OSNOVNA ŠOLA JAKOBSKI DOL
PUBLIKACIJA
za šolsko leto 2020/2021

Ema Fras, 4. razred

Smo šola in vrtec, kjer ustvarjalnost, radovednost in znanje oblikujejo
odgovorne, uspešne ter zadovoljne ljudi, ki so v ponos sebi, staršem in družbi.

Osnovna šola Jakobski Dol

Publikacija 2020/2021

Dilema poučevanja je, kako povedati učencem,
kaj naj iščejo, ne da bi jim govorili,
kaj naj vidijo.
Lascelles Abercrombie

Dragi učenci, spoštovani starši!
Pred nami je prav posebno šolsko leto, ki smo ga že začeli drugače kot običajno.
Kljub posebnim razmeram, želimo, da šola ostane spodbuden in varen prostor, v
katerem boste učenci pridobili veliko znanja, nadgradili spretnosti in veščine ter
ob tem razvijali spoštljive medsebojne odnose. Znanje je vrednota in odgovoren
odnos do dela je prava pot do uspeha. S prizadevanjem in iskreno željo po 'vedeti
in znati več' vam bo prav gotovo brez težav uspelo priti do cilja. Seveda pa morate
najprej osmisliti učenje – kje boste znanje potrebovali, kako ga boste uporabili v
življenju. Ostanite radovedni, raziskujte in udejanjajte svoje zamisli. Negujte
prijateljske vezi in si naredite lepo šolsko leto.
Spoštovani starši, želimo si odprtega in podpornega sodelovanja. Pred nami je
veliko izzivov in verjamem, da jih bomo ob razumevanju in strpnosti s skupnimi
močmi uspešno premagovali.
V Publikaciji OŠ Jakobski Dol je predstavljeno nekaj osnovnih in
najpomembnejših podatkov o življenju in delu naše šole v šolskem letu
2020/2021. Za uresničevanje načrtovanih dejavnosti bo potrebno veliko
prilagajanja, prav gotovo bo prišlo tudi do sprememb zaradi negotovih razmer v
povezavi z novim koronavirusom (COVID-19). Ravnali bomo v skladu z navodili
Ministrstva za izobraževanje znanje in šport (MIZŠ) in priporočili ter ukrepi s
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). O vseh spremembah vas
bomo obveščali sproti in vse dodatne potrebne informacije boste lahko našli na
spletni strani šole.

Prijetno in uspešno šolsko leto vam želim.

Zdenka Ekselenski, ravnateljica
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
Osnovna šola Jakobski Dol
Sp. Jakobski Dol 4
2222 Jakobski Dol

Matična številka: 5088836000
Davčna številka: 10092293
Podračun: 01289 6030674384
Spletna stran šole: http://www.osjakobskidol.si/

Ravnateljica: Zdenka Ekselenski
Telefon: (02) 729 58 00, 031 650 541
Elektronski naslov: zdenka.ekselenski@osjakobskidol.si
Tajništvo, računovodstvo
Telefon: (02) 729 58 01, fax: (02) 729 58 02
Zbornica
Telefon: (02) 729 58 05
Vrtec
Telefon: 02) 729 58 03
Svetovalna služba
Telefon: 02) 729 58 06
Kuhinja
Telefon: (02) 729 58 04

Uradne ure zavoda
Ponedeljek, torek, sreda in četrtek: 10.00-12.00 in 13.00-14.00
Petek: 10.00-13.00

USTANOVITELJ ŠOLE
Ustanovitelj šole je Občina Pesnica.
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ŠOLSKI OKOLIŠ
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega
naslednja naselja: Sp. Jakobski Dol, Zg. Jakobski Dol, Drankovec, Flekušek, Mali Dol, Ročico,
Sp. Hlapje, Zg. Hlapje; del Jurjevskega Dola, Kušernika, Ploderšnice, Počenika in Slatenika.
ŠOLSKI PROSTOR
V šolski prostor spadajo vsi prostori v stavbi šole in vrtca, telovadnica, zunanje šolske površine:
večnamensko športno igrišče ob šoli, park ob šoli,travnato igrišče (za telovadnico), zelenice.
V šolski prostor spadajo tudi prostori, kjer se izvajajo ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti
šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori, ekskurzije, prireditve …).
ORGANI UPRAVLJANJA
Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda.
Ravnateljica
Ravnateljica OŠ Jakobski Dol je Zdenka Ekselenski.
Svet zavoda
Svet zavoda OŠ Jakobski Dol sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja (Boštjan
Bračko, Franci Klauzner, Srečko Šumenjak), trije predstavniki staršev (dva predstavnika šole:
Iris Fras, Renata Sinič Ornik in predstavnik vrtca: Aleš Ornik) in pet predstavnikov delavcev
zavoda (Urška Dajčman, Gabrijela Dvoršak, Andreja Kmetec, Mojca Križanec, Alenka Ornik).
Predsednica Sveta zavoda OŠ Jakobski Dol je Gabrijela Dvoršak.
Namestnik predsednice je Srečko Šumenjak.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor obravnava in odloča o
strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenja o letnem
delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo v posameznem oddelku.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši
in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z
zakonodajo.
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Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij; obravnava
problematiko predmeta oziroma predmetnega področja.

STROKOVNI AKTIVI v šol. l. 2020/2021
aktiv učiteljev 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja
aktiv učiteljev 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja
aktiv učiteljev slovenskega jezika
aktiv učiteljev tujih jezikov
aktiv učiteljev matematike
aktiv učiteljev družboslovja in naravoslovja
aktiv učiteljev podaljšanega bivanja
aktiv strokovnih delavcev za dodatno strokovno pomoč

VODJA
Sonja Ploj
Marina Čupić
Martina Šalamun
Nada Šiling
Barbara Fekonja
Mojca Križanec
Bojan Kocbek
Alenka Borošak

SVET STARŠEV
Za organizacijo in uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev
šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo
na roditeljskem sestanku oddelka.
Predstavniki sveta staršev šole v šolskem letu 2020/2021 so:
Jožica Poš (1.razred), Iris Fras (2. razred), Petra Kirbus (3. razred), Suzana Lukman (4. razred),
Maja Stümpfl (5. razred), Renata Sinič Ornik (6. razred), Franci Klauzner (7. razred),
Alenka Šnajder (8. razred), Brigita Bračko (9. razred).

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Učenci se združujejo v oddelčne skupnosti, znotraj katerih obravnavajo s programom določene
naloge. Učenci uresničujejo svoje pravice in interese preko svojih izbranih predstavnikov, ki so
povezani v skupnost učencev šole.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli
skupnost učencev šole. Učenci v šolskem parlamentu razpravljajo o aktualnih problemih in
obravnavajo teme določene na nacionalnem otroškem parlamentu. Tema v tem letu se
nadaljuje iz preteklega šolskega leta (Moja poklicna prihodnost).
Mentorica šolske skupnosti je učiteljica Irma Peran.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH in RAZREDNIČARKE
V šolskem letu 2020/21 OŠ Jakobski Dol obiskuje 119 učencev.
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
skupaj

Število
deklic
7
8
8
12
13
4
3
8
4
67

Število
dečkov
8
4
7
3
3
10
5
6
6
52

Skupno število
učencev
15
12
15
15
16
14
8
14
10
119

Razredničarka

Učilnica

Andreja Kmetec
Štefka Kocjan Miuc
Sonja Ploj
Urška Dajčman
Irma Peran
Marina Čupić
Martina Šalamun
Barbara Fekonja
Mojca Križanec

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
BIO-KEM
SLJ
MAT
ZGO-GEO-GUM

Pri organizaciji pouka upoštevamo ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa in ravnamo v
skladu z navodili ter priporočili MIZŠ in NIJZ. To pomeni, da poleg drugega prilagajamo pouk
in tudi prostore.
ŠOLSKI ZVONEC
1. - 5. razreda

6. - 9. razred

0. ura: 7.40–8.25
1. ura: 8.30–9.15
malica: 9.15–9.35
2. ura: 9.35-10.25
3. ura: 10.25–11.10
4. ura 11.15–12.00
5. ura 12.05–12.50
kosilo: 12.50–13.10
6. ura: 13.15–14.00
7. ura: 14.05–14.50

0. ura: 7.40–8.25
1.ura: 8.30-9.15
2. ura: 9.20–10.05
malica:10.05 –10.25
3. ura: 10.25–11.10
4. ura: 11.15–12.00
5. ura: 12.05–12.50
kosilo: 12.50–13.10
6. ura: 13.15–14.00
7. ura: 14.05–14.50

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje in končajo s poukom ob 12.00, imajo kosilo v času
od 12.00 do 12.20.
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STROKOVNI DELAVCI
Strokovni delavec
Andreja Kmetec
Štefka Kocjan Miuc
Sonja Ploj
Urška Dajčman
Irma Peran
Marina Čupić
Zdenka Ekselenski
Martina Šalamun
Barbara Fekonja
Mojca Križanec
Jasna Kunstek
Alenka Borošak
Bojan Kocbek
Nada Šiling
Biserka Gavez
Brane Lazič
Marjan Kresnik
Karmen Polič
Dejan Žmavc
Nataša Brečko
Barbara Kocbek
Marija Fras Fijačko
(zunanja sodelavka)

Predmet, področje dela
razredničarka 1. razreda
razredničarka 2. razreda, angleščina 1.-3. razred
razredničarka 3. razreda
razredničarka 4. razreda
razredničarka 5. razreda, gospodinjstvo 5. in 6. razred
razredničarka 6. razreda, biologija, kemija, naravoslovje, izbirni
predmet poskusi v kemiji, OPB
geografija 6. razred, OPB
razredničarka 7. razreda, slovenščina 6.-8. razred, DSP
razredničarka 8. razreda, matematika 6.-9. razred, DSP
razredničarka 9. razreda, geografija 7.-9. razred, zgodovina, druga
učiteljica v 1. razredu
slovenščina 9. razred, domovinska in državljanska kultura in etika 7.
in 8. razred, OPB, knjižničarka
svetovalna delavka, DSP, ISP, delo z nadarjenimi učenci
šport 6.-9. razred, izbirna predmeta: šport za sprostitev 7. razred,
športa za zdravje 8. razred, OPB
angleščina 4.-9. razred
fizika 8. in 9. razred
likovna umetnost 4., 6.-9. razred, izbirni predmet likovno snovanje
8. in 9. razred
glasbena umetnost 5.-9. razred
tehnika in tehnologija 6.- 8. razred
NIP računalništvo 4.-6. razred, izbirni predmet: računalniška
omrežja 9. razred, računalnikar
NIP in izbirni predmet: nemščina 4.-9. razred, OPB
DSP, OPB, JV
logopedinja

OPB- oddelek podaljšanega bivanja
NIP – neobvezni izbirni predmet

DSP- dodatna strokovna pomoč
ISP- individualna in skupinska pomoč
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI DELAVCI

Janja Otič
Tinka Zelenik
Veronika Lukačič
Zdenka Behin
Marina Čupić
Alenka Ornik
Urška Ornik
Darinka Koder
Žiga Kurnik

Tajništvo, računovodstvo
tajnica, računovodkinja zavoda
administratorka-knjigovodkinja
Kuhinja (prehrana)
kuharica
kuharica
organizatorka prehrane
Tehnično osebje
čistilka
čistilka
čistilka
hišniško-vzdrževalna dela, čistilec

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Pričetek pouka v šolskem letu 2020/2021 je v torek, 1. septembra 2020, zaključek za učence
1.-8. razreda je v četrtek, 24. junija 2021, za učence 9. razreda pa v torek, 15. junija 2021.
V šolskem letu 2020/21 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali:
 190 dni pouka (1.-8. razred);
 182 dni pouka (9. razred).

DELOVNI DNEVI PO MESECIH
1. ocenjevalno obdobje
2. ocenjevalno obdobje
MESEC
1.-8. razred
9. razred
MESEC
1.-8. razred
9. razred
september
22
22
februar
14
13
oktober
17
17
marec
23
23
november
21
21
april
16
16
december
18
18
maj
21
21
januar
20
20
junij
18
11
Skupaj
98
98
Skupaj
92
84
Do odstopanja bo prišlo zaradi sistematičnih zdravstvenih pregledov učencev.
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POČITNICE
jesenske počitnice
novoletne počitnice
zimske počitnice
prvomajske počitnice
poletne počitnice

ČAS
26. 10. - 1. 11. 2020
25. 12. 2020 - 2. 1. 2021
15. 2. - 19. 2. 2021
27. 4 .– 2. 5. 2021
28. 6. -31. 8. 2021

POUKA PROSTI DNEVI
božič
novo leto
velikonočni ponedeljek
pouka prost dan
dan upora proti okupatorju
dan državnosti

ČAS
petek, 25.12. 2020
petek, 1. 1. 2021
ponedeljek, 5. 4. 2021
ponedeljek, 26. 4. 2021
torek, 27. 4. 2021
petek, 25. 6. 2021

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. 6. - 30. 6. 2021
1. rok
učenci 9. razreda
28. 6. - 9. 7. 2021
1. rok
učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. - 31. 8. 2021
2. rok
učenci od 1. do 9. razreda

PREDMETNI IZPITI ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. 5. - 15. 6. 2021
1. rok
učenci 9. razreda
3. 5. - 24. 6. 2021
1. rok
učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. - 31. 8. 2021
2. rok
učenci od 1. do 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
6. RAZRED
9. RAZRED
4. 5. 2021
slovenščina
4. 5. 2021
slovenščina
6. 5. 2021
matematika
6. 5. 2021
matematika
10. 5. 2021
angleščina
10. 5. 2021
zgodovina
Informativni dan v srednjih šolah za učence 9. razreda:
petek, 12. 2. in sobota, 13. 2. 2021.
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Šolski koledar 2020/21
torek, 1. september 2020
ZAČETEK POUKA
ponedeljek - nedelja, 26. 10. - 1. 11. 2020
JESENSKE POČITNICE
sobota, 31. 10. 2020
DAN REFORMACIJE
nedelja, 1. 11. 2020
DAN SPOMINA NA MRTVE
petek, 25. 12. 2020
BOŽIČ
sobota, 26. 12. 2020
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
petek - sobota, 25. 12. 2020 - 2. 1. 2021
NOVOLETNE POČITNICE
petek – sobota, 1. - 2. 1. 2021
NOVO LETO
petek, 29. 1. 2021
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA
OBDOBJA
ponedeljek, 8. 2. 2021
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK
petek - sobota, 12. -13. 2. 2021
INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V SREDNJE
ŠOLE
ponedeljek - petek, 15. 2. - 19. 2. 2021
ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek, 5. 4. 2021
VELIKONOČNI PONEDELJEK
ponedeljek, 26. 4. 2021
POUKA PROST DAN
torek, 27. 4. 2021
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
torek - nedelja, 27. 4. - 2. 5. 2021
PRVOMAJSKE POČITNICE
sobota – nedelja, 1. maj - 2. maj 2021
PRAZNIK DELA
torek, 15. 6. 2021
ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE 9.
RAZREDA
četrtek, 24. 6. 2021
ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE OD 1. DO
8. RAZREDA
petek, 25. 6. 2021
DAN DRŽAVNOSTI
ponedeljek- torek, 28. 6. - 31. 8. 2021
POLETNE POČITNICE
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OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
OBVEZNI PROGRAM v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (1., 2., 3. razred)
Predmet
Število ur na teden (T) in na leto (L)

Slovenščina
Matematika
Tuji jezik - angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Spoznavanje okolja
Šport
Število predmetov
Število ur tedensko
Skupaj tednov

1. razred
T
L
6
210
4
140
2
2
3
3

70
70
105
105

6
20
35

2. razred
T
L
7
245
4
140
2
70
2
70
2
70
3
105
3
105

3. razred
T
7
5
2
2
2
3
3

7
23
35

7
24
35

DNEVI DEJAVNOSTI v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
Kulturni dnevi
4
4
Naravoslovni dnevi
3
3
Tehniški dnevi
3
3
Športni dnevi
5
5
Skupaj tednov
3
3

L
245
175
70
70
70
105
105

4
3
3
5
3

OBVEZNI PROGRAM v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (4, 5, 6. razred)
Predmet
Število ur na teden (T) in na leto (L)

Slovenščina
Matematika
Tuji jezik - angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport

4. razred
T
L
5
175
5
175
2
70
2
70
1,5
52,5
2
70

3

3

5. razred
T
L
5
175
4
140
3
105
2
70
1,5
52,5
3
105

105

3

105

105

1
3

35
105

6. razred
T
5
4
4
1
1

L
175
140
140
35
35

1
1
2

35
35
70

2
1,5
3

70
52,5
105

Število predmetov
Število ur tedensko
Skupaj tednov

8
23,5
35

9
25,5
35

11
25,5
35

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5
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3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

OBVEZNI PROGRAM v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (7., 8., 9. razred)
Predmet

7. razred
T
L
Slovenščina
4
140
Matematika
4
140
Tuji jezik - angleščina
4
140
Likovna umetnost
1
35
Glasbena umetnost
1
35
Geografija
2
70
Zgodovina
2
70
Domovinska in državljanska kultura 1
35
in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
3
105
Tehnika in tehnologija
1
35
Šport
2
70
Izbirni predmet*
2/3
Število ur na teden (T) in na leto (L)

T
3,5
4
3
1
1
1,5
2
1

8. razred
L
122,5
140
105
35
35
52,5
70
35

2
2
1,5

70
70
52,5

1
2
2/3

35
70

T
4,5
4
3
1
1
2
2

9. razred
L
144
128
96
32
32
64
64

2
2
2

64
64
64

2
2/3

64

Število predmetov
Število ur tedensko
Skupaj tednov

12/13/14
27/28
35

14/15/16
27,5/28,5
35

12/13/14
27,5/28,5
32

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Skupaj tednov

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2020/2021
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET
šport za sprostitev
šport za zdravje
likovno snovanje 2
nemščina 1
nemščina 2
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Učitelj/ica
7.
Bojan Kocbek
8.
8. in 9.
Brane Lazič
7.
Nataša Brečko
8. in 9.

Osnovna šola Jakobski Dol

Publikacija 2020/2021

poskusi v kemiji
poskusi v kemiji
računalniška omrežja

8.
9.
9.

Marina Čupić
Dejan Žmavc

DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti

Datum
23. 9. 2020
7. 10. 2020

ŠPORTNI DNEVI
1. 2. 2021
8. 6. 2021

KULTURNI
DNEVI

junij 2021
2. 12. 2020

22. 4. 2021
27. 5. 2021
11. 6. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
TEHNIŠKI
DNEVI

13. 11. 2020
24. 11. 2020
Marec 2021

Dnevi dejavnosti

Datum
23. 9. 2020

ŠPORTNI DNEVI
7. 10. 2020
1. 2. 2021
8. 6. 2021
junij 2021
KULTURNI
2. 12. 2020
DNEVI
22. 4. 2021
27. 5. 2021
11. 6. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
TEHNIŠKI
DNEVI

13. 11. 2020
24. 11. 2020

1. RAZRED
Vsebina, kraj
Pohod
Pohod (Jakobski Dol z
okolico)
Zimski
Športne igre
Pohod
Nanine pesmi (SNG
Maribor)
Dan knjige
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija:
Rogatec- muzej na prostem
Poklici
Delavnice za bazar
Fotografija – uporabni
izdelek
2. RAZRED
Vsebina, kraj
Športnovzgojni karton
(Jakobski Dol)
Pohod
Zimski
Športne igre
Pohod
Nanine pesmi (SNG Maribor)
Dan knjige
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija:
Rogatec- muzej na prostem
Poklici
Delavnice za bazar
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Vodja
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Martina Šalamun
Andreja Kmetec
Jasna Kunstek
Mojca Križanec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Andreja Kmetec

Vodja
Bojan Kocbek
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Martina Šalamun
Štefka Kocjan Miuc
Jasna Kunstek
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc

Osnovna šola Jakobski Dol

marec 2021

Dnevi dejavnosti

Datum
23. 9. 2020

ŠPORTNI DNEVI
7. 10. 2020

KULTURNI
DNEVI

1. 2. 2021
8. 6. 2021
junij 2021
2. 12. 2020

22. 4. 2021
27. 5. 2021
11. 6. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
TEHNIŠKI
DNEVI

13. 11. 2020
24. 11. 2020
marec 2021

Dnevi dejavnosti

Datum
23. 9. 2020

7. 10. 2020
1. 2. 2021
20. 5. 2021
8. 6. 2021
13. 11. 2020
TEHNIŠKI
24. 11. 2020
DNEVI
19. 3. 2021
15. 4. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
KULTURNI
2. 12. 2020
DNEVI
27. 5. 2021
11. 6. 2021
ŠPORTNI DNEVI
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Fotografija – uporabni
izdelek

3. RAZRED
Vsebina, kraj
Športnovzgojni karton
(Jakobski Dol)
Pohod (Jakobski Dol z
okolico)
Zimski
Športne igre
Plavanje (v šoli v naravi)
Nanine pesmi (SNG
Maribor)
Dan knjige
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija:
Rogatec- muzej na prostem
Poklici
Delavnice za bazar
Fotografija – uporabni
izdelek

4. RAZRED
Vsebina, kraj
Športnovzgojni karton
(Jakobski Dol)
Pohod, Jakobski Dol z okolico
Zimski
Atletika
Športne igre
Poklicna orientacija
Delavnice za bazar
Fotografija
Energetika
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija
Nanine pesmi (SNG Maribor)
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije
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Štefka Kocjan Miuc

Vodja
Bojan Kocbek
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Martina Šalamun
Sonja Ploj
Jasna Kunstek
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Sonja Ploj
Sonja Ploj

Vodja

Bojan Kocbek

Alenka Borošak
Karmen Polič
Brane Lazič
Urška Dajčman
Urška Dajčman
Marina Čupić
Urška Dajčman
Martina Šalamun
Jasna Kunstek
Urška Dajčman

Osnovna šola Jakobski Dol

Dnevi dejavnosti

Datum
23. 9. 2020

7. 10. 2020
1. 2. 2021
20. 5. 2021
8. 6. 2021
13. 11. 2020
TEHNIŠKI
24. 11. 2020
DNEVI
19. 3. 2021
15. 4. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
KULTURNI
2. 12. 2020
DNEVI
27. 5. 2021
11. 6. 2021
ŠPORTNI DNEVI

Dnevi dejavnosti

Datum
23. 9. 2020

7. 10. 2020
ŠPORTNI DNEVI 1. 2. 2021
20. 5. 2021
8. 6. 2021
13. 11. 2020
TEHNIŠKI
24. 11. 2020
DNEVI
19. 3. 2021
15. 4. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
KULTURNI
2. 12. 2020
DNEVI
27. 5. 2021
11. 6. 2021
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5. RAZRED
Vsebina, kraj
Športnovzgojni karton
(Jakobski Dol)
Pohod (Jakobski Dol z okolico)
Zimski
Atletika
Športne igre
Poklicna orientacija
Delavnice za bazar
Fotografija
Energetika
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija
Nanine pesmi (SNG Maribor)
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije

6. RAZRED
Vsebina, kraj
Športnovzgojni karton
(Jakobski Dol)
Plavanje (Maribor)
Zimski
Atletika
Športne igre
Poklicna orientacija
Delavnice za bazar
Fotografija
Energetika
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija
Nanine pesmi (SNG Maribor)
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije

14

Vodja

Bojan Kocbek

Alenka Borošak
Karmen Polič
Brane Lazič
Urška Dajčman
Marina Čupić
Marina Čupić
Irma Peran
Martina Šalamun
Jasna Kunstek
Irma Peran

Vodja

Bojan Kocbek

Alenka Borošak
Karmen Polič
Brane Lazič
Urška Dajčman
Marina Čupić
Martina Šalamun
Jasna Kunstek
Mojca Križanec

Osnovna šola Jakobski Dol

Datum
23. 9. 2020
7. 10. 2020
1. 2. 2021
ŠPORTNI DNEVI 20. 5. 2021
8. 6. 2021
13. 11. 2020
TEHNIŠKI
24. 11. 2020
DNEVI
19. 3. 2021
15. 4. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
10. 2. 2021

Dnevi dejavnosti

KULTURNI
DNEVI

Dnevi dejavnosti

21. 4. 2021
2. 12. 2020
27. 5. 2021
11. 6. 2021

Datum
23. 9. 2020

7. 10. 2020
1. 2. 2021
20. 5. 2021
8. 6. 2021
13. 11. 2020
TEHNIŠKI
24. 11. 2020
DNEVI
19. 3. 2021
15. 4. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
KULTURNI
2. 12. 2020
DNEVI
27. 5. 2021
11. 6. 2021
ŠPORTNI DNEVI

Dnevi dejavnosti

ŠPORTNI DNEVI

Datum
23. 9. 2020
7. 10. 2020
1. 2. 2021
20. 5. 2021
8. 6. 2021
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7. RAZRED
Vsebina, kraj
Športnovzgojni karton
Pohod (Jakobski Dol z okolico)
Zimski
Atletika
Športne igre
Poklicna orientacija
Delavnice za bazar
Fotografija
Energetika
Zdrava prehrana
Naravoslovne vsebine v šoli v
na naravi
Dan Zemlje
Nanine pesmi (SNG Maribor)
Rastem s knjigo
30 let samostojne Slovenije

8. RAZRED
Vsebina, kraj
Športnovzgojni karton
(Jakobski Dol)
Pohod (Jakobski Dol z okolico)
Zimski
Atletika
Športne igre
Poklicna orientacija
Delavnice za bazar
Fotografija
Energetika
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija
Nanine pesmi (SNG Maribor)
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije

Vodja

Bojan Kocbek
Alenka Borošak
Karmen Polič
Brane Lazič
Marina Čupić
Martina Šalamun
Marina Čupić
Martina Šalamun
Martina Šalamun
Mojca Križanec

Vodja

Bojan Kocbek

Alenka Borošak
Karmen Polič
Brane Lazič
Marina Čupić
Marina Čupić
Barbara Fekonja
Martina Šalamun
Jasna Kunstek
Mojca Križanec

9. RAZRED
Vsebina, kraj
Vodja
Športnovzgojni karton
(Jakobski Dol)
Pohod (Jakobski Dol z okolico)
Bojan Kocbek
Zimski
Atletika
Športne igre
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13. 11. 2020
TEHNIŠKI
24. 11. 2020
DNEVI
19. 3. 2021
15. 4. 2021
NARAVOSLOVNI 8. 10. 2020
DNEVI
21. 4. 2021
4. 6. 2021
KULTURNI
2. 12. 2020
DNEVI
27. 5. 2021
11. 6. 2021
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Poklicna orientacija
Delavnice za bazar
Fotografija
Energetika
Zdrava prehrana
Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija
Nanine pesmi (SNG Maribor)
Zaključek bralne značke
30 let samostojne Slovenije

STROKOVNE EKSKURZIJE
RAZRED
ČAS
KRAJ
1.
4. 6. 2021 Rogatec- muzej na prostem
2.
4. 6. 2021 Rogatec- muzej na prostem
3.
4. 6. 2021 Rogatec- muzej na prostem
4.
4. 6. 2021 Ljubljana, Ljubljansko barje
5.
4. 6. 2021 Ljubljana, Ljubljansko barje
6.
4. 6. 2021 Vače
8.
4. 6. 2021 Vače
9.
4. 6. 2021 Bled

Alenka Borošak
Karmen Polič
Brane Lazič
Marina Čupić
Marina Čupić
Mojca Križanec
Martina Šalamun
Jasna Kunstek
Mojca Križanec

VODJA
Andreja Kmetec
Štefka Kocjan Miuc
Sonja Ploj
Urška Dajčman
Irma Peran
Marina Čupić
Barbara Fekonja
Mojca Križanec

ŠOLA V NARAVI
V šolskem letu organiziramo 3 šole v naravi.
 Šolo v naravi s plavalnim tečajem za učence 3. in 4. razreda bomo izvedli v
Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, in sicer od 20. 6. 2021 do 24. 6. 2021.
 Zimska šola v naravi s tečajem smučanja za učence 5. razreda bo izvedena v CŠOD
Planinka na Pohorju, in sicer od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021.
 Šola v naravi z naravoslovnimi vsebinami za učence 7. razreda bo izvedena v CŠOD
Škorpijon (Sv. Duhu na Ostrem Vrhu), in sicer od 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021.
TEČAJI
 Plavalni tečaj za učence 1. in 2. razreda bo izveden v Bio termah Mala Nedelja v času
od 7. 6. 2021 do 11. 6. 2021
 Plavalni tečaj za učence 3. in 4. razreda bo izveden v okviru šole v naravi od 20. 6.- do
24. 6. 2021.
 Kolesarski izpit učenci 6. razreda opravljajo septembra 2020.
 Kolesarski izpit učenci 5. razreda opravljajo v maju ali juniju 2021
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/21
NPZ V 6. RAZREDU
Datum
torek, 4. maj 2021

NPZ IZ SLOVENŠČINE

četrtek, 6. maj 2021
ponedeljek, 10. maj 2021

NPZ IZ MATEMATIKE
NPZ IZ ANGLEŠČINE

7. junij 2021

Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju
znanja.
Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v
ovrednotene naloge. Učenci se skupaj s starši odločajo za
strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog
(poizvedba).
Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.

7. -9. junij 2021

9. junij 2021
24. junij 2021

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem
preverjanju znanja.
NPZ V 9. razredu

Datum
torek, 4. maj 2021

NPZ IZ SLOVENŠČINE

četrtek, 6. maj 2021
ponedeljek, 10. maj 2021

NPZ IZ MATEMATIKE
NPZ IZ ZGODOVINE

1. junij 2021
1.-3. junij 2021

3. junij 2021
15. junij 2021

Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju
znanja.
Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v
ovrednotene naloge.
Učenci se skupaj s starši odločajo za strokovno presojo o
pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedba).
Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem
preverjanju znanja.

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV 3. RAZREDA
Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja na podlagi Pravilnika o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli izvede poskusno preverjanje znanja ob koncu
3. razreda osnovne šole. Poskusno preverjanje znanja je za šole prostovoljno. Naša šola se
prijavi na poskusno preverjanje (predvidoma decembra 2020).
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RAZŠIRJENI PROGRAM
DODATNI POUK
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja ter želijo svoja znanja nadgraditi in poglobiti. K dodatnemu pouku se učenci
vključujejo prostovoljno. Obseg ur za posamezni razred je zakonsko določen. Letošnje leto se
dodatni pouk izvaja pri slovenščini, matematiki in fiziki.
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
7.-9.
6.
8.

Predmet
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
slovenščina
matematika
fizika

Učiteljica
Andreja Kmetec
Štefka Kocjan Miuc
Sonja Ploj
Urška Dajčman
Irma Peran
Martina Šalamun
Barbara Fekonja
Biserka Gavez

Ure
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Z urnikom se določi, da imajo učenci namesto 0,5 ure tedensko, 1 uro dodatnega pouka na štirinajst dni
ali po dogovoru (npr.: pred tekmovanjem).
DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju in pri pouku težko
dosegajo standarde znanja. Učencem z učnimi težavami so namenjene tudi druge oblike pomoči
pri učenju. Dopolnilni pouk se organizira v obsegu za posamezni razred, ki je zakonsko določen.
Dopolnilni pouk se zvaja pri predmetih: slovenščina, matematika, angleščina.
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.- 9.
8.

Predmet
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
matematika, slovenščina
angleščina
matematika
slovenščina

Učiteljica
Andreja Kmetec
Štefka Kocjan Miuc
Sonja Ploj
Urška Dajčman
Irma Peran
Nada Šiling
Barbara Fekonja
Martina Šalamun

Ure
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Z urnikom se določi, da imajo učenci namesto 0,5 ure tedensko, 1 uro dopolnilnega pouka na štirinajst
dni ali po dogovoru (npr.: pred ocenjevanjem znanja).
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PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda v času, od 12.05 (oz. po pouku)
do 16.15. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno s prijavo staršev. Podaljšano
bivanje je strokovno vodeno in učencem omogoča kakovostno preživljanje prostega časa.
Dejavnosti:
 Prehrana
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo organizirano kosilo in popoldansko
malico.
 Sprostitvena dejavnost
Aktivnosti se glede na možnosti odvijajo v učilnici, v telovadnici, če je le mogoče pa
zunaj na svežem zraku (na igrišču, v šolskem parku in v okolici šole).
 Samostojno učenje
Dejavnost je namenjena navajanju na redno, kakovostno in samostojno opravljanje
domačih nalog in drugih učnih obveznosti.
 Ustvarjalno preživljanje časa
Dejavnost učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri in je
namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. V okviru te dejavnosti učenci ne opravljajo
učnih obveznosti, temveč razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem
in drugih področjih.
Šola ima 1,40 oddelka podaljšanega bivanja, kjer so učenci razdeljeni v dve skupini. Prva
skupina začne z delom ob 12.05, druga ob 12.55, nato družita glede na število otrok v skupinah.
Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.15 uri.
Učitelji v podaljšanem bivanju so: Bojan Kocbek, Zdenka Ekselenski, Jasna Kunstek, Marina
Čupić, Nataša Brečko in Barbara Kocbek.
JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo učencev prvega razreda je organizirano vsak delovni dan v tednu od 6.30 do
8.30 in poteka v matični učilnici.
Učencem zagotavljamo varno in spodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo začetek pouka.
Izbiramo dejavnosti, ki učence veselijo in se ob njih sprostijo ter aktivirajo za pouk (pogovor,
poslušanje glasbe in pravljic, pripovedovanje zgodb ob slikanicah, barvanje, družabne igre ...).
Jutranje varstvo za učence 1. razreda (razpored dežurstev strokovnih delavcev)
Čas
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
6.30 -7.30
Urška
Barbara
Andreja
Barbara
Urška
Dajčman
Kocbek
Kmetec
Kocbek
Dajčman
7.30 - 8.30
Jasna
Jasna
Andreja
Jasna
Jasna
Kunstek
Kunstek
Kmetec
Kunstek
Kunstek
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VARSTVO VOZAČEV IN DRUGA DEŽURSTVA

Za ostale učence, ki potrebujejo varstvo pred poukom, je organizirano varstvo od 7.10 do 8.25
v večnamenskem prostoru šole. (jedilnica).
Šola organizira tudi varstvo vozačev po pouku in drugih dejavnostih. Dežurni strokovni delavci
skrbijo za red in varnost. Učenci so dolžni upoštevati dogovore, Pravila šolskega reda in Hišni
red. Dežurstva izvajajo strokovni delavci po razporedu, ki je določen z urnikom dežurstev.
Dežurstvo pri malici opravi učitelj, ki ima pred malico pouk v razredu.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Učenci, ki težje sledijo učnim vsebinam in poleg rednega in dopolnilnega pouka potrebujejo
dodatno razlago in še več pomoči pri učenju, so vključeni v individualno in skupinsko pomoč
pri učenju. Z drugačnim načinom dela (individualni oziroma skupinski pristop) učenci lažje
dosegajo cilje in usvajajo (minimalne) standarde znanja.
Delo poteka po ustaljenem urniku. Za individualno in skupinsko pomoč je namenjeno 0,5 ure
tedensko na oddelek. ISP izvaja pedagoginja Alenka Borošak in pri svojem delu sodeluje s
strokovnimi delavci šole ter starši.
DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI
Učenci, ki kljub pomoči (pomoč učitelja, dopolnilni pouk, pomoč svetovalne službe, dodatna
individualna in skupinska pomoč, mnenje in pomoč zunanje institucije) ne izkazujejo napredka,
lahko na zahtevo staršev ali na predlog šole pridobijo odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS
za šolstvo (5. stopnja pomoči). Učencem, ki so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo
primanjkljaja, ovir oz. motnje prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja,
napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Otroci s
posebnimi potrebami potrebujejo strokovno obravnavo posebej usposobljenih strokovnjakov,
ki jim pomagajo doseči svoj največji potencial in si prizadevajo za optimalno napredovanje
otroka.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja kot:
- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj;
- učna pomoč;
- svetovalna storitev.
Svetovalna storitev je namenjena celostni obravnavi učenca, ki je opredeljena v
individualiziranem programu (35 ur letno). Ure DSP se praviloma izvajajo v času pouka.
Učenec ima lahko največ 5 ur dodatne strokovne pomoči tedensko, od tega mora biti vsaj ena
ura svetovalnih storitev.
V okviru šolske svetovalne službe delujejo pedagoginje, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč,
in sicer Alenka Borošak, Barbara Fekonja, Barbara Kocbek, Martina Šalamun in logopedinja
Marija Fijačko (CSG Maribor).
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DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v skladu z zakonodajo. Za identificirane nadarjene učence se

pripravijo individualizirani programi za novo šolsko leto. Učenec v začetku šolskega leta izbere
predmetno področje, ki ga posebej zanima in pri katerem želi širiti, poglabljati svoje znanje ter
razvijati svoje spretnosti. Pri rednih urah pouka se učencu nudijo dodatne vsebine in ima dovolj
priložnosti ter možnosti za nadgrajevanje znanja in spretnosti ter samouresničevanje. Svoja
zanimanja in želje uresničuje tudi v številnih interesnih dejavnostih, ki delujejo na šoli. Poleg
tega v okviru dela z nadarjenimi učenci posebej ponujamo dodatne dejavnosti, v katerih učenec
prostovoljno sodeluje in se aktivno vključuje ob soglasju staršev.
Predvidene dodatne dejavnosti v tem šolskem letu:







Festival znanosti,
Sobotna šola za nadarjene učence,
Raziskovalni tabor,
Obisk starostnikov Idile,
Unicefove delavnice,
Strokovna ekskurzija - delavnice v Modri hiški.

Delo z nadarjenimi učenci vodi in koordinira pedagoginja Alenka Borošak.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Na šoli poskušamo ponuditi in organizirati različne interesne dejavnosti glede na zanimanje in
posebne interese otrok. Učenci prostovoljno izberejo in se vključijo v interesne dejavnosti.
V tem šolskem letu bomo izvajali navedene interesne dejavnosti.
Zap.
INTERESNA
št.
DEJAVNOST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ročnodelski krožek
Pravljični krožek
Folklora
Cici vesela šola
Športni krožek 1
Naravoslovni poskusi
Otroški pevski zbor
Planinski krožek
Rdeči križ
Programiranje, robotika
Likovni krožek
Ples
Vesela šola

MENTOR/MENTORICA
(strokovni delavec/strokovna
delavka šole)

Obseg
ur

Razred

Andreja Kmetec
Andreja Kmetec
Štefka Kocjan Miuc
Štefka Kocjan Miuc
Sonja Ploj
Urška Dajčman
Marjan Kresnik
Bojan Kocbek
Alenka Borošak
Urška Dajčman
Brane Lazič
Irma Peran
Martina Šalamun

15
35
20
15
25
15
70
20
15
20
20
15
15

1. – 3.
1.
1.-8.
1.-3.
1.-4.
1.-5.
1.-4.
1.-9.
1.-9.
1.-9.
1.-9.
2.-9.
4.-9.
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26
27
28
29

Publikacija 2020/2021

Urška Dajčman
Dejan Žmavc
Irma Peran
Irma Peran
Irma Peran
Alenka Borošak
Marina Čupić
Marjan Kresnik
Marjan Kresnik
Barbara Fekonja
Mojca Križanec
Jasna Kunstek
Bojan Kocbek
Mojca Križanec
Mojca Križanec
Nada Šiling

Fotografsko-snemalni
Računalniški krožek
Zeliščarski krožek
Kolesarski krožek
Krožek za razmišljanje
Male sive celice
Naravoslovni krožek
Mladinski pevski zbor
Glasbeni ansambel
Matematični krožek
Turistični krožek
Dramski krožek
Športni krožek 2
Zgodovinski krožek
Geografski krožek
Novinarski krožek

15
20
15
17
20
15
20
105
20
20
20
15
20
10
10
20

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

Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti v šolskem letu 2020/2021
Zap. št.

INTERESNA DEJAVNOST

1
2
3

ples
nogomet
judo

4

mažoretke in twirling

IZVAJALEC
Plesna šola Samba
NK Jakob
Judo klub Branik Maribor
Kulturno umetniško društvo Pernica
(Mažoretna in twirling skupina Občine
Pesnica)

TEKMOVANJA
Učenci se prostovoljno prijavijo na tekmovanja s področij, ki jih posebej zanimajo in kjer
želijo preizkusiti svoje znanje.
TEKMOVANJE

ŠOLSKO

Cankarjevo
tekmovanje
(Mehurčki)

8. 4. 2021

Tekmovanje v
znanju slovenščine
za Cankarjevo
priznanje (4.-9. r.)

17. 11. 2020

OBMOČNO/
REGIJSKO

DRŽAVNO

MENTOR/
MENTORICA
razredničarke 1.3. razreda

14. 1. 2021
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Tekmovanje v
12. 11. 2020
znanju angleščine za (ob 13.00)
učence 9. razreda

20. 1. 2021
(ob 14. 00 )

16. 3. 2021
(ob 14.00)

Nada Šiling

Nada Šiling
(1.-4. r.)
Štefka Kocjan
Miuc (1.-3.r.)

Epi reading badge
(1.-9. razred)

tekmovalni
teden
(3. teden v
aprilu 2021)

Tekmovanje v
znanju matematike
za Vegovo priznanje
(6.-9. razred)

18. 3. 2021
(ob 13.00)

Tekmovanje v
znanju matematike
za Vegovo priznanje
(1.- 5. razred)

18. 3. 2021

razredničarke 1.5. razreda

Računanje je igra
(3. razred)

maj 2021

Sonja Ploj

Logična pošast
(2. – 5. razred)

7. 5. 2021

Računam z Lili in
Binetom (2. razred)

13. 5. 2021

Štefka Kocjan
Miuc

Naravoslovje
(Kresnička)
(1.-7. razred)

3. 2. 2021
(ob 13.00)

Urška Dajčman

Tekmovanje v
znanju fizike za
Stefanovo priznanje
(8. in 9. razred)

3. 2. 2021
(ob 13.00)

Tekmovanje v
znanju o sladkorni
bolezni

17. 4. 2021
(ob 9.00)

21. 5. 2021

26. 3. 2021
(ob 14.00)

Barbara Fekonja

Sonja Ploj

8. 5. 2021
(ob 10.00)

Biserka Gavez

16. 10. 2020
(ob 13.00)

21. 11. 2020
(ob 10.00)

Marina Čupić

Tekmovanje iz
znanja biologije
Proteus

21. 10. 2020
(ob 13.00)

4. 12. 2020
(ob 15.00)

Marina Čupić

Tekmovanje v
znanju iz geografije
(6.-9. razred)

24. 11. 2020
(ob 13.00)

26. 1. 2021
(ob 14.00)

16. 4. 2021
(ob 10.00)

Mojca Križanec

Tekmovanje v
znanju iz zgodovine
(8. in 9. razred)

8. 12. 2020
(ob 13.00)

2. 2. 2021
(ob 14. 00)

20. 3. 2021,
(ob 10. 00)

Mojca Križanec
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Tekmovanje iz
znanja kemije za
Preglovo priznanje
(8. in 9. razred)

18. 1. 2021

27. 3. 2021

Marina Čupić

Vesela šola
(4.-9. razred)

10. 3. 2021
(ob 13.00)

14. 4. 2021
(ob 14.00)

Martina Šalamun

Tekmovanje v
znanju astronomijeDominikovo
priznanje (7.-9. r.)

3. 12. 2020
(13.00)

9. 1. 2021

Biserka Gavez

Tekmovanje
v konstruktorstvu in
tehnologijah
obdelav

(ob 10.00)

2. 4. 2021
(Velika
Nedelja)

15. 5. 2021

Karmen Polič

Računalniško
tekmovanje Bober

16.11.- 20.
11. 2020

16. 1. 2021

Dejan Žmavc

Tekmovanje iz
računalniškega
programiranja
SCRATCH

14. 1. 2021

13. 3. 2021

Dejan Žmavc

Tekmovanje iz prve
pomoči

Marina Čupić

marec 2021

DRUGA TEKMOVANJA, KVIZI, SREČANJA, DEJAVNOSTI …
ČAS

DEJAVNOST
Tekmovanje iz robotike
Male sive celice
Turizmu pomaga lastna glava
Zgodovinski kviz o generalu Rudolfu Maistru
Varnostna olimpijada (4. razred)
Zgodovinski kviz (Muzej novejše zgodovine)

september 2020
marec/april 2021
maj 2021
maj 2021
april 2021

MENTORICA
Urška Dajčman
Alenka Borošak
Mojca Križanec
Mojca Križanec
Urška Dajčman
Mojca Križanec

ŠPORT - tekmovanja na področnem nivoju v šol. l. 2020/21
ŠPORTNA PANOGA
NAZIV
MENTOR
TEKMOVANJA
atletika-stadionska
posamično
Bojan Kocbek
atletika - kros
spomladanski kros
Bojan Kocbek
judo
posamično in ekipno
Judo klub Branik, (Bojan Kocbek
– spremljanje tekmovalcev)
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posamično
posamično
posamično in ekipno

plavanje
smučanje
namizni tenis

Bojan Kocbek
Bojan Kocbek
Bojan Kocbek

NATEČAJI (skozi vse leto za učence 1.-9. razreda)
 likovni natečaji (učitelj Brane Lazič)
 literarni natečaji (učiteljice: Jasna Kunstek, Martina Šalamun in Nada Šiling)
PROSLAVE, PRIREDITVE, NASTOPI UČENCEV ..
Proslave in prireditve, obeleževanje
praznikov

Datum

Vodja

SPREJEM UČENCEV V SKUPNOST
UČENCEV ŠOLE

oktober 2020

Andreja Kmetec, Irma Peran

SPOMINSKA URA
OB DNEVU REFORMACIJE, DAN
SPOMINA NA MRTVE

23. 10. 2020
(4. učna ura)

Jasna Kunstek, razredničarke

PROSLAVA OB 30-LETNICI
PLEBISCITA IN BOŽIČNONOVOLETNIH PRAZNIKIH

17. 12. 2020
(ob 17.00)

Urška Dajčman

PROSLAVA OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU

4. 2. 2021
(ob 17.00)

Štefka Kocjan Miuc

PROSLAVA OB MATERINSKEM
DNEVU

25. 3. 2021
(ob 17.00)

Martina Šalamun

REVIJA OTROŠKIH IN
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

14. 4. 2021 in
15. 4. 2021

Marjan Kresnik

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE

27. maj 2021

Jasna Kunstek

VALETA

11. junij 2021
(ob 17. 00)

Mojca Križanec

ZAKLJUČNA PRIREDITEV

18. 6. 2021
(ob 17.00)

Andreja Kmetec
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PROJEKTI
 RASTEM S KNJIGO (Vključeni so učenci 7. razreda, vodja projekta na šoli je
knjižničarka Jasna Kunstek.)
 PROJEKT UNICEF (Vključeni so učenci 1.-9. razreda in razredniki, ki vodijo
dejavnosti v razredih. Koordinatorica projekta na šoli je pedagoginja Alenka Borošak.)
 EPI READING BADGE (Vključeni so učenci 1.-9. razreda, vodji projekta sta
učiteljici: Nada Šiling in Štefka Kocjan Miuc.)
 TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH (Vključeni so
učenci 1.-9. razreda in razredniki, ki vodijo dejavnosti. Koordinatorica projekta na šoli
je učiteljica Mojca Križanec.)
 DROBTINICA - PROJEKT RDEČEGA KRIŽA (Koordinatorica na šoli:
pedagoginja Alenka Borošak,)
 ŠOLSKA SHEMA (ŠSH) »EVROPSKE UNIJE« (Vodja: organizatorka prehrane
Marina Čupić.)
 SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK (Vodja: organizatorka prehrane Marina
Čupić.)
 PROJEKT PASAVČEK (Vključeni so učenci 5. razreda, mentorica: učiteljica Irma
Peran.)
 FESTIVAL ZNANOSTI (Sodelujejo učenci 4. razreda, mentorica: učiteljica Urška
Dajčman.)
 ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK (Sodelujejo učenci 1.-3. razreda in njihove
razredničarke vodijo dejavnosti, koordinatorica je učiteljica Štefka Kocjan Miuc.)
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba opravlja dela v skladu s smernicami za osnovno šolo in s šolsko zakonodajo.
Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali
sam s seboj, mu pomaga šolska svetovalna služba, ki se z našimi šolarji in starši srečuje že ob
vpisu v šolo, zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti ter spremlja napredek pri šolskem delu.
Vodi tudi dejavnosti poklicne orientacije, informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razreda
ter pomaga pri vpisu v srednje šole in urejanju štipendij.
Šolska svetovalna služba pomaga pri reševanju socialnih in ekonomskih stisk učencev (pomoči
pri plačilu delovnih zvezkov, pomoči pri plačilu stroškov šole v naravi, urejanju različnih
počitniških letovanj otrok).

26

Osnovna šola Jakobski Dol

Publikacija 2020/2021

Vsem otrokom, ki imajo učne ali kakršne koli druge težave, pomaga in jim organizira pomoč,
izvaja individualno in skupinsko učno pomoč. Nudi dodatno strokovno pomoč učencem s
posebnimi potrebami in učencem, ki imajo učne težave.
Vodi postopke pri evidentiranju in testiranju učencev, ki kažejo nadarjenost. Z nadarjenimi
učenci dela na različnih področjih ter se vključuje v delavnice, ki jih organizira na območju
več šol.
Svetovalna služba deluje timsko in na več različnih področjih:







učenje in poučevanje,
šolska kultura, vzgoja, klima, red,
telesni osebni in socialni razvoj,
šolanje,
karierna orientacija,
socialno-ekonomske stiske.

Za posamezna področja dela svetovalne službe skrbijo pedagoginje: Alenka Borošak, Barbara
Fekonja, Barbara Kocbek in Martina Šalamun.
V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan po vnaprejšnjem dogovoru.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v
zavodu. V knjižnici se izvajajo tudi knjižnično-informacijska znanja (KIZ), ki učencem
omogočajo, da se sami znajdejo med knjižnim gradivom. Sem spadajo tudi ure pravljic. V
okviru dejavnosti knjižnice je tudi bralna značka. V prostorih šole ob različnih priložnostih in
spominskih dnevih knjižničarka pripravi razstave.
Učencem in strokovnim delavcem so na razpolago leposlovne in strokovne knjige ter revije in
časopisi.
Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri knjige. Izposojevalni rok je 21 dni, ki se lahko
podaljša še za 21 dni (ne velja za knjige domačega branja). Urnik izposoje je na vratih knjižnice,
v vsaki učilnici, prav tako je objavljen na spletni strani šole. Naša knjižnica je od leta 2017
članica sistema Cobiss.
UČBENIŠKI SKLAD
Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izposoja
učbenikov je brezplačna. Ministrstvo podatke o učbenikih zagotavlja s Katalogom veljavnih
učbenikov, podatke o učbeniških skladih in podatke o gradivih, ki jih kupijo starši, pa z
računalniškim programom v sistemu Cobiss.
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Strokovni aktivi do konca aprila tekočega šolskega leta pregledajo gradiva in pripravijo predlog
učbenikov za naslednje šolsko leto. Šola najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe
po učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.
Šolsko knjižnico in učbeniški sklad vodi knjižničarka Jasna Kunstek.

ŠOLSKA PREHRANA
Učenci se lahko v šoli naročijo na malico in kosilo. Vsi učenci imajo v šoli malico. Za kvalitetno
pripravljanje hrane in higiensko razdeljevanje skrbita kvalificirani kuharici. Za ustrezno in
kvalitetno sestavljen jedilnik pa v sodelovanju s kuharicama poskrbi organizatorka šolske
prehrane. Jedilniki so objavljeni na oglasni deski v jedilnici in na spletni strani šole. Evidenca
kosil poteka s pomočjo elektronskih ključkov. Plačilo šolske prehrane poteka na račun šole
preko položnice.
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo popoldansko malico.
Učenci 1.-5. razreda malicajo v času med 9.15 in 9.35.
Učenci 6.-9. razreda imajo malico med 10.05 in 10. 25.
Prehrana se odjavi zjutraj do 8. ure po telefonu: (02) 72-95-804 (kuhinja).

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN PREVENTIVA
Zaradi izrednih razmer v povezavi s COVID-19 upoštevamo vsa priporočila NIJZ in izvajamo
vse preventivne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa COVID-19 ter posvečamo vso skrb
ozaveščanju o zdravem načinu življenja in varovanju zdravja. Od doslednih higienskih ukrepov,
do vzdrževanja fizične medosebne razdalje, do nošenja mask, razkuževanja rok in prostorov
dalje. Skrbno spremljamo počutje otrok in obveščamo starše.
Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi glede zdravstvenega varstva učencev. Sistematski
pregledi so obvezni za učence 1., 3., 6. in 8. razreda. Cepljenje je za učence 1. in 3. razreda ter
deklice 6. razreda. Starši poskrbijo za svoje otroke in jih spremljajo na zdravstvene preglede in
cepljenje. Preventivno zdravstveno varstvo opravljata Zdravstveni dom Maribor in Cepilni
center Maribor. Za učence so prav tako organizirani preventivni pregledi zob in učenje
pravilnega čiščenja in nege zob.
PROMETNA VARNOST
Prometna varnost je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela in nanjo posebej opozarjamo
vsi strokovni delavci. Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt varnih šolskih poti. Razredniki
seznanijo učence in starše z načrtom. Praviloma nas septembra obišče predstavnik Policijske
postaje Šentilj in učencem ter staršem spregovori o prometni varnosti. Šola vsako leto
organizira kolesarske izpite za učence 5. razreda.
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Prvošolci prihajajo v šolo in odhajajo domov v spremstvu staršev ali druge odrasle osebe (z
dovoljenjem staršev). Prvošolci nosijo rumene rutice.
Za učence, ki so oddaljeni več kot 4 km od šole, je organiziran brezplačni šolski prevoz v šolo
in domov. Prav tako je poskrbljeno za prevoz tistih otrok, ne glede na oddaljenost šole, katerih
varnost na poti v šolo je ogrožena. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Šolski prevoznik je izbran na javne razpisu. Občina Pesnica v letošnjem
šolskem letu krije stroške še dodatnih dveh voženj šolskega avtobusa.
VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
ZJUTRAJ
ODHOD
6. 45

RELACIJA
ŠOLSKI PREVOZ - g. Branko Fekonja (041 260 838)
ZG. JAKOBSKI DOL (OČKERL) - KRAUT - KRIŽ - JANUŠ –
ŠOLA

PRIHOD
6.55

7.00

ŠOLA - MALI DOL - ZG. HLAPJE (SINIČ) - KRIŽIŠČE (BOHL) - 7.10
SP. HLAPJE - MATEČKO - HARC - AHMAN - BRAČKO MULEC - KRIŽIŠČE (PERKO) - VRŠIČ - KRIŽIŠČE (HORVAT) –
ŠOLA

7.15

SLATENIK (MINI TEHNO) - SLATENIK – MUHIČ - ROSE –
FLEKUŠEK (DVORŠAK, ROSE) – ŠOLA

7.35

6.45

g. Drago Hedl (041 688 582)
SREBOTJE (KMEČKI TURIZEM NIKL) - VUČJA JAMAKAURAN - FABIJAN - POČENIK - KRIŽ - ŠOLA

7.05

7.10

SP. JAKOBSKI DOL (HERGA) - PRIDIGAR - ŠANTL KUŠERNIK (PAVALEC, KNEŽEVIČ) – ŠOLA

7.35

POPOLDAN
ODHOD
IZPRED ŠOLE
13.20

RELACIJA
1. VOŽNJA (g. Branko Fekonja)
ŠOLA - JANUŠ - KRIŽ - KRAUT - KRIŽIŠČE (VUKOVSKI DOL) - ZG.
JAKOBSKI DOL (OČKERL) - KRIŽ-KRIŽIŠČE (FABIJAN VILI) KRIŽIŠČE (BOHL) - ZG. HLAPJE (SINIČ) - MALI DOL – ŠOLA

13.20

1. VOŽNJA (g. Drago Hedl)
ŠOLA - SP. JAKOBSKI DOL - HERGA - PRIDIGAR- ŠANTL KUŠERNIK - SLATENIK – ŠOLA

14.05

KROŽNA VOŽNJA (g. Branko Fekonja)
ŠOLA - KRIŽ - ZG. JAKOBSKI DOL (OČKERL) - ZG. HLAPJE (BOHL,
FABJAN, SINIČ) - SP. HLAPJE (HARC, AHMAN, BRAČKO, MULEC) –
KRIŽIŠČE - PERKO - VRŠIČ - KRIŽIŠČE (HORVAT)

14.05

KROŽNA VOŽNJA (g. Drago Hedl)
ŠOLA - SP. JAKOBSKI DOL (HERGA, PRIDIGAR, ŠANTL) KUŠERNIK - SLATENIK - POČENIK - KAURAN - VUČJA JAMA SREBOTJE (NIKL)
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15.00

PONEDELJEK (g. Branko Fekonja)
ŠOLA - SLATENIK - KUŠERNIK - ROČICA - ZG. JAKOBSKI DOL –
POČENIK - VUČJA JAMA

15.00

ČETRTEK (g. Branko Fekonja)
ŠOLA - SLATENIK - SP. JAKOBSKI DOL- ROČICA - SREBOTJE
(NIKL)

ŠOLA IN STARŠI
Želimo si dobrega sodelovanja in povezovanja s starši. Poleg sprotnega obveščanja in
običajnega sodelovanja (govorilne ure, roditeljski sestanki) bomo organizirali tudi druge
neformalne oblike srečanj (kostanjev piknik, proslave, ustvarjalne delavnice, starševski večer,
zaključna srečanja …).
RODITELJSKI SESTANKI
1. roditeljski sestanek za 1. r
1. roditeljski sestanek za 3., 5., 7., 8. in 9. razred
1. roditeljski sestanek za 2., 4., 6., razred
2. roditeljski sestanek za 5. razred
2. roditeljski sestanek za 1.-4. in 6.-9. razred
3. roditeljski sestanek 6. in 9. razred
3. roditeljski sestanek 1.- 5. in 7. in 8. razred

sreda, 26. 8, 2020
četrtek, 10. 9.2020
četrtek, 17. 9. 2020
četrtek, 17. 12. 2020
četrtek, 4. 2. 2021
četrtek, 8. 4. 2021
četrtek, 20. 5. 2021

POPOLDANSKE GOVORILNE URE
Popoldanske govorilne ure bodo praviloma vsak drugi četrtek v mesecu, razen v mesecu
juniju, ko bo govorilna ura prvi četrtek.
Govorilne ure bodo potekale v času:
-

od 16. 30 do 17. 30 ure za I. VIO (1., 2., 3. razred)
od 16. 45 do 17. 45 ure za II. VIO (4., 5., 6. razred)
od 17.00 do 18.00 ure za III. VIO (7., 8., 9. razred)

Mesečni razpored popoldanskih govorilnih ur
MESEC
oktober
november
december
januar
marec
april
maj
junij

DATUM
četrtek, 8. 10. 2020
četrtek, 12. 11. 2020
četrtek, 10. 12. 2020
četrtek, 14. 1. 2021
četrtek, 11. 3. 2021
četrtek, 8. 4. 2021
četrtek, 20. 5. 2021
četrtek, 3. 6. 2021
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE STROKOVNIH DELAVCEV
STROKOVNI DELAVEC
Alenka Borošak

ČAS
sreda, 11.15 – 12.00

Nataša Brečko

sreda, 11.15 – 12.00

Marina Čupić

torek, 10.25 – 11.10

Urška Dajčman

sreda, 7.40 – 8.25

Zdenka Ekselenski

četrtek, 9.20 – 10.05

Barbara Fekonja

torek, 11.15 – 12.00

Biserka Gavez

sreda, 14.05 – 14.50

Andreja Kmetec

četrtek, 8.30 – 9.15

Barbara Kocbek

sreda, 9.20 – 10.05

Bojan Kocbek

četrtek, 11.15 – 12.00

Štefka Kocjan Miuc

sreda, 7.40 – 8.25

Marjan Kresnik

sreda, 10.25 – 11.10

Mojca Križanec

četrtek, 8.30 – 9.15

Jasna Kunstek

petek, 11.15 – 12.00

Brane Lazič

četrtek, 7.40 – 8.25

Irma Peran

ponedeljek, 11.15 – 12.00

Sonja Ploj

četrtek, 9.35 – 10.20

Karmen Polič

torek, 11.15 – 12.00

Martina Šalamun

četrtek, 7.40 – 8.25

Nada Šiling

sreda, 11.15 – 12.00

Dejan Žmavc

četrtek, 8.30 – 9.15

Govorilne ure in roditeljski sestanki se bodo izvajali v šolskih prostorih (v živo) ali na daljavo
glede na epidemiološko sliko v povezavi s COVID-19 v skladu z navodili MIZŠ in priporočili
ter ukrepi NIJZ.
Starši se lahko o uspehu in napredku učenca pogovorijo z učitelji po vnaprejšnjem dogovoru
tudi izven načrtovanih ur in urnika govorilnih ur.
Komunikacija s starši poteka tudi preko obvestil: e pošta, eAsistent, po telefonu …. Vsa
obvestila so objavljena na spletni strani šole.
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IZ VZGOJNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE JAKOBSKI DOL
1. VREDNOTE ŠOLE:
 prijateljstvo
 znanje
 spoštovanje
 poštenost
 uspešnost
 odgovornost
 enakopravnost
2. VZGOJNA NAČELA ŠOLE:
 medsebojno spoštovanje
 zdrav način življenja
 sprejemanje in razumevanje sebe in drugih
 dogovarjanje in sodelovanje

3. VZAJEMNI SODELOVALNI ODNOS S STARŠI NA VZGOJNEM PODROČJU
Delavci šole, učenci in starši oziroma skrbniki razvijajo ta odnos. Vzajemno sodelujejo pri
oblikovanju življenja in dela šole, različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, oblikovanju
vzgojnega koncepta šole, akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti, svetovanju in
usmerjanju, povrnitvah škod (restitucija).
V reševanje problema se lahko vključujejo zunanje institucije: centri za socialno delo,
svetovalni centri in ostale pristojne institucije.
4. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
4.1 PROAKTIVNE ali PREVENTIVNE DEJAVNOSTI NAŠE ŠOLE
Take oblike dejavnosti oblikujejo šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varne in sprejete.
V takem okolju so lahko ustvarjalni, motivirani za delo, uspešni, iniciativni ter hkrati tudi
svobodni z upoštevanjem pravil in omejitev, ki jih postavlja skupnost.
Tovrstne dejavnosti temeljijo na:




kakovostnem organiziranju učenja,
vzajemnem spoštovanju,
odgovornosti in visokih pričakovanjih na področju učenja in medsebojnih, odnosov.

Šola je avtonomna pri načrtovanju in izvajanju proaktivnih vzgojnih dejavnosti, ki temeljijo na
oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne,
čustvene in socialne potrebe ter razvijali svojo samostojnost in odgovornost.
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PROAKTIVNE DEJAVNOSTI LAHKO OBSEGAJO:
















Razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, izvajanje
dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje.
Oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja
in načinih ravnanja – pravila šole in oddelka.
Aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učenja in dela v
skladu z njihovimi zmožnostmi.
Sistematično razvijanje socialnih veščin, prostovoljno delo, vrstniško pomoč.
Poudarjanje in nagrajevanje zglednega vedenja učencev, pogovore o takem vedenju.
Obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih ter usposabljanje
za uspešno reševanje takih problemov v okviru različnih predavanj, svetovanj
strokovnjakov…
Navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole in sprejemanja odgovornosti,
prav tako pa vzpodbujanje zavedanja svobode in omejitev v izbiranju vedenja.
Vrstniško svetovanje in posredovanje.
Izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost.
Načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v življenje ter delo šole.
Spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi, in
spoznavanjem stališč ter predlogov vseh udeleženih.
Povečanje nadzora na določenih mestih v šoli in njeni neposredni okolici v času pred,
med ter po pouku.
Odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov ter njihovo načrtno reševanje.
Druge dejavnosti, ki jih načrtuje in izvaja šola.

4.2 SVETOVANJE IN USMERJANJE
Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju težav v zvezi z njihovim razvojem,
delom, v odnosih z drugimi, razvijanju samopresoje in prevzemanju odgovornosti.
Taka oblika dela z učenci spodbuja razvijanje samovrednotenja, samokontrole ter zavedanje
svobodne izbire v mejah, ki jih postavlja skupnost, prav tako pa tudi razvijanje odgovornosti za
lastne odločitve in ravnanja.
Usmerjanje in svetovanje se izvaja v okviru oddelčnih ur skupnosti, pogovornih ur, ob sprotnem
reševanju problemov ter ob drugih priložnostih. Izvajajo ga strokovni delavci in sodelavci šole.
Posebno vlogo imajo svetovalni delavci v okviru šolske svetovalne službe. Svetovanje in
usmerjanje povezano z reševanjem individualnih in skupinskih težav učencev izvajajo za to
usposobljeni strokovni delavci in vrstniki.
4.3 VZGOJNI POSTOPEK (restitucija)
Pri restituciji gre za poravnavo povzročene škode z delom (izdelava plakata in predstavitev,
priprava samostojnega referata in njegova predstavitev, pomoč pri drugih koristnih opravilih).
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4.4 VZGOJNI UKREPI
Obsegajo posledice kršitev pravil šole in se izvajajo potem, ko so bile izrabljene vse druge
vzgojne dejavnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano s priložnostmi za učenje in
spreminjanje vedenja.
Vzgojni ukrepi so lahko:








ukinitev nekaterih pravic, ki so vezane na pridobljeni status učencev in pomenijo za
učenca odvzem določenih ugodnosti (npr. ukinitev statusa športnika)
povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku (dežurstva učiteljev
med rekreativnimi odmori, pri varstvu vozačev, malici, kosilu ...)
zadržanje na razgovoru po pouku v soglasju s starši
dodatno spremstvo oz. neudeležba dejavnosti, ki se izvajajo izven šolskih prostorov
(šola v naravi, ekskurzije ...), šola organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni
program
odstranitev učenca od pouka, kadar onemogoča oz. moti izvajanje pouka kljub
predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom
v primeru uživanja drog, alkohola in drugih nevarnih nedovoljenih substanc v šoli je
potrebno opraviti razgovor z učencem, starši ter se povezati z zdravstvenim domom v
Mariboru.

4.5 VZGOJNI OPOMINI
Minister podrobneje določi postopek izrekanja vzgojnih opominom in varstvo pravic.
Učiteljski zbor na pisni predlog razrednika izreče vzgojni opomin. Razrednik s svetovalno
službo najkasneje v 10 delovnih dneh pripravi individualiziran vzgojni načrt.
Vzgojni opomini so:
 prvi opomin,
 drugi opomin,
 tretji opomin – prešolanje učenca brez soglasja starša.

5. IZREKANJE POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD
Kadar se učenci izkažejo s prizadevnostjo, spoštljivim odnosom, učinkovitim delom ali z
doseganjem vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnosti in drugih dejavnostih šole, so
lahko ustno ali pisno pohvaljeni oz. lahko dobijo priznanja ali nagrade.
POHVALE IN PRIZNANJA
V skladu z Vzgojnim načrtom podeljujeta razrednik in ravnateljica pisne pohvale, priznanja
in nagrade, in sicer ob koncu obeh triletij ter na valeti. Ob koncu 9. razreda želimo učence še
posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, interesnih dejavnostih in drugih aktivnostih, pri
čemer upoštevamo dosežke na izobraževalnem in vzgojnem področju. Ravnateljica na
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slovesni prireditvi ob zaključku leta podeljuje: SREBRNA PRIZNANJA, ZLATA
PRIZNANJA.
POHVALE IN PRIZNANJA ZA POSEBNE DOSEŽKE TER POHVALE NA VZGOJNEM
PODROČJU
Šola podeljuje tudi pohvale in priznanja za posebne dosežke na določenih področjih v
državnem in mednarodnem merilu in pohvale za poseben prispevek na vzgojnem področju.
6. OBISKOVANJE POUKA IN OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa.
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok
izostanka, razen v primeru, če njegov izostanek vnaprej napovedo. Ta izostanek lahko
strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu.
Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli
učencu daljši izostanek od pouka. Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oz. drugi
dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost in o tem obvesti razrednika.
Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka,
razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki.
Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu
učenca v šolo. Če razrednik v roku iz prejšnjega odstavka ne prejme opravičila, šteje izostanke
za neopravičene in ukrepa v skladu s tem pravilnikom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka razrednik upošteva opravičilo, ki ga učenec ali starš
iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka.
Odsotnosti učencev zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter
srečanjih, na katerih sodelujejo učenci v soglasju s šolo, so opravičene.
Posamezni učenec je lahko zaradi zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih
urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.
Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe.
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in
opraviti tudi naloge, ki jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. V primeru,
če ne more opravljati nobene naloge, mora šola zanj organizirati nadomestno dejavnost.
Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri obveznem programu.
Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih
predmetov in strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. Tudi izostanke pri
razširjenem programu se evidentira. Šola o tem obvesti starše.
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Ravnateljica lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin (v sodelovanju z
razrednikom in s svetovalno službo) odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot
neopravičen izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje
pomoč oz. svetovanje.
IZVLEČEK IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
Dolžnosti in odgovornosti učencev so:
 spoštovanje hišnega reda in pravil šolskega reda;
 varovanje in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev, zaposlenih
in zunanjih delavcev šole;
 sodelovanje pri urejanju šole in šolske okolice ter spoštljiv odnos do narave;
 odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja;
 redno in točno obiskovanje pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti;
 izpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti;
 primerno zastopanje šole pri vseh dejavnostih, ki jih šola organizira;
 sodelovanje pri dogovorjenih oblikah dežurstva;
 prinašanje šolskih potrebščin, pisanje domačih nalog in opravljanje drugih obveznosti,
ki jih zahteva učni proces;
 sooblikovanje in upoštevanje razrednih pravil;
 v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovne delavce
šole.
Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene z vzgojnim načrtom šole ter s sprejetimi predpisi.
II. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
 Do sošolk in sošolcev, delavk in delavcev šole, zunanjih sodelavcev, obiskovalk in
obiskovalcev se učenci obnašajo spoštljivo: pozdravljajo, vikajo starejše in jih
naslavljajo z uradnimi nazivi.
 Pouk poteka mirno, pod vodstvom učiteljic in učiteljev, po razporedih in v učilnicah,
kot to določa urnik. Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki obsega:
prisotnost na svojem prostoru, poslušanje razlage in upoštevanje navodil, dvigovanje
rok pred govorjenjem, pospravljanje po končanem delu.
 Spore rešujemo mirno, s pogovorom ali na drug ustrezen način.
Na OŠ JAKOBSKI DOL NI dovoljeno:
 ponarejati podpisov in šolske dokumentacije;
 uničevati in vsebinsko spreminjati obvestil razrednikov ter drugih organov šole;
 neprijavljeno zadrževanje nezaposlenih in tistih, ki niso naši učenci, v prostorih šole;
 neomejeno gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah;
 namerno poškodovati in uničevati šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev in obiskovalcev šole;
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odtujevati lastnine šole ali drugih učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev in
obiskovalcev šole;
kaditi, uživati alkohola, drog in drugih škodljivih substanc;
prinašati, ponujati in prodajati cigaret, alkohola, drog, pirotehničnih sredstev,
vžigalnikov, vžigalic, različnih sprejev in drugih vnetljivih snovi, ki ogrožajo zdravje in
življenje učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev ter obiskovalcev šole;
žaliti drugih zaradi rase, narodne pripadnosti, veroizpovedi, političnega prepričanja,
spolne usmerjenosti ali drugih oblik drugačnosti;
verbalno ali fizično napadati;
spolno nadlegovati;
jesti in piti med poukom;
izvajati nasilja (fizično, psihično) nad sošolci in ostalimi učenci;
uporabljati mobilnih telefonov in drugih osebnih elektronskih medijev med poukom in
v času prostih ur in odmorov (razen z dovoljenjem učiteljev);
prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio
in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima
oseba za to dovoljenje vodstva šole);
prihajati v šolo s kolesi, z motornimi kolesi, ki nimajo popolne obvezne in ustrezne
opreme, s skiroji, kotalkami, rolerji in rolkami ter drugimi nestandardnimi prevoznimi
sredstvi;
ni dovoljena vožnja brez zaščitnih čelad;
vstop v šolske prostore z rolerji, s skiroji ali kotalkami (dovoljen v primeru, če so
omenjena sredstva uporabljena za potrebe pouka);
parkiranje motornih koles ob šolski zgradbi (parkiranje je dovoljeno na parkirišču pred
gasilskim domom).

IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA
 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
• uresničevanju ciljev in programov šole,
• varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
• urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli,
• preprečevanju škode.
Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci ter drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil
učiteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
• programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni,
kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,
• na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter
• na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča.
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 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in
druge organizirane dejavnosti.
 Uporaba hišnega reda velja za celoten šolski prostor, površine in zgradbe.
 Območje šolskega prostora:
VRTEC (vrtec in ves prostor z igrišči ter igrali, ki je znotraj žične ograde),
ŠOLA (šola, telovadnica, asfaltno igrišče, travnato igrišče, šolski park, dovozne poti k šoli).
 Prihajanje učencev v šolo
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti ter Načrt varnih šolskih
poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to
pooblastili starši ter o tem pisno obvestili šolo.
Prihajanje v šolo z neizpravnimi prevoznimi sredstvi (kolesa, motorna kolesa, skiroji, kotalke,
rolerji in rolke) JE PREPOVEDANO. Prav tako ni dovoljena vožnja brez zaščitnih čelad.
Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan, razen
v primeru, če so omenjena sredstva bila uporabljena za potrebe pouka.
 Odhajanje učencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov.
Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku in drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano
varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem
popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.
 Odhodi učencev med poukom
Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:
• odhod k zdravniku na podlagi pisne prošnje in obvestila staršev,
• predhodno najavljeni športni treningi na podlagi pisne prošnje in obvestila staršev,
• obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi pisne prošnje in obvestila staršev,
• odhajanje k verouku, če bo sprejet tak dogovor.
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo
starši. V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali
se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o
stanju učenca obvesti šolsko svetovalno službo. Šolski svetovalni delavec, razrednik ali učitelj
obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.
Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v
spremstvu staršev ali od staršev pooblaščene osebe.
 Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov je po šolskih zgradbah
omejeno. Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem
času.
 Organizacija nadzora na šolskem prostoru
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Tehnični nadzor zagotavljajo video kamere, alarmni sistemi in zaklepanje. Video nadzor
pokriva vhode v šolo in vrtec (7 kamer). Nadzor je vklopljen 24 ur dnevno.
Alarmni sistem je vključen v času, ko nihče ni prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem
vstopu nepovabljenih oseb.
Fizični nadzor izvajajo delavci zavoda. Razpored nadzora (dežurstva) je usklajen z letnim
delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi ravnateljica.
Opozorilne table so postavljene na zunanjih prostorih šole in vrtca.
 Ukrepi za zagotavljanje varnosti
Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola izvaja naslednje ukrepe:
•
prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
•
pravila obnašanja v šolskem prostoru,
•
upoštevanje navodila iz Požarnega reda,
•
vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije),
•
zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, ukrepi v primeru
nezgod in epidemij …),
•
ukrepanje v primeru poškodb ali ob slabem počutju učenca,
•
upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti),
•
drugi ukrepi.
 Uporaba mobilnih telefonov
Na šoli je med poukom, v času prostih ur in odmorov prepovedana kakršna koli uporaba
mobilnih telefonov, razen z dovoljenjem učitelja.V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni
telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
Če učenec uporablja mobitel in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih
dnevih, ekskurzijah…), mu ga učitelj začasno odvzame.
Odvzeti mobitel učitelj preda v tajništvo, kjer lahko telefon prevzamejo učenčevi starši. O
odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj, ki je odvzel predmet, obvesti starše.
Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
Učenci ravnajo skladno z navodili učiteljev (uporaba mobilnih telefonov na ekskurzijah je
priporočljiva zaradi prihodov in odhodov učencev).
 Prepoved snemanja
Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in
video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih ter sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za
to dovoljenje vodstva šole). Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in
predpisov o varstvu osebnih podatkov.Učenci ravnajo skladno z navodili učiteljev (aparati na
ekskurzijah).
 Predvajalniki glasbe
Učencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov, razen z
dovoljenjem učitelja.
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 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti
Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še
posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih. Učitelj zapiše
zapisnik o odtujenem predmetu in ga preda v tajništvo.
Učitelj vrne predmet staršem po svoji presoji, ko so ti seznanjeni o dogodku, seznani pa tudi
vodstvo šole.
 V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati:
•
nevarnih predmetov,
•
drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.
Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je
prepovedana v šolskih prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču, na ekskurzijah,
v šoli v naravi, namenskih dnevih ter drugih oblikah aktivnosti učencev.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za
otrokovo zdravje ter razvoj (npr. energetske pijače).
Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali večjih vsot
denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari šola ne
prevzema odgovornosti.
 Ukrepi za varnost med odmori (rekreativni ali aktivni odmor)
V ugodnem vremenu naj gredo učenci na prosto. Dežurni učitelj mora biti obvezno prisoten ves
čas aktivnega odmora in mora imeti pregled, kontrolo ter možnost takojšnega posredovanja pri
učencih.
Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati skupine ali
prostora, kjer se odvija po programu določena aktivnost. Učenci ravnajo skladno z navodili
učiteljev.
 Ukrepi za varstvo vozačev
Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozom, so lahko vključeni v
varstvo vozačev do odhoda prvega avtobusa ali druge oblike varstva (OPB).
V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v za to določenih prostorih šole in na
šolskem dvorišču (igrišče pred šolo).
Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev.
Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole.
Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj
neobičajnega. Učenci ravnajo skladno z navodili učiteljev.
 Ukrepanje v primeru poškodb ali ob slabem počutju učenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi oz. je obveščen o poškodbi ali slabem
počutju učenca.
Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o
poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole ali svetovalno službo, ki obvesti
starše, da pridejo po otroka.
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V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, ko se ne
da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se
zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh
primerih je potrebno takoj obvestiti starše.
V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je šola o
tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru vseh poškodb je potrebno sestaviti zapisnik in ga
oddati v tajništvo šole.
 Vzdrževanje šolskega prostora
Učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin. Ob koncu učne ure se pospravijo
vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.
 Skrb za čisto in urejeno okolje:
- odpadke mečemo v koše za smeti,
- pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
- skrbimo za higieno v sanitarijah,
- toaletni papir, papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
- posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju.
 Dežurstvo učencev
Učenci od 1. do 9. razreda opravljajo dežurstva v razredu (rediteljstvo). Poimenski seznam
izdela razrednik. Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki
opravljata svoje delo en ali dva tedna.
 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki
izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje
opreme.
 Hranjenje garderobe
Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v
garderobi. Učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi na
obešalnikih in policah/omaricah.
Urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učencev.
Učenci morajo pred začetkom zimskih počitnic in ob zaključku šolskega leta (pred podelitvijo
spričeval) izprazniti obešalnike, police in omarice pa očistiti. Za to poskrbijo razredniki.
Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.
 Ostala določila hišnega reda
Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po
potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim
odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi ter do vseh obiskovalcev šole.
Učenci zaposlene na šoli vikajo.
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Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu.
Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih
razredov se ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez dovoljenja učitelja.
Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja ter urejanja
šole in njene okolice.
V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za
živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu.
Opombe:
- Vzgojni načrt šole, Pravila šolskega reda in Hišni red so v celoti objavljeni na spletni strani
šole in na oglasni deski v šoli ter v vsaki učilnici.
- V času izrednih razmer zaradi COVID-19, delamo v skladu z navodili, priporočili in ukrepi
MIZŠ in NIJZ, ki se spreminjajo glede na epidemiološko sliko, tako prilagajamo dejavnosti in
hišni red.
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