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Začetek in konec pouka v šolskem letu  
 
Pouk smo pričeli v ponedeljek, 1. septembra 2008. V prvi razred je prišlo 20 
učencev. V prvem razredu je bila pri pouku prisotna tudi druga strokovna delavka. 
 
V šolo je bilo vpisanih 192 učencev v 10 oddelkov. Od januarja pa se je vpisala še 
ena deklica v 1. razred. Ob koncu šolskega leta smo imeli tako 193 učencev. 
Organizirano je jutranje varstvo za učence 1. razreda devetletke in 2,4 oddelka 
podaljšanega bivanja za učence razredne stopnje. 
 
V vrtec je bilo v začetku leta vpisanih 63 otrok. Oblikovani so bili trije redni oddelki 
in poskusni oddelek popoldanskega varstva. En oddelek so jasli, vanj je vključenih 
11 otrok, drugi je kombinirani, vanj se je v začetku leta vpisalo 16 otrok, v tretji 
oddelek starejših pa se je vpisalo 21 otrok. Izmensko varstvo je obiskovalo 15 
otrok.  
 
Pouka prosti dnevi so bili opredeljeni v šolskem koledarju. Učenci od 1. razreda do 
8. razreda so realizirali 190 šolskih dni, učenci 9. razreda pa 183 dni. 
 
V tem šolskem letu smo nadaljevali s poskusom fleksibilnega predmetnika. 
 
Vključili smo se v projekt: Postopno uvajanje obveznega drugega tujega jezika v 7. 
razredu. 
 
Uvedli smo program 6. razreda devetletke. V tem letu smo prešli na devetletni 
program v vseh razredih. 
 
 

Razredi, oddelki in razredništvo 
 
 
Raz
red 

Razrednik Št. 
učencev 

Fantje Dekleta Sorazrednik 

1. Olga Kostanjevec 21 10 11 Marjeta Pignar 
2. Cvetka Vratič 24 8 16  
3. Cirila Kračun 16 7 9  
4. Marija Popovič 21 11 10  
5. Lidija Kunčnik 24 10 14  
6. Irena Petek – Zebec 22 12 10  
7. Slavko Feguš 12 5 7 Stanko Podvršek 
8. Lidija Ljubec 22 14 8 Slavica Gerič 
9.a Marjana Šterbal 16 9 7 Aleksandra Vinkovič  
9.b Sabina Lenart 15 9 6 Andreja Klarič 
 Skupaj 193 94 99  
 
 



Pedagoško poročilo OŠ Juršinci za leto 2008/09  
 

Stran 4 
 

 
Učitelji nerazredniki: 
 
Ksenja Žmauc, DSP, OPB 
Silvija Šegula, OPB 
Metka Gornjec, DSP 
Janko Marinič, LVZ, OPB 
Damjan Šimenko, RAČ, OPB 
Branko Horvat, TIT, FIZ 
Nada Špišič, GVZ 
 
 

Učni uspeh 
 

Šolsko leto 2008/09 je uspešno končalo vseh 193 učencev. Ena učenka napreduje 
iz 4. razreda v 5. razred z dvema negativnima ocenama in se bo prešolala na 
osnovno šolo s prilagojenim programom.  En učenec 8. razreda je opravil popravni 
izpit iz biologije. Učni uspeh je bil tako 100%. Šolski obisk je v tem letu nekoliko 
boljši in znaša 96,5%. 
 

Prostorski in materialni pogoji 
 

Prostorski pogoji se v primerjavi s predhodnim šolskim letom niso bistveno 
spremenili. 

V tem šolskem letu smo sanirali škodo po naravnih nesrečah: avgusta je toča 
polomila 17 oken, poškodovala fasado in preko 2000 strešnikov, septembra pa je 
neurje poplavilo učilnice in zbornico. Sanacije so potekale v jesenskih in zimskih 
počitnicah. 
 
 

Postopno uvajanje obveznega drugega tujega jezika v 
osnovni šoli 
 

Na naši šoli smo izvajali pouk angleščine kot drugega tujega jezika. V projekt je 
bilo vključenih vseh 12 učencev 7. razreda. Pouk  je potekal dve uri tedensko. 
Učenci so pouk zelo dobro sprejeli. Pri vseh dejavnostih so z veseljem sodelovali.  
Izvedli smo anketo med učenci in starši. Ugotovili smo, da so zelo zadovoljni  s 
poukom angleščine. 
Učiteljici tujega jezika Lidija Ljubec in Sabina Lenart sta sodelovali z Zavodom za 
šolstvo in se usposobili tudi za mentorski učiteljici za uvajanje obveznega tujega 
jezika za šole, ki bodo v projekt vključene naslednje leto. 
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Fleksibilni predmetnik 
 
V tem letu smo bili mentorska šola za ravnatelje šol, ki so uvajale fleksibilni 
predmetnik. Imeli smo dve skupni srečanji na naši šoli in spremljavo pouka 
glasbene vzgoje.  

 

Nacionalno preverjanje znanja 
 

V šolskem letu 2008/2009 je bilo na naši šoli izvedeno nacionalno preverjanje 
znanja za učence 6. in 9. razreda iz matematike, slovenščine ter tujega jezika. 

Potekalo je v skladu z rokovnikom Državnega izpitnega centra in navodilih Zavoda 
za šolstvo. Preverjanja se je udeležilo vseh 31 učencev 9. razreda v rednem roku 
in 22 učencev 6. razreda. 

9. razred 
Rezultati              

Predmet OŠ Juršinci Slovenija 
Slovenščina 54,41 % 56,09 % 
Matematika 56,69 % 51,33 % 
Angleški jezik 71,11 % 64,66 % 
Nemški jezik 62,87 % 60,26 % 

6. razred 
Rezultati              

Predmet OŠ Juršinci Slovenija 
Slovenščina 62,27 % 71,30 % 
Matematika 48,55 % 61,08 % 
Nemški jezik 66,18 % 77,28 % 

 

Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela 
Vzgojno-izobraževalno delo je določeno v skladu s predmetnikom in sistemizacijo 
delovnih mest strokovnih delavcev. Realizacija učnih ur je ustrezna, število 
realiziranih ur se giblje po oddelkih med 95,2% in 106%.  

 

Tekmovanja v znanju, športu in nastopi učencev 
Podpisali smo ekolistino, za katero se skrivajo številne vsakodnevne aktivnosti, 
razširili smo dejavnosti v okviru projekta Pasavček, sodelovali v mednarodnih 
projektih Green wave, Mavričniki in Sončni dnevi. Čebelarji so nam pomagali pri 
dejavnostih v vrtcu in šoli. Imamo celo prvi šolski med. 

Naši gledališki skupini sta se predstavili na regijskem srečanju in bili zelo 
pohvaljeni, igra Vzorni soprog se je uvrstila tudi na področno tekmovanje. Tam so 
bili pohvaljeni predvsem igralci. Mlajša skupina pa je sodelovala še na srečanju v 
Skorbi. 
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Učenci so osvojili tudi priznanja na tekmovanjih v znanju iz slovenščine, nemščine, 
angleščine, kemije, matematike, biologije, fizike, tehnike, tekmovanju v znanju o 
sladkorni bolezni. Prvič smo se udeležili prometno varnostne olimpijade in do 
zadnje igre so naši učenci vodili, na koncu pa so imeli smolo, pa vendar smo bili 
opaženi in dosegli lep uspeh. 

Smo pa tudi zmagovali: v znanju o dejavnostih Rdečega križa na regijskem 
tekmovanju in prav tako regijskem tekmovanju Kaj veš o prometu. 

V tem letu so bila likovna dela naših učencev večkrat izbrana in nagrajena na 
raznih natečajih.  

Spet pa smo dosegali lepe uspehe na športnem področju. Najuspešnejši športniki 
bodo danes dobili priznanja. Spet smo bili nagrajeni za športno šolo. Dosegli smo 
21. mesto, kar  je za tako majhno šolo velik uspeh. Ta uspeh pa nam niso prinesli 
le dosežki na športnih tekmovanjih, temveč športne aktivnosti, ki jih izvajamo za 
vse učence. To so športni programi Zlati sonček, Krpan, plavalni tečaji, Hura prosti 
čas, Šport špas… 

Tudi v vrtcu izvajamo obogatitvene dejavnosti. Zaživelo je tudi mednarodno 
sodelovanje z vrtcem Kindergarden Altenbach v Sazburgu po zaslugi gospe Tilike 
Slodnjak, ki je ravnateljica tega vrtca. Strokovni delavci šole smo se udeležili 
hospitacij v vrtcu in šoli z metodiko Montessori. Junija so se delavnic za otroke 
udeležili otroci in starši našega vrtca. Naše učiteljice pa so delavnice vodile.  

 

Interesne dejavnosti 
V tem šolskem letu smo realizirali 522 ur interesnih dejavnosti, ki jih je financiralo 
MŠŠ in 124 ur varstva vozačev, financiranih s strani Občine Juršinci.  

 

 

Plavalni tečaji, šola v naravi, ekskurzije 
Preverjanje plavalne pismenosti in plavalne tečaje smo v tem šolskem letu 
organizirali v Termah Mali Moravci v začetku septembra 2008 za učence od 1. do 
6. razreda. 

Zimska šola v naravi za 5. in 6. razred je bila realizirana v času od 5. do 9. januarja 
2009 na Kopah. Udeležili so se je vsi učenci. 

 

Poklicna orientacija 
Poklicno orientacijo je vodila pedagoginja Marija Šterbal. 

Učenci so dobili dodatne informacije v okviru poklicne orientacije na predstavitvah 
za učence in starše predvsem 8. in 9. razreda, na sejmu poklicev, ki je bil 
organiziran na šoli za učence in starše in preko CIPS-a. 

Vsi učenci 9. razreda so se vpisali v nadaljnje izobraževanje: 6 učencev v 
gimnazijski program, 2 učencev v programe srednjega poklicnega izobraževanja in 
23 učencev v programe srednjega strokovnega oz. tehničnega izobraževanja. 
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Učbeniški sklad 
Učenci in njihovi starši so imeli možnost naročanja delovnih zvezkov preko šole. 
Delovne zvezke smo učencem razdelili prvi šolski dan, učbenike pa drugi šolski 
dan. 

Iz šolskega sklada si je učbenike izposodilo 193 učencev ali 100%. Izposoja je bila 
v celoti financirana s strani MŠŠ. 

 

Šolska prehrana 
V šolski kuhinji se je prehranjevalo 193 učencev, 63 otrok iz vrtca in 22 delavcev 
šole. Povprečno je bilo 20 zajtrkov, 193 malic za učence in 13 malic za delavce 
šole ter 58 kosil za učence, 63 popolnih obrokov za otroke iz vrtca in 6 kosil za 
zaposlene. 

 

Zdravstveno varstvo učencev 
Zdravstveno varstvo je bilo realizirano po načrtu. Opravljeni so bili preventivni 
zdravstveni pregledi učence 1., 3., 5. in 8. razreda, cepljenje za 1. in 8. razred ter 
sistematski pregledi zob za vse učence šole. 

 

Individualna in skupinska pomoč 
Učencem smo nudili pomoč pri učenju in reševanju drugih osebnostnih težav. Za to 
dejavnost smo namenili vse predpisane ure, ki so odobrene s strani MŠŠ ter 
dodatne ure po potrebah učencev. 

V tem šolskem letu je 17 učencev imelo odločbe o usmeritvi in s tem 52 ur dodatne 
strokovne pomoči tedensko. Te ure so izvajali defektologinja, šolska pedagoginja 
in učitelji po posameznih premetih. 

Ob evalvaciji smo ugotovili, da so učenci s tako obliko pomoči napredovali, ena 
učenka pa ni dosegla minimalnih standardov znanja in so jo starši prešolali na šolo 
s prilagojenim programom. 

 

Strokovno spopolnjevanje in napredovanja delavcev 
Strokovni delavci so se večinoma izobraževali na strokovnih srečanjih v mreži šol.  

Organizirali smo dve strokovni ekskurziji. V jesenskih počitnicah smo si ogledali 
delo v vrtcu in šoli v Salzburgu, ki delujeta po pedagogiki Montessori.  

Februarja smo organizirali za vse delavce ogled sejma učil v Hannovru.  

V tem šolskem letu sta dve delavki napredovali v naziv mentor, ena v naziv 
svetovalec. 
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Tri delavke so opravile strokovni izpit, na obvezni pedagoški praksi so bili 3 
študenti predmetnega pouka, 1 študentka pedagogike in 4 dijakinje vzgojiteljske 
šole. V vrtcu je pomočnica vzgojiteljice opravljala volontersko pripravništvo. 
 

Proslave, prireditve in druga pomembna dogajanja 

                           (kronološki pregled) 
 
September 
01.09. - začetek pouka 
08.09. – 
16.09. 

- plavalni tečaji za učence od 1. do 6. razreda 

13.09. - otvoritev razstave Ptuj in leto 1991 in srečanje veteranov vojne  
18.09. - skupni roditeljski sestanek v vrtcu 
23.09. - skupni roditeljski sestanek za šolo 
 
Oktober 
06.10. - sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 
06.10. - proslava ob Dnevu učiteljev: nagrajenka Marija Šterbal 
07.10. - delovno srečanje ravnateljev za uvajanje fleksibilnega predmetnika 
12.10. - šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
14.10. - sodelovanje na prireditvi Zahvala jeseni (»butani cug«) 
24.10. - šolsko tekmovanje iz biologije 
27.09. – 
28.09. 

- strokovna ekskurzija v Salzburg (spremljava pouka v šoli in vrtcu) 

 
November 
27.11. - državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
20.11. - Tržnica poklicev 
25.11. - šolsko tekmovanje iz angleščine (1 bronasto priznanje) 
26.11. - šolsko tekmovanje iz nemščine (7 bronastih priznanj) 
 
December 
02.12. - otvoritev krožišča: kulturni program 
05.12. - Miklavževanje 
08.12. - obisk čebelarjev v vrtcu 
20.12. - božično-novoletni koncert 
18.12. - obdarovanje otrok v vrtcu ob novem letu 
24.12. - obdarovanje otrok v šoli ob novem letu 
 
Januar 
13.01. - izobraževanje in izpiti za varstvo pri delu in požarno varnost 
12.01. in 
26.01. 

- šolski parlament (tema: Ljubezen in spolnost) 

10.01. - regijsko finale v odbojki 
16.01. - področno tekmovanje v judu 
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26.01. - menjava urnika 
28.01. - državno tekmovanje tekmovanje iz nemščine (1 srebrno priznanje) 
29.01. - redovalna konferenca 
31.01. - šolsko tekmovanje iz kemije 
 
Februar 
04.02. - medobčinski otroški parlament 
02.02. - šolsko tekmovanje iz zgodovine 
03.02. - šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
06.02. - proslava ob kulturnem dnevu 
12.02. - tekmovanje za nemško bralno značko 
13. in 14.02. - informativna dneva za učence 9. razreda 
12.02. – 
15.02. 

- strokovna ekskurzija na sejem Didacta v Hannovru 

14.02. - predstavitev poskusa fleksibilnega predmetnika za ravnatelje 
17.02. - Zaključna prireditev projekta Pasavček 
19.02. - fotografiranje učencev 
16.-20.2. - vpis otrok v 1. razred 
26.02. - državno tekmovanje iz angleščine (1 srebrno priznanje) 
 
Marec 
04.03. - šolsko tekmovanje iz fizike 
07.03. - državno tekmovanje iz vesele šole 
11.03. - revija otroških pevskih zborov 
19.03. - šolsko tekmovanje iz matematike (25 bronastih priznanj) 
22.03. - območno srečanje gledaliških skupin (igri: Vzorni soprog in 

Izgubljena snežinka) 
22.03. - dobrodelni koncert ob materinskem dnevu 
27.03. - čistilna akcija 
 
April 
01.04. - področno tekmovanje iz matematike (2 srebrni priznanji) 
07.04. - Velikonočna delavnica za učence in starše OPB 
11.04. - gledališke urice v Skorbi (igra: Izgubljena snežinka) 
21.04. - tekmovanje v krosu 
24.04. - regijska revija otroških gledaliških skupin (igra: Vzorni soprog) 
 
Maj 
05.05. – 
12.05. 

- nacionalno preverjanje znanja iz SLO, TJA, TJN in MAT za 6. in 9. 
razred 

19.05. - prireditev Šport-špas, druženje treh generacij 
16.05. - medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu (zasedli 1. mesto) 
15.05. – 
20.05. 

- razstavljena dela učencev 1. razreda v okviru likovnega natečaja Ko 
mom star/a, bom 

22.05. - sodelovanje učencev 8. razreda v mednarodnem projektu Green Wave 
25.05. - Dan šole: podpis Ekolistine 
28.05. - medobčinsko tekmovanje iz atletike 
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27.05. - vpogled ovrednotenih izdelkov NPZ za učence in starše 
30.05. - državno srečanje mladih tehnikov (1 prvo meso, 2 drugi in 1 tretje) 
 
Junij 
02.06. - koncert otroškega pevskega zbora 
05.06. - državno tekmovanje v atletiki  
07.06. - redovalna konferenca za 9. razred 
12.06. - valeta za učence in starše 9. razreda 
15.06. - zaključek pouka za 9. razred 
16.06. - prevzem nagrade za 21. mesto najboljših športnih šol v Sloveniji 
18.06. - redovalna konferenca za 1. do 8. razred 
19.06. - zaključne ekskurzije za učence 
21.06. - sprejem župana za najuspešnejše učence  
21.06. - skupno srečanje članov Sveta šole, Sveta staršev, Upravnega odbora 

šolskega sklada in župana  
22.06. - tekmovanje v krosu za otroke vrtca 
23.06. - otvoritev razstave del otrok vrtca 
23.06. - prireditev ob dnevu državnosti in zaključek pouka 
25.,26.6.  - ekskurzija delavcev šole v Sarajevo 
29.06. - zaključna konferenca 
 
Avgust 
08.08. - sodelovanje s programom na občinskem prazniku 

 

Vrtec 
Vrtec je deloval v treh oddelkih in poskusno tudi popoldanski oddelek. V jasli so bili 
vključeni otroci od enega do treh let. V kombiniranem oddelku so bili otroci od dveh 
do petih let. V tretjem oddelku so bili otroci od petih do šestih let. Oblikovali smo 
tudi popoldansko skupino, kjer so bili otroci od dveh do šestih let .  

1. oddelek – jasli (od 1 – 3 let): 10 otrok, 

2. oddelek – mlajši (od 3 – 5 let): 17 otrok, 

3. oddelek – starejši (od 5 – 6 let): 21 otrok. 

4. popoldanska skupina: vpisanih 15 otrok. 

Povprečna prisotnost je bila 84,7%. 

Prostorski pogoji so dobri, dodatno smo opremili eno igralnico.  

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so izvedle vse načrtovane aktivnosti po LDN. 
Izvedle so delavnice z otroki in starši ob dnevu otroka, novoletne delavnice in 
velikonočne. Pripravile so eno lutkovno predstavo za otroke in eno gledališko igrico 
ob materinskem dnevu. Med letom smo dodali še možnost obiskovanja plesnih 
dejavnosti in ustvarjalne delavnice po programu Marie Montessori.  
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Starši, šola in okolje 
Tudi v šolskem letu 2008/2009 smo namenili povezovanju s starši in lokalno 
skupnostjo veliko pozornost. Veliko je bilo srečanj s starši prvošolčkov in tudi 
bodočih prvošolčkov. Staršem 6., 7. in 8. razreda devetletke smo predstavljali 
izbirne predmete, nivojski pouk in druge novosti v šoli. Po anketah, ki so jih 
izpolnjevali učitelji, starši in učenci lahko vidimo, da smo na pravi poti. Veliko 
staršev je pohvalilo delo v šoli, pojavljale pa so se tudi nevšečnosti, ki smo jih 
skupaj reševali.  

V tem šolskem letu smo pripravili in sprejeli Vzgojni načrt šole, pri katerem so 
sodelovali strokovni delavci šole, učenci in starši. 

Povezanost z lokalno skupnostjo je bila zelo dobra. Pri naših načrtih in projektih so 
nam vedno pomagali, nas vzpodbujali in tudi večkrat pohvalili naše delo. Menim, 
da smo tudi mi poskusili pomagati lokalni skupnosti pri različnih dejavnostih 
(prireditve, čistilne akcije…). 

 

 

Juršinci, 31. 08. 2009 

Ravnateljica: 
Jelka Svenšek 

 


