PUBLIKACIJA
ŠOLSKO LETO

2009/ 2010

Ime in priimek:
Naslov:
Razred:
Razrednik:
Domači telefon:
Telefon matere:
Telefon očeta:

Spoštovani starši, drage učenke in učenci,
cenjene sodelavke in sodelavci!
Tako kot vsako leto vas želim s publikacijo o naši šoli seznaniti s
pomembnejšimi informacijami o organizaciji dela, o programu
aktivnosti ter o nekaterih novostih dela šole.
Tudi v šolskem letu 2009/2010 želimo nadaljevati z uspešnim delom na
vseh področjih. Zaposleni na šoli si bomo kot doslej prizadevali, da
bomo učencem ponudili široko paleto področij in dejavnosti, ob katerih
bodo lahko razvijali svoje potenciale.
Pred nami so novi izzivi pa tudi skupni projekti, kot je vzgojni načrt, ki
ga bomo izvajali vsi, ki smo vpeti v vzgojno-izobraževalno delo: učenci,
učitelji in starši, da bi bile naše skupne preventivne dejavnosti čimbolj
učinkovite.
Dobro sodelovanje med učitelji in starši v veliki meri prispeva k
boljšemu počutju in uspehu učencev. Zato vas starše vabim, da budno
spremljate delo svojih otrok, se redno udeležujete vam namenjenih
šolskih aktivnosti in nas podpirate pri reševanju težav, ki jih
mladostnikom prinaša čas odraščanja v sodobni družbi.
Šola lahko veliko naredi in pomaga pri vzgoji otrok, nikoli pa ne more
nadomestiti družine.
Vsem učencem, staršem in učiteljem želim kar največ uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev in uresničevanju interesov.
Erna Čibej,
ravnateljica
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OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE
KLOPČIČEVA 1
1117 LJUBLJANA

Ravnateljica: ERNA ČIBEJ, erna.cibej@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: VESNA HAREJ, vesna.harej@guest.arnes.si
Šolska pedagoginja: JELKA ŠTRITOF, sss-os.dravlje@guest.arnes.si
Šolska psihologinja: NADA LIPLIN, sss-os.dravlje@guest.arnes.si
Knjižničarka: BARBARA KORITNIK, knji-dravlje.lj@guest.arnes.si
Vodja prehrane: JASNA ROZMAN, jasna.rozman@guest.arnes.si
Računalnikar: ANDREJ SIMČIČ, osdravlje.andrej@gmail.com
Tajnica: EVA VAVPOTIČ, tajnistvo-os.dravlje@guest.arnes.si
Računovodja: TOMAŽ KRANJC, racun-dravlje.lj@guest.arnes.si

TELEFONSKE ŠTEVILKE

ravnateljica: 507 26 00
tajništvo: 507 36 16
svetovalna služba: 510 24 95
zobna ambulanta: 510 24 90
šolski mobitel: 041 214 822
031 892 315
040 494 240
FAKS: 507 36 16
SPLETNA STRAN: www.osdravlje.si
MATIČNA ŠTEVILKA ŠOLE: 5204950000
DAVČNA ŠTEVILKA ŠOLE: 79401392
RAČUN ŠOLE: 01261 - 6030664989
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LETOS BOMO…
•

nadaljevali z aktivnostmi v projektu »Eko šola kot način življenja«,

•

že peto leto ustvarjalno sodelovali v projektu »Evropska vas«,

•

v okviru projekta »Zdrava šola« nadaljevali z vplivom na zdrav način
življenja vseh, ki hodijo v šolo,

•

znotraj projekta »Učinkovito branje« še naprej posvečali veliko
pozornost razvijanju bralnih tehnik,

•

posvečali pozornost državljanski vzgoji in domoljubju ter nadaljevali s
spodbujanjem učencev za pomoč sočloveku pri humanitarnih akcijah,

•

kot že vrsto let doslej organizirali šole v naravi in raziskovalne tabore v
vseh razredih in tako učencem ponudili možnost živeti v naravi in z
njo,

•

s posebnimi programi nadaljevali z delom z učenci, ki smo jih spoznali
za nadarjene v preteklih šolskih letih, in z učenci s posebnimi
potrebami, ki imajo težave v razvoju,

•

spodbudili še več učencev k raziskovalni dejavnosti in jim nudili
pomoč pri izdelavi raziskovalnih in projektnih nalog,

•

med razrednimi urami nadaljevali s posebnimi programi za zmanjšanje
nasilja in izboljšanje medsebojnih odnosov med učenci,

•

nadaljevali s sodelovanjem na različnih natečajih in še naprej
spodbujali ustvarjalnost učencev,

•

nadaljevali z izvajanjem interesnih dejavnosti tudi ob sobotah, s
šolskimi plesi ob posebnih priložnostih in vsaj štirimi skupnimi
razrednimi urami,

•

nadaljevali s fakultativnim poukom angleščine v vseh razredih prve
triade,
izvajali projekt promocije poklicev za učence predmetne stopnje.

•

4

ŠOLSKI KOLEDAR
Datumi
01. sep. 2009
19. sep. 2009
26. okt. - 30. okt. 2009
31. okt. 2009
01. nov. 2009
25. dec. 2009
26. dec. 2009
28. dec. 2009 - 31. dec. 2009
01. jan. 2010 - 02. jan. 2010
29. jan. 2010
08. feb. 2010
12. feb. in 13. feb. 2010
15. feb. 2010 - 19. feb. 2010
5. apr. 2010
27. apr. 2010
26. apr. 2010 - 30. apr. 2010
01. maj – 02. maj 2010
14. jun. 2010
15. jun. 2010
16. jun. – 28. jun. 2010
24. jun. 2010
26. jun. – 9. jul. 2010
18. avg. – 31. avg. 2010

Aktivnosti
ZAČETEK POUKA
7. SONČKOV DAN – dan šole, nadomeščanje
namesto 26. aprila 2010
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBD.
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA V SRED. ŠOLAH
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
VALETA
ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE 9. r.
IZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDA
ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE OSTALIH
RAZREDOV, RAZDELITEV SPRIČEVAL
PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI

Vzgojno-izobraževalno delo bomo po obveznem predmetniku izvajali v dveh
ocenjevalnih obdobjih.
OCENJEVALNO
OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra 2009
do 29. januarja 2010

28. januar 2010

drugo

od 1. februarja 2010
do 15. junija oziroma
24. junija 2010

10. junij 2010
22. junij 2010
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NAŠA PRIČAKOVANJA DO UČENCEV
Temeljni namen šole je pridobivanje znanja z različnih področij. Vsak učenec ima priložnost
pokazati svoje sposobnosti in začutiti lastno vrednost.
Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. Da bi bili čim bolj uspešni in da ne bi bilo neprijetnega
prekinjanja dela ter odvečnega opozarjanja, od vas pričakujemo:
• da aktivno sodelujete pri pouku in si tako pridobite več znanja in da se boste po pouku vključili
v ponujene oblike dodatnih dejavnosti,
• da boste napisali domače naloge in se pripravili na naslednji šolski dan,
• da pravočasno prihajate v šolo z vso potrebno opremo, da mirno počakate na začetek pouka,
• da imate spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične
pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
• da se med seboj kulturno pogovarjate, brez žaljivk ali kletvic, da se med seboj pozdravljamo in
da pozdravljate tudi obiskovalce, saj so naši gostje,
• da v jedilnico vstopate le učenci, ki imate tam malico ali kosilo, da mirno pojeste svoj obrok
hrane in da imate spoštljiv odnos do hrane in kuhinjskega osebja,
• da boste imeli do šolske lastnine spoštljiv odnos in da boste do svojih osebnih stvari skrbni in
boste spoštovali lastnino drugih,
• da bomo skupaj skrbeli za čisto okolje v šoli in izven nje,
• da poiščete pomoč pri razredniku ali v svetovalni službi, če vas kdo razjezi ali se počutite
ogroženega.
V vzgojenm načrtu, ki smo ga skupaj ustvarjali v preteklem šolskem letu, so podrobneje določena
pravila. Pričakujemo, da se boste načrta in pravil držali.
Še nekaj:
Prizadevajmo si, da bomo v svoj besednjak vnesli besede:
DOBER DAN, NASVIDENJE, PROSIM, HVALA, OPROSTITE.

NAŠA PRIČAKOVANJA DO STARŠEV
Šola lahko pomaga vzgajati, ne more pa prevzemati vloge družine. Ker eni in drugi želimo pomagati
našim otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni, moramo šola in starši dobro sodelovati.
Od vas pričakujemo, da boste:
•
redno prihajali na govorilne ure, roditeljske sestanke in ostale oblike sodelovanja,
•
skrbeli, da bo vaš otrok redno in točno obiskoval šolo,
•
kontrolirali otroka, da bo prinašal v šolo potrebno opremo in pripomočke,
•
podpirali svojega otroka pri delu za šolo,
•
redno obveščali šolo o vseh posebnostih in težavah, ki bi lahko vplivale na delo in vedenje
otroka v šoli,
•
otrokovo odsotnost zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga pravočasno sporočili ter
opravičili osebno ali v pisni obliki najkasneje v petih dneh po prihodu otroka v šolo. Če otrok
izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva zdravniško potrdilo.
•
vnaprej napovedali razredniku odsotnost (ministrovi dnevi) med poukom do 5 dni (več kot 5
dni pa ravnateljici) in se z njim dogovorili, kako bo otrok nadoknadil zamujeno,
•
sproti poravnavali vse obveznosti do šole,
•
spoštovali hišni red in se ga držali.
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UČITELJI
1. triletje in 2. triletje do 5. razreda
Razred
1. a
1. b
1.a, 1.b
2. a

Razrednik
Vesna KRAMER
Alenka OSTERMAN do
19.10./Nataša TOMEC E.
Maja NOVAK

2. b
3. a
3. b
4. a

Helena PEGAN
Urška DOLINAR
Alenka MOLK
Vikica HVALEC – Z.

4. b
5. a
5. b

Alenka BALON
mag. Vanja SORJAN
Petra PIVEC

2. triletje in 3. triletje
Razred
Učitelj/razrednik
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b

NR 9. b
NR 6. a
NR 9. a
NR 8. a
NR 7. b
NR 8. b

NR 6. b
NR 7. a

Tjaša MILIJAŠ
Brigita HORVAT
Jasna ROZMAN
Lidija RUPNIK
Jelka ČERNE
Nevenka MOŽEK
Vesna HAREJ
Nives ZAVODNIK
Milena GRUBELNIK K.
Milojka BADALIČ
mag. Danilo DOMINC
Jernej GLASER
Magdalena GLAVAČ
Tanja KOGOJ
Barbara KORITNIK
Andreja KOZLEVČAR
Nada LIPLIN
Darija POCHYLA
Andrej SIMČIČ
Jelka ŠTRITOF
Zvonka VUJEVIĆ PRISLAN
Nataša ZUPANČIČ

Drugi učitelj v razredu,
podaljšanem bivanju

Govorilna
ura

Lučka ČERNUTA
Sena VOLOVŠEK
Milena BUKOVEC
Tia Stojanka DONČIĆ
Vesna FARKAŠ/
Alenka OSTERMAN
Marjetka MAGISTER-DERLINK
delitev razreda
Jurij KALAN
Andrej SIMČIČ do 10.5./
Barbara ERŽEN
Magdalena GLAVAČ

Poučuje predmete
TJA
MAT, TIT, IP
KEM, GOS, IP, VP
SLO, IP
ŠVZ
TJA, IP
MAT, FIZ
MAT, FIZ, IP
GEO, DIE, OPB
SLO
ŠVZ, TIT, IP
NAR, BIO
ZGO, OPB
LVZ, OPB, IP
KNJ, SLO
GVZ, MPZ, OPZ
ŠSS, DSP
TJA
OID, IP, OPB
ŠSS, DSP/PUT
DSP/PUT
DSP/PUT

Individualna GU

STIKI MED STARŠI IN ŠOLO
Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki med šolskim letom bodo informativni (življenje in delo skozi šolsko leto),
tematski (predavanja na različne teme; šola v naravi, končni izlet …), interesni (učenci s posebnimi
potrebami, poklicno usmerjanje ...) in problemski (učni uspeh, vedenjske težave ...).
V vsakem oddelku bodo organizirani vsaj trije roditeljski sestanki po dogovoru med razrednikom in
starši.
Prvi roditeljski sestanek:
•
za starše učencev od 1. do 5. razreda bo 3. septembra 2009 ob 17.00 uri,
•
za starše učencev od 6. do 9. razreda bo 3. septembra 2009 ob 18.00 uri.
Drugi roditeljski sestanek bo 11. februarja 2010.
Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, kjer se boste sproti seznanjali z
učnim napredkom vašega otroka. Le tako boste lahko svojemu otroku pravočasno priskočili na
pomoč in se izognili nezaželjenim posledicam.

Individualne govorilne ure
Vsi učitelji bodo imeli govorilno uro tudi v dopoldanskem času. Takrat se boste lahko starši osebno
ali po telefonu pogovorili o učno-vzgojni problematiki oziroma delu posameznega učenca.
Razpored govorilnih ur boste izvedeli na uvodnem roditeljskem sestanku.
Če bo učitelj v času dopoldanske govorilne ure razporejen za nadomeščanje, lahko starši pričakujete,
da bo vaš pogovor časovno omejen ali pa se boste dogovorili za nov termin.

Skupne govorilne ure
Starši imate možnost govoriti z vodstvom šole, svetovalnimi delavci in vsemi učitelji, ki poučujejo v
odddelku, od 17.00 do 19.00 ure v naslednjih dnevih:
•
•
•
•
•
•

22. oktober 2009
03. december 2009
14. januar 2010
18. marec 2010
15. april 2010
20. maj 2010

K popoldanskim govorilnim uram se boste lahko starši najavili z vpisom na poseben list, ki bo visel
na vratih, kjer bo posamezni učitelj izvajal govorilne ure. Z vpisom boste starši rezervirali termin.
Predhodno najavljeni starši bodo imeli prednost.

Druge oblike stikov
Med šolskim letom bomo izvedli več predavanj in odprtih srečanj z učitelji, učenci in strokovnjaki
posameznih področij ter drugih oblik sodelovanja, kot so:
•
dan šole – Sončkov dan, ki bo 19.9.2009: delavnice za učence, razstave, tekmovanja,
•
novoletni sejem, ki bo 3.12.2009,
•
Evropska vas – proslava, ki bo 22.4.2010 v šoli in 8.5.2010 v mestu,
•
tradicionalni koncert in revija pevskih zborov, ki bo 27.5.2010,
•
prireditev ob zaključku šolskega leta, ki bo 22.6.2010
•
razredne proslave in prireditve za starše, delavnice za šolske novince ob vpisu in
družabno srečanje, spremstva na izletih in ekskurzijah ter sodelovanje pri pouku in
dnevih dejavnosti.
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PREDMETNIK
Število ur/teden (dni/leto) po predmetih in razredih
Predmet
Obvezni program
Slovenščina
Matematika
Angleški jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Družba
Geografija
Zgodovina
Državljanska in domovinska
vzgoja ter etika

1.

2.

3.

4.

6
4
2
2
-

7
4
2
2
-

7
5
2
2
-

5
5
2
2
1,5
2
-

Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
3
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
3
3
3
3
IZBIRNI PREDMETI 1
2
Oddelčna skupnost
0,5
Kulturni dnevi
4
4
4
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
Tehniški dnevi
3
3
3
4
Športni dnevi
5
5
5
5
Razširjeni program
Pomoč otrokom s
0,5 0,5 0,5 0,5
posebnimi potrebami
Dopolnilni in dodatni pouk
1
1
1
1
Interesne dejavnosti
2
2
2
2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šola v naravi
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Razred
5.
6.

7.

8.

9.

5
4
3
2
1,5
3
-

5
4
4
1
1
1
1
-

4
4
4
1
1
2
2
1

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

4,5
4
3
1
1
2
2
-

3
1
3

2
2
1,5
3

-

0,5
3
3
4
5

0,5
3
3
4
5

3
1
2
2/1
1
0,5
3
3
4
5

2
2
1,5
1
2
2/1
1
0,5
3
3
4
5

2
2
2
2
2/1
1
0,5
3
3
4
5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem
znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.
Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu
tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno.
Ob koncu drugega obdobja šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje
znanja iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.
Ob koncu tretjega obdobja šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci
izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta.
Šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Koledar
01. sep. 2009

Aktivnost

28. maj 2010
31. maj 2010

Objava sklepa ministra o izboru največ štirih predm. za določitev tretjega
predmeta, iz katerega bodo učenci 9. r. opravljali NPZ
Objava sklepa ministra o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z
nacionalnim preverjanjem znanja iz 3. predmeta
REDNI ROK
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v
učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
Možnost poizvedbe: za 6. razred v šoli, za 9. razred na OE ZRSŠ
Samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih
razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku
NAKNADNI ROK - NPZ iz matematike
NAKNADNI ROK - NPZ tretjega predmeta

01. junij 2010

NAKNADNI ROK - NPZ slovenščine

01. junij 2010

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za 6. razred

10. junij 2010

Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda

11. junij 2010

Možnost poizvedbe za učence 9. razreda na OE ZRSŠ

01. marec 2009
04. maj 2009
05. maj 2010
10. maj 2010
11. maj 2010
27. maj 2010

ŠOLA V NARAVI
Nekatere vsebine naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dni izvajamo v obliki
prijetnega življenja in dela v naravi od 1. do 9. razreda.
V želji, da bi se čim več učencev udeležilo dejavnosti v naravi, Ministrstvo za šolstvo in
šport iz državnega proračuna namenja sredstva za pomoč pri plačilu šole v naravi v 4.
razredu tistim učencem, za katere starši ne morejo poravnati celotne cene. V času
osnovnega šolanja ima učenec pravico do take pomoči samo enkrat.
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Naši učenci pa pridobivajo še dodatna sredstva z zbiranjem starega papirja in drugimi
humanitarnimi akcijami. Z zbranim denarjem delno pomagajo učencem iz socialno
šibkejših družin. Višino dodeljene subvencije določi šolska komisija na podlagi
naslednjih kriterijev: prejemanje denarne socialne pomoči, višina dohodkov na
družinskega člana, višina otroških dodatkov, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v
družini, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifičnosti v družini.
Razred

Dejavnost

1. raz.

Naravoslovni tabor

2. raz.

Naravoslovni tabor

3. raz.

Zimska šola v naravi

4. raz.

Plavalna šola v naravi

5. raz.

Planinska šola v naravi

Lokacija
Mladinsko
klimatsko
zdravilišče (Rakitna)

Termin
3 dni
10. – 12.5.2010
3 dni

6. raz.
7. raz. in
8. raz.

Zimska šola v naravi
Naravoslovnomatematični tabor

CŠOD Medved
(Medvedje Brdo)
Počitniški dom Zambratija
(ZPM Lj – Moste)
Koča na Gozdu
(Vršič)
CŠOD Planica
(Planica)
Počitniški dom Zambratija
(ZPM Lj – Moste)

5 dni
5 dni
Junij 2010
5 dni
1.6. – 5.6.2010
5 dni
5.1. – 9.1.2010
5 dni
21.9. – 25.9.09

DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi
Učenci bodo spoznali različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja ter
vrednote človeške družbe in jih med seboj povezali. Pri izvajanju kulturnih dni so
učenci aktivni, to pomeni, da dejavnosti načrtujejo ter izvajajo, doživljajo in se izražajo.
Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolcev in sošolk ter
odraslih. Na kulturnih dnevih bodo učenci razvijali ustvarjalnost, sposobnost dojemanja
spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik,
zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine, posebno še
doživljanje vseh zvrsti umetnosti ter sposobnost prepoznavanja, razumevanja in
vrednotenja slovenske in svetovne kulturne dediščine.
•

V zadnejm tednu pred božičem bodo imeli vsi učenci kulturni dan –
ogled gledališke predstave.

1. RAZRED
01. september
november
marec

DEJAVNOST
sprejem prvošolcev
Gal v galeriji
Mestni muzej
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VODJA
TIM 1. razreda
Sena Volovšek
Lučka Černuta

2. RAZRED
oktober
april
junij

Glasbena matineja - CD
Gledališka pred. - Jože Pengov
Zaključna prireditev za starše

Maja Novak
Alenka Molk
Maja Novak

3. RAZRED
22. oktober
17. junij
junij

Glasbeno likovna delavnica
Po Prešernovih stopinjah
Zaključna prireditev za starše

Urška Dolinar (CŠOD)
Razredničarki (CŠOD)
Urška Dolinar

4. RAZRED
september
03., 05. junij

Srednjeveška Škofja Loka
Po Prešernovih stopinjah

Alenka Balon
Razredničarki (CŠOD)

5. RAZRED
25. september
25. marec

Tehniški muzej Bistra - Tkanje
Mesto Ljubljana

Petra Pivec (CŠOD)
Petra Pivec (CŠOD)

6. RAZRED
18. november
maj

Koncert; Umetnost na slovenskem
Eko kmetija - Ekskurzija

Kozlevčar, Kogoj
Magdalena Glavač

7. RAZRED
6. oktober
18. november

Ekskurzija – Dolenjska
Koncert; Umet. popotov. po baroku

Lidija Rupnik
Kozlevčar, Kogoj

8. RAZRED
6. oktober
18. november

Ekskurzija – Gorenjska
Koncert; Mitologija – evrop. zbirka

Milojka Badalič
Kozlevčar, Kogoj

9. RAZRED
6. oktober
18. november

Ekskurzija – Koroška
Koncert; Celica - Metelkova

Milena Grubelnik K.
Kozlevčar, Kogoj

Naravoslovni dnevi
Učenke in učenci povezujejo naravoslovne vsebine in posamezne predmete z
neposrednim opazovanjem in aktivnostmi na terenu v naravi. Večina naravoslovnih dni
bo v jesenskih mesecih ali spomladi. Večina dni šole v naravi (ŠN) je posvečena
naravoslovnim aktivnostim. Učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo
teoretično znanje, ki so ga pridobili pri pouku. Dejavnosti jih spodbujajo k
samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja. Učenci aktivno
opazujejo, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave. Intenzivno doživljajo
naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave,
življenja in dela, spoznavajo pomen varovanja zdravja in okolja.
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1. RAZRED
oktober
10. maj
11. maj

DEJAVNOST
ZOO Ljubljana
Gozd – Rakitna – v okviru ŠN
Kmetija – Rakitna – v okviru ŠN

2. RAZRED
september
19. november
junij

Prirodoslovni muzej
Arboretum
Narav. vsebine - v okviru ŠN

Maja Novak
Helena Pegan (CŠOD)
Maja Novak

3. RAZRED
oktober
4. januar
5. januar

ZOO
Preživetje v naravi – v oviru ŠN
Narava pozimi – v okviru ŠN

Alenka Molk
CŠOD Medvedje Brdo
CŠOD Medvedje Brdo

4. RAZRED
oktober
junij
junij

ZOO
Rastl. primor. sveta - v okviru ŠN
Naplavine – v okviru ŠN

Alenka Balon
Vikica H. Zibelnik
Vikica H. Zibelnik

5. RAZRED
12. oktober
junij
18. junij

Arboretum
Rastlin. v gorah – v okviru ŠN
Kraški rob

Petra Pivec (CŠOD)
mag. Vanja Sorjan
Petra Pivec (CŠOD)

6. RAZRED
11. januar
12. januar
maj

Vzorci pri matematiki matematiki
Naravoslovne delav. – v okviru ŠN
Obisk EKO kmetije; Ekskurzija

Nives Zavodnik
Nives Zavodnik
Glaser, Glavač

7. RAZRED
21. september
22. september
23. september

Živali v morju – v okviru ŠN
Rastlinstvo ob morju – v okviru ŠN
Valovanje – v okviru ŠN

Jernej Glaser
Jernej Glaser
Nives Zavodnik

8. RAZRED
21. september
22. september
23. september

Merjenje v fiziki – v okviru ŠN
Ozvezdja – v okviru ŠN
Optika – v okviru ŠN

Nives Zavodnik
Vesna Harej
Nives Zavodnik

9. RAZRED
september
11. junij
14. junij

Pitagorov izrek
Magnetizem
Medsebojni odnosi

Brigita Horvat
Vesna Harej
Vesna Harej
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VODJA
Lučka Černuta
Vesna Kramer
Vesna Kramer

Tehniški dnevi
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj
oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov,
raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o
tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob
oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične
rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije.
•
Vsi učenci bodo imeli v soboto, 19. septembra, 1. tehniški dan – 7.
Sončkov dan.
•
Vsi učenci od 5. – 9. razreda bodo imeli v torek, 13. oktobra, tehniški dan
posvečen prometu – prometni dan.
1. RAZRED
23. oktober
22. april

DEJAVNOST
Tehniški muzej Bistra
Eko in EU vas - delavnica

VODJA
Vesna Kramer (CŠOD)
TIM 1. razreda

2. RAZRED
13. oktober
22. oktober

Prometni dan
Od zrna do kruha - Bistra

Brigita Horvat
Helena Pegan (CŠOD)

3. RAZRED
2. december
22. april

Novoletni bazar
Eko in EU vas - delavnica

TIM 3. razreda
Marjetka M. Derlink

4. RAZRED
november
22. april
junij

Zdrava prehrana
Obdelava lesa
Dan in noč – v okviru ŠN

Jasna Rozman
Vikica H. Zibelnik
Alenka Balon

Vozli, bivaki – v okviru ŠN
Kolesarski izpit

Jasna Rozman
TIM 5. razreda

Ročna izdelava papirja
Izdelki iz lesa – SLŠ Postojna

Brigita Horvat
Brigita Horvat

Izdelava knjigice
Pečarstvo, zidarstvo - SGGEŠ

Brigita Horvat
Brigita Horvat

SŠTSŠ Ljubljana - elektotehnika
SŠGM Ljubljana - multimedija

Brigita Horvat
Brigita Horvat

Rudnik Velenje
Predaja ključa

Milena Grubelnik K.
Nives Zavodnik

5. RAZRED
junij
junij
6. RAZRED
6. oktober
april
7. RAZRED
18. november
januar
8. RAZRED
november
februar
9. RAZRED
6. oktober
junij
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Športni dnevi
Učenci na športnih dnevih zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in
ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje,
spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo samozavest in pridobivajo trajne športne
navade. Učenci se seznanijo z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom za prosti
čas. Usposabljajo se za športne dejavnosti. Ob povezavi z zdravstveno vzgojo in
naravoslovnimi dnevi se zavejo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo
spoštovanje do narave ter začutijo njihovo medsebojno povezanost.
•
•

Vsi učenci bodo imeli 4. septembra 1. športni dan – duatlon: kros,
plavanje.
Vsi učenci od 1. do 5. razreda bodo imeli 7. maja 2010 športni dan –
pohod po POTI.

1. RAZRED
januar
april
12. maj
30.11.- 11.12.
2. RAZRED
januar
junij
3. RAZRED
oktober
6. januar
junij
16.11.-27.11.
4. RAZRED
januar
junij
junij
5. RAZRED
februar
junij
junij
6. – 9. RAZRED
30. september
2. februar
04. marec

DEJAVNOST
Igre na snegu
Rolanje in kolesarjenje
Planinski pohod – v okviru ŠN
PLAVALNI TEČAJ – 10-urni

Jurij Kalan
Vodja ŠN
Agencija za šport Ljubljana

Igre na snegu
Planinski pohod – v okviru ŠN
Plavanje – Atlantis

Maja Novak
Maja Novak
Jurij Kalan

Planinski izlet
Tek na smučeh – v okviru ŠN
Polhograjski hribčki - pohod
PLAVALNI TEČAJ – 20-urni

Urška Dolinar
Urška Dolinar (CŠOD)
Alenka Molk
Agencija za šport Ljubljana

Zimski pohod - Tamar
Športne igre – v okviru ŠN
Plavanje – v okviru ŠN

Alenka Balon
mag. Danilo Dominc
mag. Danilo Dominc

Plesna delavnica
Pohod/Sleme – v okviru ŠN
Pohod/izvir Soče – v okviru ŠN

mag. Vanja Sorjan
Jasna Rozman
Jasna Rozman

Pohod: Blejska koča/Uskovnica
Smučanje - Vogel
Smučanje - Krvavec
Športne igre - v okviru ŠN

Jelka Černe
mag. Danilo Dominc
Jelka Černe
vodja ŠN
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VODJA

IZBIRNI PREDMETI
Novela ZOŠ na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka tedensko,
lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh
ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec, ki obiskuje glasbeno
šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih
v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. V šolskem letu 2009/2010 bodo učenci 7., 8. in 9.
razreda obiskovali 18 različnih izbirnih predmetov, ki so razporejeni v dva sklopa.
Družboslovno-humanistični izbirni predmeti:
likovno snovanje (LS1, LS2, LS3), poučuje Tanja Kogoj,
nemščina (TIN1, TIN2, TIN3), poučuje Nevenka Šušteršič,
italijanščina (II2, II3), poučuje Nevenka Šušteršič,
vzgoja za medije - televizija (VMT), poučuje Lidija Rupnik.
Naravoslovno-tehnični izbirni predmeti:
raziskovanje domače okolice (RDO), poučuje Jernej Glaser,
obdelava gradiv - umetne snovi (OGU), poučuje Brigita Horvat,
načini prehranjevanja (NPH), poučuje Jasna Rozman,
urejanje besedil (UBE), poučuje Andrej Simčič/ Barbara Eržen,
multimedija (MME), poučuje Andrej Simčič/ Barbara Eržen,
računalniška omrežja (ROM), poučuje Andrej Simčič/ Barbara Eržen,
izbrani šport - odbojka (2 skupini), poučuje mag. Danilo Dominc,
izbrani šport – košarka, poučuje Jelka Černe,
šport za sprostitev (2 skupini), poučuje Jelka Černe.

JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE
Jutranje varstvo
V jutranjem varstvu učenci od 1. do 5. razreda ob igri, branju in ustvarjalnem delu
počakajo na začetek pouka. Jutranje varstvo je organizirano v igralnici v pritličju od 6.00
do 8.00 ure.
V tem času lahko učenci prejmejo tudi zajtrk.
Podaljšano bivanje
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega
bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri
kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Samostojno in pod pedagoškim
vodstvom se seznanjajo s tehnikami učenja ter se navajajo na skupno delo in življenje,
svoje socialne potrebe in želje usklajujejo z drugimi. Podaljšano bivanje je nadgradnja
dopoldanskega programa in je organizirano skladno s predmetnikom.
Tudi učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, morajo doma rešiti še kakšno nalogo,
brati in se pogovarjati s starši.
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KOLEDAR TEKMOVANJ V ZNANJU
Učenci bodo imeli možnost sodelovanja na spodaj naštetih tekmovanjih s področja znanj
oz. športa. Po objavi datumov učenec sam zapiše datume tistih tekmovanj, ki se jih bo
udeležil. V tabeli je na dnu prostor za pripis tekmovanj, ki pred nastankom publikacije še
niso bila določena.
Naziv
tekmovanja
slovenščina
angleščina
nemščina
matematika
fizika
logika
biologija
kemija
zgodovina
angleška BZ
nemška BZ
razvedrilna
matematika
Turizmu pomaga
lastna glava

Šolsko
tekmovanje
8. 12. 2009
26. 11. 2009
27. 11. 2009
18. 3. 2010
3. 3. 2010
25. 9. 2009
22. 10. 2009
25. 1. 2009

Regijsko
tekmovanje
2. 2. 2010
28. 1. 2010
31. 3. 2010
26. 3. 2010

Državno
tekmovanje
20. 3. 2010
10. 3. 2010
29. 1. 2010
17. 4. 2010
10. 4. 2010
17. 10. 2009
4. 12. 2009
13. 3. 2010

17. 3. 2010
10. 2. 2010
7. 9. 2009

25. 9. 2009
Od 2. 3. do 9. 3.
2010

INTERESNE DEJAVNOSTI
Zaželjeno je, da vsak učenec obiskuje en krožek, kjer se lahko sprošča in razvija svoje
sposobnosti ter interese. Vključitev v interesno dejavnost je prostovoljna, vendar pa
pričakujemo, da jo bo učenec po prijavi obiskoval ves predvideni čas.
JEZIKOVNO - UMETNOSTNO
PODROČJE
BRALNA ZNAČKA
(1. – 9. r.)
SLOVENŠČINA ZA TUJCE
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (4. – 9. r.)
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
(7. – 9. r.)
EKO BRALNA ZNAČKA
(5. – 9. r.)
ANGLEŠKE URICE - fakult. pouk (1. – 3. r.)
»STORYTELLING«
(3. – 4. r.)
GLASBENA PREPEVALNICA
(1. r.)
LIKOVNI KROŽEK
(2. - 5. r.)
PRAVLJIČNE MINUTKE
(1. - 3. r.)
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MENTOR/
KOORDINATOR
Razredne učiteljice in slavistke
Alenka BALON
T. MILIJAŠ, N. ŠUŠTERŠIČ
Nevenka ŠUŠTERŠIČ
Barbara KORITNIK
Darija POCHYLA
Tjaša MILIJAŠ
Andreja KOZLEVČAR
Tanja KOGOJ
Alenka MOLK

DAN
URA

LUTKOVNO DRAMSKI KROŽEK
DRAVELJČEK – šolski časopis
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
LIKOVNI KROŽEK
DRAMSKI KROŽEK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
ANSAMBELSKA IGRA

(1. – 3. r.)
(1. – 3. r.)
(2. – 5. r.)
(6. - 9. r.)
(6. - 9. r.)
(6. – 9. r.)
(4. – 9. r.)

Marjetka MAGISTER D.
Sena VOLOVŠEK
Razredne učiteljice
Andreja KOZLEVČAR
Tanja KOGOJ
Lidija RUPNIK
Andreja KOZLEVČAR
Andreja KOZLEVČAR

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE
SOCIALNE IGRE
(1. - 3. r.)
TURISTIČNI KROŽEK
(4. - 9. r.)
FOTOREPORTERSKI KROŽEK (1. - 5. r.)
FOTOREPORTERSKI KROŽEK (6. - 9. r.)
MLADI RAZISKOVALEC
(6. - 9. r.)
ZGODOVINSKI KROŽEK
(8. - 9. r.)
ŠOLSKA SKUPNOST IN
ŠOLSKI PARLAMENT
(1. - 9. r.)
DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA (3. – 5. r.)

Milena GRUBELNIK K.
Magdalena GLAVAČ
Zvonka VUJEVIĆ PRISLAN
Milena GRUBELNIK K.
Jurij KALAN

NARAVOSLOVNO – TEHNIČNO
PODROČJE
LOGIKA, RAZVEDR. MAT.
(4. - 9. r.)
OD POSKUSA DO IZDELKA
(2. - 4. r.)
MATEMATIČNI KENGURU
(1. - 9. r.)
EKO KVIZ
(4. - 5. r.)
EKO KROŽEK
(6. – 9. r.)
USTVARJALNE URICE
(6. – 9. r.)
ELEKTROTEHNIKA
(8. – 9. r.)
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
(8. – 9. r.)

IZVAJALEC
Vesna HAREJ
Vesna HAREJ
aktiv matematikov
Petra PIVEC
Jernej GLASER
Brigita HORVAT
Brigita HORVAT
Brigita HORVAT

ŠPORTNO PODROČJE
NOGOMET – mlajša skupina
(2. - 3. r.)
NOGOMET – srednja skupina
( 4. r.)
ŠPORTNE URICE
(1. r.)
MALA ŠOLA JUDA
(1. - 3. r.)
MALA ŠOLA TENISA
(1. - 3. r.)
NAMIZNI TENIS
(1. - 5. r.)
BADMINTON
(1. - 5. r.)
PLESNI ŽIV ŽAV
(3. - 8. r.)
KOLESARSKI KROŽEK
(5. r.)
PROMETNI KROŽEK
(6. - 9. r.)
KOŠARKA
(mlajše in starejše učenke)
ODBOJKA
(mlajše in starejše učenke)
KARATE
RITMIČNA GIMNASTIKA

IZVAJALEC
mag. Danilo DOMINC
mag. Danilo DOMINC
Jelka ČERNE
ZUNANJI SODELAVCI
ZUNANJI SODELAVCI
Jurij KALAN
Jurij KALAN
mag. Vanja SORJAN
razredničarki
Brigita HORVAT
ŽKK Šentvid
ŽOK Šentvid
Karate klub FORUM
ŠD ŠPIČKA
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IZVAJALEC
Urška DOLINAR
mag. Vanja SORJAN

DAN
URA

DAN
URA

DAN
URA

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Pedagoginja in socialna delavka: Jelka Štritof
Psihologinja: Nada Liplin
Svetovalni delavki sta na voljo staršem in učencem vsak delovni dan od 8.00 do 15.00
ure in v času skupnih govorilnih ur.
Svetovalne dejavnosti šolske svetovalne službe (ŠSS) zajemajo delo z učenci, starši in
učitelji na področjih učenja in poučevanja, vzgoje in discipline, medsebojnih odnosov in
razredne klime, osebnega in socialnega razvoja.
Šolska svetovalna služba (ŠSS):
•
vpisuje in sprejema šolske novince,
•
poklicno usmerja in svetuje učencem in njihovim staršem, jih informira o
možnostih šolanja in pogojih vpisa, o štipendijah ter pomaga pri vpisu,
•
vodi, spremlja, izvaja in koordinira delo z učenci s posebnimi potrebami
(učenci s težavami, nadarjeni učenci),
•
ureja prepis z ene šole na drugo,
•
skrbi za subvencioniranje šolske prehrane in drugih dejavnosti,
•
vodi, koordinira ali sodeluje v projektih in programih, s katerimi želimo
izboljšati kvaliteto dela in življenja v šoli.
Želimo si, da ŠSS ne bi bila mesto, kamor se gre po kazni, z vprašanjem: »Kaj sem pa
naredil-a?« Zato navajamo nekaj morebitnih težav, ob katerih učenci obiščite svetovalno
službo:
•
strah me je spraševanja, imam tremo, doma znam, ko sem vprašan-a, pa vse
pozabim,
•
ne znam se učiti, ne morem se zbrati, pripraviti se k učenju,
•
ne vem, ali sem dovolj sposoben/na za nadaljevanje šolanja, na katero srednjo šolo
naj grem, kakšen poklic naj si izberem,
•
bojim se šole, slabih ocen, učitelj-ica me ima “na piki”,
•
starši me ne razumejo, preveč pričakujejo od mene,
•
rad-a bi bil-a bolj samozavesten-na,
•
občutek imam, da sem »grdi raček«, vsi drugi so uspešnejši, lepši, bolj priljubljeni,
•
pogosto me boli glava, trebuh, ne morem spati,
•
ne vidim pravega smisla v življenju, čisto sem »na tleh«,
•
sošolci me zbadajo, se norčujejo iz mene, se nočejo družiti z mano,
•
starejši vrstniki me nadlegujejo, mi grozijo, me izsiljujejo,
•
rad-a bi pomagala sošolcu/ki, ki ima težave z vrstniki, starši, učitelji, ki preizkuša
droge ali ima težave s prehranjevanjem (strada, bruha),
•
ali preprosto: Rad-a bi, da mi nekdo za trenutek prisluhne!
Starši, ob navedenih in podobnih težavah vašega otroka ali kadar imate sami težave z
otrokom, pa se v šolski svetovalni službi oglasite tudi vi.
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UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Specialna pedagoginja: Nataša Zupančič
Socialna pedagoginja: Zvonka Vujević Prislan
Učenci z učnimi težavami
Zakon o osnovni šoli omogoča otrokom s posebnimi potrebami usmerjanje v
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Starši,
ki jih zanima, ali bi bil njihov otrok do take pomoči upravičen, se lahko oglasijo na
razgovor v šolski svetovalni službi, kjer bodo dobili vse potrebne informacije in napotke
glede pridobivanja pomoči. Za otrokov optimalni razvoj je smiselno, da to storijo čim
prej po zaznavanju težav.
Na podlagi odločbe o usmeritvi za posameznega učenca bodo pomoč izvajali specialna
pedagoginja, psihologinja, pedagoginja ali učitelji. Glede na ugotovljene težave bomo za
vskega učenca izdelali individualiziran program dela z vključenimi prilagoditvami. Pri
izdelavi in potrditvi programa sodelujejo tudi starši in učenec.
Delo v šoli bo potekalo po urniku tako, da bodo učenci nemoteno prehajali od rednega
pouka k individualnemu in obratno ali pa mu bo strokovni delavec nudil pomoč znotraj
pouka v obliki asistence v razredu. Otrok s težavami potrebuje veliko spodbud in
podpore ter dosledno delo tudi doma, zato je potrebno stalno sodelovanje med starši in
šolo.
Nadarjeni učenci
Po Konceptu za okrivanje in delo z nadarjenimi učenci med nadarjene štejemo tiste
otroke in mladostnike, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem,
ustvarjalnem, učno-akademskem, vodstvenem in/ali psihomotoričnem področju in ki
poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali delo z učenci, ki smo jih spoznali za
nadarjene v preteklih letih in smo za njih izdelali individualizirane programe. Poglavitna
skrb bo namenjena prilagajanju oblik in metod dela med samim poukom, glede na
področja nadarjenosti pa bomo s posamezniki izvajali še dodatne aktivnosti izven pouka.
Nadaljevali bomo tudi z odkrivanjem nadarjenih učencev, predvsem tistih, ki obiskujejo
četrti razred. Učence, ki jih predlagajo posamezni učitelji, bomo s soglasjem staršev
identificirali s predpisanimi instrumenti, upoštevali bomo tudi morebitne dosežke. Za
učence, pri katerih bomo ugotovili nadarjenost na enem ali več področjih, bomo izdelali
individualiziran program in ga bomo v soglasju z učencem in njegovimi starši začeli tudi
izvajati.
Za učence od 6. do 9. razreda bomo izvedli raziskovalni tabor za nadarjene učence.
Raziskovalno delo bo obogateno z najrazličnejšimi dejavnostmi. Potekal bo v domu ZPM
Ljubljana – Moste v Zambratiji od 21.9. – 25.9.2009.

20

ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD
Knjižničarka: Barbara Koritnik
Šolska knjižnica je bogato založena s knjigami in revijami. Odprta je vsak delovni dan
razen srede od 11.00 - 14.30 in v času skupnih govorilnih ur. V tem času je na voljo
tudi čitalnica.
Starši vsako leto naročijo učbenike v šolskem učbeniškem skladu v mesecu maju. Ob
pričetku šolskega leta učenec prejme naročeni učbeniški komplet v šoli ter ga vrne ob
koncu šolskega leta. Izposoja je brezplačna, v primeru uničenega ali izgubljenega
učbenika je potrebno poravnati polno ceno učbenika.
Napotki obiskovalcem knjižnice
•
Knjižnica je prostor, kjer si izposojamo knjige, beremo, izdelujemo seminarske
naloge in plakate, ni pa namenjena druženju učencev po pouku.
•
V knjižnici ne smemo biti glasni, da ne motimo drugih.
•
Tudi v času prostih ur, ki jih učenci preživljajo v knjižnici, veljajo enaka pravila
obnašanja kot v času izposoje.
•
S pomočjo knjižničarke ali samostojno izberemo želeno gradivo in ga damo
knjižničarki, da ga vpiše in ga ne odnašamo brez njenega dovoljenja. Pri tem
pazimo, da gradiva ne pomešamo.
•
Na dom se izposoja le leposlovje in poljudnoznanstvena literatura. Enciklopedična
in leksikografska literatura ter periodika je namenjena za uporabo v knjižnici.
•
Izposojeno gradivo moramo vrniti v štirinajstih dneh, lahko pa ga tudi podaljšamo.
•
Gradiva za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo.
•
Za izgubljeno gradivo prinesemo: novo enako gradivo, gradivo enake vrednosti.
•
Zamudnina znaša 0,05 € dnevno za eno knjigo.

ŠOLSKA PREHRANA
Vodja prehrane: Jasna Rozman
Vodja kuhinje: Miro Zidar
V kuhinji pripravljamo: zajtrk za učence jutranjega varstva, dopoldansko malico, kosilo,
popoldansko malico.
Pogodba o nudenju šolske prehrane
V začetku šolskega leta starši učencev podpišete pogodbo o nudenju šolske prehrane, kjer
se odločite, katere obroke bo vaš otrok prejemal v šoli. Priporočljivo je, da vsak učenec
prejme v šoli vsaj en dnevni obrok. Za učence, ki imajo zdravniško potrdilo,
pripravljamo tudi dietno prehrano.
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Plačevanje prehrane
Šolsko prehrano plačujete s položnicami ali preko trajnika mesečno. Prosimo vas, da
stroške poravnate v roku. Če ugotovimo, da stroškov glede prehrane ne poravnavate
redno, vas najprej na to opozorimo, nato vašemu otroku (začasno ali trajno) prekinemo
šolsko prehrano.
Odjava prehrane
Daljše odjave prehrane (več kot mesec dni) so pisne in jih oddate v tajništvu. Krajše
odjave (bolezen ali drug opravičljiv razlog) sporočite po telefonu v tajništvo vsak šolski
dan do 9.00 ure. Odjava prehrane velja za naslednji dan, obračuna pa se v
naslednjem mesecu.
Za samo en dan izostanka cene obrokov ne odračunavamo.
Subvencioniranje šolske prehrane
Starši, ki imate težave s plačilom šolske prehrane, lahko zaprosite za subvencioniranje.
Vlogo dvignete in izpolnjeno vrnete v šolski svetovalni službi najkasneje do 18.09.2009.
Subvencioniranje velja za celo šolsko leto.
Komisija upošteva kriterije: prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih socialnega
varstva, višina dohodka na družinskega člana, višina otroških dodatkov, posebnosti v
družini (brezposelnost, dolgotrajna bolezen, stanovanjske razmere ipd.).
Šola namenja sredstva predvsem za subvencioniranje malic učencev. Za pomoč pri
plačilu kosil pa se obrnete na pristojni Center za socialno delo.

RAČUNOVODSTVO
Računovodja: Tomaž Kranjc
Stroške lahko poravnate s položnicami ali preko trajnika mesečno in na več obrokov
(šola v naravi).
Šola ima sklad prostovoljnih prispevkov. S pridobljenimi finančnimi sredstvi
financiramo nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za dvig kvalitete poučevanja.
V preteklih letih smo z donatorskimi sredstvi obogatili marsikatero učilnico z avdio in
video sredstvi ter postavili otroško igrišče.
Vsako leto starši prispevate sredstva, s katerimi nam pomagate pri posodabljanju pouka
in spodbujanju razvojne ter raziskovalne dejavnosti naših učencev, za kar se vam
zahvaljujemo.
V letošnjem šolskem letu vam bomo v oktobru, februarju in maju poslali položnice, na
katerih bo zapisan znesek, lahko pa prispevate sredstva po lastni presoji na račun šole:
01261 - 6030664989 s pripisom “Sklad prostovoljnih prispevkov”.
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ODDELČNA SKUPNOST IN SKUPNOST UČENCEV
Mentorici skupnosti učencev šole sta: Milena Grubelnik Kamenšek in Zvonka Vujević
Prislan. Mentorica skupnih razrednih ur je Lidija Rupnik.
Oddelčna skupnost (OS) je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Pri
urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z
delom in življenjem učencev.
Ure oddelčnih skupnosti (razredne ure) izvajamo ob četrtkih prvo šolsko uro. Čeprav je
po predmetniku predvidene samo pol ure na teden, na naši šoli že celo desetletje
namenjamo temu delu celo šolsko uro. Ugotavljamo, da smo s tem načinom dela
zmanjšali nasilje med vrstniki znotraj in zunaj šole, izboljšali komunikacijo med učenci
in učitelji in tako ustvarili spodbudno klimo, ki na šoli vodi do boljšega znanja, razvoja
zdrave in samostojne osebnosti.
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole zbira pripombe in predloge OS, spremlja uresničevanje pravic in
dolžnosti učencev, organizira šolske prireditve, načrtuje skupne zbiralne akcije in druge
dejavnosti, za katere se dogovorijo učenci. Med dejavnostmi, ki jih vodi šolska skupnost
učencev, so tudi skupne razredne ure, praviloma štiri v šolskem letu, na katerih
predstavimo delo po posameznih razredih, pregledamo uspehe na različnih tekmovanjih
in natečajih, predstavimo raziskovalne naloge in skupaj obravnavamo aktualne teme.
Učenci na teh urah izbirajo tudi »draveljsko zvezdo« med pevskimi, plesnimi in drugimi
talenti.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih
izvoli skupnost učencev šole. Z aktualno temo sodelujejo na šolskem, mestnem,
regijskem in državnem parlamentu.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Zdravstveno varstvo učencev bo potekalo po programu šolskega dispanzerja ZD – Šiška.
Že septembra začenjajo s sistematskimi pregledi naših učencev.
Še naprej ostaja zdravstveni tim naše šole: zdravnik dr. Janusz Klim in njegovi sestri
Marija Kimovec ter Darja Berlič. Zdravstveno-vzgojni preventivni program bo vodila
dipl. m. s. Betka Zafran in bo potekal ob sami sistematiki v dispanzerju.
TEME :
1. r.: Higienske navade in preprečevanje poškodb
3. r.: Živim zdravo in preprečevanje okužb
5. r.: Puberteta pri fantih in dekletih, varovanje sluha
8. r.: Odraščanje in medsebojni odnosi
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ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
Vodja zasebne zobne ordinacije v šoli: Maja Kovačič dr. dent. med.
Delovni čas šolske zobne ambulante:
Ponedeljek: 7.30 – 14.00
Torek: 12.30 – 19.00
Sreda: 12.00 – 19.00
Četrtek: 7.30 – 14.00
Učenci bodo imeli sistematični pregled po predhodno dogovorjenem urniku.
Posebno pozornost posvečamo preventivi, torej želiranju, zaščiti in rednemu čiščenju
zob, poleg tega pa bomo organizirali tekmovanje za čiste zobe.

VARNOST
Zagotavljanje varnosti oseb in premoženja je pomembna naloga šole. Vendar je možno
vse varnostne ukrepe izvajati samo ob doslednem upoštevanju vseh pravil, ki so jih
dolžni spoštovati tako zaposleni, kot tudi učenci, starši in vsi obiskovalci šole.
Osnovni ukrepi, ki jih bomo izvajali, so: izdelani ustrezni predpisi, izobraževanje in
informiranje, redno vzdrževanje objektov, varnostna služba, tehnični pregledi in nadzor,
sodelovanje z zavarovalnico, ureditev prometne varnosti, dežurstvo strokovnega kadra,
vidna označitev in zavarovanje objektov šole.
Zunanje podjetje izvaja tehnično varovanje premoženja na šoli. Intervencijske skupine so
v stalni pripravljenosti na morebitne alarme. Šola je varovana tudi z videonadzornim
sistemom. Vsi, ki vstopajo v šolo, so snemani.
Prometna varnost
Šola sodeluje s prometno policijo, ki je v prvih dveh tednih zadolžena za varnost prihoda
in odhoda učencev.
Kljub temu pa naj vam damo nekaj nasvetov:
•
Učenci naj se pravočasno odpravijo od doma.
•
Posebej še najmlajše učence večkrat pospremite do šole in jih poučite o nevarnostih.
Vedno izberite najvarnejšo in ne najkrajšo pot.
•
Tam, kjer je to mogoče, hodite po pločniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni
smeri, kot poteka promet.
•
Cesto prečkajte na urejenih prehodih za pešce, kjer pa to ni mogoče, bodite pri
prečkanju ceste še posebej previdni.
•
Učenci prvih in drugih razredov naj nosijo rumeno rutico.
•
Predvsem v zimskem času naj vsi učenci nosijo svetla odbojna telesa, pripeto
kresničko in svetla oblačila.
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•

•
•
•

V skladu z zakonom o cestnem prometu morajo učence 1. razreda spremljati v šolo
in iz nje odrasle osebe, lahko tudi brat ali sestra, starejša od 10 let, razen če je s
pisnim potrdilom dogovorjeno drugače.
Kolesarji se morajo voziti s popolno opremljenimi kolesi, z zaščitno čelado in
opravljenim kolesarskim izpitom.
Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo paziti na svojo varnost pri
vstopanju in izstopanju, med vožnjo pa sedeti in upoštevati navodila voznika.
Starši, pazite na osebno lastnino, ko zapuščate svoje vozilo pred šolo.

Osebna varnost
Vsak ima pravico biti varen in dolžnost, da te pravice drugemu ne krši!
Zavedamo se, da nasilja nikoli ne bomo mogli popolnoma odpraviti, vendar ga lahko z
odprtostjo do problema bistveno zmanjšamo.
Da bi lahko ukrepali, moramo različne bolj ali manj prikrite oblike nasilja najprej zaznati.
Tukaj nam starši lahko veliko pomagate, tako z vzorom kot tudi s svojim sodelovanjem s
šolo. Z otrokom se pogovarjajte o spoštljivem ravnanju do drugih oseb in o tem, kaj
narediti, kadar drugi niso spoštljivi do njega. Otroke je pogosto strah odkrito
spregovoriti, kadar jim kdo grozi, jih izsiljuje. Nelagodno jim je opisovati žaljivke ali
zavračanje s strani vrstnikov. Sami svojega otroka najbolje poznate, zato bodite pozorni
na naslednje odklone v vedenju:
•
otrok noče v šolo, vsako jutro se slabo počuti, govori o odpadanju posameznih ur
pouka,
•
ima raztrgana oblačila, knjige, zvezke, polomljena pisala,
•
prihaja domov z modricami, praskami,
•
vas prosi, da ga pospremite v šolo in iz nje, spremeni običajno pot v šolo,
•
postane zmeden, jokav, raztresen, neješč, ima nočne more,
•
do družinskih članov in prijateljev postane nesramen, odklonilen,
•
noče povedati, kaj je narobe, se zapre vase,
•
pripoveduje, kaj vse se je zgodilo nekomu drugemu,
•
izmišlja si vse mogoče izgovore za stvari, ki jih prej ni počel,
•
večkrat pogreša svojo lastnino in večkrat prosi za denar.
Kadar opazite pri otroku takšne neobičajne reakcije, poskusite od njega čim več izvedeti.
V kolikor to ni možno, stopite do razredničarke ali šolske svetovalne službe, kjer boste
skupaj skušali poiskati razlago za otrokovo nenavadno vedenje.
O vsem, kar izveste, ne ostanite tiho, kajti sami ste najboljši zgled svojemu otroku, v šoli
pa bomo lahko ukrepali le, če bomo s problemom seznanjeni.

STATUS ŠPORTNIKA, UMETNIKA, RAZISKOVALCA
Status pridobi:
Status učenca kulturnika – umetnika, status učenca perspektivnega športnika in status
učenca raziskovalca pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski
zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in delavcev šole.

25

Status učenca kulturnika – umetnika si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno
izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.
Učenec pridobi status, če je obremenjen z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v
tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen.
Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko
pridobi učenec, ki trenira določeno športno zvrst, je registriran pri nacionalni panožni
športni zvezi in tekmuje na uradnih tekmovanjih teh zvez.
Učenec pridobi status športnika, če strnjeno trenira najmanj štirikrat tedensko po
najmanj dve šolski uri dnevno in na tekmovanjih posamično ali ekipno dosega vidnejše
rezultate.
Status učenca raziskovalca pridobi učenec, ki opravlja raziskovalno nalogo in za
katerega mentor oceni, da pri svojem raziskovalnem delu potrebuje poseben čas za
raziskovanje in če narava njegovega raziskovalnega dela zahteva posebne ugodnosti.
O dodelitvi, odvzenu in mirovanju statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si
pridobi mnenje razrednika.
Oddaja vlog:
Pridobitev zgoraj navedenih statusov pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v
nadaljevanju: starši) učenca in učenec.
K vlogi za pridobitev statusa je treba priložiti:
– za status učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo
oziroma drug izobraževalni program skupaj s tedenskim obsegom
dejavnosti;
– za status učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri
nacionalni panožni športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te
športne zveze skupaj z rezultati in urnikom tedenske obremenitve v športni
panogi;
– za status raziskovalca potrdilo mentorja, da učenec aktivno sodeluje pri
mladinski raziskovalni dejavnosti.
Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najkasneje
do 30. septembra za tekoče šolsko leto.
Vlogo bo obravnavala posebna komisija, ki jo imenuje ravnatelj in bo presojala
upravičenost dodelitve statusa.
Sklep o dodelitvi:
Učencem, ki so do statusa upravičeni, ravnatelj izda sklep o odobritvi statusa. Sklep o
dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev s
podpisom potrdi, da z njim soglaša.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane
pogoje.
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Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti:
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom določi
ravnatelj s posebnim pisnim dogovorom.
S sklepom o dodelitvi statusa in dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo
medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s pravilnikom in
drugimi predpisi.
Prilagodijo se zlasti:
– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavostih šole,
– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Podrobnejši pogoji za pridobitev statusa so objavljeni v Pravilih o prilagajanju šolskih
obveznosti OŠ Dravlje, ki je objavljen na spletni strani naše šole in na razpolago v
svetovalni službi.

USPEHI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2008/2009
•
CANKARJEVO PRIZNANJE - SLOVENŠČINA
Sodelovalo je 12 učencev 9. razreda in 24 učencev od 4. do 7. razreda. Bronasto priznanje je
osvojilo 15 učencev.
•
BRALNA ZNAČKA
Bralno značko iz slovenščine je opravilo 155 učencev od 1. do 5. razreda in 70 učencev od 6. do 9.
razreda. Zlato bralno značko je ob koncu šolanja prejelo 7 učencev.
•
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 20 učencev 9. razreda. Bronasto priznanje je osvojilo 7
učencev, srebrno priznanje sta prejela 2 učenca 9. razreda Filip Taseski in Ema Kobal.
•
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
V letošnjem šolskem letu je115 učencev od 4. do 9. razreda sodelovalo pri angleški bralni znački
Oxford – »Bookworm«. Vsi so prejeli priznanje za sodelovanje.
Pri angleški bralni znački »Epi reading badge« je sodelovalo 71 učencev od 4. do 6. razreda. 9
učencev je prejelo bronasto priznanje, 19 učencev srebrno in 43 učencev zlato priznanje.
•
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Pri nemški bralni znački Oxford – »Bücherwurm« je sodelovalo 15 učencev 8. in 9. razreda. Vsi so
prejeli priznanja, 4 učenci pa so prejeli tudi knjižno nagrado.
•
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Na šolskem tekmovanju so sodelovali 3 učenci iz 8. razreda in 11 učencev iz 9. razreda. Bronasto
priznanje so osvojili 4 učenci, srebrno priznanje je osvojil učenec 8. razreda Jakob Arne Zakrajšek.
•
PREGLOVO PRIZNANJE - KEMIJA
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 11 učencev iz 8. razreda in 11 učencev 9. razreda. Bronasto
priznanje so osvojili 3 učenci iz 8. razreda.
•
PROTEUSOVO PRIZNANJE – BIOLOGIJA
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 45 učencev. Bronasto priznanje so osvojili 4 učenci.
•
VEGOVO PRIZNANJE - MATEMATIKA
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 172 učencev od 1. do 9. razreda. Bronasto priznanje je
osvojilo 61 učencev, srebrno priznanje sta osvojili Lejla Tahirovič in Saša Trstenjak iz 8. razreda.
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•
TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 18 učencev. Bronasto priznanje je osvojilo 6 učencev, srebrno
priznanje sta osvojila Gregor Podlogar in Jan Aleksandrov, ki je za doseženo 13. mesto na
državnem tekmovanju prejel tudi zlato priznanje.
•
STEFANOVO PRIZNANJE - FIZIKA
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 29 učencev. Bronasto priznanje je osvojilo 13 učencev,
srebrno priznanje je prejelo 7 učencev: Andreja Osredkar, Gregor Podlogar, Matic Bizjak, Nina
Križnik, Matej Zorec, Žiga Ponikvar in Jan Aleksandrov. Zlato priznanje je osvojil Gregor
Podlogar iz 9. razreda.
•
TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 81 učencev. Bronasto priznanje je osvojilo 31 učencev,
srebrno priznanje je osvojil Jan Aleksandrov, zlato priznanje je prejela Saša Trstenjak iz 8.
razreda.
•
MEDNARODNO TEKMOVANJE GENIUS LOGICUS
Tekmovanja se je udeležilo 33 učencev od 4. do 9. razreda.
•
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR - Bistroum
Matjaž Razdrih iz 6. razreda, se je z najvišjim številom točk uvrstil med 30 najboljših bistroumov na
državnem kvizu.
•
KAJ VEŠ O PROMETU
Tekmovanja sta se udeležila 2 tekmovalca. Maja Florjančič je na državnem tekmovanju dosegla 11.
mesto.
•
EVROPSKO PROMETNO IZOBRAŽEVALNO TEKMOVANJE
Maja Florjančič se je uvrstila v ekipo Slovenije, ki je na evropskem tekmovanju osvojila 7. mesto.
•
TEHNOLOGIJA OBDELAV
Štiri ekipe so se udeležile državnega tekmovanja v izdelavi izdelkov iz papirja, lesa, umetnih snovi
in kovin.
•
EKO KVIZ
Tekmovale so tri ekipe s tremi učenci iz šestega, sedmega in osmega razreda.
•
ŠPORTNA TEKMOVANJA
Učenci od 2. do 9. razreda so sodelovali na različnih športnih tekmovanjih skozi vse šolsko leto. Na
tekmovanjih so osvajali medalje: Ana Florjančič, Maja Florjančič, Sara Hodžić, Daniel Vujčić in
Rok Cindrić. Izpostavimo lahko tudi uspeh deklic v košarki, kjer so osvojile prvo mesto v Ljubljani
in 10. mesto na državnem tekmovanju.
Lepe uspehe pa dosegajo naši učenci tudi v različnih klubih pri ekipnih in posamičnih športih –
košarka, nogomet, plavanje, ples, jadranje pri čemer jih šola podpira s statusom športnika.
•
RAZISKOVALNE NALOGE
V šolskem letu 2008/2009 so se učenci naše šole pod vodstvom svojih mentorjev na 22. srečanju
mladih raziskovalcev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« predstavili s 7 raziskovalnimi nalogami:
»Vietnamska vojna v filmih« s področja zgodovine, »NLP« in »Kaj pa če je vse res« s področja
sociologije, »Nasilje v risankah«, »Življenje po življenju«, »Resničnostni šovi« s področja
psihologije in s področja matematike »Fraktali - Osnove fraktalov in računanje dimenzij fraktalov«
ter z projektno nalogo »Od Zemlje do vesolja« s področja astronomije.
Raziskovalni nalogi »Resničnostni šovi« in »Fraktali« sta se uvrstili na državno tekmovanje. Naloga
s področja matematike je bila izbrana med 5 najboljših na državnem tekmovanju, učenec Jan
Aleksandrov je za izdelano nalogo prejel srebrno priznanje.
Turistični podmladek naše šole je sodeloval na 23. festivalu »Turizmu pomaga lastna glava«. Tema
letošnjega festivala je bila: »VODA - ZDRAVJE - IZZIV ZA PRIHODNOST«. Festival je potekal v
osmih slovenskih regijah in izmed najboljših izbral tiste, ki so se nato predstavili na zaključni
prireditvi v Mercator Centru v Ljubljani.
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Turistični podmladek naše šole se je predstavil z nalogo »Od vode do čebule« in prejel zlato
priznanje.
•
PEVSKI ZBOR
Otroški in mladinski pevski zbor sta s svojim ubranim petjem navduševala občinstvo in žirijo na
srečanju ljubljanskih šolskih zborov v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu in prejela odlične ocene.
Mladinski pevski zbor je pred novim letom na ljubljanskem gradu zapel pred množico izbranih
gostov, ki jih je gostil župan.
V mesecu marcu so zapeli še na proslavi policijskih veteranov v hotelu Mons.
Tradicionalno pa so za starše in učitelje priredili zaključni koncert v prostorih Zavoda sv. Stanislava
v Šentvidu.

•
ZLATA KNJIGA
Vanjo smo vpisali učenke in učence, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom:
Bizjak Matic, Cindrić Rok, Džafić Dževada, Janežič Lea Dora, Oblak Kristjan, Osredkar
Andreja, Podlogar Gregor,Taseski Filip.
•

NAJUSPEŠNEJŠI DEVETOŠOLCI

Gregor Podlogar
je bil odličen učenec v vseh letih šolanja, prejel je priznanje za sodelovanje pri izdelavi
raziskovalne naloge, priznanje za sodelovanje na športnih tekmovanjih in priznanje
genius logicus. Osvojil je bronasto Vegovo priznanje, bronasto priznanje iz razvedrilne
matematike, bronasto priznanje iz logike, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto
priznanje iz angleščine, bronasto, srebrno in zlato Stefanovo priznanje iz fizike. Vsa leta
je pridno bral in zato osvojil zlato bralno značko ter prejel priznanje nemške bralne
značke.
Na tekmovanju iz fizike je bil med najboljšimi v državi, zato ga je DMFA nagradilo z
enotedenskim raziskovalnim taborom v Kranjski Gori.
Filip Taseski
je bil odličen učenec v vseh letih šolanja, prejel je priznanje za sodelovanje pri izdelavi
raziskovalne naloge, priznanje za sodelovanje na športnih tekmovanjih in priznanje
genius logicus. Osvojil je bronasto priznanje iz logike, bronasto Cankarjevo priznanje,
bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto Stefanovo priznanje iz fizike in srebrno
priznanje iz angleščine. Vsa leta je pridno bral in zato osvojil zlato bralno značko ter
prejel priznanje nemške bralne značke.
Matic Bizjak
je bil odličen učenec v vseh letih šolanja, prejel je priznanje genius logicus. Osvojil je
bronasto priznanje iz logike, bronasto Vegovo priznanje, bronasto priznanje iz
razvedrilne matematike, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto in srebrno Stefanovo
priznanje iz fizike, bronasto priznanje iz angleščine. Vsa leta je pridno bral in zato osvojil
zlato bralno značko ter prejel priznanje nemške bralne značke.
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ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE
Ustanoviteljica šole je MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema letni delovni načrt in poročila o
njegovi uresničitvi ter odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Ima
štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole in
trije predstavniki staršev.
Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju poslovodnih in pedagoških
nalog in jo nadomešča v njeni odsotnosti.
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:
•
predlaga nadstandardne programe;
•
daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
•
daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
•
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
•
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
•
voli predstavnike v svet šole;
•
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole (učitelji, psihologinja, pedagoginja,
specialna pedagoginja, knjižničarka, vodja prehrane, računalnikar, pomočnica
ravnateljice, ravnateljica), ki obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom šole, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu,
predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odločajo o
posodobitvi programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi ter opravljajo druge
naloge v skladu z zakonom.
Oddelčne učiteljske zbore sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor vodi razrednik
posameznega oddelka. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku in se sestane najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnih področij predvsem z vidika
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uresničevanja kvalitetnega in sodobnega pouka, usklajujejo merila za ocenjevanje. Aktiv
se sestaja enkrat mesečno.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši, s šolsko svetovalno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ŠOLSKI OKOLIŠ
BOHINJČEVA ULICA (5-10, 10/a, 11-21, neparne od 21-31),
BRAVNIČARJEVA ULICA (6, 8, 10, 11, 16, 18, 20),
BRILEJEVA ULICA (13-16, 19-22, 46),
CELOVŠKA CESTA (206, 224, 226, 228, 238, 244/b, 246, 248/a, 249-252, 258, 259,
263, 264, 268, 269, 275, 280, 287, 291),
CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE (9, 11, 17, 23, 25),
CESTA V KLEČE (9, 11-13, 16),
DEVOVA ULICA (5, 6, 8-10, 10/a, 11-13, 13/a, 14, 15, 15/a, b, 17, 18, 21),
DOLOMITSKA ULICA (2-13, 13/a, 14-23, parne 24-40),
DRAŽGOŠKA ULICA (2, 2/a, 3-22, 22/a, 23-27, 27/a, 28-30, 31/a, 32-36, 36/a, 37-45,
47, 49, 51),
DRAVELJSKA ULICA (11, 12, 14, 16, 18-22, 26, 27, 29-31, 31/a, 32, 33, 44, 46),
KLOPČIČEVA ULICA (2, 4, 5),
KORENČANOVA ULICA (41, 47, 49, 50, 53),
KOVAŠKA ULICA (1, 2, 4, 5, 5/a),
KROVSKA ULICA (5, 7),
KUMERDEJEVA ULICA (neparne 3-13),
KUNAVERJEVA ULICA (1-4, 6-9, 12, 14, 15),
MAJORJA LAVRIČA ULICA (12, 14),
NA KOROŠCI (2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11/a, 12, 13, 13/a, 14, 14/a, 15, 15/a, 16-19, 19/a, 20,
20/a, 21, 21/a, 22, 22/a, 23-26, parne 30-36),
PEČNIKOVA ULICA (11),
PRŽANSKA ULICA (1, 1/a, 3, 3/a, 5, 6, 7/a, 8-10, 10/a, d, e, f, 11, 12, 12/a, b, c, d, e,
13-18, 18/a, 19, 20, 22),
REGENTOVA CESTA (16, 26, 28, 30, 48),
SMRTNIKOVA ULICA (3-5),
SOJERJEVA ULICA (1, 1/a, b, 2-6, 6/a, b, c, 7-22, 22/a, 23-47, 47/a, 48-60, 60/a, 61-65,
67, 69, 71),
ŠLOSARJEVA ULICA (4, 6, 8, 10, 10/a, 12, 14, 16-21),
ULICA JOŽETA JAME (8),
VODNIKOVA CESTA (200, 200/a,b, 204, 214, 218, 222, 222/a, 224, 226, 232, 235,
238-241, 243, 246, 246/a,b,c, 248, 250, 250/a, 251, 253, 256, 256/a, neparne 257-265,
266-269, 269/a, 270, 271, 273, 275-277, 277/a, 278-280, 280/a, b,c,d, 282, 282/a,b,c,d,
283-287, 287/a, 288, 295, parne 304-308, 308/a, parne 310-318),
VRBSKA ULICA (4),
ZA KRAJEM (2-5, 9, 11, 14)
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