
Ime in priimek:_______________________________

Naslov:_______________________________________

Domači telefon:_______________________________

Službeni tel. staršev: _________________________ 

_____________________________________________

Obiskujem:_________________ razred

Moja fotografija:
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»Kako lahko postanem velik človek –
kot ti?« vpraša učenec.

»Zakaj hočeš biti velik človek?« reče 
učitelj.

»Biti človek, je že dovolj velika stvar!«

(Anthony de Melo)
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Spoštovani starši!

Začenja se novo šolsko leto. Za nekatere prvo, za druge zadnje, ko 
vaši nadebudneži na naši šoli iščejo in črpajo znanje za življenje. 
Vsem  nam,  ki  sodelujemo  v  šoli,  učiteljem,  učencem  in  vam 
želim, da bi v dobrih medsebojnih odnosih in z odgovornostjo do 
dela našli zadovoljstvo, a tudi čas za prijatelje in druženje. 

Mnogokrat  poudarjamo,  da je  velika moč  učiteljev  in staršev v 
zgledu, ki ga s svojim življenjem in ravnanjem dajemo otroku. S 
tem  prevzemamo  eni  in  drugi  veliko  odgovornost  za  njegovo 
vzgojo, pa tudi izobraževanje. Zato je prav, da si to odgovornost 
porazdelimo in da v tem zahtevnem procesu prispeva vsak od nas 
najboljše, kar ima in kar zmore. Zagotovimo mladim, da si na poti 
učenja  in  dolgoletnega  druženja  z  nami  pridobijo  pozitivno 
samopodobo,  odgovoren  odnos  do  učenja  in  kar  je 
najpomembnejše – dovolimo jim, da vzljubijo življenje.

Dragi učenci!

V novem šolskem letu vam želim, da bi prav vsak dan naredili 
nekaj dobrega zase – da bi napredovali v znanju, se veselili novih 
prijateljev, poskrbeli za svoje telo, ustvarjali dobro počutje.
Z vsakodnevnim veseljem, ljubeznijo in potrpljenjem, dvojno mero 
dobre volje in humorja pa v dnevno življenje šole vnašali svetlobo. 
Le na tak način boste bogatili sebe, drug drugega v razredih in na 
hodnikih in tudi nas, odrasle. Imejte srce in oči odprte za tiste, ki 
ne bodo zmogli držati koraka z najboljšimi. Spodbujajte jih in jim 
priskočite na pomoč. V slogi je moč in to je prava pot do trdne 
skupnosti. 
Naj  postanejo  resnica,  spoštovanje,  poštenost,  sodelovanje  in 
hvaležnost naše temeljne vrednote. In ne pozabimo, da je krivica 
vedno  krivica,  laž  vedno  laž,  prevara  ostaja  prevara  in  nasilje 
nepreklicno vedno nasilje. 

Povežimo naša srca, glave in roke ter dokažimo, da zmoremo, si 
upamo in hočemo uspeti.
Prijazno šolsko leto 2010/2011 vam želim vaša ravnateljica

Miriam Stanonik 
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OSNOVNA  ŠOLA  BIČEVJE 
 Splitska 13, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 28 33 013,  gsm: 041 339 960
Fax.: 01 28 33 013

Ravnateljica: Miriam Stanonik
        Tel.: 01 28 33 015

          Pomočnica ravnateljice: Barbara Klun Rombo
         Tel.: 01 283 29 11

          Tajništvo: Vida Narobe
Tel.: 01 28 33 013, gsm: 041 339 960

                      Računovodstvo: Mojca Trampuš
        Tel.: 01 28 33 057

         Zbornica: 01 28 33 014
Knjižnica: 01 28 33  013

       Šolska svetovalna služba: Alenka Fajfar Gnezda
         Tel.: 01 28 33 048

        Šolska svetovalna služba: Maja Novljan
       Tel.: 01 28 33 049

            Vodja šolske prehrane: Mojca Valant
       Tel.: 01 28 33 051

Spletna stran: http://www.o-bicevje.lj.edus.si
E-mail: o-bicevje.lj@guest.arnes.si
Št. transakcijskega računa: 01261- 6030665474
Davčna številka: 43397883
Matična številka: 5084512000

USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, ki je na svoji 15. seji 
31.  3.  2008  sprejela  Odlok  o  ustanovitvi  javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Bičevje.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Osnovna  šola  Bičevje  zajema  šolski  okoliš  področja  Četrtne 

skupnosti Vič.
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ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda.

Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki 

ustanoviteljice,  trije  predstavniki  staršev  ter  pet  predstavnikov 

delavcev zavoda. 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, 

strokovni aktivi in razredniki s sorazredniki.

SKUPNOST UČENCEV
Šolsko skupnost učencev sestavljajo učenci naše šole. Delo vodi 

šolski  parlament,  v  katerem  so  predstavniki  posameznih 

oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda.

Naloge šolske skupnosti so: 

• zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi 

s poukom, razširjenim programom šole ter prireditvami v 

organizaciji šole,

• uresničevanje dolžnosti in pravic učencev,

• organizacija  šolskih  prireditev,  skupnih  akcij  ter 

oblikovanje predlogov za pohvale in nagrade,

• zbiranje  predlogov  in  pripomb na  temo Vpliv  družbe  in 

medijev na oblikovanje mladostnika, ki je določena tema 

šolskega parlamenta za šol. leto 2010/11.

Človek je vozel, pajčevina, mreža, v katero so prepleteni odnosi. 

Le ti odnosi so pomembni.

(A. de Saint-Exupéri)
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KADROVSKA ZASEDBA ŠOLE

Ravnateljica: Miriam Stanonik
Pomočnica ravnateljice:      Barbara Klun Rombo
Tajnica: Vida Narobe
Šolska svetovalna služba:              Alenka Fajfar Gnezda
                                                     (4. – 9. razred),
                                                    Maja Novljan
                                                      (1. – 3. razred)
Učitelji dodatne strokovne pomoči: Simona Lesar, 
                                                    Anja Božič,                  
                                                    Zalka Radovič
Knjižničarki:                Olga Omejc, 

               Majda Samsa
Računovodstvo:                              Mojca Trampuš
Organizator šolske prehrane:         Mojca Valant

Čistilke na šoli:  Senada Čaušević

                         Veronika Kožuh

                         Belkisa Lakić

                         Vesna Oražem

                         Raza Rodaljević

Kuhinja: Žiga Blažič 

              Nada Habinc 

             Gospa Nikolič

      

Hišnik:  Franci Brčan                                          

TAJNIŠTVO ZAVODA IN RAČUNOVODSTVO
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Tajništvo zavoda vodi tajnica Vida Narobe.
Delovni čas tajništva je od 7.30 do 15.00, za učence so v tajništvu 
uradne ure vsak dan od  7.30 do 8.25, v času malice in po pouku.
Uradne ure za vse ostale so:
DAN OD DO OD DO
Ponedeljek 7.30 10.30 13.00 14.00
Torek 7.30 10.30 13.00 14.00
Sreda 7.30 10.30 13.00 14.00
Četrtek 7.30 10.30 13.00 14.00
Petek 7.30 11.00 / /

Finančno poslovanje zavoda vodi računovodkinja Mojca Trampuš. 
Denarne zadeve lahko urejate vsak dan od 8.00 do 12.00 ure.

Nauči se poslušati. Priložnost včasih potrka zelo tiho.
                                                                           (H. Jackson Brown Jr.)

SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI

Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je 
zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji  in učenci. 
Želimo si, da bi bili starši o napredovanju svojih otrok pravočasno 
in  sproti  obveščeni.  Zato  vas  prosimo,  da  redno  obiskujete 
roditeljske  sestanke  in  govorilne  ure.  Enkrat  mesečno  bodo 
popoldanske govorilne ure, učitelji pa so dosegljivi vsak teden na 
individualnih  dopoldanskih  govorilnih  urah.  Da  si  boste  lažje 
organizirali obisk na šoli, smo dopoldanske govorilne ure strnili v 
dva dneva, prve tri ure. Za še boljše obveščanje bodo razredniki in 
starši uporabljali tudi elektronsko pošto.

V šoli  smo za otroke  odgovorni  na območju šolskega prostora. 
Opozarjamo  vas,  da  na  šolskem  igrišču  in  v  okolici  šole  po 
končanem  pouku  ni  organiziranega  varstva.  Učenci  razredne 
stopnje  počakajo  na  začetke  interesnih  dejavnosti  v  oddelkih 
podaljšanega bivanja, učenci predmetne stopnje pa v knjižnici ali 
učilnici, kjer bo prisoten dežurni učitelj. 
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Starši, ki prihajate po otroke v oddelke podaljšanega bivanja, ne 
vstopajte  v  učilnice.  Kadar  bo  vaš  otrok  predčasno  zapustil 
popoldansko  varstvo,  mora  učitelju(ici)  predložiti  vaše  pisno 
dovoljenje.
GOVORILNE URE
Dopoldanske govorilne ure so tedenske in potekajo individualno. 
Starši lahko učitelje pokličete pred začetkom pouka, to je od 8.00 
do  8.25  na  telefon  01/28-33-014  in  v  času  dopoldanskih 
govorilnih ur.  Skupne popoldanske govorilne ure so vsak drugi 
delovni torek v mesecu, od 16.30 do 18.00 ure – razredna stopnja, 
od 17.00 do 18.30 – predmetna stopnja 

 12. oktober 2010 – torek                
 09. november 2010 – torek            
 14. december 2010 – torek            
 11. januar 2011 – torek                  
 08. marec 2011 – torek
 12. april 2011 – torek

                     
Dopoldanske govorilne ure pa bodo imeli učitelji strnjeno v dva ali 
največ  tri  dneve  in  boste  starši  pisno  obveščeni  o  njihovem 
razporedu.

RODITELJSKI SESTANKI
V  vsakem  ocenjevalnem  obdobju  bo  organiziran  najmanj  en 
sestanek. Uvodni sestanki bodo v mesecu septembru.
Pred  odhodom  na  tabore  in  v  šolo  v  naravi  bomo  pripravili 
informativne  sestanke.  Starši  posameznega  razreda  se  lahko  s 
svojo razredničarko oz. razrednikom dogovorite tudi za posebno 
predavanje na določeno temo. 

1. roditeljski 
sestanek

2. september 2010 – četrtek, 1. razred
2. september 2010 – četrtek, 5. in 7. razred
7.  september  2010  –  torek,  2.,  3.,  4.  in 
predmetna stopnja      

2. roditeljski 
sestanek

1. februar 2011 – torek, vsi razredi

3. roditeljski 11. maj 2011 – torek, razredna stopnja
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sestanek z GU pri 
razredniku

13. maj 2011 – četrtek, predmetna stopnja

Roditeljski sestanek vodita razrednik in sorazrednik, na razredni 
stopnji  je  poleg  tudi  učitelj  podaljšanega  bivanja  in  jutranjega 
varstva.
Za  starše  8.  in  9.  razredov  bomo  organizirali  predavanje  o 
poklicnih namerah, o izbiri poklica in o postopkih vpisa v srednje 
šole. Organizirali bomo tudi Šolo za starše.

OBVESTILA ZA STARŠE
Skozi celo šolsko leto bomo posredovali staršem navodila in pisne 
informacije  o  delu  šole,  dosežkih  naših  učencev,  načrtih, 
aktualnih dogodkih, pričakovanjih, o vsem, kar se bo dogajalo na 
šoli.

DAN ODPRTIH VRAT
Vrata naše šole  bomo na stežaj  odprli  v  soboto,  27.  novembra 
2010. Ta dan bo priložnost za sodelovanje šole s starši in krajem. 
Hkrati  pa  boste  vsi  starši,  sestrice  in  bratci,  babice  in  dedki, 
morda  tete  in  strici  dobrodošli  v  naših  učilnicah,  ko  bo  tam 
potekal pouk. Tako boste sami ocenili naše delo. Lahko pa se nam 
boste  pridružili  tudi  pri  drugih  dejavnostih  v  delavnicah  s 
področja umetnostnega ustvarjanja.

VALETA
Z valeto devetošolci slovesno zaključujejo šolanje na naši šoli in se 
od nje poslavljajo. Tudi letos bo zaključna prireditev s podelitvijo 
priznanj in slovesom od devetošolcev – valeta – na šoli in sicer 14. 
junija 2010.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Učenec  mora biti  prisoten pri  pouku in  dejavnostih  obveznega 
programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje 
v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. 
Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če 
razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila,  se izostanki 
štejejo za neopravičene. 
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Kadar učenec izostane zaradi  bolezni  več  kot  pet  delovnih dni, 
lahko  razrednik  zahteva  uradno  zdravniško  opravičilo  o 
opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik 
na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca 
zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika. 
Če  razrednik  dvomi  v  verodostojnost  opravičila,  o  tem  obvesti 
starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je 
opravičilo  lažno,  izostanka  ne  opraviči  in  ukrepa  v  skladu  z 
Vzgojnim načrtom šole.
Vnaprej  napovedane  izostanke  starši  sporočijo  razredniku.  Tak 
izostanek lahko (strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovnih 
dni v letu.

ŠOLSKI SKLAD
Na pobudo staršev in na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja je Svet šole  na seji 1. 10. 
2003  sprejel  sklep  o  ustanovitvi  šolskega  sklada.  Šole  sklade 
ustanavljajo zato, da zberejo sredstva za nadstandardne programe 
in  za  pomoč  socialno  ogroženim  otrokom.  Z  vzdrževanjem  in 
uvajanjem sodobne učne tehnologije želimo v prvi vrsti prispevati 
k  izboljšanju  kvalitete  poučevanja,  omogočiti  zadovoljevanje 
interesov otrok na različnih področjih in izboljšati učne rezultate 
ter vsem ustvarjati prijetno delovno okolje.
Starši, če želite prispevati v šolski sklad, lahko sredstva nakažete 
na transakcijski račun:
TRR: 01261 – 6030665474 sklic 00-60001
Za vsak prispevek vam bomo hvaležni.

SVET STARŠEV
V delo šole se starši  vključujejo tudi preko Sveta staršev, ki je 
posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo 
ga predstavniki staršev, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba v skladu z normativi in standardi deluje 
na več področjih. Sodeluje z učenci, starši in pedagoškimi delavci. 
Pomaga  posameznikom in  skupinam pri  reševanju pedagoških, 
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psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Z 
učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji razvoja šole in svetuje pri poklicnem usmerjanju. 
Na šoli delujejo:
Alenka Fajfar Gnezda in Maja Novljan, šolski pedagoginji, bosta 
na šoli vsak dan od 7.30 do 14.30, ob torkih pa bosta za starše na 
razpolago tudi v popoldanskem času do 17.00.
Anja  Božič,  defektologinja  in  Simona  Lesar,  socialna 
pedagoginja,  bosta  na  šoli  vsak  dan od  8.00  do  14.00.  Hkrati 
imamo za zagotavljanje pomoči učencem zagotovljeno tudi pomoč 
mobilne defektologinje.
Zalka Radovič, logopedinja; na šoli bo ob ponedeljkih in torkih, 
med 7.30 in 14.30.

Cilj  vseh  je  zadovoljstvo  in  uspešnost  učencev,  staršev  in 
učiteljev.  V  šolski  svetovalni  službi  lahko  poiščete  nasvete  o 
vpisih v srednjo šolo, o tem, kako se učiti, kako priti do znižanega 
plačila stroškov malice, taborov in kako reševati konflikte.
Vse strokovne delavke šolske svetovalne službe bodo prisotne na 
skupnih mesečnih popoldanskih govorilnih urah.

Poleg  tega  svetovalna služba vodi  ali  koordinira  tudi  naslednje 
dejavnosti: ustvarjalne delavnice za nadarjene, prostovoljno delo, 
šolsko  skupnost  in  učno  pomoč,  pripravlja  predloge  za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, izobraževanje staršev in 
posvetovalno  delo  z  njimi.  Tehten  prispevek  šolske  svetovalne 
službe se  nanaša tudi  na pomoč  vodstvu šole  pri  pedagoškem 
vodenju šole,  odkrivanju pedagoške problematike šole in njenih 
razvojnih smeri.

Delo šolske svetovalne službe je naravnano predvsem preventivno, 
zato sodeluje z mnogimi strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo 
s problematiko otrok in mladostnikov.

INDIVIDUALNA DODATNA STROKOVNA POMOČ
Na  osnovi  sodelovanja  z  učitelji  in  svetovalno  službo  bo 
organizirana  individualna  dodatna  strokovna  pomoč 
učencem z učnimi in vedenjskimi težavami. Vključeni bodo 
učenci, ki imajo posebne težave pri enem ali več predmetih, 
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ali se težje prilagajajo šolskim pravilom. Za uspešno pomoč 
otrokom je nujno potrebno sodelovanje s starši. 

Sufiji nam svetujejo, naj govorimo, šele ko je našim besedam uspelo  
priti skozi trojna vrata. Na prvih vratih se vprašamo: »So te besede  

iskrene?« Če so, jih pustimo naprej; če niso, morajo nazaj. Na 
drugih vratih se vprašamo: »So potrebne?« Na zadnjih bratih  

vprašamo: »So prijazne?«
                                                                    (E. Easwaran)

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

SRE. 1. september 2010 – začetek pouka
SRE. 15. junij 2011 – zaključek pouka 9. r., razdelitev spričeval
PET.  24. junij 2011 – zaključek pouka za učence 1. do 8. 
                                  razreda, razdelitev spričeval
TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ: 
I. OBDOBJE: od 1. septembra 2010 do 31. januarja 2011,
II. OBDOBJE: od 1. februarja do 24. junija 2011, 
ZA UČENCE 9. r. : od 1. februarja do 15. junija 2011.
POČITNICE:
jesenske: ponedeljek 25. oktober - petek 29. oktober 2010
božično-novoletne: ponedeljek  27.  december  –  petek  31. 
december 2010
zimske: ponedeljek 21. februar – petek 25. februar 2011
prvomajske: četrtek 28. april – petek 29. april 2011
letne: ponedeljek 27. junij - sreda 31. avgust 2011 (deveti razred 
od 16. junija dalje)
POUKA PROSTI DNEVI/PRAZNIKI:
NED. 31. oktober 2010 - dan reformacije
PON. 1. november 2010 - dan spomina na mrtve
PET.  24.  december  2010  –  dan  se  nadomesti  v  soboto,  27. 
novembra z Dnevom odprtih vrat
SOB. 25. december 2010 - božič 
NED. 26. december 2010 - dan samostojnosti in enotnosti
SOB., NED. 1. in 2. januar 2011 - novo leto
PON. 7. februar 2011 – dan se nadomesti v soboto, 2. oktobra
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TOR. 8. februar 2011 - Prešernov dan, slovenski  kulturni praznik 
PON. 25. april 2011 - velikonočni ponedeljek
TOR. 26. april 2011 – dan se nadomesti v soboto, 7. maja
SRE. 27. april 2011 - dan upora proti okupatorju
NED., PON. 1. in 2. maj 2011 - praznik dela
SOB. 25. junij 2011 - dan državnosti

INFORMATIVNA DNEVA:
na srednjih šolah za učence 9. r.: 11. in 12. februarja 2011.

VPIS V PRVI RAZRED
Vpis  v  1.  razred  bo  v  mesecu  februarju  2011.  Vpis  je 
obvezen za vse otroke, ki bodo v koledarskem letu dopolnili 
6 let.

PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI:
9. RAZRED:  od 16. junija do 28. junija 2011, 

         od 18. avgusta do 31. avgusta 2011.
OSTALI RAZREDI: od 27. junija do 8. julija 2011,

      od 18. avgusta do 31. avgusta 2011.
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA IZOBRAŽEVANJA NA 
DOMU:

• prvi rok od 3. maja do 15. junija 2011 (učenci 9. r)
• prvi rok od 3. maja do 24. junija 2011 (učenci 1. – 8. r)
• drugi rok od 18. do 31. avgusta 2011 (učenci 1. – 8. r)

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci 6. in 9. razreda. 
Nacionalno preverjanje znanja po drugem obdobju (6. razred) je 
prostovoljno, rezultat preverjanja znanja predstavlja le dodatno in 
objektivnejšo informacijo o učenčevem doseženem znanju.
Učenci  9.  razreda  opravljajo  nacionalno  preverjanje  znanja  iz 
slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Za tretji  predmet 
minister  v  mesecu  septembru  določi  štiri  možne  predmete,  v 
mesecu marcu pa za posamezno  šolo tretji predmet objavi.
 
Nacionalno  preverjanje  znanja  po  tretjem  obdobju  je  obvezno, 
dosežek pa je dodatna informacija o znanju učencev in je vpisan v 
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zaključno spričevalo. Dosežek nacionalnega preverjanja znanja ne 
vpliva  na  oceno  posameznih  predmetov  v  9.  razredu  in  na 
zaključevanje osnovne šole. Učenec uspešno konča 9. razred, če 
ima pozitivne ocene iz vseh predmetov 9. razreda.

IZVEDBA  NACIONALNEGA  PREVERJANJA  ZNANJA  V 
OSNOVNI ŠOLI

MESEC DATUM  – 
DAN

AKTIVNOSTI

MAJ
2011

04. – sreda

06. - petek

REDNI ROK
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

NPZ iz slovenščine za  6. in 9. razred.

MAJ
2011

09.– 
ponedeljek

REDNI ROK
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika  za 6. razred.

MAJ
2011

27. – petek

Seznanitev učencev z dosežki
in 
uveljavljanje  pravice  do  vpogleda v 
učenčeve  ovrednotene  pisne  naloge 
NPZ.

MAJ
2011

30.– 
ponedeljek

NAKNADNI ROK
Samo za  učence  9.  razreda, ki  se 
zaradi  bolezni  ali  drugih 
utemeljenih  razlogov  niso  mogli 
udeležiti NPZ v rednem roku.
NPZ iz matematike

MAJ
2011

31.– torek
NAKNADNI ROK
NPZ iz slovenščine

JUNIJ
2011

1. - sreda

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev 
pri NPZ za učence 6. razreda

NAKNADNI ROK
NPZ iz tretjega predmeta

JUNIJ
2011

9. – četrtek Seznanitev učencev z dosežki

JUNIJ
2011

15.- torek Razdelitev  zaključnih  spričeval za 
učence 9. razreda
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OCENJEVALNE KONFERENCE
1. ocenjevalna 
konferenca

četrtek,  27.  januarja  2011  –  1.  do  9. 
razred

orientacijska 
konferenca

četrtek, 5. maja 2011 – 6. do 9. razred

2. ocenjevalna 
konferenca

četrtek,  09. junija 2011 – 9. razred
torek,  21. junija 2011 – 1. do 8. razred

Če si želiš biti srečen eno uro – zadremaj.
Če si želiš biti srečen en dan – pojdi lovit ribe.
Če si želiš biti srečen vse življenje – pomagaj sočloveku.

(Kitajski pregovor)

PREDMETNIK 

V šolskem letu 2010/2011 bomo realizirali 191 dni pouka (deveti 
razred 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, 
tehniške  in  naravoslovne  dneve,  šolo  v  naravi,  celodnevne 
ekskurzije, tabore, delovne akcije itd.
Dnevi dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda bodo izvedeni po 
časovni  razporeditvi  razrednih  aktivov  učiteljev  in  mentorjev 
dejavnosti.

PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
PREDMET                   RAZRED

1. 2. 3. 4.
T T T T

Slovenščina         SLO 6 7 7 5
Matematika         MAT 4 4 5 5
Angleščina          TJA 2* 2* 2* 2
Likovna vzgoja    LVZ 2 2 2 2
Glasbena vzgoja  GVZ 2 2 2 1,5
Družba / / / 2
Spoznavanje okolja 3 3 3 /
Naravoslovje in 

tehnika                 NIT

/ / / 3
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Športna vzgoja     ŠVZ 3 3 3 3
Oddelčna skupnost / / / 0,5
Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopoln., dodatni pouk 1 1 1 1
Interesna dejavnost 2 2 2 2
Št. predmetov 6 6 6 8
Število ur tedensko 20 21 22 24
TEDNOV POUKA 35 35 35 35

DNEVI DEJAVNOSTI – število dni letno
Kulturni dnevi 4 4 4 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4
Športni dnevi 5 5 5 5

V prvem razredu se načine ocenjevanja prilagodi otroku in pisni preizkusi 
znanja  niso  obvezni.  Prav  tako  ni  predpisana  dolžina  ure.  Skupaj  z 
razredno učiteljico pouk usmerja tudi vzgojiteljica.

PREDMET                       RAZRED
5. 6. 7. 8. 9.
T T T T T

Slovenščina             SLO 5 5 4 3,5 4,5
Matematika             MAT 4 4 4 4 4
Angleščina               TJA 3 4 4 3 3
Likovna vzgoja         LVZ 2 1 1 1 1
Glasbena vzgoja      GVZ 1,5 1 1 1 1
Družba 3 / / / /
Geografija               GEO / 1 2 1,5 2
Zgodovina               ZGO / 1 2 2 2
Državljanska vzgoja in 

etika                        DIE

/ / 1 1 /

Fizika                       FIZ / / / 2 2
Kemija                    KEM / / / 2 2
Biologija                  BIO / / / 1,5 2
Naravoslovje            NAR / 2 3 / /
Naravoslovje in tehnika

                                NIT

3 / / / /

Tehnika in tehnologija

                                 TIT

/ 2 1 1 /

Gospodinjstvo         GOS 1 1,5 / / /
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Športna vzgoja         ŠVZ 3 3 2 2 2
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Izbirni predmet I. / / 2/1 2/1 2/1
Izbirni predmet II. / / 1 1 1
Izbirni predmet III. / / 1 1 1
Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopoln.,dodatni pouk 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2
Št. predmetov 9 11 14 16 14
Tedensko ur pouka 26 26 29,5 30 30
Tednov pouka 35 35 35 35 32

DNEVI DEJAVNOSTI – število dni letno
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5

IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. RAZREDU 9-LETNE OŠ
Novost  devetletke  so  izbirni  predmeti,  ki  jih  učenci  izberejo  iz 
ponudbe  šole.  Izbirni  predmeti  imajo  sicer  potrjen  učni  načrt, 
vendar  je  šolsko  delo  lahko  bolj  prilagojeno  posamezniku  ter 
omogoča učencu, da na področju, ki ga posebej zanima poglablja 
in širi znanje. 

Izbirnim predmetom je skupno to, da se učenci odločajo zanje v 
7., 8. in 9. letu devetletke.  Na urniku so po eno uro na teden (tuj 
jezik po dve),  za učenca so obvezna sestavina njegovega urnika in 
se ocenjujejo.
Izbirni  predmeti  se  delijo  na  družboslovno–humanistične  in 
naravoslovno–tehnične.  Šola  je  dolžna  po  zakonu  učencem 
ponuditi  najmanj  šest  izbirnih  predmetov,  tri  iz  skupine 
družboslovno–humanističnih  in  tri  iz  skupine  naravoslovno-
tehničnih  v  skladu  s  svojimi  tehničnimi  in  kadrovskimi 
možnostmi.
Naša šola je že spomladi ponudila učencem 31 izbirnih predmetov 
in glede na povpraševanje, bomo v prihodnjem letu izvajali:

Učitelj Predmet Ure/
teden
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M. THALER Francoščina III 2
A. GALUF Nemščina I 2
A. GALUF Nemščina II 2
A. GALUF Nemščina III 2
M. RODE Kritično mišljenje 1
M. RODE Retorika 1
B. KLUN Genetika 1
V. BRUS Multimedija 1
V. BRUS Urejanje besedil 1
V. BRUS Računalniška omrežja 1
V. SEČNIK LIPOVEC Turistična vzgoja 1
M. VALANT Sodobna priprava hrane 1
A. SMODE GREGORIČ Likovno snovanje I 1
A. SMODE GREGORIČ Likovno snovanje II 1
A. SMODE GREGORIČ Likovno snovanje III 1
F. ŽNIDARŠIČ Glasbeni projekt 1
A.PLEVNIK Šport za sprostitev 1
A.PLEVNIK Šport za zdravje 1
C. KOŠIR Izbrani šport-nogomet 1
C. KOŠIR Izbrani šport-odbojka 1
S. BATISTIČ Sonce, Luna in Zemlja 1

Učenci si izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ne glede na 
sklop. Učenci, ki obiskujejo javno veljaven program glasbene šole, 
so lahko izbirnih predmetov delno ali v celoti oproščeni.

 INDIVIDUALNE GOVORILNE URE, DODATNI IN 
DOPOLNILNI POUK, DODATNA STROKOVNA POMOČ

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE ZA UČENCE
Govorilne  ure  za  učence  so  oblika  sodelovanja  med  učenci  in 
učitelji.  Organizirane so enkrat  tedensko pred ali  po pouku po 
razporedu, ki je objavljen na oglasni deski in spletni strani šole. 
Učenci lahko govorilno uro izkoristijo za pogovor z učiteljem ali 
dodatno razlago učne snovi.
DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki  želijo predpisano učno 
snov razširiti, jo poglobiti in dopolniti na višji, zahtevnejši ravni. 
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Hkrati  je  dopolnilni  pouk  namenjen  pripravam  na  različna 
tekmovanja. Poteka pred ali po pouku.
V to obliko dela se učenci vključujejo prostovoljno in na povabilo 
oziroma priporočilo učiteljev.
DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni  pouk  pa  je  namenjen  učencem,  ki  zaradi  daljše 
odsotnosti ali drugega vzroka poleg rednega pouka potrebujejo še 
dopolnilno  razlago  snovi  in  pomoč  učitelja.  Pouk  poteka  po 
urniku.
DODATNA STROKOVNA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI
Na šoli imamo tudi učence s posebnimi potrebami. To so učenci, 
ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, učenci z 
motnjami  vedenja  in  osebnosti,  dolgotrajno  bolni,  učenci  z 
govorno-jezikovnimi  motnjami.  Ti  otroci  potrebujejo  poleg 
prilagojenega  izvajanja   programa  vzgoje  in  izobraževanja  tudi 
dodatno strokovno pomoč,  ki  jo nudijo strokovni delavci  šolske 
svetovalne službe in učitelji. Na predlog šolske svetovalne službe 
ali  staršev  dodatno  strokovno  pomoč  odobri  Komisija  za 
usmerjanje, odločbo pa izda Zavod RS za šolstvo. 

Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo.
(Johann W. Goethe)

ŠOLA V NARAVI IN TABORI

Šola bo del pouka za nekatere razrede tudi v tem šolskem letu 
organizirala v obliki taborov ali šole v naravi. Izkušnje kažejo, da 
je  to  kljub  zahtevnejšim  organizacijskim  pripravam  in  večjim 
finančnim sredstvom dobra oblika vzgoje, kar nam potrjuje tudi 
pozitiven odziv otrok in zadovoljstvo staršev. 

Za učence  5.  in  6.  razreda organiziramo šolo  v  naravi,  učenci 
ostalih  razredov  pa  se  udeležijo  različnih  taborov  in  učenja  v 
drugačnem, naravnem okolju.
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Šola  omogoča  plačilo  šole  v  naravi  in  taborov  v  več  obrokih. 
Starši, ki bi kljub temu imeli težave s plačilom, lahko vložijo vlogo 
za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi. 

RAZRED TERMIN KRAJ

4. razred 18. 4.- 22. 4. 2011
CŠOD, Bohinj,
Naravoslovni teden

5. razred 6. 9. – 11. 9. 2010
Savudrija,
poletna šola v naravi  

6. razred 14. 2.– 18. 2. 2011
CŠOD, Kranjska Gora,
zimska šola v naravi 

7. razred 6. 9.– 8. 9. 2010
Jezersko, 
šola gorništva

8. razred 13. 9.– 17. 9. 2010
Dom v Nerezinah,
naravoslovni tabor

6. – 9. razred maj 2011, 3 dni
Elerji,  tabor  za  nadarjene 
učence

6. - 9. razred maj 2011, 3 dni
Elerji,  tabor  za  otroke  z 
vzgojno problematiko

Ni velikega talenta brez velike moči volje.
(Honoré de Balzac)

ŠOLSKI ZVONEC
URA POUK ODMOR

MALICA
KOSILO

predura 7.40-8.25 8.25-8.30

1. ura 8.30–9.15 1. odmor 9.15-9.35 malica

2. ura 9.35–10.20 2. odmor 10.20-10.25

3. ura 10.25–11.10 3. odmor 11.10-11.15

4. ura 11.15–12.00 4. odmor 12.00-12.05
kosilo 

12.05 - 14.05

5. ura 12.05–12.50 5. odmor 12.50-12.55

6. ura 12.55–13.40 6. odmor 13.40-14.00 kosilo

7. ura 14.00–14.45 7. odmor 14.45-14.50
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8. ura 14.50–15.35
malica

14.55 – 15.15

Učenci, ki niso v jutranjem varstvu, naj prihajajo v šolo 10 minut 
pred pričetkom pouka. 

UČITELJI

RAZRED RAZREDNIČARKA VZGOJITELJICA,
UČITELJICA

1. A Tatjana RADE Ingrid SOJER
1. B Marija KLOPČAR Mojca PODOBNIKAR
2. A Saša ŠTILEC
2. B Andrea  VELUŠČEK 

GERMAN 
3. A Mateja MENART
3. B Barbara MAJCEN
4. A Polona SLOBODNIK
4. B Marjeta COLARIČ
5. A Milena  ZRIMŠEK 

KOŠOROK
5. B Tanja SAMBOLEC
SKUPINA PODALJŠANO BIVANJE

Vili HLAD 1. B
Polona GOMIŠČEK 1. A
Danica JAKLIČ 2. A
Jelka BOGADI 2. B
Lazar MIĆIĆ 3. A + 3. B
Matjaž ŠTURM 4. A + 5. B
Dragi PREVC 4. B + 5. A

RAZRED RAZREDNIČARKA
RAZREDNIK

POUČUJE

6. A Nataša BAVEC SLO
6. B Mitja THALER TJA, izbirni predmet
7. A Vlasta ZUPANIČ SLO
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7. B Nataša URŠIČ TJA
8. A Samo JAMŠEK NAR, KEM, 
8. B Barbara KLUN BIO, izbirni predmet
9. A Vlasta S. LIPOVEC GEO, DDE, izbirni predmet
9. B Dragi PREVC ŠVZ, OPB
9. C Florijana ŽNIDARŠIČ GVZ,  izbirni  predmet,  MPZ, 

OPZ
SO-
RAZREDNIK

UČITELJ

6. A Olga OMEJC SLO, knjižnica
6. B Arinka SMODE 

GREGORIČ
LVZ, izbirni predmet

7. A Metka ŽITNIK MAT
7. B Marta PRAPROTNIK FIZ, MAT
8. A Ana GALUF TJA, izbirni predmet
8. B Angelca PLEVNIK ŠVZ, izbirni predmet
9. A Bernarda AVSENIK TJA, tuj jezik 1. – 3. razred
9. B Marjan RODE ZGO, DDE, izbirni predmet
9. C Vera BRUS MAT, izbirni predmet

Mojca VALANT GOS, laborant FIZ, KEM, BIO, 
izbirni predmet

Majda SAMSA SLO, knjižnica
Suzana KRANJEC MAT, TIT, IP
Ciril KOŠIR ŠVZ, izbirni predmet
Sergij BATISTIČ FIZ, TIT, izbirni predmet

ŠTEVILO UČENCEV

Razred Št. deklic Št. dečkov Št. skupaj
1. – 5. razred 110 106 216
6. – 9. razred 105 91 196
Skupaj 215 197 412

                          

KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska  knjižnica  je  namenjena učencem od 1.  –  9.  razreda  in 
delavcem šole. V šolski knjižnici imamo za izposojo na voljo že 
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preko  30.000  knjig.  Tako  se  s  svojim  gradivom in  dejavnostjo 
aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces in razvoj, čeprav 
se  skoraj  sramežljivo  in  odmaknjena  skriva  v  premajhnih 
prostorih.
Izposoja knjig je mogoča vsak dan od ponedeljka do petka med 
11.30 in 14.30, izposoja pa je brezplačna. Urnik izposoje omogoča 
učencem dostop do gradiva brez dolgih vrst, prerivanja in slabe 
volje,  knjižnični  red  pa  omogoča  izposojo  v  prijetnem  in 
sproščenem vzdušju. Zato so uporabniki šolske knjižnice dolžni 
spoštovati knjižnični red. 
V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo 
pri  rednem pouku (domače  branje,  bralna  značka,  seminarske 
naloge, projektno delo), prav tako poljudnoznanstveno literaturo z 
različnih  interesnih  področij  ter  leposlovje,  primerno  njihovi 
starosti.
Posebna pozornost je namenjena oblikovanju pozitivnih stališč do 
branja. To je najpomembnejša socialna sposobnost, ki je otroku 
potrebna tako pri učenju kot pri igri. 
Učenci  lahko  poleg  knjig  prebirajo  tudi  revije,  ali  uporabljajo 
računalnike, ki so vsi povezani z internetom.
Dejavnost knjižnice na področju vzgoje in izobraževanja je:

o književna vzgoja,
o knjižnična vzgoja,
o bralna značka.

UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad 
so  vključeni  vsi  učbeniki,  objavljeni  v  Katalogu  učbenikov  in 
potrjeni za posamezno šolsko leto.
Šola učencem omogoča,  da si  iz  učbeniškega sklada izposodijo 
učbenike. Maja dobijo v šoli  obvestilo za starše in naročilnico, s 
katero naročijo komplet učbenikov, ki ga določi šola in ga bodo 
potrebovali naslednje šolsko leto. Naročilnico vrnejo vsi, tudi tisti, 
ki  ne  naročajo  učbenikov  iz  učbeniškega  sklada.  Tudi  letos  je 
izposoja brezplačna za vse učence.
Uporabnik  sklada je  dolžan plačati   odškodnino,  če  ob  koncu 
šolskega  leta  učbenika  ne  vrne,  ali  je  ta  poškodovan  oziroma 
uničen.
V  učbeniškem  kompletu  ni  delovnih  zvezkov  in  učbenikov  z 
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elementi delovnih zvezkov, zato jih starši kupijo sami. 
Šola  iz  učbeniškega  sklada  izposodi  učbenike  uporabnikom 
sklada  za  celotno  šolsko  leto.  Učbenike  lahko  razdeli 
uporabnikom sklada že pred zaključkom tekočega šolskega leta, 
najkasneje pa prvi teden pouka v novem šolskem letu, v izjemnih 
primerih  pa  tudi  kasneje.  Vsako  leto  dokupimo  in  zamenjamo 
dotrajane učbenike.
Za skrbnika učbeniškega sklada sta imenovana Olga Omejc in Vili 
Hlad.
BRALNA ZNAČKA
Bralna značka ima v osnovni šoli velik pomen, saj le tako učenci 
pridejo  v  stik  s  knjigami,  ki  sicer  niso  v  obveznem  učnem 
programu. Učenci dobijo pravilen odnos do knjige in se navajajo 
na branje literature, za kar pozneje večini primanjkuje časa. Na 
razredni  stopnji  se  bralna  značka  opravlja  pri  razrednikih,  na 
predmetni stopnji pa pri učiteljih slovenščine.

ŠŠD BIČEVJE

ŠŠD Bičevje  je  programsko bogata  organizacija  na šoli.  Tudi  v 
letošnjem letu načrtujemo celoletno akcijo spremljanja športnih 
uspehov  učencev,  točkovanje  in  razglasitev  NAJ  športnice, 
športnika in naj športnega razreda.
Učenci, vključeni v posamezne športne aktivnosti, boste ime naše 
šole s športnim vedenjem in uspehi ponesli po vsej Sloveniji. 

JUTRANJE VARSTVO IN ORGANIZIRANO PODALJŠANO 
BIVANJE (OPB)

Jutranje varstvo je organizirano za učence nižjih razredov od 6.00 
do  8.20.  Učenci  se  lahko  v  tem času  vključijo  v  organizirano 
dejavnost v razredu.
Jutranje varstvo je med 7.00 in 8.20 organizirano tudi za učence 
predmetne  stopnje  -  vozače.  Na  pouk  počakajo  v  za  varstvo 
pripravljenem razredu in pod vodstvom učitelja.
Učenci  od  1.  do  5.  razreda  se  lahko  po  pouku  vključijo  v 
organizirane oddelke podaljšanega bivanja, ki  delujejo do 17.00 
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ure. Učenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo 
domače naloge, opazovalne naloge in se sproščajo ob igrah. Pri 
učencih želimo oblikovati higienske, socialne in kulturne navade.

Zaradi  varnosti  otroka  in  odgovornosti  šole  lahko  učitelji  OPB 
predčasno  dovolijo  otroku  odhod  iz  šole  samo  s  pisnim 
dovoljenjem staršev.
V času samostojnega učenja (od 13.45 do 14.30 za učence 1., 2., 3. 
razreda in od 14.00 do 15.15 za učence 4. in 5. razreda) učenci  delajo 
nalogo, zato vas prosimo, da v tem času ne motite dela v oddelku.
Odločitev za obiskovanje OPB in JV je prostovoljna in velja za celo 
šolsko leto.

VARNA POT

Šola  je  dolžna  zagotoviti  varnost  učencev.  To  dosegamo  z 
različnimi  aktivnostmi  na  področju  zdravstvenega  varstva, 
prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter z doslednim 
izvrševanjem Pravilnika o varnosti pri delu.
Starše prosimo, da svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim 
izpostavljeni na poti v šolo in iz nje. 
Na poti v šolo in domov pazimo na prometno varnost. Zato naj 
otroci skupaj s starši izberejo najbolj varno pot v šolo . Pri izboru 
razmislite o tem, da  najkrajša pot ni vedno najbolj varna pot. 
Opozarjamo  na  nekatere  nevarne  ceste  in  nevarne  točke  v 
šolskem okolišu.
NEVARNE CESTE IN NEVARNA MESTA
Križišče Koprska- Gerbičeva je  semaforizirano, vendar je tu gost 
promet  in  slaba  preglednost  predvsem  v  smeri  proti  Malemu 
grabnu. To križišče je kritična nevarna točka.
Križišče Gerbičeva – Tbilisijska je nevarno,  saj je tam zelo gost 
promet,  še posebno  v  prometnih konicah.  Križišče  je  kritična 
nevarna točka.
Gerbičeva cesta od Tbilisijske do Koprske je pogosto prekinjena 
z uvozi, zato priporočamo, da  šolarji uporabljajo šolski avtobus 
ali da hodijo po daljši, a varnejši Jamovi cesti.
Na Tomažičevi  je nevarno mesto, kjer se konča pločnik na eni 
strani ulice, a ni označenega prehoda za pešce, zato naj bi šolarji 
(ki hodijo peš) prečkali cesto že prej, na označenem prehodu za 
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pešce.
Na  Cesti dveh cesarjev  je nevarna točka, kjer ustavlja šolski 
kombi na postajališču  Bodo-bar in ni prehoda za pešce, zato je 
dogovorjeno, da voznik zaokroži in ustavi tako, da  učencem, ki 
stanujejo na Cesti v Gorice, ni treba prečkati ceste.
Križišče  Koprska-Jamova  je  nevarna  točka,  križišče  je 
semaforizirano, a je promet gost, zato priporočamo semaforiziran 
prehod na Jamovi, kjer se nadaljuje varna pot v šolo čez mostiček 
preko Gradaščice in vodi direktno na Splitsko ulico.
VARNE POTI V ŠOLO
Iz severnega dela šolskega okoliša priporočamo Jamovo cesto, ki 
ima pločnik in dobro cestno prometno signalizacijo. 
Iz  vzhodnega dela  šolskega okoliša  poteka varna pot  v  šolo  po 
Gerbičevi ulici.
Iz  dela   šolskega  okoliša,  ki  je  zahodno od Tbilisijske,  smo v 
preteklem šolskem letu pridobili šolski avtobus, ki varno pripelje 
otroke do šole. 
Iz  najbolj  oddaljenega  jugozahodnega  dela  šolskega  okoliša 
pripelje otroke do šole šolski kombi.

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku oziroma 
levi  strani  ceste v  nasprotni  smeri,  kot  poteka promet.  Posebej 
prvošolčka  redno  spremljajte  sami  do  šole  in  ga  poučite  o 
nevarnosti.  Pokažite  mu, kje  in kako naj  prečka cesto.  Učenci 
prvega razreda naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če hodijo v 
mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.
Šola  ima  izdelan  prometno  varnostni  načrt  in  bo  tudi  v  tem 
šolskem  letu  organizirala  kolesarske  izpite.  Dokler  učenci  ne 
opravijo kolesarskega izpita, naj se v šolo ne vozijo s kolesi. 

Starši, ki vozijo otroke v šolo, naj jih pripeljejo na parkirišče pred 
šolo ali jih odložijo na avtobusni postaji. 

PREVOZI
Tudi  letos  bo  za  oddaljene  učence  organiziran  prevoz  v  šolo. 
Natančen urnik  prevozov  v  šolo  in  seznam odhodov iz  šole  bo 
narejen v 1. tednu septembra in bo objavljan na oglasni deski, na 
spletni strani šole, prav tako pa ga bodo dobili učenci vozači.
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Zaradi varnosti so učenci med prevozom dolžni upoštevati pravila 
lepega vedenja. Vstopamo in izstopamo drug za drugim in se 
ne prerivamo. Pozdravimo voznika, med vožnjo sedimo, smo 
pripeti, ne kričimo, ne smetimo in ne uničujemo inventarja v  
vozilu. Pozorni smo, ko zapiramo vrata. Še posebej pazimo 
na mlajše in šibkejše (bolni ali poškodovani).

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V okviru 
interesnih  dejavnosti  učenci  razvijajo  svoje  sposobnosti  in 
zadovoljujejo svoje interese ter želje. Poglabljajo in širijo znanja. 
Zato nekatere interesne dejavnosti izvajamo tudi v sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci.
Seznam interesnih dejavnosti in učiteljev mentorjev bodo učenci 
prinesli v pregled in izbiro staršem v prvem tednu septembra.

ZUNANJI IZVAJALCI INTERESNIH DEJAVNOSTI
Nekaj  dodatnih  ponudb  zunanjih  izvajalcev  dobimo  vsako  leto 
meseca  septembra  in  o  njih  boste  obveščeni  naknadno.  Za 
program,  kvaliteto  in  ceno  interesnih dejavnosti,  ki  jih  izvajajo 
zunanji sodelavci, šola ne odgovarja.
Naziv Mentor Dan, ura
Telovadba Šp.  društvo ABC ŠPORT
Badminton Badminton klub Ljubljana
Cheerleading ŠD Diamond
Judo Mala šola juda
Košarka  za 
deklice

KD Ježica

Košarka  za 
dečke 

KŠ Dušan HAUPTMAN

Nogomet ŠD otroška nogometna šola
Odbojka 
dečki

ŠD FITT Črnuče

Odbojka 
deklice

Odbojkarska šola Ljubljana

Odbojka ŠD Vital
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deklice
Plesna  šola 
PLES PLUS

Daša KERIN CERKOVNIK

Ritmična 
gimnastika

ŠK Bleščica

Rokomet RK Krim

ŠOLSKA PREHRANA

Učencem nudimo tri obroke prehrane: dopoldansko malico, kosilo 
in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli 
vsaj en obrok dnevno. V kuhinji pripravljamo tudi dietno prehrano 
za učence, ki imajo prilagojene jedilnike na podlagi zdravniškega 
potrdila.  V  šoli  ne  nudimo  vegetarijanske  prehrane,  razen  na 
priporočilo zdravstvene službe.
Učencem,  ki  so  dolgo  v  šoli  in  jih  doma ne  čaka  pripravljeno 
kosilo, priporočamo, da se naročijo na šolsko kosilo. Posebno to 
velja za učence tretjega triletja. 
Malico imajo vsi učenci v jedilnici, prva triada ob 8.30, vsi ostali 
ob  9.15.  Kosilo  je  od  12.05  do  14.05,  popoldanska  malica  v 
oddelkih podaljšanega bivanja pa od 14.55 do 15.10.
Sredi meseca junija, 15. 6. 2010, je stopil v veljavo Zakon o šolski 
prehrani,  ki  ureja  šolsko  prehrano  in  subvencije  za  šolsko 
prehrano. 
Na  osnovi  določil  6.  člena  zakona   je  svet  šole  sprejel  Pravila 
šolske prehrane OŠ Bičevje. Z njimi šola opredeljuje organizacijo 
šolske prehrane, obveščanje učencev in staršev, prijavo na šolsko 
prehrano ter čas in način odjave posameznega obroka, ceno in 
plačilo  šolske  prehrane,  subvencioniranje  šolske  prehrane, 
postopek  dodeljevanja  subvencij,  evidentiranje  in  nadzor  nad 
koriščenjem  obrokov,  postopke  evidentiranja  obrokov  šolske 
prehrane,  spremljanje  in  nadzor  ter  druge  uporabnike  šolske 
prehrane.
Prijava 
Starši  lahko  prijavijo  učenca  na  šolsko  prehrano  praviloma  v 
mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijavo vložijo na obrazcu, 
ki je priloga Pravil šolske prehrane. Učenci bodo za evidentiranje 
obroka prejeli kartico za elektronsko odčitavanje.
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Šola  in  naročnik  skleneta  pogodbo,  v  kateri  so  opredeljene 
medsebojne  pravice  in  obveznosti.  Oddano  prijavo  na  šolsko 
prehrano  lahko  starši  kadar  koli  prekličejo.  Izpolnjeno  in 
podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši  oddajo pri 
razredniku, vodji  šolske prehrane ali  tajništvu šole.  Obrazce za 
preklic in odjavo dobijo starši v tajništvu šole, odjava pa velja z 
naslednjim dnem po prejemu preklica/odjave.
Odjava 
Starši  lahko  odjavijo  ali  prijavijo  posamezni  obrok  s  pisnim 
obvestilom  preko  učenca,  po  telefonu,  osebno  ali  preko 
elektronske pošte pri organizatorju šolske prehrane ali tajništvu.
Posamezni  obrok  za  odsotnega  učenca  so  dolžni  starši 
pravočasno  odjaviti.  Obrok  je  pravočasno  odjavljen,  če  se  ga 
odjavi  vsaj  en  delovni  dan  prej,  in  sicer  do  8.30  ure.  Odjava 
prehrane za nazaj ni mogoča. Ob odjavi je potrebno sporočiti tudi 
predviden čas/trajanje odsotnosti. Učencu bo zagotovljen obrok, 
če  bodo  starši  še  isti  dan  pred  začetkom  pouka  obvestili 
razrednika ali vodjo šolske prehrane, da bo učenec prisoten pri 
pouku.
V  kolikor  starši  posameznega  obroka  ne  odjavijo  pravočasno, 
plačajo polno ceno obroka.
Odjavite  po  elektronski  pošti:  Mojca.Valant@guest.arnes.si, 
telefonsko na št.: 01- 283 30 51,  v tajništvu na tel: 01-283 30 13.

Obračun prehrane
Obračun prehrane bo narejen do 10. v mesecu za pretekli mesec. 
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na 
položnici. Za nepravočasno plačane položnice bomo ob izstavitvi 
opomina zaračunali tudi stroške opomina v višini 4.00 €

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Zakon uvaja splošno subvencijo za malico, dodatno subvencijo za 
malico zaradi socialnega položaja učenca ali  izjemnih okoliščin 
družine ter subvencijo za kosila.
Splošna subvencija za malico pripada vsem učencem v višini dveh 
tretjin cene malice - na podlagi podpisane izjave o uveljavljanju 
splošne subvencije.
Dodatno subvencijo za malico lahko uveljavljajo starši, ki zaradi 
socialnega  položaja  ne  zmorejo  v  celoti  plačati  prispevka  za 
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malico. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se 
poleg  dohodka  na  družinskega  člana,  izraženega  v  odstotku 
povprečne plače, upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine.
Pred izdajo sklepa šola pridobi soglasje centra za socialno delo. 
Starši lahko uveljavljajo tudi subvencijo za kosilo v primeru, da ne 
zmorejo plačati prispevka zanj.
Pisno vlogo lahko pošljejo ali osebno oddajo v tajništvu šole v času 
uradnih ur.
V  kolikor  otrok,  ki  prejema  subvencionirano  prehrano,  šolsko 
hrano  odklanja  ali  z  njo  neprimerno  ravna,  se  mu subvencija 
lahko ukine in ta sredstva nameni za prehrano drugemu otroku. 

Pravila  šolske  prehrane  so  objavljena  in  v  celoti  dosegljiva  na  
spletni strani šole http://www.o-bicevje.lj.edus.si

Kadar se za nekoga resnično zavzamemo, se mu tegobe zdijo lažje.
(Sir John M. Templeton)

ZDRAVSTVENO VARSTVO

SISTEMATSKI  ZDRAVSTVENI PREGLEDI
V  sodelovanju  z  Zdravstvenim  domom  Vič  bodo  potekali 
sistematski  zdravstveni  pregledi  vse  učence  šole  po  programu 
zdravstvene službe.
Sistematski zdravstveni pregled opravijo v : 
- 1. razredu, 3., 5.  in 7. razredu.

Cepljenje imajo učenci:
- 1. razreda,
- 3. razreda.
Naša šolska zdravnica je dr. Fisher Marinič.
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SISTEMATSKI  ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI
Zobozdravstveno delo zajema preventivo in sistematske preglede.
Sistematski zobozdravstveni pregled  opravijo vsi učenci od 1. 
do 9. razreda v zobni ambulanti ZD Vič.

Če ne vemo, kaj hočemo v življenju doseči, bomo dosegli le malo.
(Sir John M. Templeton)

VZGOJNI NAČRT ŠOLE

Ob  koncu  preteklega  šolskega  leta  smo  sprejeli  in 
potrdili Vzgojni načrt šole. Nastajal je kar dve leti in pri 
tem ste  intenzivno  sodelovali  učenci,  starši  in  delavci 
šole. Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev OŠ in je krovni 
dokument šole. Iz njega izhaja tudi letni delovni načrt. 
Vsebuje temeljne vrednote in vzgojna načela, vzajemno 
sodelovalni  odnos  s  starši,  vzgojne  dejavnosti  šole, 
vzgojne  postopke  in  ukrepe.  Mednarodna  komisija  v 
okviru  UNESCA  je  že  leta  1996  zapisala,  da  morata 
»vzgoja in izobraževanje omogočiti vsakemu človeku, da sam 
rešuje svoje probleme,  oblikuje svoje odločitve in nosi svojo 
odgovornost.« 

Sestavni deli vzgojnega načrta so:
Vzgojna načela in temeljne vrednote
Vzajemno sodelovalni odnos s starši
Vzgojne dejavnosti:
               proaktivne dejavnosti,
               svetovanje in usmerjanje učencev,

    pohvale, priznanja in nagrade,
     ter vzgojni  postopki.
NAČELA
Vzgojni  načrt  je  zasnovan  in  izpeljan  iz  sklopa  vrednot 
(opredeljenih v Unescovem dokumentu),  ki  jih učenci,  starši  in 
učitelji  prepoznavamo in  doživljamo kot  pomembne in  jih  zato 
želimo kot del tradicije prenašati naprej – z zgledom in drugimi 
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pristopi delovati tako, da bi jih otroci ponotranjili. 
VREDNOTE
Med  njimi  smo  učitelji,  učenci  in  starši  izpostavili  naslednje 
vrednote:

• spoštovanje ljudi, žive in nežive narave,
• strpnost,
• pozitiven odnos do znanja in dela,
• odgovornost,
• dobra samopodoba.

Te  vrednote  so  postale  vodilo  za  oblikovanje  načel  vzgojnega 
načrta,  ki  jih  želimo  uresničevati  v  vzgojno-izobraževalnem 
procesu,  zavedajoč  se,  da  vzgoja  ni  ločena  od  izobraževanja. 
Poteka kontinuirano, v prepletu z njim, prilagojeno in primerno 
razvojni stopnji otroka. 
Z  doslednostjo,  vztrajnostjo,  medsebojnim  sodelovanjem  in 
spoštljivim  odnosom  do  vseh  bomo  razvijali  dobre  medsebojne 
odnose in klimo za pozitivne spremembe v šoli.

Vzgojni načrt šole je objavljen in v celoti dosegljiv na spletni strani  
šole http://www.o-bicevje.lj.edus.si 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRISTOJNOSTI
S tem pravilnikom se opredeljuje organizacija izvajanja vzgojno-
izobraževalnih  programov  v  zavodu OŠ BIČEVJE (v  nadaljnjem 
besedilu šola).
Ta pravila veljajo za vsa področja, kjer se vzgojno-izobraževalno in 
drugo delo organizira ali vodi pod naslovom OŠ Bičevje.

Področja, ki jih urejajo pravila šolskega reda za zagotavljanje 
varnosti:
1. Prihodi, odhodi in varstvo učencev, zapuščanje šole, vedenje na
šolskem kombiju oz. avtobusu, spremstva učencev
2. Obveznosti učencev pri pouku
3. Uporaba nedovoljenih naprav in pripomočkov
4. Oskrba učencev s hrano – malica, kosilo
5. Vzdrževanje prostorov in čistoča
6. Interesne dejavnosti
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7. Dežurstvo učencev
8. Dežurstvo učiteljev
9. Ukrepi za zagotavljanje varnosti
10. Zadrževanje v računalniški učilnici, učilnicah za fiziki, kemijo
     in biologijo, likovni delavnici,gospodinjski učilnici, knjižnici,
     jedilnici, telovadnici, zunanjih površinah in funkcionalnih
     zemljiščih
11. Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite
12. Način informiranja učencev in staršev
13. Dogovorjena pravila za zaposlene

Pravila šolskega reda OŠ Bičevje so objavljena in v celoti dosegljiva  
na spletni strani šole    http://www.o-bicevje.lj.edus.si 

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE BIČEVJE

S hišnim redom šola uredi vprašanja, pomembna za življenje v 
šoli, in sicer:
1. splošne določbe,
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni čas in uradne ure,
4. uporaba šolskega prostora,
5. organizacija nadzora,
6. prehodne in končne določbe.

SPLOŠNE DOLOČBE 
Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati 

k:
- uresničevanju ciljev in programov šole,
- varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa,
- urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnemu počutju v šoli,
- preprečevanju škode.
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Določila  hišnega  reda  veljajo  in  jih  morajo  spoštovati  vsi 
zaposleni,  učenci  in  drugi  udeleženci  vzgoje  in 
izobraževanja.

Določila  hišnega  reda,  ki  se  nanašajo  na  vedenje 
učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev 
ipd., veljajo tudi pri:

- programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na
  drugih lokacijah,
- na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v
  organizaciji šole.

Odgovornost  šole  v  šolskem prostoru  velja  za  čas,  ko 
poteka  učno-vzgojni  proces  in  druge  organizirane 
dejavnosti.

Uporaba  hišnega  reda  velja  za  celotni  šolski  prostor, 
površine in zgradbe.  

Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola, tudi drugi uporabniki, 
sprejmejo hišni red vsi uporabniki.

OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je 
ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere 
šola vzdržuje in kot dober gospodar skrbi za njih.

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole

Šola  posluje pet dni v tednu (ponedeljek, torek, sredo, četrtek in 
petek) in sicer: 
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev 

od  6.00  do   8.20
od  7.00  do   8.20

Redni pouk od  7.40  do 15.35
Podaljšano bivanje od 12.00 do 17.00
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 13.30 do 19.00
Popoldanske dejavnosti za najemnike od 17.00 do 23.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.  
Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (prireditve, potreba po 
najemu prostorov, izjemne razmere…) odredi, da šola začasno 
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posluje tudi druge dni (v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na 
drug z zakonom določen dela prost dan).

Uradne ure
Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega čas šole. 
Namenjene so poslovanju z uporabniki storitev.
Šola ima uradne ure v dopoldanskem času in vsako sredo v 
popoldanskem času, v skupnem obsegu najmanj 15 ur, od tega v 
popoldanskem času najmanj 2 uri.
Šolski pedagoginji imata uradne ure  tudi vsak torek popoldan od 
14.00 do 17.00.           . 

Objava uradnih ur
Uradne ure,  govorilne  ure in  načrtovani  roditeljski  sestanki  so 
objavljeni v šolski publikaciji, na spletni strani šole ter na vratih 
poslovnega prostora.
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo 
glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
Šolski prostor se uporablja

a) za izvajanje:
-  vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole, 
- drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji
   izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe, 
- dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
- oddajanja prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z
   ustanoviteljem.  
b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.
c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko 
minister na predlog ravnatelja v prostorih šole izven pouka ali 
izven časa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk 
religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih 
primernih prostorov.

Dostop v šolske prostore 

Vstop v učilnice brez vednosti učitelja zunanjim obiskovalcem 
ni dovoljen.
a) Prihajanje učencev v šolo
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Učenci od 1. do 9. razreda morajo priti v šolo pravočasno in 
najmanj 10 minut pred določenim časom za začetek pouka oz. 
programa. 
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne 
varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in 
iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to 
pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.
Učenci, ki niso v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo 10 minut pred 
določenim časom za pričetek pouka oz. programa. Ob prihodu v 
šolo se učenci v predprostoru (avli) preobujejo v šolske copate.
Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen 
kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo. Učenci kolesa 
puščajo v stojalih za kolesa pred šolo. Šola ne zagotavlja 
varovanja prevoznih sredstev in ne prevzema zanje nobene 
odgovornosti.
Vstop v šolske prostore je z rolerji, rolkami, skiroji, kotalkami… 
prepovedan.
b) Odpiranje učilnic
Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred 
učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces.
Učilnico odprejo učitelji. Če učitelji zaklepajo učilnice v času pet 
minutnih odmorov, morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po 
urniku zvonjenja.
c) Odhajanje učencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske 
prostore pod nadzorom učitelja in odidejo domov. Zadrževanje v 
šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-
izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. 
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo 
učencem vključenim v organizirano varstvo, obiskovalcem 
popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih 
dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
Odhodi učencev med poukom
Učenci lahko zapustijo šolski prostor med poukom samo iz 
opravičenih razlogov. 
Izjemni odhodi učencev med poukom
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod 
pisno ali ustno zaprosijo starši. 
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V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, 
slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali 
drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju 
učenca obvestiti starše, ali poskrbeti, da zaposleni iz tajništva, 
šolske svetovalne službe ali zbornice obvestijo starše.
Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole 
sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev 
pooblaščene osebe.
d) Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne dejavnosti
V popoldanskem času odklepa vrata mentor interesne dejavnosti, 
h kateri je učenec namenjen.
Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi 
po končani uri ali vadbi do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo 
šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov.
d) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po 
šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih 
zgradbah je omejeno. Zaradi varnosti lahko ravnatelj/pomočnik 
gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. 
Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v 
dogovorjenem času. 

 Pouk
Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj 
zamudi več kot 5 minut, so učenci dolžni sporočiti njegovo 
odsotnost v tajništvo in vodstvu šole, ki bo organiziralo 
nadomeščanje. 
Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in 
medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učitelji in 
učenci sami.
Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela 
oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku. 
Manjkajoče zabeleži.
Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času 
so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Zaradi 
reševanja vedenjske problematike lahko učitelj poskrbi, da učenec 
odide v šolsko svetovalno službo ali k prostemu učitelju. Učenec 
od učitelja dobi nalogo, ki jo mora opraviti.
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Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli 
učitelj. Učilnico najprej zapusti učitelj, sledijo učenci in nato 
učitelj razred zaklene.

ORGANIZACIJA NADZORA
V šoli je organiziran tehnični in fizični nadzor, ki preprečuje 

možnost poškodovanja zgradbe in naprav ter zagotavlja 
varnost osebam.

Upoštevanje hišnega reda šole

S  hišnim  redom  se  seznanijo  vsi 
delavci in učenci šole, starši in drugi 
obiskovalci, ki so dolžni hišni red tudi 
spoštovati.  Učencem  hišni  red 
predstavijo  njihovi  razredniki, 
predstavljen  je  tudi  v  letnem 
delovnem  načrtu,  povzetek  hišnega 
reda  pa  je  zajet  tudi  v  šolski 
publikaciji.
Hišni red se je začel uporabljati 1. 9. 2008.

 
Hišni  red OŠ Bičevje  je  objavljen in  v  celoti  dosegljiv  na spletni  
strani šole    http://www.o-bicevje.lj.edus.si 

PRAVILA LEPEGA VEDENJA
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne 
odnose in bo naša komunikacija kar se da dobra, učenci in 
učitelji upoštevamo naslednja pravila:

• Na poti v šolo in v prostorih šole bomo prijazni.
• V šoli se pozdravljamo z običajnimi pozdravi »Dobro 

jutro«, »Dober dan«, »Nasvidenje«. Mlajši pozdravi 
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starejšega, moški najprej pozdravi žensko, učenci 
prvi pozdravijo učitelja.

• Učenci prihajamo v šolo pravočasno in ne zamujamo 
k pouku. Če pouk zamudimo, se vljudno opravičimo.

• Učitelja naslavljamo z »gospod učitelj«, učiteljico z 
»gospa učiteljica«. Učenci učiteljice in učitelje 
vikamo.

• Učenci vstopamo v razred ob prihodu učitelja. Učitelj 
vstopi v razred za učenci. Na začetku ure učenci 
vstanemo, se umirimo in pozdravimo z učiteljem. 
Nato začnemo s poukom. Uro končamo s pozdravom 
in mirnim odhodom iz razreda. 

• Lepa beseda lepo mesto najde. Medsebojno se 
pogovarjamo spoštljivo in v zmerni jakosti, ki 
omogoča poslušanje. 

• Imamo spoštljiv odnos do sošolk in sošolcev. Ne 
uporabljamo žaljivk in psovk. In ne storimo drugemu 
tistega, česar sami ne bi želeli, da drugi storijo nam. 

• Učenci in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in 
opravičiti.

• Imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, 
človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, 
veroizpovedi, rase in spola. 

• Pomagamo sošolkam in sošolcem, ki so v težavah in 
potrebujejo našo pomoč.

• Če opazim sošolca, ki se obnaša neprimerno ali dela 
škodo, ga opozorim. Če opozorilo ne zaleže, povem 
učitelju ali drugi odrasli osebi na šoli.

• Vse probleme poskušamo reševati sproti. Če imamo 
težavo, se posvetujemo z učiteljico ali učiteljem.

• Pri pouku sodelujemo. Pomagajmo med seboj drug 
drugemu.

• Nihče nima pravice motiti pri delu sošolcev  in 
učitelja. V primeru, da kdo kljub večkratnim 
opozorilom še vedno moti pouk, učitelj ravna po 
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Vzgojnem načrtu. Zamujeno uro učenec nadoknadi 
po pouku. 

• Na hodnikih hodimo umirjeno. Tekanje, prerivanje in 
kakršno koli nasilno vedenje je nevarno, zato ni 
dovoljeno.

• Pred jedjo si umijemo roke.
• Pri malici se obnašamo kulturno, reditelji skupaj z 

učiteljem poskrbimo za dogovorjeni način delitve 
hrane.

• S hrano ravnamo spoštljivo. 
• Med jedjo ne motimo sošolke ali sošolca.
• Nepotrebno zadrževanje učencev na straniščih ni 

primerno. Pazimo na red in čistočo v sanitarijah. S 
papirjem, vodo in elektriko ravnamo varčno.

• Skrbno ravnamo z vsemi dobrinami. Učenec, ki 
namerno poškoduje ali uniči izdelke oz. osebne 
predmete sošolcev in naredi škodo na šolskem 
inventarju ali na površinah v okolici šole, mora 
nastalo škodo poravnati. 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

Ta  pravila  urejajo  prilagajanje  šolskih  obveznosti  učencev 
Osnovne šole Bičevje, Ljubljana, ki se vzporedno izobražujejo v 
glasbenih,  baletnih  ali  drugih  šolah,  ki  izvajajo  javno  veljavne 
programe, ali so perspektivni športniki.

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen

Status  učenca,  ki  se  vzporedno  izobražuje,  si  lahko  pridobi 
učenec, ki se hkrati izobražuje v  glasbeni, baletni ali drugi šoli, ki 
izvaja  javno  veljavni  program,  oziroma  po  več  izobraževalnih 
programih in se udeležujejo tekmovanj s področja, na katerem se 
vzporedno izobražuje, ali je član šolskega orkestra.
Učenec pridobi status, če je obremenjen z dodatnimi programi več 
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kot 5 ur tedensko v tekočem letu in je pri tem uspešen.
Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec 
športnik) si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni 
panožni športni zvezi,  je obremenjen več  kot 8 ur tedensko po 
uradnem razporedu treningov in tekmuje v uradnih tekmovanjih 
nacionalnih panožnih športnih zvez.
Učenec lahko v šolskem letu pridobi le en status.

3. člen
Za  pridobitev  statusa  mora  učenec  poleg  pogojev  iz  2.  člena 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

-  ob  koncu  ocenjevalnih  obdobij  ne  sme  biti  negativno 
ocenjen,

- nima neupravičenih izostankov od pouka,
- mu ni bil izrečen vzgojni ukrep,
- zastopa šolo v sistemu šolskih športnih tekmovanj,
-  zastopa  šolo  na  področju,  na  katerem  se  vzporedno 

izobražuje.
Status  pridobi  učenec,  za  katerega  razrednik  oziroma  razredni 
učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos 
do učencev in ostalih delavcev šole. 
O statusu učenca,  ki  se vzporedno izobražuje,  odloča šola,  na 
katero  učenec  in  njegovi  starši  naslovijo  vlogo  za  pridobitev 
statusa. Pri tem se upošteva, na kateri šoli bo potrebno prilagajati 
obveznosti. 

4. člen
Na  osnovi  dokazil  o  uspešnosti  v  preteklem  šolskem  letu  na 
področju, za katerega je učenec zaprosil za status, lahko učenec 
pridobi status »A« ali status »B«.
Učenci od 1. do 5. razreda lahko pridobijo samo status »B«.
Status »A« lahko pridobijo učenci,  ki  so  v preteklem šolskem 
letu dosegli na tekmovanjih naslednje rezultate:

- uvrstitev v finale ekipnega državnega tekmovanja,
- medalja na posamičnem državnem prvenstvu, kjer ni 

predhodnih kvalifikacij,
- uvrstitev  v  finale  posamičnega  državnega  prvenstva, 

kjer so potrebne predhodne kvalifikacije,
- uvrstitev in nastopanje za državno reprezentanco,
- priznanje  na  regijskem,  državnem  ali  mednarodnem 

tekmovanju za učenca, ki se vzporedno izobražuje.
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Status  »B« lahko  pridobi  učenec,  ki  je  včlanjen  v  nacionalno 
športno panožno zvezo  in vsaj  tri  krat  tedensko redno trenira, 
tekmuje  po  predvidenem tekmovalnem sistemu izbrane športne 
panožne zveze oziroma se vzporedno izobražuje in je član orkestra 
na šoli, na kateri se vzporedno izobražuje.

POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE STATUSA
6. člen

Pridobitev statusov iz 2. člena  tega pravilnika pisno predlagajo 
starši  ali  njihov  zakoniti  zastopnik  (v  nadaljevanju:  starši)  in 
učenec.
Predlog  za  dodelitev  statusa  podajo  starši  in  učenec  na 
predpisanem šolskem obrazcu.
Obvezne priloge k predlogu za dodelitev statusa

- za status učenca, ki se vzporedno izobražuje: potrdilo o 
vpisu v drugo šolo oz. drug izobraževalni program in 
potrdilo  o  sodelovanju  v  orkestru  ali  potrdilo  o 
doseženih  uspehih  na  tekmovanjih  v  preteklem 
šolskem letu;

- za status učenca perspektivnega športnika: potrdilo, da 
je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da 
tekmuje  v  uradnem  tekmovanju  te  športne  zveze; 
potrdilo  športnega  društva  o  tedenskem  urniku 
treningov, potrdilo športnega društva o doseženih 

                 uspehih na tekmovanjih v preteklem šolskem letu.
Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca eden od staršev 
izrecno pisno nasprotuje,  statusa ni  mogoče dodeliti,  dokler  se 
starša o tem ne sporazumeta. 
Rok za vložitev predloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev je 15. 
september oz. 15. oktober v tekočem šolskem letu.
Status se učencu podeli praviloma v mesecu oktobru v tekočem 
šolskem letu.
Ob prešolanju se učencu lahko dodeli status tudi med šolskim 
letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

7. člen
Vloge  za  pridobitev  statusa  obravnava  komisija,  ki  jo  imenuje 
ravnatelj  za  dobo  dveh  šolskih  let.  Komisijo  sestavljajo  trije 
strokovni delavci šole. 
Komisija  si  v  postopku  obravnave  vloge  za  učence  iz  prvega 
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izobraževalnega obdobja pridobi mnenje razrednika, za učence iz 
drugega  in  tretjega  izobraževalnega  obdobja  pa  mnenje 
oddelčnega učiteljskega zbora.  Po predlogu komisije  o  dodelitvi 
statusa odloči ravnatelj. 

8. člen
Šola  dodeli  učencu  status  najmanj  za  eno  šolsko  leto,  iz 
utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

9. člen
Na  začetku  vsakega  šolskega  leta  šola  ob  upoštevanju  dokazil 
preveri,  ali  učenec  izpolnjuje  pogoje  za  status,  ki  ga  je  imel  v 
preteklem šolskem letu. Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za 
status, ga ravnatelj podaljša, v nasprotnem primeru pa izda sklep 
o mirovanju ali prenehanju statusa.
Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je treba predložiti 
najkasneje do roka, določenega v šestem odstavku 6. člena tega 
pravilnika, razen če se predlagatelj s šolo sporazume drugače. 

PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
10. člen

Pravice  in  obveznosti  oziroma  prilagoditve  šolskih  obveznosti 
učencu perspektivnemu športniku določi  ravnatelj  s  sklepom o 
dodelitvi statusa.
O prilagoditvi obveznosti učenca, ki se vzporedno izobražuje, se 
šoli in starši pisno dogovorijo.

11. člen
S sklepom o dodelitvi statusa oziroma z dogovorom o prilagajanju 
šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, 
povezane  s  statusom,  v  skladu  s  tem  pravilnikom  in  drugimi 
predpisi.
Prilagodijo se zlasti:

- obdobja obvezne navzočnosti pri pouku,
- 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  ter posledice 

njihovih kršitev.
Učenec  s  statusom mora  izpolnjevati  vse  obveznosti  kot  ostali 
učenci. Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, 
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da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. 
Učenec  s  statusom  »B«  ima  pravico  le  do  dodatnih  največ  10 
delovnih dni  odsotnosti  za potrebe realizacije  dejavnosti,  zaradi 
katere mu je bil status podeljen.

12. člen
Navaja  obveznosti  trenerjev  oziroma  učiteljev  na  šoli,  kjer  se 
učenec  vzporedno  izobražuje,  obveznosti  staršev,  obveznosti 
razrednika,  obveznosti  učiteljev,  obveznosti  ravnatelja  ali 
pomočnika ravnatelja in obveznosti ravnatelja šole, na kateri se 
učenec vzporedno izobražuje.

13. člen
Sklep  o  dodelitvi  statusa  začne  veljati,  ko  je  izročen  staršem 
učenca in vsaj eden od staršev podpiše, da z njim soglaša.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh 
po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpišejo vsaj eden od 
staršev učenca in ravnatelj (pri vzporednem šolanju pa ravnatelj 
obeh šol).

14. člen
Če status traja celo šolsko leto oziroma več let, se za posamezno 
šolsko  leto  oziroma ocenjevalno  obdobje  lahko  določi  izvedbeni 
načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. Izvedbeni 
načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma 
dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.
Izvedbeni  načrt  pripravi  razrednik  in  ga  uskladi  v  oddelčnem 
učiteljskem zboru. Pri  pripravi upošteva učenčeve obveznosti  iz 
izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status 
dodeljen.
Če  med  šolskim  letom  pride  do  sprememb,  zaradi  katerih  ni 
mogoče izpolnjevati  dogovorjenih obveznosti,  se  lahko izvedbeni 
načrt spremeni oziroma dopolni.

OPRAVIČEVANJE STATUSNIH IZOSTANKOV
15. člen

Statusni  izostanek  je:  tekmovanje  (nastop)  ali  potovanje  na 
tekmovanje (nastop), izreden trening oziroma vaja, obisk športne 
ambulante.
Vsak statusni izostanek mora trener oziroma učitelj najmanj pet 
delovnih  dni  pred  predvidenim  izostankom  pisno  napovedati 
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razredniku.
Vsak  statusni  izostanek  morajo  starši  opravičiti  razredniku 
najkasneje v petih dneh po izostanku.
O vsakem statusnem izostanku, ki traja nepretrgoma pet ali več 
delovnih dni, mora razrednik obvestiti oddelčni učiteljski zbor.

PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA
16. člen

Učencu lahko preneha status:
- na izrecno željo ali zahtevo učenca in staršev,
- s pretekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,
- če mu preneha status učenca,
- če  mu  preneha  status  učenca  šole,  v  kateri  se 

vzporedno izobražuje,
- če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu 

je dodeljen,
- če živi nešportno, 
- če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih 

status prinaša,
- če  se  učenec  nešportno  obnaša  in  mu  je  bil  zato 

izrecen pisni vzgojni ukrep,
- če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski 

reprezentanci ali na šolskem tekmovanju,
- če ne izpolnjuje svojih obveznosti,
- če se mu ga odvzame.

17. člen
Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz 
11.  člena  teh  pravil  oziroma  zaradi  kršitve  njegovih  dolžnosti, 
določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola 
lahko status začasno oziroma trajno odvzame.
Mnenje o dejstvih in okoliščinah,  povezanih z  neizpolnjevanjem 
obveznosti poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor.

18. člen
Šola lahko odloči, da učencu status miruje. Predlog za mirovanje 
statusa lahko podajo starši ali  učenec, razrednik oziroma drugi 
podpisniki dogovora.
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so 
mu bile z njim dodeljene.
O  mirovanju  odloči  ravnatelj  v  osmih  dneh  po  prejemu 
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utemeljenega pisnega predloga.

VARSTVO PRAVIC
19. člen

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih 
obveznosti  je  enako  obvezujoč  za  vse,  na  katere  se  nanaša 
oziroma so ga podpisali.

20. člen
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju 
ali  prenehanju  statusa,  med  mirovanjem  oziroma  v  zvezi  z 
uveljavljanjem  pravic  in  obveznosti  iz  statusa  zahteva,  da  se 
odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z 
določbami  tega  pravilnika,  sklepa,  sklenjenega  dogovora  ali 
drugega akta oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo. 
Če dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ne spoštujejo drugi 
podpisniki,  lahko učenec  uveljavlja  varstvo  pravic  po  predpisih 
oziroma  pravilih  organizacije,  katere  predstavnik  je  podpisnik 
dogovora. 

21. člen
O  pritožbi  zaradi  neupoštevanja  dogovorjenih  pravic  oziroma 
obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole. 
O  pritožbi  zoper  odločitev  ravnatelja  glede  statusa  po  tem 
pravilniku  oziroma  glede  neupoštevanja  dogovorjenih  pravic  in 
obveznosti  odloča  pritožbena  komisija.  Odločitev  pritožbene 
komisije je dokončna.

22. člen
Če  se  v  postopku  ugotovi,  da  šola  ni  izpolnila  dogovorjenih 
obveznosti,  je  dolžna učencu zagotoviti  možnost,  da jih opravi, 
oziroma mu na drug način prizna pravico.
Pravila so pričela veljati 1. 9. 2008

Obrazec za pridobitev statusa učenca, ki se vzporedno 
izobražuje oziroma statusa perspektivnega športnika ter 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti imate na voljo pri 
pomočnici ravnateljice  in  na spletni strani šole 
http://www.o-bicevje.lj.edus.si
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ŠOLSKI PROJEKTI

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
ZDRAVA ŠOLA
FIT ŠOLA
POVEJ! SPREGOVORIMO O NASILJU MED OTROKI
RAD IMAM PRIJAZNO IN UREJENO ŠOLO
To  bo  postal  projekt,  s  katerim  bomo  učence  skušali 
vzpodbuditi  k  večji  povezanosti  v  razredih,  k  raznim 
oblikam medsebojne pomoči  pri  učenju,  k  skrbi  za  svoje 
zdravje in lepe odnose. Učenci bodo skozi celo leto zbirali 
točke  na  podlagi  štirih  kriterijev:  kultura  prehranjevanja, 
vzdušje in urejenost v razredu, učni uspeh in prizadevnost v 
zbiralnih  akcijah.  Rezultate  bomo  mesečno  objavljali. 
Najboljši trije razredi bodo ob koncu šolskega leta nagrajeni.

Knjiga je kraj, kjer lahko preiskuješ krhko misel, ne da bi jo uničil, ali 
raziskuješ eksplozivno zamisel, ne da bi se razletela.

 (Edward P. Morgan)
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PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE BIČEVJE

Šolsko leto 2010/2011

Pripravila: MIRIAM STANONIK
Tisk: prijatelj & prijatelj, avgust 2010
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