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1. PODATKI O USTANOVITELJU IN ZAVODU 

 

Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga je sprejela Mestna občina Ljubljana, 

OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ od 1. septembra 2010 deluje kot samostojna osnovna šola. 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITKA ŠOLE 

Naziv šole: Osnovna šola Kašelj 

Naslov: Kašeljska cesta 119 a, 1260 Ljubljana Polje 

Telefon: 01/528 36 59 

Transakcijski račun: 01261-6000002416 

Elektronski naslov: tajnistvo@oskaselj.si 

Spletni naslov: www.oskaselj.si 

 

 

 

 

 

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE KAŠELJ 

Spoštujemo sebe, druge in naravo, učimo se sprejemati lastno odgovornost in krepimo 

solidarnost ter spodbujamo znanje. 
 

file:///C:/Users/AppData/MAJA/Documents/www.oskaselj.si
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2. UVOD 

Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim osnovna šola podrobno določi obseg, vsebino in 

razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela, potrebnega za uresničitev obveznega predmetnika in učnega 

načrta ter dogovorjenega programa interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. 

Z njim določi obseg nalog, s katerimi šola uresničuje prizadevanja za telesni in duševni razvoj, zdravje in 

prehrano učencev. Določi tudi različne oblike varstva učencev, oblike sodelovanja s starši, z zunanjimi 

sodelavci in institucijami ter dejavnosti za vključevanje v okolje, strokovno izpopolnjevanje pedagoških 

delavcev, delo strokovnih organov, delo šolske svetovalne službe, delo šolske knjižnice ter druge naloge, 

potrebne za uresničevanje zastavljenega programa. 

Letni delovni načrt sprejme Svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca 

septembra tekočega leta. 

Ravnatelj šole pripravi predlog LDN in je odgovoren za njegovo uresničitev. 

 

2.1. DOLGOROČNI CILJI ŠOLE 

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, razvijanje sposobnosti razumevanja in omogočanje 

samostojnega dela in učenja, doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti za uresničevanje poklicnih in 

osebnostnih interesov 

 skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj učenk in učencev ter razvijanje pozitivne samopodobe 

 skrb za ohranjanje zdravega telesnega in duševnega stanja zaposlenih 

 omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje v smeri doseganja visoke kakovosti ravni 

izobraževanja 

 skrb za zdravo okolje in ekološko osveščenost 

 ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji 

 seznanjanje z drugimi kulturami, spoštovanje in strpnost do drugačnosti 

 zagotavljanje optimalnih pogojev za delovanje šole 

 

2.2. KRATKOROČNI CILJI ŠOLE 

 skrb za nemoten in kakovosten pouk 

 spodbujanje sodelovanja med vrstniki  

 skrb za ustrezno prehranjevanje in zmanjševanje hrupa v jedilnici in na hodnikih 

 skrb za zmanjševanje teže šolskih torb 

 varčevanje z energijo – obveznost učencev, vseh zaposlenih na šoli in zunanjih uporabnikov 

 pravilna raba slovenščine na različnih nivojih učenja in poučevanja 

 

Osnovna šola Kašelj je javni vzgojno-izobraževalni zavod in opravlja dejavnost, ki je z zakonom določena 

kot javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu zagotavljata v okviru svojih 

pristojnosti MOL in Republika Slovenija. 

 

2.3 NAČELA IN SMOTRI PROGRAMA 

Namen programa je prikazati organizacijo pouka in razčleniti delo posameznih elementov delovanja OŠ 

Kašelj. 

Zavod dosega svoj smoter s tem, da pri vzgojno-izobraževalnem delu upošteva pedagoška načela, ki 

poudarjajo zlasti: 
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 organiziranost, načrtnost in sistematičnost vzgojno-izobraževalnega procesa, 

 vzajemno in skladno dejavnost šolskih organov pri reševanju družbeno-pedagoških vprašanj ter 

vzajemno spoštovanje in zaupanje med učenci in učitelji, 

 povezanost šole z družbenim življenjem in drugimi organizacijami, 

 aktivnost učencev za bogatitev njihovih življenjskih izkušenj, znanja in izobrazbe, 

 prilagojenost vsebin, oblik in metod dela učencem ter njihovim individualnim razlikam, 

 medpredmetno povezavo vseh učnih predmetov ter skladno povezanost pouka s prostovoljnimi 

dejavnostmi. 

 

Osnovna šola daje vsem učencem možnost:  

 pridobitve življenjsko uporabnega znanja, 

 pridobitve delovnih navad in vrednotenja življenja, 

 usmerjanja v nadaljnje izobraževanje in samoizobraževanje, 

 razvijanja individualne sposobnosti in nagnjenj učencev, 

 navajanja učencev na smotrno izkoriščanje prostega časa, 

 usposabljanja učencev za delo in življenje. 

 

Vzgojno-izobraževalno delo na šoli obsega: 

 pedagoško delo v razredu, 

 dopolnilni in dodatni pouk, 

 interesne in ostale dejavnosti učencev, 

 organizacijo pouka in drugih dejavnosti, 

 dejavnost strokovnih in drugih organov šole, 

 razširjeni program življenja in dela na šoli, 

 oblike pomoči učencem s posebnimi potrebam ter 

 strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev.  
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3. ŠOLSKI OKOLIŠ 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki zajema spodnje 

naslove: 

ULICA, CESTA HIŠNE ŠTEVILKE 

Anžurjeva ulica 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 10a,10b, 

10c, 10d, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 

18, 18a, 18b, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40a, 42 

Avgustinčičeva ulica 1, od 3 do 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 42, 44, 46 

Berčičeva ulica 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 7b, 

7c, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10b, 10c, 12, 14 

Cesta španskih borcev 1, 1a, 1b, 2a, 3, 4, 4a, 4b, od 5 do 17, 17a, od 18 do 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 31a, 

31b, 31c, 33, 33a, 33b, 33c, 34, 36, 36a, 36b, 36c, 37, 37a, 37b, 37c, 39, 39a, 39b, 39c, 41, 41a, 

41b, 41c, 43, 43a, 43b, 43c, 45, 45a, 45b, 45c, 47, 47a, 47b, 47c, 49, 49a, 49b, 49c, 51, 51a, 

51b, 51c, 53, 53a, 53b, 53c, 55, 55a, 55b, 55c, 57, 57a, 57b, 57c, 59, 59a, 59b, 59c, 61, 61a, 
61b, 61c, 63, 63a, 63b, 63c, 65, 65a, 65b, 65c, 67, 67a, 67b, 67c, 69, 69a, 69b, 69c, 71, 71a, 

71b, 71c, 73, 73a, 73b, 73c, 75, 75a, 75b, 75c, 77 

Cesta 30. avgusta 1, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25, 25a, 27, 29, 31, 33, 35 

Černičeva ulica 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 19a, 21, 23, 25 

Grajzerjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, od 7 do 14, od 16 do 21, 21a, 21b, 21c, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 33, 37, 39 

Gustinčarjeva ulica neparne od 1 do 13 

Jakhljeva ulica 1, 3, 7, 9, 20, 21 

Kašeljska cesta 62, od 64 do 87, 87a, 87b, 88, 89, 90, 91, 91a, 91b, 91c, 93, 93a, 94, 95, 96, 97, 97b, 98, 99, 

100, 101, 101a, 101b, 101c, 101d, 101e, od 102 do 113, 113a, 115, 116, 117, 118, 119, 119a, 

120, 120a, 121, 121a, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 138a, 140, 142, 144, 146, 148, 
148b, 148c, 150, 150a, 150b, 150c, 152, parne od 153 do 162, 166, 168, 170, 172 

Klemenova ulica 1, 1a, od 2 do 21, 21a, od 22 do 43, 43a, od 44 do 87, 87a, od 88 do 110, parne od 112 do 188 

Krmčeva ulica 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 

Kudrova ulica 2, 4 

Lovšetova ulica od 1 do 8, parne od 10 do 16 

Mazovčeva pot od 1 do 5, 5a, 5b, 6 

Močilnikarjeva ulica 1, 1a, 2, 2a, 2b, od 3 do 8, neparne od 9 do 21 

Ob studencu 1, 1a, od 2 do 9, 11, 11a, 13, 15, 17, 19, 19a, 21, 23, 25, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 45 

Papirniški trg od 1 do 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 18b, 19, 20, 21 

Pečinska ulica od 1 do 9, 10, 10a, 10b, od 11 do 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

33a, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, neparne od 41 do 73 

Trtnikova ulica od 1 do 10, neparne od 11 do 17, 19, 19a, 19b, 21, 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 37 

Ulica Minke Bobnar 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, od 1 do 15, neparne od 17 do 23 

Ulica Mirka Jurce od 1 do 7, 7a, 8, 8a, 8b, 10, 19 

Ulica pariške komune 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 

Višnjevarjeva ulica od 1 do 7, 9, 10, neparne od 11 do 49 

Zelenova ulica 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, od 20 do 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34. 

Žebretova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
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4. ORGANIZACIJA ŠOLE 

4.1 PODATKI O ŠTEVILU UČENCEV 

Razredna stopnja:  

1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 4. c 5. a 5. b Skupaj 

24 24 22 22 27 25 20 20 20 27 25 257 

 

Predmetna stopnja: 

6. a 6. b 6. c 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 9. a 9. b Skupaj 

21 21 20 21 21 20 26 25 25 23 224 

Skupaj od 1. do 9. razreda: 478 učencev 

 

Vključenost učencev v oddelke podaljšanega bivanja: 

1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 4. c 5. a 5. b Skupaj 

25 24 20 22 26 25 19 19 18 18 10 226 

 

Oblikovane skupine v oddelkih podaljšanega bivanja: 

OPB1 OPB2 OPB3 OPB4 OPB5 OPB6 OPB7 OPB8 OPB9 Skupaj 

25 24 20 22 26 25 28 28 28 226 

 

 

4.2 ČASOVNI POTEK DEJAVNOSTI 

dejavnosti od do 

jutranje varstvo z zajtrkom 6.20 8.20 
predura 7.40 8.25 

1. ura 8.30 9.15 

2. ura 9.20 10.05 

daljši odmor za malico 10.05 10.30 

3. ura 10.30 11.15 

4. ura 11.20 12.05 

5. ura 

začetek dela v OPB 
12.10 12.55 

6. ura 13.00 13.45 

daljši odmor za kosilo 13.45 14.15 

7. ura 

zaključek programa 

v OPB za 4. in 5. razred 

14.15 15.00 

8. ura 15.05 15.50 

podaljšano popoldansko bivanje – združevanje skupin OPB 15.00 17.00 
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4.3 MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI 

Sredstva za plače učiteljev, regres, odpravnine, regres za prehrano itd. zagotavlja Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport iz proračunskih sredstev. Ministrstvo delno zagotavlja tudi materialna sredstva 

za delovanje šole. Delno zagotavlja tudi sredstva za izvedbo plavalne šole v naravi.  

 

Nadstandardne programe šole financira Mestna občina Ljubljana glede na število oddelkov in obseg 

dejavnosti v višini 1,533 delovnega mesta. 

 

Pouk se izvaja od 1. do 9. razreda. Šola ima 21 oddelkov, poleg tega pa ima tudi 9 oddelkov podaljšanega 

bivanja.  

V starejšem delu šole, kjer je osem učilnic, imajo pouk učenci 1., 2., 3. in 5. razredi. V starem delu šole je 

urejen tudi prostor za igro in sproščanje ter kabinet za izvajanje učne pomoči. V treh učilnicah, ki so bile 

zaradi povečanega števila učencev preurejene nad telovadnico leta 2017, imajo pouk vsi oddelki četrtih 

razredov. V omenjenem delu je tudi kabinet za izvajanje dodatne strokovne pomoči.  

V novem delu šole, kjer izvajamo pouk za učence oddelkov od 6. do 9. razreda, je trinajst učilnic (vključno z 

računalniško učilnico) ter knjižnica. V pritličju novega dela šole je tudi manjša učilnica za izvajanje pouka 

izbirnih predmetov ter dopolnilnega in dodatnega pouka in razdelilna kuhinja z jedilnico. 

V kletnih prostorih je urejena učilnica za izvajanje interesnih dejavnosti s področja glasbe.  

 

Šola razpolaga tudi s športno dvorano, v kateri se v dopoldanskem času izvaja celoten program športne vzgoje.  

 

Šola razpolaga z zunanjim otroškim igriščem, ki je namenjeno učencem od 1. do 4. razreda in v popoldanskem 

času oddelkom podaljšanega bivanja. Razpolagamo tudi z manjšim atletskim stadionom, z urejenimi 

asfaltnimi površinami za igranje košarke, malega nogometa, rokometa in odbojke. Atletska steza je prekrita s 

kakovostno tartansko prevleko. 

 

 

4.4 ORGANI ŠOLE 

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. 

 

SVET ŠOLE 

Svet šole sestavljajo: predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, predstavniki staršev. Člani sveta so 

izvoljeni za štiri leta. Člani sveta so lahko zaporedoma izvoljeni največ dvakrat. Svet odloča z večino glasov 

vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.  

Pristojnost sveta šole 

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo 

o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni 

oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, 

o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava 

zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev 

ali skupnost učencev, in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

Člani Sveta šole 

 Predstavniki delavcev: Nataša Hozjan Breznjik, Mateja Križan, Nina Gaberščik, Tadeja Perkovič in 

Julijana Kolarič. 

 Predstavniki ustanovitelja MO Ljubljana: Ana Hrovat, Boštjan Avguštinčič in Marko Pevulja. 
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 Predstavniki staršev: Mateja Svet, Nevenka Zupančič Oletič in Martin Konjajev.   

 

RAVNATELJ 

Ravnatelj bo kot pedagoški vodja in poslovodni organ javne šole v tem šolskem letu opravljal naloge, določene 

z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Organiziral, načrtoval ter vodil 

bo delo osnovne šole, pripravljal program razvoja šole in letni delovni načrt. Odgovoren bo za uresničevanje 

pravic in dolžnosti učencev, učiteljev ter ostalih delavcev šole. Med pomembnejše naloge vodenja sodi:  

 vodenje učiteljskega zbora in šolske svetovalne službe;  

 spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela;  

 spremljanje in uvajanje novih oblik dela;  

 spremljanje projektov, ki jih izvajajo učitelji;  

 spodbujanje učiteljev k strokovnemu izobraževanju; 

 oblikovanje predlogov za napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede;  

 priprava ter vodenje pedagoških posvetov in konferenc;  

 dobro sodelovanje s starši, z okoljem, ustanoviteljem, ZRSŠ, MIZŠ, RIC, ŠR;  

 sodelovanje na strokovnih aktivih ravnateljev sosednjih občin;  

 druge naloge, predpisane z ustanovitvenim aktom in zakoni;  

 nadzor in sodelovanje pri izvajanju pripravništva;  

 gospodarsko-finančno področje ter priprava gradiv za organe zavoda;  

 delo s strokovnimi aktivi, komisijami in z organi zavoda;  

 sistemizacija delovnih mest;  

 dopolnjevanje šolske opreme ter zagotavljanje vzdrževanja;  

 vodenje tehničnih delavcev;  

 zagotavljanje pogojev za pripravo šolske prehrane in zdravstvenega varstva učencev ter zaposlenih.  

 

Načrt spremljave VIZ  

Za spremljanje pedagoškega dela ter samega človeka kot pedagoga so prav gotovo eden izmed zelo 

pomembnih pokazateljev pedagoškega dela in uspehov tako imenovane hospitacije. Vedno so zaželene tudi 

medsebojne hospitacije, ki bi se izvajale po razporedu, narejenem na strokovnem aktivu. Kot ravnatelj želim 

v tem šolskem letu pričeti z rednimi letnimi razgovori, pri spremljavi pa bom posebno pozornost namenil:  

 izvajanju razširjenega in nadstandardnega programa;  

 učnim uram delne zunanje diferenciacije v drugem triletju; 

 delu strokovnih aktivov;  

 vodenju šolske dokumentacije;  

 medpredmetnemu povezovanju;  

 uporabi sodobnik oblik in metod poučevanja z vključevanjem IKT v pouk; 

 pripravi in izvedbi dni dejavnosti.  

Pri svojem delu načrtujem spremljavo VIZ, in sicer od meseca oktobra do maja. O uri in predmetu spremljave 

se bom sproti dogovarjal s strokovnimi delavci. Hospitacije bodo napovedane. Strokovni delavci me lahko 

tudi sami povabijo na zanimive učne ure. S strokovnim delavcem bom po spremljavi opravil razgovor. O vseh 

oblikah spremljave se vodi ustrezna dokumentacija.  

 

Redni letni razgovori z zaposlenimi  

Za kakovostno delo in razvoj šole so prav gotovo pomembni vsakoletni razgovori z zaposlenimi. Seveda 

moramo imeti za to dejavnost nek namen, in sicer:  
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 namen v odnosu do ciljev šole kot celote (vizija, poslanstvo, letni delovni načrt);  

 namen ravnatelja v odnosu do šole, ki jo vodi;  

 namen ravnatelja v odnosu do zaposlenih, s katerimi izvede redni letni razgovor.  

 

Najpogostejša vprašanja, s katerimi bom vodil redni letni razgovor:  

 trenutne naloge zaposlenega;  

 organiziranost dela (prioritete);  

 vloga zaposlenega;  

 naloge v preteklem obdobju;  

 cilji za prihodnje leto;  

 strokovno izpopolnjevanje,  

 osebno počutje, osebna rast.  

 

POMOČNICA RAVNATELJA  

Pri pedagoškem vodenju bo ravnatelju pomagala pomočnica ravnatelja. Pomočnica ravnatelja bo poleg 

tedenske učne obveznosti opravljala še naslednje naloge, zajete v sklopu organizacije za nemoten potek 

vzgojno-izobraževalnega dela:  

 izdelava urnika interesnih dejavnosti in urnika dežurstva;  

 nadzor nad pravilnim vsebinskim in organizacijskim izvajanjem interesne dejavnosti;  

 organizacija šolskih prevozov in nadzor nad izvajanjem;  

 urejanje nadomeščanj odsotnih delavcev;  

 organiziranje dežurstva učiteljev in nadzor izvajanja;  

 sodelovanje pri organizaciji zunanjega preverjanja znanja;  

 sodelovanje pri izvajanju hospitacij;  

 organizacija dejavnosti, povezanih z izvajanjem pouka;  

 organizacija dejavnosti iz razširjenega programa – podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in 

dopolnilni pouk, interesne dejavnosti;  

 sodelovanje pri organizaciji prireditev, proslav;  

 sodelovanje pri vsebinskem oblikovanju publikacije in letnega delovnega načrta;  

 neposredno delo z učenci – vzgoja in učna problematika;  

 sodelovanje z učitelji pri reševanju vzgojne in učne problematike;  

 sodelovanje v strokovnih aktivih in skrb za njihovo dokumentacijo;  

 sodelovanje z ostalimi delavci in timsko načrtovanje dela;  

 sodelovanje s starši in z zunanjimi strokovnimi institucijami;  

 sodelovanje v strokovnih organih šole.  

Sodelovanje z ravnateljem pri izvajanju drugih del:  

 seznanjanje z drugim delom ravnatelja v smislu spremljanja in informiranja;  

 nadomeščanje ravnatelja v času njegove odsotnosti.  
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4.5 KADROVSKA SESTAVA 

 

Vodstvo šole 

ravnatelj: dr. Jernej Šoštar 

pomočnica ravnatelja: Katja Cedilnik 

 

 

Strokovni delavci 

Od 1. do 5. razreda 

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik 

Aleš FERENC 5. b 5. b 

Ana LAMPE ŠPO 4. razred in 5. b  

Andreja FINK / / 

Irena KISEL 4. a  4. a 

Jožica DROBNIČ 1. b – 2. učiteljica / 

Julijana KMETIČ TJA 1., 2., 3. in 4. razred in 5.a / 

Julijana KOLARIČ 1. a 1. a 

mag. Ksenija PIRIH TAVČAR 2. a 2. a 

mag. Tanja ROZMAN 3. b 3. b 

Nataša GABER 3. a 3. a 

Sabina SITAR / Uroš Rudolf ŠPO 5. a, NIP ŠPO 4. in 5. razred    

Suzana MOZETIČ 1. a – 2. učiteljica / 

Špela KRALJ 4. c 4. c 

Tadeja MRAZ NOVAK 5. a 5. a 

Tadeja PERKOVIČ 4. b 4. b 

Tanja VUČKOVAC TJA 5. b / 

Tjaša DULC 1. b 1. b 

Urška HORVAT KARMUZEL 2. b 2. b 
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Od 6. do 9. razreda 

Ime in priimek Poučuje Razrednik 

Andreja GAŠPERŠIČ ŠPO 6. b in 6. c, 7. a, 8. in 9. razred; ŠZS, ŠZZ, IŠO NRAZ v 7. a 

Damijan LENČE TIT 6., 7. in 8. razred, DSP 7. a 

Denis KLANČIČ                                                          Zaposlen na OŠ Polje / 

Franci LISJAK ŠPO 6. a in 6. b, 7. a in 7. b, 8. in 9. razred NRAZ v 6. b 

Jani POLAK VŠP, GOS 6. razred, OIP SPH NRAZ v 6. a 

Jožica ŠUBELJ MAT 7. c in 8. razred; OIP MD 7, 8, 9 8. b 

Katja CEDILNIK ZGO 6. razred, 7. a, 7. b in 8. razred NRAZ v 6. c 

Kristina JANC knjižničarka / 

Maja ILAR MAT 9. razred; FIZ 8. in 9. razred, OIP, PFT, UP 9. b 

Maja KRESE TJA 7. razred in 8. a; OIP ŠI I in II 7. b 

Marcel THEUERSCHUH Laborant                                Zaposlen na OŠ Polje / 

Marjana PEČJAK SLJ 6. razred / 

Mateja KRIŽAN BIO 8. in 9. razred; NAR 6 in 7. razred, OPB 6. a 

Nataša HOZJAN BREZNJIK DKE 7. in 8. razred NRAZ v 9. a 

Nina GABERŠČIK TJA 8. b in 9. razred; OIP NI3 NRAZ v 8. a 

Nina KOROŠEC SLJ 7. razred in 8. a, slovenščina za tujce 8. a 

Petra GRUM SLJ 8. b in 9. razred, OPI, RET NRAZ v 8. b 

Rebeka JERMAN LUM 6., 7. 8. in 9. razred, NIP in OIP  NRAZ v 7. c  

Rok GODEC ZGO 7. c in 9. razred; GEO 6., 7., 8. in 9. razred; OIP 

TVZ 

7. c 

Romana JURCA KEM 8. in 9. razred;               Dopolnjuje na OŠ Polje  / 

Sabina SITAR / Uroš RUDOLF ŠPO 6. a in 6. c, 7. b in 7. c; NIP ŠPO, OIP ŠZS in 

ŠZZ 

NRAZ v 7. b 

Silva JAKOB GUM 7., 8. in 9. razred; MPZ   Dopolnjuje na OŠ Polje 9. a 

Tadeja MRAZ NOVAK GUM 6. razred, OPI ANI, GLP, NIP  

Tanja VUČKOVAC TJA 6. razred 6. b 

Tanja ŽONTAR MAT 6. razred, 7. a in 7. b 6. c 

 

Svetovalna služba 

Ime in priimek Specializacija Razrednik 

Alja TEKAVEC socialna pedagoginja s specialno dokvalifikacijo, 

izvajalka DSP 

/ 

Jera KRALJ specialna pedagoginja, izvajalka DSP / 

Lucija ČERNILOGAR specialna pedagoginja, izvajalka DSP / 

Nataša HOZJAN BREZNJIK socialna delavka NRAZ v 9. a 

mag. Nina MESNER psihologinja, izvajalka DSP NRAZ v 9. b 
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Petra MIKLIČ RUS socialna pedagoginja, izvajalka DSP / 

 

Učitelji v podaljšanem bivanju 

Skupina Učitelji v posamezni skupini Oddelki Število učencev 

OPB 1 Žiga IVANŠEK 1. a 24 

OPB 2 Nisa JEVŠJAK NOVAK 1. b 24 

OPB 3 

mag. Ksenija PIRIH TAVČAR 

Rebeka JERMAN 

Suzana MOZETIČ 

Špela KRALJ 

2. a 20 

OPB 4 
Jani POLAK  

Jožica DROBNIČ 
2. b 22 

OPB 5 Sara STOJAN 3. a 26 

OPB 6 
Ana LAMPE 

Rebeka JERMAN 
3. b 25 

OPB 7 
Aljaž KLEVIŠAR 

Petra MIKLIČ-RUS 
4. a + 4. c 28 

OPB 8 

Ana LAMPE 

Franci LISJAK 

Sabina SITAR 

Tanja VUČKOVAC 

4. b + 4. c 28 

OPB 9 

Alja TEKALEC 

Lucija ČERNILOGAR 

Mateja KRIŽAN 

5. razred 28 

 

Administrativni in tehnični delavci 

Administrativni in tehnični delavci opravljajo delo v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest na 

Osnovni šoli Kašelj. 

 

Administrativni delavci: 

Ime in priimek Delovno mesto 

Irena Koštomaj tajnica VIZ 

Računovodski servis Konto računovodstvo 

 

Tehnični delavci: 

Ime in priimek Delovno mesto 

Jože PLUT hišnik 

Božica JANUŠIĆ 1 - kuharica 

Ruža ANDRIĆ 1 - pomočnica v kuhinji 

Damjana PETEK 1 – čistilka,  pomočnica v kuhinji 

Radojka VUJANIĆ 1 - čistilka 

Mara BRANKOVIĆ 1 - čistilka 

Dara DRAGIĆ 1 - čistilka 

Snježana VRANJEŠ 1 -  čistilka 
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Nastja KOVAČIČ 1 - čistilka 

Željka VUJANOVIĆ 0,5 - čistilke 

 

Opis del in nalog učiteljev iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest: 

Učitelji opravljajo dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi 

vodstva zavoda, zlasti pa naloge, ki so vezane na: 

 izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo: 

o oblikovanje letne priprave za redni, dopolnilni in dodatni pouk ter za pouk fakultativnih predmetov, 

o oblikovanje letne priprave za interesne dejavnosti, 

o oblikovanje priprave za naravoslovne, kulturne in športne dneve, 

o oblikovanje priprave za delo z oddelčno skupnostjo in za sodelovanje s starši, 

o oblikovanje programov za delo z organizacijami in društvi učencev, 

o oblikovanje programa za delo strokovnega aktiva, 

o oblikovanje dnevne priprave za neposredno vzgojno-izobraževalno delo (redni, dopolnilni in 

dodatni pouk, pouk fakultativnih predmetov itd.), 

o popravljanje izdelkov (nalog) učencev; 

 opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom: 

o sodelovanje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda, 

o sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo, 

o sodelovanje s krajevno skupnostjo, podjetji in društvi ter drugimi združenji v šolskem okolišu, 

o izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije in vodenje zapiskov o opažanjih pri učencih, 

o organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, tekmovanj in drugačnih srečanj v 

zavodu ali zunaj njega ter spremljanje in varstvo učencev na prireditvah, 

o dežurstvo med odmori pri malici, 

o vodenje organizacij in društev učencev, 

o opravljanje mentorstva učiteljem pripravnikom, 

o izdelovanje letnega programa pripravništva, 

o urejanje kabinetov, učil, zbirk ipd.; 

 opravljanje drugih del po programu dela in življenja zavoda in po navodilih ravnatelja. 

V nujnih primerih učitelji opravljajo tudi naloge, ki sicer v celoti ne sodijo v opis njihovih delovnih nalog. 

 

 

4.6 DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH 

Delavci, ki so zaposleni za polni delovni čas, ostali pa sorazmerno manj, opravljajo delo v okviru 40-urnega 

delovnega tedna. Strokovni delavci imajo neenakomerno razporejen delovni čas in lahko del delovne obveze 

opravijo tudi izven sedeža zavoda (spremstvo učencem, izobraževanje, študijske skupine, priprava na pouk, 

priprava in izvedba ostalih dejavnosti v skladu z LDN šole, drugo delo). Evidenco opravljenega dela izven ur 

poučevanja po urniku vodi pomočnica ravnatelja. Delavci šole morajo prisotnost na delovnem mestu 

evidentirati s podpisom (evidenca prihodov in odhodov). 

 

 

4.7 STROKOVNI ORGANI ŠOLE, KONFERENCE, SESTANKI 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. 
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Učiteljski zbor 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. 

Učiteljski zbor: 

 obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

 predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 

 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in o njihovi izvedbi v skladu s predpisi,  

 daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 

 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 

 odloča o vzgojnih ukrepih,  

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Pedagoške konference 

Pedagoške konference so namenjene obravnavi učno-vzgojne problematike, načrtovanju in analiziranju 

mesečnih dejavnosti na osnovi LDN šole, izobraževanju in ostalim aktualnim temam, povezanih z učno-

vzgojno tematiko. 

Pedagoške konference za celoten učiteljski zbor bodo praviloma drugi torek v mesecu z začetkom ob 17. uri. 

 

Okvirni datumi pedagoških konferenc v šolskem letu 2019/2020: 

 torek, 8. oktober 2019 

 torek, 12. november 2019 

 torek, 10. december 2019 

 torek, 14. januar 2020 

 torek, 10. marec 2020 

 torek, 14. april 2020 

 torek, 12. maj 2020 

 

Okvirni datumi ocenjevalnih konferenc v šolskem letu 2019/2020: 

 torek, 28. januar 2020 – ocenjevalna konferenca 

 torek, 9. junij 2020 – ocenjevalna konferenca za učence 9. razreda 

 četrtek, 18. junij 2020 – ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda 

 

Delovni sestanki 

Delovni sestanki so namenjeni sprotni obravnavi učno-vzgojne problematike, dejavnostim v zvezi z 

izvajanjem LDN in aktualni problematiki. Delovni sestanki so praviloma vsako sredo ob 7.40 in ob 16.00 vsak 

drugi in tretji torek v mesecu (kadar so GU in pedagoške konference). 

Datumi delovnih sestankov se lahko spreminjajo in dopolnjujejo glede na potrebe, ki so vezane na 

izpolnjevanje nalog v zvezi z uresničevanjem LDN, reševanjem učno-vzgojne problematike, delom z učenci 

s posebnimi potrebami in ostalimi nalogami. 

 

Oddelčni učiteljski zbor 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 

posameznem oddelku. 

Oddelčni učiteljski zbor: 

 obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,  
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 oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,  

 odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Strokovni aktivi 

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. 

Strokovni aktivi se sestajajo po potrebi oziroma najmanj dvakrat letno. Člani strokovnega aktiva izvolijo 

vodjo, ki skrbi za delovanje aktiva. 

 

Delo strokovnih aktivov šole: 

 obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 

 usklajujejo merila za ocenjevanje, 

 dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

 obravnavajo pripombe staršev in učencev, 

 opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

 

Vodje strokovnih aktivov 

Aktiv učiteljev Vodja aktiva 

aktiv učiteljev 1. in 2. razreda Tjaša DULC 

aktiv učiteljev 3., 4. in 5. razreda Špela KRALJ 

jezikovni aktiv Maja KRESE 

naravoslovni aktiv Mateja KRIŽAN 

družboslovni aktiv Rok GODEC 

športno področje Sabina SITAR 

OPB Ana LAMPE 

svetovalna služba Lucija ČERNILOGAR 

 

Razredniki 

Delo razrednika 

 vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,  

 analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,  

 skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,  

 sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,  

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

V primeru odsotnosti razrednika od 6. do 9. razreda njegovo delo opravlja nadomestni razrednik. V primeru 

daljše odsotnosti razrednika od 1. do 5. razreda opravlja delo razrednika učitelj, ki nadomešča v oddelku. 

 

 

4.8  IZHODIŠČA STROKOVNEGA DELA  

Vzgojno-izobraževalno delo bomo izvajali v skladu z veljavno zakonodajo, s predmetnostrokovnimi 

usmeritvami ter z upoštevanjem pedagoško-didaktičnih vsebin. Posebna pozornost bo namenjena 

strukturiranju učnega procesa z vidika primerne individualne pripravljenosti, povezovanju strokovnih 
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delavcev v strokovnih aktivih in enotnem pristopanju ter upoštevanju učnih načel, metod in kriterijev 

ocenjevanja.  

 

Učne priprave na vzgojno-izobraževalno delo  

Za načrtovanje pedagoškega procesa sta potrebni dve pripravi (letna in sprotna). Po Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (119. člen) mora imeti vsak strokovni delavec obe pripravi; lahko tudi 

tematsko po posameznih sklopih. Rok za oddajo letnih priprav je petek, 13. 9. 2019. Sprotne priprave izdela 

vsak učitelj sam, lahko tudi timsko po posameznih strokovnih aktivih. V pripravi morajo biti opredeljeni jasni 

učni cilji ter metodično-didaktična zasnova učne ure.  

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja  

To je proces, ki je zelo pomemben, hkrati pa najbolj občutljiv pri našem delu. O datumu pisanja pisne naloge 

bodo učenci obveščeni najmanj sedem dni prej. Pri razporejanju bomo upoštevali Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Učitelji zapišejo datume pisnih ocenjevanj v e-dnevnik in na oglasno desko v zbornici 

šole. Učenci lahko pišejo dva pisna preizkusa tedensko. Pozorni bomo tudi na vrednotenje. Vsako pisno 

preverjanje mora vsebovati točkovnik s kriterijem. Pri nalogah nivojskega tipa si naloge sledijo od minimalnih 

do temeljnih in nalog višjega nivoja. Pisne naloge učenci odnesejo domov po končani analizi in popravi v 

oddelku/skupini z učiteljem. Ocenjevanje je produkt učiteljeve presoje in opredelitev strokovnih aktivov, ki 

določijo kriterije ocenjevanja. Pri ocenjevanju bomo upoštevali naslednje kriterije:  

 uresničevanje zastavljenih učnih ciljev;  

 obvladovanje učne snovi;  

 zmožnosti in posebnosti učencev;  

 predhodno utrjevanje in preverjanje znanja;  

 uporabnost znanja;  

 ostala priporočila, navedena v posameznih učnih načrtih. 

 

 

4.9  IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

Delavci se stalno strokovno izobražujejo v skladu s 53. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja. V ta namen mora zavod delavcem na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj srednja 

izobrazba, omogočiti letno najmanj 5 dni strokovnega izobraževanja oziroma 15 dni na vsaka 3 leta, ostalim 

delavcem pa najmanj 2 dni letno oziroma 6 dni na vsaka tri leta. 

Stroške strokovnega izobraževanja plača zavod v okviru sredstev, ki jih za to nameni Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport.  

Strokovni delavci se udeležujejo izobraževanj v okviru študijskih skupin, v okviru razpisanih seminarjev, ki 

so objavljeni v katalogu MIZŠ, ZRSŠ, seminarjev v okviru projekta e–šolstvo, izobraževanj strokovnih 

delavcev za pridobitev kompetenc na področju dela z učenci s posebnimi potrebami, ki jih organizirajo javni 

zavodi ali druge neprofitne ustanove, ter tematskih konferenc, ki so izvedene izven predvidenih rednih 

pedagoških konferenc.  

Cilj strokovnega izobraževanja je: 

 profesionalni razvoj in osebnostna rast strokovnih delavcev, 

 večja kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno izobraževalnega sistema ter zagotavljanje varnosti, 

 vpliv in prispevek posameznika k dvigu profesionalnega ugleda šole v ožjem in širšem družbenem 

okolju. 
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Posamično izobraževanje zaposlenih 

V okviru posamičnega izobraževanja se strokovni delavci udeležujejo študijskih skupin predmetnega področja 

in seminarjev, za katera so se prijavili že ob začetku šolskega leta ali pa se bodo prijavili med šolskim letom. 

Izobraževanje ravnatelja in pomočnice ravnateljice bo potekalo po programih, ki so razpisani na MIZŠ, 

Zavodu za šolstvo, MOL-u idr. 

 

Skupinsko izobraževanje zaposlenih 

Na šoli smo že in še bomo v tem šolskem letu organizirali tematske pedagoške konference in skupinsko 

izobraževanje članov učiteljskega zbora. Učiteljski zbor se je udeležil strokovnega izobraževanja s tematiko 

komunikacije. 

 

Predvideni datumi izobraževanja za celoten kolektiv: 

 sreda, 28. avgust 2019 

 sreda, 26. avgust 2020 

 

V začetku julija oz. konec avgusta bo organizirana strokovna ekskurzija zaposlenih (v okviru razpoložljivih 

finančnih sredstev).  

 

 

4.10  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

SKUPNE NALOGE SVETOVALNE SLUŽBE: 

 dejavnosti pomoči (ugotavljanje, svetovanje, spremljanje in neposredna ali posredna psihološka pomoč 

posamezniku, družini, skupini glede na razvojne, vzgojne, vedenjske in učne težave), 

 spremljanje pouka in sodelovanje z učitelji, 

 ugotavljanje, usmerjanje in spremljanje učencev, ki potrebujejo posebno diagnostično in terapevtsko 

obravnavo v specializiranih ustanovah,  

 izvedba nekaterih diagnostičnih postopkov, 

 izvajanje DSP, 

 koordinacija odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci ter sodelovanje pri izvedbi, 

 karierna orientacija, 

 izdelovanje in prilagajanje pripomočkov za delo z učenci s posebnimi potrebami ter z nadarjenimi učenci, 

 sodelovanje in koordiniranje izobraževanj za starše in strokovne delavce, 

 vodenje šolske skupnosti, 

 vodenje otroškega parlamenta, 

 vpis, postopek vrednotenja izobraževanja, vključevanje, organizacija dodatnega pouka slovenščine (in 

materinščine) ter spremljanje učencev s statusom tujca, 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi NPZ, 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami (ZPM, društvom Humanitas, Amnesty International, CSD Moste-

Polje in drugimi), 

 skrb za aplikacije eAsistent, CEUVIZ, KPP, OPP, NPZ, 

 spremljanje in izvajanje pomoči za učno šibke učence in učence, ki ponavljajo razred, 

 spremljanje učencev iz romske skupnosti, 
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 vpisi in izpisi učencev, 

 sodelovanje pri oblikovanju oddelkov, 

 sodelovanje na Svetu staršev, 

 sodelovanje na Svetu šole. 

 

DSP (dodatna strokovna pomoč) IN IiSUP (individualna in skupinska učna pomoč) 

Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je vključenih v vzgojno–izobraževalni program 

s prilagoditvami in dodatno strokovno pomočjo v začetku šolskega leta 32 učencev. Tem učencem pripada na 

podlagi izdanih odločb 77 ur DSP. V teku je še nekaj postopkov za pridobitev odločbe. 

V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali s celostnim in sistematičnim spremljanjem otrok s posebnimi 

potrebami. 

Izvajale se bodo ure, ki so določene v odločbah ter v okviru svetovalnih ur potrebno timsko spremljanje 

posameznega otroka v sodelovanju s starši ter z oddelkom, ki ga obiskuje. V okviru strokovne skupine na šoli 

bomo pripravili individualizirane programe, kjer določimo vsebinske, organizacijske in prostorske 

prilagoditve ter področja, kjer učenec potrebuje več podpore. Strokovna skupina ob koncu vsakega 

ocenjevalnega obdobja skupaj s starši preverja realizirane cilje, ob koncu šolskega leta pa naredi pregled dela 

in otrokovega napredka skozi vse šolsko leto.  

 

Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem, ki potrebujejo več učnega dela, pomoči pri 

organizaciji in spodbude, da bi dosegali minimalne standarde znanja. Nudi se učencem, ki že obiskujejo 

dopolnilni pouk. Večinoma se bo izvajala skupinsko.  

V učno-vzgojnem procesu je poudarek na odkrivanju, prepoznavanju in spodbujanju močnih področij učenca, 

njegovih interesov in uspešnosti. Glede na težave, ki spremljajo posameznega učenca, izberemo primerne 

metode in oblike dela ter jim pomagamo pri usvajanju ustreznih strategij učenja.  

 

 

NAČRT DELA Z NADARJENIMI 

Na šoli skušamo delati z vsemi učenci tako, da se lahko izkažejo na svojih močnih področjih. Posebna 

pozornost pa velja tudi skupini nadarjenih učencev. Kot vsako leto se možnost izbire lahko izrazi pri izbirnih 

predmetih, pri vpisu na interesne dejavnosti ter seveda pri zunajšolskem razvijanju svojih močnih plati. Pri 

nekaterih predmetih bo potekal dodatni pouk. Učenci se lahko vključijo v pripravo raziskovalnih nalog, se 

pripravljajo na tekmovanja, se urijo v kritični uporabi knjižničnega gradiva in spletnih informacij. Poleg tega 

načrtujemo še dodatno delo, ki pa bo potekalo bolj projektno. 

Program dela z učenci druge triade bo potekal v obliki interesnih raziskovalnih in ustvarjalnih delavnic in 

krajšega tabora (petek, sobota). V drugem delu leta bomo v šoli organizirali Noč v knjižnici. Preko sodelovanja 

s profesionalnim timom nameravamo usposobiti svoje mentorje in pozneje čim bolj samostojno tudi učence 

za delo na multimedijskem področju (tehnična podpora, urejanje spletne strani, fotografiranje in snemanje, 

novinarsko delo). 

Glasbeno in ritmično nadarjeni se bodo poleg izbirnih predmetov lahko urili še na Orffovih delavnicah. 

 

 

4.11  ŠOLSKA KNJIŽNICA  

V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z dopolnjevanjem knjižnične zbirke v skladu s standardi oziroma  

v obsegu, ki je mogoč glede na razpoložljiva sredstva. Knjižnično zbirko bomo še naprej posodabljali s 

sodobno otroško in mladinsko literaturo ter strokovno literaturo za učitelje in strokovne delavce. Posebno 
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pozornost bomo ponovno namenili dopolnjevanju zbirke knjižničnega gradiva v tujih jezikih, predvsem v 

jezikih, ki jih govorijo naši učenci, katerih materni jezik ni slovenski. 

Pri nabavi gradiva bo knjižničarka sodelovala z učenci in učitelji. 

Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke. V tem šolskem letu se bo zaključil projekt 

prenosa gradiva iz WinKnj v COBISS. 

Izposoja knjižničnega gradiv 

Knjižnica bo v šolskem letu 2019/2020 odprta vsak dan med 10.00 in 14.30.  

Učenci prve triade si bodo lahko izposodili največ eno enoto knjižničnega gradiva za štirinajst dni z možnostjo 

podaljšanja roka vrnitve za en teden. Učenci druge in tretje triade si bodo lahko izposodili največ tri enote 

knjižničnega gradiva hkrati z možnostjo podaljšanja roka vrnitve za dva tedna. Učenci ne morejo podaljšati 

knjižnega gradiva, ki je predpisano za domače branje. 

V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z dejavnostmi, katerih rezultat bo večji obisk in izposoja gradiva 

učencev tretje triade. Večje zanimanje za branje in izposojo knjižničnega gradiva bomo dosegli z nakupom 

novosti, z razstavami, predstavitvijo zanimivih knjižničnih del, razstavami, knjižničnimi ugankami, bralnim 

klubom in drugimi dejavnostmi. Načrtujemo izvedbo različnih dejavnosti s katerimi bomo promovirali branje, 

knjige, avtorje in knjižnično gradivo na sploh ter pri tem spodbujali učence k pridobivanju znanja, kritičnem 

in ustvarjalnem razmišljanju, izražanju čustev in misli. 

 

Knjižnično informacijska znanja 

V knjižnici bomo skozi celo šolsko leto izvajali dejavnosti, ki bodo vodile k uresničitvi splošnih ciljev 

knjižničnih informacijskih znanj, ki so: 

 učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje v knjižničnem prostoru ter zavzemajo pozitiven 

odnos do knjižnice in njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za 

branje in estetsko uživanje; 

 učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se 

učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja; 

 učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti (komunikacijske, informacijske, raziskovalne). 

Pri izvajanju bibliopedagoškega dela z učenci bomo sodelovali z učitelji razredne in predmetne stopnje ter z 

učitelji iz OPB.  

 

UČBENIŠKI SKLAD 

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo izvedbo vseh dejavnosti, ki so določene v Pravilniku o upravljanju 

učbeniških skladov. 
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5. OBVEZNI PROGRAM 

5.1  ŠOLSKI KOLEDAR 

Šolski koledar je izdelan v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in navodilih ministra o šolskem koledarju 

UL RS Št. 50/12 in 56/12) za šolsko leto 2019/2020. 

Pouk se začne v ponedeljek, 2. septembra 2019, in konča v sredo, 24. junija 2020, za učence 9. razreda pa se 

pouk konča v ponedeljek, 15. junija 2020. 

 

DATUM DAN OBRAZLOŽITEV 

2. 9. 2019 ponedeljek ZAČETEK POUKA 

28. 10.–1. 11. 2019 ponedeljek – petek JESENSKE POČITNICE 

31. 10. 2019 četrtek DAN REFORMACIJE 

1. 11. 2019 petek DAN SPOMINA NA MRTVE 

24. 12. 2019 torek 
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI 

IN ENOTNOSTI 

25. 12. 2019 sreda Božič 

26. 12. 2019 četrtek DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

25. 12.–2. 1. 2020 sreda – četrtek NOVOLETNE POČITNICE 

3. 1. 2020 petek POUKA PROST DAN 

1.–2. 1. 2020 sreda – četrtek NOVO LETO 

31. 1. 2020 petek ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

7. 2. 2020 petek 
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 

PRAZNIKOM 

8. 2. 2020 sobota 
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 

14. 2.–15. 2. 2020 petek in sobota Informativna dneva za vpis v srednje šole 

17. 2.–21. 2. 2020 ponedeljek – petek ZIMSKE POČITNICE 

13. 4. 2020 ponedeljek – praznik VELIKONOČNI PONEDELJEK 

27. 4. 2020 ponedeljek – praznik DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

27. 4.–1. 5. 2020 ponedeljek – petek PRVOMAJSKE POČITNICE 

1. 5.–2. 5. 2020 petek – sobota PRAZNIK DELA 

15. 6. 2020 ponedeljek 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil 

24. 6. 2020 sreda 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE od 1. do 8. razreda; 

RAZDELITEV SPRIČEVAL; PROSLAVA PRED 

DNEVOM DRŽAVNOSTI 

25. 6. 2020 četrtek DAN DRŽAVNOSTI 

26. 6.–31. 8. 2020 petek – ponedeljek POLETNE POČITNICE 
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Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6.–29. 6. 2020 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6.–9. 7. 2020 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.–31. 8. 2020 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

4. 5.–15. 6. 2020 1. rok učenci 9. razreda 

4. 5.–24. 6. 2020 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.–31. 8. 2020 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

 

5.2  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo 

enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za 

posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga 

vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po 

enotnih, posebej pripravljenih merilih. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno 

informacijo o znanju učencev. 

 

V 6. razredu je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. 

 

V 9.razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga 

določi minister. Naši devetošolci bodo imeli preverjanje znanja iz angleščine. 

Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence obvezno, starši in učenci pa so pisno obveščeni o dosežkih. 

 

Koledar Aktivnost 

2. sep. 2019 

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo 

na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim 

preverjanjem znanja 

29. nov. 2019 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. raz., ki bodo opravljali NPZ 

5. maj 2020 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

7. maj 2020 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

11. maj 2020 NPZ iz angleščine za 6. in 9. razred 

1.– 3. junij 2020 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ 

8.–10. junij 2020 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ 

15. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 

24. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda 
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5.3  PREDMETNIK  

Obvezni program 

Predmet/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleščina - 2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba - - - 2 3 - - - - 

Geografija - - - - - 1 2 1,5 2 

Zgodovina - - - - - 1 2 2 2 

Državljanska in domovinska 

kultura in etika 
- - - - - - 1 1 - 

Spoznavanje okolja 3 3 3 - - - - - - 

Fizika - - - - - - - 2 2 

Kemija - - - - - - - 2 2 

Biologija - - - - - - - 1,5 2 

Naravoslovje - - - - - 2 3 - - 

Naravoslovje in tehnika - - - 3 3 - - - - 

Tehnika in tehnologija - - - - - 2 1 1 - 

Gospodinjstvo - - - - 1 1,5 - - - 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti - - - - - - 2-3 2-3 2-3 

Skupaj 20 23 24 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 

Oddelčna skupnost - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kulturni dan 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dan 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Razširjeni program 

Neobvezni izbirni predmeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Prvi tuj jezik 2         

Drugi tuj jezik       2 2 2 

Drugi tuj jezik ali umetnost, 

računalništvo, šport, tehnika 
   2/1 2/1 2/1    

Individualna in skupinska 

pomoč učencem 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Podaljšano bivanje          

Jutranje varstvo          

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta je 95 %.  

 

Izbirni predmeti 

Učenci od 7. do 9. razreda si lahko izberejo dve uri ali tri ure izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo 

glasbeno šolo, lahko uveljavljajo opravičenost obiskovanja izbirnih predmetov.  

PREDMET UČITELJ 

Ansambelska igra Tadeja MRAZ NOVAK 

Filmska vzgoja I mag. Nina MESNER 

Glasbeni projekt Tadeja MRAZ NOVAK 

Izbrani šport - odbojka Andreja GAŠPERŠIČ 

Likovno snovanje 1 Rebeka JERMAN 

Likovno snovanje 2 Rebeka JERMAN 

Matematične delavnice 7 Jožica ŠUBELJ 

Matematične delavnice 8 Jožica ŠUBELJ 

Matematične delavnice 9 Jožica ŠUBELJ 

Nemščina I Nina GABERŠČIK 

Nemščina III Nina GABERŠČIK 

Projekti iz fizike in tehnike Maja ILAR 

Retorika Petra GRUM 

Sodobna priprava hrane Jani POLAK 

Španščina I Maja KRESE 

Španščina II Maja KRESE 

Šport za sprostitev Sabina SITAR 

Šport za zdravje Andreja GAŠPERŠIČ in Sabina SITAR 

Turistična vzgoja Rok GODEC 
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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 učenci dolžni udeleževati. Organizacija teh dni zahteva dogovarjanje in usklajevanje 

tudi z zunanjimi izvajalci, organizacijo prevoza, določitev ustreznega normativnega števila spremljevalcev, 

zato je treba razen v primeru nenadne bolezni morebitno odsotnost učencev napovedati vsaj tri dni pred 

izvedbo. 

 

Organizator dneva dejavnosti pripravi akcijski načrt in v njem predvidi cilje, potek, organizacijsko in tehnično 

izvedbo dneva dejavnosti. Dan dejavnosti mora potekati v skladu z zahtevami po varni izvedbi za vse 

sodelujoče. 

 

Seznam načrtovanih dni dejavnosti v šolskem letu 2019/2020 je priloga LDN. 
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6. RAZŠIRJENI PROGRAM 

6.1  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2019/2020 

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli se imajo učenci od 4. do 9. razreda možnost vključiti v 

določene neobvezne izbirne predmete.  

Učenci 4., 5. in 6. razreda so lahko izbrali eno ali dve uri neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za 

obiskovanje izbirnih predmetov sploh niso odločili. Učenec mora izbrani neobvezni izbirni predmet 

obiskovati do konca šolskega leta in je iz njega tudi ocenjen. 

Glede na izkazano zanimanje bomo v letošnjem šolskem letu za učence 4., 5. in 6. razreda izvajali naslednje 

neobvezne izbirne predmete: 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI IZVAJALEC 

NIP - Drugi tuji j. - Nemščina Nina GABERŠČIK 

NIP - Šport Sabina SITAR 

NIP – Umetnost (ples, likovno snovanje, glasba) Rebeka JERMAN in Tadeja MRAZ NOVAK 

NIP - Prvi tuji j. - Angleščina Julijana Kmetič 

 

V 7., 8. in 9. razredu ni bilo dovolj zanimanja za izvajanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega 

predmeta. 

 

 

6.2  JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo poteka od 6.20 do 8.20. Učenci imajo tudi možnost prijave na zajtrk. Jutranje varstvo 

izvajamo v treh skupinah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira izvajanje jutranjega varstva 

za skupino učencev 1. razreda, za učence 2. in 3. razreda pa je jutranje varstvo organizirano kot nadstandardni 

program, ki ga financira MOL.  

 

 

6.3  PODALJŠANO BIVANJE 

V skupine podaljšanega bivanja so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. V okviru podaljšanega bivanja učenci 

izvajajo obvezne vsebine (prehrana, ustvarjalno preživljanje prostega časa, sprostitvene dejavnosti, 

samostojno učenje). 

V podaljšano bivanje je vključenih 219 učencev v 9 oddelkih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

zagotavlja sredstva za oblikovanje 5,6 oddelkov.  

Podaljšano bivanje traja od 12.05 do 15.00. Po končanem podaljšanem bivanju se učenci lahko vključijo v 

dežurno varstvo, ki traja do 17.00. 
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6.4  ŠOLE V NARAVI IN TABORI 

V okviru razširjenega programa osnovne šole ponujamo učencem vsako šolsko leto bogat program šol v 

naravi, ki predstavljajo nadstandardni program šole in so v celoti plačljive. Izjemo predstavlja plavalna šola v 

naravi, ki jo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, starši pa pokrijejo le del stroškov. Šole 

v naravi in tabori niso obvezni, saj v šoli organiziramo nadomestni program za tiste, ki se iz različnih razlogov 

te dejavnosti ne morejo udeležiti. 

Večina šol v naravi izvajamo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki nudijo odlične programske, 

prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo posamezne šole v naravi. CŠOD tudi cenovno nudi najboljše 

pogoje. Staršem omogočamo obročni način plačevanja šole v naravi.  

 

Program šol v naravi in taborov za šolsko leto 2019/2020 je naslednji: 

 

RAZRED KRAJ DATUM ŠT. DNI VODJA 

2. CŠOD Medved 16.– 20. 09. 2019 5 mag. Ksenja PIRIH TAVČAR 

4. CŠOD Škorpijon 18.– 22. 11. 2019 5 Špela KRALJ 

5. MZL Debeli rtič  2.– 6. 9. 2019 5 Julijana KMETIČ 

6. Ravne na Koroškem 6.– 10. 1. 2020 4 Ana LAMPE 

8. CŠOD Bohinj 23.– 27. 9. 2019 5 Rok GODEC 

nadarjeni CŠOD Radenci 27.– 30. 11. 2019 3 mag. Nina MESNER 

 

 

6.5  TEČAJI PLAVANJA 

Tečaj plavanja bo organiziran za učence 1. in 3. razreda v športnem parku Tivoli. 

Urnik tečaja:  

 1. razred: 14. 10. – 25. 10. 2019 od 8.00 do 9.00 

 3. razred: 18. 5. – 29. 5. 2020 od 12.15 do 13.30 

 

 

6.6  RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Z raziskovalno dejavnostjo populariziramo in spodbujamo mlade k raziskovanju, inovativnosti in 

ustvarjalnosti. Skupaj z mentorjem se učenci učijo popolnoma novih oblik dela s ciljem, da: 

 razvijejo svoje sposobnosti,  

 pridobijo nova znanja in izkušnje,  

 se vključijo v timsko delo,  

 se srečajo z novimi ljudmi,  

 se predstavijo širši javnosti (javni nastop),  

 pridobijo spretnosti pri predstavitvi svojega dela,  

 pridobijo dodatne točke pri morebitni omejitvi vpisa v gimnazijske programe in 
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 možnost za pridobitev Zoisove štipendije ter 

 pridobijo pri samozaupanju, osebnem zadovoljstvu, ugledu ...  

 

 

6.7  PROJEKTI 

RASTEM S KNJIGO 

Vsako leto Ministrstvo za kulturo RS in Agencija za knjigo podarita knjigo vsem sedmošolcem. V OŠ Kašelj 

dogodek združimo z dnevom dejavnosti obisk knjižnega sejma in knjižnice. Namen projekta je širjenje bralne 

kulture.  

Vodja projekta:  Nina Korošec 

  

ZDRAVA ŠOLA 

Zdrava šola je možnost oz. sistem za krepitev zdravja in kakovosti življenja naših otrok in mladostnikov. 

Vizija Zdrave šole ni le znanje, ampak razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj in uspešno 

odraščanje učencev ter razvijanje njihovih potencialov. 

Tudi letos se bo nadaljevala rdeča nit, po kateri delamo že nekaj let – skrbimo namreč za duševno zdravje, 

prehrano in gibanje. 

Vodja projekta: Urška Horvat  

 

ŽIVIM PLES IN DIHAM PLES 

V sodelovanju z Odborom MOL za Evropski teden mobilnosti, se bomo udeležili plesne delavnice v okviru 

plesne šole Kazina. Naučeno koreografijo v povezavi s prometom in varstvom okolja bomo zaplesali na 

zaključnem plesnem dogodku Diham ples na Kongresnem trgu. Z glasbo in plesom bomo mimoidoče 

opozorili na škodljive vplive vožnje z avtomobilom na okolje. 

Vodji projekta: Andreja Gašperšič in Ana Lampe 

 

ZLATI SONČEK, KRPAN 

Športna programa Zlati sonček in Krpan sta zasnovana kot strokovno načrtovana športna ponudba od šestega 

leta dalje. Otrokom ponujata možnost za učenje novih spretnosti, razvijanje gibalnih sposobnosti, osebno 

ustvarjanje, ohranjanje zdravja. Namen obeh programov je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, 

predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. 

Izpeljava programa Zlati sonček 

 program B poteka v prvem razredu MALA ZLATA MEDALJA 

 program C poteka v drugem razredu VELIKA MODRA MEDALJA 

 program D poteka v tretjem razredu VELIKA ZLATA MEDALJA 

Če otroku ne uspe opraviti katerega od teh programov, prejme DIPLOMO ZLATI SONČEK, za sodelovanje 

v programu 

Izpeljava programa Krpan 

 četrti razred BRONASTI KRPAN 

 peti razred SREBRNI KRPAN 

 šesti razred ZLATI  KRPAN 

Če otrok ni uspešno opravil nalog, dobi pisno priznanje DIPLOMO za sodelovanje v programu 

Vodja projekta: Sabina Sitar 
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PROJEKTI MOL 

Sodelovali bomo na vsakoletnem razpisu MOL-a s šestimi prijavljenimi projekti. Verjamemo, da bomo na 

razpisu uspešni. 

Vodja projekta: Kristina Janc 

 

ERASMUS+ 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali aktivnosti ERASMUS+ s projektom NAJDEM SE – učenje 

veščin vključevanja preko ritma, giba in drame, ki traja do junija 2020. 

Znotraj projekta se bomo kot šola strokovno in ustvarjalno posvetili iskanju dodatnih, upamo uspešnejših, 

metod dela z učenci priseljenci in učenci s posebnimi potrebami. Razvijati želimo nove metode pedagoškega 

dela za učence priseljence ter učence s posebnimi potrebami (nadarjeni in tisti z odločbami) ter znanja s 

področja manj verbalnih načinov dela z otroki – drama, gib, ritem. Dodeljena sredstva za projekt nam 

omogočajo 12 mobilnosti oziroma obiskov evropskih držav ter ogled dobrih praks oziroma drugih načinov 

pridobivanja novih znanj v različnih šolah in sorodnih institucijah.    

Vodja projekta: Kristina Janc 

 

BRALNA ČEŠNJA 

Projekt za promocijo in spodbujanje branja. Potekal bo v prvi triadi. Namen projekta je poleg branja poskrbeti 

za socialno povezovanje med vrstniki ter medsebojno promoviranje posameznih dobrih knjig. Pri pripravi 

gradiva bo sodelovala knjižničarka, za izpeljavo v razredu bodo poskrbele učiteljice oddelkov od 1.-3. razreda. 

Vodja projekta: mag. Tanja Rozman 

 

PROJEKT CAJON 

Projekt poteka v organizaciji  glasbenega umetnika in tolkalista Jake Strajnarja. Učenci so že lansko šolsko 

leto sodelovali pri projektu in izdelali svoje Cajone (tolkalne inštrumente). V letošnjem šolskem letu bomo 

projekt nadgradili. V okviru interesne dejavnosti bomo pripravili glasbeno točko s katero se bomo predstavili 

na mednarodnem srečanju skupin, ki so vključene v projekt. 

Vodja projekta: Tadeja Mraz Novak 

 

KAMIŠIBAJ 

Projekt bomo izvajali v okviru pouka v 5.a razredu.  Gre za medpredmetno povezovanje slovenščine, likovne 

umetnosti, glasbene umetnosti in tehnike. Učenci izdelajo svoje kamišibaje (posebna oblika gledališkega 

odra), izberejo slovensko ljudsko pravljico, pripravijo predstavitev in svojo pravljico predstavijo mlajšim 

učencem in otrokom iz okoliškega vrtca. 

Vodja projekta: Tadeja Mraz Novak 

 

PRAVLJIČNI STUDIO/FAIRYTALE STUDIO 

Namen projekta je, da učenci (lahko tudi odrasli) s pomočjo besednih in nebesednih spodbud ustvarjajo, tj. 

pišejo, pripovedujejo, barvajo ali rišejo nove pravljice, spoznavajo značilnosti pravljic in slovenska bajeslovna 

bitja. 

Cilj projekta je: 

 izdelati pripomočke v slovenskem in angleškem jeziku, ki bodo spodbujali otrokovo domišljijo in 

bodo delovali kot zabavna motivacija za ustvarjanje avtorskega besedila  

 pridobiti ali izdelati pravljične predmete, kocke, pokrivala, kartice  
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 pripraviti navodila za dejavnosti s pravljičnimi pripomočki 

 pripraviti pravljično urico s pripovedovalko Špelo Frlic, prvo snovalko pravljičnega studia 

 izboljšanje pisnega, ustnega in likovnega izražanja, jezikovne in bralne kulture, urjenje poslušanja in 

smiselnega dopolnjevanja že slišanega. 

Vodja projekta: Petra Grum 

 

KOVAČNICA IDEJ 

Na oglasni deski 1. in 2. razredov bomo izvajali projekt Kovačnica idej, kjer bodo potekale nagradne igre 

različnih tematik. Namen je spodbuditi učence k sodelovanju, razmišljanju in jim ponuditi alternativni način 

za preživljanje glavnega odmora. Nagradne igre navadno trajajo teden dni, njihova vsebina je prilagojena 

aktualnim temam in medpredmetnemu povezovanju. Najboljši/najizvirnejši izdelki bodo nagrajeni. Nabor 

tem: matematični problemi, pustne maske, besedne igre, dopolnjevanje ilustracij, logične naloge, zbiranje 

misli/idej/mnenj, tekmovanje s papirnatimi letali ipd. 

Vodja projekta: Tjaša Dulc 

 

RAZREDNI ČASOPIS 

Enkrat tedensko - predvidoma ob ponedeljkih bodo učenci in starši dobili razredni časopis, v katerega bodo 

vključeni izdelki učencev (risbe, mnenja, pogovori, fotografije izdelkov …) iz preteklega tedna in seznanitev 

staršev s pomembnimi dogodki v prihajajočem tednu. 

Vodja projekta: Tjaša Dulc 

 

BEREM-SLEJ KO PREJ 

V zaključnem razredu prve triade bomo učiteljice s posebnimi testi ob začetku šolskega leta preverile 

izurjenost tehnike branja ter stopnjo bralnega razumevanja učencev. Za učence, ki bodo pod slovenskim 

povprečjem bomo pripravile in vodile dodatne vaje (groba in fina motorika, trening oči, bralne vaje). Bralni 

test bomo ob koncu šolskega leta ponovno izvedle in pripravile analizo napredka vsakega posameznika. 

Vodja projekta: mag. Tanja Rozman 

 

SIMBIOZA GIBA 

Mreža Simbioza giba združuje šole, ki želijo svoje učence vzgojiti v duhu medgeneracijske solidarnosti, 

vzajemnega spoštovanja, prenosa znanja med generacijami in predvsem nesebične pomoči sočloveku. Gre za 

spodbujanje zavedanja pomembnosti vseživljenjskega učenja, aktivne participacije mladih, 

medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem. 

Vodja projekta: Ana Lampe 

 

TEDEN OTROKA - IGRAJ SE Z MANO 

Projekt bo izpeljan v času tedna otroka. Z različnimi igrami bomo popestrili dogajanje v oddelkih v tem tednu. 

Poskrbeli bomo, da bo to čas, ko bodo otroci lahko še bolj razvijali svoje socialne kompetence, iskali tisto, 

kar jih veseli in navdušuje. 

Vodja projekta: Nataša Gaber 
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BODO DOBER, BODI KUL 

Poznamo vzornike naših učencev? Menite, da se zgledujejo predvsem po svetovno znanih osebah? Slavni 

imajo vpliv, toda še zdaleč ne tako velikega, kot največji vzorniki otrok – starši in učitelji. Z njimi preživite 

večino časa in tega se vse premalokrat zavedamo. 

Prav zato je oblikovan projekt “Bodi dober, bodi kul!”. Da se želimo starše, vzgojitelje in učitelje ter druge 

odrasle spomniti, da so vzorniki otrokom. 

Vzorniki smo ne glede, če si to želimo ali ne. Pomembno je, da se tega zavedamo in da izberemo, da smo dobri 

vzorniki. 

Vodja projekta: mag. Tanja Rozman 

 

ŽOGARIJA 

Žogarija je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 9 držav. Učenci se bodo pomerili v spretnostnih igrah, igri 

nogometa, kvizu znanja, šolo pa so predstavili tudi s plesnim nastopom. Spodbuja »fair play« in prijateljstvo. 

Žogarija je medijsko pokrita in tako še bolj atraktivna za učence. 

Vodja projekta: Ana Lampe 

 

VARNO S SONCEM 

Zdravje naše največje bogastvo in zanj moramo skrbeti že od malih nog. Projekt Varno s soncem  je 

preventivni program za učence. Namen programa bo učence opozoriti na pomen pravilne zaščite pred 

škodljivim delovanjem UV sevanja in jih vzgojiti k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. 

Vodja projekta: Ana Lampe 

 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI 

Namen projekta je ozaveščanje učencev o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, 

medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. Tema letošnjega projekta je PAST UPRAVIČENE 

NESTRPNOSTI. 

Vodja projekta: Ana Lampe 

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad osnovnošolskih otrok in njihovih bližnjih ter 

posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k 

zmanjšanju okolijskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 

Vodji projekta: Irena Kisel in Tadeja Perkovič 

 

KINOBALON - MOL GENERACIJE 

Kinodvor v sodelovanju z MOL na območju Ljubljane omogoča učencem 3. in 8. razredov brezplačen ogled 

filma in strokovno voden pogovor.  

Vodja projekta: Kristina Janc 

 

V PRVI VRSTI 2.0 

Tudi v letošnjem nadaljujemo sodelovanje z Zavodom Bunker v projektu V prvi vrsti 2.0. V sodelovanju z 

njimi načrtujemo izvedbo: 

 tandemske uro z umetnikom 

 šole v kulturi - tridnevni dogodek z ogledi gledaliških predstav in vodenih pogovor pred in po ogledu 
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 individualnega sodelovanja z umetnikom pri interesni dejavnosti gledališče 

 izobraževanja za učitelje - ogledi predstav in strokovno vodeni pogovori 

Vodja projekta: Kristina Janc 

 

 

6.8  TEKMOVANJA 

 

TEKMOVANJE MENTOR DATUM 

ANGLEŠČINA 9. razred Nina GABERŠČIK 

šolsko: 14. 11. 2019 

območno: 15. 1. 2020 

državno: 17. 3. 2020 

ANGLEŠČINA IATEFL - 8. razred Maja KRESE 

šolsko: 21. 10. 2019 ob 13.00 

državno: 25. 11. 2019 ob 

14.00 

ASTRONOMIJA Maja ILAR 
šolsko: 5. 12. ob 13.00 

državno: 11. 1. ob 10.00 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

(predmetna stopnja) 

 

Nina KOROŠEC 

šolsko: 12. 11. 2019 

območno: 9. 1. 2020 

državno: 7. 3. 2020 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

2. do 5. razred 
Irena KISEL šolsko: 12. 11. 2019 

EPI angleška bralna značka 7. in 8. razred (če 

bodo zainteresirani) 
Maja KRESE marec 2020 

EPI angleška bralna značka 8. in 9. razred Nina GABERŠČIK marec 2020 

EPI španska bralna značka, 2. leto učenja Maja KRESE marec 2020 

FIZIKA Maja ILAR 

šolsko: 5. 2. ob 13.00 

področno: 27. 3. ob 14.00 

državno: 9. 5. ob 10.00 

GEOGRAFIJA Rok GODEC 

šolsko: 11. 12. 2019 

območno: 13. 2. 2020 

državno: 17. 4. 2020 

KEMIJA Romana JURCA 
šolsko: 20. 1. 2020 ob 13.00 

državno: 4. 4. 2020 

KRESNIČKA Mateja KRIŽAN šolsko: 5. 2. 2020 

LOGIČNA POŠAST 
Jožica ŠUBELJ 6.- 9. 

razred 

šolsko: petek, 8. 5. 2020 

državno: petek, 22. 5. 2020 

LOGIČNA POŠAST 
Nataša GABER 1. - 5.  

razred 

šolsko: petek, 8. 5. 2020 

državno: petek, 22. 5. 2020 

LOGIKA 
Jožica ŠUBELJ 3.- 9. 

razred 

šolsko: 26. 9. 2019 

državno: 19. 10. 2019 

MATEMČEK 
Jožica ŠUBELJ 6.- 9. 

razred 

šolsko: petek, 8. 11. 2019 

državno: sobota, 23. 11. 2019 

MATEMČEK 
Marjana PEČJAK    

1.- 5. r. 
šol.: 8.11., drž.: 23.11.2020 

ORIENTACIJA - državno šolsko prvenstvo, 

Maribor 
Aleš FERENC  četrtek, 3. 10. 2019 

ORIENTACIJA - svetovno prvenstvo, Lipica Aleš FERENC 
ponedeljek - sreda, 9. - 11. 

marec 2020 

ORIENTACIJA - tek po Ljubljani, MOL Aleš FERENC sreda, 12. september 2019 

ORIENTACIJA - tek trojk, MOL Aleš FERENC 
*četrtek, 23. 4. 2020 

(predvidoma) 

PROTEUSOVO TEKMOVANJE Mateja KRIŽAN 
šolsko: 16. 10. 2019 

državno: 29. 11. 2019 
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RAČUNANJE JE IGRA Irena KISEL maj 2020 

RAZISKOVALNE NALOGE 

Rok GODEC 

Nataša HOZJAN 

BREZNJIK 

Mateja KRIŽAN 

območno: marec 2020 

državno: maj 2020 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Tanja ŽONTAR 
šolsko: 4. 12. 2019 

državno: 1. 2. 2020 

ŠPANŠČINA A ver si lo sabes Maja KRESE šolsko: konec maja 2020  

VEGOVO TEKMOVANJE 
Jožica ŠUBELJ 6.- 9. 

razred 

šolsko: 19. 3. 2020 

državno: 18. 4. 2020 

VESELA ŠOLA Sara STOJAN 
šolsko: 11. 3. 2020 

državno: 8. 4. 2020 

ZGODOVINA Rok GODEC 

šolsko: 3. 12. 2019 

območno: 4. 2. 2020 

državno: 14. 3. 2020 

 

Udeležili se bomo tudi organiziranih športnih tekmovanj. 

 

6.9  INTERESNE DEJAVNOSTI 

Šolske ID izvajajo strokovni delavci šole in nekateri zunanji sodelavci. Dejavnosti so za učence brezplačne 

(razen morebitnih materialnih stroškov). Cilj vključevanja učencev v ID je zadovoljevanje interesov, ki 

presegajo program posameznega učnega predmeta in tudi zadovoljevanje potreb nadarjenih učencev. Učenci 

se za interesno dejavnost prijavijo septembra. Prijavijo se s prijavnicami, ki jih podpišejo starši. Dejavnosti se 

začnejo prvi teden oktobra. 

Interesne dejavnosti, ki smo jih v tem šolskem letu ponudili učencem: 

 

Interesna dejavnost Mentor Razred Termin 

AKROBATIKA Žiga Ivanšek 5., 6., 7. razred sreda, 16.15-17.00 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Julijana Kmetič 4., 5. razred torek, 6. ura, A turnus 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Maja Krese 7., 8. razred po dogovoru 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Tanja Vučkovac 5., 6. razred po dogovoru 

ASTRONOMIJA Maja Ilar 6., 7., 8. razred po dogovoru 

BIOLOŠKI KOTIČEK Mateja Križan 8.,  9. razred 
petek, predura, B turnus 

 

BRALNA ZNAČKA 
mag. Tanja 

Rozman 
3. razred 

po dogovoru 

 

BRALNA ZNAČKA 
mag. Ksenija 

Pirih T. 
2. razred 

po dogovoru 

 

BRALNA ZNAČKA - 

PREDMETNA STOPNJA 

Nina Korošec 
Petra Grum 

Marjana Pečjak 

6., 7., 8., 9. 

razred 
po dogovoru  

CICI VESELA ŠOLA 
mag. Ksenija 

Pirih T. 
2.,  3. razred torek, 7. ura 

CIRKUŠKI VRVEŽ 
zunanji izvajalci 

(Zavod Bufeto) 
1. - 9. razreda 

po dogovoru,  

1,5 ure 
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DIGITALNA FOTOGRAFIJA Rok Godec 
6., 7., 8.,  9. 

razred 
po dogovoru 

DOBIMO SE V KNJIŽNICI Kristina Janc 
6., 7., 8.,  9. 

razred 
predura po dogovoru 

GLEDALIŠČE V MENI 
mag. Nina 

Mesner 
4. - 9. razred sreda, 6. ura 

KAKŠNA OČALA NOSIŠ - 

DELAVNICE PROTI 

STEREOTIPOM 

Nataša Hozjan 

Breznjik 
6. , 7., 8. razred sreda, 7. ura 

KVAČKARIJE Sara Stojan 4. - 9. razred po dogovoru 

LIKOVNA USTVARJALNICA 

Zunanji 

sodelavec Manca 

Birk 

1.-4. razred po dogovoru 

MATEMATIKA DRUGAČE Jožica Šubelj 8. razred 
sreda, 7. ura 

 

MATEMATIKA DRUGAČE Tanja Žontar 6. , 7. razred ponedeljek, 6. ura 

MINI ODBOJKA 
mag. Tanja 

Rozman 
3., 4. razred četrtek, predura 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Silva Jakob 
6., 7., 8.,  9. 

razred 

torek,  7. ura 
četrtek,  predura 

četrtek, 7. ura 

NARAVOSLOVNE DELAVNICE Mateja Križan 6., 7. razred petek, predura, A turnus 

ORFFOVE SKUPINE 
Tadeja Mraz 

Novak 
2. - 9. razred 

učenci bodo po prijavi 

razdeljeni v skupine, 

termini bodo znani 

naknadno 

PLESNA USTVARJALNICA Ana Lampe 3., 4. razred torek, 7. ura 

PRAVLJIČNI KOTIČEK Tjaša Dulc 1., 2. razred torek, 6. ura 

ROBOTIKA Denis Klančič 6. – 9. r Pon. in čet. 14.00 – 15.30 

SLOVENSKE LJUDSKE PESMI Nina Korošec 1., 2. razred torek, predura 

SLOVENSKI MLADINSKI FILM Nina Korošec 8., 9. razred sreda, 7., 8. ura 

SPOZNAVAM WORD, POWER 

POINT IN E- POŠTO 

Nataša Hozjan 

Breznjik 
4., 5. razred ponedeljek,  7. ura 

ŠPORT, ŠPORT, ŠPORT (več 

različnih športov) 
Žiga Ivanšek 5., 6., 7. razred četrtek, 16.15-17.00 

TOLKALNA SKUPINA 

BEATKABUM - PROJEKT CAJON 

Tadeja Mraz 

Novak 
7., 8., 9. razred 

17.00 - 18.00 

dan po dogovoru 

ZABAVNA MATEMATIKA Jožica Šubelj 7. razred 
ponedeljek, 6. ura 

 

ZAJTRK V KNJIŽNICI Kristina Janc 1., 2., 3. razred ponedeljek, predura 

ZLATI SONČEK Tjaša Dulc 1., 2. razred petek, predura 

ZLATI SONČEK 
mag. Tanja 

Rozman 
3. razred 

petek, 6. ura 
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Ob interesnih dejavnostih, ki jih v okviru razširjenega programa izvaja šola, bomo učencem ponudili tudi 

možnost obiskovanja športnih vadb, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Ti so večinoma športna društva, ki so na 

razpisu Metne občine Ljubljana bili uspešni in ki so s šolo sklenili pogodbe o uporabi telovadnice. 

 

 

7. PREHRANA, PREVOZI 

7.1  ZAJTRK, MALICA, KOSILO, POPOLDANSKA MALICA 

Šola nudi učencem naslednje obroke: zajtrk (za učence v jutranjem varstvu), dopoldansko malico, kosilo in 

popoldansko malico (za učence v podaljšanem bivanju). 

Učenci zajtrkujejo v jedilnici ob 7.30. Učenci malicajo ob 10.05 v učilnicah ali šolski jedilnici. 

Učenci, vključeni v PB, kosijo od 12.10 do 14.15, drugi učenci pa od 12.05 do 14.30. 

Na zajtrk gredo učenci v šolsko jedilnico z učiteljem jutranjega varstva. 

Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo. 

Učenci 6.– 9. razreda hodijo na kosilo sami. Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo v spremstvu 

učitelja. 

V primerih, ko bo šolsko delo potekalo po posebnem programu (dnevi dejavnosti, prireditve), se čas obrokov 

prilagodi predvideni organizaciji glede na dejavnosti.  

 

V šolskem letu 2019/2020 na šoli pripravljamo za učence naslednje število malic, kosil: 

ŠTEVILO 

ZAJTRKOV 
ŠTEVILO DOP. MALIC ŠTEVILO KOSIL ŠTEVILO POP. MALIC 

48 466 432 117 

 

Jedilniki so sestavljeni tako, da ustrezajo predpisanim standardom in normativom za prehrano osnovnošolskih 

otrok. Strokovna skupina za sestavo jedilnikov pri sestavi jedilnikov upošteva: 

 smernice zdravega prehranjevanja pri načrtovanju in pripravi obrokov, 

 raznovrstnost jedi, 

 izbor zdrave in sveže surovine (prednost živila integrirane pridelave oz. ekološke pridelave v okviru 

možnosti), 

 želje otrok, 

 ceno na tržišču, 

 možnost priprave v zahtevanem času. 

 

Posebno pozornost bomo namenjali kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence 

usmerjajo v pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, 

pospravljanje in podobno).  

V primeru odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano v tajništvu šole. Z odjavo do 8. ure lahko odjavijo 

malico za tisti dan, kosilo pa lahko odjavijo za naslednji dan in naprej. Če učenec pride v šolo pred rokom, za 

katerega so starši predhodno sporočili, da bo manjkal, bo otrok isti dan dobil prehrano, če bodo to sporočili 

otroci ali starši do 8. ure v tajništvo.  

Če starši ne bodo pravočasno odjavili odsotnosti, bodo morali plačati celotni znesek malice. 
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Način plačevanja 

Prehrana se plačuje mesečno s položnicami, ki jih učenci dobijo preko razrednika v šoli. Starši lahko dobijo 

položnico v elektronski obliki na želeni elektronski naslov. 

Učenci prejemajo posamezni obrok na osnovi prijave in pogodbe, ki jo sklene šola s starši. S podpisom se 

starši obvezujejo, da bodo finančne obveznosti izpolnjevali redno in v predvidenih rokih. V pogodbi so 

predvideni tudi ukrepi, če plačilo prehrane ni redno.  

 

Nadzor v jedilnici 

Učenci, ki imajo drugo uro športno ali tehnično vzgojo, malicajo v jedilnici skupaj z učitelji. Ostali učenci 

malicajo v učilnicah. 

V času malice in kosila dežurni učitelj poskrbi za red v jedilnici. 

Poleg tega na podlagi hišnega reda v jedilnici v času kosila dežurajo učenci 6., 7. in 8. razreda, katerih razpored 

določajo organizator šolske prehrane Polak Jani in razredniki. Če ima učenec do tega dela zadržke, se z njim 

o tem pogovorimo. 

Vodja šolske prehrane je učitelj Jani Polak. 

Jedilniki za tekoči teden so objavljeni na šolski spletni strani, v jedilnici in v vitrini na hodniku. 

 

Cena šolske prehrane 

OBROK CENA 

ZAJTRK 0,55 € 

MALICA 0,80 € 

KOSILO 
1.–3. razred: 2,90 € 

4.–9. razred: 3,10 € 

OBČASNO KOSILO 
1.–3. razred: 3,00 € 

4.–9. razred: 3,20 € 

POPOLDANSKA MALICA ZA UČENCE 0,65 € 

 

Dejavnosti, povezane s prehrano 

Načrtovanje pri predmetih: 

 gospodinjstvo,  

 izbirni predmeti: sodobna priprava hrane 

 biologija 

 

Načrtovanje pri dejavnostih:  

 ure oddelčne skupnosti (tematsko obravnavane),  

 podaljšano bivanje,  

 interesne dejavnosti: zdrava šola, slaščičarski krožek  

 dnevi dejavnosti,  

 projektno delo,  

 ekskurzije,  

 delavnice,  

 predavanja ipd.  

 

Vsebine: 

 priporočila uravnotežene prehrane,  
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 načini prehranjevanja,  

 človekove potrebe po hranilni in energijski vrednosti,  

 živila na osnovi skupin živil,  

 spretnosti priprave in postrežbe hrane,  

 obnašanje pri jedi,  

 higiena pri delu in pri pripravi živil,  

 informacije, ki so na vsaki deklaraciji,  

 shujševalne diete in njihova škodljivost ipd.  

 

 

Dejavnosti, ki jih načrtujejo strokovni delavci 

DEJAVNOST RAZRED VSEBINE IZVAJALEC 

ure oddelčne 

skupnosti 
1.-9. 

kultura prehranjevanja, 

uravnotežena prehrana … 

Jani Polak 

razredniki 

dnevi dejavnosti 9. Eko kmetija in ekološka živila Jani Polak 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk 
7. Zdrav način prehranjevanja, Eko čebelarstvo Jani Polak 

 

Dejavnosti na nivoju šole 

DEJAVNOST VSEBINE 

interesne dejavnosti Zdrava šola, naučimo se kuhati 

delavnice v okviru dni dejavnosti 

drugo 
Shema šolskega sadja in zelenjave 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

Dejavnosti organizatorja šolske prehrane  

DEJAVNOST VSEBINE 

roditeljski sestanki priprava gradiv v zvezi z organizacijo šolske prehrane 

pedagoške konference 
seznanitev s shemo šolskega sadja in zelenjave, spremljanje izvajanja 

vsebin v zvezi z uravnoteženo prehrano 

ure oddelčne skupnosti v 

vseh  oddelkih  

priprava vsebine za ure oddelčne skupnosti na temo uravnotežene prehrane 

ali pri urah nadomeščanja 

druge oblike  seznanjanja spletna stran šole, oglasna deska (jedilnik) 

 

Dejavnosti za spodbujanje zdravega prehranjevanja 

Usmeritve za: 

 vključevanje svežega sadje in/ali zelenjave, 

 vključevanje sezonsko pridelanih živil na integriran način oz. sezonsko pridelana živila na ekološki 

način ipd., 

 vzdrževanje ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja obrokov, 

 nudenje zadostnih količin pijač, predvsem zdravstveno ustrezne pitne vode med posameznimi obroki, 

 nudenje uravnoteženih brezmesnih obrokov, 

 nudenje dietne prehrane po zdravniških priporočilih. 
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Trudili se bomo vzpostaviti primeren ritem prehranjevanja: 

 čas malice – najmanj 15 minut, 

 čas kosila – najmanj 30 minut, 

 čas med obroki – najmanj 2 uri, 

 čas telesne dejavnosti – vsaj eno uro po glavnem obroku (kosilu).  

 

Dejavnosti za spodbujanje kulturnega prehranjevanja: 

Nadzor v jedilnici, ure oddelčne skupnosti, učitelj malica z otroki, pogovor o primerni kulturi prehranjevanja  

 

Primeri za načrtovanje: 

 umirjeno in prijetno vzdušje, 

 estetsko urejen prostor,  

 način postrežbe, 

 higiena rok (dežurni učitelj nadzira umivanje rok), 

 navodilo o osnovni kulturi lepega vedenja pri mizi  

 Organizacija razdeljevanja in uživanja hrane: je naloga organizatorja šolske prehrane, ki: 

 predlaga oz. organizira primeren način razdeljevanja,  

 predstavi na prvi učiteljski konferenci učiteljskemu zboru.  

 

Spremljanje in nadzor   

Notranje spremljanje - najmanj enkrat letno preverjanje: 

 stopnja zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano (anketa na spletni strani šole), 

 dejavnosti, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 

Vprašalnik – anketni list za: 

 učence po stopnjah. 

 

Vloga organizatorja šolske prehrane 

Seznanjanje učencev, staršev in sodelavcev o šolski prehrani:  

 roditeljski sestanki,  

 pedagoške konference,  

 ure oddelčne skupnosti vseh oddelkov,  

 seje Sveta šole in Sveta staršev,  

 druge oblike seznanjanja.  

Povezovanje in sodelovanje organizatorja šolske prehrane, in sicer z namenom zagotavljanja večje kakovosti 

in učinkovitost svojega dela: 

 OŠ Polje, sprotno obveščanje o kakovosti in organizaciji obrokov prehrane, 

 Zdravstvena služba (sodelovanje v okviru ZDRAVE ŠOLE), 

 Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (obveščanje o novostih, priporočilih ...), 

 Inštitut za varovanje zdravja (gradiva), 

 Zavod za šolstvo (svetovalka za prehrano in gospodinjstvo), 

 Inštitut za trajnostni razvoj. 

 

Osnovne naloge organizatorja šolske prehrane:  

 skrbi za ustrezno organizacijo prehrane na šoli; 
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 načrtuje dnevno prehrano otrok in mladostnikov z upoštevanjem fiziološko prehranskih potreb glede 

energijske in hranilne vrednosti in sestavlja jedilnike vključujoč vse elemente zdrave prehrane; 

 načrtuje ustrezno razdeljevanje obrokov in kulturno uživanje hrane, sodeluje pri spremljanju stroškov 

poslovanja šolske kuhinje in pri oblikovanju cen prehranskih obrokov; 

 skrbi za stalno strokovno usposabljanje kuhinjskega osebja in daje dopolnilne predloge za 

izobraževanje osebja v drugih ustanovah; 

 skrbi za izvajanje sanitarno higienskih priporočil; 

 sodeluje pri sestavi pravil šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih; 

 sprejema pobude in sugestije oz. reklamacije, ki se nanašajo na organizacijo šolske prehrane; 

 sodeluje (vodi) komisijo za šolsko prehrano na šoli.  

 

7.2  ŠOLSKI PREVOZI 

Tudi v letošnjem šolskem letu v sodelovanju z MOL omogočamo brezplačne šolske prevoze učencem 

šolskega okoliša Osnovne šole Kašelj. Do prevoza so upravičeni učenci, ki bivajo od šole več kot štiri 

kilometre ali pa imajo do šole nevarne poti. Učenci se prijavijo razrednikom. Na osnovi prijave v aplikacijo 

MOL-a dobijo vozovnico. Učenci, ki se vozijo s šolskim prevozom, so dolžni spoštovati pravila vožnje s 

šolskim prevozom, s katerimi so seznanjeni vsi vozači.  

Za izvedbo prevozov je s strani MOL-a izbran Ljubljanski potniški prevoz, ki prevoze opravlja skupaj s 

svojimi partnerji. 

 

Nevarne poti v šolo 

Razredniki o varnih in nevarnih poteh v šolo z napotki o varnem gibanju v prometu učence seznanijo prvi 

šolski dan, starše pa na prvem roditeljskem sestanku. 

Prevoz se začne izvajati 2. 9. 2019 in se bo opravljal vse dni pouka v šolskem letu 2019/2020. 

Učenci si izberejo termin prevoza, ki ustreza njihovemu običajnemu prihodu v šolo in odhodu domov glede 

na šolski urnik in dejavnosti v šoli.  

 

Vozni red šolskega avtobusa 

 

AVTOBUSNA LINIJA KAŠELJ 

POSTAJA 1 2 3 4 

1. Kriva pot 7.15 7.50   

2. Rosna pot 7.18 7.53   

3. Kašeljska cesta (proti Zalogu) 7.20 7.55   

4. Kašeljska cesta (pot na most - otoček) 7.25 8.00   

5. Kašeljska cesta (pri lokalu) 7.27 8.02   

6. Kašeljska cesta (gasilski dom oz. pri kmetiji) 7.28 8.03   

7. Cesta španskih borcev (pri zabojnikih) 7.29 8.05 8.10  

7. OŠ Kašelj 7.30 8.09 8.15  
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ODHODI DOMOV 13.35 13.55 14.15 14.35 15.10 

 

AVTOBUSNA LINIJA SLAPE 

POSTAJA 1 2 

1. Slape 28 7.30 8.10 

2. Vevška cesta 4 7.33 8.13 

3. OŠ Kašelj 7.36 8.16 

Učenci lahko vstopajo na avtobus tudi na lokaciji, kjer stanujejo 

 

ODHODI DOMOV 13.30 14.30 15.00 

 

Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali s kombiniranim vozilom, pred vožnjo: 

 pridejo na postajo vsaj pet minut pred odhodom vozila,  

 stojijo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki jim zagotavlja varnost (dva koraka), 

 se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti, 

 počakajo, da se vozilo ustavi, odpro vrata in jim voznik dovoli vstop ali izstop, 

 pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb itd., 

 vedno se morajo prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega, 

 se pred prečkanjem ceste ustavijo in se prepričajo, da je prečkanje varno, tako da pogledajo levo-

desno-levo, 

 voznika obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati, 

 učenci 1. razreda čakajo na avtobus na vstopni postaji v spremstvu odraslih oseb oz. oseb 

starejših od 10 let, ki jih tudi počakajo na izstopni postaji, 

 učenci naj šolske torbice držijo na kolenih ali pod sediščem (ne na hrbtu ali na tleh). 

 

Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom, med vožnjo: 

 pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen, 

 vedno morajo pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje, 

 ne smejo motiti voznika, 

 ne smejo stati ali hoditi po premikajočem vozilu, razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem 

linijskem prevozu, 

 morajo poslušati in slediti navodilom voznika, 

 ničesar ne smejo dajati skozi okno (rok, nog, glave, šolske torbe itd.). 

V primeru, da učenci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih pravil, ima voznik pravico ustaviti vozilo in 

prepovedati uporabo šolskega prevoza oz. zahtevati spremstvo staršev, ki so odgovorni za otrokovo 

varnost. 
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8. SODELOVANJE S STARŠI 

8.1  SVET STARŠEV 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se na šoli oblikuje Svet staršev. 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj. 

 

 

8.2  RODITELJSKI SESTANKI 

1. roditeljski sestanek 

torek, 10. september 2019 

 16.30 – I. triada 

 17.30 – II. triada 

 18.30 – III. triada 

2. roditeljski sestanek Predvidoma v februarju, za deveti razred pa v januarju 

3. roditeljski sestanek 
datum bo določen na osnovi LDN posamezne oddelčne 

skupnosti 

 

 

8.3  GOVORILNE URE 

Skupne govorilne ure bodo vsak drugi torek v mesecu ob 17.30 do 19.00.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov po elektronski pošti ne dajemo informacij o učencih. 

Starši lahko obiskujejo govorilne ure tudi v dopoldanskem času. Zaradi možne odsotnosti učitelja (bolezen, 

nadomeščanje, dan dejavnosti, šola v naravi …) ali predvidenega večjega števila staršev, priporočamo 

predhoden dogovor. 

 

Termini govorilnih ur v popoldanskem času 

1. popoldanske GU torek, 8. oktobra 2019 

2. popoldanske GU torek, 12. novembra 2019 

3. popoldanske GU torek, 10. decembra 2019 

4. popoldanske GU torek, 14. januarja 2020 

5. popoldanske GU torek, 10. marca 2020 

6. popoldanske GU torek, 14. aprila 2020 

7. popoldanske GU torek, 12. maja 2020 
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9. VZGOJNI NAČRT IN ŠOLSKA PRAVILA 

9.1  POVZETEK VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 

Splošne določbe 

Vzgojni načrt vsebuje: 

 okvir pravic in dolžnosti ter vzgojnih ukrepov; 

 dogovor o skupnih vrednotah, ki veljajo za vse učitelje in učence; 

 dogovor o enotnem vzgojnem delovanju učiteljev in staršev; 

 dogovor o vedenju učencev ter ravnanju učiteljev in staršev. 

 

Vzgojni načrt je:  

 oblikovan na osnovi Letnega delovnega načrta šole;  

 ena od oblik izvajanja kurikuluma šole; 

 rezultat sodelovanja in dogovora med strokovnimi delavci šole, starši, učenci in predstavniki lokalne 

skupnosti. 

 

VIZIJA OŠ KAŠELJ: 

Spoštujemo sebe, druge in naravo, učimo se sprejemati lastno odgovornost in krepimo 

solidarnost ter spodbujamo znanje. 

 

Doseganje in uresničevanje vrednot 

Vrednote so smerokazi, ki kažejo smer poti. Iz njih izvirajo prepričanja in stališča, zavzetost in dolgoročni 

cilji. Zato je izbor vrednot bistven sestavni del vzgojnega načrta. 

 

Razvijali bomo: 

 univerzalne vrednote: enakopravnost, pravičnost, človeško dostojanstvo, odgovornost, medsebojno 

odvisnost, solidarnost, poznavanje, spoštovanje in upoštevanje človekovih pravic ipd.; 

 nacionalne vrednote: negovanje maternega jezika, odgovorno državljanstvo, poznavanje slovenske 

kulture in zgodovine, spoštovanje kulturne dediščine ipd.; 

 šolske vrednote: znanje, delavnost, učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in drug z drugim, kar zajema 

sprejemanje povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje, preseganje individualizma, egoizma, narcizma, 

zaprtosti v osebne, družinske in narodne meje, zorenje v skupnosti in za skupnost, spoznavanje 

samega sebe in širjenje svojih zmožnosti, ustvarjalnosti, svobode in identitete, sprejemanje sebe in 

skrb zase tako, da bi živeli v ravnotežju, vedrini, miru in bi uspešno reševali svoje in skupne probleme; 

 lokalne vrednote: ohranjanje naravne dediščine (čiščenje okolja, skrb za šolski vrt, rastline, živali), 

zavedanje soodvisnosti in soodgovornosti za kakovost bivanja v lokalni skupnosti. 

 
V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali s posebno pozornostjo spodbujanja naslednjih vrednot pri 

učencih: 

 spoštovanje sebe, drugih in narave, 

 sprejemanje lastne odgovornosti in postavljanje osebnih ciljev, 

 medsebojna pomoč in solidarnost, 

 vrednota znanja, 

 zdrav način življenja. 
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PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI 

Za varno in spodbudno okolje in 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. člena Zakona o osnovni 

šoli in potrebe po: 

 varnosti in odsotnosti strahu; 

 sprejetosti, pripadnosti in vključenosti;  

 individualnosti, uspešnosti in potrjevanju; 

 svobodi, izbiri, ustvarjalnosti; 

 gibanju in sprostitvi. 

 

Vzpostavljali bomo pogoje za: 

 razvijanje ugodnega razrednega in šolskega socialnega vzdušja, občutka varnosti, zaupanja in 

sprejetosti, izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in oblikovanje v 

uspešnost naravnane učeče se skupnosti; 

 oblikovanje oddelčnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih ravnanja ter 

sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda; 

 aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učenja in dela v skladu z 

njihovimi zmožnostmi in s tem navajanje k procesom samovrednotenja, samokontrole ter spodbujanje 

zavedanja svobode in odgovornosti za posledice lastnega vedenja; 

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

 razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno učenje, organiziranje 

prostovoljnega dela in vrstniške pomoči ter spodbujanje medgeneracijskega sožitja; 

 obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov; 

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

 vključevanje staršev v življenje in delo šole, organiziranje šole za starše, izvajanje srečanj s starši ali 

oddelčnih sestankov s starši in učitelji, priprava dni odprtih vrat ipd.; 

 načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva, 

spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (ure oddelčne skupnosti, osebni pogovori, dnevi 

dejavnosti, projekti); 

 spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi, preko seznanjanja s stališči 

in predlogi vseh udeleženih; 

 hitro in načrtno reševanje problemov vseh udeleženih. 

 

 

Vzgojni postopki 

a) Svetovanje in usmerjanje je namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim staršem, pri reševanju 

njihovih lastnih problemov, ki so povezani z razvojem učenca, s šolskim delom, z odnosi z vrstniki in 

odraslimi ter z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti. 

Poteka lahko v času razrednih ur ali izven časa pouka (po dogovoru z učitelji ali s šolsko svetovalno službo).  

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih šolska 

obravnava ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali obravnavo in psihosocialno 

pomoč v zunanjih ustanovah.  
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Oblike pomoči: 

 organizacija pomoči učitelja ali sošolcev pri učenju, 

 pomoč pri vzpostavljanju socialnih povezav med učenci, 

 motiviranje za vključitev učenca v dejavnosti, 

 uvajanje v določene funkcije in druge pomembne odgovornosti, 

 nudenje različnih oblik zunanje pomoči, 

 dogovori z učencem o občasnih individualnih programih, 

 zagotavljanje varnosti itd. 

 

b) Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil 

materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči 

s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo 

napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem 

poudarja pozitivno reševanje problemov. 

Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije. Starše o restituciji obvesti 

učenec sam ali strokovni delavec. Ker gre za postopek, v katerem ima učenec možnost vpogleda v svojo 

napako in pri iskanju načinov poravnave sodeluje tudi sam, je restitucija zavezujoča tako za strokovne delavce 

(ki skrbijo, da je uresničena) kot za učenca in starše. Če se starši z njo ne strinjajo ali je celo ne dovolijo 

izvesti, s tem svojemu otroku preprečujejo napako popraviti. V takem primeru je lahko učencu izrečen vzgojni 

opomin. 

 

Pohvale, priznanja in nagrade 

Podeljevali jih bomo za: 

 odlične učne rezultate, 

 opazen napredek učencev na učnem ali vedenjskem področju, v odnosu do vrstnikov in odraslih, v 

odnosu do lastnine in okolja, 

 zelo uspešno učno delo ali druge dosežke na umetniških, športnih in drugih področjih, 

 pripravljenost za delo v razredni skupnosti in skupnosti učencev šole, 

 prizadevno sodelovanje pri otroškem in mladinskem pevskem zboru, 

 prostovoljno delo, 

 medsebojno pomoč učencem, 

 vestno in redno opravljanje šolskih in domačih obveznosti, 

 druge dosežke, ki jih ravnatelj oz. učiteljski 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 učencev, 

 nagradili bomo najboljšega učenca generacije devetega razreda, 

 nagradili bomo najboljšo športnico in najboljšega športnika generacije devetega razreda, 

 ob ocenjevalni konferenci bo pohvaljene učence ravnatelj javno pohvalil prek šolskega radia ali na 

zaključni prireditvi, 

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

 druge možne oblike nagrajevanja: nagradni izlet; obisk ali vstopnica za kulturno ali športno prireditev, 

knjižne nagrade; športni rekviziti; CD ali DVD … 
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Nagrado, pohvalo ali priznanje lahko pridobi posamezni učenec, skupina učencev ali oddelčna skupnost. 

 

Oblike sodelovanja s starši 

S starši sodelujemo prek ustaljenih in obveznih oblik sodelovanja: 

 roditeljskih sestankov (po potrebi sodelujejo učenci, več učiteljev, svetovalna služba in vodstvo šole), 

 govorilnih ur, 

 oglasne deske, 

 sprotnega telefonskega obveščanja ob izjemnih dogodkih oz. ob neizpolnjevanju šolskih obveznosti, 

 zapisov v otrokovo beležko, 

 elektronske pošte, ki ni namenjena komunikaciji o vsebinskih problemih ter opravičevanju, 

 komunikacija s starši preko sistema eAsistent. 

 

Starši so dolžni šoli posredovati telefonske številke, na katerih so dosegljivi. 

V vzgojnem načrtu naše šole želimo poudariti odgovornost in dolžnost staršev za sodelovanje s šolo. 

 

Starši so se dolžni v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj enkrat udeležiti govorilnih ur ali roditeljskega 

sestanka pri učitelju razredniku in tako dejavno spremljati šolsko in domače delo ter vedenje svojega otroka.  

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da je potreben daljši in poglobljen razgovor o otrokovem vedenju 

ali težavah v šoli, starše povabi na razgovor v šolo. K sodelovanju na razgovoru lahko povabi tudi druge 

strokovne delavce šole.  

 

Pri reševanju različnih težav, s katerimi se srečuje posamezni učenec ali skupina učencev, se lahko povežemo 

s pristojnimi institucijami in različnimi organizacijami. 

Pisna vabila s povratnico pošiljamo v primeru, ko starši ne izkoristijo zgoraj opisanih načinov sodelovanja, 

njihov otrok pa ima večje težave ali ponavlja manjše kršitve šolskega reda ali dogovorjenih pravil. 

 

V posameznih primerih, ko se starši ne vključujejo v reševanje problemov, povezanih z njihovimi otroki, 

lahko razrednik ali svetovalna delavka po predhodni najavi te starše obišče tudi na domu. Cilj obiska je 

sprejetje dogovora o medsebojnem sodelovanju in vzajemni odgovornosti.  

V primerih, ko šola ne more zagotoviti sodelovanja staršev, ali oceni, da gre pri posameznih otrocih za 

zanemarjanje, zlorabo ipd., bo poiskala pomoč 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, 

 prireditve na lokalni ravni,  

 prireditve v okviru šolskih projektov, 

 dan odprtih vrat, 

 predavanja in delavnice za starše, 

 skupna udeležba na rekreativnih športnih prireditvah. 
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9.2  POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 

Spoštljiva komunikacija 

Strokovni delavci, učenci, starši in ostali obiskovalci šole se zavezujemo k spoštljivi medsebojni komunikaciji. 

Nov delovni dan začnemo z vljudnim pozdravom. Učenci učitelje vikajo.  

Vse želje, probleme, prošnje in zahteve učenci in starši najprej rešujejo z razrednikom, le v izjemnih primerih 

neposredno z ravnateljem. Pri razredniku dobijo tudi ustrezen strokovni nasvet in v primeru potrebe tudi 

pomoč svetovalne službe. Učenci lahko probleme izpostavijo in rešujejo tudi preko šolskega parlamenta. 

 

Prihajanje učencev v šolo in odhajanje iz nje 

Učenci morajo prihajati k pouku 10 minut pred začetkom prve ure. Učence na razredni stopnji ob 8.20 

prevzamejo razredniki oziroma učitelji. Učitelj beleži vse zamude in ostale odsotnosti v dnevnik.  

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in načrt varnih šolskih poti. Učence 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. Ob prihodu v šolo se učenci preobujejo v copate in odložijo oblačila v 

omarice. Omarico učenec sprazni in očisti pred zimskimi počitnicami in ob koncu šolskega leta. V njej ni 

dovoljeno hraniti hrane in pijače. Vstop v šolske prostore z rolerji, skiroji, rolkami ali kotalkami ni dovoljen. 

To opremo morajo učenci pospraviti v svoje omarice. V nasprotnem primeru se ti predmeti odnesejo v 

tajništvo, kamor jih mora učenec priti iskat osebno in je pri tem ustno opozorjen. 

Prihod v šolo mora biti pravočasen. Zaradi navajanja na samostojnost starši učencev 1. razreda svoje otroke 

spremljajo do razreda le v septembru, od oktobra dalje pa jih spremijo le do predprostora. 

Učenci, ki začetek pouka zamudijo za več kot 15 minut, morajo zaradi nemotenega učnega procesa na 

naslednjo učno uro počakati pri receptorju. 

Po zadnji uri pouka oz. po zaključku drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. 

Učenci, ki čakajo na popoldansko dejavnost, počakajo v knjižnici.  

Za učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka, je organizirano dežurstvo, ki so se ga dolžni udeležiti. 

Učenec lahko zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali osebno zaprosijo starši. V primeru, da ima 

učenec v šoli zdravstvene težave ali se poškoduje, tajništvo (ali razrednik oz. učitelj) obvesti starše in se 

dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi 

iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali pooblaščene osebe. 

V učilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem pristojnih zaposlenih.  

 

Skrb za nemoteno pedagoško delo 

Učitelji in učenci so dolžni prihajati k pouku pripravljeni in z vsemi potrebnimi pripomočki. Obisk 

dopolnilnega pouka je obvezen za učence, ki jih določi posamezni učitelj, in za učence z učno pomočjo.  

Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je receptor oziroma reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu 

šole. V eDnevnik in eRedovalnico sme vpisovati samo učitelj. 

Učenci lahko učilnico zapustijo samo z dovoljenjem učitelja. Učitelj je dolžan točno zaključiti uro. 

Domače naloge so za učence obvezne. Pravila glede nedela domačih nalog učitelj predstavi v začetku 

šolskega leta. 

Učitelj lahko učencu začasno odvzame predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo. Učitelj po svoji presoji po 

pouku učencu predmet vrne ali pa ga preda v tajništvo in o dogodku obvesti starše in razrednika. 

V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki bodo 

sodelovale v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
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V knjižnici je potrebno upoštevati knjižnični red, ki je objavljen v knjižnici na vidnem mestu. V nasprotnem 

primeru se učencu lahko prepove vstop v knjižnico. 

Tako učenci kot učitelji skrbimo za šolsko opremo in inventar in smo zanju odgovorni. 

 

Odsotnost od pouka 

Če izostanek ni zdravstveno pogojen, je učenec lahko v posameznem šolskem letu od pouka odsoten 5 dni 

(strnjeno ali po dnevih). Pri odsotnosti na dnevu dejavnosti je potrebna vnaprejšnja pisna najava 

odsotnosti s strani staršev, kadar je to možno. Starši morajo najpozneje v petih dneh po izostanku učenca 

razredniku pisno ali osebno sporočiti vzrok izostanka. Za pisna opravičila starši oz. skrbniki načeloma 

uporabijo bel list formata A4. Starši so v celoti odgovorni za opravičevanje odsotnosti od pouka. 

Če je učenec odsoten pri pisnem ocenjevanju znanja samo na dan ocenjevanja ali le pri uri ocenjevanja, sme 

učitelj njegovo znanje oceniti naslednjo šolsko uro. 

Pri neopravičenih izostankih ravnamo na sledeče načine: 

 3 zamude pomenijo eno neopravičeno uro,  

 za 5 neopravičenih ur učenec dobi ukrep, 

 10 posameznih neopravičenih ur pomeni hujšo kršitev – po presoji učiteljskega zbora lahko sledi 

vzgojni opomin, 

 pri strnjenih neopravičenih izostankih o možnih ukrepih odloča učiteljski zbor. 

 

Odmori 

V odmorih ne kričimo, smo strpni in poskrbimo za prijetne medsebojne odnose. Na pouk športne vzgoje 

čakajo učenci pri receptorju. Pri hoji vsi uporabljamo desno pravilo gibanja. Po hodnikih in stopniščih se v 

šoli vedemo tako, da ne ogrožamo lastne varnosti in varnosti drugih. Odhod iz šole na dvorišče pred vhodom 

je dovoljen v suhem vremenu med odmorom za malico.  

 

Načini zagotavljanja varnosti 

Na šoli se dosledno izvaja dežuranje učiteljev. Receptor opravlja identifikacijo obiskovalcev. V šoli je 

prepovedana vsakršna komercialna in propagandna dejavnost. 

Učenci in delavci šole se seznanjamo z varnostnimi ukrepi v primeru požara in potmi umika iz šolskih stavb. 

Izvajamo predpisane napovedane in nenapovedane vaje za evakuacijo. 

V šolo (vključno s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem okoli šole) je strogo prepovedano prinašanje in/ali 

uporaba nevarnih predmetov, prinašanje in/ali uživanje alkohola, cigaret, drog in drugih psihoaktivnih snovi, 

prav tako pa tudi drugih snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske 

pijače). 

Učitelj sme v primeru suma ogrožanja varnosti od učenca zahtevati, da mu pokaže vsebino omarice in torbe. 

Nekajkrat na leto razrednik skupaj z učenci pregleda šolske omarice. 

V primeru prinašanja nevarnih predmetov na različne šolske dejavnosti strokovni delavec predmet zaseže in 

takoj obvesti starše. O zasegu strokovni delavec zapiše zapisnik, ki ga dobijo starši v podpis.  

Učenec vsako krajo takoj javi v tajništvo, prav tako pa tja odnese najdene predmete. 

V šolskih prostorih je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana. Šola za 

poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone in druge elektronske naprave ter vredne predmete ne 

odgovarja. Če do uporabe vseeno pride, učitelj lahko odvzame predmet in ga preda v tajništvo šole, kjer ga 

lahko prevzamejo učenčevi starši. 

Strogo je prepovedana uporaba mobitelov ali drugih naprav z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli 

(razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).  
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Kultura oblačenja 

Učence vzgajamo v skrbi za osebno higieno in čistočo oblačil. Pri pouku niso oblečeni v vrhnja oblačila. 

Pomembno je, da z oblačili in drugimi dodatki ne ogrožajo zdravja, lastne varnosti ter varnosti drugih. V 

šolskih prostorih so učenci obuti v nedrseče copate. Učence ter njihove starše razrednik ob neprimernem 

oblačenju opozori. V vseh triletjih se odsvetuje ličenje.  

 

 

Skrb za čisto okolje 

 odpadke ločeno mečemo v koše za smeti, 

 pazimo na šolsko lastnino in je ne uničujemo, 

 skrbimo za higieno v sanitarijah, 

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

 posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju. 

 

Kultura prehranjevanja 

Učenec malico ali kosilo poje za mizo in ob tem upošteva pravila vedenja ob prehranjevanju. Učenec za seboj 

pospravi in odvrže ostanke v za to predviden zabojnik. Upošteva navodila in opozorila dežurnega učenca in 

učitelja. 

 

Malica 

Učenci malicajo v razredu. Malico prinašajo v oddelke po drugi šolski uri reditelji za malico, razdelijo jo na 

kulturen način ter vrnejo posodo in ločene ostanke v kuhinjo in poskrbijo, da učenci za sabo počistijo mize in 

učilnico. Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji.  

 

Kosila 

Kosimo po vnaprej določenem urniku oziroma po pouku. Pri čakanju v vrsti ter pri hranjenju upoštevamo 

pravila kulturnega vedenja. V času kosila je vstop v jedilnico dovoljen le učencem, ki kosijo. Le-ti morajo 

svoje šolske torbe zložiti na klopi pred jedilnico ali pa pospraviti v svoje omarice. V nasprotnem primeru se 

torbe odnese v tajništvo, kamor jih morajo priti iskat sami in so pri tem ustno opozorjeni. 

 

Dežurstva 

Dežurstvo učiteljev 

Učitelji na šoli dežurajo v vseh avlah, v knjižnici ter med malico in kosilom v jedilnici. Skrbijo za varnost in 

upoštevanje pravil šolskega reda. Dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani 

posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno.  

 

Dežurstvo učencev – reditelji 

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo ves teden. 

Reditelja skrbita za urejenost učilnic, seznanjata učitelje z odsotnostjo učencev ter opravljata druge naloge, za 

katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik. 

 

Dežurstvo v jedilnici 

Dežurni učenci skrbijo za urejenost omizja in za čistočo jedilnice, pomagajo pri razdeljevanju obrokov hrane 

ter pomagajo pri pospravljanju ostankov hrane. Nosijo zaščitni predpasnik.  
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Dežurstvo izvajajo učenci 6., 7. in 8. razreda. Za razpored skrbijo razredniki. 

Če učenec v določenem času zaradi drugih obveznosti svojega dežurstva ne more opravljati, mora o tem 

pravočasno obvestiti razrednika, ki uredi zamenjavo. V primeru ocenjevanja znanja je učenec dolžan 

prisostvovati pouku, dežuranje pa uredi organizator prehrane. 

 

 

10. UČENCI 

Šolska skupnost 

 Je skupnost učencev šole, ki jo sestavljajo predstavniki oddelkov šole (dva učenca iz posameznega 

oddelka od 2. do 9. razreda). 

 Sestane se vsaj trikrat v šolskem letu. 

 Na sestankih šolske skupnosti predstavniki obravnavajo teme v zvezi z življenjem in delom v šoli; 

zbirajo pohvale, pripombe in predloge, oblikovane na urah oddelčnih skupnosti; oblikujejo 

predloge/pobude za izboljšanje šolskega okolja in dela … 

 

Otroški parlament 

 Parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo predstavniki šolske 

skupnosti učencev. 

 Otroške parlamente že vrsto leto organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije, saj želijo na ta način 

spodbuditi mlade k sodelovanju in aktivnosti, poleg tega pa se na ta način »glas otrok sliši« (na 

občinskem, regijskem in državnem parlamentu se učencem namreč pridružijo tudi  predstavniki na 

občinski in državni ravni). 

 

Kot vsako leto doslej bomo izbrali učence, ki v njem želijo aktivno sodelovati in o temi govoriti in jo 

spoznavati vsak teden od oktobra do januarja, ko bomo pod pokroviteljstvom ZPM imeli v Kranjski Gori 

občinski parlament. Tam predstavniki učencev iz celotne občine predstavijo svoje razmišljanje na temo in 

izberejo predstavnika, ki jih zastopa na mestnem parlamentu. 

 

Naloge predstavnikov  šolske skupnosti in šolskega parlamenta 

 Predstavniki oddelkov so vez med učenci v oddelku in predstavniki v šolski skupnosti/otroškem 

parlamentu, zato na sestankih izražajo mnenja, dajejo predloge, pobude in pripombe, ki so jih skupno 

oblikovali učenci posameznega oddelka. 

 Predstavniki oddelkov svojim sošolcem prenašajo informacije in sklepe, sprejete na sestankih, ter 

poročajo o dogajanju na sestankih. 

 Predstavniki oddelkov svoje sošolce motivirajo za sodelovanje pri različnih akcijah/nalogah. 

 Pripravijo temo/teme za oddelčno skupnost (po dogovoru z razrednikom). 

 Udejanjajo sklepe, ki so jih sprejeli na sestankih. 

 Opravljajo še ostale naloge, za katere se dogovorijo na sestankih. 

 Aktivno sodelujejo na sestankih. 

Tudi v letošnjem letu bomo imeli sestanke razredne in predmetne stopnje ločene; skupni sestanek bo tako le 

prvi in zadnji, ki se ga bo na povabilo letošnjih predstavnikov udeležil tudi ravnatelj. 

 

Mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta: Nataša Hozjan Breznjik  
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10.1  STATUS UČENCA ŠPORTNIKA IN UČENCA UMETNIKA 

Naši učenci imajo poleg šolskih obveznosti še številne obšolske dejavnosti, kar na šoli spodbujamo in 

spremljamo. Nekateri med njimi se intenzivno ukvarjajo s športom ali so aktivni na umetniških področjih in 

dosegajo pomembne rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Namen dodelitve statusa je predvsem 

smiselno usklajevanje šolskih in obšolskih obveznosti z ugodnostmi in obveznostmi, ki jih določa obstoječi 

pravilnik. 

 

Pogoji za pridobitev statusa 

ŠPORTNIK MLADI UMETNIK 

PERSPEKTIVNI VRHUNSKI PERSPEKTIVNI VRHUNSKI 

Registriran pri nacionalni 

panožni športni zvezi in 
tekmuje v uradnih 

tekmovalnih sistemih 

nacionalnih panožnih 

zvez. 

Doseže vrhunski 

športni dosežek 

mednarodne 

vrednosti. 

Se udeležuje državnih 

tekmovanj s področja 

umetnosti. 

Dosega najvišja mesta 

oziroma nagrade na 

državnih tekmovanjih s 

področja umetnosti. 

 

Za status športnika in mladega umetnika v šolskem letu 2019/2020 bo kot do sedaj skrbela komisija. Status 

učenca športnika in status učenca umetnika pridobi vsak učenec, ki izpolnjuje pogoje. Učencem, ki 

izpolnjujejo vse pogoje, se podelijo statusi, do katerih so upravičeni. 

 

 

 

11. ZAKLJUČEK  

Nikakor ne smemo pozabiti, da je za izpolnitev vsega zapisanega v letošnjem LDN potrebno sodelovanje vseh 

zaposlenih na šoli, učencev in staršev, torej vseh, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja. Razvoj šole 

je potrebno graditi na zaupanju med vodstvom šole, učitelji, ostalimi zaposlenimi ter starši. Z medsebojnim 

zaupanjem ustvarjamo dobro klimo, ki je posledica dobre komunikacije med delavci šole, ter s tem pot do 

uspešne komunikacije v tako imenovanem trikotniku učenci–učitelji–starši. 

Želim si, da skupaj z zaposlenimi, učenci in starši ustvarimo takšno šolsko okolje, v katerem se bomo vsi 

počutili varne in sprejete. Okolje, kjer bo med nami prevladoval konstruktiven dialog, ki bo omogočal 

vzdrževanje ravnovesja med željami in potrebami vseh deležnikov. Trdno verjamem, da z medsebojnim 

spoštovanjem, s skupnim načrtovanjem, sodelovanjem in učenjem drug od drugega to zmoremo. 
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12. SKLEP 

 

 

 

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

smernicami za delo osnovne šole in obvestilom za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

 

 

S K L E P 

 

 

Sprejme in potrdi se Letni delovni načrt Osnovne šole Kašelj, Kašeljska cesta 119 a, 

za šolsko leto 2019/2020, ki se začne izvajati 1. 9. 2019. 

 

 

 

 

Ljubljana, september 2019 

 

 

 

ravnatelj: 

dr. Jernej Šoštar 

predsednica sveta šole: 

Mateja Svet 

 


