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PREDNOSTNE NALOGE OSNOVNE ŠOLE VERŽEJ
Prednostne naloge v šol. letu 2021/22:
Izboljševanje aerobnih sposobnosti učencev
To šolsko leto bo prednostna naloga OŠ Veržej izboljševanje aerobnih sposobnosti učencev naše šole.
Za izboljševanje aerobnih sposobnosti smo se odločili na podlagi rezultatov testiranj Športno
vzgojnega kartona, v katerega so vključeni tudi učenci naše šole. Zaradi zaprtja šol in omejevanja
telesne dejavnosti v času epidemije so na podlagi obdelave podatkov ŠVK za leto 2020 in 2021 v
Laboratoriju za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja Fakultete za šport v Ljubljani ugotovili
izjemno negativen vpliv omejevanja športnih aktivnosti in drugačnega načina izobraževanja na razvoj
otrok. Prišlo je do upada prav vseh gibalnih sposobnosti tako pri fantih kot pri dekletih. Splošna
gibalna učinkovitost je pri povprečnem slovenskem otroku po dvomesečnem omejevanju gibanja
upadla za več kot 13%. Najbolj je upadla aerobna sposobnost (test je bil tek na 600m), zelo velik
upad pa se je zgodil tudi v koordinaciji gibanja celotnega telesa (test je bil poligon nazaj po vseh
štirih). To sta ključni gibalni sposobnosti, ki ju pri urah športa v šoli in pri vadbi v društvih načrtno
razvijajo in pri katerih so se učinki omejevanja gibanja izkazali za najbolj uničujoče. Do upada
gibalne učinkovitosti je prišlo pri skoraj 2/3 otrok. Najpogostejši upad so zaznali pri 9-, 10- in 11letnikih, ki sicer spadajo med najbolj telesno dejavne otroke, vključene v največ športnih interesnih
dejavnosti na šolah in v zunajšolske športne vadbe. Raziskave tudi kažejo, da aerobna vadba pozitivno
vpliva na večjo učno uspešnost, boljšo koncentracijo in znižuje impulzivnost otrok. Predvsem zaradi
omenjenih dejavnikov svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in
mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Telesna dejavnost naj bi zajemala 50 %
aerobnih aktivnosti, 25 % vaj za krepitev mišic in 25 % vaj za gibljivost. Med aerobne aktivnosti
spadajo hoja, tek, kolesarjenje in vse tiste aktivnosti, pri katerih postanemo zadihani.
Podatki pridobljeni iz ŠVK za šolsko leto 2020/21 za učence iz OŠ Veržej so podobni slovenskemu
povprečju. Izstopajo prav aerobne sposobnosti naših učencev, ki so slabše od slovenskega povprečja.
Učenci OŠ Veržej so za 7,3% pod slovenskim povprečjem, učenke pa 6,9% pod slovenskim
povprečjem. Zato bomo aerobno sposobnost učencev izboljševali pri pouku športa, dnevih dejavnosti,
športnih interesnih dejavnosti, v šoli v naravi, na plavalnem tečaju (poleg plavalne šole za učence 3.
in 4. razreda v okviru pouka bomo v popoldanskem času, če bo zanimanje, organizirali plavalni tečaj
še za učence 1. in 2. razreda) in z ozaveščanjem učencev o pomembnosti gibanja za njihovo zdravje.

Ozaveščanje, da je dober osebni odnos med učencem in učiteljem temelj uspešnega vzgojnoizobraževalnega dela.

Za uspešno poučevanje so najpomembnejši odnosi med učiteljem in učenci. Ti vsebujejo vse
značilnosti medosebnega odnosa. To so interakcije, povezanost, krožno spodbujanje in delovanje
nezavednega. Slednje ima velik vpliv na pedagoški proces in sledi temeljnemu cilju šole. To je
omogočanje osebnostnega razvoja posameznika. Osebnostni razvoj učenca je v večji meri posledica
vzgojnega kot izobraževalnega delovanja učitelja (Esih, 2009).
Vloga učitelja v medsebojnih odnosih je zelo pomembna. V dobrih medsebojnih odnosih je delovno
ozračje sproščeno, tako učitelj kot učenci se čutijo sprejete in spoštovane, so drug drugemu dostopni,
odprti, optimistični, si zaupajo in med seboj sodelujejo. Učitelj naj bi z učenci razvijal takšne odnose,
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ki bi njihov osebni razvoj negovali in spodbujali. Učence je potrebno sprejemati z vsemi njihovimi
napakami in dobrimi lastnosti. Samo tako lahko zgradi kakovostne medsebojne odnose z učenci.
Učitelj vpliva na učence s celotno osebnostjo (besedami, vedenjem, gibi…). Pomembno je, da je
spoštljiv, zmožen empatije, izraža čustveno toplino, skrb, ima smisel za humor, je optimističen, si zna
pridobiti zaupanje učencev, staršev, zna prisluhniti, njegov govor je prijazen, čustveno topel, prijeten,
izogiba se grožnjam, kaznim…(Skalar 1996).
Izboljšanje kakovosti odnosov med učitelji in učenci je povezano z nižanjem vedenjskih težav v
celotni osnovni šoli (Maldonado Carren, Votruba Drza 2011).
Z zavedanjem, da je dober osebni odnos med učencem in učiteljem zelo pomemben za uspešno
vzgojno-izobraževalno delo in osebni razvoj učenca, bo to šolsko leto poudarek na poglabljanju
medsebojnih odnosov med učenci in učitelji.
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ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
2.1 Svet staršev šole
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. Vsak oddelek ima enega predstavnika v Svetu staršev.
Naloge sveta staršev so:
• predlaga nadstandardne programe,
• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
• daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o LDN,
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
• voli predstavnike staršev v Svet zavoda Osnovne šole Veržej,
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Člani Sveta staršev šole so bili izvoljeni ali ponovno potrjeni na 1. razrednem roditeljskem sestanku.
Ob upoštevanju ukrepov Vlade RS in priporočil NIJZ-ja za zajezitev širjenja nalezljive bolezni covid19 so razredniki izpeljali sestanek v prostorih šole ali preko videokonference oziroma po elektronski
pošti dne 20. 9. 2021.
Svet staršev šole sestavljajo:
Oddelek
Predstavnik staršev
1./2.a
Megi Hedžek
3.a
Petra Vrbajnščak
4.a
Sabina Pavličič
5.a
Irena Domanjko Seršen
2./3.b
Hajdi Fakin
6.a
Jure Legen
5./6.b
Katja Strahan
7.a
Andreja Koroša Prašiček
7.b
Ksenija Tkavc
7.c
Tejka Vrbnjak
8.a
Dominik Kavaš
8.b
Milko Kovačič
9.a
Andrej Osterc
9.b
Nataša Velam
9.c
Mateja Kojc

2.2 Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so: zbor strokovnih delavcev šole (učiteljski zbor), oddelčni učiteljski zbor,
razredniki in strokovni aktivi.
2.2.1 Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole
Učiteljski zbor:
• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
• daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
• predlaga uvedbo o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v
skladu s predpisi,
• daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
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• odloča o vzgojnih ukrepih in
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Učiteljski zbor se bo sestajal na pedagoških konferencah, redovalnih konferencah in kratkih tedenskih
sestankih.
Pedagoški konferenci:
• uvodna pedagoška konferenca: 25. 8. 2021
• zaključna pedagoška konferenca: 30. 6. 2022
Redovalne konference:
• redovalna konferenca ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja: 27. 1. 2022
• redovalna konferenca ob koncu šolskega leta: 9. 6. 2022 (9.r), 20. 6. 2022 (1. - 8. r)
Sestanki:
• vsak prvi ponedeljek v mesecu popoldan in/ali ob sredah pred poukom
2.2.2 Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
• obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
• oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
• odloča o vzgojnih ukrepih,
• sodeluje pri izdelavi individualiziranega načrta za otroke s posebnimi potrebami in
• opravlja naloge v skladu z zakonom.

2.2.3 Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma oz. predmetnih področij.
Strokovni aktivi:
• obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja,
• usklajujejo merila za ocenjevanje,
• dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
• obravnavajo pripombe staršev in učencev,
• opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv se sestane najmanj trikrat v šolskem letu. Strokovni aktiv vodi zapisnik o svojem
delu, ki je oddan v pisni obliki.
Področja in vodje strokovnih aktivov:
1.

2.

Področje
Vodja
RAZREDNI POUK – I. in II. TRIADA in PODALJŠANO
BIVANJE
Manuela Jaušovec, Ksenija Seršen, Klavdija Kranjc, Damjana
Manuela Jaušovec
Ferenc, Lidija Malek, Melita Bombek, Maja Kuronja, Mateja
Šumenjak, Damjana Ferenc, Klavdija Petovar, Tjaša Mlinarič,
Damjana Njivar
JEZIKOSLOVJE (SLJ, TJN, TJA, KNJIŽNICA)
Zalika Horvat, Branka Kapun Pučko, Anastazij Rudolf, Marjana Branka Kapun Pučko
Rojnik, Vanda Novak/Ivan Kuhar, Jasna Jurišič Poljanec
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3.
4.
5.
6.
7.

DRUŽBOSLOVJE (GEO, ZGO, DKE)
Jasna Jurišič Poljanec, Vanja Mladenović
NARAVOSLOVJE (BIO, KEM, GOS, FIZ, TIT)
Cvetka Ivančič, Mitja Govedič, Damjana Njivar
UMETNOST IN ŠPORT (GUM, LUM, ŠPO)
Anton Šterman, Zoran Repija, Angela Gaberc
MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO
Vladimir Bratkovič, Klavdija Petovar, Sašo Hladen
SVETOVALNI DELAVCI
Sonja Hanžekovič, Vida Šijanec, Eva Sedlašek, Vida Magdič,
Sanja Zrim

Jasna Jurišič Poljanec
Mitja Govedič
Angela Gaberc
Sašo Hladen
Sonja Hanžekovič

2.2.4 Razrednik vodi in usmerja oddelčno skupnost. Skupaj z učenci analizira vzgojne in učne
rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, odloča o vzgojnih
ukrepih, izreka določene vzgojne ukrepe in pohvale, sodeluje v strokovnem timu za sprejem,
evalvacijo in zaključek obravnave otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Starše obvešča o
napredovanju učencev, o klimi v razredu, išče in predlaga nove možnosti za tesnejše sodelovanje s
starši, učenci, šolo. Tesno sodeluje s šolsko svetovalno službo. Vodi ure oddelčne skupnosti po letnem
programu, ki ga izdela.
Razredniki v šolskem letu 2021/22:
Razred

Razrednik

1./2. a

Manuela Jaušovec

3.a

Klavdija Krajnc

4.a

Ksenija Seršen

2./3.b

Melita Bombek

5.a

Lidija Malek

5./6.b

Tjaša Marinič

6.a

Branka Kapun Pučko

7.a

Jasna Jurišič Poljanec

7.b

Vladimir Bratkovič

7.c

Vanda Novak/Ivan Kuhar

8.a

Cvetka Ivančič

8.b

Zalika Horvat

9.a

Anton Šterman

9.b

Mitja Govedič

9.c

Anastazij Rudolf
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ČASOVNA ORGANIZACIJA DELA
Šola je odprta vsak dan pouka od 6.00 do 20.00.
Delovni čas zaposlenih je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Kolektivno pogodbo za
dejavnost vzgoje in izobraževanja 40 ur tedensko. Za tehnične in administrativne delavce je obvezna
8 urna prisotnost na delovnem mestu. Učitelji imajo neenakomerno razporejen delovni čas, delovni
čas drugih strokovnih delavcev pa je enakomerno razporejen. Časovno razporeditev dela opravi
ravnatelj oz. pomočnik ravnatelja na podlagi organizacije dela in življenja v šoli. Učitelji in ostali
strokovni delavci zapolnjujejo svojo obveznost s poukom in drugim delom v skladu z letnim
delovnim načrtom šole. Delo sproti evidentirajo v skladu z navodili. Delovni čas učiteljev je določen
po dnevnem časovnem razporedu in z urnikom. Ob upoštevanju organizacije dela v zavodu učitelj
opravlja delo izven zavoda po lastnem časovnem razporedu v obsegu največ 10 ur tedensko.
Delavci šole evidentirajo svojo prisotnost (prihod-odhod) na delovnem mestu. Evidenco opravljenih
ur vodi ravnateljica šole.
ORGANIZACIJA POUKA
Šolsko leto 2021/2022 se je pričelo v sredo, 1. septembra 2021. Glede na epidemiološko sliko pred
začetkom pouka je bilo določeno, da bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem in po »modelu
B«, pri katerem gre za utečen način organizacije dela, pri čemer se smiselno upoštevajo priporočila
za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja. Pouk poteka po urniku, ki v največji meri
preprečuje mešanje učencev med seboj. Vsakemu razredu je dodeljena matična učilnica, v kateri bo
pouk potekal za vse predmete. Sedežni red učencev se ves čas ohranja. Menjavajo se učitelji. V
odmorih učenci ne zapuščajo učilnic. V dopolnjenih pravilih šolskega reda je določen sistem
prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanje šolske prehrane, evidentiranje učencev pri
obveznih in neobveznih izbirnih predmetih, način izvajanja jutranjega varstva, podaljšanega bivanja
in omejitve pri izvajanju interesnih dejavnosti. Določi se tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje
higiene.
Pouk poteka enoizmensko. Začne se ob 8. uri. Dopolnilni in dodatni pouk ter ure oddelčne skupnosti
se izvajajo v času od 7.10 oziroma 7.30 do 7.55 ali po pouku. Pred poukom ali po pouku se izvajajo
tudi interesne dejavnosti. Pri izvajanju pouka in drugih dejavnosti se bodo upoštevali vsi ukrepi ter
priporočila in navodila NIJZ-a z namenom preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA:
Ure in odmori
Predura

7.30 – 7.55

1. ura

8.00 – 8.45

2. ura

8.50 – 9.35

5. ura

11.35 – 12.20
Kosilo

6. ura

12.25 – 13.10
Kosilo

Malica

7. ura

13.25 – 14.10

3. ura

9.55 – 10.40

8. ura

14.15 – 15.00

4. ura

10.45 – 11.30
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ŠOLSKI KOLEDAR
V šolskem letu 2021/22 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 191 dni pouka (deveti razred
184 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v
naravi ter celodnevne ekskurzije. V okviru pouka bomo, če bodo epidemiološke razmere dopuščale,
organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa idr.

2022

2021

Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022
1. 9.
sreda
ponedeljek 25. 10. – 1. 11.
ponedeljek
nedelja
31. 10.
ponedeljek
1. 11.
24. 12.
petek
25. 12.
sobota
nedelja
26. 12.
sobota - nedelja 25. 12. – 2. 1.
sobota - nedelja
1. 1. – 2. 1.
ponedeljek
31. 1.
7. 2.
ponedeljek
torek
8. 2.
11. 2. – 12. 2.
petek - sobota
ponedeljek petek

21. 2. – 25. 2.

ponedeljek petek

28. 2. – 4. 3.

ponedeljek
sreda
sreda ponedeljek
nedelja ponedeljek
sreda

18. 4.
27. 4.

JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
POUKA PROST DAN
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
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
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
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

27. 4. – 2. 5.

PRVOMAJSKE POČITNICE

1. 5. – 2. 5.

PRAZNIK DELA

15. 6.
24. 6.

petek
sobota
sobota - sreda

ZAČETEK POUKA

25. 6.
25. 6. – 31. 8.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1.
DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6. - 29. 6. 2022

1. rok

učenci 9. razreda

27. 6. - 8. 7. 2022

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. - 31. 8. 2022

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5. - 15. 6. 2022

1. rok

učenci 9. razreda

3. 5. - 24. 6. 2022

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. - 31. 8. 2022

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš ostaja nespremenjen. Šolo obiskujejo učenci iz Veržeja, Banovcev in Bunčan, 14
učencev je vpisanih na našo šolo iz drugih šolskih okolišev.
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ŠTEVILO UČENCEV
RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
Zunanji učenci
Domski učenci
Zunanji učenci
Domski učenci
56
7
45
30
56
75
Vseh zunanjih učencev: 94
Vseh domskih učencev: 37
SKUPAJ VSEH UČENCEV NA ŠOLI: 131

Število učencev po oddelkih
V šolskem letu 2021/2022 je na začetku šolskega leta organiziranih 15 oddelkov, od tega 8 zunanjih
oddelkov in 7 domskih/internih oddelkov. 12 oddelkov je samostojnih, 3 oddelki so kombinirani, in
sicer en zunanji oddelek (1./2.a) in dva domska oddelka (2./3.b. in 5./6.b). Število učencev se čez
šolsko leto lahko spreminja zaradi prihodov oz. odhodov učencev, ki prihajajo oz. odhajajo v vzgojni
zavod (strokovni center).

Razred
1.a
2.a
3.a
2.b
3.b
4.a
5.a
5.b
6.b
6.a
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
9.a
9.b
9.c

Število učencev
8
8
14
1
2
9
10
4
2
16
10
5
7
10
8
9
4
4
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KADROVSKA ZASEDBA
V enoti šola je zaposlenih 23 učiteljev, svetovalna delavka, knjižničarka in računalnikar.
Tehnična dela opravljata dve čistilki ter hišnik in delilka malic, ki svojo delovno obvezo na šoli
opravljata v deležu.
Večina učiteljev je zaposlenih za nedoločen čas. Za določen čas je zaposlena učiteljica razrednega
pouka in učiteljica biologije in gospodinjstva, ki nadomešča odsotno učiteljico. Za nedoločen čas je
zaposlena učiteljica zgodovine ter domovinske in državljanske kulture in etike, ki je preteklo leto na
naši šoli dopolnjevala svojo učno obvezo. Učitelj glasbene umetnosti pa tudi v tem šolskem letu
dopolnjuje svojo učno obvezo (4 ure) na OŠ Janeza Kuharja Razkrižje.
Učiteljica slovenščine se je z dnem 27. 9. 2021 upokojila, njeno delovno mesto je zasedel Ivan Kuhar,
profesor slovenščine in teologije.
Zaposlovanje delavcev je v skladu z normativi in standardi ter sklepom MIZŠ o sistemizaciji delovnih
mest.
Razredna stopnja
Ime in priimek
Klavdija Krajnc
dr. Maja Kuronja
Lidija Malek
Melita Bombek
Manuela Jaušovec
Mateja Šumenjak
Damjana Ferenc

Tjaša Marinič
mag. Ksenija Seršen

Delovno mesto
razredni pouk

Izobrazba
prof. raz. pouka, mag. prof. inkluzivne
pedagogike
razredni pouk
prof. raz. pouka, doktorica edukacijskih
znanosti
razredni pouk
prof. raz. pouka
razredni pouk
prof. raz. pouka
razredni pouk
prof. raz. pouka
podaljšano bivanje
dipl. vzg. pred. otrok in mag. prof.
inkluzivne pedagogike
pomočnica ravnateljice, prof. raz. pouka
podaljšano
bivanje,
izvajanje ISP
razredni
pouk, prof. raz. pouka
podaljšano bivanje
razredni pouk
prof. raz. pouka, magistrica znanost s
področja poučevanja na razredni stopnji

Predmetna stopnja
Ime in priimek
Vanda Novak
Jasna Jurišič Poljanec
Cvetka Ivančič
Anastazij Rudolf
Klavdija Petovar
Anton Šterman
Vladimir Bratkovič
Branka Kapun Pučko
Zalika Horvat

Delovno mesto
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk

Izobrazba
PU slovenščine in nemščine
prof. geografije in nemščine
PU kemije in biologije
prof. angleščine in tehnike in tehnologije
prof. matematike in biologije
prof. športne vzgoje
PU mat. in fizike
prof. nemščine
PU slovenščine in srbohrvaščine
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Zoran Repija
Mitja Govedič
Vesna Novak
Vanja Mladenović
Angela Gaberc
Damjana Njivar
- nadomeščanje
Ivan kuhar

predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk
predmetni pouk

PU glasbene vzgoje
prof. fizike in tehnike in tehnologije
prof. biologije in gospodinjstva
prof. zgodovine in sociologije
prof. likovne umetnosti
prof. kemije in gospodinjstva

predmetni pouk

prof. slovenščine in teologije

Drugi strokovni delavci
Ime in priimek
Sonja Hanžekovič
Marjana Rojnik

Delovno mesto
svetovalna delavka
knjižničarka

Sašo Hladen

računalnikar

Izobrazba
prof. pedagogike in zgodovine
prof. zgodovine in pedagogike
bibliotekarka
prof. računalništva in fizike

Tehnični delavci
Ime in priimek
Marjeta Pušenjak
Jerneja Ropoša

Delovno mesto
čistilka
čistilka

Izobrazba
osnovna šola
osnovna šola

14

ter

OBVEZNI PROGRAM
Šola je dolžna izvajati program po predmetniku, v katerem je določeno število ur tedensko in letno
za obvezne vsebine pouka in dejavnosti v razširjenem programu.
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8.1 Oddelčna skupnost
Ure oddelčne skupnosti potekajo po vnaprej določenem urniku. Namenjene so spoznavanju učencev,
njihovim medsebojnim odnosom ter aktualnim vsebinam. Razredniki pri načrtovanju ur upoštevajo
programskem smernice za delo oddelčne skupnosti v osnovni šoli. Vsebine izvaja razrednik po
programu, ki ga izdela na začetku šolskega leta. Ure oddelčne skupnosti lahko razrednik pripravi tudi
skupaj s šolsko pedagoginjo ali drugim strokovnim delavcem šole.

8.2 Obvezni izbirni predmeti (OIP)
Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov ali tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Če učenec
obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Pravilnik o normativih in standardih
(33. člen) določa število skupin, ki jih lahko oblikuje posamezna šola. Znanje pri izbirnih predmetih
se ocenjuje. Z izbirnimi predmeti se v osnovni šoli prilagajamo individualnim razlikam in interesom
posameznih učencev. Učenci so se glede na veljavne normative in lastne interese odločili za izbirne
predmete, prikazane v preglednici.
Obvezni izbirni predmeti v šol. l. 2021/22
Izbirni predmet
ANGLEŠČINA I
UREJANJE BESEDIL
MULTIMEDIJA
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
IZBRANI ŠPORT – NOGOMET
ŠPORT ZA ZDRAVJE
LIKOVNO SNOVANJE 1
LIKOVNA SNOVANJE 2
LIKOVNO SNOVANJE 3
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
NAČINI PREHRANJEVANJA

Oznaka predmeta
AI1, AI2, AI3
UBE
MME
ROM
IŠN
ŠZZ
LS1
LS2
LS3
SPH
NPH

Št. skupin
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1

Učitelj
Anastazij Rudolf
Sašo Hladen
Sašo Hladen
Sašo Hladen
Anton Šterman
Anton Šterman
Angela Gaberc
Angela Gaberc
Angela Gaberc
Damjana Njivar
Damjana Njivar

8.3 Dnevi dejavnosti
Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnove šole. V šolskem letu se izvede 15 dni dejavnosti
v posameznem razredu, v obsegu pet pedagoških ur. Izvajajo se kulturni, naravoslovni, tehniški in
športni dnevi dejavnosti. Odvijajo se v skladu z letnim delovnim načrtom, v šolskem prostoru ali
izven njega.
Za realizacijo dneva dejavnosti je odgovoren vodja, ki program dneva dejavnosti in varnostni načrt
odda ravnatelju ali vodji šole najpozneje tri dni pred izvedbo. Vodja dneva dejavnosti obvesti
učiteljski zbor in vodjo šole na tedenskem sestanku o načrtovanem dnevu dejavnosti in predstavi
okvirni načrt izvedbe. Razredniki ali vodje (glede na dogovor) obvestijo o dnevu dejavnosti učence,
v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pisno obvestijo tudi starši. Vodja šole poskrbi za
ustrezno organizacijo dela na šoli, določi spremljevalce v skladu z normativi in organizira prevoz
učencev.
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8.4 Dnevi dejavnosti 2020/2021 – okviren načrt
1./2.a

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Naslov
Sprejem prvošolcev
Jelkovanje
Gledališka predstava
Zaključna prireditev

Datum
22.10.2021
24.12.2021
jan./feb.2022
24.6.2022

Vodja
Manuela Jaušovec
Sonja Hanžekovič
Klavdija Krajnc
Manuela Jaušovec

Datum
19. 11. 2021
oktober 2021
junij 2022

Vodja
Manuela Jaušovec
Manuela Jaušovec
Maja Kuronja

Datum
23. 9. 2021
5. 10. 2021
6. 10.2021
januar 2022
junij 2022

Vodja
Klavdija Kranjc
Lidija Malek
Ksenija Seršen
Maja Kuronja
Melita Bombek

Datum
25. 9. 2021
1.12.2021

Vodja
Manuela Jaušovec
Lidija Malek

17.9.2021

Manuela Jaušovec

Datum
24. 12. 2021
januar/februar 2022
april 2022
24. 6. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Klavdija Krajnc
Klavdija Krajnc
Ksenija Seršen, Zoran
Repija

Datum
september/
oktober
19. 11. 2021
september/
oktober

Vodja
Manuela Jaušovec

Naravoslovni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Slovenski tradicionalni zajtrk
Gozdna učna pot
Zaključni izlet

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Evropski športni dan (kros)
Planinski pohod
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti
Športne igre

Tehniški dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Festiva Mura
Praznična peka piškotov in izdelava
okraskov
Naša šola (otvoritev)

3.a

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Naslov
Jelkovanje/Praznujemo
Gledališče/Gledališka predstava
Moja knjiga
Zaključek šolskega leta/
Zdravo in varno v poletje

Naravoslovni dnevi
Zap.št.
1.

Naslov
Gozdna učna pot

2.
3.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Jaz in zdravje; sistematski pregled
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Melita Bombek
Klavdija Krajnc

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Evropski športni dan - jesenski kros
Planinski pohod
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti
Športne igre na prostem

Datum
23. 9. 2021
5. 10. 2021
6. 10. 2021
januar/februar
junij 2022

Vodja
Klavdija Krajnc
Lidija Malek
Ksenija Seršn
Maja Kuronja
Melita Bombek

Datum
24. 9. 2021
1.12. 2021

Vodja
Klavdija Krajnc
Lidija Malek

junij 2022

Maja Kuronja

Datum
24. 12. 2021
jan./feb. 2022
24. 6. 2022
17. 9. 2021

Vodja
Sonja Hanžekovič
Klavdija Krajnc
Melita Bombek
Melita Bombek

Tehniški dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Festival Mura 2021
Praznična peka piškotov in izdelava
okraskov
Zaključna ekskurzija/Družinski izlet

2./3.b

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Naslov
Jelkovanje
Gledališka predstava
Zaključna prireditev
Otvoritev šole in atletske steze

Naravoslovni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Festival Mura
Tradicionalni slovenski zajtrk
Zaključni izlet

Datum
24. 9. 2021
19. 11. 2021
9. 6. 2022

Vodja
Melita Bombek
Melita Bombek
Maja Kuronja

Datum
23. 9. 2021
6. 10. 2021
januar 2022
junij 2022
5. 10. 2021

Vodja
Klavdija Krajnc
Ksenija Seršen
Maja Kuronja
Melita Bombek
Lidija Malek

Datum
februar 2022
april 20222
12. 2021

Vodja
Melita Bombek
Melita Bombek
Lidija Malek

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Evropski športni dan (jesenski kros)
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti
Športne igre na prostem
Pohod

Tehniški dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Tehniški izdelek
Dom Natura TIC Veržej
Praznična peka piškotov in izdelava
izdelkov
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4.a

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Jelkovanje
Gledališka predstava
Zaključna prireditev

Datum
24. 12. 2021
jan./febr. 2022
24. 06. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Klavdija Krajnc
Ksenija Seršen

Datum
24. 09. 2021
19. 11. 2021
09. 06. 2022

Vodja
Ksenija Seršen
Melita Bombek
Maja Kuronja

Datum
23. 09. 2021
05. 10. 2021
06. 10. 2021
januar 2022
junij 2022

Vodja
Klavdija Krajnc
LidijaMalek
Ksenija Seršen
Maja Kuronja
Melita Bombek

Datum
17. 09. 2021
1.12. 2021

Vodja
Ksenija Seršen
Lidija Malek

januar 2022
april 2022

Ksenija Seršen
Sašo Hladen

Datum
24. 12. 2021
jan./feb. 2022
24.6.2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Klavdija Krajnc
Lidija Malek

Datum
24.9.2021
13.-17.6.2022
9.6.2022

Vodja
Lidija Malek
Lidija Malek, Anton Šterman
Maja Kuronja

Datum
23.9.2021
5.10.2021
13.-17.6.2022

Vodja
Klavdija Krajnc
Lidija Malek
Lidija Malek, Anton Šterman

Naravoslovni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Festival Mura
Slovenski tradicionalni zajtrk
Zaključni izlet

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Evropski športni dan (jesenski kros)
Planinski pohod (Jeruzalem)
Orientacijski pohod (Bunčani)
Zimske aktivnosti
Športne igre na prostem

Tehniški dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Naslov
Naša šola (Otvoritev šole)
Praznična peka piškotov in izdelava
okraskov
Izdelek iz lesa
Rad bi varno vozil kolo

5.a

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Jelkovanje
Gledališka predstava
Zaključna prireditev

Naravoslovni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Festival Mura
Šola v naravi
Zaključna ekskurzija

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Evropski športni dan
Planinski pohod
Šola v naravi
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4.
5.

Šola v naravi
Šola v naravi

13.-17.6.2022
13.-17.6.2022

Lidija Malek, Anton Šterman
Lidija Malek, Anton Šterman

Datum
19.11.2021
sep./okt. 2021
1.12.2021

Vodja
Melita Bombek
Lidija Malek, SašoHladen
Lidija Malek

13.-17.6.2022

Lidija Malek, Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Naslov
Tradicionalni slovenski zajtrk
Kolesarski poligon
Praznična peka piškotov in izdelava
okraskov
Šola v naravi

5./6.b

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.

3.

Naslov
Jelkovanje
SNG Maribor (ogled predstave Elvis
Škorec, genialni štor - velja za 6. b)
Gledališka predstava - velja za 5. b
Kultura nas bogati

Datum
24. 12. 2021
16. 2. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Zalika Horvat
Klavdija Krajnc

jan./feb. 2022
maj/junij
24. 6. 2022

Tjaša Marinič

Naravoslovni dnevi
Zap.št.
1.

Datum
Določi ZD Ljutomer

Vodja
Tjaša Marinič

2.

Naslov
Sistematski zdravniški pregled velja za 6. b
Naravoslovni poskusi - velja za 5.b
Tradicionalni slovenski zajtrk

19. 11. 2021

3.

Zaključni izlet

9. 6. 2022

Melita Bombek, Cvetka
Ivančič
Maja Kuronja

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Jesenski kros
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti
Testiranje za ŠVK
Vodne aktivnosti - preverjanje
plavanja - velja za 6.b
Športne igre na prostem - velja za
5.b

Datum
23.9.2021
6. 10. 2021
januar 2022
april
maj 2022
maj 2022

Vodja
Klavdija Krajnc
Ksenija Seršen
Maja Kuronja
Anton Šterman
Anton Šterman
Tjaša Marinič

Tehniški dnevi
Zap.št.
1.
2.

Naslov
Čebele in med
Festival Mura

Datum
nov. 2021
24. 9. 2021

3.

Praznična peka piškotov in
izdelava okraskov

12. 2021
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Vodja
Tjaša Marinič
Tjaša Marinič, Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave
Lidija Malek

4.

Lončarstvo

18. 1. 2022

Tjaša Marinič, Mitja Govedič

6.a

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Jelkovanje
SNG Maribor (ogled predstave
Elvis Škorec, genialni štor)
Kultura nas bogati (zaključna
ekskurzija)

Datum
24. 12. 2021
16. 2. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Zalika Horvat

maj/junij

razredničarka

Naravoslovni dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Čebele in med

7.9.2021

2.

Sistematski zdravniški pregled

Določi ZD Ljutomer

3.

Tla ob Muri

april-maj 2022

Cvetka Ivančič,
Branka K. Pučko
Cvetka Ivančič,
Branka K. Pučko
Cvetka Ivančič,
Branka K. Pučko
Jasna J. poljanec

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Kros
Vodne aktivnosti
Orientacijski pohod -šola v naravi
Športne igre - šola v naravi
Plezanje - šola v naravi

Datum
23.9.2021
maj
junij
junij
junij

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Mura Festival

24. 9. 2021

Mitja Govedič, Jasna J.
Poljanec

2.

Tehniška dediščina

18. 1. 2022 – 20. 1. 2022

Razredniki

3.

Lončarstvo

18. 1. 2022 – 20. 1. 2022

Razredniki

4.

Merjenje

april, maj

Mitja Govedič

7.a

Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Jelkovanje
SNG Maribor (ogled predstave
Elvis Škorec, genialni štor)
Kultura nas bogati (zaključna
ekskurzija)

Datum
24. 12. 2021
16. 2. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Zalika Horvat

maj/junij

razredničarka
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Naravoslovni dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Kalorije v prehrani

oktober 2021

Damjana Njivar, Klavdija Petovar, Cvetka Ivančič,
Anton Šterman

2.

Začimbe in zelišča

18.1.2022

Cvetka Ivančič

3.

Tla ob Muri

april-maj 2022

Cvetka Ivančič, Jasna J. Poljanec

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Kros
Orientacijski pohod -šola v naravi
Športne igre - šola v naravi
Zimske aktivnosti - šola v naravi
Testiranje za ŠVK

Datum
23.9.2021
januar
januar
januar
12.4.2022

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Tehnike sproščanja, Duševno zdravje 7. 9. 2021

Mitja Govedič

2.

Kraške jame

24. 9. 2021

Mitja Govedič, Jasna J. Poljanec

3.

Tehniška dediščina

8. 1. 2022 – 20. 1. 2022

Razredniki

4.

Merjenje

8. 1. 2022 – 20. 1. 2022

Razredniki

7.b
Kulturni dnevi
Zap.št.

Naslov

Datum

Vodja

1.

Jelkovanje

24.12. 2021

Sonja Hanžekovič

2.

SNG Maribor (ogled predstave
Elvis Škorec, genialni štor)

16. 2. 2022

Zalika Horvat

3.

Kultura nas bogati (zaključna
ekskurzija)

maj/junij

razrednik

Naravoslovni dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Kalorije v prehrani

oktober 2021

Damjana Njivar, Klavdija Petovar,
Cvetka Ivančič, Anton Šterman

2.

Začimbe in zelišča

18.1.2022

Cvetka Ivančič,
Damjana Njivar

3.

Tla ob Muri

april-maj 2022

Cvetka Ivančič,
Jasna J. Poljanec
razrednik
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Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Kros
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti
Testiranje za ŠVK
Atletski mnogoboj

Datum
23.9.2021
8.10.2021
12.1.2022
12.4.2022
20.5.2022

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št.

Naslov

Datum

Vodja

1.

Tehnike sproščanja, Duševno
zdravje

7. 9. 2021

Mitja Govedič

2.

Obisk DUO centra

24. 9. 2021

Mitja Govedič, Jasna J.
Poljanec

3.

Ekskurzija v MB

september / oktober

Vanja Mladenovič,
Mitja Govedič

4.

Merjenje

april, maj

Mitja Govedič

7.c
Kulturni dnevi
Zap.št.

Naslov

Datum

Vodja

1.

Jelkovanje

24. 12. 2021

Sonja Hanžekovič

2.

SNG Maribor (ogled predstave
Elvis Škorec, genialni štor)

16. 2. 2022

Zalika Horvat

3.

Kultura nas bogati (zaključna
ekskurzija)

maj/junij

razrednik

Naravoslovni dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Kalorije v prehrani

oktober 2021

Damjana Njivar, Klavdija Petovar,
Cvetka Ivančič, Anton Šterman

2.

Začimbe in zelišča

18.1.2022

Cvetka Ivančič,
Damjana

3.

Tla ob Muri

april-maj 2022

Cvetka Ivančič,
Jasna J. Poljanec
razrednik

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Kros
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti

Datum
23.9.2021
8.10.2021
12.1. 2022
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Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

4.
5.

Testiranje za ŠVK
Atletski mnogoboj

12.4.2022
20.5.2022

Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št.

Naslov

Datum

Vodja

1.

Tehnike sproščanja, Duševno
zdravje

7. 9. 2021

Mitja Govedič

2.

Obisk DUO centra

24. 9. 2021

Mitja Govedič, Jasna J.
Poljanec

3.

Ekskurzija v MB

september / oktober

Vanja Mladenovič,
Mitja Govedič

4.

Merjenje

april, maj

Mitja Govedič

Datum
24. 12. 2021
16. 2. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Zalika Horvat

maj/junij

razredničarka

8.a
Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Jelkovanje
SNG Maribor (ogled predstave
Elvis Škorec, genialni štor)
Kultura nas bogati (zaključna
ekskurzija)

Naravoslovni dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

TPO + AED
Kalorije v prehrani

18.1.2022

Reševalci ZD Ljutomer

2.

Sistematski zdravniški
pregled
Tla ob Muri

Določi ZD Ljutomer

Damjana Njivar,Cvetka Ivančič

april-maj 2022

Cvetka Ivančič,
Jasna J. Poljanec

3.

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Kros
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti
Testiranje za ŠVK
Atletski mnogoboj

Datum
23.9.2021
8.10.2021
9.1. 2022
12.4. 2022
20.5. 2022

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

7. 9. 2021

Mitja Govedič,
razredniki, ZD
Ljutomer

Google SketchUp,
Medsebojni odnosi
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2.

Kraške jame

24. 9. 2021

Mitja Govedič,
Jasna J. Poljanec

3.

Ekskurzija v MB

september / oktober

Vanja Mladenovič,
Mitja Govedič

4.

Merjenje

april, maj

Mitja Govedič

Datum
24. 12. 2021
16. 2. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Zalika Horvat

maj/junij

Zalika Horvat

8.b
Kulturni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.

Naslov
Jelkovanje
SNG Maribor (ogled predstave
Elvis Škorec, genialni štor)
Kultura nas bogati (zaključna
ekskurzija)

Naravoslovni dnevi
Zap.št.

Naslov

Datum

Vodja

1.

TPO + AED
Kalorije v prehrani

18.1.2022

Tone Šterman Klavdija Petovar,
Reševalci ZD Ljutomer
razredničarka

2.

Sistematski zdravniški
pregled
Tla ob Muri

Določi ZD ljutomer

Damjana,
razredničarka
Cvetka Ivančič,
Jasna J. Poljanec
razredničarka

3.

april-maj 2022

Športni dnevi
Zap.št. Naslov
1.
Kros
2.
Orientacijski pohod
3.
Zimske aktivnosti
4.
Testiranje za ŠVK
5.
Atletski mnogoboj

Datum
23.9.2021
8.10.2021
12.1. 2022
12.4.l 2022
20.5. 2022

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Google SketchUp,
Medsebojni odnosi

7. 9. 2021

Mitja Govedič,
razredniki

2.

Obisk DUO centra

24. 9. 2021

Mitja Govedič

3.

Ekskurzija v MB

september / oktober

Vanja Mladenovič,
Mitja Govedič
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4.

Merjenje

april, maj

9.a
Kulturni dnevi
Zap.št. Naslov
1.
Jelkovanje
2.
SNG
Maribor (ogled predstave Elvis Škorec,
genialni štor)
3.
Kultura nas bogati (zaključna ekskurzija)

Mitja Govedič

Datum
24. 12. 2021
16. 2. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Zalika Horvat

maj/junij

razrednik Anton
Šterman

Naravoslovni dnevi
Zap.št.

Naslov

Datum

Vodja

1.

Vzgoja za zdravo
spolnost
Tehnike sproščanja

7.9.2021

Klavdija Petovar,
ZD Ljutomer
razrednik

2.

Kalorije v prehrani

oktober 2021

Damjana Njivar, Klavdija Petovar, Cvetka Ivančič,
Anton Šterman

3.

Tla ob Muri

april-maj 2022 Cvetka Ivančič,
Jasna J. Poljanec
razrednik

Športni dnevi
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naslov
Kros
Orientacijski pohod
Zimske aktivnosti
Testiranje za ŠVK
Vodne aktivnosti - zaključna ekskurzija

Datum
23.9.2021
8.10.2021
12.1.2022
12.4.2022
junij 2022

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Kraške jame

24. 9. 2021

Mitja Govedič

2.

Ekskurzija v MB

september /
oktober

Mitja Govedič

3.

Izdelava modela celice, TPO + AED

18. 1. 2022 – 20.
1. 2022

Vanja Mladenovič,
Mitja Govedič

4.

Merjenje

april, maj

Mitja Govedič
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9.b
Kulturni dnevi
Zap.št. Naslov
1.
Jelkovanje
2.
SNG Maribor (ogled predstave Elvis
Škorec, genialni štor)
3.
Kultura nas bogati (zaključna ekskurzija)

Datum
24. 12. 2021
16. 2. 2022

Vodja
Sonja Hanžekovič
Zalika Horvat

maj/junij

razrednik

Naravoslovni dnevi
Zap.
Št.

Naslov

Datum

Vodja

1.

Vzgoja za zdravo spolnost
Tehnike sproščanja

7.9.2021

Klavdija Petovar,
ZD Ljutomer
razrednik

2.

Kalorije v prehrani

oktober 2021

Damjana Njivar, Klavdija Petovar,
Cvetka Ivančič, Anton Šterman

3.

Tla ob Muri

april-maj 2022

Cvetka Ivančič,
Jasna J. Poljanec
razrednik

Športni dnevi
Zap.št. Naslov
1.
Kros
2.
Orientacijski pohod
3.
Zimske aktivnosti
4.
Testiranje za ŠVK
5.
Atletski mnogoboj

Datum
23.9.2021
8.10.2021
12.1. 2022
12.4.l 2022
20.5. 2022

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Merjenje

april, maj

Mitja Govedič

2.

Obisk DUO centra

24. 9. 2021

Mitja Govedič

3.

Ekskurzija v MB

september /
oktober

Vanja Mladenovič,
Mitja Govedič

4.

Izdelava modela celice, TPO + AED

18. 1. 2022 – 20.
1. 2022

Mitja Govedič

Datum
24. 12. 2021

Vodja
Sonja Hanžekovič

9.c
Kulturni dnevi
Zap.št. Naslov
1.
Jelkovanje
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2.
3.

SNG Maribor (ogled predstave Elvis
Škorec, genialni štor)
Kultura nas bogati (zaključna ekskurzija)

16. 2. 2022

Zalika Horvat

maj/junij

razrednik

Naravoslovni dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Vzgoja za zdravo spolnost
Tehnike sproščanja

7.9.2021

Klavdija Petovar,
ZD Ljutomer
razrednik

2.

Kalorije v prehrani

oktober 2021

Damjana Njivar,
Klavdija Petovar,
Cvetka Ivančič, Anton
Šterman

3.

Tla ob Muri

april-maj 2022

Cvetka Ivančič,
Jasna J. Poljanec
razrednik

Športni dnevi
Zap.št. Naslov
1.
Kros
2.
Orientacijski pohod
3.
Zimske aktivnosti
4.
Testiranje za ŠVK
5.
Atletski mnogoboj

Datum
23.9.2021
8.10.2021
12.1. 2022
12.4.l 2022
20.5. 2022

Vodja
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman

Tehniški dnevi
Zap.št. Naslov

Datum

Vodja

1.

Merjenje

april, maj

Mitja Govedič

2.

Obisk DUO centra

24. 9. 2021

Mitja Govedič

3.

Ekskurzija v MB

september /
oktober

Vanja Mladenovič,
Mitja Govedič

4.

Izdelava modela celice, TPO + AED

18. 1. 2022 – 20.
1. 2022

Mitja Govedič

8.4 Šola v naravi in tečaj plavanja
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni
izven šolskega prostora. Pri načrtovanju in organiziranju šole v naravi se upošteva Pravilnik o
financiranju šole v naravi, Pravilnik o normativih in standardih za osnovno šolo in Pravilnik o
šolskem koledarju za osnovno šolo. Naravoslovno šolo v naravi v 5. razredu, ki spada v obvezni
program osnovne šole, sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Šolo v naravi
organiziramo v CŠOD. O vseh organizacijskih podrobnostih in s tem povezanimi stroški so starši
obveščeni na razrednih roditeljskih sestankih (na začetku šolskega leta in pred odhodom otrok v šolo
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v naravi). Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola organizira primerljive dejavnosti.
Naravoslovne šole v naravi, ki bo potekala od 13. 6. do 17. 6. 2022, se bodo v tem šolskem letu
udeležili poleg učencev 5. razreda še učenci 6. razreda, ker je bila šola v naravi preteklo šolsko leto
zaradi slabih epidemioloških razmer odpovedana. Učenci 7. razreda se bodo udeležili smučarske šole
v naravi, ki bo potekala od 17. 1. do 21. 2. 2022.
Plavalni tečaj v 3. razredu je sestavni del učnega načrta predmeta šport. Izvaja se v obsegu 20 ur.
Poleg učencev 3. razreda bodo plavalni tečaj v tem šolskem letu opravili še učenci 4. razreda, ker je
bil v preteklem letu zaradi razglašene epidemije covid-19 odpovedan. Plavalni tečaj bomo izvedli od
28. 3. do 1. 4. 2022 v Biotermah Mala Nedelja, izvajalec bo Plavalna šola Delfin.
Poleg plavalne šole za učence 3. in 4. razreda v okviru obveznega programa bomo v popoldanskem
času, če bo zanimanje, organizirali plavalni tečaj še za učence 1. in 2. razreda (v okviru izvajanja
prednostne naloge –Izboljševanje aerobnih sposobnosti učencev).
Šole v naravi in plavalni tečaj v šol. l. 2021/22
Razred
5.r,
6.r
7.r
3.r,.
4.r
1./2.r

Kraj
CŠOD Ajda,
Libeliška Gora
SŠOD Planinka,
Pohorje
Bioterme Mala
Nedelja
Bioterme Mala
Nedelja

Program
Datum
Naravoslovna šola 13. 6. - 17. 6. 2022
v naravi
Smučarska šola v 17. 1. - 21. 1. 2022
naravi
Plavalni tečaj
28. 3. - 1. 4. 2022

Vodja
Lidija Lukačič

Plavalni
tečaj april 2022
(nadstandardni
program)

Manuela Jaušovec

Anton Šterman
Klavdija Krajnc

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
Nacionalno preverjanje znanja opredeljujta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem
preverjanju znanja v osnovni šoli. Temeljni cilj NPZ-ja je pridobiti dodatno informacijo o znanju
učencem, ki je namenjena tako učencem, staršem, učiteljem, šolam kot sistemu na nacionalni ravni.
Osnovna šola po predpisanem postopku izvede NPZ v 6. in 9. razredu. Organizacija NPZ na šoli
poteka po izvedbenem načrtu, ki ga pripravi vodja šole. V šolskem letu 2021/2022 bodo učenci 9.
razreda OŠ Veržej opravljali NPZ iz predmeta geografija kot 3. predmeta.
Datumi izvedbe NPZ v šol. letu 2021/2022
Leto

Mesec

Datum – dan
1. 9. – sreda

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega
predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli
preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim
preverjanjem znanja

30. 11. –
torek

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9.
razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. 5. – sreda

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9.
razred

2021

SEPTEMBER

2022

NOVEMBER

Dejavnost

29

6. 5. – petek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. – torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

MAJ

NPZ iz tujega jezika za 6. razred
31. 5. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki
učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

v

učenčeve

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
1. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

v

učenčeve

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
2. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

v

učenčeve

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
7. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki
učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

v

učenčeve

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
JUNIJ

8. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

v

učenčeve

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
9. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

v

učenčeve

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe
poizvedbah) učencev v 9. razredu

dosežkov

15. 6. – sreda

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

16. 6. –
četrtek

RIC posreduje šolam spremembe
poizvedbah) učencev v 6. razredu

dosežkov

24. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda
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RAZŠIRJENI PROGRAM
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk,
interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirni predmetov. V razširjen program se učenci vključujejo
prostovoljno.

9.1 Neobvezni izbirni predmeti (NIP)
Za učence od 4. do 6. razreda lahko osnovne šole izvajajo pouk naslednjih neobveznih izbirnih
predmetov: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehnika. Za učence od 7. do 9. razreda
pa pouk drugega jezika. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP tedensko. Šola je dolžna ponuditi
učencem 2. tuji jezik kot NIP. Ostalih NIP šola ni dolžna ponuditi. NIP so pri ocenjevanju izenačeni
z obveznimi izbirnimi predmeti osnovne šole, torej se znanje pri NIP prav tako ocenjuje.
Šola tudi za učence 1. razreda izvaja pouk neobveznega izbirnega predmeta tujega jezika (20.a člen
Zakona o osnovni šoli). Učenci so lahko izbrali 2 uri neobveznega izbirnega predmeta prvi tuji jezik
nemščina. Učna skupina se oblikuje za najmanj 8 učencev.
V šolskem letu 2021/22 na naši šoli izvajamo neobvezni izbirni predmet nemščina (NI1) za učence
1. razreda. Poučuje ga učiteljica Maja Kuronja, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo za poučevanje
tujega jezika v prvem obdobju. Neobvezni tuji jezik angleščina v 4., 5. in 6. razredu (2 skupini) pa
poučuje učitelj Anastazij Rudolf, profesor angleščine in TIT.
Neobvezni izbirni predmeti v šol. l. 2021/22
Zap. št.
1.
2.

Neobvezni izbirni predmet Ozn.predmeta
NEMŠČINA
N1N
ANGLEŠČINA
N2A

Št. skupin Učitelj
1
Maja Kuronja
2
Anastazij Rudolf

9.2 Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje je organizirano od 11.30 do 15.40. Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda.
Učenci se vanj vključujejo s prijavo staršev. Podaljšano bivanje je strokovno vodeno. Cilji se
prepletajo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine izhajajo iz pouka, želja učencev in staršev.
Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:
• sprostitveno dejavnost,
• prehrano,
• samostojno učence in
• ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Elementi podaljšanega bivanja se med seboj prepletajo.
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in
se odvija v aktivni ali pasivni obliki takoj po končanem pouku in kratek čas po kosilu.
Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja,
in prehrana učencev v organizaciji šole. Kosilo v umirjenem vzdušju, spoznavanje raznolike hrane in
razvijanje zdravih prehranjevalnih navad so najpomembnejši cilji te dejavnosti.
V času samostojnega učenja poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje
različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki ga dobijo pri pouku ali zunaj pouka, dodatno utrdijo,
razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za
redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti.
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Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri
učenci nimajo obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po lastni izbiri.
Aktivnosti imajo določen cilj in omogočajo razvoj interesov in sposobnosti učencev na vseh temeljnih
področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem,
estetskem in moralno-etičnem. Pri ustvarjalnem preživljanju prostega časa so najpogostejše strategije
poučevanja projektno delo, didaktična igra, problemski in raziskovalni pouk, uporaba IKT ter uporaba
najrazličnejših metod spodbujanja razvoja ustvarjalnega mišljenja.
V podaljšano bivanje je v šolskem letu 2021/22 vključenih 48 učencev od 1. do 5. razreda. Učenci so
razdeljeni v dva oddelka, ki sta sestavljena iz učencev 1., 2., 3. razreda in 3., 4., 5. razreda. Podaljšano
bivanje bodo izvajali Mateja Šumenjak, Damjana Ferenc, Klavdija Petovar, Damjana Njivar/Klavdija
Krajnc in Tjaša Marinič.

9.3 Jutranje varstvo
Namenjeno je učencem 1. razreda in tistim učencem iz prvega obdobja, ki varstvo potrebujejo. Vanj
se učenci vključijo s prijavo staršev. V tem šolskem letu bo organizirano od 6.00 do 7.55. Učence, ki
potrebujejo varstvo prej, starši odložijo v vrtcu, od koder v spremstvu učitelja pridejo v šolo. Jutranje
varstvo je strokovno vodeno. Zajema pogovor, počitek, sprostitveno dejavnost in pripravo na pouk.
Jutranje varstvo bosta izvajala učitelja Zoran Repija in Damjana Njivar.

9.4 Dodatni in dopolnilni pouk, nadarjeni učenci
Za učence, ki želijo svoje znanje poglobiti in razširiti, bo pri posameznih predmetih organiziran
dodatni pouk. Učenci se bodo pripravljali na tekmovanja, raziskovali in se učili samostojnega učenja,
načrtovanja dela ter skupinskega sodelovalnega učenja. Udeležili se bodo tekmovanj, sodelovali na
različnih natečajih, sodelovali na prireditvah in proslavah.
Za nadarjene učence (evidentirane/identificirane) bodo ponujene dodatne vsebine v okviru rednega
pouka, dodatnega pouka, individualne in skupinske pomoči, interesnih dejavnosti, projektov, dni
dejavnosti ter delavnic na posameznem področju. Delo z nadarjenimi učenci bo vodila in koordinirala
šolska pedagoginja Sonja Hanžekovič.
Učencem z učnimi težavami prilagajamo oblike in metode dela pri pouku ter jim omogočimo
vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
Dodatni in dopolnilni pouk po oddelkih
RAZRED,
ODDELEK

DOP

1./2.A

0,5

2./3.B
3.A
4.A
5.A
5.B
6.A
8.A
7.B
9.A,B,C
6.A
7.A
8.A
9.A

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

DOD

PREDMET

IZVAJALEC

0,5

MAT, SLJ

MAJA KURONJA,
MANUELA JAUŠOVEC
MELITA BOMBEK
KLAVDIJA KRAJNC
KSENIJA SERŠEN
LIDIJA MALEK
TJAŠA MARINIČ
KLAVDIJA PETOVAR

MAT, SLJ
MAT, SLJ
MAT, SLJ
MAT,SLJ
MAT, SLJ
MAT

0,5
0,5
0,5

MAT
0,5
0,5
0,5
0,5
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SLJ
SLJ
KEM

VLADIMIR
BRATKOVIČ
VANDA NOVAK/IVAN
KUHAR
CVETKA IVANČIČ

8.A
9.A
6.A

0,5
0,5
1

8.A

1

SLJ

ZALIKA HORVAT

TJN

BRANKA KAPUN
PUČKO

Izvajalci dodatnega in dopolnilnega pouka
UČITELJ
MAJA KURONJA
MANUELA JAUŠOVEC
MELITA BOMBEK
KLAVDIJA KRAJNC
KSENIJA SERŠEN
TJAŠA MARINIČ
LIDIJA MALEK
KLAVDIJA PETOVAR
VLADIMIR BRATKOVIČ
VANDA NOVAK
BRANKA KAPUN PUČKO
ZALIKA HORVAT
CVETKA IVANČIČ

DOP/DOP – ŠT. UR
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1

9.5 Individualna in skupinska pomoč
Za učence z učnimi težavami in nadarjene učence bo šola poleg dopolnilnega in dodatnega pouka
organizirala individualno in skupinsko pomoč (ISP). O delu se vodi ustrezna dokumentacija, ki jo
vodi šolska pedagoginja Sonja Hanžekovič. Šola od staršev pridobi pisno soglasje.
Izvajanje individualne in skupinske pomoči v šolskem letu 2021/2022
V tem šolskem letu bo ISP organizirana za učence od 2. do 9. razreda, v skupnem obsegu 7,5 ur. 2
uri tedensko bosta namenjeni za delo z nadarjenimi učenci. Izvajanje individualne in skupinske
pomoči bosta v šolskem letu 2021/2022 izvajala Damjana Ferenc (6,5 ur) in Anton Šterman (1 ura).

9.6 Dodatna strokovna pomoč
Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), vodijo učitelji, specialni pedagogi ali drugi
strokovnjaki (odvisno od odločbe), koordinira pa pedagoginja Sonja Hanžekovič. Za učence s
posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi strokovna skupina (razrednik, izvajalci in pedagoginja)
pripravi individualiziran program. V šolskem letu 2020/21 je na šoli 8 učencev s posebnimi
potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Učencem je zagotovljenih skupaj 37 ur DSP (8 ur specialni pedagog, 10 ur inkluzivni
pedagog, 1 ura logoped, 8 ur učitelj kot učno pomoč, 10 ur svetovalna storitev).

Učitelj
Primanjkljaji- sistemizirano
Simona Prša (specialni pedagog)
Tamara Miholič Jerič (inkluzivni pedagog)

Število ur
8
9
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Špela Moravec (logoped)

1

Učna pomoč- nesistemizirano
Lidija Malek
Klavdija Krajnc
Mateja Šumenjak
Klavdija Petovar
Jasna Jurišič Poljanec

1
1
4
1
1

9.7 Interesne dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi
z letnim delovnim načrtom.
V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali 37 interesnih dejavnosti, ki zajemajo kulturno, športno,
naravoslovno in druga področja. Pri interesnih dejavnostih s športnega področja bo poudarek na
izboljšanju aerobnih sposobnostih učencev (prednostna naloga). Vsak mentor izdela program
interesne dejavnosti in vodi dokumentacijo o izvajanju interesne dejavnosti. Večina interesnih
dejavnosti se odvija po pouku ali v popoldanskem času, lahko pa tudi pred poukom. Vse interesne
dejavnosti izvajajo učitelji, ki poučujejo na šoli.
Na roditeljskem sestanku 20. 9. 2021 so starši učencev 1. in 2. razreda izrazili interes, da bi se učenci
učili še angleščino, zato bomo, če bo dovolj prijav, organizirali tečaj angleščine, ki se bo izvajal po
pouku (nadstandardni program).
Naziv interesne dejavnosti
MATEMATIČNI KROŽEK 6. in 7. razred
MATEMATIČNI KROŽEK 8. in 9. razred
ŠAHOVSKI KROŽEK - razredna stopnja
Astronomski krožek
Modelarski krožek
Geografski krožek
GORE SLOVENIJE IN SVETA
ZNAM VEČ
BRALNA ZNAČKA
VESELA ŠOLA
Atletika
Športne igre
Spretni prstki
Bralna značka
Bralna značka
Z miško do znanja
Nemška bralna značka
Nemška bralna značka
BRALNA ZNAČKA
BRALNA ZNAČKA
RECITATORJI
Ljudski plesi

Razred
6. in 7.
8. in 9.
2.,3., 4. in 5.
7. - 9.
7. - 9.
9
6-9
3.a
3.a
4. - 9. r
6., 7., 8., 9.
8., 9.
1./2.a
2.a
1.a
1./2.a
4.a
5.a
8.
9.
8. in 9.
3.
34

Mentor
Vladimir Bratkovič
Vladimir Bratkovič
Vladimir Bratkovič
Mitja Govedič
Mitja Govedič
Jasna Jurišič Poljanec
Jasna Jurišič Poljanec
Klavdija Krajnc
Klavdija Krajnc
Klavdija Krajnc
Anton Šterman
Anton Šterman
Manuela Jaušovec
Manuela Jaušovec
Maja Kuronja
Maja Kuronja
Maja Kuronja
Maja Kuronja
Zalika Horvat
Zalika Horvat
Zalika Horvat
Melita Bombek

Bralna značka
Bralna značka
Spoznajmo svet
Nemški krožek za osmo- in devetošolce
Nemška bralna značka
GLASBENI KROŽEK
ZMOREM VEČ
BRALNA ZNAČKA
Atletika
Badminton
Kolesarski krožek
Mala šola lončarstva
Spretnostna vožnja
Zgodovinski krožek
Razvoj aerobnih sposobnosti

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

Melita Bombek
Lidija Malek
Lidija Malek
Branka Kapun Pučko
Branka Kapun Pučko
Ksenija Seršen
Ksenija Seršen
Ksenija Seršen
Anton Šterman
Anton Šterman
Sašo Hladen
Angela Gaberc
Anastazij Rudolf
Vanja Mladenović
Anton Šterman

DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE
10.1 Tekmovanja, natečaji
Učenci naše šole se bodo udeležili številnih tekmovanj iz znanj, tekmovanj na športnem področju ter
sodelovali na različnih natečajih (po prispelih razpisih). Koledar tekmovanj je objavljena na spletni
strani ZRSŠ. Na tekmovanja se učenci pripravljajo pri dodatnem pouku ali pri interesnih dejavnostih.
Za šolsko leto 2021/22 načrtujemo naslednja tekmovanja:
Tekmovanje
Mali nogomet za starejše učence, mlajše učence
Badminton, posamezno in ekipno
Odbojka – starejši učenci
Atletika - mlajši učenci, mlajše učenke, starejši učenci,
starejše učenke, atletski troboj
Kros
Košarka - starejši učenci
Košarka 3x3
Rokomet – starejši učenci
Med dvema ognjema – 5., 6. razred
Tekmovanje iz znanja nemškega jezika
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo
priznanje
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje v znanju matematike – Vegova priznanja
Mednarodni matematični kenguru
Tekmovanje iz logike
Razvedrilna matematika
Mathemček
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Mentor
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Anton Šterman
Branka Kapun Pučko
Maja Kuronja, Ksenija Seršen, Klavdija
Krajnc, Vanda Novak, Zalika Horvat,
Manuela Jaušovec, Lidija Malek
Klavdija Krajnc
Vladimir Bratkovič
Maja Kuronja, Ksenija Seršen, Klavdija
Krajnc, Lidia Malek, Manuela Jaušovec
Klavdija Krajnc, Vladimir Bratkovič
Klavdija Krajnc, Vladimir Bratkovič
Maja Kuronja, Klavdija Krajnc, Lidija
Malek

Tekmovanje iz znanja zgodovine
Tekmovanje v znanju fizike (Stefanovo priznanje)
Tekmovanje v znanju astronomije (Dominkovo
priznanje)
Tekmovanje iz znanja geografije
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Prvaki znanja
Kaj veš o prometu

Vanja Mladenović
Mitja Govedič
Mitja Govedič
Jasna Jurišič Poljanec
Cvetka Ivančič
Cvetka Ivančič
Matija Kraner
Sašo Hladen

10.2 Projekti
Vrsta
mednarodni
evropski

državni
šolski
državni
državni
državni

Projekt
ZDRAVA ŠOLA
POGUM – Krepitev kompetenc podjetnosti
in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah
ERASMUS+
ŠOLSKA SHEMA SADJA, ZELENJAVE
IN MLEKA
RASTEM S KNJIGO
NOČ BRANJA
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
POLICIST LEON SVETUJE
BASE

državni
državni

VARNO NA KOLESU
SOBIVANJE

mednarodni
evropski

Vodja
Sašo Hladen
Damjana Ferenc

Anastazij Rudolf
Cvetka Ivančič
Marjana Rojnik
Marjana Rojnik, Zalika Horvat
Cvetka Ivančič
Lidija Malek
Sonja
Hanžekovič,
Klavdija
Petovar
Lidija Malek
Manuela Jaušovec – 1./2.a,
Klavdija Krajnc – 3.a,
Melita Bombek - 4.a
Lidija Malek – 5.a
Melita Bombek – 2./3.b
Tjaša Marinič – 5./6.b

Zdrava šola
Slovenska mreža Zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov Projekt
zdrave šole koordinira NIJZ. Vanj je naša šola vključena že od vsega začetka. Za načrtovanje in
evalvacijo naloge skrbi šolski projektni tim, ki ga sestavljajo Maja Kuronja, Ksenija Seršen, Lidija
Malek, Klavdija Krajnc, Melita Bombek, Mateja Šumenjak, Tjaša Marinič, Klavdija Petovar, Cvetka
Ivančič, Matej Rožman, Vesna Novak/Damjana Njivar, Damjana Ferenc, Anton Šterman,
Sašo Hladen – vodja projektnega tima.
POGUM
Namen projekta POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev
kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v
osnovnih šolah« je spodbujanje načina razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot
zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.
Projekt želi mladim omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z
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namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu
oblikovanju karierne orientacije.
V mesecu septembru bomo dopolnili operativni načrt šole za šolsko leto 2021/2022. Na podlagi tega
bomo izdelali akcijski načrt šole. Področje projekta, ki smo ga izbrali, je šola kot središče skupnosti.
Poudarek je na različnih aktivnostih, s katerimi bodo učenci krepili in razvijali dobre medsebojne
odnose.
Projektni tim sestavljajo: Sašo Hladen, Klavdija Petovar, Maja Kuronja, Anton Šterman, Branka
Kapun Pučko, Cvetka Ivančič, Anastazij Rudolf, Jasna Jurišič Poljanec, Vladimir Bratkovič, Ksenija
Seršen, Marjana Rojnik, Zalika Horvat, Sonja Hanžekovič, Zoran Repija, Mateja Šumenjak, Mitja
Govedič, Lidija Malek, Melita Bombek, Manuela Jaušovec, Klavdija Krajnc, Vanja Mladenović,
Damjana Ferenc – vodja ŠPT.
Šolska shema saja, zelenjave in mleka
Avgusta 2017 je začel veljati enotni okvir razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka v šolah. Šolska
shema je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju sadje in zelenjava ter mleka in
mlečnih izdelkov. Namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in
mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojave prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa.
Na naši šoli bomo v šolskem letu 2021/2022 razdeljevali šolsko sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne
izdelke. Vodja projekta je Cvetka Ivančič.
Slovenski tradicionalni zajtrk
Namen projekta je je seznaniti otroke, mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednosti
lokalno pridelanih živil, pomenu kmetijstva in čebelarstva, njunem vplivu na okolje in pravilnem
ravnanju z odpadki in ozaveščati o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in
športnimi aktivnostmi.
Vse aktivnosti v okviru projekta bodo potekale po vsej Sloveniji 19. novembra. Leto 2021 je
razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato bo Tradicionalni slovenski zajtrk potekal pod
sloganom Zajtrk s sadjem – super dan!
Na naši šoli načrtujemo izvedbo zajtrka in spremljevalne dejavnosti v okviru naravoslovnega ali
tehniškega dne. Vodja projekta je Cvetka Ivančič.
Rastem s knjigo
Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:
▪ spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;
▪ promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
▪ spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
▪ motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške
programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega
leposlovja.
Projekt Rastem s knjigo je namenjen sedmošolcem. Obisk splošne knjižnice načrtujemo v mesecu
oktobru 2021. Ob tej priložnosti bo vsak sedmošolec prejel izbrano knjigo. Vodja projekta je
Marjana Rojnik.
Noč branja
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Projekt je namenjen učencem višje stopnje, s katerim želimo učence pritegniti k branju in
razumevanju prebranega. Projekt bi naj bil motivacija za branje za bralno značko ter da bi učenci
spoznali, da čas s knjigo ni izgubljen. Učenci berejo knjigo, ki jo dobijo v splošni knjižnici v sklopu
projekta Rastem s knjigo. Projekt bomo izvedli v povezavi s projektom POGUM. Vodji projekta sta
Marjana Rojnik in Zalika Horvat.
Policist Leon svetuje
Namen projekta je otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju,
in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na
različnih področjih. Poleg tega želi povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti
partnersko sodelovanje otrok, učiteljev, staršev in policijo.
V projektu Policist Leon se obravnavajo varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in
zajemajo več vsebin, prilagojene tudi letnim časom in sicer:
• promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
• pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
• nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),
• kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in
• kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...).
Izvajalci projekta so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.
Vodja projekta je Lidija Malek.
BASE
S projektom BASE (Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE Učinkovito orodje za
preprečevanje ranljivosti otrok v osnovnih in srednjih šolah) bomo nadaljevali tudi v tem
šolskem letu. Vanj smo se vključili v šolskem letu 2019/2020.
Projekt poteka v sodelovanju in ob podpori Ministrstva za zdravje. V program je vključenih 10 šol v
Sloveniji in 20 pedagoških delavcev - mentorjev. V šolskem letu 2019/2020 se mentorji usposobili
in pridobili certifikat za izvajanje projekta z učenci, ki bo potekalo v naslednjih dveh šolskih letih.
Za izvajanje projekta sta se usposobili svetovalna delavka Sonja Hanžekovič, vodja projekta, in
učiteljica Klavdija Petovar.
Zdrav občutek lastne vrednosti ima odločilen vpliv na preprečevanje odklonilnih vedenj med otroki
in mladostniki.
Program BASE* je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih.
Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito
soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k
bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti.
Program se osredotoča na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav
osebnostni razvoj:
• občutek varnosti
• občutek identitete
• občutek pripadnosti
• občutek smiselnosti
• občutek sposobnosti
in spodbuja
• spoznavanje sebe
• povezovanje z drugimi
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•

vključevanje v skupnost

Cilji:
•
•

•
•

Najpomembnejši cilj projekta je zmanjšati stopnjo ogroženosti učencev v osnovnih šolah,
še posebej tistih, ki sodijo med t.i. ranljive otroke.
Cilj je izboljšati samopodobo vključenih učencev, predvsem ranljivih otrok, ki se ob vseh
problemih odraščanja in šolskih zahtevah soočajo tudi s težavami v družini in primanjkljaji
v osebnem razvoju.
Delavcem v vzgoji in izobraževanju zagotoviti znanja, metode in preizkušene
didaktične pripomočke za delo v razredu na področju razvijanja samovrednotenja.
Staršem v okviru predstavitev zagotoviti teoretični okvir in praktične napotke, ki jim
bodo v pomoč pri učinkovitem starševstvu. V času trajanja projekta bomo staršem
zagotavljali strokovno podporo.

Varno na kolesu
Projekt Varno na kolesu je namenjen učencem osnovnih šol. Ob različnih nalogah jih vzpodbuja k
usvajanju in utrjevanju prometnih pravil ter uporabi kolesa - trajnostnega prevoznega sredstva.
Skozi naloge, ki jih opravljamo v sklopu projekta Varno na kolesu, učenci spoznavajo kolesarske poti
v svojem šolskem okolišu, raziskujejo možnosti trajnostne mobilnosti, podajajo predloge za
izboljšanje le-te. Ob tem razvijajo kritično mišljenje in podajajo predloge za izboljšanje prometne
infrastrukture, namenjene kolesarjem. Učence s projektom spodbujamo k aktivnemu
preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu.
V šolskem letu 2021/2022 bodo v projektu sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Vodja projekta je
Lidija Malek.
Sobivanje
Program Šola sobivanja, ki ga je zasnovalo društvo Sobivanje, združuje projekte iz vseh področij
trajnostnega razvoja in celostno obravnava tematiko tega.
V šolskem letu 2021/2022 bodo v različnih projektih v okviru programa Šola sobivanja sodelovali
učenci od 1. do 5. razreda. V posameznem razredu bodo projekt vodile razredničarke.
10.3 Proslave in prireditve
Javna prireditev

Koordinator

Svečana prireditev ob zaključku celovite
energetske prenove objektov šole in Zalika Horvat
vzgojnega doma
Šport in Špas
Anton Šterman
Komemoracija
Ženam in pomladi
Otroška veselica
Šolska prireditev
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
Že bližajo se prazniki
Proslava pred dnevom samostojnosti in
enotnosti
Proslava pred slovenskim kulturnim
praznikom

Datum
17. 9. 2021
april 2022

Vanda Novak/Ivan Kuhar
Klavdija Krajnc
Zoran Repija, Ksenija Seršen
Koordinator
Manuela Jaušovec
Mateja Šumenjak

22. 10. 2021
25. 3. 2022
23. 6. 2022
Datum
22. 10. 2021
9. 12. 2021

Sonja Hanžekovič

24. 12. 2021

Vanda Novak/Ivan Kuhar

4. 2. 2022
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Zaključek bralne značke
Proslava pred dnevom državnosti

Marjana Rojnik
Vanja Mladenović

april 2022
24. 6. 2022

10.4 Šolska skupnost
Šolska skupnost spremlja in koordinira aktivnosti učencev na šoli – predstavniki oddelkov
razpravljajo o življenju na šoli, oddelčnih problemih, načrtujejo različne akcije, ukrepe. Sklepe
posredujejo oddelčnim skupnostim.
OTROŠKI PARLAMENT razpravlja na določeno temo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine
Ljubljana. V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno
izražanje otroških mnenj o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje.
Sestane se dvakrat letno. Tudi v šolskem letu 2021/2022 je tema 32. otroškega parlamenta Moja
poklicna prihodnost. Šolsko skupnost bo še naprej vodila svetovalna delavka Sonja Hanžekovič.

NALOGE STROKOVNIH DELAVCEV
11.1 Učitelji
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na
pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega
programa.
Priprava na pouk obsega:
• sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
• pripravo didaktičnih pripomočkov.
Drugo delo obsega:
• sodelovanje s starši,
• sodelovanje v strokovnih organih šole,
• opravljanje nalog razrednika,
• organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
• zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega
dela,
• mentorstvo učencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in
visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce,
• mentorstvo pripravnikom,
• urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč ipd.,
• organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih
sodelujejo učenci,
• pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi…
• opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.

11.2 Svetovalna delavka
Šolska svetovalna delavka vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli (učenci, učitelji,
starši) in se preko njega vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.
Vsakodnevno sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja
šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Pri svojem delu pa sodeluje tudi z zunanjimi
institucijami.
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Svetovalna delavka za svoje področje izdela individualni program dela – letni delovni načrt.
Področja dela:
• Z otroki in starši se svetovalna delavka prvič sreča ob vpisu v 1. razred in nato spremlja
njihovo vključitev v delo in življenje na šoli.
• Pomoč nudi tako učencem kot staršem, ki v procesu vzgoje in izobraževanja naletijo na
kakršnekoli težave ali dileme.
• Vodi proces odkrivanja, evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev.
• Sodeluje pri koordinaciji dela z učenci s posebnimi potrebami.
• Z učenci se srečuje v okviru karierne orientacije ter jim ob koncu devetletke svetuje pri izbiri
srednje šole.
• Svetuje učencem pri razreševanju različnih težav, povezanih z lastnim razvojem, učenjem,
odnosi s starši, učitelji, vrstniki.
• Svetuje učiteljem pri razreševanju različne učno-vzgojne problematike, povezane z delom,
načrtovanjem učnega procesa in razreševanjem konfliktnih situacij.
• Usmerja, vodi in spremlja izvajanje individualnih in skupinskih ur učne pomoči za učence s
posebnimi potrebami ter sodeluje z zunanjimi strokovnimi delavci.
• Spremlja in analizira učni uspeh ter vzgojno problematiko.
• Nudi pomoč pri organizaciji izobraževanja pedagoških delavcev.
• S socialno delavko in psihologinjo v domu sodeluje pri timskih obravnavah domskih
učencev.
Šolsko svetovalno delo na naši šoli opravlja pedagoginja Sonja Hanžekovič.
Svetovalna delavka bo koordinirala tudi vse aktivnosti s področja humanitarne dejavnosti.

11.3 Knjižničarka
Bibliotekarsko delo
Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Marjana Rojnik, ki je zadolžena za strokovno literaturo in
publikacije, v dogovoru z vodstvom šole za nabavo novih knjig in ostalega književnega gradiva.
Poleg vodenja knjižnice knjižničarka sodeluje v šolskih projektih, pri dnevih dejavnosti, pri kulturnih
prireditvah ter po potrebi občasno nadomešča manjkajoče učitelje oz. opravlja druge naloge po
navodilih ravnatelja. Učenci in učitelji si lahko knjige izposojajo vsak dan, po dogovorjenem urniku.
Knjižnično informacijsko znanje
Knjižnično informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na
uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Cilji in vsebine zajemajo celo
osnovnošolsko obdobje. Njihovemu izvajanju so namenjene 4 pedagoške ure letno, vsebine in cilji
pa se iz leta v leto nadgrajujejo. Knjižnično informacijska znanja izvaja šolska knjižničarka skupaj z
učitelji drugih predmetnih področji.
Knjižničarka strokovno neprestano sodeluje z učitelji in vzgojitelji naše ustanove. Skupaj z
učiteljicami razredne stopnje in učiteljicama slovenščine pripravi seznam knjig za bralno značko.
Poleg rednega dela skrbi za šolski učbeniški sklad. Vodi projekta Rastem s knjigo in Noč branja, ki
je namenjen učencem 7. razreda.
Knjižničarkam za svoje področje izdela individualni program dela – letni delovni načrt.
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11.4 Računalnikar
Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti opravlja dela in naloge, določene s predpisi, z
letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda. Računalnikar za svoje področje
izdela individualni program dela – letni delovni načrt.
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;
• programska oprema;
• strojna oprema;
• omrežja;
• razvojno-raziskovalni projekti (sodeluje pri raziskovalnih projektih in ostalih projektih, ki so
povezani z informacijsko tehnologijo - ERASMUS+ ..., pomaga pri video konferencah in
organizira vse potrebno, da deluje vsa oprema;
• ostalo delo (sodeluje v strokovnih organih, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, vodi
predpisano pedagoško dokumentacijo, sodeluje pri načrtovanju in izvedbi ND, KD, TD, ŠD,
šolskih prireditvah, opravlja mentorstvo učiteljem pripravnikom, ureja kabinet, računalniško
in drugo opremo…);
• opravljanje drugih del po programu dela in življenja zavoda in po navodilih ravnatelja.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Šola je v času pouka in vseh drugih dejavnosti, ki jih organizira, dolžna poskrbeti za varnost učencev
na celotnem šolskem prostoru, tako zunaj kot znotraj stavbe v skladu s Pravili šolskega reda v
Osnovni šoli Veržej in z Hišnim redom Osnovne šole Veržej.

12.1 Dežurstvo učiteljev
Dežurstvo učiteljev poteka pred poukom (na razredni stopnji je organizirano jutranje dežurstvo
učiteljic od 7.30 do 8.00, na predmetni stopnji pa dežurstvo učiteljev od 7.50 do 8.00), v vseh odmorih
ter v času kosila (od 11.30 do 11.50, 12.20 do 12.40 in od 13.10 do 13.25). Glede na razpoložljivost
učiteljev je organizirano tudi dežurstvo učiteljev med poukom. Razpored dežurnih učiteljev (jutranje
dežuranje, med poukom in v času kosila) je objavljen na oglasni deski v zbornici in na hodniku. Po
potrebi se, po navodilih vodstva šole, dežurnim učiteljem pridružijo tudi učitelji, ki tisti dan sicer ne
dežurajo.
V razmerah, povezanih z boleznijo covid -19, pa učence ob prihodu v šolo pričaka dežurni učitelj, ki
skrbi za ustrezno izvajanje preventivnih zaščitnih ukrepov – priporočil NIJZ-a. Pred poukom učence
v razredu pričaka učitelj. Ker pouk poteka v matičnih učilnicah, se učenci na šolskih hodnikih ne
zadržujejo. V času malice je z učenci najprej učitelj, ki je izvajal 2. šolsko uro z učenci pouk, nato ga
zamenja razrednik. V času menjave učiteljev so na hodniku dežurni učitelji.

12.2 Prometna varnost
Občina Veržej z urejenimi pločniki in kolesarskimi stezami zagotavlja učencem prometno varen
dostop do stavbe šole in vrtca. Za umirjenost prometa skrbi še z dodatnimi ukrepi (prometni znak območje umirjenega prometa, prikazovalnik hitrosti).
Da bi zagotovili čim večjo varnost učencev vključujemo v vsakodnevno učno in vzgojno delo:
• pri urah oddelčnih skupnosti;
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•
•
•

pri predmetih SPO, NAR, DRU in TIT izobraževanja o prometno varnostnih;
stalno spremljanje prometno varnostnih razmer ob poteh, ki vodijo v šolo ter seznanjanje
staršev in odgovornih institucij z ugotovitvami, če je to potrebno;
izvajanje preventivnih akcij v sodelovanju s policisti.

Kolesarski izpiti
V okviru prometne varnosti učenci 4. in 5. razreda opravljajo usposabljanje za kolesarski izpit, ki
poteka po predpisanem programu.
Učenci 4. razreda opravljajo usposabljanje iz teoretičnih vsebin. Usvajajo jih v okviru rednega pouka,
dodatne vsebine pa ponujamo tudi v okviru interesne dejavnosti s prometnega področja. Teoretično
usposabljanje se zaključi z opravljanjem izpita iz poznavanja prometno-cestnih predpisov.
Usposabljanje se nadaljuje na kolesarskem poligonu za učence 4. in 5. razreda. Po uspešno
opravljenem kolesarskem poligonu učenci 5. razreda nadaljujejo z usposabljanjem – praktična vožnja
v prometu. V skupinah (do pet učencev) učenci v spremstvu mentorja kolesarijo. V resničnih
prometnih situacijah se učijo pravilnega ravnanja pri vožnji s kolesom in na koncu ob prisotnosti
komisije opravljajo kolesarski izpit. Mentor praktičnega dela je učitelj Anastazij Rudolf.

Vaja evakuacije
Namen vaje evakuacije:
• naučiti učence, kako je treba pravilno zapustiti šolsko zgradbo (evakuacijo šole) v primeru
ogroženosti (požar, potres, eksplozije…)
• preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob
morebitnih izrednih razmerah,
• ugotoviti, kaj je še treba izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in
učinkovita.
Vaja evakuacije je načrtovana oktobra 2021, v sodelovanju s PGD Veržej. Odgovorna oseba za
izvedbo vaje je ravnateljica šole.

SKRB ZA ZDRAVJE
13.1 Zdravstveno varstvo učencev
Po Zakonu o Preventivnem zdravstvenem varstvu na primarni ravni, ki določa, da je preventivno
zdravstveno varstvo šolarjev organizirano na sedežu šole, preventivni program obsega:
• preventivne sistematske preglede za učence 1., 3., 6 in 8. razreda,
• cepljenje po republiškem programu za učence 1.r (proti hepatitisu B) in učencev 3. r (proti
davici in tetanusu)
• za deklice 6.r je možno neobvezno celjenje proti humanim papiloma virusom (HPV), starši
morajo v primeru odločitve za cepljenje podpisati izjavo,
• zobozdravstvene preglede vseh učencev v zobni ambulanti v Križevcih,
• zobna preventiva za učence od 1. – 5. razreda.
Program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli se bo v šol. l. 2021/22 nadaljeval. Namen programa je
podajanje enotnih vsebin s področja zdravstvene vzgoje posameznim starostnim skupinam učencev.
V naši osnovni šoli bodo vsebine delavnic Vzgoje za zdravje izvajali izvajalci iz Zdravstvenega doma
Ljutomer. Koordinatorica programa je Mihaela Senčar, dipl. m. s.
Vsebine delavnic Vzgoja za zdravje:
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- Zdrave navade (1. razred)
- Osebna higiena (2. razred)
- Zdrav način življenja (3. razred)
- Preprečevanje poškodb (4. razred)
- Zasvojenost (5. razred)
- Odraščanje (6. razred)
- Duševno zdravje (7. razred)
- Medsebojni odnosi in AED+TPO (8. razred)
- Vzgoja za zdravo spolnost (9. razred)
Tudi v tem šolskem letu bo posebna skrb namenjena zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19 in
v skladu s tem dosledno izvajanje predpisanih ukrepov in priporočil NIJZ.

13.2 Šolska prehrana
Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani
šole. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih. Prehrana je strokovno načrtovana, kakovostno sestavljena ter zdravstveno in
higiensko nadzorovana. Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske
prehrane, njihovih obveznostih, subvencioniranju malice.
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v
oskrbi. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi
kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu (priloga Pravilnika o
šolski prehrani).
Vsi učenci malicajo v učilnicah, kamor malico prinese kuharica, dežurni učenci pa jo pospravijo. V
jedilnici opravijo kosilo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje in tisti, ki imajo kosilo naročeno.
Za sestavo jedilnikov je zadolžena organizatorka šolske prehrane.
Posamezni obrok morajo starši pravočasno odjaviti, in sicer 1 delovni dan prej, do 8. ure zjutraj. Ne
glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki ga starši zaradi bolezni ali drugih izrednih
okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti, pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, v
primeru, da je bila odjava prehrane sporočena do 8. ure. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od
pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih ali drugih prireditvah, na katerih sodeluje v imenu
šole, odjavi šola oz. mentor. Posamezni obrok starši odjavijo ali prijavijo na tel. št.: 031 300 685 ali
osebno v tajništvu šole. Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo posreduje
šola.
Cenik prehrane
Ceno malice določi s sklepom minister. Za prejemnike subvencije je malica brezplačna.
Zajtrk
0,90 Є

Dop. malica
0,90 Є

Malo kosilo
2,31 Є

Veliko kosilo
2,72 Є

Pop. malica
0,64 Є

Člani tima za prehrano so: ravnateljica Marija Ferenc, pomočnica ravnateljice Damjana Ferenc
(šola), pomočnica ravnateljice Gabrijela Kuhar (vrtec), vodja kuhinje Andreja Koroša Prašiček
kuharica Nataša Šumak, kuharica Darja Borovič (vrtec), ekonom Alenka Makovec, medicinski
tehnik Matej Rožman, organizatorka prehrane Vesna Novak oziroma učiteljica, ki jo v času
odsotnosti nadomešča.
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Šola bo tudi v tem šolskem letu načrtovala in organizirala dejavnosti, ki so povezane s prehrano,
kulturo prehranjevanja in spodbujanjem zdrave prehrane.
V okviru dneva dejavnosti že vrsto let vsi učenci šole sodelujejo v projektu Tradicionalni slovenski
zajtrk. V tem šolskem letu bo potekal 19. novembra 2021. Namen je krepiti širši pomen lokalno
pridelane in predelane prehrane, krepiti pomen zdrave prehrane in telesne dejavnosti za zdravje,
krepiti pomen zajtrka in rednega zajtrkovanja, krepiti kulturo uživanja hrane… Po tradicionalnem
slovenskem zajtrku se bodo izvajale različne aktivnosti – delavnice o prehrani, odraščanju, duševnem
zdravju, medsebojnih odnosih…
O zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja se bomo v nekaterih oddelkih odvijale dejavnosti v okviru
naravoslovnega dne - Skrbimo za svoje zdravje, Jaz in zdravje, Sadje in zelenjava, Zelišča, Ekološko
kmetovanje.
V programu projekta Zdrava šola, pri katerem sodelujemo vse od njegovega začetka, so zajete tudi
vsebine o prehrani (zdrav način življenja, zdrava prehrana, bonton pri uživanju hrane, z uravnoteženo
hrano do zdravja, razvade in slabe navade, skrb za zdravje…). Program se uresničuje pri pouku, pri
urah oddelčnih skupnosti, v okviru dni dejavnosti in dejavnosti v podaljšanem bivanju.
V času razdeljevanja posameznih obrokov organiziramo dežurstva učiteljev, ki učence usmerjajo h
kulturnemu uživanju hrane, higieni, odnosu do hrane…
Na šoli v tem šolskem letu v okviru projekta Šolska shema sadja, zelenjave in mleka učencem
razdeljujemo sadje in zelenjavo ter mleko. Namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in
zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojave prekomerne telesne teže
in debelosti pri otrocih. V tem šolskem letu bomo na 1. skupnem/razrednem roditeljskem sestanku
podrobneje seznanili s projektom Šolska shema.
Pri razredni uri bodo razredniki z učenci obeležili Svetovni dan hrane (16. 10. 2021).
Z dejavnostmi, ki se bodo izvajale, bodo starši seznanjeni na skupnih in razrednih roditeljskih
sestankih, učenci pa pri urah oddelčne skupnosti.

SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši poteka preko različnih oblik.
•

Roditeljski sestanki
Šola vsako leto načrtuje dva skupna roditeljska sestanka. En sestanek je namenjen
strokovnemu predavanju. Razredniki organizirajo razredne roditeljske sestanke v skladu z
letnim delovnim načrtom razrednika.

•

Redne govorilne ure
Izvajajo se praviloma vsak 1. ponedeljek v mesecu. Če želijo starši pogovor kateri drugi dan,
je zaželeno, da se predhodno najavijo. Občasno se pokaže potreba, da tudi učitelji po svoji
presoji povabijo na pogovor starše izven načrtovanih govorilnih ur.

•

Individualne dopoldanske pogovorne ure
Izvajajo jih učitelji v dopoldanskem času. Starši se morajo na govorilno uro najaviti.

•

Informator
Učenci ga dobijo vsako leto septembra. Na informatorju so zapisane v krajši obliki naloge iz
LDN šole in pomembne informacije za starše.
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•

Publikacija
Na spletni strani šole je objavljena Publikacija šole.

•

Pisna obvestila
Dobijo učenci v šoli. To so predvsem vabila in obvestila o dogodkih.

•

Spletna stran
Na spletni strani šole so objavljeni dokumenti šole, informacije za starše in učence ter foto
galerija.

•

Sodelovanje preko Sveta staršev

•

Druge neformalne oblike sodelovanja
Neformalne oblike sodelovanja se izvajajo tudi ob obisku kulturnih prireditev in zaključnih
srečanj.

Skupni roditeljski sestanki v šol. letu 2021/22:
1. ponedeljek, 20. september 2021
2. ponedeljek, 7. marec 2022
Govorilne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.30 do 18.30:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

4. oktober 2021
8. november 2021
6. december 2021
3. januar 2022
7. februar 2022
7. marec 2022
4. april 2022
9. maj 2022
6. junij 2022

ŠOLSKI SKLAD
Namen šolskega sklada je predvsem zagotoviti učencem boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega
dela, kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih
sredstev. Natančneje so opredeljeni v letnem načrtu sklada. Šolski sklad bo pridobival sredstva s
prispevki staršev, s prispevki donatorjev in sponzorjev. Šolski sklad vodi upravni odbor.

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
OŠ Veržej bo v letu 2021/2022 sodelovala z/s:
•

•

Občino Veržej učenci bodo sodelovali s kulturnim program na proslavah in prireditvah v organizaciji občine,
se udeležili dogodkov, ki jih organizira občina, ob koncu šolskega leta so učenci z izjemnimi
dosežki na tekmovanjih povabljeni na sprejem pri županu.
Zavodom za šolstvo –
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

strokovni delavci se bodo udeležili študijskih srečanj in drugih izobraževanj, ki jih organizira
ZRSŠ; sodelovanje dr.Maje Kuronja pri razvojni nalogi Varno in spodbudno okolje –
ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.
Visokošolskimi zavodi, srednjimi šolami študentom in dijakom bomo po potrebi omogočili opravljanje prakse na šoli.
Kulturnim društvom Slavko Osterc Veržej sodelovali bomo v kulturnem program na prireditvah, ki jih organizira društvo.
Čebelarskim društvom Veržej člani društva bodo sodelovali na Tradicionalnem slovenskem zajtrku.
Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer učenci se bodo udeležili sobotne šole za nadarjene.
Zdravstvenim domom Ljutomer izvedli bodo delavnice Vzgoja za zdravje za učence ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku
in drugih priložnostih, učenci bodo opravili sistematske in zobozdravniške preglede.
Centrom za socialno delo Ljutomer prostovoljni programi za soc. ogrožene učence.
Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti učenci se bodo udeležili smučarske in naravoslovne šole v naravi.
Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer glasbena šola bo sodelovala z glasbenimi točkami učencev na šolskih prireditvah, učenci se
bodo udeležili glasbenih uric glasbene šole, v šolskih prostorih bodo še naprej izvajali
glasbeno dejavnosti.
Zavodom za zdravstveno varstvo M. Sobota ukrepi s področja varstva zdravja.
Policijsko postajo Ljutomer sodelovali bodo pri izvedbi kolesarski izpita za učence 5. razreda in izvedli delavnice za
učence 5. razreda v okviru projekta Policist Leon svetuje.
Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Murska Sobota za učence bodo člani društva izvedli delavnice v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Centrom DUO Veržej – prireditve, delavnice.
Zvezo veteranov vojne za Slovenijo - Pokrajinski odbor Pomurje in Policijsko veteransko
društvo sever za Pomurje – izvedba predavanja z namenom ohranjanja spomina na dogodke
pred in med osamosvojiteveno vojno ter krepitev domoljublja.

Pripravila:

Ravnateljica:

Damjana Ferenc, pomočnica ravnateljice

Marija Ferenc, prof.

Predsednica Sveta zavoda: Zalika Horvat

žig
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