĉih 
institucij (Center za socialno delo, Svetovalni center za otroke in  
mladostnike …). Ĉe se uĉenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odloĉitvijo o 
prešolanju uĉenca na drugo šolo pridobi mnenje: 

 centra za socialno delo,  

 soglasje šole, v katero bo uĉenec prešolan,  

 glede na okolišĉine pa tudi mnenje drugih inštitucij. 
 
 
 
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
S starši sodelujemo prek ustaljenih in obveznih oblik sodelovanja: 

 roditeljskih sestankov (po potrebi sodelujejo uĉenci, veĉ uĉiteljev, svetovalna sluţba in 
vodstvo šole), 

 govorilnih ur, 

 oglasne deske, spletne strani šole, 

 sprotnega telefonskega obvešĉanja ob izjemnih dogodkih, ob neizpolnjevanju šolskih 
obveznosti, 

 zapisov v otrokovo beleţko. 
 
Starši so dolţni šoli posredovati telefonske številke, na katerih so dosegljivi. Prav tako so 
dolţni posredovati vse spremembe, povezane z dosegljivostjo staršev oz. skrbnikov. 
 
V vzgojnem naĉrtu naše šole ţelimo poudariti odgovornost in dolţnost staršev za sodelovanje 
s šolo. 
Starši so se dolţni v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj enkrat udeleţiti govorilnih ur ali 
roditeljskega sestanka pri uĉitelju razredniku in tako dejavno spremljati šolsko in domaĉe delo 
ter vedenje svojega otroka.  
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da je potreben daljši in poglobljen razgovor o 
otrokovem vedenju ali teţavah v šoli, starše povabimo na razgovor v šolo. K sodelovanju na 
razgovoru lahko povabimo tudi druge strokovne delavce šole.   
 
Pri reševanju razliĉnih problemov in teţav, s katerimi se sreĉuje posamezni uĉenec ali skupina 
uĉencev, se lahko poveţemo s pristojnimi institucijami in razliĉnimi organizacijami. 
Pisna vabila s povratnico pošiljamo v primeru teţav pri sodelovanju s starši, katerih otrok ima 
veĉje teţave ali manjše ponavljajoĉe kršitve šolskega reda ali dogovorjenih pravil. 
 
V posameznih primerih, ko se starši ne vkljuĉujejo v reševanje problemov, povezanih z 
njihovimi otroki, ali otroke zanemarjajo, šola lahko izvede obisk dveh strokovnih delavcev na 
domu s soglasjem staršev.  Cilj obiska je sprejetje dogovora o medsebojnem sodelovanju in 
vzajemnih odgovornostih.  
V primerih, ko šola ne more zagotoviti sodelovanja staršev ali oceni, da gre pri posameznih 
otrocih za zanemarjanje, zlorabe ipd., bo poiskala pomoĉ in sodelovala s pristojnimi zunanjimi 
institucijami (Center za socialno delo,  Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,  
zdravstveni dom, policijska postaja …). 
 
Medsebojne odnose se utrjuje tudi z dodatnimi oblikami sodelovanja, kot so: 

 razredne prireditve, 

 šolske prireditve (sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, koncert pevskih zborov, 
boţiĉno-novoletni koncert, valeta), 
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 prireditve na lokalni ravni (boţiĉno-novoletni bazar, teden mobilnosti), 

 prireditve v okviru šolskih projektov (Evropska vas, EKO šola, Zdrava šola …), 

 dan odprtih vrat, 

 šola za starše, 

 skupna udeleţba na rekreativnih športnih prireditvah, 

 ipd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  HIŠNI RED 
 
 

V ţelji, da bi se v šoli dobro razumeli in poĉutili, moramo upoštevati hišni red. 
 
URADNE URE  
 
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. 
Šola ima uradne ure vsak delovni dan v dopoldanskem ĉasu v skupnem obsegu najmanj 29 ur: 
 

DAN OD DO OD DO 
ponedeljek 7.30 12.00 13.00 14.30 
torek 7.30 12.00 13.00 14.30 
sredo 7.30 12.00 13.00 14.30 
ĉetrtek 7.30 12.00 13.00 14.30 
petek 7.30 13.00 / / 

 
Prejšnji odstavek ne velja za ravnateljico šole. Ravnateljica sprejme stranke po predhodni 
najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje šole pomembnih zadevah. 
 
Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci doloĉene oblike sodelovanja s 
starši in sicer: 

- skupne in individualne govorilne ure,  
- roditeljske sestanke in 
- druge oblike dela s starši, 

kar je doloĉeno z letnim delovnim naĉrtom šole. 
 
 
PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE 
 

1. Uĉenci, delavci šole in obiskovalci so dolţni ravnati tako, da se zagotavlja varnost oseb 
in materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah. Šolski prostori in zunanje 
površine šole morajo biti urejene in ĉiste. 

2. Uĉenci morajo priti v šolo pravoĉasno in najmanj 10 minut pred doloĉenim ĉasom za 
priĉetek pouka oz. programa. Uĉence od 1. do 5. razreda ob 8.20 prevzamejo 
razredniki oziroma uĉitelji. 

3. Uĉenci morajo poĉakati uĉitelja pred zaĉetkom šolske ure pred uĉilnico, v kateri bo 
potekal vzgojno-izobraţevalni proces. 
 Uĉilnice uĉencem odpirajo uĉitelji, ki morajo zagotoviti, da se pouk v uĉilnici lahko 
zaĉne toĉno po urniku. 

4. Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se obnašamo 
spodobno.     
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Uĉence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, starejša 
od 12 let, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. 

5. Pri vstopu v šolsko poslopje se uĉenci preobujejo v šolske copate z nedrseĉimi podplati 
(športni copati niso dovoljeni). 

6. Oblaĉila, deţnike in ĉevlje uĉenci odnesejo v garderobne omarice.  
7. Po zadnji uri pouka oz. po zakljuĉku drugih dejavnosti uĉenci zapustijo šolske prostore 

in odidejo domov. Zadrţevanje v šolskih prostorih ali v garderobah po konĉanem pouku 
ali drugih vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih ni dovoljeno. 

8. Uĉenec lahko izjemoma zapusti šolo v ĉasu pouka, ĉe za odhod pisno ali osebno 
zaprosijo starši. 

 
 
GIBANJE MED ODMORI 
 

1. V šoli ne kriĉimo, smo strpni in poskrbimo za prijetne medsebojne odnose. 
2. V krajših odmorih (5 minut) na predmetni stopnji uĉenci zamenjajo uĉilnice. Pri hoji vsi 

uporabljamo desno pravilo gibanja – še zlasti na stopnišĉu. 
3. Po hodnikih, stopnišĉih se v šoli vedemo tako, da ne ogroţamo lastne varnosti in 

varnosti drugih. Posedanje po stopnicah ni dovoljeno. 
4. Zadrţevanje v uĉilnicah med odmori (brez prisotnosti uĉitelja) ni dovoljeno. 
5. Gibanje po odru v avli matiĉne šole ni dovoljeno (zaradi moţnih padcev). 
6. Uĉenci mirno ĉakajo na uĉitelja pred uĉilnico. Na pouk športne vzgoje ĉakajo v vhodni 

avli.  
7. Med poukom in med odmori je prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja. Vemo, da 

bodo uĉenci in morda tudi starši prepoved teţko sprejeli, vendar je le-ta potrebna za 
zagotovitev varnosti. 

8. Vsi evakuacijski izhodi v avlah morajo biti odprti in prehodni, kar doloĉa Zakon o 
varstvu pred poţarom. Prav tako morajo biti dostopni roĉni gasilni aparati.  
Vsaka zloraba uporabe gasilnih aparatov in evakuacijskih izhodov se obravnava kot 
teţja kršitev hišnega reda in vzgojnega naĉrta, straši uĉenca pa morajo povrniti tudi 
materialne stroške za odpravo posledic zlorabe. 

 
 
POUK  
 
Uĉitelj je dolţan toĉno zaĉeti in konĉati uĉno uro. Ĉe uĉitelj zamudi veĉ kot 5 minut, je reditelj 
dolţan sporoĉiti njegovo odsotnost v tajništvu šole ali vodstvu šole, ki bo organiziralo 
nadomešĉanje.  
 

1. Na zaĉetku uĉne ure se uĉenci in uĉitelj pozdravijo. Pravila tega pozdrava doloĉijo 
uĉitelj in uĉenci skupaj. Pozdrav naj bo izraz obojestranskega spoštovanja in 
medsebojnega sodelovanja. 

2. S priĉetkom šolanja uĉenci vse zaposlene na šoli vikajo in primerno naslavljajo. 
3. Med poukom uĉenci ne smejo brez dovoljenja uĉitelja zapušĉati uĉilnice, igrišĉa ali 

drugih lokacij, kjer se izvaja vzgojno-izobraţevalno delo (šole v naravi, tabori, dnevi 
dejavnosti). 

4. Uĉitelj je dolţan uĉno uro pravoĉasno zakljuĉiti. Uĉenci ob koncu uĉne ure zapustijo 
uĉilnico šele potem, ko jim to dovoli uĉitelj. 

5. V primeru proste uĉne ure uĉenci poĉakajo na nadaljevanje pouka v za to namenjenem 
prostoru pod nadzorom uĉitelja. 

6. Med vzgojno-izobraţevalnim delom na šoli velja disciplina, ki obsega: toĉnost, nošenje 
pripomoĉkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog, 
izogibanje dejavnostim, ki povzroĉajo hrup, ţalijo uĉitelja ali sošolce. 

7. Vse ţelje, probleme, prošnje in zahteve uĉenci in starši najprej rešujejo z uĉiteljem 
posameznega predmeta, potem z razrednikom. Pri razredniku dobijo tudi ustrezen 
strokovni nasvet in v primeru potrebe tudi pomoĉ svetovalne sluţbe.  

8. Uĉenci lahko probleme izpostavijo in rešujejo tudi preko Šolskega parlamenta.  
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MALICA IN KOSILO 
 

1. Uĉenci malicajo v uĉilnicah v glavnem petindvajsetminutnem odmoru. Prvih 15 minut 
malicajo v uĉilnicah in jedilnici (oddelki, ki imajo drugo uro ŠVZ, TIT in GVZ).  

2. Razrednik doloĉi tri deţurne uĉence za malico (tedensko). 
3. Deţurni uĉenci prinesejo in razdelijo malico. Deţurni uĉenci od 1. do 5. razreda pridejo 

po malico ob 10.00, uĉenci od 6. do 9. razreda pa ob koncu ure. 
4. Po malici so deţurni uĉenci dolţni temeljito pospraviti uĉilnico in vrniti posodo. Med 

malico ne sme nihĉe zapustiti uĉilnice. Malice ni dovoljeno odnašati iz uĉilnic. 
5. V ĉasu kosila imajo vstop v jedilnico le uĉenci, ki kosijo. Uĉenci so dolţni za ĉas kosila 

shraniti šolske torbe v garderobne omarice. 
6. V jedilnici je vsakdo dolţan upoštevati pravila kulturnega vedenja. 
7. V razredu in jedilnici je vsak uĉenec po malici in kosilu dolţan ustrezno pospraviti za 

seboj. 
 
 
 
DEŢURSTVA  
 
1. DEŢURSTVA UĈENCEV 

 
Uĉenci 7. razreda opravljajo deţurstvo v jedilnici v ĉasu kosila in sicer po vnaprej doloĉenem 
razporedu. Razpored deţurstva uĉencev v jedilnici ureja organizator šolske prehrane v 
sodelovanju z razrednikom oddelka.  
 
 
Deţurni uĉenec: 

 skrbi za urejenost omizja in za ĉistoĉo jedilnice, 

 pomaga pri razdeljevanju obrokov hrane, 

 pomaga pri pospravljanju omizij, 

 opravljajo druge naloge, ki prispevajo k manjši gneĉi v jedilnici. 
Deţurni uĉenci v jedilnici so opremljeni z zašĉitnimi predpasniki. 
 
 
Vsaka oddelĉna skupnost doloĉi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo 
en teden in imata sledeĉe naloge: 

 javita odsotnost uĉitelja 5 minut pa zaĉetku šolske ure  pomoĉnici ravnateljice oz. v 
tajništvu šole. 

 skrbita, da je uĉilnica, kabinet ali prostor, v katerem uĉenci delajo, vedno ĉist in 
pospravljen, 

 ob prihodu v razred seznanita uĉitelja z odsotnostjo uĉencev, 

 po konĉani uri poĉistita tablo in uredita uĉilnico, 

 po malici pomagata skrbeti za ĉistoĉo in urejenost uĉilnice, 

 v odmorih pazita, da ne pride do poškodb ali odtujitve lastnine, 

 javljata razredniku oziroma izvajalcu uĉne ure nepravilnosti in poškodbe šolske 
lastnine, 

 opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelĉna skupnost ali razrednik. 
 
 
Deţurni uĉenci za malico 
Reditelji oddelka s pomoĉjo uĉitelja skrbijo, da se: 

 prevzame malico po konĉani drugi šolski uri, 

 malica razdeli na kulturen naĉin, 

 po malici vrne posoda in ostanki malice, loĉeni na embalaţo in ţivilske ostanke, v 
kuhinjo, 

 po malici skupaj z drugimi uĉenci oddelka oĉisti uĉilnico. 
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2. DEŢURSTVA UĈITELJEV 

 
Uĉitelji deţurajo v vseh avlah v ĉasu daljšega dopoldanskega odmora, v knjiţnici ter med 
malico in kosilom v jedilnici: 

 skrbijo za red in primerno disciplino med uĉenci ter za njihovo varnost, 

 nadzorujejo gibanje uĉencev po prostoru, 

 opravljajo preglede prostorov, kjer se zadrţujejo uĉenci ali drugi delavci šole, in 
opozarjajo na pomanjkljivosti, 

 nadzorujejo delo deţurnih uĉencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, uĉence 
opozarjajo na vzdrţevanje ĉistoĉe v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja, 

 kontrolirajo garderobe uĉencev in poskrbijo, da so te urejene in zaklenjene, 

 opozorijo kršitelje hišnega reda, vpišejo v obrazec v dnevnik oddelka in o tem obvestijo 
razrednika; 

 po potrebi poskrbijo za prvo pomoĉ poškodovancu in o nezgodi obvestijo tajništvo 
(zapisnik). 

 
 
SKRB ZA ĈISTO IN UREJENO OKOLJE: 

 odpadke meĉemo v koše za smeti, 

 pazimo in ne uniĉujemo šolske lastnine, 

 skrbimo za higieno v sanitarijah, 

 toaletni papir in papirnate brisaĉe, vodo in milo uporabljamo namensko, 

 posebno skrb namenjamo ĉistemu in urejenemu šolskemu okolju, 

 ko uĉenci zapušĉajo igrišĉe ali šolsko dvorišĉe, uĉitelj, ki je vodil vzgojno-izobraţevalno 
dejavnost, poskrbi, da uĉenci odvrţene odpadke pospravijo.  

 
 
OSTALA DOLOĈILA HIŠNEGA REDA: 

 Razredniki so dolţni predstaviti hišni red uĉencem in staršem na zaĉetku šolskega leta 
in po potrebi veĉkrat tudi med šolskim letom. 

 Uĉenci in uĉitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.  

 Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim 
medsebojnim odnosom med uĉenci, med uĉenci in zaposlenimi in do vseh 
obiskovalcev šole. 

 Uĉenci zaposlene na šoli vikajo. 

 Uĉenci k pouku in k drugim dejavnostim šole prihajajo primerno obleĉeni in urejeni. V 
primeru, da uĉenec s svojo urejenostjo neprimerno izstopa, razrednik o tem takoj 
obvesti starše. 

 Uĉitelji so se dolţni z uĉenci pogovarjati tudi o bontonu. 

 Uĉenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših uĉencev.  

 Uĉenci so dolţni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrţevanja in 
urejanja šole in njene okolice. 

 V šoli je prepovedana vsakršna komercialna in propagandna dejavnost. 

 Uporaba mobilnih telefonov in vseh ostalih elektronskih naprav je v šoli prepovedana. 
Kršitelju uĉitelj telefon odvzame in ga odda v tajništvo šole, kjer ga lahko prevzamejo le 
starši osebno. 

 V šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih in nasilnih predmetov ter igraĉ. Uĉitelj kršitelju 
takšen predmet odvzame. 

 V knjiţnici je potrebno upoštevati knjiţniĉni red, ki je objavljen v knjiţnici na vidnem 
mestu. V nasprotnem primeru se uĉencu lahko prepove vstop v knjiţnico. 

 Starši so dolţni opraviĉiti vsako odsotnost uĉenca najkasneje v petih dneh po prihodu 
uĉenca v šolo. 

 Starši so dolţni v doloĉenem roku poravnati vse denarne obveznosti do šole (stroški 
prehrane, šole v naravi, dejavnosti...), sicer šola lahko storitev prekine. 
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20  SKLEP 
 
 
 
 
 

 
Letni delovni naĉrt je zasnovan v skladu z Zakonom o osnovni šoli, 

smernicami za delo osnovne šole in obvestilom za šolsko leto 2012/2013. 
 

Letni delovni naĉrt je nastajal ţe od junija 2012, ko so aktivi predlagali spremembe in vsebine. 
V mesecu septembru smo ga dopolnjevali z novostmi in potrebami novega šolskega leta. 

 
 
 
 
 
 

S   K   L   E   P 
 

Sprejme in potrdi se delovni naĉrt Osnovne šole Polje, Polje 358, 
za šolsko leto 2012/2013, ki se zaĉne izvajati od 1. 9. 2012 dalje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ravnateljica:                   Predsednik Sveta osnovne šole Polje: 
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