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1. ZAKONSKE PODLAGE
Načrtovanje Letnega delovnega načrta – LDN šole nam narekujejo zakonski predpisi, ki so podlaga
za načrtovanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela in razvoja šole. V letnem delovnem
načrtu konkretiziramo posamezne naloge, izvajalce ter termine izvedbe posameznih ciljev
osnovnošolskega izobraževanja ter poslanstva in vizije šole.
Namenjen je delavcem šole, učencem in staršem, članom organov upravljanja šole in upravnim
organom na občinski in državni ravni. Pri izvajanju zastavljenega programa šola sodeluje z mnogimi
inštitucijami, predvsem z ustanoviteljico, Občino Izola, ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport.
Temeljne zakonske podlage so:
● Zakon o osnovni šoli,
● Učni načrti za posamezna predmetna področja,
● Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Vojke Šmuc Izola,
● Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
● Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
● Zakon o šolski prehrani,
● Zakon o delovnih razmerjih,
● Zakon o šolski inšpekciji,
● Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
● Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
● Zakon o varnosti cestnega prometa,
● Zakon o varovanju osebnih podatkov,
● Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole,
● Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli,
● Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
● Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli,
● Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli,
● Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole,
● Pravilnik o šolski prehrani,
● Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli,
● Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov,
● Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti,
● Pravilnik o računovodstvu,
● Pravilnik o financiranju šole v naravi,
● Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanja,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti,
Deklaracija o otrokovih pravicah,
Uredba o varstvu osebnih podatkov,
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva,
Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole,
Smernice za delo svetovalne službe,
Predmetnik osnovne šole, prilagojen slovenskim šolam na dvojezičnem območju,
Akt o sistemizaciji delovnih mest,
Navodila NIJZ za preprečevanje okužbe COVID -19.

Letni delovni načrt šole izhaja še iz:
● potreb otrok, staršev in okolja,
● materialnih, prostorskih in drugih pogojev,
● letnega poročila preteklega šolskega leta,
● evalvacij posameznih programov,
● samoevalvacijskega poročila,
● drugih dokumentov šole (poslovniki, notranja pravila šole).
Vsi dokumenti šole so dostopni na spletni strani šole, splošna šolska zakonodaja pa na svetovnem
spletu.
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2.SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI
2. 1. IME ŠOLE
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola je vpisana v sodni register pri Registrskem sodišču v Kopru, dne 21.
01. 2002, pod št. 10000400.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja. Dejavnost šole je javna služba, njeno izvajanje je v
javnem interesu. Šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki deluje pod imenom:
OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA – SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA, Prešernova
cesta 4, IZOLA.

2. 2. USTANOVITELJ
Otvoritev slovenske šole je bila 5. novembra 1945. Šolo je v skladu s takratnimi zakonskimi pogoji
ustanovila Občina Izola z odlokom št. 316-4/96 dne 08. 04. 1997.
Novi akt o ustanovitvi št. 600-28/2016, z dne 26.10.2017, je bil sprejet na občinskem svetu Občine
Izola dne 13.11.2017.

2. 3. ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš OŠ Vojke Šmuc Izola zajema:
● v naselju Izola in delu naselja Jagodje vse ulice severno od Prešernove ceste ter vzhodni del
od Kajuhove ulice do meje z občino Koper, razen hiš v vzhodnem delu Kajuhove ulice s
hišnimi številkami 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 in 11 (prostorski okoliš PO 18),
● naselje Dobrava,
● del naselja Jagodje, hiše s številkami 10 in od 17 do 92 (prostorski okoliš PO 53),
● fleksibilni okoliš: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Prešernova
cesta, Veluščkova ulica, Ulica OF, Ul. Mirke Kleva, Ul. Franeta Marušiča in Jagodje od št. 11
do 17 ter 23, 23a, 23b (PO 61)
● ter naselja: Baredi, Cetore (zaselek Medljan), Korte (zaselka Medoši in Draga), Malija
(zaselek Mala Seva), Nožed in Šared (zaselek Grbci).
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2. 4. VODSTVO ŠOLE
Šolo upravljajo ravnateljica in svet šole. Mandat ravnateljice traja pet let, to je od 1. 9. 2016 do 31.
8. 2021. Ravnateljici pri vodenju pedagoškega in poslovodskega dela pomagata izbrani pomočnici
ravnateljice. Podružnica Korte ima vodjo, ki jo je prav tako imenovala ravnateljica.
Delovna področja in naloge vodstvenih delavcev:
Ravnateljica
● oblikovanje letnega delovnega načrta in spremljanje izvajanja le-tega,
● razdelitev nalog ustreznim organom in posameznikom skladno z opisi del in nalog in
navodili glede na sprotne potrebe,
● skrb za razvojno naravnanost šole,
● načrtovanje, spremljanje in vodenje pedagoškega dela šole,
● načrtovanje, spremljanje in vodenje finančnega poslovanja šole,
● oblikovanje ključnih dokumentov šole,
● pregled in posodabljanje spletne strani šole skupaj z računalnikarjem,
● vnašanje razporeditve delavcev v portal Ministrstva – plačni sistem,
● uvajanje učinkovitega vzgojnega delovanja na šoli,
● zastopanje šole in povezovanje z okoljem,
● spremljanje dela strokovnih organov in vseh delavcev šole,
● izvajanje hospitacij pri pouku,
● izdelovanje poslovnih poročil,
● sodelovanje v svetu šole in svetu staršev,
● pregled in arhiviranje zapisnikov sej sveta šole in sveta staršev,
● sodelovanje z ustanoviteljem in s financerji šole,
● zagotavljanje zakonitosti dela šole,
● izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih programov šole,
● vodenje zakonitega kadrovanja,
● skrb za zakonitost pri napredovanju delavcev v nazive in plačne razrede,
● uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno, administrativno in tehnično delo,
● pripravljanje in vodenje pedagoških in redovalnih konferenc,
● pregled in arhiviranje zapisnikov pedagoških in redovalnih konferenc,
● vodenje in usmerjanje dela strokovnih aktivov, razrednikov in svetovalne službe,
● načrtovanje strokovnega izobraževanja na nivoju šole,
● analiziranje oblik in metod pedagoškega dela,
● sodelovanje na aktivih ravnateljev,
● vključevanje v strokovno izobraževanje,
● zastopanje šole v medijih in sodelovanje z mediji,
● opravljanje drugega dela po splošnih aktih šole, nalogu sveta šole, ustanovitelja in
državnih inštitucij.
Ravnateljica šole je IRENA SIVKA HORVAT.
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Pomočnici ravnateljice opravljata delo v tesnem sodelovanju, nujne naloge so spodaj navedene.
Pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

organizacija začetka šolskega leta,
sodelovanje pri pripravi poročil šole,
skupno načrtovanje letnega delovnega načrta šole,
pisanje kronike šole,
skrb nad vpisovanjem učencev v Zlato knjigo šole,
urejanje nadomeščanja odsotnih delavcev,
vodenje evidence opravljenih ur nadomeščanja in drugih ur pedagoških delavcev,
sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih, športnih,
tehniških dni ter projektov,
sodelovanje pri organizaciji in vodenju pedagoškega procesa,
pregled dokumentacije in spremljanje poteka pedagoškega procesa,
sodelovanje in skupno planiranje dela s strokovnimi delavci šole, šolsko svetovalno
službo, knjižničarko in sodelavci Podružnične šole Korte,
nadzor nad izvajanjem interesnih dejavnosti in opravljenih ur dodatne strokovne pomoči,
ki niso sistemizirane,
načrtovanje in usklajevanje dežurstev na šoli,
sodelovanje pri vodenju otroškega parlamenta,
sodelovanje pri izvajanju CAP programa na šoli,
sodelovanje pri delu in pri odkrivanju učencev, ki bi lahko bili nadarjeni,
koordiniranje oddajanja prostorov šole zunanjim najemnikom, vodenje mesečnih
obračunov,
občasno vodenje krajših usklajevalnih sestankov v dogovoru z ravnateljico,
sodelovanje v svetu staršev,
spremljanje opravljenih ur nadomeščanja učiteljev in mesečni vnos le-teh v program KPIS
z namenom izplačila,
koordinacija dela čistilk, urejanje nadomeščanj odsotnih delavcev,
strokovno izpopolnjevanje,
svetovalno delo v okviru 25 % deleža.
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Pomočnica ravnateljice Dejana OMERZA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

sodelovanje pri pripravi poročil šole,
skupno načrtovanje letnega delovnega načrta šole,
pomoč ravnateljici pri razporejanju delavcev skladno s sistemizacijo,
vodenje evidence delovnega časa učiteljev,
pomoč ravnateljici pri vnašanju razporeditev delavcev v portal Ministrstva – plačni sistem,
sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih, športnih,
tehniških dni ter projektov na predmetni stopnji,
sodelovanje pri organizaciji in vodenju pedagoškega procesa,
načrtovanje in usklajevanje dežurstev na predmetni stopnji,
sodelovanje v projektu MEPI,
vodenje usklajevalnih sestankov na predmetni stopnji v dogovoru z ravnateljico,
koordinacija dela čistilk, urejanje nadomeščanj odsotnih delavcev,
vodenje razvojnega tima na šoli,
strokovno izpopolnjevanje,
sodelovanje v svetu staršev,
poučevanje v okviru 45% obveznosti.

V času odsotnosti ravnateljice pomočnica ravnateljice po pooblastilu podpisuje dokumente in vodi
nujne zadeve.
Vodja Podružnične šole Korte Maja VARGAZON:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

oblikovanje in spremljanje izvajanja letnega delovnega načrta,
vodenje in organiziranje pedagoškega dela na podružnici,
spremljanje dela delavcev podružnice,
vodenje dela strokovnih organov podružnice,
oblikovanje poročil za podružnico,
nadziranje in zagotavljanje zakonitosti dela podružnične šole,
zastopanje in predstavljanje podružnice v skladu s pooblastili,
povezovanje podružnice z okoljem,
organiziranje nadomeščanja delavcev,
načrtovanje in usklajevanje vzgojno-izobraževalnega dela,
organiziranje interesnih in drugih oblik dejavnosti učencev,
opravljanje drugega dela po splošnih aktih šole in po navodilih ter zadolžitvah ravnatelja,
poučevanje,
udeležba na strokovnih izobraževanjih,
sodelovanje z vodstvom matične šole,
vključevanje v projekte skupaj z matično šolo ali projekte, ki so specifični za podružnico.
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2. 5. SVET ŠOLE
Svet šole šteje 11 članov. V sedanji sestavi je bil imenovan 14. 11. 2017, njegov mandat traja 4 leta.
V letošnjem šolskem letu načrtujemo 6 rednih sej sveta šole, eno korespondenčno, z namenom
sprotnega reševanja izzivov pa po potrebi skličemo še izredne seje.
Člani sveta šole so:
● predstavniki ustanovitelja: Vesna HROVATIN PEČARIČ, Alessandro GRISONICH, Mario
Gianni GERGETA,
● predstavniki staršev: Andrej TRUNKL, Mateja GAČNIK, Mitja PIRIH,
● predstavniki delavcev: Mojca PRISTOV FINK – predsednica, Mateja TOMAŽIČ –
podpredsednica, Maja VARGAZON, Tamara GRBAS, Veselinka JOVIĆ LEVAČIĆ.

Okvirne vsebine obravnave:
. seja sveta šole – september 2020
● Predstavitev in sprejem poročila Letnega delovnega načrta 2019/2020 (poročilo o
celotnem programu, analiza šolanja na daljavo, analiza učnega uspeha, samoevalvacijsko
poročilo, delovanje šolske skupnosti in šolskega parlamenta, delovanje komisij za:
prehrano, za načrt integritete, šolskega sklada, pritožbene komisije ...).
● Predstavitev in sprejem Letnega delovnega načrta 2020/2021 (statistična predstavitev
šole, predstavitev programa s kratkoročnimi cilji, šolskega koledarja, razširjenega
programa, šolske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, tretjega predmeta NPZ-ja
…).
● Seznanitev s pravilniki: Vzgojni načrt, Pravila o šolanju na daljavo, Pravila šolskega reda,
Hišni red, Pravilnik o statusu učencev, Načrt varnih šolskih poti, Navodila za opravljanje
izpitov …
● Časovnica postopka imenovanja ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026.
2. seja sveta šole – februar 2021
● Poročilo o inventuri za leto 2020,
● poslovno poročilo za leto 2020,
● računovodsko poročilo za leto 2020,
● predstavitev analize učnega in vzgojnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju,
● priprava na novo šolsko leto (število oddelkov, delavcev, razširjen program, izbirni
predmeti),
● ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice,
● kadrovski načrt, finančni načrt po proračunu občine in smernicah MIZŠ-a,
● aktivnosti po časovnici za imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026 (sklep
o razpisu, datum razpisa, časovna opredelitev pridobivanja mnenj: kolektiva, staršev,
Občine Izola).
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3. seja sveta šole – marec 2021
● aktivnosti po časovnici za imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026
(pregled pisnih prijav, oblikovanje zaprosil za mnenje kolektiva, staršev, Občine Izola)
4. seja sveta šole – april 2021
● Aktivnosti po časovnici za imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026
(Odpiranje pisnih mnenj : kolektiva, staršev, Občine Izola)
- glasovanje članov sveta šole in štetje glasov,
- oblikovanje pisnega sklepa sveta šole k izboru za ravnatelja,
- oblikovanje zaprosila na MIZŠ k soglasju za imenovanje ravnatelja.
5. seja sveta šole – maj 2021
● Imenovanje ravnatelja po pridobljenem soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport,
● soglasje k predlogu o nadstandardnih dejavnostih,
● cena prehrane, cena oddajanja prostorov šole,
● evalvacija letnega dela sveta šole,
● časovnica volitev za nov mandat sveta zavoda (november 2021)

2. 6. UPRAVNO-TEHNIČNI DELAVCI
Na šoli imamo na tem področju zaposlenih 27 delavcev, vendar so nekateri zaposleni v deležu.
Tajništvo
tajnica VIZ

Alisa KNEŽEVIČ

administratorka

Rahela VIŽMAN

Računovodstvo
računovodkinja

Veselinka JOVIČ LEVAČIČ

knjigovodkinja

Petra FRANTAR – 50%

Kuhinja
vodja kuhinje

Ema HLAJ

kuhar

Urban LENARČIČ ̶ 50 %

kuharica

Milkica RATKOVIĆ
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kuharica

Ankica TUTIĆ

kuharica

Klavdija VREČA

kuhinjska pomočnica

Suada MAKIĆ

kuhinjska pomočnica

Clara JEREMIĆ

kuhinjska pomočnica

Nevenka BERNETIČ

kuharica na PŠ Korte

Romina ZUDIĆ

kuhinjska pomočnica na PŠ Korte

Oriana RITOŠA

kuhinjska pomočnica

Arifa ČAUŠEVIĆ

Tehnično vzdrževanje šole
hišnik

Denis ŠKROPETA

hišnik

Valter BONACA

Čiščenje
Kristina BOGME

Gracijela BARILAR

Sadika SOFIĆ

Karmen VUKŠIĆ

Jasminka BEMBIĆ

Marina ŠTIFANIĆ

Konsuela RITOŠA

Lilijana STANOJEVIĆ ̶ PŠ Korte

Nataša UDOVIČ

Za obračun plač imamo sklenjeno pogodbo z zunanjo računovodsko službo: Netpro – Marina
ČAČIČ.
Pomoč pri nadzorovanju vhodov v šolo in pri lažjih opravilih izvaja delavka, zaposlena preko
projekta javnih del, Radmila ABRAMOVIČ.
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2. 7. ORGANIGRAM
POSLOVODENJE
PEDAGOŠKO VODENJE

RAVNATELJICA,
SVET ŠOLE
POMOČNICI RAVNATELJICE

OSNOVNA ŠOLA
Vojke Šmuc Izola

MATIČNA
ŠOLA

PODRUŽNICA
KORTE

Vzgojno-izobraževalna dela

Računovodsko knjigovodska dela

VODJA Podružnice
Učitelj:
- obvezni program
- razširjeni pr.
- DSP
- spremljevalec OPP
Svetovalna dela

učenci

-

šolska skupnost
parlament

- psiholog
- pedagog
- socialni pedagog
- socialni delavec
- zunanji mobilni za DSP

starši

-

poslovni sekretar
računovodja
knjigovodja
administrator

Oskrbovalno-prehrambna dela

- kuhar
- kuhinjski pomočnik

- svet staršev

knjižničnobibliopedagoška dela

tehnično-vzdrževalna
dela

- knjižničar bibliotekar

- hišnik
- čistilec
- javna dela

druga strokovna dela
-

računalnikar
laborant
organizator
prehrane
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3. CILJI OSNOVNOŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVANJA

V skladu z 2. členom Zakona o osnovni šoli sledimo sledečim dolgoročnim in kratkoročnim ciljem.

3. 1. DOLGOROČNI CILJI ŠOLE
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Zagotavljanje splošne izobrazbe,
vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja
posameznika,
razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v
slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v
italijanskem oziroma madžarskem jeziku,
vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter vedenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi,
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s tem razvijanje sposobnosti za
življenje v demokratični družbi,
doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za
nadaljevanje šolanja,
pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in
ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem ter razvijanje kritične moči
razsojanja,
razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,
seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,
omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvoja,
razvijanje nadarjenosti ter usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško
izražanje,
oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do okolja,
pridobivanje finančnih sredstev za ureditev šolskega poslopja in opreme,
pridobivanje finančnih sredstev za razširjen dodatni program.
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3. 2. KRATKOROČNI CILJI ŠOLE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Načrtno uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije v vsakdanji pouk,
nadgrajevanje formativnega spremljanja in ob tem spremljanje napredka slehernega
učenca,
uvajanje metode Fit4 kid v pouk – učenje z gibanjem,
vpeljevanje aksiomov teorije izbire v delo,
nadalje vzpostavljanje sistema enotnega vzgojnega delovanja,
vzgajanje k samostojnosti in odgovornosti učencev,
graditev kakovostnih odnosov ter sodelovanja med delavci šole, učenci in starši,
zviševanje ravni motivacije za branje,
uresničevanje medpredmetnega povezovanja,
sodelovanje v šolskih, lokalnih, državnih in mednarodnih projektih,
nadgrajevanje zavesti o zdravem in ekološkem načinu življenja.

3. 3. POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE
Poslanstvo šole
Zagotavljanje varnega in spodbudnega okolje za oblikovanje kritičnih, vedoželjnih, razgledanih,
motiviranih, odgovornih in strpnih ljudi, ki bodo okoljsko ozaveščeni in dejavni člani lokalne
skupnosti in širše družbe.
Vizija šole
Učenje v varnem in spodbudnem okolju povečuje kakovost življenja.
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4.ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV
4. 1.

ŠTEVILO UČENCEV V ODDELKIH
DČ

DK

SK

DČ

DK

SK

1.A

11

12

23

6.A

12

13

25

1.B

14

9

23

6.B

11

12

23

1.C

12

11

23

6.C

12

12

24

SK

37

32

69

6.D

10

11

21

SK

45

48

93

2.A

9

11

20

2.B

10

11

21

7.A

11

11

22

2.C

9

10

19

7.B

12

11

23

SK

28

32

60

7.C

11

11

22

7.D

12

10

22

SK

46

43

89

3.A

13

13

26

3.B

15

12

27

3.C

14

14

28

8.A

15

11

26

SK

42

39

81

8.B

14

12

26

8.C

11

14

25

4.A

11

10

21

SK

40

37

77

4.B

7

11

18

4.C

11

11

22

9.A

12

7

19

SK

29

32

61

9.B

11

8

19

9.C

12

8

20

SK

35

23

58

6.-9.R

166

151

317

VŠ

350

321

671

PŠ

31

27

58

PŠ,VŠ

381

348

729

5.A

16

12

28

5.B

16

11

27

5.C

16

12

28

SK

48

35

83

1.-5.r

184

170

354

1.K

5

7

12

2.K

7

2

9

3.K

9

6

15

4.K

8

5

13

5.K
SK

2
31

7
27

9
58
18

4. 2.

ŠTEVILO ODDELKOV JUTRANJEGA VARSTVA IN
PODALJŠANEGA BIVANJA
OŠ Vojke Šmuc Izola in Podružnica Korte
jutranje varstvo na OŠ Vojke Šmuc Izola

3 oddelki

podaljšano bivanje na OŠ Vojke Šmuc Izola

7,4 oddelka

podaljšano bivanje na Podružnici Korte

1,6 oddelka

jutranje varstvo na Podružnici Korte

1 oddelek

Iz tabele je razvidno število oddelkov, ki nam pripadajo glede na odobrene ure Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Organiziranih imamo 11 skupin, vendar po navodilih ministrstva
delo usklajujemo glede na spremljajoče interesne dejavnosti in druge aktivnosti ( združevanje
skupin).
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5. UČITELJI PO ODDELKIH,
PREDMETNIH PODROČJIH, UČNIH
SKUPINAH
5. 1. RAZREDNA STOPNJA
ODD.

RAZREDNIK

DRUGI UČITELJI V ODDELKU

1. a

Barbara Krkoč Umer

DU – Nataša Jožičič ( nadomešča Tina Marič) ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA –
Petra Fabčič

1. b

Ingrid Hrovatin

DU – Karmen Munda, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra Fabčič

1. c

Zrinka Ribič

DU – Karmen Munda, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra Fabčič

2. a

Patrizia Galbiati Pohajač

ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič,

2. b

Eneja Čulina

ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič

2. c

Tanja Poles

ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič

3. a

Darija Argenti

ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič

3. b

Dajana Paliska

ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič

3. c

Tomaž Mikeln

ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič

4. a

Mojca Pristov Fink

ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič

4. b

Tjaša Kuzelj

ITD – Ticijana Čeh, TJA – Nataša Horvat

4. C

Blanka Uršič

ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič

5. a

Maruša Šegec

ITD – Ticijana Čeh, TJA –, GUM – Tatjana Čeh,
TJA – Nataša Horvat

5. b

Melita Jelić

ITD – Ticijana Čeh, TJA –, GUM – Tatjana Čeh, TJA – Nataša Horvat

5. c

Mateja Tomažič

ITD – Ana Dobrinčič Orbanić, GUM – Tatjana Čeh, TJA – Mojca Zadnik

Vsi
oddelki
na RS

Eva Zorko

ŠPORT – 1 uro tedensko skupaj z učiteljicami
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5. 2. PREDMETNA STOPNJA
Razredništvo
ODDELEK

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

6. a

Stanka Zidarič

Marina Makor

6. b

Neva Slavec

Mojca Burgar

6. c

Katica Rožac Jerman

Alja Brečko

6. d

Andreja Gregorič

Maja Glavič

7. a

Debora Umer

Vesna Radkovič

7. b

Tamara Grbas

Nada Nikolič

7. c

Valentina Lenarčič

Nina Sorič

7. d

Franka Sakelšak

David Gobbo

8. a

Suzana Lovrič

Majda Lipovec

8. b

Klarisa Hrvatin

Mojca Zadnik

8. c

Deana Protner

Greta Vatovec

9. a

Alenka Balažic

Niki Antolović S.

9. b

Orjana Barič

Jože Zadnik

9. c

Gorazd Lah

Tatjana Čeh
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5. 3. UČITELJI PO PREDMETIH
PREDMET

ODDELKI

UČITELJ

slovenščina

7. a, 7. b, 7. d; 8 ./3., 8./4; 8./5

Deana Protner

slovenščina

6. a, b; 7. c; 9./3., 9./4.

Alenka Balažic

slovenščina

6. d,; 8./1., 8./2; 9./1., 9./2.

Majda Lipovec

slovenščina

6. c

Eneja Čosić Čulina

italijanščina

6. a; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c

Tamara Grbas

italijanščina

6. b, 6. c, 6. d

Ana Dobrinčič Orbanić

angleščina

5. c; 7. a, 7. c; 8./1., 8./3.; 9./1, 9./2.

Mojca Zadnik

angleščina

5. a, 5. b; 6. a, 6. b, 6.c, 6. d

Samanta Vižintin

angleščina

7. b; 7. d; 8./2., 8./4.; 8/5.; 9./3., 9./4.,

Suzana Lovrič

matematika

7. a, 7. c; 8./ , 8./ , 9./1., 9./2.

Valentina Lenarčič

matematika

6. a, 6. b; 8./1. 8/3.; 9./3

Neva Slavec

matematika

7. b, 7. d; 6.c, 6.d

Nada Nikolič

matematika

8./5.; 9./5.

Gorazd Lah

fizika

8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c

Gorazd Lah

geografija

6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c

Debora Umer

zgodovina

7. a, 7. b, 7. c, 7.d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9.b , 9. c

Vesna Radkovič

zgodovina

6. a, 6. b, 6. c, 6. d

Andreja Gregorič

državljanska in domovinska
kultura in etika

7.a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c

Andreja Gregorič

biologija

8. a, b, c

Orjana Barič

biologija

9. a, 9. b,
9. c

Orjana Barič
Franka Sakelšak

kemija

8. a, 8. b, 8. c

Orjana Barič

kemija

9. a, 9. b,
9. c

Orjana Barič
Franka Sakelšak

naravoslovje

7. a, 7. b, 7. c, 7. d

Sakelšak Franka

naravoslovje

6. a, 6. b, 6. c,

Katica Rožac Jerman
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6. d

Franka Sakelšak

laborant

8. a, b, c KEM; 9. b, c BIO

Katica Rožac Jerman

laborant

8. a, b, c Fiz, 9. c KEM 6.d NAR,9. a, b, FIZ

Orjana Barič

laborant

6. a, b, c, NAR; 8. a, b, c BIO,9. a bio

Franka Sakelšak

laborant

7. a, b, c, d NAR, 9.a,b KEM

Gorazd Lah

gospodinjstvo

6. a, 6. b, 6. c, 6. d

Katja Rožac Jerman,

tehnika in tehnologija

6. a, 6. b; 7. a, 7.b, 7.c

Mojca Burgar

tehnika in tehnologija

6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 8.c

Alja Brečko

tehnika in tehnologija

7.d, 8.a, 8.b, 8.c

Klarisa Hrvatin

likovna umetnost

6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c

Klarisa Hrvatin

glasbena umetnost

5. a, 5. b, 5. c, ; 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, ; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8.
c; 9. a, 9. b, 9. c

Tatjana Čeh

šport

6. a, 6. c; 7. a, 7.b; 8.c

Greta Vatovec

šport

6. c, 6. d; 7.c, 7.d; 8.a, 8.b; 9.a, 9.b, 9.c

Jože Zadnik

šport

6.a, 6.b; 7.a, 7.b; 8.b(dekleta), 8.c; 9.a (dekleta), 9.b (dekleta)

Niki Antolović Seyfert

šport

3.a; 6.b, 6.d; 7.c, 7.d; 8.a; 9.c

Maja Glavič

5. 4.

DELITEV UČENCEV NA SKUPINE

V oddelkih z več kot dvajsetimi učenci poteka pouk v učnih skupinah; pri športu, tehniki in
tehnologiji, gospodinjstvu in izbirnih predmetih: izbrani šport košarka, šport za sprostitev, šport za
zdravje, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, ples, urejanje besedil, multimedija in
računalniška omrežja.

5. 5. MANJŠE UČNE SKUPINE
Pri matematiki, slovenščini in angleščini imamo v 8. in 9. razredu skupine po sledečem razporedu:
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8. RAZRED
skupina/predmet

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

1. skupina

M. Lipovec

N. Slavec

M. Zadnik

2. skupina

M. Lipovec

V. Lenarčič

S. Lovrič

3. skupina

D. Protner

N. Slavec

M. Zadnik

4. skupina

D. Protner

V. Lenarčič

S. Lovrič

5. skupina

D. Protner

G. Lah

S. Lovrič

9. RAZRED
skupina/predmet

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

1. skupina

M. Lipovec

V. Lenarčič

M. Zadnik

2. skupina

M. Lipovec

V. Lenarčič

M. Zadnik

3. skupina

A. Balažic

N. Slavec

S. Lovrič

4. skupina

A. Balažic

G. Lah

S. Lovrič

5. 6. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Na šoli izvajamo dopolnilni pouk nad obsegom, določenim s sistemizacijo delovnih mest, saj
zaznavamo več potreb. Glede na to iščemo možnosti v smislu dodatnega dela za učitelje kot
doprinos svojih delovnih obveznosti. Nekateri učenci ga obiskujejo redno, nekateri pa občasno.
Obiskovanje dopolnilnega pouka je še posebej zaželeno za učence, ki jih nameravajo starši priglasiti
h komisiji za usmerjanje, da bi jim zagotovili dodatno strokovno pomoč, saj obiskovanje
dopolnilnega pouka predstavlja enega od ukrepov po 5-stopenjskem modelu pomoči otrokom.
K dodatnemu pouku povabimo učence, ki želijo pri posameznem predmetu poglobiti znanje ali se
želijo udeležiti tekmovanj iz nekaterih predmetnih področij. Dodatni pouk je tudi ena od ponudb za
nadarjene učence, vendar je dostopen vsem, ki želijo več razlage.
Od 1. do 5. razreda izvajajo dopolnilni in dodatni pouk razredničarka ter učiteljici italijanščine
in angleščine.
Od 6. do 9. razreda organiziramo dopolnilni pouk, ki ga ponudimo učencem z resnejšimi ali z
občasnimi učnimi težavami, priseljenim učencem in za učence, ki imajo popravne izpite. Poleg tega
nam pomagajo pri delu z učenci z učnimi težavami tudi zunanji sodelavci iz Društva prijateljev
mladine Izola, Medgeneracijskega centra Izola in Koper, študentje ter specialni pedagogi in
logopedinja v sklopu mobilne službe.
Vpisovanje k dopolnilnemu in dodatnemu pouku poteka v septembru, vendar imajo učenci
možnost vpisa tudi med letom.
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DOPOLNILNI POUK
Razredna stopnja
PREDMET

RAZRED

UČITELJ

slovenščina, matematika

1. a

B. Krkoč Umer

slovenščina, matematika

1. b

I. Hrovatin

slovenščina, matematika

1. c

Z. Ribič

slovenščina, matematika

2. a

P. Galbiati Pohajač

slovenščina, matematika

2. b

E. Čulina

slovenščina, matematika

2. c

T. Poles

slovenščina, matematika

3. a

D. Argenti

slovenščina, matematika

3. b

D. Paliska

slovenščina, matematika

3. c

T. Mikeln

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

4. a

M. Pristov Fink

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

4. b

T. Kuzelj

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

4. c

B. Uršič

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

5. a

M. Šegec

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

5. b

M. Jelić

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

5. c

M. Tomažič
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Predmetna stopnja
PREDMET

RAZRED

UČITELJ

matematika

7. r.

N. Nikolič

matematika

8. r., 6. r.

N. Slavec

matematika

9. r.

G. Lah

fizika

8. r., 9. r.

G. Lah

angleščina

6. r.

S. Vižintin

angleščina

7. r.

S. Lovrič

angleščina

8. r., 9. r.

M. Zadnik

zgodovina

6. – 9. r.

V. Radkovič

geografija

6. – 9. r.

D. Umer

kemija

8. a, b, c, 9. a, b

O. Barič

kemija

9. c

F. Sakelšak

biologija

8. a,b,c, 9. a,b,
9. c

O. Barič,
F. Sakelšak

naravoslovje

6. r., 7. r.

F. Sakelšak

slovenščina

8., 9. r.

M. Lipovec

slovenščina

6., 7. r.

A. Balažic

italijanščina

6. – 9. r.

T. Grbas
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DODATNI POUK
Razredna stopnja
PREDMET

RAZRED

UČITELJ

slovenščina, matematika

1. a

B. Krkoč Umer

slovenščina, matematika

1. b

I. Hrovatin

slovenščina, matematika

1. c

Z. Ribič

slovenščina, matematika

2. a

P. Galbiati Pohajač

slovenščina, matematika

2. b

E. Čulina

slovenščina, matematika

2. c

T. Poles

slovenščina, matematika

3. a

D. Argenti

slovenščina, matematika

3. b

D. Paliska

slovenščina, matematika

3. c

T. Mikeln

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

4. a

M. Pristov Fink

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

4. b

T. Kuzelj

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

4. c

B. Uršič

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

5. a

M. Šegec

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

5. b

M. Jelić

slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika

5. c

M. Tomažič
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DODATNI POUK
Predmetna stopnja
PREDMET

RAZRED

UČITELJ

matematika

8. r., 6. r.

N. Slavec

matematika

7. r.

N. Nikolič

matematika

9. r.

G. Lah

fizika

8. r., 9. r.

G. Lah

angleščina

8. r.

S. Lovrič

angleščina

9. r.

S. Lovrič

zgodovina

6. – 9. r.

V. Radkovič

geografija

6. – 9. r.

D. Umer

kemija

8. a,b,c, 9. a,b

O. Barič

biologija

8. a,b,c, 9. a,b
9. c

O. Barič,
F. Sakelšak

naravoslovje

6. r.

F. Sakelšak

naravoslovje

7. r.

F. Sakelšak

slovenščina

6., 7. r.

A. Balažic

slovenščina

8., 9. r.

M. Lipovec

italijanščina

6. – 9. r.

T. Grbas
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5. 7. IZBIRNI PREDMETI
➢ Obvezni IP
št.

predmet

učitelj

razred

1.

nemščina

N. Horvat

7.

2.

nemščina

N. Horvat

8.

3.

nemščina

N. Horvat

9.

4.

sodobna priprava hrane

K. Rožac Jerman

7.

6.

ples

N. Antolović Seyfert

7.

7.

izbrani šport košarka

N. Antolović Seyfert

7.

8.

izbrani šport odbojka

M. Glavič

7.

9.

likovno snovanje 1

Klarisa Hrvatin

7.

10.

likovno snovanje 2

Klarisa Hrvatin

8.

11.

likovno snovanje 3

Klarisa Hrvatin

9.

12.

urejanje besedil

G. Novak

7.

13.

multimedija

G. Novak

8.

14.

računalniška omrežja

G. Novak

9.

15.

šport za sprostitev

G. Vatovec, N. Antolović

8.

16.

šport za zdravje

J. Zadnik

9.

17.

španščina 1

M. Avsenak Zobec

7.

18.

španščina 2

M. Avsenak Zobec

8.

19.

španščina 3

M. Avsenak Zobec

9.

20

kitajščina

T. Vilotič

7.

21.

turistična vzgoja

D. Umer

7.

22.

srečanje s kulturami in načini življenja

A. Gregorič

8. r.; 9. r.

23.

filmska vzgoja 1

K. Hrvatin

7.

24.

filmska vzgoja 2

D. Protner

8.
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25.

filmska vzgoja 3

K. Hrvatin

9.

➢ Neobvezni IP
št.

predmet

učitelj

razred

1.

angleščina

P. Fabčič

1.

2.

nemščina

N. Horvat

4., 5., 6.

3.

športna dejavnost

M. Glavič

4., 5., 6.

4.

računalništvo

G. Novak

4., 5., 6.

5. 8. PREDMETNIK
od 1. do 5. razreda
RAZRED
PREDMET

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

3

105

3

105

1
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družba
spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

105

naravoslovje in tehnika
gospodinjstvo
šport

3

105

neobvezni izbirni
predmet

2
TJA

70
TJA

prvi tuji jezik

3

2

105

70

3

2

30

105

70

3

105

3

105

2/1

70/3
5

2/1

70/35

2

70

3

105

dopolnilni, dodatni pouk

1

35

1

35

1

35

oddelčna ura

1

35

1

35

0,5

17,5

0,5

17,5

kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

3 dni

naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

4 dni

športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

število predmetov

8

8

8

9

10

tedensko ur pouka

22 + 2 NIP
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27

25,5

27,5

število tednov pouka

35

35

35

35

35

od 6. do 9. razreda
RAZRED
PREDMET

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

T

L

T

L

T

L

T

L

slovenščina

5

175

4

140

3,5

122,5

4,5

144

italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

64

matematika

4

140

4

140

4

140

4

128

angleščina

4

140

4

140

3

105

3

96

likovna umetnost

1

35

1

35

1

35

1

32

glasbena umetnost

1

35

1

35

1

35

1

32

geografija

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

1

35

1

35

fizika

2

70

2

64

kemija

2

70

2

64

biologija

1,5

52,5

2

64

dom. in drž. kultura in etika

naravoslovje

2

70

3
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105

tehnika in tehnologija

2

70

gospodinjstvo

1,5

52,5

šport

3

105

obvezni izbirni predmeti

1

35

1

35

2

70

2

70

2

64

2/3

70/105

2/3

70/105

2/3

64/96

neobvezni izbirni predmet

2/1

70/30

dopolnilni, dodatni pouk

1

35

1

35

1

35

1

32

oddelčna ura

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

16

2

70

2

70

2

70

drugi tuji jezik
kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

4 dni

športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

število predmetov

12

13/14/15

15/16/17

13/14/15

tedensko ur pouka

27,5

29/30

29,5/30,5

29,5/30,5

število tednov pouka

35

35

35
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5. 9. JUTRANJE VARSTVO
Za učence 1. razreda izvajamo brezplačno jutranje varstvo, za učence od 2.– 5. razreda je jutranje
varstvo plačljivo.
V jutranjem varstvu učenci ob različnih vzgojno-izobraževalnih in sprostitvenih aktivnostih
aktivno, v spremstvu učiteljev počakajo na pričetek pouka. Tudi letos bomo v jutranjem varstvu v
sklopu zdravstveno-higienske vzgoje izvajali »minuto za zdravje«. Poleg tega bomo v okviru
projekta FIT4KID izvajali gibalne aktivnosti po programu.
Letos je v jutranje varstvo vključenih 70 učencev. Od 7.15 do 7.30 imajo zajtrk.

5. 10. PODALJŠANO BIVANJE – PB
Podaljšano bivanje je prav tako namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega
bivanja učenci utrdijo naučene vsebine ob skupnem opravljanju domačih nalog. Učitelji skrbijo tudi
za sprostitvene, športne, družabne in socialne igre. V podaljšano bivanje je vključenih 95 % učencev
razredne stopnje.
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Učitelji podaljšanega bivanja tesno sodelujejo z učitelji razredniki z namenom enotnega vzgojnega
in izobraževalnega delovanja.
Poleg usmerjenega opravljanja domačih nalog je namen podaljšanega bivanja ta, da otrok v
sprostitvenih dejavnostih in ob dobrem počutju preživi čas v družbi vrstnikov, da si ob igri
pridobiva življenjske izkušnje in pravila za zdrav način življenja, da se vsak dan telesno razgiba in
ob sproščenih odnosih ustvarja pogoje za primerno komunikacijo med vrstniki in odraslimi.
V šolskem letu 2020/2021 bomo še naprej v oddelke jutranjega varstva in v 1., 2., r. podaljšanega
bivanja vnašali elemente pedagogike Montessori ter spodbujali bralno pismenost. V času
podaljšanega bivanja bomo ponudili tudi pester izbor interesnih dejavnosti.
RAZPORED SKUPIN
skupina

oddelki

učitelj

urnik

1.

1.a, 5.b

U. Perme (do vrnitve T. Lipičar)

12.05 (12.55)–16.15

2.

1.b, 5.c

A. Šumanova

12.05 (12.55)–16.15

3.

1.c, 5.a

K. Lazar

12.05 (12.55)–16.15

4.

2.a, 2.b

A. Kerševan, M. Glavič

glede na zaključek pouka in interesne
dejavnosti

5.

2.c, 2.b

N. Škrbina

glede na zaključek pouka in interesne
dejavnosti

6.

3.a

D. Omerza, D. Gobbo

glede na zaključek pouka in interesne
dejavnosti

7.

3.b

S. Zidarič

glede na zaključek pouka in interesne
dejavnosti

8.

3.c

T. Marič, A. Gregorič

glede na zaključek pouka in interesne
dejavnosti

9.

5.a, 5.b, 5.c

A. Brečko, D. Gobbo

glede na zaključek pouka in interesne
dejavnosti

10.

4.a, 4.b, 4.c

E. Zorko, T. Marič, A. Šumanova

glede na zaključek pouka in interesne
dejavnosti

Pričetek podaljšanega bivanja je fleksibilen – odvisen od časa zaključka pouka; zaključi se ob 16.15,
dežurstvo traja do 16.45.
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Dejavnosti v PB
ura

čas

dejavnost

1.

12.05–12.55

kosilo

2.

12.55–13.45

samostojno učenje

3.

13.45–14.35

popoldanska malica, krajša rekreativna dejavnost

4.

13.45–14.35

ustvarjalne delavnice

5.

14.35–15.25

usmerjen prosti čas

6.

15.25–16.15

sprostitvena dejavnost

7.

16.15–16.45

dežurstvo

Vodja aktiva podaljšanega bivanja je Aleksandra ŠUMANOVA.
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6. DRUGI STROKOVNI DELAVCI NA
ŠOLI

psihologinja: Nina LOKOVŠEK, do vrnitve s porodniškega dopusta jo nadomešča Marina MAKOR
pedagoginja: Lenčka PRELOVŠEK
socialna pedagoga: Nataša VODOPIVEC, David GOBBO
specialni pedagoginji: Andreja BUKOVNIK, Nina SORIĆ
knjižničarki: Maja NAGODE MIKLIČ, Anja DEVETAK
računalnikar: Gorazd NOVAK
organizatorka prehrane: Veronika ZUBIN
zaposlena na projektu: Ester KORELIČ

6. 1. ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
Šolsko svetovalno delo bodo v šolskem letu 2020/21 opravljali: psihologinja, pedagoginja, specialni
in rehabilitacijski pedagoginji, socialna delavka in socialna pedagoga.
Program dela psihologinje:
 vpisi in izpisi učencev, razen vpisa šolskih novincev (urejanje postopkov, koordinacija na
šoli, računalniške evidence),
 delo z učenci v postopkih usmerjanja po petstopenjskem modelu,
 delo z učenci s težavami v socialnem prilagajanju,
 vodenje z zakonom predpisane dokumentacije šolske svetovalne službe,
 sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci,
 sodelovanje pri šolskih projektih,
 posvetovalno delo s strokovnimi sodelavci,
 strokovno izobraževanje,
 poklicna orientacija in vpis v srednjo šolo za višje razrede (9. razred: predstavitev postopka
prijave in vpisa v srednjo šolo, roditeljski sestanek za starše, svetovalni razgovori z učenci,
organizacija delavnic poklicnega usmerjanja, izpolnjevanje prijavnic za vpis…), svetovanje
glede vpisa na Ljudsko univerzo Koper (za učence, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost,
niso pa uspešno zaključili vseh razredov),
 testiranje nadarjenih otrok (odkrivanje in testiranje, seznanjanje staršev, učencev in
učiteljev o rezultatih, sodelovanje pri pripravi IP…).
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Šolska psihologinja bo izvajala tudi dodatno strokovno pomoč v obsegu 6 ur in individualno in
skupinsko pomoč v obsegu 1 ure. Delo v okviru dodatne strokovne pomoči bo obsegalo:







sestavo individualiziranega programa za otroke z DSP,
redne sestanke s starši otrok in evalvacija IP-jev,
redno in sprotno nudenje pomoči, ki se prilagaja potrebam otrok,
zapise sestankov strokovnih skupin, sklepov o imenovanju strokovnih skupin, izvajanja
svetovalnih storitev,
pomoč pri zbiranju in pisanju dokumentacije ob usmerjanju otrok z odločbami in
učenje posluha do učencev, ki imajo dodeljeno dodatno strokovno pomoč.

Šolska psihologinja je v 70 % deležu Nina LOKOVŠEK, do vrnitve s porodniškega dopusta jo
nadomešča Marina MAKOR.
Program dela pedagoginje:
 svetovanje in pomoč učencem v 1. in 2. triadi pri učno-vzgojni problematiki ali drugih
težavah,
 posvetovalno delo z učitelji in s starši glede posameznega ali skupinskega primera,
 sodelovanje z učitelji pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji individualne in skupinske
pomoči ter opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela,
 koordinacija med izvajalci in evidenca pomoči učencem na šoli,
 posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole in z zunanjimi strokovnjaki,
 analitično-raziskovalno spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela (analiza učnega uspeha,
NPZ-ja),
 izvajanje del namestnice ravnateljice za aktivnosti v zvezi z NPZ-jem,
 urejanje obrazcev za pedagoška poročila ob ocenjevalnih obdobjih,
 izvedba vseh aktivnosti v zvezi z vpisom šolskih novincev,
 vodenje postopkov šolanja na domu,
 koordinacija pedagoške in študijske prakse na šoli,
 vodenje in aktivnosti na podlagi Načrta integritete,
 izdelava analize pedagoškega dela na šoli ob ocenjevalnih obdobjih,
 vključevanje v strokovno izobraževanje.
Šolska pedagoginja bo opravljala tudi 6 ur individualne in skupinske pomoči in 1 uro dodatne
strokovne pomoči. V okviru tega bodo opravljeni razgovori z učitelji in s starši učencev, ki
potrebujejo pomoč. Izdelan bo tudi program dela z učenci. Delo bo potekalo po načelu realitetne
terapije, bralnih učnih strategij, formativnega spremljanja učenčevega napredka, šolske mediacije,
konkretnega didaktičnega materiala.
Pedagoginja v deležu 75% je Lenčka PRELOVŠEK.
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Program dela socialne delavke:
 iskanje in nudenje ustreznih oblik pomoči družinam s socialno-ekonomskimi težavami,
 koordinacija in spremljanje dela z učenci, ki jim zunanji sodelavci nudijo socialnopedagoško pomoč,
 delo z otroki, ki imajo težave na področju vedenja, odstopajoče čustvene in osebnostne
težave (individualne obravnave),
 izvajanje preventivnega programa proti nasilju in koordiniranje dela ter sodelovanje z
zunanjimi strokovnjaki pri obravnavanju omenjene problematike,
 strokovno izobraževanje.
Socialna delavka je v 25 % deležu Vanja LUKEŽIČ.
Program dela socialnih pedagogov:
 izvajanje in koordinacija dodatne strokovne pomoči v skladu z odločbami za učence s
čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami,
 oblikovanje individualiziranih programov v sodelovanju s starši in učitelji,
 komunikacija in usklajevanje dela z zunanjimi institucijami,
 izvajanje skupinskih oblik dela po metodah Šole osebnosti,
 skupinske oblike dela z nadarjenimi učenci,
 sodelovanje v postopkih usmerjanja za učence s čustvenimi in vedenjskimi težavami/
motnjami.
 v času morebitnega šolanja na daljavo bomo okrepili podporo otrokom in staršem/
skrbnikom.
Socialna pedagoga sta Nataša VODOPIVEC in David GOBBO.
David Gobbo bo opravljal 4 ure v oddelkih podaljšanega bivanja.
Program dela specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj:
 izvajanje dodatne strokovne pomoči v skladu z odločbami o usmeritvi,
 koordinacija dodatne strokovne pomoči z izvajalci,
 koordinacija v postopkih usmerjanja,
 oblikovanje individualiziranih programov,
 sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in institucijami,
 izobraževanje kolektiva o specialno pedagoškem področju,
 lastno strokovno izobraževanje.
Specialni pedagoginji sta Andreja BUKOVNIK in Nina SORIĆ
Andreja Bukovnik bo v okviru svojega dela vodila postopke usmerjanja na šoli in pri tem sodelovala
z vodstvom, učitelji, starši, učenci in zunanjimi inštitucijami v teku pridobivanja odločb o usmeritvi.
Vsebinsko se delo svetovalne službe prilagaja aktualnim potrebam šole. Stremeli bomo k
uresničevanju načela strokovne avtonomnosti v skladu s Programskimi smernicami za svetovalno
službo.
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Šolsko svetovalno delo bo koordinirala Lenčka PRELOVŠEK.

6.2. PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE
Šolska knjižnica je informacijsko središče, ki se vključuje v pouk ter v vzgojo in izobraževanje
učencev.
Interno bibliotekarsko strokovno delo zajema:
 nabavo knjižničnega gradiva (knjižno in neknjižno gradivo), ki pokriva vsa predmetna
področja,
 strokovno bibliotekarsko obdelavo knjižničnega gradiva (računalniška obdelava gradiva,
program COBISS),
 nabavo opreme, urejanje in strokovno postavitev knjižničnega gradiva ter seznanjanje
uporabnikov knjižnice s knjižničnimi novostmi in drugimi novostmi, ki so povezane z
delovanjem šolske knjižnice,
 vodenje statistike in druge dokumentacije o knjižničnem gradivu, o uporabi in izposoji
gradiva,
 vodenje dokumentacije o bralni znački in sestavljanje priporočilnih seznamov za bralno
značko,
 spremljanje novosti na knjižnem trgu,
 sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole ter z administrativnim osebjem,
 sprotno pregledovanje temeljne knjižne zaloge – popravilo poškodovanih knjig ter skrb za
odpis zastarelih, poškodovanih ali izgubljenih knjig,
 sodelovanje s knjigarnami in z založbami,
 oblikovanje letnega delovnega načrta,
 oblikovanje letne priprave na pouk (KIZ – knjižnična informacijska znanja, knjižničarski
krožek).
Pedagoško delo zajema:
 individualno bibliopedagoško delo ob izposoji (v prehodnem obdobju izposoja v WINKNJ in
COBISS-u),
 motiviranje učencev za obisk knjižnice, uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih
virov v njej,
 vzgajanje zanimanja za branje, svetovanje in pomoč učencem pri izbiri leposlovnih,
posamezni starosti primernih knjig, ter pomoč in svetovanje pri iskanju strokovne
literature in drugih virov informacij,
 navajanje učencev na samostojno iskanje knjižničnega gradiva,
 spodbujanje otrok za sodelovanje pri bralni znački in druge aktivnosti ob tem,
 bibliopedagoško delo z oddelki in s skupinami,
 pedagoške ure z oddelki in priprava na ure knjižnično informacijskih znanj v sodelovanju z
učitelji,
 pripravo knjižnih ugank in pomoč pri reševanju le-teh,
 razstave knjižnih novosti, obeleženje aktualnih dogodkov, spominskih dni,
 delo z mladimi bralci.
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Cilj knjižničnih informacijskih znanj
Pri predmetu KIZ se učenci navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter
zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za
knjigo in motivaciji za branje. Z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov
spoznavajo probleme in se učijo strategij reševanja problemov. Razvijajo tudi različne spretnosti,
kot so komunikacijske, informacijske, raziskovalne itd. Izpeljane bodo ure KIZ za učence od 1. do 9.
razreda.
Knjižnično informacijska znanja po triletjih
1. triletje
● Učenec se navaja na vzdušje knjižničnega prostora,
● spoznava ureditev knjižnice,
● uči se primernega obnašanja v knjižnici,
● seznani se s postopkom izposoje in vračanja gradiva,
● spozna starostni stopnji primerno leposlovno in poučno gradivo (knjižno in neknjižno),
● postaja samostojni bralec,
● zna uporabljati osnovne storitve v šolski knjižnici,
● motivira se za branje.

●
●

triletje
Učenec spozna knjigo kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici,
spozna pot knjige od ustvarjalca do uporabnika,
seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za njeno
identifikacijo,
postopoma spoznava sekundarne informacijske vire,
zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikon.

3.
●
●
●
●
●
●
●

triletje
Učenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni družbi,
razlikuje med podatkom in informacijo,
uporablja različne iskalne strategije,
spoznava globalno informacijsko omrežje,
za potrebe raziskovalnega in projektnega dela spozna pojme citat, citiranje in referenca,
uporablja informacijske vire za samostojno reševanje problemov in zbira različne podatke,
postane samostojen uporabnik knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.

2.
●
●
●

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli zajema:
● posvete o nakupu novosti za knjižnico: leposlovnih knjig, priročnikov, delovnih zvezkov,
učbenikov …,
● pripravo knjig za bralno značko, domače branje in drugo branje v šolski knjižnici,
● sodelovanje na strokovnih, pedagoških in drugih konferencah ter v strokovnih aktivih,
● seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici,
● letno pripravo na pouk knjižnično informacijskih znanj – KIZ.
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Druge naloge:
● sodelovanje pri organizaciji posebnih dni na šoli,
● koordinatorstvo bralne značke,
● vodenje učbeniškega sklada in drugih aktivnosti v zvezi z naročilnicami za delovne zvezke
in šolske potrebščine,
● knjižničarski krožek,
● nadomeščanje odsotnih učiteljev,
● spremstva učencev,
● postopen prehod na Cobiss.
Knjižnica na PŠ Korte
● Mini knjižnica bo delovala ob petkih od 12.00 do 15.00.
● Izpeljane bodo ure KIZ za učence od 1. do 5. razreda.
Učbeniški sklad
Šola omogoča učencem, da si učbenike brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada. Skrbnica
učbeniškega sklada je Anja DEVETAK.
Knjižničarki na šoli sta Maja NAGODE MIKLIČ in Anja DEVETAK.
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7. PROGRAM DELA RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti opravlja dela in naloge, določene s predpisi, z
letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda. Osnovna naloga
računalnikarja je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo
računalnika. Dejavnosti računalnikarja so razporejene po naslednjih področjih.
Izobraževanje učiteljev
●
●
●

Računalnikar vzpodbuja in usmerja izobraževanje učiteljev za uporabo informacijske
tehnologije,
delavce šole obvešča o novostih na področju IKT,
delavce osvešča o varnosti pred virusi in skrbi, da dobijo ustrezno programsko opremo za
antivirusno zaščito.

Programska oprema
● Namešča programsko opremo,
● spremlja novosti in informira učitelje na področju izobraževalne programske opreme,
● skrbi za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli,
● skrbi za delovanje računalniške programske opreme (organizacija),
● skrbi za antivirusno zaščito v šolskem sistemu.

Strojna oprema
● Skrbi za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme (organizacija) in dodatne IKT
opreme (video kamere, fotoaparati, LCD projektorji, interaktivne table …),
● sodeluje s servisi za popravila strojne opreme, sporoča napake in naroča popravila v
soglasju z ravnateljem,
● skrbi za nabavo potrošnega materiala za potrebe IKT (CD/DVD mediji, barve za tiskalnike,
USB ključi, miške, tipkovnice …),
● vodstvu šole svetuje nabavo nove strojne opreme in sodeluje pri pripravi na natečaje za
nabavo programske in strojne opreme,
● učiteljem svetuje pri uporabi novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (interaktivne
table, LCD projektorji …).
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Drugo delo
● Sodeluje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda,
● vodi predpisano pedagoško dokumentacijo,
● ureja kabinet, računalniško in drugo opremo,
● upravlja s šolskim informacijskim sistemom (program za organizacijo šolskih obveznosti –
eAsistent),
● skrbi za ažurnost in urejenost e-zbornice in šolske spletne strani,
● vodi evidenco računalniške in IKT opreme na šoli in svetuje ter skupaj z ravnateljico vodi
plan in realizacijo nabave,
● izdeluje šolski urnik.
Delo na daljavo ob novi situaciji, nastali zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19
● Priprava spletnih učilnic za učitelje in učence,
● priprava baze podatkov v SIO.MDM sistemu za dostop učiteljev in učencev do učilnic kot
tudi do arnesovih poštnih naslovov,
● organizacija in izvedba predavanj za učitelje in učence (koordinacija z zunanjimi
predavatelji, priprava navodil, sodelovanje z ostalimi učitelji pri izvedbi) ter
● priprava in nameščanje aplikacij za učenje na daljavo.
Pedagoško delo
● Izvaja pouk računalništva pri izbirnih predmetih v 7., 8. in 9. razredu,
● izvaja pouk neobveznega predmeta računalništvo v 4., 5. in 6. razredu,
● nudi pomoč učiteljem pri izvedbi učnega procesa v računalniški učilnici.
Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti je Gorazd NOVAK.
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8. ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI
Zunanji strokovni sodelavci prihajajo iz:
- Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan,
- Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož,
- Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper,
- Centra za osebnostno rast.
Njihovo delo obsega predvsem delo z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe o usmeritvi
in potrebujejo pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Poleg tega pa zunanji
izvajalci v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter potrebami šole
sodelujejo tudi pri delu z učenci, ki sicer nimajo odločb o usmeritvi, vendar imajo težave pri učenju
in/ali socialnem vključevanju. Vsi delavci, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, so financirani s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož nam že vrsto let nudi logopedske obravnave, ki jih
v skladu s sistemizacijo plačuje Občina Izola. Žal je pomanjkanje logopedov na državnem nivoju
veliko, zato obravnave ne morejo zagotoviti v obsegu, ki bi ga potrebovali. V letošnjem šolskem letu
bodo obravnave in preglede na govornem področju izvajali na samem CKSG in ne več na šoli. Na šoli
bo potekala le dodatna strokovna pomoč logopeda po odločbi.
Iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše imamo v Izoli pomoč psihoterapevtke
Nerine Bonassin Battelli, ki je na voljo tri dni za potrebe celotnega izolskega vzgojnoizobraževalnega prostora.
Ob tem bomo sodelovali tudi z gospo Nevo Strel Pletikos iz Centra za osebnostno rast, ki bo še
naprej na naši šoli izvajala delavnice za učitelje in šolo za starše.
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Zunanji izvajalki dodatne strokovne pomoči sta:
● Deana LOZAR-ŠÖMEN
● Jožica SEVER
Program dela zunanjih sodelavcev zajema:
● izvajanje dodatne strokovne pomoči v skladu z ODLOČBAMI o usmeritvi,
● sodelovanje pri izdelavi Individualiziranih programov dela za učence,
● vodenje nekaterih strokovnih skupin za izdelavo Individualiziranih programov dela po
predhodnem dogovoru s šolo,
● pomoč pri detekciji učencev s težavami v razvoju in pri učenju,
● pomoč učiteljem pri konkretnem delu z učenci s posebnimi potrebami,
● diagnostične preglede in izbiro otrok za individualno obravnavo,
● strokovno obravnavo (individualno in skupinsko pomoč pri pouku, dejavnostih) v skladu z
odločbami o usmeritvi ali brez njih,
● sodelovanje s starši, z učitelji, s svetovalno službo, z zunanjimi strokovnjaki,
● implementiranje novih idej in pristopov dela z učenci s posebnimi potrebami,
● predavanja o temah z lastnih strokovnih področij,
● izvajanje svetovalnih storitev v skladu z ODLOČBAMI.
Govorilne ure zunanjih strokovnih sodelavcev potekajo v dogovoru s starši in šolo.
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9. TEMELJNI STROKOVNI ORGANI ŠOLE
9. 1. UČITELJSKI ZBOR
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor šole razpravlja o vsebinah na pedagoških
konferencah in drugih strokovnih sestankih v ožjih sestavih, ki jih sklicuje ravnateljica, ali
pomočnici po navodilu ravnateljice.
Učiteljski zbor bo:
● obravnaval in odločal o strokovnih vprašanjih, povezanih s poukom, oz. celotnim vzgojno
izobraževalnem delu na šoli,
● sodeloval pri nastajanju in izvajanju Letnega delovnega načrta in Poročila LDN-ja,
● razpravljal o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja ter njihovi izvedbi v skladu
s potrebami in predpisi,
● dajal mnenja ob napredovanjih strokovnih delavcev v nazive,
● glasoval in na podlagi večine glasov oblikoval mnenje za ravnatelja/ravnateljico v
mandatnem obdobju 2021-2026.
● odločal o vzgojnih ukrepih in opravljal druge naloge v skladu z zakonodajo.
Poleg učiteljskih konferenc bomo ob sredah imeli jutranje krajše posvetovalno-usklajevalne
sestanke z namenom zgodnje detekcije in učinkovitega pristopa k reševanju težav. Na teh sestankih
bomo obravnavali predvsem:
● sprotno učno-vzgojno stanje po oddelkih in posameznih učencev,
● oblikovanje načrtov pomoči,
● evalvacije dela s posamezniki,
● aktualna vprašanja.
Na učiteljskih konferencah bomo v šol. l. 2020/2021 sledili naslednjim okvirnim vsebinam:
● Informacijsko-komunikacijska tehnologija,
● pregled vsebin in ciljev po posameznih predmetih v zvezi s šolanjem na daljavo, v zvezi s
tem tudi preverjanje in ocenjevanje znanja,
● formativno spremljanje,
● program Fit4kid ,
● teorija izbire – predstavitev skupine, vključene v 2-letno izobraževanje,
● izvajanje programa šole: obvezni, neobvezni izbirni predmeti, manjše učne skupine, NPZ,
delovni zvezki in učbeniki, statusi učencev, šolska skupnost in parlament,
● analiza učnega uspeha v povezavi z rezultati NPZ-ja,
● delo s posameznimi skupinami učencev (z nadarjenimi, z učenci priseljenci, z učenci s
čustvenimi in z vedenjskimi težavami, z učenci z učnimi težavami),
● spremljanje zakonodaje.
Na konferencah pregledujemo in obravnavamo pedagoška vprašanja, cilje šole, izbrane tematike
45

in se seznanjamo z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalnega inštituta
za javno zdravje, Občine Izola, Zavoda za šolstvo, Republiškega izpitnega centra… ter načrtujemo
organizacijo dela v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
Tri do štiri tedne pred vsako redovalno konferenco bomo imeli orientacijsko konferenco z
namenom celostnega pregleda učno-vzgojnega stanja in načrtovanja izboljšav do redovalne
konference. Orientacijske konference bodo izvedene ločeno od 1. do 3. razreda, za 4. in 5. razred ter
od 6. do 9. razreda.
Ob zaključku ocenjevalnih obdobij bomo imeli redovalne konference, na katerih bomo
obravnavali učni uspeh učencev, učne navade in vedenje učencev, na podlagi česar načrtujemo
nadaljnje delo.
Nekatere vsebine, ki jih oblikujemo in obravnavamo na učiteljskih konferencah, so obravnavane
tudi v sklopu roditeljskih sestankov.
Ob nujnih primerih in aktualnih zadevah, obravnavi zakonodaje, napredovanjih v nazive … se bomo
sestali tudi izven načrtovanega programa.
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9. 2. PROGRAM DELA V UČITELJSKEM KOLEKTIVU
OBLIKA

VSEBINA

IZVAJALEC

september 2020
RS

●

Informacije ob pričetku šolskega leta: pravilniki, dokumenti
šole, nova zakonodaja, razširjeni program, pravilniki …

SA

●

Predlogi za prilagoditve vsebin glede na stanje po epidemiji

●

Predlog nabave in ureditve šolskih prostorov.

●

Prilagoditve za učence, ki imajo ISP, DSP in za priseljene učence

●

Izobraževanja s področja informacijsko komunikacijske
tehnologije.

UK

FIT4KID

●

razredniki, sorazredniki

strokovni aktivi
strokovni aktivi, vodstvo
svetovalna služba, vodje SA,
razredniki, izvajalci DSP
računalnikar-organizator
informacijskih dejavnosti,
zunanji izvajalec.
Barbara Konda

oktober 2020
UK

●

Potrditev statusov.

●

Pregled stanja, organizacija dela na šoli,
ukrepi in novosti.

●

Izobraževanja s področja informacijsko
komunikacijske tehnologije.

vodstvo, učiteljski
kolektiv

računalnikarorganizator
informacijskih
dejavnosti, zunanji
izvajalec

november 2020
UK

●

Pregled stanja, organizacija dela na šoli, ukrepi in novosti.

●

FIT4KID

vodstvo, učiteljski kolektiv
Barbara Konda

december 2020
UK

●

Formativno spremljanje – praksa na šoli.

●

Teorija izbire – predstavitev.

Učitelji
učitelji z licenco 2-letnega
izobraževanja
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januar 2021
1. ORK

●

Predlogi za izboljšave učno vzgojnega stanja pred ocenjevalno
konferenco

1. RK

●

Obravnava stanja v 1. ocenjevalnem obdobju.

razredniki, SD, vodstvo

vodje SA, vodstvo

februar 2021
RS

●
●

Analiza učnega in vzgojnega uspeha oddelka.
Seznanitev staršev z načinom pridobivanja mnenja staršev za
imenovanje ravnatelja

UK

●

Pregled stanja, organizacija dela na šoli, ukrepi in novosti.

razredniki

vodstvo, učiteljski kolektiv

marec 2021
SA, RT

●

●
●

Predlogi za novo šolsko leto: manjše učne skupine, obvezni in
neobvezni izbirni predmeti, DZ in učbeniki ter drugo učno
gradivo.
Predlog razporeditve del in nalog za 2020/2021.
FIT4KID

razvojni tim, strokovni aktivi,
vodstvo

Barbara Konda

SA,UK

●
●
●

Analiza učnega uspeha in vzgojne komponente.
Predlog razporeditve del in nalog 2020/2021.
Predlogi za novo šolsko leto: manjše učne skupine, obvezni,
neobvezni izbirni predmeti, DZ in učbeniki ter drugo učno
gradivo, okvirni razširjeni program s finančno sliko.

Lenčka Prelovšek, strokovni aktivi

UK

●

Volitve in skupno oblikovanje mnenja kolektiva k prijavljenim
kandidatom za ravnatelja v mandatnem obdobju 2021-2026.

Učiteljski kolektiv, predsednica
sveta zavoda

april 2021
UK
●

Priprava in izvedba NPZ na šoli

Lenčka Prelovšek, Vanja Lukežič
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maj 2021
2. ORK

●

Predlogi za ureditev učne in vzgojne situacije v oddelku,
določitev zadnjega dne pisnega ocenjevanja znanja,
zaključevanje ocen.

Učitelji, svetovalna služba,
vodstvo

RS

●

Seznanitev in soglasje: manjše učne skupine, izbirni predmeti,
DZ in učbeniki, prijava na prehrano v juniju, okvirni razširjeni
program s finančno sliko.
Pripombe staršev in učencev.

razredniki

●

junij 2021
SA

●

Poročilo o delu strokovnih aktivov v letu 2020/2021.

RK

●

Pregled učnega in vzgojnega uspeha ob 2. ocenjevalnem
obdobju.
Navodila za zaključek šolskega leta: dokumentacija, popravni
izpiti …

●

UK

strokovni aktivi
vodstvo, svetovalna služba,
razredniki

●

Načrtovanje ILDN 2021/2022.

vodstvo, učitelji

●

Izobraževanje s področja varovanja zdravja na delovnem
mestu za vse delavce šole.

Veronika Zubin

julij 2021

SA
UK

●
●
●

Vključitev kratkoročnih ciljev šole v program SA.
Priprava na novo šolsko leto.
Predlog programa dela strokovnih aktivov za 2021/2022.

●
●
●
●

Poročilo realizacije LDN za šol. l. 2020/2021.
Osnutek LDN-ja za šol. l. 2021/2022.
Razporeditev del in nalog za šol. l. 2020/2021 – osnutek.
Sprejetje razširjenega programa s finančno sliko.

strokovni aktivi

vodstvo, vodje SA, vodje
posameznih strokovnih dejavnosti

avgust 2021
RT

●
●

Program razvojnega tima v šol. l. 2021/2022.
Evalvacija 5-letnega razvojnega načrta, načrtovanje novega
za obdobje 5 let.

SA

●

Zaključevanje in sprejetje programa strokovnih aktivov.
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vodstvo, člani tima

strokovni aktivi

UK

●

Sprejetje kriterijev in meril za ocenjevanje znanja.

●
●
●

Poročilo o učnem uspehu po popravnih izpitih.
Novosti v šolski zakonodaji.
Sprejetje LDN-ja za šol. l. 2021/2022
Sprejem pravil šolskega reda, vzgojnega načrta.
Informacije ob pričetku šolskega leta.
Organizacija dela na šoli, ukrepi in novosti.

●
●
●

vodstvo,

učiteljski kolektiv,
organizatorka prehrane

SA – strokovni aktiv
RT – razvojni tim
ORK – orientacijska konferenca
UK – učiteljska konferenca
RK – redovalna konferenca
RS – roditeljski sestanek
Načrtovani program dela na UK je okviren, vsebine bomo dodajali glede na potrebe. Na konferencah
bodo 3x letno tudi potekala glasovanja kolektiva za napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
odvisno od tega, kdaj bodo predlogi pripravljeni. Na konferencah bodo potekali tudi izreki vzgojnih
opominov, ravno tako odvisno od tega, kdaj in ali bodo predlagani. Redno bomo obravnavali
pripombe in predloge ostalih deležnikov, to je učencev, staršev in širšega okolja
Vabila za učiteljske konference, ki bodo predvidoma enkrat mesečno v popoldanskem času, pošlje
vodstvo vsem po e Asistentu 3–5 dni prej.
Vsako sredo zjutraj bodo potekali sprotni usklajevalni sestanki, namenjeni sprotnemu reševanju
težav in predlogom sklepov na skupnih konferencah. Za te sestanke vodstvo ne pošilja posebnih
vabil.
Zapisnike sestankov vseh strokovnih skupnih pišejo strokovni delavci, določeni v ILDN-jih, oziroma
tisti, ki jih določi ravnateljica. Strokovni delavec v 3–5 dneh pošlje zapisnik v pregled ravnateljici
po e-pošti. Ravnateljica dokončen zapisnik naloži v e-zbornico.
V primeru nujnih zadev si ravnateljica pridržuje pravico do krajših rokov sklica strokovnih organov.
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9. 3. ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR – OUZ
OUZ sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Po
potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje
program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje usvajajo snov, odloča o vzgojnih ukrepih
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktualnimi potrebami.
V šolskem letu 2020/2021 se bodo OUZ sestajali po potrebi glede na tematiko v oddelku. Skličejo
jih razredniki.

9. 4. RAZREDNIK
●
●
●
●
●
●

Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka in
posameznih učencev,
sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo in vodstvom šole,
vodi predpisano dokumentacijo,
skrbi za pravočasen prenos informacij in se posvetuje o učencih,
predlaga ali odloča o načrtih pomoči za posamezne učence,
predlaga ali odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

9. 5. SORAZREDNIK
●
●
●
●
●

Pomaga razredniku pri izpolnjevanju dokumentacije,
pomaga pri pripravi in izvedbi roditeljskih sestankov,
pomaga voditi ali vodi oddelčno uro,
nadomešča odsotnega razrednika,
opravlja druge naloge v dogovoru z razrednikom in vodstvom šole.
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9. 6. STROKOVNI AKTIV
Strokovni aktivi šole natančneje obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja,
usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge naloge,
določene z LDN-jem.

ŠT.

STROKOVNI AKTIV

VODJA

1.

AKTIV 1. razreda

I. Hrovatin

2.

AKTIV 2. razreda

T. Poles

3.

AKTIV 3. razreda

T. Mikeln

4.

AKTIV 4. razreda

T. Kuzelj

5.

AKTIV 5. razreda

M. Tomažič

6.

AKTIV PB IN JV

A. Šumanova

7.

AKTIV SLJ

D. Protner

8.

AKTIV TJA

S. Lovrič

9.

AKTIV MAT-TIT-FIZ-RAČ

N. Nikolič

10.

AKTIV DRUŽBOSLOVJA

V. Radkovič

11.

AKTIV NARAVOSLOVJA

O. Barič

12.

AKTIV ITD

T. Grbas

13.

AKTIV ŠPORTA

N. Antolović Seyfert

14.

AKTIV SPREMLJEVALCEV OPP

I. Bračanov

Strokovni aktivi načrtujejo delo skladno z usmeritvami šole, vendar glede na specifike svojega
predmetnega področja. Spodaj so navedene okvirne smernice za delo.
1. sestanek: julij 2020
● Priprava predloga programa dela strokovnega aktiva,
● vključitev kratkoročnih ciljev v program SA,
● načrtovanje aktivnosti ob kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dnevih, posebnih
dnevih (dnevu šole, EKO dnevu, pustu, kulturnem prazniku, dnevu odprtih vrat šole …) s
finančnim načrtom,
● sprejetje razširjenega programa z okvirnim finančnim načrtom,
● načrtovanje medpredmetnega sodelovanja,
● predlogi za izobraževanje,
● priprava manjših učnih skupin in IZP.
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2. sestanek: avgust 2020
● Priprava in sprejetje letne priprave,
● zaključevanje in sprejetje programa SA,
● vključitev kratkoročnih ciljev šole in ciljev SA v letno pripravo,
● določitev in uskladitev ter sprejetje meril in kriterijev ocenjevanja znanja,
● letno načrtovanje vseh vrst preverjanja in ocenjevanja znanja,
● uskladitev učnih načrtov po horizontali in vertikali.
3. sestanek: februar 2021
● Analiza učnega uspeha in vzgojnega stanja ob koncu ocenjevalnega obdobja,
● obravnava realizacije ur pouka in predlogi za izboljšanje,
● obravnava pripomb staršev in učencev,
● obravnava problematike predmeta/-ov, PB,
● predlogi učiteljskemu zboru za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
● predlog manjših učnih skupin, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, učbenikov, DZ
in drugega učnega gradiva,
● predlog razširjenega programa z okvirnim finančnim načrtom,
● predlog razdelitve del in nalog za novo šolsko leto in vodij dejavnosti, programov, projektov,
● predlogi za ureditev šolskih prostorov ter nabavo učne opreme in pripomočkov.
4. sestanek: junij 2021
● Priprava in sprejetje Poročila SA,
● analiza učnega uspeha in vzgojne problematike ob koncu šol. l.,
● analiza rezultatov NPZ-ja na šoli,
● obravnava realizacije ur pouka in predlogi za izboljšanje,
● obravnava pripomb staršev in učencev,
● obravnava problematike predmeta/-ov, PB,
● predlogi učiteljskemu zboru za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Vsebina drugih dejavnosti SA na letni ravni
● Obravnava nove zakonodaje in pravilnikov,
● obravnava učnih načrtov in usklajevanje z letno pripravo,
● obravnavanje načinov dela z otroki s posebnimi potrebami in s priseljenimi učenci,
● aktivnosti po konceptu dela z nadarjenimi učenci,
● priprava in izvedba šolskih, občinskih, področnih, državnih tekmovanj,
● spremljanje raznih razpisov, natečajev … in prijavljanje nanje,
● načrtovanje in usklajevanje sodelovanja s starši,
● poročanje udeležencev izobraževanja SA ali UZ,
● sodelovanje v študijskih skupinah, s fakultetami, ZRSŠ, lokalno skupnostjo …,
● evalvacija pouka,
● priprava ustnih vprašanj in pisnega preizkusa znanja za popravne ali razredne izpite,
● druge strokovne naloge, določene z LDN-jem.
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Strokovni aktivi po vertikali
Nosilec uvajanja novosti oziroma spreminjanja je predvsem šola sama ob podpori vodstva šole.
Temelj dela strokovnega aktiva je uresničevanje vzgojno-izobraževalnega procesa v skladu s
predpisanim učnim načrtom in strokovnim delom, ki je s tem povezano. Področja medpredmetnega
sodelovanja so možna pri pouku, ocenjevanju posameznega izdelka, dnevih dejavnosti, izdelkih
učencev – raziskovalnih, seminarskih nalogah, plakatih …
AKTIVI PO VERTIKALI:
DRUŽBOSLOVJE

od 1. do 9. r.

D. Umer

MATEMATIKA

od 1. do 9. r.

N. Slavec

ŠPORT

od 1. do 9. r.

G. Vatovec

SLJ

od 1. do 9. r.

D. Protner

TJA

od 1. do 9.r.

S. Lovrič

Sestanek strokovnih aktivov po vertikali poteka dvakrat letno z namenom vertikalnega in
horizontalnega, medrazrednega in medpredmetnega načrtovanja, načrtovanja letne učne priprave
glede na rezultate športno vzgojnega kartona … Program strokovnega aktiva sprejme vsak
posamezni strokovni aktiv.

54

9. 7. ŠOLSKI RAZVOJNI TIM
Šolski razvojni tim je ožji posvetovalni organ ravnateljice in hkrati tudi pedagoški kažipot na šoli.
Spodbujal bo uvajanje sprememb, usmerjanje in evalvacijo izboljšav ter predlagal načine za
diseminacijo pridobljenih znanj v pedagoški proces. Načrtovali, spremljali in evalvirali bomo
dolgoročni razvojni načrt šole.
Bistvene okvirne vsebine dela se bodo nanašale na:
● načrtovanje vsebin učenja informacijsko komunikacijske tehnologije za vse deležnike
(učitelje, učence, starše),
● nadaljnje vnašanje ideje formativnega spremljanja v kolektiv,
● načrtovanje izboljšav za razvijanje višjega nivoja komunikacije,
● spodbujanje aksiomov teorije izbire,
● pedagoško področje in vprašanja,
● cilje, vizijo in poslanstvo šole,
● načrte, pobude in evalvacijo določene dejavnosti,
● reševanje tekoče problematike,
● posredovanje informacij strokovnim aktivom.
Članice šolskega razvojnega tima so: učiteljice Dajana PALISKA, Neva SLAVEC, Blanka URŠIČ,
Debora UMER, Petra MEKIŠ in Tamara GRBAS; pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK, predsednica sveta
šole Mojca PRISTOV FINK, organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, pomočnici ravnateljice Vanja
LUKEŽIČ in Dejana OMERZA ter ravnateljica Irena SIVKA HORVAT.
Vodja razvojnega tima bo izbrana na 1. srečanju v septembru.
Šolski razvojni tim se bo sestal predvidoma štirikrat letno, na pobudo ali po potrebi pa lahko tudi
večkrat.

9. 8. NAČRT IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE
DELAVCE
Izobraževanju pripisujemo velik pomen. Letos bomo dali prednost izobraževanju s področja
informacijsko komunikacijske tehnologije za vse deležnike. Ta izobraževanja bodo potekala na
konferencah, znotraj aktivov, študijskih skupin. Še naprej se bomo izobraževali s področja
formativnega spremljanja in nadaljevali z delom v mednarodnem projektu Fit4Kid; v program je
vključenih več kot polovica strokovnih delavcev.
Skupina učiteljev bo še naprej vključena v redna mesečna supervizijska srečanja, ki jih izvaja Neva
STREL PLETIKOS z Inštituta za osebnostno rast. Vsi delavci šole imajo možnost obiskovanja
supervizije , ki jo po dogovoru izvaja Nerina BONASSIN BATTELLI iz Svetovalnega centra Koper.
Vsi delavci šole smo deležni promocije zdravja na delovnem mestu. Vsebino bo koordinirala
organizatorka prehrane Veronika ZUBIN.
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10. ORGANIZIRANOST UČENCEV
10. 1.

ŠOLSKA SKUPNOST IN PARLAMENT

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov so učenci organizirani v oddelčne skupnosti. Učenci
oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v šolsko skupnost učencev.
Vodji šolske skupnosti sta Tjaša KUZELJ na razredni in Klarisa HRVATIN na predmetni stopnji.
Delo spremljata ravnateljica Irena SIVKA HORVAT ter pomočnici ravnateljice Vanja LUKEŽIČ in
Dejana OMERZA.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev.
Šolski parlament bosta vodili učiteljica Alenka BALAŽIC in pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ.
Tema letošnjega otroškega parlamenta je MOJA POKLICNA PRIHODNOST.
Pravice in dolžnosti učencev so zapisane v zakonodaji: v Zakonu o osnovni šoli, Vzgojnem načrtu,
Pravilih šolskega reda, Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
9-letni OŠ, v Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti ter Hišnem redu.

10. 2. STATUSI UČENCEV
Učenec, ki je perspektivni ali vrhunski športnik ali vrhunski mladi umetnik, lahko pridobi status
športnika ali umetnika. Perspektivni športnik je tisti, ki je registriran pri nacionalni panožni športni
zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Vrhunski športnik
dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti. Perspektivni mladi umetnik se udeležuje
državnih tekmovanj s področja umetnosti. Vrhunski mladi umetnik pa je tisti, ki dosega najvišja
mesta oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
S Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti je podrobneje urejen postopek za pridobitev statusa
in prilagajanje šolskih obveznosti. S pravili je določen tudi postopek mirovanja ali odvzema statusa
v primeru, ko učenec ne upošteva dogovorov.
Predlog za dodelitev statusa podajo starši učenca. Obrazce za prijavo dobijo na spletni strani
šole in v tajništvu šole. Vlogo je možno oddati do 20. septembra 2020.
Naknadno prispele vloge bomo obravnavali januarja 2020.
Organizirana bo svečana podelitev statusov v mesecu oktobru, ki jo bo pripravila športna
pedagoginja Greta VATOVEC. Prireditev bo organizirana na daljavo.

56

10. 3. GOVORILNE URE ZA UČENCE
Pred poukom ali po njem so učencem po predhodnem dogovoru s posameznimi učitelji omogočena
individualna posvetovanja.

10. 4. POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME
Ob koncu šolskega leta učence še posebej nagradimo za uspešno delo: pri učenju, bralni znački,
športnih dosežkih, interesnih dejavnostih, dobrodelnosti, vedenju.
Na svečani proslavi ob koncu šolskega leta nagradimo uspešne učence od 1. do 8. razreda. Za
učence 9. razreda pripravimo svečano prireditev – valeto.
V zlato knjigo šole vpišemo:
● učence, ki so prejeli zlato priznanje na tekmovanjih iz znanja,
● učence, ki so dosegli 1., 2., 3. mesto na državnem športnem nivoju,
● učence, ki so dosegli vzorni učni uspeh vseh 9 let – povprečje ocen najmanj 4,5 v
posameznem razredu.
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11. NAČRT OBVEZNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
11. 1. ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA DELA
V šolskem letu 2020/2021 bomo realizirali 190 dni pouka, v devetem razredu 184 dni.
Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti.
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne, tehniške dneve, šolo v naravi,
strokovne ekskurzije.
Oddelčno uro imamo v oddelkih od 4. do 9. razreda.
Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah dela diferencirajo delo. Diferenciacijo izvajajo
glede na znanje in napredek posameznih učencev.
Manjše učne skupine, ki so heterogeno sestavljene, bomo izvajali v 8. in 9. razredu pri
slovenščini, angleščini in matematiki. V 1. razredu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet
angleščina.
V 4., 5. in 6. razredu bomo izvajali neobvezne izbirne predmete, in sicer nemščino, računalništvo
in športno dejavnost.
Prilagojene pristope nudimo:
● učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa,
● učencem z učnimi težavami, ki se jim prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter se
jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči,
● nadarjenim učencem, ki se jim zagotavlja dodatne pogoje, in sicer se jim prilagodijo
vsebine, metode in oblike dela ter se jim omogoči vključitev v dodatni pouk,
● priseljenim učencem iz drugih držav, ki se jim ob vključitvi v šolo organizira dodatne ure
pouka ter pripravljalnico slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora
pa lahko tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.
Vsi našteti učenci imajo prilagoditve zapisane v individualiziranih programih.
V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali 23 obveznih izbirnih predmetov. Nekateri predmeti bodo
izvajani fleksibilno – strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju, drugi celoletno – vsak teden ali na
štirinajst dni.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

11. 2. NAPREDOVANJE UČENCEV
Napredovanje učencev urejata Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju
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učencev v osnovni šoli. V primeru ponovnih izrednih razmer se pravilnik po navodilih MIZŠ-a lahko
prilagodi, oziroma določi drugače. V običajnih razmerah pa velja:
Učenci v 1. in 2 . triadi praviloma napredujejo.
Učenec lahko zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti od pouka, bolezni,
preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, če tako zahtevajo njegovi starši, oz. ponavlja
na podlagi obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši.
Od 3. do 6. razreda lahko učenec na podlagi pisno obrazloženega predloga razrednika ponavlja
brez soglasja staršev.
Učenec, ki bo v 7. ali 8. razredu ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, bo
prejel obvestilo o zaključnih ocenah in bo do konca šolskega leta opravljal popravni izpit. Učenec,
ki bo imel negativno oceno iz več kot dveh predmetov, nima pravice do opravljanja popravnih
izpitov, ampak bo razred ponavljal. Učenec, ki v dveh rokih ne bo opravil popravnih izpitov, bo
razred ponavljal.
V 9. razredu imajo lahko učenci popravne izpite tudi iz več predmetov.
Po opravljanju izpita v rokih, ki jih določa šolski koledar, bo šola učencu izdala spričevalo z
ocenami iz vseh predmetov in z navedbo, ali učenec napreduje v naslednji razred.
V 1. in 2. r. je učni uspeh zapisan z opisnimi ocenami, od 3. do 9. r. pa s številčnimi ocenami. Ob
koncu I. ocenjevalnega obdobja bomo starše od 2. do 9. razreda pisno obvestili o ocenah
učenca.
V prvem razredu bodo starši o učnem uspehu svojega otroka med šolskim letom obveščeni ustno.
Ob zaključku pouka dobijo učenci spričevala, v katerih so ocene za posamezne predmete.
Učenci 6. in 9. razreda bodo prejeli še obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju
znanja.
Učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, bomo izdali zaključna spričevala. Ob
zaključku pouka bodo učenci prejeli obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih
šole. Učenec, ki bo zaključil osnovnošolsko obveznost, ne pa tudi osnovne šole, bo prejel Potrdilo o
zaključeni osnovnošolski obveznosti. V tem primeru bo lahko nadaljeval šolanje pri nas ali pa se
bo odločil za nadaljevanje šolanja na Ljudski univerzi ali v drugem ustreznem programu.
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11. 3. URNIK ZVONJENJA
ure

POUK

ODMORI

0.

7.30–8.15

odmor

8.15–8.20

1.

8.20–9.05

odmor

9.05–9.10

2.

9.10–9.55

malica

9.55–10.10

3.

10.10–10.55

odmor

10.55–11.00

4.

11.00–11.45

sadni odmor
sprostitveni odmor

11.45–11.50
11.50–12.05

5.

12.05–12.50

odmor

12.50–12.55

6.

12.55–13.40

kosilo, odmor

13.40–14.00

7.

14.00–14.45

odmor

14.45–14.50

8.

14.50–15.35

11. 4. PROGRAM PEDAGOŠKEGA DELA
Program pedagoškega dela je podrobno naveden v programih strokovnih delavcev, aktivov in
drugih strokovnih organov šole. Izdelan načrt glede na potrebe prilagodimo, vsebine dopolnimo,
izpustimo ali nadomestimo. Še naprej bomo spodbujali medpredmetno povezovanje. S
spremljanjem želimo vzbuditi razmišljanje o učinkovitejšem fleksibilnem urniku in predmetniku
ter doseči:
● enostavnejšo organizacijo pouka,
● manjšo obremenitev učiteljev in učencev v enem dnevu,
● spodbuditi posodabljanje pouka: medpredmetno povezovanje, projektno učno delo,
problemski pouk, eksperimentalno delo …,
● učinkovitejše izvajanje pouka in višjo kakovost znanja.
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11. 5. PROGRAM KULTURNIH, NARAVOSLOVNIH,
ŠPORTNIH IN TEHNIŠKIH DNI
1. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

VODJA

SODELAVCI

Kulturni dnevi

1. šolski dan: Svečani
sprejem prvošolcev

september

B. Krkoč Umer

tim

Ogled predstave

december

Z. Ribič

tim

Kino podmornica

junij

I. Hrovatin

Kino Otok

junij

K. Munda

tim

Zdrav zajtrk

oktober

I. Hrovatin

ZD Izola

Raziskujem pomlad

april

Marič/Jozičič

tim

Ogled ZOO

maj

B. Krkoč Umer

tim

Dan slovenskega športa

23.september

Munda

športni tim

Potep po Izoli

oktober

B. Krkoč Umer

tim

Žogarija

april

K. Munda

tim

Pohod na Belveder

marec

I. Hrovatin

tim

Dan na plaži

junij

Z. Ribič

tim

Dan šole

november

Marič/Jozičič

tim

Pust

februar

Z. Ribič

tim

Dan zdravja
ali Dan Zemlje

april

Marič/Jozičič

tim

Zaključna prireditev
zadnji šolski dan
Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi

-
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2. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

VODJA

SODELAVCI

Kulturni dnevi

Pokrajinski muzej, Koper

september/ok
tober

P. Galbiati
Pohajač

strokovni delavci muzeja

Pust

februar

P. Galbiati
Pohajač

tim

Gledališče (Avditorij)

dec./jan.

Poles

tim

Podelitev spričeval in
zaključna proslava ob
dnevu državnosti

junij

Poles

tim (skupni dan za OŠ VŠ)

Peka kruha

september

Škrbina

kmetija Petrovi Narin

Pomlad na vrtu

marec

P. Galbiati
Pohajač

tim (Agraria Izola)

Lipica

maj/junij

Škrbina

tim

Dan SLO športa

september

Poles

tim (skupni dan za OŠ VŠ)

Pohod na Belveder

oktober

Poles

tim

Dan na snegu

januar

Škrbina

tim (kmetija Hudičevec)

Pohod (zaledje Izole)

april

Škrbina

tim

Igre ob morju

junij

Poles

tim

Dan šole

november

P. Galbiati
Pohajač

tim (skupni dan za OŠ VŠ)

Stavbe - izdelek iz
odpadnega materiala
ali Filmska vzgoja (Kino
otok)

marec/maj

P. Galbiati
Pohajač

tim

Dan Zemlje

april

Škrbina

eko tim

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi
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3. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

VODJA

SODELAVCI

Kulturni dnevi

Filmska vzgoja

september

Darija Argenti

tim

Kulturni praznik

februar

Dajana Paliska

tim

Pust

februar

Darija Argenti

tim (skupni dan za OŠ
VŠ)

Podelitev spričeval in
zaključna proslava ob
dnevu državnosti

junij

Dajana Paliska

tim (skupni dan za OŠ
VŠ)

Živim zdravo

oktober

Darija Argenti

ZD Izola

Fotoorientacija

oktober

Darija Argenti

tim

Škocjanski zatok

maj

Darija Argenti

strokovni delavci

Pohod

september

Tomaž Mikeln

tim

Pohod

marec

Tomaž Mikeln

Zavod Planica

Športne igre

april

Tomaž Mikeln

tim

“Mini Planica”

junij

Tomaž Mikeln

tim

Igre ob morju

junij

Tomaž Mikeln

tim

Lutkovna predstava in
izdelava lutke

november

Dajana Paliska

tim

Novoletno
okraševanje

december

Dajana Paliska

tim

Izdelava izdelka iz
odpadnega materiala

januar

Dajana Paliska

tim

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi
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4. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

Kulturni dnevi

V gledališču

februar ali
ponudbi

Dan šole

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi

V okviru pouka

VODJA

SODELAVCI

B. Uršič

aktiv 4. r.

november

B. Uršič

aktiv 4. r.

Gremo v kino

po ponudbi

B. Uršič

aktiv 4. r.

V kraljestvu rastlin

september

T. Kuzelj

aktiv 4. r.

Korte

maj

T. Kuzelj

aktiv 4. r.

Gozd – na Kozjaku

oktober

T. Kuzelj

aktiv 4. r.

Jadranje

september

T. Kuzelj

tim

Baredi

september

T. Kuzelj

tim

Igre ob vodi in v njej

maj/junij

B. Uršič

tim

Sankanje

januar

B. Uršič

tim

Jahanje v CŠOD

oktober

M. Pristov Fink

tim

Vodarna

november

M. Pristov Fink

tim

Les je lep

december

M. Pristov Fink

tim

Novo leto je tu

december

M. Pristov Fink

tim

Prižgimo svetilnik

junij

M. Pristov Fink

tim

Poučna sprehoda:
Jagodje, Svetilnik

april, maj

aktiv

tim

Piran in Tonina hiša

maj

aktiv
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po

5. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

VODJA

SODELAVCI

Kulturni dnevi

Obisk pri emonskem
meščanu (Rimska vojska)

april

Šegec

Narodni
Slovenije

Park Livelet

marec

Šegec

šola Tarzo

Zadnji šolski dan

junij

Šegec

tim

Biotopi ob obali

oktober

Šegec

tim

Škocjanske jame

januar

Jelić

tim

Zdrav duh v zdravem
telesu

marec - april

Šegec

Tim

Plavanje in veslanje

september

Tomažič

Hotel Delfin,
Zorko

Pohod – Baredi

september

Tomažič

tim

Smučanje - ZŠN

februar

Tomažič

Miro

Pohod
Socerb)

marec

Tomažič

tim

Dan športa

23. september

Tomažič

tim, Eva Zorko

Novo leto je tu

december

Jelić

tim

Pust

februar

Jelić

tim

Dan šole

november

Jelić

tim

Lesene igrače

maj

Jelić

tim

S kolesom v promet

oktober

Niki
Sayfert

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi

V okviru ur
pouka

(Tinjan–Osp–
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Antolovič

muzej

Eva

6. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

VODJA

SODELAVCI

Kulturni
dnevi

Kosovelova pot

29. 9. 6. a in 6. b
30. 9. 6. c in 6. d

A. Balažic

razredniki

Pri svetilniku
(gledališče)

oktober

M. Lipovec

razredniki

Gremo v kino

junij oz. po ponudbi

E. Č. Čulina

razredniki

Barje

marec

D. Umer

razredniki

Dimnice

2. 3., 6. a, b
3. 3. 6. c, d

F. Sakelšak
K. R. Jerman

razredniki

Zelišča in vodni viri

april, maj (Korte)

F. Sakelšak
K. R. Jerman

razredniki

Plavanje

4. september

N. Antolović

razredniki

Dan SLO športa

23.september

J. Zadnik

razredniki,
sorazredniki

Športne igre

24. april

M. Glavič

razredniki

Olimpijski muzej, obisk
športne prireditve

24. maj

G. Vatovec

razredniki

Oddelčni športni dan

23. junij

J. Zadnik

razredniki

Dan zdravja

april

N. Nikolič

razredniki

IKT

september

M. Burgar
A. Brečko

vsi učitelji

Dan šole - Glasbeno
potovanje

27. november

A. Balažic

T. Čeh
D. Gobbo
N. Antolovič
T. Mikeln
+ vsi učitelji

Pust

16. 2. 2021

K. Hrvatin

vsi učitelji

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški
dnevi
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7. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

Kulturni dnevi

Ljubljana, Cankarjev
dom

21. oktober 2020

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi

VODJA

SODELAVCI

V. Radkovič, T. Čeh

razredniki

Pri svetilniku
(gledališče)

oktober

A. Balažic

razredniki

Levstikov Krpan

maj

D. Protner

razredniki

CŠOD

23.-25. 11. 7. a, b

razredniki

sorazredniki

CŠOD

25.-27. 11. 7. c, d

razredniki

sorazredniki

Morje,
medpredmetno

september

F. Sakelšak, Umer,
Lenarčič

Grbas

Dan SLO športa

23. september

Zadnik

razredniki

Pohod

november

CŠOD

sorazredniki

Športne igre

24. april

M. Glavič

razredniki

Orientacija

maj

Vatovec

razredniki

Oddelčni športni dan

junij

N. Antolović

razredniki

Dan zdravja

7. april

aktiv ŠPO

razredniki

IKT

september

M. Burgar
A. Brečko

vsi učitelji

Dan šole - Glasbeno
potovanje

27. november

A. Balažic

T. Čeh
D. Gobbo
N. Antolovič
T. Mikeln
+ vsi učitelji

Pust

16. 2. 2021

K. Hrvatin

vsi učitelji
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8. razred
DEJAVNOST

VSEBINA

TERMIN

VODJA

SODELAVCI

Kulturni dnevi

Pri svetilniku
(gledališče)

oktober

M. LIpovec

razredniki

marec

D. Protner

razredniki

Medkulturnost–Trst

december

T. Grbas

razredniki

Gravitacija

junij

G. Lah

razredniki

Idrija

april

D. Umer

razredniki

Arboretum

4. 5. 8. a, c
5. 5. 8. b

O. Barič
O. Barič

razredniki

Dan SLO športa

23. september

J. Zadnik

razredniki

Pohod - Glinščica

22. oktober

N. Antolović

razredniki

Športne igre

24. april

M. Glavič

razredniki

Orientacija

maj

J. Zadnik

razredniki

Odbojka na mivki

23. junij

M. Glavič

razredniki

Dan zdravja

7. april

aktiv TJA

razredniki

IKT

september

M. Burgar
A. Brečko

vsi učitelji

Dan šole - Glasbeno
potovanje

27. november

A. Balažic

T. Čeh
D. Gobbo
N. Antolovič
T. Mikeln
+ vsi učitelji

Pust

16. 2. 2021

K. Hrvatin

vsi učitelji

France Prešeren
njegov čas (Kranj)

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi

in
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9.razred
DEJAVNOST

VSEBINA

Kulturni dnevi

Po poti
mladosti

Naravoslovni
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi

TERMIN

VODJA

SODELAVCI

11. 5. 2021

A. Balažic

razredniki

Pri svetilniku
(gledališče)

oktober

A. Balažic

razredniki

Ljubljana: koncert,
galerija

23. 3. 2021

T. Čeh, K. Hrvatin

razredniki

Posočje

september

V. Radkovič, D. Umer

razredniki

Hiša poskusov NG

maj

O. Barič

razredniki

CŠOD Medved

november
2020

G. Lah

razredniki

Dan SLO športa

23. september

J. Zadnik

razredniki

Pohod - Glinščica

20. oktober

N. Antolović

razredniki

Orientacija - Izola

maj

J. Zadnik

razredniki

Plezanje

junij

N. Antolović

razredniki

Športne igre

junij

M. Glavič

razredniki

Dan zdravja

7. april

aktiv NAR

razredniki

IKT

september

M. Burgar
A. Brečko

vsi učitelji

Dan šole - Glasbeno
potovanje

27. november

A. Balažic

T. Čeh
D. Gobbo
N. Antolovič
T. Mikeln
+ vsi učitelji

Pust

16. 2. 2021

K. Hrvatin

vsi učitelji

Cankarjeve

Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti zagotovimo varne pogoje dela.
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11. 6.

DNEVI S POSEBNO VSEBINO IN ŠOLSKE
PRIREDITVE

razre
d

DEJAVNOST

TERMIN

VSEBINA

VODJA

1.

Svečani sprejem prvošolcev

1. 9. 2020

svečana prireditev

A. Kerševan, T. Erceg

6.–9.

Mednarodni dan pismenosti

8. 9. 2020

razstava

aktiv SLJ

1.–9.

Dan vrnitve Primorske k matični
domovini

15. 9. 2020

razstava

V. Radkovič, D. Umer

1.–9.

Eno Tree planting

20. 9. 2020

sajenje drevesa miru

Eko tim

1.-9.

Dan slovenskega športa

23. 9. 2020

razstava

G. Vatovec

6.–9.

Evropski dan jezikov

26. 9. 2020

razstava

učitelji jezikov

1.–9.

Svetovni dan hrane

16.10. 2020

razstava

K. Rožac Jerman, V. Zubin

6. - 9.

Svečana podelitev statusov

oktober
2020

prireditev

G. Vatovec

6. - 9.

Dan reformacije

31.10. 2020

razstava

V. Radkovič, D. Umer

1.–9.

Dan slovenske hrane

16.11. 2020

tradicionalni slovenski
zajtrk

V. Zubin

6.–9.

Dan Rudolfa Maistra

23.11. 2020

razstava

V. Radkovič

1.-5.

Prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti

december
2020

prireditev

E. Zorko

1.–9.

Dan šole

27.
2020

spominska slovesnost

K. Munda in A. Devetak

6.–9.

Prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti

december
2020

prireditev

D. Umer

6.–9.

slovenski kulturni praznik

8. 2. 2021

prireditev

M. Lipovec, aktiv SLJ

6.–9.

Dan materinščine

21. 2. 2021

prispevki, razstava

učitelji SLJ

6.–9.

Svetovni dan voda

22. 3. 2021

dejavnosti pri pouku

aktiv NAR

1.–9.

Mednarodni dan knjig za otroke

2. 4. 2021

Starejši
mlajšim.

vsi učitelji na RS, aktiv SLJ

1.-9.

Svetovni dan zdravja - 7. april

april

dan dejavnosti
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11.

berejo

aktivi

1.–3.

Noč knjige

april

branje v knjižnici na
določeno temo

P. Galbiati Pohajač

4.–5.

Noč knjige

april

branje v knjižnici na
določeno temo

M. Tomažič

3.–4.

Revija pevskih zborov

april 2021

pevska revija

T. Čeh

7.–9.

Noč ustvarjanja

april/maj

ustvarjanje

K. Hrvatin

6.–9.

Svetovni dan knjige

23. 4. 2021

dejavnosti branja

aktiv SLJ

6.–9.

Ex tempore OŠ v Izoli

maj 2021

slikanje v Izoli

K. Hrvatin

bodoči
1.

Dan odprtih vrat

maj 2021

obisk šole, delavnice

učiteljice 1. razreda

1.–9.

Zaključna glasbena prireditev za starše

junij 2021

prireditev

T. Čeh

9. r.

Predaja ključa

junij 2021

prireditev

učenci 9. razredov ob
pomoči razrednikov

1.–9.

Podelitev bralne značke

junij 2021

prireditev

aktiv SLJ,
ravnateljice

1.–8.

Zaključna
državnosti

junij 2021

prireditev

K. Munda, A. Devetak

9. r.

Valeta

junij 2021

prireditev

N. Antolović S., razredniki
in sorazredniki

prireditev

ob

dnevu
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pomočnica

11. 7. KOLEDAR TEKMOVANJ ZNANJA
TEKMOVANJE

RAZRED

DATUM

VODJA NA ŠOLI

Cici Vesela šola

1.–4.

april 2021

T. Poles

Tekmovanje v znanju slovenščine za

1.–3.

8. 4. 2021

B. Krkoč Umer

Tekmovanje v znanju slovenščine za
Cankarjevo priznanje

4., 5.

17. 11. 2021

B. Uršič

Tekmovanje iz angleške bralne
značke

3., 4., 5.

marec 2021

P. Fabčič, S. Vižintin, P. Mekiš

Tekmovanje v znanju slovenščine za
Cankarjevo priznanje

6., 7.

šolsko: 17. 11. 2020

M. Lipovec

Tekmovanje v znanju slovenščine za
Cankarjevo priznanje

8., 9.

šolsko: 17. 11. 2020
regijsko: 14. 1 2021
državno: 13. 3. 2021

A. Balažic

Tekmovanje v znanju italijanščine

9.

februar 2021

T. Grbas

Mednarodni matematični Kenguru

1.–5.

marec 2021

M. Jelić

Mednarodni matematični Kenguru

6. – 9.

šolsko: marec 2021
državno: april 2021

V. Lenarčič

Tekmovanje v znanju logike

3.–5.

september 2020

S. Zidarič

Tekmovanje v znanju logike

6.–9.

šolsko: september 2020
državno: oktober 2020

N. Slavec

Tekmovanje v znanju angleščine

8.

šolsko: oktober 2020
regijsko: oktober 2020
državno: 19. 11. 2020

S. Lovrič

Tekmovanje v znanju angleščine

9.

šolsko: 12. 11. 2020
regijsko: 20. 1. 2021
državno: 16.3.2021

S. Lovrič

Tekmovanje v znanju geografije

6.–9.

šolsko: 24. 11. 2020
regijsko: 26. 1. 2021
državno: 16. 4. 2021

D. Umer

Tekmovanje v znanju zgodovine

8 ., 9.

šolsko: december 2020
regijsko:
državno:

V. Radkovič

Kresnička

6.7.r

šolsko, februar 2021

O. Barič

Tekmovanje v znanju kemije

8.–9.

januar 2021

O .Barič, F. Sakelšak

Cankarjevo priznanje – Mehurčki
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za Preglovo priznanje

Tekmovanje v znanju
biologije za Proteusovo priznanje

Tekmovanje v znanju
Stefanovo priznanje

fizike

za

Tekmovanje za Zlato kuhalnico

8.–9.

oktober 2020

F. Sakelšak, O Barič

8., 9.

šolsko: februar 2021
področno: marec 2021
državno: maj 2021

G. Lah

6.–8.

september 2020

K. Rožac Jerman

11. 8. OLEDAR ŠPORTNIH TEKMOVANJ
TEKMOVANJE

OBČINSKO

kros

oktober

nogomet st. dečki

november

januar

nogomet ml. dečki

april

junij

rokomet st. dečki, deklice

november

januar

rokomet ml. dečki deklice

marec

junij

odbojka st. dečki, dekleta

december

januar

april

maj

M. Glavič

namizni tenis

november

februar

april

april

J. Zadnik

akrobatika

november

december

G. Vatovec, N. Jozičić

mala prožna ponjava

februar

marec

G. Vatovec

športna gimnastika

april

maj

G. Vatovec

junij

aktiv ŠPO

marec

N. Antolovič

marec

N. Antolovič

atletika

DRŽAVNO
polfinale

marec

košarka

november

DRŽAVNO
finale

VODJA NA ŠOLI

J. Zadnik
februar

april

J. Zadnik
J. Zadnik

februar

april

N. Antolovič, G.
Vatovec
N. Antolovič, G.
Vatovec

maj

veslanje

Mladina in gore

PODROČNO

december

januar

november

januar

Občinska tekmovanja
Udeležili se bomo vseh razpisanih tekmovanj.
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M. Tomažič

Področna tekmovanja
Udeležili se bomo vseh tekmovanj, na katera se bomo uvrstili.
Četrtfinale, polfinale, finale
Udeležili se bomo tistih tekmovanj, na katera se bomo uvrstili.
V letošnjem šolskem letu se bomo prijavili za izpeljavo državnega tekmovanja v veslanju na
ergometrih in polfinalnega tekmovanja v skokih z male prožne ponjave. Nosilca bosta Niki Antolović
in Maja Glavič.

11. 9. KOLEDAR LIKOVNIH TEKMOVANJ
Udeležili se bomo likovnih natečajev, ki bodo razpisani za šolsko leto 2020/2021.
Udeležili se bomo likovnih Ex tempor, na katera bomo povabljeni.
Mentorica likovnih tekmovanj je Klarisa HRVATIN.
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12. NACIONALNO PREVERJANJE
ZNANJA – NPZ

V aktivnosti NPZ smo vključeni vse šolsko leto. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za
učence 6. in 9. razreda, razen za tiste, ki se v Sloveniji šolajo prvo leto.
Ob koncu drugega triletja poteka pisno preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi iz
slovenščine, matematike in angleščine. Rezultati so tudi povratna informacija o doseženem
znanju za učence, starše in učitelje, vendar ne bodo vplivali na šolski uspeh.
V 9. r. se standarde znanja učencev preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta,
ki ga določi minister 1. 9. 2020.
NPZ poteka le v pisni obliki. Učenci poleg spričeval dobijo pisna obvestila o dosežkih NPZ-ja.
Koledar NPZ-ja v šol. l. 2020/2021
4. 5. 2021

SLOVENŠČINA

6. 5. 2021

MATEMATIKA

10. 5. 2021

ANGLEŠČINA – 6. r.
ŠPORT– 9. r.

O organizaciji in poteku Nacionalnega preverjanja znanja bodo starši obveščeni na roditeljskih
sestankih, podatki bodo tudi na spletni strani šole. Za dodatne informacije se bodo lahko
posvetovali s šolsko svetovalno službo ali vodstvom šole. Učitelji bodo o aktivnostih NPZ-ja
seznanjeni na učiteljski konferenci.
Izvedbeni načrt za izvedbo NPZ-ja na šoli bo v skladu z zakonodajo izdelan v mesecu marcu 2021.
Po izvedenem preverjanju in znanih rezultatih bosta izdelana analiza dosežkov s predlogi za
izboljšanje rezultatov in dokument Celostne analize NPZ-ja.
Za 3. r. se bomo prijavili na poskusno preverjanje znanja. Preverjanje poteka iz slovenščine in
matematike. O organizaciji, poteku poskusnega NPZ-ja bomo po sprejetju prijave s strani MIZŠ
obvestili učence, starše in učitelje
Vodja organizacije Nacionalnega preverjanja znanja na šoli je pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK.
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13. PREDMETNI IN POPRAVNI
IZPITI

DATUMI POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV
razred

1. rok

2. rok

9.

16. 6. 2021–30. 6. 2021

18. 8. 2021–31. 8. 2021

1.–8.

28. 6. 2021–9. 7. 2021

18. 8. 2021–31. 8. 2021

Pred popravnimi izpiti v juniju organiziramo dopolnilni pouk in pripravimo razpored izpitov.
Vse aktivnosti za pripravo izpitov na šoli vodi pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ.
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14. ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA
UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO
NA DOMU

Letos imamo na šoli 3 učence, za katere so se starši odločili, da jih bodo šolali na domu. Ta možnost
je opredeljena v Zakonu o osnovni šoli, vendar odgovornost za izobraževanje sprejemajo v celoti
starši, šola jih na sestanku v septembru seznani z dolžnostmi, predmeti in roki opravljanja izpitov.
Starši poskrbijo, da otrok pristopi k opravljanju izpitov v predpisanih rokih.
Sestanek s starši, na katerem dobijo informacije o dolžnostih pri šolanju na domu, izvedejo
razredničarke in svetovalna delavka Lenčka PRELOVŠEK, vse aktivnosti za pripravo izpitov pa vodi
pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ.
DATUMI OPRAVLJANJA IZPITOV ZA UČENCE, KI SE ŠOLAJO NA DOMU
razred

1. rok

2. rok

9.

3. 5. 2021–15. 6. 2021

18. 8. 2021–31. 8. 2021

1.–8.

3. 5. 2021 – 24. 6. 2021

18. 8. 2021–31. 8. 2021
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15. PROGRAM SPREMLJANJA POUKA

HOSPITACIJE
Medsebojne hospitacije
Medsebojne hospitacije bomo izvajali v okviru programa FIT 4 KID in po dogovoru med učitelji.
Namenjene so dvigu kvalitete učenja in poučevanja in temeljijo na prenosu izkušenj ter spodbujanju
medsebojnega sodelovanja. Po dogovoru se bosta medsebojnim hospitacijam pridružili ravnateljica
in/ali pomočnici.
Hospitacije ravnateljice
Ravnateljica Irena SIVKA HORVAT bo opravila hospitacije pri posameznih učiteljih v oddelkih ter
pri individualnem in skupinskem delu. Pred hospitacijami bodo izdelani kriteriji opazovanja, ki
bodo predstavljeni posameznim učiteljem na skupnem sestanku. Opazovali bomo elemente
formativnega spremljanja in uvajanja elementov Fit4kid pedagogike. Ravnateljica bo v letu
2020/2021 opravljala tudi krajše obiske v oddelkih z namenom posnetka stanja in dinamike v
oddelkih.
Po opravljenem spremljanju pouka bo izveden razgovor, namenjen evalvaciji hospitacije in
načrtovanju izboljšav na ravni posameznega učitelja, oddelka in šole kot celote.
Zunanje hospitacije
Hospitacije zunanjih strokovnjakov bodo izvedene s strani Zavoda za šolstvo ob predhodnem
posvetovanju na strokovnih organih šole.
Redni letni razgovori bodo izvedeni s posameznimi delavci, ki jih bo povabila ravnateljica.
Pogovori bodo izvedeni tudi z delavci iz upravno-tehničnega področja.
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16. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH
UČENCEV

Zakon o osnovni šoli v 11. členu obvezuje šolo, da nadarjenim učencem posebej prilagodi metode
in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk ter druge oblike individualnega in
skupinskega dela. Pri delu in odkrivanju nadarjenih otrok bomo sodelovali vsi pedagoški delavci.
Operativni načrt za delo z nadarjenimi učenci
● Odkrivanje nadarjenih učencev – evidentiranje in identifikacija ter delo,
● seznanitev učiteljskega zbora z operativnim načrtom,
● informiranje staršev o konceptu in evidentiranju, pridobitev soglasja,
● izpolnjevanje ocenjevalne lestvice in vrednotenje,
● testiranje,
● priprava individualiziranih programov za nadarjene učence,
● pridobitev mnenja učenca in staršev k IP-jem ter pridobitev soglasja staršev,
● potrditev IP-ja,
● izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja IP-ja,
● analiza uresničevanja ciljev IP-ja,
● priprava in ponudba programov šole za vse triade,
● analiza izvajanja programov,
● evalvacija izvajanja koncepta,
● načrtovanje novih programov ter dopolnitev starih.
Dejavnosti pri pouku in drugje
● Individualizacija in notranja diferenciacija,
● fleksibilna diferenciacija,
● izbirni predmeti,
● heterogene učne skupine,
● dodatni pouk,
● dnevi dejavnosti,
● šola v naravi,
● interesne dejavnosti,
● tekmovanja,
● projektne in raziskovalne naloge,
● ustvarjalne delavnice,
● raziskovalni tabori.
Obogatitveni program dela z nadarjenimi učenci
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Poleg naštetih dejavnosti pri pouku in izven pouka bomo nadarjenim učencem v šolskem letu
2020/2021 ponudili še naslednji obogatitveni program:
● delavnice za razvijanje ustvarjalnosti na osnovi gestalt pristopa v okviru Šole osebnosti,
● noč knjige v 1. triadi, za učence 4. in 5. razreda ter učence od 6. do 9. razreda,
● program za osebnostni in socialni razvoj za 5. in po identifikaciji še za 4. razred na
umetniškem, naravoslovnem in matematično-logičnem področju, ki se bo odvijal v obliki
interesnih dejavnosti,
● na naravoslovnem področju sodelovanje pri različnih raziskovalnih nalogah in projektih, ki
jih bodo individualno izbrali,
● v šolski knjižnici navajanje na učinkovito delo z različnimi viri v dogovoru s knjižničarko,
● možnost sodelovanja mlajših učencev pri izbirnih predmetih glede na individualne želje.
Dejavnosti za nadarjene bodo organizirane tudi v okviru pouka.
Poleg naštetega bomo upoštevali tudi želje in predloge učencev. Imeli jih bodo možnost izraziti v
razgovoru z razrednikom in na jesenskem srečanju nadarjenih učencev.
Vsebino obogatitvenega programa dela z nadarjenimi učenci bo v tem letu vodil in koordiniral tim
strokovnih delavcev v sestavi: Patrizia GALBIATI POHAJAČ, Klarisa HRVATIN TOMAŽIČ, Valentina
LENARČIČ, Mojca PRISTOV FINK, Mateja TOMAŽIČ, Nataša VODOPIVEC, Franka SAKELŠAK ter
pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ .
Delo z nadarjenimi učenci bo koordinirala pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ.
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17. IZOBRAŽEVANJE UČENCEV S
POSEBNIMI POTREBAMI

Učenci s posebnimi potrebami imajo odločbe komisij za usmerjanje, le-te so v slovenskem prostoru
v porastu. V odločbah so navedeni primanjkljaji, ovire oz. motnje in prilagoditve, ki jih omogoči šola
za pomoč tem učencem.
Poleg prilagoditev, ki jih nudimo vsem učencem, ki izkazujejo težave, tudi če odločbe nimajo, imajo
učenci s posebnimi potrebami sistematično konstantno pomoč strokovnjakov za premagovanje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Nekateri strokovnjaki so zaposleni na šoli, nekateri pa
prihajajo iz specializiranih inštitucij. Dodatno strokovno pomoč prejemajo učenci v razponu od 1
do 5 ur tedensko; ena od teh ur, ki ne zajema neposrednega dela z učenci, je namenjena svetovalnim
storitvam. Nekaj ur dodatne strokovne pomoči za posamezne učence pa v skladu z navedbami
odločb izvajajo tudi učitelji različnih profilov.
Pomoč učencem po konceptu Učne težave v osnovni šoli
Zakonodaja nas zavezuje k doslednemu delu v okviru stalne pomoči za delo z učenci z učnimi
težavami, ki nimajo odločbe o usmeritvi, vendar izkazujejo težave pri učenju. Na naši šoli je
petstopenjski model pomoči že vrsto let utečen, le-tega dosledno izpeljujemo.
Petstopenjska obravnava učenca obsega:
1. pomoč učitelja pri pouku (prilagoditve znotraj pouka),
2. pomoč šolske svetovalne službe (spremljanje, pomoč pri diagnostiki težav, koordinacija
nadaljnjih postopkov),
3. dodatna individualna in skupinska pomoč (delo na področjih za premagovanje
primanjkljajev),
4. mnenje in pomoč strokovnjakov zunanje ustanove,
5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (dodatna strokovna
pomoč).
V kolikor učenec kljub nudeni pomoči v okviru petstopenjskega modela ni dovolj uspešen, staršem
predlagamo uvedbo postopka, da bi dobil še dodatno strokovno pomoč.
Pri dejavnostih s področja koncepta Učne težave bodo učiteljem svetovale specialne pedagoginje
ter logopedinja. Delo bo koordinirala šolska specialna pedagoginja Andreja BUKOVNIK.
Delo z učenci s težavami v socialnem prilagajanju
Individualno in skupinsko pomoč za učence s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami bosta
izvajala šolska socialna pedagoga Nataša VODOPIVEC in David GOBBO.
Naloge posameznih izvajalcev dodatne strokovne pomoči so navedene v poglavjih št. 6 in 7.
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18. PROGRAM DELA S PRISELJENIMI
UČENCI
Na šoli imamo veliko priseljenih učencev, ki se pri nas šolajo prvo ali drugo šolsko leto. Gre za
posebej ranljivo skupino otrok, ki ne pozna našega jezika in potrebuje posebej prilagojene pristope
dela in pomoči. Za te učence imamo na voljo mnogo oblik pomoči:
- s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imamo na voljo dodatne ure za
dopolnilni pouk slovenskega in italijanskega jezika,
- za 9 učencev imamo sistemiziranega 0,25% strokovnega delavca,
- posamezne vsebine iz projekta Popestrimo šolo.
Glede na to smo izdelali protokol sprejema in dela z učenci priseljenci :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vpis učenca (formalni postopki),
razgovor s starši o otrokovem šolanju v tujini,
vključitev v oddelek, ki ga razrednik predhodno pripravi na prihod novega sošolca; po
potrebi se v pripravo vključi koordinator za delo s priseljenci,
vloga na MIZŠ za dodatne ure učenja jezikov (slovenščina, italijanščina),
organizacija dodatne strokovne pomoči na šoli za učenje slovenščine,
načrtovanje individualnih programov za posamezne učence (učitelji in multiplikator),
upoštevanje napredka pri ocenjevanju; skrbno upoštevanje načrtovanih prilagoditev,
individualni pristop učitelja pri delu z učencem pri pouku, dopolnilnem in dodatnem pouku,
organizacija medvrstniške pomoči (učitelj, razrednik, multiplikator),
odprte ure dodatne strokovne pomoči za starše,
sodelovanje in svetovanje staršem,
vključitev otrok v podaljšano bivanje (po potrebi), interesne dejavnosti,
obeležitev dneva migrantov – 18. december,
uvedba listovnika za učence migrante,
spremljanje in evalvacija dela s priseljenimi učenci,
izvedba uvajalnice – strnjena oblika učenja slovenščine v avgustu, po potrebi pa še med
šolskim letom.
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Cilji
●
●
●
●
●
●

Priseljene otroke uspešno vključiti v šolsko in socialno okolje ter tematsko naravnane
oddelčne ure med šolskim letom,
hitreje usvajati slovenščino,
otrokom nuditi priložnosti za predstavljanje lastne kulture,
seznaniti jih s slovensko kulturno dediščino ter državljanskimi simboli,
zaznavati, razumeti, sprejemati drugačnost, primerjati kulture,
vzgajati strpnost med učenci, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij.

V individualnem programu so opredeljene prilagoditve pri posredovanju vsebin in ocenjevanju
znanja. Poudarimo otrokova močna področja. Prvi dve šolski leti se lahko prilagodi ocenjevanje in
upošteva napredek otroka.
Prvo šolsko leto lahko učenec, priseljen iz tujine, napreduje neocenjen, če se s predlogom strinja
učiteljski zbor. Predlog za napredovanje ali ponavljanje priseljenega učenca vselej temelji na
strokovnih argumentih, ki so v korist otroku.
V strokovni skupini za delo z učenci migranti bodo sodelovali učitelji: Aleksandra ŠUMANOVA,
Petra FABČIČ, Kaja LAZAR POPIT, Igor BRAČANOV, Nejc TRUŠNOVEC Ester KORELIČ, ki bo vodja
tima. V skupini bo sodelovala še pomočnica ravnateljice Dejana OMERZA, ravnateljica Irena SIVKA
HORVAT pa bo spremljala delo in sodelovala pri zagotavljanju pogojev za delo z učenci iz tujih
jezikovnih okolij.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem v projektu MiCreate, ki se izvaja od januarja 2019 do decembra
2021, in ga vodi Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s 15 partnerskimi
univerzami in nevladnimi organizacijami iz Evropske unije. Projekt je podprlo tudi več vladnih
organizacij, v Sloveniji tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Raziskovalci MiCreate
projekta bodo preučevali vključevanje otrok priseljencev v evropske družbe in vlogo
izobraževalnih institucij v procesu njihove integracije. Z raziskavo, ki jo bodo izvedli med
učenci (z uporabo metod opazovanja, intervjujev, fokusnih skupin in anketiranja) želijo ugotoviti,
kako mladi razumejo kulturno različnost, vključevanje priseljencev, medkulturno življenje, pa tudi
izzive integracije, potrebe, želje in pričakovanja otrok. Dejavnosti projekta bo koordinirala
Aleksandra ŠUMANOVA.
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19. RAZŠIRJENI PROGRAM
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk,
interesne dejavnosti, tečaj plavanja, šolo v naravi in druge oblike dela.
V okviru razširjenega programa smo vključeni v številne projekte.

19. 1. DRŽAVNI PROJEKTI
Zdrava šola
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola ima certifikat Zdrava šola Inštituta za varovanje zdravja Republike
Slovenije. S tem smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol, ki promovirajo zdravje.
Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja bomo vplivali na bolj zdrav
življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok in kasneje odraslih ljudi. Zavedamo se, da se
učenci v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, tudi raje učijo in delajo.
Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih in vedenjskih rezultatih.
Šolski tim projekta Zdrave šole je pripravil program dela v šolskem letu 2020/2021. Znotraj
programa bodo potekale različne aktivnosti v okviru pouka in posebnih vsebin. Rdeča nit bo Čas za
zdravje je čas za nas. Ohranili bomo dan dejavnosti: DAN ZDRAVJA, ki bo potekal v aprilu 2021, in
obeležili Svetovni dan zdravja.
V šolskem timu sodelujejo: Katja ROŽAC JERMAN, Aleksandra ŠUMANOVA, Tea LIPIČAR, Karmen
MUNDA, Maja VARGAZON in vodja Veronika ZUBIN. Pri dejavnostih aktivno sodeluje aktiv
naravoslovja. Šolski tim se sestaja na delovnih timskih sestankih večkrat letno, enkrat v letu se
sestane razširjeni tim.
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Projekt »Brezogličnih šol«
Osnovna šola Vojke Šmuc bo pilotna šola v projektu Brezogličnih šol. Ustanovna zavoda projekta
sta OŠ Janka Modra, Dol pri ljubljani in III. OŠ Celje.
Pridruženi partnerji in sodelavci so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za
okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za infrastrukturo, Umanotera, dr. Lučka
Kajfež Bogataj.
Ključni cilji projekta so:
 Sistematično, strukturirano in načrtno povezati vse aktivnosti VIZ zavodov, katerih cilj je
povezan z okoljevarstvom ter združiti nekatere nepovezane in razpršene dejavnosti (npr.
Ekošola, Zdrava šola ...).
 Izdelati preverljiv, izmerljiv in multiplikativen model aktivnosti, ki bo sodelujočim zavodom
nudil vsakoletne povratne informacije o njegovem ogljičnem odtisu, na podlagi katerega se
bo le-ta uvrstil v eno izmed treh kategorij ob upoštevanju izhodiščnega stanja v času vstopa
v projekt.
 Projekt v roku 2-3 let razširiti na večino slovenskih osnovnih šol, vrtcev in srednjih šol.
 Projekt postopoma širiti mednarodno znotraj in izven EU držav, pri čemer bo Slovenija
ostala regijski center in vodja projekta.
 S pomočjo partnerjev poiskati razpise in finančne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno
obstojnost projekta in infrastrukturo za njegovo rast ter razvoj.
 Aktivno vključevati ustanoviteljice (Združenje občin in mestnih občin Slovenije) v iskanje
dolgoročnih okolju prijaznih rešitev pri zmanjševanju ogljičnega odtisa sodelujočih
zavodov.
a) Manj ogljična šola (najlažja stopnja, zastava x barve)
b) Nizko ogljična šola (srednja stopnja, zastava y barve)
c) Brezogljična šola (najzahtevnejša stopnja, zastava z barve)
Upoštevati gre dejstvo, da zavodi ne bodo mogli postati brezogljični, saj pri ogljiku velja analogija
prehranjevanje živih bitij. Vsa živa bitja se prehranjujejo in prejemajo kalorije. Naše izhodišče pri
brezogljičnih šolah mora slediti temu miselnemu toku, saj je naš ključni cilj vzgoja in spodbujanje
mladih, da spremenijo način razmišljanja ter življenja, ki bo aktivno pripomogel k zmanjševanju
ogljičnega odtisa.
Glede na to bomo k sodelovanju povabili ustanoviteljico, Občino Izola in skupaj načrtovali
aktivnosti za obnovo pročelja, zmanjšanje stroškov porabe energije… na nivoju šole pa bomo
izvajali aktivnosti za vzgojo mladih k odgovornemu odnosu do okolja.
Koordinatorica projekta na šoli bo pomočnica ravnateljice Dejana OMERZA.
Jezikovni listovnik
Jezikovni listovnik je sredstvo vrednotenja, pri katerem učenec svoje znanje jezika tudi sam opazuje
in ocenjuje, zato je bolj motiviran za učenje. To sredstvo omogoča spremljanje procesa, pri katerem
sodelujejo tudi učitelji in starši.
Ticijana ČEH bo nadaljevala z uvajanjem in izvajanjem jezikovnega listovnika v 2., 3., 4. in 5. r.
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Vsaka vas ima svoj glas
Gre za projekt, namenjen predvsem podružničnim šolam, zato ga bomo izvajali na podružnici.
Projekt je vseslovenski in spodbuja ohranjanje narečij in ljudskega izročila.
Na naši podružnici Korte ga bo vodila Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ.
Natečaj Moja domovina
Moja domovina je literarni, likovni in fotografski natečaj na izbrano temo, ki ga razpisuje
družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja, ki je bilo ustanovljeno 6. avgusta 2013. Je
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju
vzgoje in izobraževanja, družboslovnem, naravoslovnem in športnem področju. Osrednji namen in
cilj dela društva zajema negovanje, ohranjanje in razvijanje ustvarjalnega odnosa do našega ožjega
in širšega okolja, do maternega jezika v domovini in v zamejstvu ter do pomembnih dogodkov v
naši preteklosti, poudarjanje naravnih lepot in bogastva slovenske pokrajine, spoštovanje literarne,
umetniške in etnološke kulturne dediščine v slovenski preteklosti, ki je omogočila ohranjanje
slovenstva in je temelj našega dela in življenja v prihodnosti. Natečaj je namenjen učencem od 1. do
9. razreda vseh osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu,
dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Avtorji prispevkov prejmejo priznanja ter
vabilo na javno zaključno prireditev, ki je predvidoma 7. junija, ob dnevu Primoža Trubarja,
začetnika slovenske književnosti. Zaključne prireditve potekajo v različnih krajih Slovenije, glede
na število udeleženih šol. Vodja projekta je Anja DEVETAK.

Natečaj Planetu Zemlja prijazna šola
Skrb za okolje je že vrsto let eno temeljnih vodil delovanja šole.
Šola izpolnjuje večino kriterijev za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola, kot so skrb za
prehrano, zdravje, odpadke, čistila, okolico in druge vsebine s področja ekologije.
Poleg osnovnih kriterijev bomo izbrali še nekaj projektnih nalog.
Koordinatorka natečaja bo Veronika ZUBIN.
Program Varno s soncem
Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na posledice škodljivega delovanja sončnih
žarkov in pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki ter jih spodbuditi k rednemu izvajanju
pravilne zaščite pred sončnimi žarki.
Vsebine bomo izvajali kot posebne ure ali vključevali v redni program in povezovali z drugimi
vsebinami. Poudarek bomo namenili tematiki o zaščiti pred odhodom učencev v šolo v naravi.
Koordinatorka programa bo Veronika ZUBIN.
Natečaj Kulturna šola
Šola je kandidirala na natečaj leta 2018 in prejela naziv “kulturna šola” za obdobje 2018-2023.
Šola je izkazala razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih področjih v zadnjih treh
letih, razvejano kulturno delovanje in obseg izvedenih dogodkov, večje vključenost učencev v redne
in obšolske kulturne dejavnosti, udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah,
srečanjih in tekmovanjih na različnih ravneh, spodbujanje mentorskega dela, povezovanje z
različnimi področnimi dejavnostmi ter z drugimi šolami in institucijami v skupne kulturne projekte.
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Šola bo krepila in razvijala kulturno delovanje tudi v šolskem letu 2020/21.
Projekt “Spodbujamo prijateljstvo”
Rdeča nit natečaja je pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je pomembno med odnosi, ki so
temelj današnje družbe in pokazatelj razvoja družbe. V projektu bosta sodelovali Mojca BURGAR in
Veronika ZUBIN.
Projekt Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah
S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih
bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način
želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h
krepitvi njihovega zdravja.
Izvajanje projekta je zaradi koronavirusa prestavljeno na jesen 2020.
V projektu sodelujejo Karmen MUNDA, Petra FABČIČ, MARŠIČ Andrea, Eneja COSIĆ ČULINA, Mojca
PRISTOV FINK, Mateja TOMAŽIČ, Niki ANTOLOVIĆ SEYFERT, Katica ROŽAC JERMAN, Jože ZADNIK,
Ana ORBANIĆ DOBRINČIČ, Suzana LOVRIČ, Klarisa HRVATIN TOMAŽIČ, Deana PROTNER, Alenka
BALAŽIC, koordinatorici sta Mojca BURGAR in Alja BREČKO.
Popestrimo šolo 2016 – 2021
V sklopu projekta POŠ bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali naslednje dejavnosti:
-

SLOVENSKI JEZIK SKOZI IGRO (uvajalnica),
SLOVENSKI JEZIK SKOZI IGRO (nadaljevalnica)
UČENJE UČENJA (skupinsko),
UČENJE UČENJA (individualno),
TRŽNICA POKLICEV (karierna orientacija),
POČITNIŠKE DELAVNICE (ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa).

Predvideni kazalniki:
● število strokovnih delavcev, ki so vključeni v usposabljanja – 220;
● število vključenih učencev oz. dijakov – 800;
● število sodelujočih organizacij – 14;
● predstavitev projekta na spletni strani – da;
● poročilo o rezultatih in evalvaciji projekta – da;
● aktivnejše sodelovanje staršev migrantov s šolo, zlasti mater – za 40%;
● višji učni dosežki vključenih učencev – da;
● izboljšana delovna klima na šoli – anketa – ne;
● predstavitev projekta v aktivu ravnateljev – da.
Projekt koordinira multiplikatorka Ester KORELIČ. Natančnejše vsebine in sprotno izvedene
aktivnosti projekta so pripete na spletno stran šole, delno so opisane tudi v poglavju PROGRAM
DELA Z UČENCI PRISELJENCI.
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19. 2. PROJEKTI V SODELOVANJU Z OBČINO IZOLA
Zelene javne institucije
9.9.2020 je ravnateljica šole Irena SIVKA HORVAT podpisala Zeleno listino, s katero smo se skupaj
z Javnim podjetjem Komunala Izola in Občino Izola vse javne institucije zavezale k skrbi za urejeno,
čisto Izolo. S tem smo postali nosilci trajnostnega razvoja Občine Izola. Z ustanoviteljico in
Komunalo Izola zgledno že več let sodelujemo pri skrbi za okolje, namen projekta Zelene javne
institucije pa je še bolj sistematično povezati aktivnosti in deležnike pri izvajanju vsebin za
ohranjanje okolja. Koordinatorica projekta na šoli bo pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ.
Projekti za zagotavljanje varnosti
Osnovne šole v Izoli že vrsto let sodelujemo z Občino Izola glede zagotavljanja varnosti naših
učencev. Projekti so opisani v poglavju Zagotavljanje varnosti učencev.

19. 3. ŠOLSKI PROJEKTI
Šolska mediacija – nova kultura odnosov
Vodja mediacije na razredni stopnji je Lenčka PRELOVŠEK, na predmetni stopnji pa posamezni
učitelji izvajajo mediacijo po potrebi.
Dvig samopodobe učencev
Na šoli že vrsto let izvajamo program Dvig samopodobe učencev, saj ima večina strokovnih delavcev
opravljeno izobraževanje na to temo. Pri koordinaciji dela na tem področju bo učiteljicam na
razredni stopnji svetovala pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK, na predmetni pa socialna pedagoginja
Nataša VODOPIVEC ter psihologinja Marina MAKOR.
Šola osebnosti po modelu Vilijema Ščuke poteka na šoli že vrsto let. Gre za program osebnostnega
razvoja otrok in mladostnikov po Gestalt pristopu. Prednostno je namenjen nadarjenim otrokom s
posebnostmi na področju vzpostavljanja socialnih stikov. Tako se preko celostnega pristopa
soočajo s svojimi posebnimi potrebami. Otroci sočasno krepijo gibalne spretnosti, ozaveščajo čutne
zaznave, opredeljujejo čustvene odzive, razmišljajo kreativno.
S pomočjo urjenja ozaveščenosti otroci lažje in hitreje prepoznavajo bistvo in so za delo bolj
motivirani in posledično učno uspešnejši. Z vzpostavljanjem stika s seboj miselno lažje obvladujejo
stresne situacije, izboljšajo samospoštovanje in osmišljajo svoje življenje in svojo vlogo v družbi.
Skupina se bo srečevala tedensko in po dogovoru strnjeno v popoldanskih delavnicah v skladu z
zastavljenimi ustvarjalnimi projekti.
Vodja projekta je socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC.
Elementi pedagogike montessori
Elemente pedagogike montessori kot dopolnilo učnega procesa v prvih razredih bomo uvajali že
enajsto leto zapored. Dobro smo opremljeni z učili montessori, s katerimi učenci urijo spretnosti in
utrjujejo znanje z vseh predmetnih področij. Poudarek bo na skrbi zase in za svoje okolje; na voljo
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bo veliko »delavnic vsakdanjega življenja«. Del časa pri pouku in v podaljšanem bivanju bomo
namenili samostojnemu delu s predhodno predstavljenimi razvojnimi sredstvi. Učenci se bodo
navajali na red, na pozornost do stvari v okolju in na urejenost delovnega prostora. Samostojno delo
bo nudilo učencem izbiro glede težavnosti, učili se bodo v svojem lastnem tempu in izvedli toliko
ponovitev, kolikor jih bodo potrebovali za utrditev posamezne veščine oz. znanja. V tem času bodo
učiteljice pristopile k učencem individualno, usmerjale na področjih, kjer bodo potrebovali pomoč
in spodbujale pri nadgradnji učne snovi. Poleg samostojnega dela z razvojnimi materiali bodo
povzele po pedagogiki montessori tudi skupinske vaje za usvajanje socialnih veščin.
Vodja projekta bo Barbara KRKOČ UMER, člani skupine pa Ingrid HROVATIN, Zrinka RIBIČ, Kristina
CENCIČ, Karmen MUNDA in učiteljice podaljšanega bivanja v 1. razredu.
Omejevanje nasilja na šoli
Dejavnosti potekajo prek sprotnega reševanja konfliktov med učenci, razvijanja socialnih veščin pri
oddelčnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in
drugih dejavnosti.

CAP – program za preventivo zlorabe
Program predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke ima
tudi delavnico za šolsko osebje in starše. V šol. letu 2020/2021 bomo program razširili z
delavnicami “Brez nasilja nad vrstniki”. Program bomo izpeljali za učence in starše 2., 3., 5. in 8.
razreda. Z izvajanjem delavnic bomo starše seznanili na prvem roditeljskem sestanku.
Delavnice izvajajo Vanja LUKEŽIČ, Barbara MAKUC, Alenka BALAŽIC, Karmen MUNDA, Veronika
ZUBIN in Nina SORIĆ.
Izkustvene delavnice: Bodi previden
Organizirali jih bomo v sodelovanju s policisti z namenom seznanjati in osveščati otroke z različnimi
pojavnimi oblikami nevarnosti. Preventivni program v obliki izkustvenih delavnic izvajajo različne
institucije oz. strokovnjaki. Program »Bodi previden« je namenjen učencem 4. in 5. razreda.
Zberi pogum in povej, Varni pred internetom
Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite
To je program preventivnih aktivnosti na področju nasilja v šoli, ki ga izvaja Uprava kriminalistične
policije. V gradivu, ki obsega izobraževalni film, dodatno besedilo, reklamne razglednice in
koledarje s sloganom Zberi pogum in povej, so prikazane najbolj pogoste oblike nasilja med otroki;
namen je prepoznati oblike nasilja in ustrezno ukrepati. Glede na problematiko se na šoli odločimo,
katere programe bomo posameznim starostnim skupinam predstavili. Varni pred internetom
predstavimo četrtošolcem. Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite – delavnica s tem naslovom je
predvidena za učence osmega in devetega razreda. Vsebina obravnava različne zlorabe, ki jih lahko
doživijo mladostniki, in osveščanje o tem, kako ravnati v takih primerih.
Dejavnosti za omejevanje nasilja na šoli bo koordinirala pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ.
Spodbujanje bralne pismenosti
Na šoli že vrsto let pristopamo k spodbujanju bralne pismenosti, zavedamo se, da je le-ta temelj
učenja. Naš cilj je vzgojiti bralce za vse življenje. V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali z
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iskanjem možnosti za spodbujanje branja.
Dejavnosti prve triade:
● vodenje bralnega dnevnika,
● spontano branje napisov v vzpodbudnem opismenjevalnem okolju,
● didaktične igre, delavnice s področja opismenjevanja,
● listi za beleženje dnevnega branja slikopisov,
● domače branje v 2. in 3. razredu,
● branje v podaljšanem bivanju,
● redna tedenska izposoja knjig v knjižnici,
● knjižne uganke,
● slovenska bralna značka,
● v tekmovanje za najboljši oddelek bo vključena tudi bralna značka,
● bralni kotički s knjigami, ki jih prinesejo učenci od doma,
● izdelava knjig, pisanje zgodb,
● Cankarjevo tekmovanje,
● branje v nadaljevanjih,
● noč knjige.
Dejavnosti druge in tretje triade:
● pogovori o prebrani knjigi, ustrezen izbor literature,
● predstavitve in priporočanje najbolj branih knjig,
● slovenska bralna značka, angleška bralna značka, italijanska bralna značka,
● redni obiski knjižnice,
● ure knjižnično-informacijskih znanj za vse oddelke,
● knjižne uganke,
● tedenska vodena izposoja knjig v knjižnici za učence 4. razreda,
● sodelovanje učencev pri knjižnih kvizih,
● branje knjig po lastnem izboru in po izboru učitelja iz različnih vrst literature ter razgovori
o prebranem v okviru različnih predmetov,
● branje v nadaljevanjih,
● kotiček s knjigami: vzemi, preberi, vrni,
● počitniško branje – izbor naj knjig,
● možnost opravljanja bralne značke za minulo šolsko leto,
● branje pri oddelčnih urah,
● sodelovanje s knjižničarko pri iskanju podatkov v knjigah,
● kviz med oddelki o prebrani knjigi pri domačem branju.
Izvedba
● Učitelji bodo povezali cilje iz učnih načrtov in dejavnosti vključili v pouk.
● V dejavnosti spodbujanja branja bomo po presoji učiteljev in zmožnosti staršev vključevali
tudi družine.
Bralna značka
Tekmovanje za bralno značko bo potekalo pri slovenščini od 1. do 9. razreda, pri italijanščini od
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4. do 9. razreda, pri angleščini od 3. do 9. razreda in pri nemščini od 4. do 9. razreda.
Svečana podelitev bralne značke od 1. do 5. razreda bo potekala v okviru mednarodnega dneva
knjige za otroke. Od 6. do 8. razreda se priznanja podelijo ob podelitvi spričeval ob zaključku
šolskega leta. Devetošolce bomo za devet let branja pri slovenščini še posebej nagradili na zaključni
svečani proslavi.
Vodja za bralno značko od 1. do 3. r. je Ingrid HROVATIN, za 4. in 5. r. Blanka URŠIČ, od 6. do 9. r. pa
Deana PROTNER.
EKO šola
S programom uvajamo način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in
dejavno odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vsakega živega bitja. S takim načinom dela
ohranjamo kulturno in nacionalno izročilo v Sloveniji ter oblikujemo spoštovanje in ljubezen do
narave. Tak način življenja naj bi se prenesel v družino in širšo okolico. Pri izvajanju programa EKO
bo z našo šolo sodelovala Komunala Izola. Program bo potekal v okviru pouka, oddelčnih ur in
drugih dejavnosti na šoli.
Potekale bodo naslednje dejavnosti:
● zmanjševanje odpadkov in ločeno zbiranje le-teh,
● varčevanje z naravnimi viri,
● zbiralna akcija papirja, tonerjev, kartuš, zamaškov,
● izdelovanje EKO voščilnic in drugih izdelkov,
● skrb za šolsko okolico,
● Eno Tree Planting.
Članice tima so: Nives ŠKRBINA in Katja ROŽAC JERMAN, Mojca ZADNIK in vodja dejavnosti EKO
šole Eneja ČOSIČ ČULINA.
Učilnica v naravi
Poudarek dela bo na urejanju vrta na biološki način. V delo bomo vključili učence vseh starosti. Naš
cilj je uporabiti pridelke v kulinaričnih delavnicah in pri pouku (sveže ali toplotno obdelane),
pridobiti semena iz zasajenih rastlin, vključiti čim več učencev in učiteljev ter zasaditi gredice s
trajnicami (dišavnice, začimbe, cvetje, jagodičevje).
V šolskem timu sodelujejo Veronika ZUBIN, Katica Rožac JERMAN, učitelji PB, hišnika in drugi
učitelji prostovoljci. Vodja učilnice v naravi je Franka SAKELŠAK.
Življenje v naravi in tabori
Letos ne bomo izvedli plavalnega tečaja za 2. razred.
Šola v naravi za 3. razred
Letos ne bomo izvedli šole v naravi za 3. razred.
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Življenje v naravi 4. razred
Z učenci 4. razreda se bomo udeležili tridnevnega Življenja v naravi na Kozjaku, in sicer v oktobru
2020. Vodja je Tjaša KUZELJ.
Starši krijejo stroške za spremljevalce, prevoz, bivanje in oglede.
Zimska šola v naravi
Za učence 5. razreda bo šola v naravi na Pohorju. Učenci bodo bivali v hotelu Zarja. Učenci med
petdnevnim bivanjem na snegu spoznajo športne in naravoslovne dejavnosti: smučanje, orientacijo
v naravi, opazovanje in raziskovanje narave pozimi, družabne igre na snegu in v domu. Začetni in
nadaljevalni tečaj smučanja izvajajo športni pedagogi šole in zunanji sodelavci. Učence spremljajo
razredničarke. ZŠN bo od 15.2.2021- 19.2.2021.
Vodja zimske šole v naravi bo Maja GLAVIČ v sodelovanju z razredniki 5. razreda in s športnimi
pedagogi ter Vanjo LUKEŽIČ, pomočnico ravnateljice.
Učenci 7. razreda se bodo udeležili tridnevne šole v naravi, in sicer od 23.11.2020 – 25.11.2020
ter od 25.11.2020 -27.11.2020 v CŠOD Kranjska Gora, v vsakem terminu po 2 oddelka. Obravnavana
učna snov je vezana pretežno na naravoslovne in športne vsebine. Učence bodo spremljali
razredniki in sorazredniki, vodja pa bo Franka SAKELŠAK.
Testiranje za športno-vzgojni karton
V skladu s 95. členom Zakona o osnovni šoli bomo v začetku aprila med poukom športne vzgoje
izvedli testiranje vseh učencev iz treh antropometrijskih in osmih motoričnih testov. Obdelani
podatki učencev služijo za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja učencev, za načrtovanje
športno-vzgojnega procesa, individualizacijo pri rednem pouku športne vzgoje in za svetovanje pri
vključevanju v različne športne dejavnosti. Za testiranje je predhodno potrebno soglasje staršev.
Vrednotenje dosežkov vsakega učenca posebej lahko opravi le športni pedagog in jih predstavi
učencem. Staršem so podatki o njihovih otrocih na voljo med govorilnimi urami. Testiranje bodo
izpeljali športni pedagogi, vodja je Greta VATOVEC.
Kolesarski tečaj
Usposabljanje za vožnjo kolesa izvajamo v petem razredu. Učence najprej seznanimo s teoretičnim
delom v okviru pouka (5 oddelčnih ur, 5 ur naravoslovja in tehnike, 5 ur družbe). Sledi praktični del
spretnostne vožnje po poligonu. V kolikor učenci zadostijo kriterijem, dobijo kolesarsko izkaznico.
Vodja kolesarskega tečaja bo Niki ANTOLOVIČ SEYFERT v sodelovanju z razredničarkami 5.
razreda.
Jadralni teden
V sodelovanju s CKŠP Izola ter z jadralnim klubom Burja bomo v mesecu septembru izvedli jadralni
tečaj za učence 4. razreda. Vodja dejavnosti je Tjaša KUZELJ.
Veslaški teden
V sodelovanju s CKŠP Izola ter z Veslaškim klubom Izola bomo v mesecu septembru izvedli veslaški
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tečaj za učence 5. razreda. Dejavnost bo vodila Maruša ŠEGEC.
Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu
V okviru projekta “Odpravljanje plavalne nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v
Sloveniji” bomo v šolskem letu 2020/2021 preverjali znanje plavanja šestošolcev. Ministrstvo za
šolstvo in šport delno krije stroške preverjanja znanja plavanja. Preglednice s seznamom učencev
in z njihovimi ocenami znanja plavanja bodo poslane na Agencijo za šport, ki poskrbi za nadaljnjo
računalniško obdelavo, kar pripomore k natančnejši analizi učinkov sistema učenja plavanja.
Testiranje bomo izpeljali v začetku septembra 2020. Vodja bo Niki ANTOLOVIČ SEYFERT

93

19. 4. MEDNARODNO SODELOVANJE
FIT 4 KID
V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije in v okviru znanstvenih dognanj je
Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, razvila projekt Fit International, ki je postal v preteklih 20
letih prepoznan kot model dobre prakse tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. FIT
International je mednarodni projekt, ki ima za glavni cilj spodbuditi otroke in mladostnike h
gibalnim/športnim dejavnostim; učitelje pa s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami
opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje igralnice
in učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo. Fit pedagogika
postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. Fit4Kid
model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in
smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in
osnovnošolskem obdobju. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega
človeškega telesa, tudi možganov, zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti
hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljšata učno okolje in uspeh.
Naša šola se je vključila v projekt v lanskem šolskem letu.
Oblikovana je ožja strokovna skupina v sestavi: Barbara KRKOČ UMER, Nina SORIČ, Samanta
VIŽINTIN, Maja VARGAZON, Deana PROTNER in Suzana LOVRIČ ter ravnateljica Irena SIVKA
HORVAT.
Koordinatorica tima v šolskem letu 2020/21 bo Nina SORIČ, multiplikatorki pa Mateja TOMAŽIČ in
Deana PROTNER.
MEPI- Mednarodno priznanje za mlade
Projekt smo začeli izvajati z namenom razvijanja odgovornosti, pripadnosti ter dviga otrokove
samopodobe. Delujemo na različnih ravneh, ker je odvisno od vsakega posameznika; zajema tri
področja: prostovoljstvo, veščine, rekreativni šport in odprave. Vsa področja so oblikovana na treh
stopnjah, ki so odvisne od starosti učencev. Za osnovne šole pride v poštev prva stopnja (od 14,5 do
16. leta starosti). Učenci, ki dosežejo zastavljene cilje, pridobijo bronasto MEPI priznanje. Tudi v
letošnjem šolskem letu bosta potekali ločeno:
1. MEPI pripravljalnica za 8. razred
2. MEPI izziv za učence 9. razreda
V programu sodelujejo Franka SAKELŠAK, David GOBBO, Tomaž MIKELN in Mateja TOMAŽIČ.
EUPEO
Projekt poteka v okviru programa Erasmus +. Gre za pilotni projekt, ki ima za osnovni cilj pripraviti
sistem opazovanja športne vzgoje in šolskega športa v Evropi. Projekt bo na šoli koordiniral športni
pedagog Niki ANTOLOVIČ SEYFERT.

ENO Tree Planting
Tudi letos bomo sodelovali pri tradicionalnem dnevu sajenja drevesa miru, ki bo kot vsako leto
potekalo 21. septembra. Ta dan so Združeni narodi razglasili za svetovni dan miru. Otroško sajenje
dreves simbolizira mir in kontinuiteto življenja. Skupaj z učenci bomo posadili drevo okolja.
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Organizirajo člani Eko tima.
Sodelovanje z Znanstveno raziskovalnim središčem Koper v mednarodnem projektu
MCREATE
ZRS Koper v okviru prizadevanj za zagotovitev ustreznega podpornega okolja izvaja projekt, ki ima
zelo širok namen: ugotoviti stanje priseljencev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru,
zakonodajne okvire, katere dobre prakse že obstajajo in kaj je treba spremeniti. Bistveni poudarek
pa je na tem, da se sliši glas otroka priseljenca; kako on doživlja preselitev, kaj nam ima povedati. V
raziskavo bomo vključili posamezne oddelke kot celotno populacijo, učitelje, starše. Koordinacijo
med šolo in ZRS bo vodila Aleksandra ŠUMANOVA.

19. 5. VSEBINA DRUGIH DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti
Krožke organiziramo s kulturnega, z družboslovnega, naravoslovnega, s športnega, tehničnega in z
drugih področij. Tisti, ki jih organiziramo na šoli in jih izvajajo naši učitelji, so za učence brezplačni,
plačati je potrebno le material, oglede kulturnih ustanov, izlete …
Na šoli potekajo tudi dejavnosti, ki jih bodo izvajali klubi in posamezniki – zunanji sodelavci.
O programih in ceni storitev se starši dogovarjajo neposredno z izvajalci, saj jim šola le oddaja
prostore v najem za izvenšolske dejavnosti.
Predstavitev krožkov in vpis potekata s pomočjo plakatov in obvestil v začetku septembra.
Interesne dejavnosti od 1. do 5. razreda
DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR

PLAN UR

Priprave na tekmovanje v
znanju
slovenščine
za
Cankarjevo priznanje

4., 5.

B. Uršič

10

LEGO Robotika

2.–6.

V. Lenarčič, M. Pristov Fink

80

Plesne urice

1., 2.

K. Munda

35

Otroški pevski zbor

3., 4.

T. Čeh

70

Likovna delavnica

1.

Z. Ribič

35

Likovna delavnica

2.

Z. Ribič

35

Šolska skupnost RS

1.–5.

T. Kuzelj

40

Knjižničarski krožek

1.-5.

Anja Devetak

35

Logika

4., 5.

N. Slavec

14

Planinska skupina

1.–6.

M. Tomažič

40
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Orffova skupina

5.

T. Čeh

30

Noč knjige 1.-5. r

1.-5.

M. Tomažič, P. Galbiati Pohajač

16

Mini odbojka

1., 2.

M. Glavič

35

Gimnastika

mlajši dečki

E. Zorko

35

Gimnastika

3.–5.

G. Vatovec

35

Interesne dejavnosti od 6. do 9. razreda
DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR

PLAN UR

Knjižničarski krožek

6.–9.

A. Devetak

35

Tekmovanje v znanju logike

6.–9.

N. Slavec

20/ ur

MEPI

8.–9.

M. Tomažič, F. Sakelšak, D.
Gobbo,

vč dni

Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine
za Cankarjevo priznanje

8., 9.

A. Balažic

20

Priprave na tekmovanje v znanju slovenščine
za Cankarjevo priznanje

6., 7.

M. Lipovec

10

Priprave na tekmovanje v znanju angleščine

8.

S. Lovrič

15

Priprave na tekmovanje v znanju angleščine

9.

S. Lovrič

15

Priprave na tekmovanje Mladina in gore

6.–9.

Tomažič

10

Mladinski pevski zbor

5.–9.

T. Čeh

70

Orffova skupina

5.–9.

T. Čeh

30

Ukulele

5.-9.

T. Čeh

30

Raziskovalna dejavnost

8a,b,c, 9a,b

O. Barič

45

Zdrava šola

6.–9.

V. Zubin

35 ur

Rdeči križ

6.–9.

D. Gobbo

25 ur

Šolski band

7.

D. Gobbo

35 ur

Učna pomoč

4. - 9.

D. Gobbo

70 ur

Likovna delavnica

6. - 9.

K. Hrvatin

35 ur

Gimnastika

6.–9.

G Vatovec

35 ur

Interesne dejavnosti bomo začeli izvajati po Novem letu, v kolikor se bo situacija COVID izboljšala.
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Pred tem bomo izvajali le tiste ID, ki jih lahko izvajamo na prostem.
Ob zaključku pouka učenci dobijo Obvestilo o sodelovanju pri interesnih dejavnostih šole.
Skrb za celostno podobo šole
Vsak učitelj skrbi za urejenost svoje učilnice in prostora pred učilnico. Skupni prostori so v domeni
vseh. Za okrasitev večnamenskega prostora ob raznih priložnostih na razredni stopnji poskrbijo
učiteljice podaljšanega bivanja, na predmetni pa Klarisa HRVATIN.
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20. PROGRAM DELA UPRAVNOTEHNIČNEGA OSEBJA

Delavci upravno-tehničnega področja bodo aktivno vključeni v življenje in delo šole. Zaradi ukrepov
za preprečevanje okužbe v začetku septembra letos ne bo izveden skupni zbor delavcev, se bomo
pa redno sestajali v manjših skupinah, po delovnih področjih. Stremeli bomo k spoštljivim in
korektnim odnosom na šoli in dosledni uporabi slovenskega jezika v vseh sektorjih dela na šoli.
Z delavci tajništva in računovodstva bo sestanke vodila vodja Veselinka JOVIČ LEVAČIČ, na
sestankih bo občasno prisotno vodstvo šole. Ti sestanki bodo namenjeni sprotnemu pregledu stanja
in načrtovanju dela.
S čistilkami, kuharicami in hišniki pa se bomo sestajali enkrat v dveh mesecih. Sprotne dogovore
bosta z njimi opravljali pomočnici ravnateljice Dejana OMERZA in Vanja LUKEŽIČ, s kuharicami pa
organizatorka prehrane VERONIKA ZUBIN.
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21. PROGRAM DELA ZA PROMOCIJO
ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Šola je dolžna izvajati programe za promocijo zdravja. Tekom šolskega leta bomo spodbujali
sodelavce k zdravemu življenju in aktivnemu preživljanju prostega časa. V juliju bomo organizirali
obvezno delavnico za vse delavce šole s področja varovanja zdravja. Tekom leta bodo organizirana
družabna srečanja, ki za delavce niso obvezujoča, pripomorejo pa h krepitvi odnosov in zdravja
ljudi.
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22. PROGRAM SOCIALNEGA IN
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA TER
DEJAVNOSTI ZA PREHRANO

Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ. Upoštevamo temeljna prehranska
priporočila za zdravo prehrano otrok, skladno z usmeritvami strokovnih institucij, standardov in
normativov otrok v VIZ. Sestavljamo pestre jedilnike, ki so objavljeni na spletni strani šole.
Pripravljamo okusne, zdrave obroke in tipične jedi iz primorskega okolja. Prizadevamo si za čim
bolj kvalitetna živila, lokalno pridelana, spodbujamo uživanje svežega sadja in zelenjave ter pitje
zadostnih količin vode. Poudarjamo pomen zajtrka za odraščajoči organizem. Učenci, ki ostajajo dlje
časa v šoli, imajo možnost popoldanske malice. Po dogovoru s starši na osnovi zdravniškega
potrdila pripravljamo tudi dietno hrano. Učencem ponujamo malo sladkan čaj in občasno 100%
sokove. Ves čas je učencem na voljo tudi vodni bar z zdravo pitno vodo.
Ob pričetku šolskega leta izvedemo izpiranje internega vodovodnega sistema po navodilih Inštituta
za varovanje zdravja RS ter imamo načrt za preprečevanje razvoja legionele.
Izvajali bomo tudi ukrepe na področju zaščite pred širjenjem raznih viroz s poudarkom na umivanju
rok. Šolska kuhinja deluje po načelih HACCP in načelih dobre higienske prakse.
Organizacija prehrane je del Načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v času koronavirusa
(covid19).
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Dejavnosti, povezane s prehrano, bomo izvajali pri pouku, v času podaljšanega bivanja, na
oddelčnih urah in drugih organih šole, ob posebnih dnevih, v interesnih dejavnostih, delavnicah in
na predavanjih. Dejavnosti so prepletene tudi z dejavnostmi Eko šole, Zdrave šole in projekta Šolska
shema.
Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bomo spodbujali
zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja
Razred

Dejavnosti

1. razred

Dan zdravja: zdrav zajtrk

2. razred

Dan zdravja- zdravi zobje, zdrava prehrana, gibanje
Živim zdravo

3. razred

Zelenjava je zabavna – delavnice

4. razred

Dan zdravja: zdrava prehrana, gibanje, higiena

5. razred

Zdrav duh v zdravem telesu – dan z medpredmetnim povezovanjem
Jedilnik za človeka
Raziskovalna naloga: Ali spijem dovolj vode?

6. razred

Semena in sredozemska zelišča
Kultura prehranjevanja
Označevanje živil, izbira potrošnika

7. razred

Čebelarstvo – pomen medu in čebel v prehrani
Lokalna živila

8. razred

Seminarske naloge: Bolezni, povezane s prehrano
Spoštljiv odnos do hrane

9. razred

Prekomerna teža, alkohol in odvisnosti
Prehrana v različnih starostnih obdobjih
Oljka, oljčno olje, nenasičene MK, obisk oljarne
Narava in prehrana

Podaljšano bivanje

Pravilna prehrana
Gibalne minute v okviru projekta FIT4KID
Vsebine v okviru domačih nalog

Šport

Pravilna prehrana na pohodu, pomen zdrave prehrane v športu

Z vzgojno-izobraževalnim delom želimo spodbujati zdrav način prehranjevanja, kulturo
prehranjevanja ter privzgojiti primeren odnos do hrane. Zadovoljstvo učencev in staršev se
preverja vsaj enkrat letno oz. sproti med šolskim letom na različne načine. Organizator šolske
prehrane načrtuje, organizira in spremlja potek in aktivnosti, povezane s šolsko prehrano. Seznanja
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učence, starše in sodelavce na področju prehrane, sodeluje pri pouku ter pri oblikah sodelovanja s
starši.
Nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Šolska shema, kjer s finančno pomočjo pri nakupu sadja
in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov osveščamo učence o pomenu uživanja sadja in zelenjave
ter lokalnih živil za zdravje. V ta namen načrtujemo aktivnosti za promocijo uživanja lokalno
pridelane hrane. Določena vzorčna skupina učencev dvakrat letno izpolnjuje namensko anketo, ki
nam jo posreduje NIJZ.
Vsako leto izvajamo Tradicionalni slovenski zajtrk in obeležimo Dan slovenske hrane z
aktivnostmi, ki potekajo teden dni ter pripravimo tradicionalne jedi z lokalnimi sestavinami.
Prehrana učencev
Na šoli nudimo:
● zajtrk za učence jutranjega varstva,
● dopoldansko malico in sadje,
● kosilo,
● popoldansko malico za učence podaljšanega bivanja in izbirnih predmetov.
Želimo, da vsak učenec dobi v šoli vsaj en obrok organizirane šolske prehrane dnevno. Učenci
malicajo po drugi šolski uri. Sadje dobijo po 4. šolski uri. Čas kosila je med 12.10 in 14.10.
Subvencijo prehrane ureja Center za socialno delo, ki na osnovi urejene odločbe o otroškem
dodatku šolo obvesti o subvencijah prijavljenih učencev. Učenci imajo pravico do subvencije za
malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s
šolskim koledarjem. V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin morajo starši prehrano
pravočasno odjaviti. V kolikor prehrana ni pravočasno odjavljena, plačajo obroke starši.
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Z namenom doslednega plačevanja šolskih obveznosti je šola izdelala Protokol izterjave plačil,
ki je na spletni strani šole.
Cena šolske prehrane:
●
●
●
●
●

zajtrk
dopoldanska malica
kosilo ( od 1. – 5.r.)
kosilo ( od 6. –9.r.)
popoldanska malica

1,15 €
0,80 €
2,81 €
3,11 €
0,99 €

Ob začetku šolskega leta 2017/2018 je bila za obdobje štirih let na novo imenovana Komisija za
prehrano, ki skrbi za kvalitetno prehranjevanje učencev. Člani so:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

organizatorka prehrane ̶ Veronika ZUBIN,
pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka ̶ Vanja LUKEŽIČ,
učiteljica razredne stopnje ̶ Barbara KRKOČ UMER,
učiteljica predmetne stopnje ̶ Katja ROŽAC JERMAN,
2 predstavnika staršev ̶ Doris VEŽNAVER, Dragana BAŠA,
2 predstavnika učencev ̶ Meldin MALIŠI, Isabel PUŠPAN ZAVRTANIK,
vodja kuhinje ̶ Ema HLAJ,
šolska zdravnica ̶ Marisa VIŠNJEVAC-TULJAK, dr. med.,
medicinska sestra ̶ Marina ČOK

Vodja komisije je organizatorka šolske prehrane Veronika ZUBIN.
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Socialno zdravstveno varstvo učencev
V tem šolskem letu bodo starši spremljali otroke na sistematske zdravniške in zobozdravstvene
preglede ter obiske laboratorija.
Šolska zdravnica je Marisa VIŠNJEVAC-TULJAK, dr. med., šolska zobozdravnica pa je Liljana
NIKOLIČ, dr. stom.
Program vzgoje za zdravje v okviru preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in
mladostnike
Strokovni delavci zdravstvenega doma Izola so za vsako starostno skupino pripravili vsebino po
priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se navezuje na zdrav način življenja ter
spodbuja otroke in mladostnike k bolj zdravim navadam. Vsebine se nadgrajujejo in medsebojno
povezujejo.
Razred

V šolskem okolju

V šolskem okolju

Dodatne vsebine – projekti

1. r.

Zajčkova pot v šolo

Zdrave navade

V šolo ne grem, če zdravega
zajtrka ne pojem.

2. r.
3. r.

Osebna higiena
Dejavno preživljanje prostega
časa

4. r.
5. r.

Zdravi zobje

Zdrav način življenja

Varno s soncem

Preprečevanje poškodb

Spoznajmo nevarne snovi

Zasvojenost

V okviru obeležitve dneva »Dan
slovenske hrane«
Zdrava prehrana in gibanje za
zdravo telo

6. r.

Odraščanje

7. r.
8. r.
9. r.

Odraščanje – dve plati medalje
Pozitivna samopodoba in stres

Gibam se

Rak in tvegana vedenja
Učenje, branje deklaracij na
živilih
ali
novodobne
zasvojenosti

Ob bližajočih se dnevih zdravja bodo učenci izdelovali plakate na določene teme in pripravili
razstavo.
Vsebine zobozdravstvene vzgoje izvajata zobna asistentka Jerica CVERLE in koordinatorica
promocije zdravja Taja BENČIČ RIBARIČ in Marina ČOK ob sodelovanju učiteljev.
Vodja zdrave šole je organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, ki s pomočnico ravnateljice Vanjo
LUKEŽIČ skrbi za izvajanje programa socialnega in zdravstvenega varstva učencev.
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23. PROGRAM ZAGOTAVLJANJA
VARNOSTI

23. 1. VARNOST
Šola poskrbi za varnost učencev tako, da zagotovi:
●
●
●
●

spremstvo v skladu z normativi,
predhodni ogled poti, prostora, območja, orodja, opreme s strani strokovnega osebja,
navodila učencem o varnem gibanju in uporabi opreme,
dežurstvo učiteljev, učencev.

23. 2. DEŽURSTVA
Za zagotavljanje varnosti učencev in enotno vzgojno delovanje imamo organizirano redno
dežurstvo strokovnih delavcev. Dežurstva potekajo pred poukom, med odmori, v času kosila in po
pouku. Dežurstvo učiteljev koordinirata pomočnici ravnateljice Vanja LUKEŽIČ in Dejana OMERZA.
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dežurstvo pri vhodu in v garderobi

dežurni učitelji

dežurstvo na RS

dežurni učitelji

dežurstvo v jedilnici

dežurni učitelji

nošenje malic učencem 1. r.

delavci kuhinje

nošenje malic učencem 2. in 3. r.

delavci kuhinje

Dežurstvo pedagoških delavcev
7.25-7.30; 8.10–8.20;

na vseh štirih vhodih RST

Strokovni delavci

7.25–7.30; 8.10-8.20;

na vseh štirih vhodih PST

Strokovni delavci

9.55–10.10

med malico v učilnicah

Strokovni delavci

10.10-10.20

med odmorom na hodnikih ali v večnamenskem prostoru

Strokovni delavci

11.30-14.15

med kosilom v jedilnici, v učilnicah, v večnamenskem prostoru

Strokovni delavci

12.55–14.00

v večnamenskem prostoru RS

Strokovni delavci

12.55–14.15

v jedilnici, pri vhodu, v garderobi PS

Strokovni delavci

Dežurstvo učencev
V letošnjem šolskem letu nismo načrtovali dežurstva učencev zaradi upoštevanja ukrepov proti
širjenju koronavirusa.
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Prihod in pot v šolo
Šola je tehnično varovana z videokamero in električnim zaklepanjem. Vstop je izven določenih ur
pred poukom in po njem možen z najavo na domofonu. Ob posebnih dnevih so učenci in učitelji z
razporedom odpiranja posebej seznanjeni. V času pouka je možen vstop pri upravi šole z najavo v
tajništvu šole.

23. 3. URNIK ODPIRANJA ŠOLE
●

vhod z razredne stopnje

6.15–7.50

●

8.10–8.20

12.00–12.10

12.50–14.00

15.00–16.45

vhod s predmetne stopnje

7.15–7.30

8.10–8.20

12.00–12.10

12.50–13.10

13.40–14.10

14.45–15.00

15.35–15.50

● dvorišče
Ker poteka pouk po modelu B, ostajajo letos učenci v učilnicah.

23. 4. VARNA POT V ŠOLO
Tudi letos bo na začetku šolskega leta potekala akcija Občine Izola in Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport Za varno prečkanje ceste najmlajših učencev. Odgovornosti za varno obnašanje na
cesti pa učimo tudi učence same. Učimo jih, da:
● pravočasno odidejo v šolo,
● hodijo po pločniku,
● prečkajo cesto na prehodih za pešce,
● v kolikor ni pločnika, hodijo po levi strani ceste v nasprotni smeri, kot poteka promet.
Prvošolce obišče v drugem ali tretjem tednu pouka policist, ko se skupaj sprehodijo po okolici šole,
kjer jih pouči, kaj je potrebno upoštevati, ko prečkamo cesto, hodimo v koloni po pločniku ipd.
Zaradi varnosti morajo učenci prvega razreda nositi rumene rutke ter prihajati v šolo in odhajati
domov v spremstvu odrasle osebe.
Šolska pot je na pločniku označena z modro ribico. Načrt šolskih poti je izobešen pri obeh vhodih
in objavljen na spletni strani šole.
Prvošolce, ki prihajajo v šolo sami z avtobusom, spremlja s šolske postaje odrasla oseba. Za varen
odhod s spremstvom poskrbimo tudi po pouku.
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23. 5. DRŽAVNI PROJEKTI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
Na pobudo MIZŠ-a in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Izola se bomo vključili v
državne projekte in akcije, kot je Bodi previden.
Na šoli bo dejavnosti za varno šolo koordinirala Tanja POLES.

23. 6. ŠOLSKI PREVOZ IN VARSTVO VOZAČEV
Brezplačni prevoz je organiziran za učence, ki imajo bivališče več kot štiri kilometre oddaljeno od
šole.
URNIK ŠOLSKIH PREVOZOV
Odhod avtobusa iz IZOLE (šolska avtobusna postaja)
Postaje

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Izola

7.17

12.12

13.17

14.02

14.57

15.40

Izola Prešernova
cesta (OŠ V. Šmuc
Izola)

7.12

12.15

13.20

14.05

15.00

15.43

Izola OŠ Livade

7.15

12.18

13.23

14.08

15.03

15.46

Izola ind. cona

-

-

-

-

-

15.51

Baredi Sleme

7.23

12.23

13.28

14.13

15.08

15.54

Šared

7.26

12.26

13.31

14.16

15.11

15.55

Šared G

7.27

12.27

13.32

14.17

15.12

15.57

Cetore

7.29

12.29

13.34

14.19

15.14

16.00

Malija

7.32

12.32

13.37

14.22

15.17

16.03

Podhrib

7.35

12.35

13.40

14.25

15.20

16.04

Morgani

7.36

12.36

13.41

14.26

15.21

16.06

Korte šola

7.38

12.38/43

13.43/45

14.28/30

15.23/25

16.06

12.45

13.47

14.32

15.27

16.08

Korte vas
Korte

7.39

12.46

13.48

14.33

15.28

16.09

Medoši

7.41

12.48

13.50

14.35

15.30

16.11
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Odhod avtobusa iz KORT
Postaje

Š

Š

Medoši

6.45

Korte

Š

Š

Š

Š

7.41

12.48

13.50

14.35

6.47

7.43

12.50

13.52

14.37

Korte vas

6.48

7.44

-

-

-

Korte šola

6.50

7.46

12.51

13.53

14.38

Morgani

6.52

7.48

12.53

13.55

14.40

Podhrib

6.53

7.49

12.54

13.56

14.41

Malija

6.56

-

7.48

12.57

13.59

14.44

Cetore

6.59

7.50

7.51

13.00

14.02

14.47

Šared G

7.01

7.52

7.53

-

-

-

Šared

7.02

7.53

7.54

-

-

-

Baredi Sleme

7.05

7.56

7.57

-

-

-

Izola Prešernova
cesta (OŠ V. Šmuc
Izola)

7.12

8.03

8.04

13.11

14.13

14.58

Mala Seva K
̶ ocina ̶Baredi ̶OŠ Vojke Šmuc Izola (Prešernova cesta)
Š 1

POSTAJE Postajališča

Š 2

7.50

Izola

14.29

-

Izola OŠ V. Šmuc Izola (Prešernova
cesta)

14.34

7.45

Izola OŠ Livade

14.37

7.42

Izola Prešernova c. OŠVŠ

-

7.36

Baredi Sleme

14.43

7.35

Baredi kmečki t.

14.44

7.33

Baredi spodnji

14.46

7.27

Kocina kant.

14.52

7.25

Kocina

14.54

7.10

Mala Seva

15.09
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Montekalvo–Dobrava–OŠ Livade–OŠ Vojke Šmuc Izola
Š

POSTAJE

Š

1

Postajališča

2

8.10

Izola Prešernova cesta (OŠ V. Šmuc Izola)

14.05

8.07

AP Izola

14.10

8.06

Izola OŠ Livade

14.13

8.00

Montekalvo

-

7.58

Montekalvo most

14.21

7.56

Izola Dobrava

14.23

7.55

Belvedere

14.24

Šolski prevoz izvaja podjetje Arriva d.o.o.
Po pouku je organiziran prevoz po 4., 5., 6., 7. in 8. šolski uri. Na relaciji Medoši–Izola potrebujejo
učenci mesečno vozovnico, na drugih dveh relacijah pa ne. Mesečno vozovnico lahko učenci
uporabljajo tudi za javni prevoz.
Varstvo vozačev, ki se vozijo z Baredov, organiziramo pred poukom in po njem. Na avtobusni postaji
pred matično šolo je organizirano varstvo vseh učencev vozačev skladno s Pravili šolskega reda OŠ
Vojke Šmuc Izola.

23. 7. UREJANJE OKOLICE ŠOLE
Varnost zagotavljamo tudi tako, da v največji meri skrbimo za urejeno in varno okolje. Tako delavci
šole kot učenci bomo skrbeli za bivanje v urejenem okolju. Učencem bomo omogočili, da bodo
poskrbeli za urejenost okolja med oddelčnimi urami, pri posebnih dnevih, po pouku in v
sodelovanju s Komunalo Izola. Še naprej bomo urejali šolski vrt.
Za usmerjanje in koordiniranje dela skrbi pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ v sodelovanju s
članicami Eko-tima, s podaljšanim bivanjem, šolsko skupnostjo

110

24. PROGRAM DELA KOMISIJE ZA
SPREMLJANJE NAČRTA
INTEGRITETE IN
PREPREČEVANJA KORUPCIJE

24. 1. NAČRT INTEGRITETE
Načrt integritete šole predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj organov oziroma
organizacije z namenom:
● aktivnega uvajanja etike,
● doseganja višje stopnje integritete,
● vzpostavljanja transparentnosti delovanja ter
● zagotavljanja učinkovitega upravljanja.
V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo, da se bo šestčlanska skupina sestala štirikrat. Glede na
priporočilo smo zamenjali dva člana v delovni skupini. Člani skupine bodo ugotavljali in ocenjevali
izpostavljenost šole tveganjem in predlagali izboljšave integritete, če bo potrebno.
Člani komisije so: Vanja LUKEŽIČ, Maja VARGAZON, Gorazd NOVAK, Tanja POLES, Anja DEVETAK
in vodja skupine Lenčka PRELOVŠEK.
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25.

PROGRAM DELA ŠOLSKEGA
SKLADA

Na šoli že vrsto let deluje šolski sklad, sestavljen iz predstavnikov kolektiva in predstavnikov
staršev. Namen šolskega sklada je v zagotavljanju dodatnih možnosti pridobivanja sredstev za
financiranje različnih dejavnosti in nadstandardnih programov.
Vodja šolskega sklada je Maruša ŠEGEC.
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26. PROGRAM SODELOVANJA S
STARŠI

26. 1. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
Glede sodelovanja s starši se bomo prilagajali navodilom v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb.
Prvi roditeljski sestanki bodo izvedeni na prostem ali v večji učilnici, ločeno po oddelkih. Skupnega
uvodnega dela, ki ga je vodila ravnateljica, letos ne bo. Govorilne ure načrtujemo, kot je razvidno iz
tabele, vendar bomo starše o načinu obveščali sproti. Načrtovane oblike sodelovanja so:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Govorilne ure po načrtu,
dodatne govorilne ure dopoldan – po predhodnem dogovoru z učiteljem,
roditeljski sestanki,
razgovori učenec – učitelj – starši v skladu z Vzgojnim načrtom oz. s Pravili šolskega reda,
telefonski razgovori,
pisno obveščanje,
različne delavnice,
obiski staršev ob dnevu odprtih vrat posameznih oddelkov in šole,
organizirano vključevanje staršev v vzgojno-izobraževalni proces,
skupinsko in individualno reševanje učno-vzgojnega stanja,
individualno reševanje socialne in zdravstvene problematike,
sodelovanje v organih šole – svet staršev, svet šole,
skupna predavanja, delavnice za starše in učence,
predstavitve raznih poklicev,
šolski sklad, donatorstvo, sponzorstvo …
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Govorilne ure
ZAP.
ŠTEVILKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DAN

DATUM

RAZREDI

PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK

12. 10. 2020
13. 10. 2020
9. 11. 2020
10. 11. 2020
14. 12. 2020
15. 12. 2020
11. 1. 2021
12. 1. 2021
15. 3. 2021
16. 3. 2021
19. 4. 2021
20. 4. 2021
17. 5. 2021
18. 5. 2021

1.–3. r. + KORTE
4.–9. r.
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r.
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r.
1.–3. r. + KORTE
4.–9.r.
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r.
1.–3. r. + KORTE
4.–9. r.
1.–3. r. + KORTE
4.–9.r.

Govorilne ure potekajo od 17.00 do 19.00.
Februarja bodo potekale govorilne ure po predhodnem dogovoru razrednika s starši.
V dopoldanskem času so enkrat mesečno možne individualne govorilne ure po predhodnem
dogovoru s posameznimi učitelji, izjemoma, po predhodnem dogovoru z učitelji, pa lahko starši
zaprosijo za rok izven rednih govorilnih ur.
Roditeljski sestanki – RS
ZAP.
ŠT.

RAZRED

MESEC

VSEBINA

IZVAJALEC

1.

1.

avgust 2020

Uvodne skupne vsebine (dokumenti, pravilniki,
volitve v svet staršev, programi po oddelkih)

razredničarke

2.

2.–9. r.

september
2020

Uvodne skupne vsebine (dokumenti, pravilniki,
volitve v svet staršev, programi po oddelkih)

ravnateljica,
razredniki

4.

9. r.

januar 2021

Poklicno usmerjanje

psihologinja,
razredniki

5.

1.–9. r

februar 2021

Analiza učnega uspeha, vzgojna dinamika

razredniki

6.

1.–9. r

junij 2021

Zaključne vsebine,
predlogi za naprej

evalvacija

šolskega

leta,

razredniki

Roditeljski sestanki v I. ocenjevalnem obdobju so organizirani po obravnavi analize učnega
uspeha in vedenjske problematike na redovalni konferenci in v oddelku.
V II. ocenjevalnem obdobju je učni uspeh učencev pred redovalno konferenco obravnavan v
oddelku z učenci.
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Roditeljski sestanek skliče razrednik s pisnim vabilom staršem.
Za bodoče prvošolce organiziramo prvi roditeljski sestanek ali DAN ODPRTIH VRAT v mesecu
juniju 2021.
V primeru aktualnih potreb ali drugih priložnosti lahko pride do dodatnih vsebin roditeljskih
sestankov ali zamenjave že načrtovanih.

26. 2. SVET STARŠEV
Svet staršev šteje 34 predstavnikov posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na 1. roditeljskem
sestanku v septembru. Člani podružnice so priključeni matični šoli. V letošnjem šolskem letu
načrtujemo štiri redne seje sveta staršev, izjemoma pa tudi izredne seje. V posameznih primerih se
bomo odločili za izvedbo korespondenčnih sej.
Svet staršev deluje v skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev, ki ga sprejmemo na 1. seji.
Načrtovane okvirne vsebine sej so:
1. seja sveta staršev - september 2020
● Konstituiranje sveta staršev, izvolitev predsednika in namestnika predsednika,
● sprejem Poslovnika sveta staršev,
● predstavitev Poročila o LDN-ju 2019/2020 (poročilo programa, analiza učnega uspeha,
samoevalvacijsko poročilo, delovanje šolske skupnosti in parlamenta, delovanje komisije za
prehrano, šolskega sklada …),
● obravnava in seznanitev s pravilniki: Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, Hišni red, Pravila
o šolanju na daljavo, Navodila o opravljanju izpitov, Pravila o statusih,
● predstavitev LDN-ja 2020/2021 (predstavitev programa s kratkoročnimi cilji, razširjenega
programa, izbirnih predmetov, šolske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, poteka
NPZ-ja, sodelovanja z inštitucijami …).
2. seja sveta staršev februar 2021
● Učni uspeh v I. ocenjevalnem obdobju,
● vmesna analiza dela in dogajanja na šoli,
● priprava na novo šolsko leto, (okvirno število učencev, oddelkov, zaposlenih, izbirni
predmeti, razširjena dejavnost, novosti ...).
3. seja sveta staršev – marec 2021
● Predstavitev kandidatov in oblikovanje mnenja sveta staršev za izbor ravnatelja v
mandatnem obdobju 2021-2026
4. seja sveta staršev maj/junij 2021
● Seznanitev z učbeniki in delovnimi zvezke ter drugimi učnimi gradivi,
● predlog okvirnega finančnega načrta razširjenega programa,
● evalvacija opravljenega dela sveta staršev s predlogi za prihodnje šolsko leto.
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27. SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
Naše delo se odraža v ožjem in širšem okolju. Z nami sodelujejo:
Občina Izola, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republiški izpitni center (RIC),
Zavod za šolstvo – OE Koper, Ljubljana, Osnovne šole v občini Izola, sosednjih občinah in državi,
Vrtec Mavrica Izola, Zdravstveni dom Izola, Dom upokojencev Izola, srednje šole v Izoli in širše,
Turistični informacijski center Izola, Medgeneracijski center Izola, Koper, Pokrajinski muzej Koper,
Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran, Center za socialno delo Izola in CSD-ji sosednjih občin,
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
̶ OŠ Koper, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Policijska postaja Izola in druge v
sosednjih občinah, Mestna knjižnica Izola, Pedagoška fakulteta Koper, Ljubljana, Fakulteta za
humanistične študije Koper, Glasbena šola Izola, Koper, Piran, Zavod za zaposlovanje Koper,
Komunala Izola, Upravna enota Izola, Društvo prijateljev mladine Izola, razna podjetja, klubi,
društva, Gledališče Koper, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Nacionalni inštitut za javno
zdravje …
Sodelovanje z mediji
V medijih šolo zastopa ravnateljica Irena SIVKA HORVAT, podružnico pa poleg ravnateljice še vodja
Maja VARGAZON. Za objavljanje člankov v lokalna glasila in časnike je zadolžena knjižničarka Anja
DEVETAK. Za objavljanje na spletno stran šole je zadolžen računalnikar – organizator
informacijskih dejavnosti, Gorazd NOVAK. Za urejenost spletne strani šole bo poleg računalnikarja
skrbela še pomočnica ravnateljice Dejana OMERZA.
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28. VIRI FINANCIRANJA
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (državni proračun):
● plače in prispevki zaposlenih po potrjeni sistemizaciji delovnih mest,
● jubilejne nagrade in odpravnine delavcem,
● delež za zdravstvene preglede,
● materialna sredstva v skladu z normativi in s standardi,
● stroški za ekskurzije za učence od 1. do 4. r. do 20 km in od 5. do 9. r. do 120 km,
● regresirana prehrana učencev,
● prispevek za učbeniški sklad,
● prispevki za šolo v naravi,
● premije raznih zavarovanj.
Občina Izola:
● materialni stroški,
● nadstandardni programi,
● prevozi učencev,
● varstvo vozačev,
● spremljevalca otrok s posebnimi potrebami,
● investicije za vzdrževanje šole,
● zagotavljanje prostorskih kapacitet,
● nabava opreme šole.
Starši:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica,
jutranje varstvo od 2. r. naprej,
filmske, gledališke predstave ter vstopnine za nastope umetnikov,
vstopnine za muzeje, razstave …,
nadstandardni material za praktični pouk tehnike, gospodinjstva in interesnih dejavnosti,
prevozni stroški za organizirane dneve,
zobna ščetka,
delež tečaja plavanja, zimske šole v naravi, življenja v naravi, kolonije, taborov,
druge šolske potrebščine,
namerno povzročena škoda na šolski lastnini v skladu s Pravili šolskega reda,
drugi stroški za storitve v dogovoru.

Drugi viri:
● sponzorstva, donatorstva,
● nadomestila za oddajanje šolskih prostorov po sklepu sveta šole,
● dogovorjene provizije, odškodnine.
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29.

RAZŠIRJENI IN
NADSTANDARDNI PROGRAM

adstandardno izveden obvezni program
Dneve dejavnosti šola deloma izvaja na šoli, deloma v okviru CŠOD in strokovnih ekskurzij. Za dneve
dejavnosti, ki so izvedeni nadstandardno, je potreben prispevek staršev.
Tudi nekateri izbirni predmeti se izvajajo deloma nadstandardno, saj učenci del aktivnosti izvajajo
izven šole.
Nadstandardne dejavnosti razširjenega programa v šolskem letu 2020/2021:
● jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda (za prvošolce financira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, za druge starši),
● podaljšano bivanje za učence od 1.–5. razreda (financira MIZŠ),
● šola v naravi (financirajo MIZŠ, Občina Izola in starši),
● tabor za nadarjene (financirajo starši),
● poletna kolonija (financirajo starši),
● strokovne ekskurzije (MIZŠ in starši),
● dopolnilni in dodatni pouk (financira MIZŠ),
● interesne dejavnosti (dejavnost financira MIZŠ,),
● kolesarski tečaj (dejavnost financira MIZŠ),
● individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in delo z nadarjenimi učenci
(financira MIZŠ),
● dodatno strokovno pomoč za učence z odločbami (financira MIZŠ).
● V okviru nadstandardne dejavnosti nam Občina Izola krije stroške zaposlitve športnega
pedagoga na razredni stopnji in spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, ki jih MIZŠ ne
financira, vendar jih šola mora zagotoviti otrokom.
Sredstva za ekskurzije učencev
Na naši šoli so ekskurzije sestavni del programov dni dejavnosti.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport subvencionira učencem osnovnih šol naslednja
sredstva:
●
●

oddelkom od 1. do 4. razreda prizna prevoz do 20 km na oddelek v šolskem letu,
oddelkom od 5. do 9. razreda prizna 120 km na oddelek v šolskem letu.
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30. PROSTORSKI POGOJI IN
OPREMLJENOST

Pouk bo potekal v učilnicah na razredni in predmetni stopnji matične šole ter na podružnični šoli v
Kortah. Učilnice so pretežno sodobno opremljene z ustrezno opremo, vendar je potrebno stalno
posodabljanje opreme.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata v učilnicah razredne stopnje.
Pouk tehnike in tehnologije, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, gospodinjstva, kemije, biologije
in naravoslovja poteka v posebej opremljenih učilnicah.
Pouk športa poteka v mali in veliki telovadnici, na balkonu ter na zunanjih igriščih.
Šolsko svetovalno delo in delo zunanjih izvajalcev dodatne strokovne pomoči poteka v kabinetih ali
v učilnicah po razporedu. Dodatno strokovno pomoč in svetovalno dela pogosto izvajamo med
poukom, integrirano.
Šolska knjižnica
Šolska knjižnica poleg prostora, v katerem sta knjižničarki, uporablja še prostor na hodniku pred
knjižnico. Tam so na voljo dve večji mizi in knjižni kotiček. Na podružnici Korte deluje manjša
knjižnica; knjižničarka je v Kortah na voljo 1x tedensko. Knjižničarki v dogovoru z učiteljicami
zagotavljata pestro strokovno ponudbo za vse učence matične in podružnične šole.
Računalniška učilnica, učilnice, kabineti
Računalniška učilnica ima 16 računalnikov; v njej potekajo nekatere ure interesnih dejavnosti,
pouka v skupinah ter pouka izbirnih predmetov.
V učilnicah in kabinetih imamo preostalih 86 računalnikov. Imamo tudi 36 prenosnih računalnikov
za delavce šole, 29 interaktivnih tabel s pripadajočo opremo, 3 multifunkcijske naprave ter 27
manjših tiskalnikov, 1 digitalni fotoaparat (starejši model), 2 kameri (starejši model), ter napravo
za izdelavo magnetnih kartic.
Šolska kuhinja na matični šoli je dovolj sodobno opremljena, se pa soočamo s prostorsko stisko,
saj imamo vsako leto več učencev in zunanjih odjemalcev kosil. Za potrebe matične šole dnevno
pripravimo
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-

25 zajtrkov,
650 malic,
552 kosil,
136 popoldanskih malic,
30 obrokov za zaposlene.

Za potrebe OŠ Livade dnevno pripravimo:
- 385 kosil,
- 18 obrokov za odrasle.
Skupaj na matični šoli pripravimo 937 KOSIL za učence in 48 za odrasle.
Šolska kuhinja v Kortah se ravno tako sooča s prostorsko stisko. Dnevno pripravi:
-

4 zajtrkov,
54 malic
54 kosil,
21 popoldanskih malic.

Šolska kuhinja v Kortah za vrtec dnevno pripravi
- za 1. starostno obdobje 14 obrokov (malica, kosilo in popoldanska malica),
- za otroke stare od 2. do 6. leta oz. od 3. do 6. leta 41 malic, kosil in popoldanskih malic.
Upravno-tehnični prostori
Upravno delo poteka v pisarnah v pritličju in v drugem nadstropju. Tehnično delo opravljajo hišniki
in čistilke po šoli ter v delavnicah v kletnih prostorih.
Učna sredstva in pripomočki
V okviru finančnih možnosti bomo nabavljali sodobna didaktična sredstva in pripomočke. Pri tem
bomo ravnali gospodarno in iskali ugodne ponudbe.
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31.

INVESTICIJE IN TEKOČE
VZDRŽEVANJE

Šolska zgradba in oprema
Šolska zgradba je bila zgrajena v treh sklopih:
- Prva stavba leta 1948 in nadzidana 1956. leta, druga 1962. leta in tretja leta 1966.
- Telovadnici, tri nove učilnice, dva večnamenska prostora, knjižnica in povezovalni hodnik so
bili zgrajeni l. 1970.
- Tretja stavba je bila deloma adaptirana 1980. leta.
- Prva stavba je bila v letih 1999 in 2007 delno adaptirana.
- Leta 2012 smo zgradili 4 nove učilnice, skupna prostora, kabineta in sanitarije na razredni
stopnji.
- Leta 2018 smo celostno posodobili in energetsko sanirali veliko telovadnico, ki pa nam
prostorske stiske ni rešila. Še vedno bo potrebno razmišljati o povečanju telovadnih
kapacitet, ker te že sedaj ne zadostujejo za vse oddelke.
Glede na število učencev, delavcev in pestrejšo ponudbo šole, bo potrebno nujno razmišljati o
povečanju šole in urediti več prostorov:
- prostor za računalnikarja,
- več kabinetov za individualno delo,
- učilnico za umirjeno delo skupin, opremljeno v ta namen (barvno, multisenzorno, didaktični
material ...).
Dolgoročno bo potrebna celovitejša rešitev v smislu novogradnje šolskega objekta.
Na podružnici se je v letu 2019 zaključila dozidava dveh novih učilnic, kar bo za nekaj let rešilo
najnujnejšo prostorsko stisko. Še vedno pa ima podružnica premajhno kuhinjo in nima telovadnice.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V okviru investicijskega vzdrževanja je potrebno urediti naslednja dela:
- zamenjati lesena okna z aluminijastimi,
- zamenjati vsa vrata učilnic v starem delu stavbe,
- temeljito sanirati streho,
- urediti igrišča z varnimi igrali s certifikati in s podlagami pod igrali zaradi normativov o
varnosti učencev,
- urediti neugledno pročelje šole – fasado.
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Poleg tega je potrebna energetska sanacija stavbe in menjava zaves po vsej šoli. Le-te postopno
menjujemo, vendar jih je potrebno v več učilnicah še zamenjati.
Gre za potrebe, ki jih že več let sporočamo na Občino, zato pričakujemo umestitev ureditve strehe,
fasade, igrišča v prihodnji proračun Občine Izola. Dela so ocenjena na 1.800.000 eurov.
Pri prizadevanjih za ureditev šole konstruktivno sodeluje svet zavoda OŠ Vojke Šmuc Izola, ki
podpira in načrtuje vse predloge za ureditev naše šole.
OPREMLJANJE
Opremo po finančnih zmožnostih sicer sproti posodabljamo, dokupujemo, kljub temu pa je
potrebno še:
- nenehno posodabljati računalniško in drugo programsko opremo,
- vse strokovne delavce opremiti s prenosnimi računalniki ali tablicami,
- opremiti pisarno druge pomočnice ravnateljice,
- dopolniti učilnice s šolsko opremo: matematične učilnice, računalniško učilnico, učilnice
razredne stopnje,
- zamenjati mize na šolskem igrišču,
- nabaviti sodobna nova učila in učne pripomočke,
- postopoma zamenjati krožnike, skodelice in pribor.
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31. 1. VARČEVALNI UKREPI
Na šoli že vrsto let pristopamo k varčevanju. Racionalno ravnamo s porabo naravnih in materialnih
dobrin. Učence skrbno vzgajamo k spoštljivemu odnosu do hrane, da se je ne zavrže po
nepotrebnem.
Poleg že utečenih varčevalnih ukrepov nenehno iščemo dodatne možnosti za varčevanje, ob tem pa
skrbimo za dvig kvalitete dela. To dosegamo predvsem s projekti:
- zaposlitev preko programa javnih del; z vključitvijo v projekt smo za leto dni zaposlili delavca
– informatorja za pomoč pri nadzorovanju vhodov in lažjih opravilih;
- projekt Popestrimo šolo – še 1 leti bomo imeli zaposleno strokovno sodelavko, ki je v celoti
financirana iz Evropskih strukturnih skladov,
- zaposlitev preko programa Prva zaposlitev, v celoti financirana iz MIZŠ-a, oziroma Evropskih
strukturnih skladov,
- recikliranje predmetov, izdelovanje učil, igrač ipd,
- vključevanje staršev in lokalne skupnosti v urejanje šolske okolice na podružnici,
- prijava projekta ARNES – prizadevanje za pridobitev subvencij ob nakupu informacijskokomunikacijske tehnologije.
Varčevanja ne želimo izvajati s preobremenjevanjem delavcev, zato ob daljši odsotnosti delavca v
skladu z zakonodajo zaposlimo nadomestnega delavca. Soočamo se s težavami ob odsotnosti
delavcev, saj pogosto za nadomeščanje ne dobimo ustreznega kadra.
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32. LETNI DELOVNI NAČRT
PODRUŽNIČNE ŠOLE KORTE

etni delovni načrt Podružnične šole Korte je sestavni del osnovnega letnega delovnega načrta OŠ
Vojke Šmuc Izola.

32. 1. SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI
Ime šole: Podružnična šola KORTE
Naslov: Korte 14 c, 6310 IZOLA
Šolski okoliš: V šolski okoliš podružnične šole spadajo naselja in zaselki: Baredi, Cetore, Medljan,
Korte, Medoši, Draga, Malija, Mala Seva, Nožed, Šared, Grbci.

32. 2. ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV
Podružnična šola Korte
ODDELEK

DEČKI

DEKLICE

1. k

SKUPAJ
12

2.k

7

2

9

3. k

9

6

15

4.k

8

5

13

5.k

2

7

9

SKUPAJ

58

32. 3. KADROVSKI POGOJI
Razporeditev učiteljev po predmetnih področjih in oddelkih
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ODDELEK

RAZREDNIK

DRUGI UČITELJI V ODDELKU

1.k

Kristina Cencič

Petra Mekiš – TJA
Ana Dobrinčič Orbanić – ITD

2.k

Petra Mekiš – TJA,
Ana Dobrinčič Orbanić – ITD

3.k

Renata Štefančič

Petra Mekiš – TJA,
Ana Dobrinčič Orbanić – ITD

4.k

Maja Vargazon

Petra Mekiš – TJA,
Ana Dobrinčič Orbanić – ITD

5.k

Barbara Makuc

Petra Mekiš- TJA
Ana Dobrinčič Orbanić- ITD

PB 1
PB 2

Breda Paravan
Petra Mekiš

JV

Drugi strokovni delavci na šoli
DELOVNO MESTO

IME IN PRIIMEK

URNIK

knjižničarka

Anja Devetak

po dogovoru

svetovalna delavca

Lenčka PRELOVŠEK
David Gobbo

po dogovoru

specialna pedagoginja

Deana LOZAR ŠÖMEN

po dogovoru

hišnik

Valter BONACA, Denis ŠKROPETA

enkrat tedensko 4 ure

kuharica

Romina ZUDIČ

6.00–14.00

pomočnica kuharice

Oriana RITOŠA

6. 30–14. 30

čistilka

Liljana STANOJEVIĆ

14.00–22.00

32. 4. NAČRT OBVEZNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
Obvezni predmetnik v posameznih razredih je enak predmetniku na matični šoli. S poukom
pričnemo ob 8.00 zjutraj, zaključi se različno, glede na urnik oddelka.

125

32. 5. URNIK ZVONJENJA
1.

8.00–8.45

2.

8.45–9.30

malica

9.30–9.50

3.

9.50–10.35

aktivni odmor

10.35–10.50

4.

10.50–11.35

5.

11.40–12.25

6.

12.30–13.15

32. 6. PROGRAM ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH,
KULTURNIH IN TEHNIŠKIH DNI
Kulturni dnevi
RAZRED

VSEBINA

MESEC

VODJA

1.–5.

Komemoracija

november

1.–5.

Novoletna tržnica in prireditev

december

Kristina Cenčič

1.–3.

Prešernov dan

februar

Kristina Cenčič

1.–5.

Bralna značka

maj

Maja Vargazon

RAZRED

VSEBINA

MESEC

VODJA

1.–5.

Obisk torkle

november

Maja Vargazon

1.–5.

Obiranje in predelava sadežev

november

Breda Paravan

1.–5.

Dan zdravja

april

Renata Štefančič

Naravoslovni dnevi
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Tehniški dnevi
RAZRED

VSEBINA

MESEC

VODJA

1.–5.

Izdelava vrečk za sivko

september

Renata Štefančič

1.–5.

Novoletno okraševanje

december

Maja Vargazon

1.–5.

Gledališka scena

junij

Renata Štefančič

4.–5.

Tehniški izdelek

junij

Barbara Makuc

RAZRED

VSEBINA

MESEC

VODJA

1.–5.

Ocizla

september

Barbara Makuc

1.–5.

Pohod po starih šolskih poteh

oktober

Barbara Makuc

1.–5.

Zimski pohod

januar

Kristina Cenčič

1.–5.

Orientacijski pohod

april

1.–5.

Tek ( ŠVZ)

september

Športni dnevi

32. 7. DNEVI S POSEBNO VSEBINO IN PRIREDITVE
Vsi dnevi s posebno vsebino so enaki kot na matični šoli, poleg tega pa na podružnici posebej
obeležimo še nekatere posebne dneve.
1.

Sprejem prvošolcev

1. šolski dan

Breda Paravan, Kristina Cenčič

2.

Komemoracija

oktober

Petra Mekiš

3.

Predstavitev gasilcev, vaja evakuacije

oktober

Maja Vargazon

4.

Kresna noč

junij

Maja Vargazon, Ana Dobrinčič Orbanić

5.

Zaključna prireditev

junij

aktiv Korte
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Koledar tekmovanj znanja
1.

Tekmovanje v znanju iz logike

september

2.

Cankarjevo tekmovanje

november, april

3.

Cici vesela šola

april

4.

Matematični kenguru

marec

5.

Tekmovanje Oljka, ali te poznam?

maj

32. 8. RAZŠIRJENI PROGRAM NA PŠ KORTE
Jutranje varstvo – JV
Jutranje varstvo bomo omogočili vsak dan od 6.00 do 8.00. Organizirano bo za skupino od 1. do 4.
razreda. Vključenih bo 17 učencev.
Podaljšano bivanje – PB
Začetek podaljšanega bivanja je fleksibilen, odvisen od zaključka pouka v posameznem oddelku. V
času podaljšanega bivanja so organizirane interesne dejavnosti. V PB je vključenih 51 učencev, ki
bodo razdeljeni v dve skupini.
Interesne dejavnosti
KROŽEK

RAZRED

MENTOR

PLAN UR

Pevski zbor

1.–5. r

Barbara Makuc

35

Dramska in plesna skupina

3.–5. r

Ana Dobrinčič Orbanić

40

Gibajmo se v Kortah

1.-5.r

Andrea Marsič

35

Planinci

1.–5. r

Barbara Makuc

35

Šolski vrt

1.–5. r

Barbara Makuc, Renata Štefančič

po dogovoru

Joga za šolarje

3.-5.r

Renata Štefančič

35

Plavalni tečaj
Učenci 2. razreda se letos NE BODO udeležili pet dnevnega plavalnega tečaja na Bernardinu.
Življenje v naravi
Učenci 4. razreda se bodo oktobra udeležili tridnevnega Življenja v naravi na Kozjaku.
Zimska šola v naravi
Učenci 5. razreda se bodo udeležili zimske šole v naravi na Pohorju z učenci 5. razreda matične šole.
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Delo z nadarjenimi učenci
Sodelovali bomo s timom za nadarjene učence, jih identificirali in se z njimi individualno ukvarjali.
Pri pouku bomo v 1. in 2. razredu nadaljevali z Montessori delavnicami. V prvem razredu bomo
izvajali formativno spremljanje učenčevega napredka.
Jadranje in veslanje
Učenci 4. razreda se bodo v septembru udeležili jadranja v Izoli, učenci 5. razreda pa veslanja.
PROJEKTI
Zdrava šola
Še naprej bomo sodelovali v projektu Zdravih šol. Gre za ponudbo dejavnosti na pedagoškem in
prehrambenem področju ter promoviranje zdravega načina življenja. V šolskem timu je Maja
VARGAZON.
Fit4kid
Projekt je opisan v predhodnih poglavjih, na podružnici bomo nadaljevali z delom po projektu, v
okviru projekta bo na podružnici narejena »čutna pot«.
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok
Nadaljevali bomo z razvijanjem pozitivnega samovrednotenja učencev.
Eko dejavnosti
● pred novoletnimi prazniki bomo izdelali eko izdelke,
● izvedli bomo akcijo zbiranja starega papirja, kartuš, tonerjev,
● skrbeli bomo za ločeno zbiranje odpadkov (modri otok) in izvedli še druge dejavnosti po
programu,
● pri likovni umetnosti bomo uporabljali čim več odpadnih materialov,
● ob dnevu Zemlje bomo izvedli EKO DAN s čistilno akcijo,
● šolo in okolico bomo sproti urejali in jo polepšali s cvetjem,
● jeseni bomo pobrali plodove v okolici šole in v šolskem sadovnjaku ter jih uporabili za
dopolnjevanje zdravega jedilnika,
● trudili se bomo za lep odnos do narave,
● k delu bomo povabili starejše učence z matične šole,
● ekološko zavest bodo učenci krepili tudi v okviru interesne dejavnosti Šolski vrt in
tekmovanja iz oljkarstva.
Evropski sistem razdeljevanja sadja v šolah
Naša šola sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja v šolah. Za redno razdelitev sadja bo
skrbela Romina ZUDIČ.
Šolski sadovnjak
Obirali bomo sadje v šolskem sadovnjaku za predelavo, sušenje in za šolski jedilnik. Skrb za to
dejavnost bodo prevzele učiteljice podaljšanega bivanja; povabili bomo tudi sodelavce in učence z
matične šole.
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Kolesarski izpit za 5. r.
Teoretični del bomo izvajali v okviru pouka in ga bo vodila Barbara MAKUC, praktični del pa bo
vodil Jože ZADNIK.
Spodbujanje bralne pismenosti:
● obisk šolske in potujoče knjižnice,
● samostojna izposoja knjig,
● spodbujanje branja doma in v šoli,
● branje otrok staršem,
● ureditev bralnih kotičkov v učilnici,
● pomoč knjižničarke pri izvedbi bralne značke,
● obeleženje tedna otroka z branjem in predstavitvijo najljubše knjige v jutranjem krogu za
vse učence šole,
● skupna priprava na Cankarjevo tekmovanje,
● noč knjige.

32. 9. PROGRAM ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI UČENCEV
Prihod v šolo in šolski avtobus
Šolska vrata se odprejo ob 7.45. Za učence je organiziran šolski prevoz. Urnik je naveden v poglavju
št. XVIII, pripet je tudi na spletno stran šole.
Dežurstvo
Izvajajo ga učitelji pred poukom, med malico, med aktivnim odmorom po razporedu.
Šolska prehrana
V šoli bo organizirana prehrana: malica, kosilo in popoldanska malica za učence podružnične šole
Korte in otroke, ki so vključeni v oddelke vrtca, ki se nahaja v isti stavbi. Po naročilu bodo
pripravljeni tudi obroki za osebje. Letos bomo za otroke, ki bodo vključeni v jutranje varstvo,
pripravljali tudi zajtrk. Cenik prehrane je enak kot na matični šoli.

32. 10. SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši je utečeno, možne so dnevne konzultacije z učitelji in sodelovanje pri vzgojnoizobraževalnem delu v dogovoru s strokovnim osebjem in vodjo podružnice.
Govorilne ure in roditeljski sestanki
Datumi ter vsebine govorilnih ur in roditeljskih sestankov so enaki z matično šolo.
Govorilne ure potekajo od 17.00 do 19.00.
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Roditeljski sestanki ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja so organizirani po obravnavi analize
učnega uspeha in vedenjske problematike na redovalni konferenci in v oddelku.
V II. ocenjevalnem obdobju je učni uspeh učencev pred redovalno konferenco obravnavan v
oddelku z učenci.
Tematski roditeljski sestanki bodo skupni, potekali bodo na matični šoli.
Govorilne ure za učence
Govorilne ure za učence so na podružnici možne vsak dan. Po pouku je učencem po predhodnem
dogovoru s posameznimi učitelji omogočeno dobiti dodatno razlago in nasvet.

32. 11. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Podružnica redno sodeluje z matično šolo. Prav tako poteka sodelovanje z zunanjimi institucijami,
skladno z matično šolo. Tudi letos bomo k sodelovanju povabili študentke pedagoške fakultete, ki
bodo na podružnici opravljale prakso.
Glede na to, da sta šola in vrtec v isti stavbi, poteka sprotno sodelovanje z vrtcem. Na novoletno in
zaključno prireditev bomo povabili otroke dislociranega oddelka Korte, enote Mavrica Izola.
Zgledno je sodelovanje podružnice s Krajevno skupnostjo, Občino Izola ter lokalnimi društvi, kjer
so naši učenci vselej aktivno vključeni v skupne prireditve in dogodke v kraju.

32. 12.

PROSTORSKI POGOJI IN OPREMLJENOST

Šolska zgradba in oprema
Šola je bila zgrajena leta 1976.
V oktobru 2019 sta bili dograjeni dve novi učilnici in sanitarije za vrtec.
Za izvajanje sodobnega pouka je v učilnicah na voljo dovolj učil in ustrezne opreme.
Še vedno pa je potrebno:
● obnoviti streho,
● nabaviti nekaj nove opreme,
● nabaviti projektorje za 3 učilnice,
● zamenjati dotrajane omare v zbornici,
● razširiti prostorske zmogljivosti kuhinje v skladu s priporočili inšpektorata.
Podrobne potrebe po nabavi in investicijah so razvidne iz finančnega načrta.
Vodja podružnične šole Korte je Maja VARGAZON.
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33. SPREMLJANJE IZVAJANJA
LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

V posameznih poglavjih Letnega delovnega načrta so navedeni nosilci posameznih zadolžitev. Lete pa so navedene v opisu del in nalog posameznega delavca šole. Za realizacijo letnega delovnega
načrta smo odgovorni vsi delavci šole.
Spremljanje bomo izvajali redno; dnevno, tedensko, mesečno in na koncu šolskega leta s poročilom
Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021.
Ravnateljica bo kot odgovorna oseba šole poskrbela za spremljanje in izvajanje načrtovanih nalog
v skladu s pristojnostmi ravnatelja v osnovni šoli. Več časa bo namenila spremljanju dela
posameznih sektorjev, ki delujejo na šoli.
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34. ŠOLSKI KOLEDAR 2020/ 2021
Koledar za osnovne šole ureja razporeditev pouka, pouka prostih dnevih in razporeditev ter
trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence.

Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije.png

Prvo obdobje - zimske počitnice za:
UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI
POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN
POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

Drugo obdobje - zimske počitnice za:
UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE,
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE:
RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL
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ŠOLSKI KOLEDAR

MESECI

Prazniki
Število
Delovni Število Število
Kumulativno
Dnevi v
Del. Dnevi
na
Delovni
pouka
SO NE
dnevi +
UR v
DNI
število dni
mesecu
SO nadom. delovni dnevi
prostih
prazniki mesecu pouka
pouka
dan
dni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ocenjevalno obdobje
SEPTEMBER

30

4

4

0

0

0

22

22

176

22

0

22

OKTOBER

31

5

4

0

0

0

22

22

176

17

5

39

NOVEMBER

30

4

5

0

0

0

21

21

168

21

0

60

DECEMBER

31

4

4

0

0

1

22

23

184

18

4

78

JANUAR

31

5

5

0

0

1

20

21

168

20

0

98

SKUPAJ

153

0

0

2

107

109

872

98

9

22 22

II. ocenjevalno obdobje
FEBRUAR

28

4

4

0

0

1

19

20

160

14

5

112

MAREC

31

4

4

0

0

0

23

23

184

23

0
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APRIL

30

4

4

0

0

2

20

22

176

16

4

151

MAJ

31

5

5

0

0

0

21

21

168

21

0

172

JUNIJ

30

4

4

0

0

1

21

22

176

18

3

190

SKUPAJ

150

21 21

0

0

4

104

108

864

92

12

JULIJ

31

5

4

0

0

0

22

22

176

0

22

AVGUST

31

4

5

0

0

0

22

22

176

0

22

SKUPAJ

365

0

0

6

255

261

2088

190

65

52 52

Trajanje pouka:
 pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje, zaradi
nadomeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem koledarju ne določi
drugače,
 ne glede na določbo zgornjega odstavka lahko izjemoma pouk v posameznem tednu traja šest
dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole,
 v šolskem letu največ 38 tednov po pet dni v tednu, znotraj katerih je šola dolžna realizirati
učne načrte v skladu s Predmetnikom.
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Pouka prosti dnevi so:
 z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
 šolske počitnice in nedelje,
 sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi
nadomeščanja dneva pouka drugače določeno.
Izjemoma lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi katerikoli drug dan v šolskem
letu.
Za učence je pouka prost dan lahko tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti
in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v
drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že
poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden
dni.
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Legenda: DD – delovni dnevi ; DP – dnevi pouka
Dan

DD/DP SEPTEMBER
22/22 KIMOVEC

DD/DP 22/17

OKTOBER
VINOTOK

DD/DP
21/21

NOVEMBER
LISTOPAD

PO
TO

1.

SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO

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

SR

9.

ČE

10.

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA
1

2

Tretji rok. Začetek popravnih
izpitov. (sklep 17. 4. 20)

1.

1.

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

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

9.

9.

10.

10.

11.

11.

PE

11.

SO

12.

12.

NE

13.

13.

PO

14.

TO

15.

SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

SR

23.

3 RS 2.- 5.R
vrnitev Prim. k ma. dom.
RS 6. -9.R
Konec popravnih izpitov
4

13.

15.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

8
UK

23.

23.
24.

24.

PE

25.

25.

SO

26.

26.

NE

27.

27.

PO

28.

TO

29.

29.

SR

30.

30.

dan
suverenosti
jesenske
počitnice
9
jesenske
počitnice
jesenske
počitnice
jesenske
počitnice
jesenske
počitnice
dan
reformacije

28.

31.

PE
SO
NE
PO

25.
26.
27.
28.
29.
30.
26.
27.
28.
29.
30.

136

11 GU 1. -3. r. +
KORTE
GU 4. – 9.r.

12.

14.

24.

ČE

7 GU 1. -3.
r. + KORTE
GU 4. –
9.r.

14.

ČE

5 UK

6

dan spomina na
mrtve
10

12

dan Rudolfa
Maistra

13

DD/DP
22/18

DECEMBER
GRUDEN

DD/DP
20/20

JANUAR
PROSINEC

DD/DP FEBRUAR
19/14 SVEČAN

PO
TO
SR
ČE

1.
2.
3.

14

1.
2.
3.

novo leto
novo leto

1.
2.
3.

PE

4.

4.

19

4.

SO
NE
PO
TO
SR
ČE

5.
6.
7.
8.
9.
10.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

PE

11.

11.

SO

12.

12.

NE

13.

Dan

PO

14.

TO

15.

SR

15

16 GU 1. -3.
r. + KORTE
GU 4. –

5.
6.
7.
8.
9.
10.
20 GU 1. -3.
r. + KORTE
GU 4. –
9.r.

13.

14.

14.

15.

16.

16.

16.

ČE

17.

17.

17.

PE

18.

18.

SO
NE

19.
20.

19.
20.

19.
20.

PO

21.

21.

21.

TO

22.

22.

22.

SR

23.

23.

23.

ČE

24.

24.

24.

PE

25.

božič

25.

SO

26.

dan samost. in
enotnosti

26.

26.

NE

27.

27.

27.

PO

28.

28.

28.

TO

29.

SR

30.

ČE

31.

PE

17

novoletne
počitnice
18
novoletne
počitnice
novoletne
počitnice
novoletne
počitnice
1.1.2021

29.

kulturni praznik

24

12.

13.

21

proslava

11.

15.

9.r.

23

zimske počitnice
25
Jugovzhodna Slovenija
pustni torek
(razen občin: Ribnica, L. Potok, Kočevje,
Osilnica in Kostel) Koroška, Podravska,
Pomurska, Savinjska in Spodnjeposavska

18.

22

25.

Konec I. ocen.
obdobja

30.
31.

SO
NE
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zimske počitnice
26
Gorenjska, Goriška, Notranjsko-Kraška,
Obalno-Kraška, Osrednje slovenska in
Zasavska ter občine: Ribnica, L. Potok,
Kočevje, Osilnica in KosteL

Dan

DD/DP MAREC
23/23 SUŠEC

DD/DP APRIL
20/16 MALI TRAVEN

DD/DP 21/21

MAJ
VELIKI TRAVEN

PO

1.

1.

1.

praznik dela

TO

2.

2.

2.

praznik dela

SR

3.

3.

3.

36

ČE

4.

4.

velika noč

PE

5.

5.

velikonočni ponedeljek

SO

6.

6.

6.

NE

7.

7.

7.

PO

8.

8.

8.

TO

9.

9.

9.

SR

10.

10.

10.

ČE

11.

11.

11.

PE

12.

12.

SO

13.

13.

13.

NE

14.

14.

14.

PO

15.

15.

15.

TO

16.

16.

16.

SR

17.

17.

17.

ČE

18.

18.

18.

PE

19.

19.

SO

20.

20.

NE

21.

21.

21.

PO

22.

22.

22.

TO

23.

23.

23.

binkošti

SR

24.

24.

24.

39

ČE

25.

25.

25.

PE

26.

26.

majske počitnice

26.

SO

27.

27.

dan upora proti okupator. 35

27.

NE

28.

28.

majske počitnice

28.

PO

29.

29.

majske počitnice

29.

TO

30.

30.

majske počitnice

25.

SR

31.

27

28

29 GU 1. -3. r. + KORTE
GU 4. – 9.r.

30

31

31

4.
32

33

5.

37

12.

34 GU 1. -3. r. + KORTE
GU 4. – 9.r.

GU 4. – 9.r.

19.
20.

26.

ČE

29.

majske počitnice

27.

PE

30.

majske počitnice

28.

SO

29.

NE

30.

PO

31.
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38 GU 1. -3. r. + KORTE

Dan

DD/DP
21/18/

JUNIJ
ROŽNIK

DD/DP
22/00

TO

1.

40

1.

1.

SR

2.

2.

2.

ČE

3.

3.

3.

PE

4.

4.

4.

SO

5.

5.

NE

6.

6.

6.

PO

7.

41

7.

7.

TO

8.

dan Primoža Trubarja

8.

8.

SR

9.

9.

9.

ČE

10.

10.

10.

PE

11.

11.

11.

SO

12.

12.

NE

13.

13.

13.

PO

14.

42

14.

14.

TO

15.

konec pouka za 9. raz.

15.

15.

Marijino vnebovzetje

SR

16.

16.

16.

51

ČE

17.

17.

17.

združitev prekmurskih Slovencev z mat.
narodom

PE

18.

18.

18.

SO

19.

19.

NE

20.

20.

20.

PO

21.

21.

21.

TO

22.

22.

22.

SR

23.

23.

23.

ČE

24.

konec pouka za 1. - 8. raz.

24.

24.

PE

25.

dan državnosti

25.

25.

SO

26.

NE

27.

43

26.

začetek poletnih počitnic
44

JULIJ
MALI SRPAN

45

46

47

48

DD/DP
22/00

AVGUST
VELIKI SRPAN

49

5.

50

12.

19.

52

26.

27.

27.

28.

23.

PO

28.

TO

29.

29.

24.

SR

30.

30.

25.

ČE

29.

26.

PE

30.

27.

SO

31.

28.

52

NE

29.

PO

30.

53

TO

31.

konec poletnih počitnic
KONEC ŠOLSKEGA LETA
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Priloge:
- Seznam učbenikov in delovnih zvezkov
- Pravila šolskega reda
- Vzgojni načrt
- Hišni red
- Pravila o šolanju na daljavo
- Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
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Letni delovni načrt – LDN 2020/2021 je bil sprejet
na konferenci učiteljskega zbora dne 31. 08. 2020
in na svetu staršev dne 24. 09. 2020.
Svet šole ga je sprejel in potrdil na 9. seji sveta šole, ki je bila 24. 09. 2020.

Ravnateljica:
Irena SIVKA HORVAT

Žig:
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Predsednica sveta šole:
Mojca PRISTOV FINK

Pripravila ravnateljica Irena SIVKA HORVAT s sodelovanjem učiteljev in drugih delavcev šole.

Lektorirala: Maja MIKLIČ NAGODE
Računalniška obdelava: Gorazd NOVAK, Alisa KNEŽEVIČ
Likovna obdelava: Klarisa HRVATIN TOMAŽIČ
Tiskanje: Rahela VIŽMAN
september 2020
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