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Pripravil: Marko Šteger, prof.

1. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019
Ocenjevalno
obdobje
I.
II.
II.

Od

Do

Razred

1. 9. 2018
1. 2. 2018
1. 2. 2018

31. 1. 2019
14. 6. 2019
24. 6. 2019

1. – 9. razred
9. razred
1. – 8. razred

Počitnice
jesenske
novoletne
zimske
prvomajske
poletne

Datum
29. 10. 2018 – 2. 11. 2018
25. 12. 2018 – 2. 1. 2019
18. 2. 2019 – 22. 2. 2019
27. 4. 2019 – 2. 5. 2019
26. 6. 2019 - 31. 8. 2019

Delo je potekalo po predpisanem šolskem koledarju.
Nadomeščanja pouka/ pouk popoldan
Po šolskem koledarju smo morali nadomeščati tri delovne dneve z sobotami in sicer smo:
 29. 9. 2018 – nadomeščali ponedeljek, 24. 12. 2018,
 2. 2. 2019 –nadomeščali pouk v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem
koledarju.
 11. 5. 2019 – nadomeščali petek, 3. 5. 2019
Pouk popoldan smo izvedli za učence od 1. do 9. razreda v torek, 5. 2. 2019, ko bomo med drugim
imeli proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku.
Učenci od 1. do 5. razreda so imeli popoldan pouk v torek, 19. 3. 2019, ko so v okviru kulturnega
dne izvedli tudi prireditev za starše.
Informativni dnevi
Učenci 9. razredov so se udeležili informativnih dnevov v srednjih šolah.
Informativni dnevi v SŠ
Datum
učenci/ke 9. razreda
petek, 15. 2. 2019, sobota, 16. 2. 2019

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
Izpitni rok za predmetne in popravne izpite so:
Datumski termini
od 17. 6. 2019 do 1. 7. 2019

Rok
1. rok

Za učence
9. razred
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od 26. 6. 2019 do 9. 7. 2019
od 19. 8. 2019 do 30. 8. 2019

1. rok
2. rok

od 1. do 8. razreda
od 1. do 9. razreda

Za učence, ki so imeli popravne izpite smo pred popravnim izpitom organizirali dopolnilni pouk.
Razdelitev obvestil o uspehu in spričeval
Obvestila in spričevala smo učencem razdelili v terminih, ki so prikazani v spodnji tabeli.
Dokument
Datum razdelitve
Obvestilo o uspehu v I. polletju.
četrtek, 31. 1. 2019
petek, 14. 6. 2019 – 9. razred
Spričevalo
petek, 24. 6. 2019 – 1. do 8. razred
Pedagoške in redovalne konference
Strokovni delavci smo se sestajali na pedagoških (P) in redovalnih (R) konferencah. Datumi
konferenc so opredeljeni v spodnji tabeli. Po potrebi smo se sestajali tudi na delovnih sestankih.
Konferenca
Uvodna konferenca

P/R
P

Redne pedagoške konference

P

I. ocenjevalno obdobje
II. ocenjevalno obdobje – 9. razred
II. ocenjevalno obdobje – 1. do 8. razred
Zaključna pedagoška konferenca

R
R
R
P

Datum
torek, 28. 8. 2018, ob 9. uri
Vsak drugi četrtek v mesecu ob 14. 35 uri
pred govorilnimi urami.
torek, 29. 1. 2019
torek, 11. 6. 2019
torek, 18. 6. 2019
torek, 2. 7. 2019

Nacionalno preverjanje znanja
NPZ smo izvedli po koledarju za NPZ in po izvedbene načrtu. Na šoli se je kot tretji predmet
preverjal tuj jezik kot tretji predmet v 6. in 9. razredu.
Predmet
slovenščina
matematika
angleščina

Razred
6. in 9.
6. in 9.
6. in 9.

Dan, datum
torek, 7. 5. 2019
četrtek, 9. 5. 2019
ponedeljek, 13. 5. 2019

Rezultati naših učencev so bili naslednji:
6. razred
uspeh naših učencev
največji %

najmanjši %

povprečni %

30

91

27

52

državno
povprečje
[%]
49

matematika

30

96

30

57

57

0

angleščina

30

96

6

46

51

-5

predmet

št. učencev

slovenščina

razlika [%]
3

3

Rezultat pri slovenščini je nekoliko nad državnim povprečjem, matematika na državnem povprečju.
Medtem, ko je angleščina nekoliko več pod državnim povprečjem. Naredili bomo analizo in skupaj
poskušali izboljšati rezultate do devetega razreda.
9. razred
uspeh naših učencev
največji %

najmanjši %

povprečni %

19

87

20

56

državno
povprečje
[%]
48

matematika

19

94

28

58

51

+7

angleščina

19

94

6

59

56

+3

predmet

št. učencev

slovenščina

razlika [%]
+8

Učenci so pri vseh predmetih nad državnim povprečjem. Tako smo lahko z njihovimi rezultati
zadovoljni. Tudi tu smo naredili analizo rezultatov naših učencev. Ugotovitve analize nam bodo
vodili za delo z bodočimi generacijami.
Število učencev, oddelkov, razredništvo
Med šolskim letom se je prešolal en učenec. Tako je šolsko leto zaključilo 231 učencev. Izvajali smo
58 ur v OPB in 10 ur jutranjega varstva za učence 1. razreda. Število učencev oddelki in
razredništvo so prikazani v tabeli.
triada
I.

II.

III:

razred

razredničarka

1. a
Silva Pintar
1.b
Nevenka Debelak
2.r
Albina Gril
3.a
Urša Žužek
3.b
Terezija Audič
skupaj I. triada
4.r
Irena D. Smrečnik
5.r
Mateja Golčer
6.a
Nevenka Tratnik
6.b
Karmen Lešnik
skupaj II. triada
7.r
Sonja Špegel
8.r
Martina Jovan
9.r
Marija Boršič
skupaj III. triada
šola skupaj

število učencev
učenci
učenke
skupaj
7
11
18
7
12
19
16
5
21
6
10
16
7
10
17
43
48
91
11
14
25
13
8
21
8
5
13
8
9
17
40
36
76
13
9
23
14
8
22
7
12
19
35
29
64
118
113
231
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Delitev oddelkov in učne skupine
Na podlagi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole smo učence
delili pri:
 TIT, ŠPO, LUM (10 % ur) v 7. in 8. razredu.
Na podlagi ZOsn in skladno s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole smo učence delili v manjše učne skupine pri naštetih predmetih in razredih:
 MAT, SLJ, TJA delimo učence v manjše skupine v 4. razredu v obsegu ¼ ur od aprila dalje.
 MAT, SLJ, TJA delimo učence v manjše skupine v 5. in 7. razredu v obsegu ¼ ur.
 MAT, SLJ, TJA delimo učence v manjše skupine v 8. in 9. razredu skozi vso šolsko leto.
Urnik
Šola je organizirala redno dejavnost v času od 6. 10 do 14. 30. V tem času so bile razporejene vse
dejavnosti, ki smo jih izvajali.

Ura
0.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Od
6.10
7.30
8.15
9.05
10.10
11.00
11.50
12.40
13.45

Do
8.10
8.10
9.00
9.50
10.55
11.45
12.35
13.25
14.30

URNIK ZVONJENJA
Dejavnosti
JV1. RAZRED
DOP, DOD, JV, JVV, ID,IZB, P.
Pouk po urniku
Pouk po urniku
Pouk po urniku
Pouk po urniku
Pouk po urniku, ID – RS, OPB
Pouk VV, IZB. P., ID, OPB
Pouk, DOP, DOD, OPB, VV, ID, IZB. P.

Odmor
5 min
5 min
5 min
20 min - malica
5 min
5min
5 min
20 min

Kadrovska struktura
Zasedba delovnih mest je prikazana v tabeli.
Ime in priimek
1. Silva Pintar
2. Ksenija Ulaga
3.
4.
5.
6.
7.

Albina Gril
Terezija Audič
Alenka Tešanović
Urša Žužek
Irena D. Smrečnik

8. Andreja Kveder
9. Marija Boršič

Delovno mesto
učiteljica

Poučuje
1. a, dop/dod, opb
druga strokovna delavka v 1. r,
vzgojiteljica (š,v)
pomočnica ravnatelja za vrtec
učiteljica
2. r, dop/dod
učiteljica
3. b, dop/dod
učiteljica
opb, kolesarski izpit
učiteljica
3. a, dop/dod, RAP
učiteljica
4.r, dop/dod, 5rn
lum, opb, ls3, num, id, dopolnjuje OŠ
učiteljica
A.B. Frankolovo
učiteljica
mat, tit, dop/dod, opb, ogl, nte
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10. Jasmina Repolusk
11. Irena Pak

učiteljica
učiteljica

12. Zdenka Velečič

učiteljica

13. Nevenka K. Tratnik
14. Karmen Lešnik
15. Valerija Pečnik
16. Martina Jovan

učiteljica
učiteljica
knjižničarka
učiteljica

17. Milena Urlep Rogl

učiteljica

18. Sonja Špegel
19. Nevenka Debelak
20. Mateja Golčer
21. Vesna Podpečan do 12. 5. 2019
22. Sabina Kumer od 13.5. 2019
23. Blanka Kocbek do 3. 3. 2019
24. Jasmina Repolusk od 9. 3. 2019

učiteljica
učiteljica
učiteljica

25. Maja Lugarič
26. Alenka Ž. Pešak
27. Klavdija Dovečer
28. Danica Frece
29. Mateja Novak
30. Ema Žurej
31. Diana Stendler
32. Neža Zupan
33. Suzana Bračič
34. Mateja Švent
35. Primož Švent
36. Dragana Prepelič
37. Romana Fidler
38. Marko Šteger

učiteljica
učiteljica
učiteljica

porodniški dopust
slj, dop/dod
nar, bio, kem, gos, pok, dod/dop,
organizator prehrane v šoli
špo, išp, szz, opb, RAP
zgo, geo, dke, opb
knjižničarka, opb, id, jv
mat, fiz, dop/dod, laborant
gum, mlpz, opz, ani, dopolnjuje na OŠ
F. Krajnca Celje
tja, dop/dod, n1a, tev
1. r, dop/dod, RAP
5. r, dop/dod, opb, 4rn
druga str. delavka v 1.r, opb
tja, ni, n2n, dop/dod
slj,
Zaposlena na OŠ A.B. Frankolovo,
dopolnjuje na OŠ Dobrna.
svet. delo, dsp, isp

svet. delavka
(š,v)
poslovni sekretar
(v, š)
kuharica
kuharica
čistilka
čistilka (v, š)
čistilka
se zaposlila drugje
gospodinjka, čistilka
hišnik (v, š)
ROID, nra
Delavka OŠ Ljubečna, dopolnjuje na OŠ Dobrna.
Specialni pedagog
Delavka OŠ Glazija, dopolnjuje na OŠ Dobrna.
ravnatelj, tit
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Materialni pogoji za delo
V šolskem letu 2018/2019 smo pouk in ostale dejavnosti izvajali v:
 10 učilnicah,
 1 majhni učilnici,
 učilnici za multimedijo,
 telovadnici,
 šolski knjižnici,
 zgornji konferenčni dvorani v občinskih prostorih
 šolskih zunanjih površinah
V šoli so gostovale tudi tri skupine vrtca, ki so zasedle dve učilnici.
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2. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Obvezni program
Pouk je potekal po predmetniku osnovne šole.
Prednostne usmeritve
Prednostna usmeritev, ki se je nadaljevala iz preteklega šolskega leta je bila: POZITIVEN ODNOS
DO SEBE IN OKOLJA.
V okviru zadane prednostne naloge smo izvajali aktivnosti, ki so spodbujale kreativnost in
spodbujale učence k zdravemu načinu življenja. Izpostavljali smo kulturo dialoga in krepili spoštljiv
odnos do sošolcev in zaposlenih.
Kreativnost smo spodbujali tako, da smo učencem pri vseh oblikah dela dali priložnost, da so
ustvarjalni in kreativni. Učenci so se lahko vključili v različne interesne dejavnosti, nadarjenim in
ostalim zainteresiranim smo ponudili aktivnosti, kjer so imeli priložnost biti ustvarjalni in kreativni.
Spodbujanje učencev k zdravemu načinu življenja smo izvajali tako, da smo v okviru projekta
razširjenega programa v okviru sklopa "Gibanje za zdravje in dobro psihično in fizično počutje
otrok" izvajali aktivnosti, ki bodo učence vzpodbudili k zdravemu načinu življena. Učenci, ki so bili
vključeni v aktivnost so imeli dodatne ure telesnih aktivnosti. Velik pomen smo dali tudi zdravi
prehrani, kjer smo učencem zagotavljati čim bolj zdravo, pestro in raznoliko hrano. Vključeni smo
bili v šolsko shemo, ki jo je financirala država in smo zato lahko učencem ponudili več slovenskega
sadja, zelenjave in mleka. Prav tako smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk.
Kulturo dialoga in spoštljiv odnos smo izvajali tako, da smo se vseskozi pogovarjali o pomenu
spoštovanja ljudi okoli sebe in da smo strpni do drugače mislečih.
Izbirni predmeti
V šolskem letu 2018/2019 smo izvajali 10 izbirnih predmetov. Skupine po razredih, izvajalci in
število učencev so prikazani v tabeli.
Izbirni predmet
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Vzgoja za medija – televizija
Obdelava gradiv - les
Likovno snovanje III.
Izbran šport – nogomet
Šport za zdravje
Poskusi v kemiji
Ansambelska igra

Vključeni učenci iz
razredov
7.
8.
9.
7., 8., 9.
7., 8., 9.
9.
8., 9.
7.
8.
7., 8., 9.

Tedensko
število ur
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Poučuje
B. Kocbek, J. Repolusk
B. Kocbek, J. Repolusk
B. Kocbek, J. Repolusk
S. Špegel
M. Boršič
A. Kveder
N. Tratnik
N. Tratnik
Z. Velečič
M. U. Rogl
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Šole v naravi
V tem šolskem letu smo izvedli šole v naravi, ki so naštete v tabeli. Izvedene so bile v terminih, kot
smo jih načrtovali ob začetku šolskega leta.
Šola v naravi
Zimska šola v naravi (ZŠN)
Naravoslovno – družboslovna šola v
naravi. (Notranjska – Fiesa)
Poletna šola v naravi

Razred
6.

Termin
25. 2. – 1. 3. 2019

Kraj
Kope

Vodja
N. Tratnik

7.

28. 5. – 31. 5. 2019

Fiesa

Z. Velečič

4.

3. 6. – 7. 6. 2019

Baška

N. Debelak

Dnevi dejavnosti
V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli vse dneve dejavnosti, ki so predvidene z učnim načrtom in
letnim delovnim načrtom. Zaradi objektivnih razlogov smo morali spremeniti temo zimskega
športnega dneva od 1. do 5. razreda. Vzrok za spremembo je bilo vreme.
Oddelčna skupnost
Ure oddelčne skupnosti - razredne ure smo izvajali od 4. do 9. razreda. Izvajali smo jih 14 dnevno
ob petkih, 1. šolsko uro, kateri je sledil zamik urnika za eno šolsko uro. Razredne smo izvajali v
terminih, ki so v spodnji tabeli.

mesec
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij

datum
3. 9. 2018, 14. 9. 2018, 28. 9. 2018
12. 10. 2018, 26. 10. 2018
16. 11. 2018, 30. 11. 2018
14. 12. 2018
4. 1. 2019, 18. 1. 2019
1. 2. 2019, 15. 2. 2019
8. 3. 2019, 22. 3. 2019
5. 4. 2019, 19. 4. 2019
10. 5. 2019, 24. 5. 2019
7. 6. 2019

Razširjeni program
Izvajali smo razširjen program, kot ga predpisuje predmetnik. V okviru tega smo izvajali:
 dopolnilni pouk in dodatni pouk,
 podaljšano bivanje,
 jutranje varstvo za učence 1. razreda,
 interesne dejavnosti,
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ekskurzije,
individualno skupinsko pomoč,
dodatna strokovna in učna pomoč,
neobvezni izbirni predmeti.

Dopolnilni in dodatni pouk
V tem šolskem letu smo izvajali 12 ur dopolnilnega in dodatnega pouka tedensko. Realizacija
dopolnilnega in dodatnega pouka je prikazana v statističnem poročilu.
Podaljšano bivanje
Organizirali smo podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V tem šolskem letu smo na
podlagi soglasja MIZŠ bomo izvajali 58 ur podaljšanega bivanja. Delo v OPB bomo organizirali v
času od 11. 50 do 16. 00. V podaljšano bivanje je bilo vključenih 118 učencev.
Delo v oddelku podaljšanega bivanja smo organizirali v petih skupinah, ki smo jih glede na urnik in
ostale aktivnosti tudi združevali.
Jutranje varstvo za učence 1. razreda
Za učence 1. razreda smo organizirali jutranje varstvo, ki smo ga izvajali od 6. 10 do 8. 10.
Interesne dejavnosti in poskusno izvajanje razširjenega programa za sklop "Gibanje za
zdravje in dobro psihično in fizično počutje otrok"
Za razvijanje različnih interesov učencev smo organizirali interesne dejavnosti, ki smo jih določili z
letnim delovnim načrtom.
Vključili smo se v poskusno uvajanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli, ki ga vodita
Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Izvajali bomo aktivnosti v
okviru sklopa "Gibanje, zdravje ter dobro psihično in fizično počutje otrok".
Aktivnost so na šoli potekale pred in po pouku. V prvi triadi so jo izvajale učiteljice razrednega
pouka v drugi in tretji triadi pa športna pedagoginja. V okviru tega programa smo dodatno
sistemizirali osem ur.
Statistični podatki za izvedene interesne dejavnosti so predstavljene v statističnem poročilu.
Ekskurzije
Med razširjeni program štejemo tudi ekskurzije. V tem šolskem letu smo izvedli ekskurzije, ki so
naštete v tabeli.
Ekskurzije
Koroška
Dolenjska
Posočje
Ekskurzija izbirni predmeti –

Razred
9. r
8. r
9. r
7.- 9. r

Termin
19. 10. 2018
20. 6. 2019
30. in 31. 5. 2019
6. 4. 2019

Vodja
I. Pak
K. Lešnik
A. Ž. Pešak
Z. Velečič, M. Boršič,
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Gradec - Avstrija
Gorenjska
Vojaški muzej slovenske
vojske
London

6. r

21. 6. 2019

S. Špegel
A. Kveder

7. in 9.r

15. 10. 2018

K. Lešnik

8. in 9. r

12. 10. – 16. 10. 2018

S. Špegel

Individualna in skupinska pomoč
Je bila izvedena po letnem delovnem načrtu.
Dodatna strokovna in učna pomoč
Na podlagi odločb o usmeritvi smo izvajali ure dodatne strokovne in učne pomoči. Ure dodatne
strokovne pomoči sta izvajali Romana Fidler in Alenka Ž. Pešak. Ure učne pomoči pa so izvajali
učitelji.
Neobvezni izbirni predmeti
V šolskem letu 2017/2018 smo izvajali neobvezne izbirne predmete v 1., 4., 5. in 6. razredu.
Neobvezna izbirne predmete smo izvajali v razredih in skupinah, ki so predstavljeni v spodnji tabeli.
Predmet

Vključeni učenci iz
razredov

Tedensko
število ur

Poučuje

1. a in 1.b

2

S. Špegel

4., 6. r

2

B. Kocbek

4., 5., 6. r
4., 5. r

3
1

M. Boršič
A. Kveder

Prvi tuj jezik angleščina
Drug tuj jezik –
nemščina
Tehnika
Umetnost
Tekmovanja v znanju

Tekmovanja, ki smo se jih udeležili in število priznanj je prikazano v statističnem poročilu.
Projekti
Izvajali smo projekte, ki so v spodnji tabeli.
Mednarodni projekti
iEARN – Beremo z mačkom Murijem
Naša mala knjižnica
Državni projekti
Zdrava šola

Vodja
razredničarka
razredničarki
V. Pečnik

Razred
2. r
1. r
1. – 2. r

Vodja
N. Debelak

Razred
1. - 9. r
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Rastem s knjigo
Policist Leon svetuje
Varno s soncem
Tradicionalni slovenski zajtrk
Pasavček
Medgeneracijsko branje
Zlata bralka, zlati bralec
Šolska shema – sadje, mleko
Spodbujamo prijateljstvo
Plesi babic in dedkov
Šolski projekti
Dnevi evropske kulturne dediščine
Trikotnik branja

V. Pečnik
M. Golčer
M. Jovan
Z. Velečič
N. Debelak
V. Pečnik
V. Pečnik
Z. Velečič
S. Pintar
N. Debelak
Vodja
N. Debelak
V. Pečnik

7. r
5. r
1. - 9. r
1. - 9. r
1. - 2. r
1- 9. r, starši, učitelji
9. r
1. – 9. r
1. r
1.r
Vodja
od 1. do 5. r
učenci, starši, učitelji

Knjižnična dejavnost, učbeniški sklad
Knjižnično gradivo je nabavljeno v obsegu načrtovanega finančnega plana. Vse podrobnosti o delu
šolske knjižnice je v poročilu knjižničarke.

Prehrana otrok
Za učence na šoli smo organizirali tri 3 obroke prehrane: zajtrk, malica in kosilo. Na podlagi
zdravniškega potrdila smo pripravljali tudi dietne obroke.
Prevozi
Prevozi so potekali po predvidenem načrtu.
Zdravstveno varstvo
Sodelovali smo z Zdravstvenim domom Celje, Vojnik in Dobrna.
Za učence smo v okviru VZGOJE ZA ZDRAVJE izvajala predavanja za učence od 1. do 9. razreda.
Predavanja so izvajali delavci ZD Celje v času oktobra do marca 2019. Teme in termini predavanj
so naslednji:
1. razred, Zdrave navade – spodbujamo zdrave navade prvošolcev.
2. razred, Osebna higiena.
3. razred, Zdrav način življenja.
4. razred, Skrb za telo
5. razred, Preprečevanje poškodb
6. razred, Odraščanje in medsebojni odnosi.
7. razred, Duševno zdravje - Pozitivna samopodoba in stres.
8. razred, Zasvojenost
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9. razred, Vzgoja za zdravo spolnost.
Prometna varnost
Za področje preventive v prometu je bila zadolžena Alenka Tešanović. Nosilci posameznih
dejavnosti so bili strokovni delavci. Učence smo opozarjamo na varne poti v šolo predvsem na
začetku šolskega leta, sodelovali smo v projektu Policist Leon svetuje, vsebine smo obravnavali tudi
v okviru tehniškega dneva Živimo varno in športnega dneva Šport špas in sodelovali smo na
medobčinskem tekmovanju Kaj veš o prometu.
Predstavitev šole
Na šolski spletni strani smo predstavljali osnovne podatke o šoli, značilnostih programa,
organizacijo dela šole, LDN in ostale podatke. Svoje delo smo predstavljali tudi v občinskem
glasilu.
Kulturno delovanje šole
Kulturne dejavnosti in likovno dejavnost je koordiniral Kulturno umetniški aktiv. Za učence in kraj
smo organizirali kulturne prireditve, razstave in sodelovali na prireditvah v kraju in izven. Izvedli
smo večino aktivnosti, ki smo si jih zadali v LDN. Zaradi objektivnih razlogov nismo izpeljali
dobrodelnega koncerta.
Delo z nadarjenimi učenci
Na šoli smo delo z nadarjenimi učenci zastavili tako, da smo izvajali naslednje aktivnosti.
 Učencem smo ponudili širok nabor interesnih dejavnosti, ki so zajemala čim več različnih
področij.
 Najmanj 1/3 ur, ki so namenjene dopolnilnemu in dodatnemu pouku bomo v vseh razredih
namenili dodatnemu pouku.
 Organizirali smo vikend za nadarjene, ki je potekal v času od 16. do 18. 11 2018 v CŠOD
Medvedje Brdo nad Logatcem – tema : Astronomija.
 Nadarjenim smo omogočili udeležbo na tekmovanjih v znanju in jim pomagali pri pripravah na
tekmovanja.
 Delo pri pouku smo notranje diferencirali v vseh razredih in predmetih.
 Učence smo vključevali v dejavnosti, ki jih izvaja šola. To so različne prireditve in predstavitve.
 Za nadarjene in motivirane na področju umetnosti smo organizirali ekskurzijo na Sorico –
CŠOD Groharjeva hiša Sorica.
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3. NADSTANDARDNE STORITVE
Izvajali smo naštete nadstandardne storitve:
 Športna šola (financiranje staršev)
 Čebelarski krožek, Štefan Miheljak v sodelovanju s ČZS in ČD Dobrna.
 Plavanje v 1. razredu (sofinanciranje staršev in Občine Dobrna)
 Plesni tečaj za učence 9. razreda (financiranje staršev)

4. ORGANIZIRANOST UČENCEV
Skupnost učencev
Več o delu skupnosti učencev je v poročilu mentorice.
5. SODELOVANJE S STARŠI
Govorilne ure
Vsak strokovni delavec je imel enkrat tedensko individualne govorilne ure. Skupne govorile ure so
bile vsak drugi četrtek v mesecu od 17. 00 – 18. 00, od oktobra do maja. Razpored skupnih
govorilni ur v šol. letu 2018/2019 je predstavljen v spodnji tabeli:
mesec
oktober
november
december
januar

datum skupnih govorilnih ur
11. 10. 2018
8. 11. 2018
13. 12. 2018
10. 1. 2019

mesec
februar
marec
april
maj

datum skupnih govorilnih ur
14. 2. 2019
14. 3. 2019
11. 4. 2019
9. 5. 2019

Roditeljski sestanki
Vsak razred je imel najmanj 3 roditeljske sestanke v šolskem letu.
1. Prvi roditeljski sestanki so bili v mesecu septembru.
2. Razredni roditeljski sestanek s poljubno temo je bil realiziran v času od novembra do
marca.
3. Roditeljski sestanek s temo evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela oddelka smo izvedli
maja.
6. IZOBRAŽEVANJE KADROV
Podrobnosti so predstavljene v statističnem poročilu.
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7. VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE – uresničevanje vzgojnega načrta
Skozi vzgojno delovanje šole smo uresničevali vzgojni načrt tako, da smo pri vseh oblikah pouka
vključevali tudi vzgojno komponento.
V tem šolskem letu nismo zabeležili večjih vzgojnih problemov. Večino težav smo reševali s
pogovori z učenci in njihovimi starši. Pogosto pa smo težave reševali tudi z mediacijo. Pogovori so
bili uspešni. V šolskem letu 2018/2019 smo izrekli samo en vzgojni ukrepa, kar je eden manj kot
preteklo šolsko leto. Vzgojnih opominov nismo izrekli.
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