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Zasadili smo rožo za eno leto,
drevo za deset let,

Vaše otroke pa bomo izobraževali
in vzgajali za vse življenje. 

Vsem želimo uspešno in prijetno
 šolsko leto 2011-12.

Učitelji šole
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OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE
Splitska 13, 1000 Ljubljana

Tajništvo:

gsm:
faks:

Vida Narobe
(01) 28 33 013
041-339-960
(01) 28 33 013

Zbornica: (01) 28 33 014

E-pošta:
Spletna stran:

Odjava prehrane:

o-bice  vje.lj@guest.arnes.si  
http://www.o-bicevje.lj.edus.si

prehranaosbicevje@gmail.com
Transakcijski račun:

Davčna številka:
Matična številka:

01261- 6030665474
43397883

5084512000

V.d. ravnateljice: Tanja Sambolec
(01) 28 33 015

Pomočnica v.d. ravnateljice: Vera Brus
(01) 283 29 11

Predsednica Sveta šole: Olga Omejc

Predsednica Sveta staršev: Melita Uran

Predsednica Šolskega 
sklada:

Maja Novljan

Računovodstvo: Mojca Trampuš
(01) 28 33 057

Knjižnica: Olga Omejc
(01) 28 33  013

Šolska svetovalna služba: Alenka Fajfar Gnezda
(01) 28 33 048
Maja Novljan

(01) 28 33 049
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1. USTANOVITELJ ŠOLE

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.

2. ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola Bičevje zajema šolski  okoliš področja Četrtne skupnosti 
Vič.

3. UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda.
Svet  zavoda  ima  štiriletni  mandat.  Sestavljajo  ga  trije  predstavniki 
ustanoviteljice, trije predstavniki  staršev ter pet predstavnikov delavcev 
zavoda. 

4. STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni 
aktivi in razredniki s sorazredniki.

5. SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Učenci so organizirani  v oddelčne skupnosti  in volijo dva predstavnika 
oddelka v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Izvršilni 
organ skupnosti učencev je šolski parlament.
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6. UČITELJI

RAZRED RAZREDNIČARKA VZGOJITELJICA,
UČITELJICA

1. a. Barbara MAJCEN Ingrid SOJERa 
OBNIKAR

1. b Mateja MENART Mojca PODOBNIKAR
2. a Tatjana RADE
2. b *
3. a Saša ŠTILEC
3. b Andrea GERMAN VELUŠČEK
4. a Matjaž ŠTURM
4. b Milena ZRIMŠEK KOŠOROG
5. a Polona SLOBODNIK
5. b Marjeta COLARIČ
SKUPINA PODALJŠANO BIVANJE

Polona GOMIŠČEK 1. a + 1. b
Vili HLAD 2. a + 2. b 
Danica JAKLIČ 1. a + 1. b + 2. a + 2.b
Jelka BOGADI 3. a 
Ciril KOŠIR 3. b 
* 4. a + 4. b
Vlasta SEČNIK * GEO, 5. a + 5. b

RAZRED RAZREDNIČARKA
RAZREDNIK

POUČUJE

6. A Nataša URŠIČ TJA
6. B Vlasta ZUPANIČ SLO
7. A Nataša BAVEC SLO
7. B Mitja THALER TJA
8. A Marjan RODE ZGO, DIE, RET 
8. B Helena ANGELSKI LVZ, LVR, LS1, LS2, 

LS3
9. A Samo JAMŠEK KEM, FI, POK
9. B Barbara KLUN BIO, NAR, GEN, ONO
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SO-
RAZREDNIK

UČITELJ POUČUJE

6. A Mateja BENEDIK GOS, SPH
6. B Vera BRUS MAT, UBE, MME, ROM
7. A Dragica PREVC ŠVZ, IŠP, ŠZZ, ŠSP
7. B Metka ŽITNIK MAT
8. A Bernarda AVSENIK TJA, TJA 1. – 3. r
8. B Marta PRAPROTNIK FIZ, MAT
9. A Alenka FAJFAR GNEZDA pedagoginja
9. B Miriam STANONIK GVZ, SLO

Sergij BATISTIČ TIT
Nina GRUM TJA, NI1, NI2, NI3
Suzana KRANJEC MAT
Barbara KASTELIC TIT
Simona LESAR IP
Maja NOVLJAN IP
Špela PEKLAJ GVR, LVR
Angela PLEVNIK ŠVZ, ŠVR
Majda SAMSA SLO, EID, ID
Vlasta SEČNIK LIPOVEC GEO
Neža ZAZVONIL IP

7. PREDMETNIK

V šolskem letu 2011/2012 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razred 
185 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.
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PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

PREDMET                   RAZRED
1. 2. 3. 4.

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                          DRU / / / 2
Spoznavanje okolja        SPO 3 3 3 /
Naravoslovje in tehnika  NIT / / / 3
Športna vzgoja               ŠVZ 3 3 3 3
Oddelčna skupnost / / / 0,5
Individualna in skupinska 

pomoč učencem z učnimi 

težavami

0,5 0,5 0,5 0,5

Dopolni, dodatni pouk 1 1 1 1
Interesna dejavnost 2 2 2 2
Št. predmetov 6 6 6 8
Število ur tedensko 20 21 22 23,5
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.
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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 / / /
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
Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolni, dodatni pouk 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2
Št. predmetov 9 11 14 16 14
Tedensko ur pouka 25,5 25,5 27/28 27,5/2

8,5

27,5/2

8,5
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 
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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.
Naša šola je že v lanskem šolskem letu ponudila učencem 24 izbirnih 
predmetov in glede na povpraševanje, bomo v prihodnjem letu izvajali:

Učitelj Predmet Ure/
teden

Helena ANGELSKI Likovno snovanje 1 1
Helena ANGELSKI Likovno snovanje 2 1
Helena ANGELSKI Likovno snovanje 3 1
Mateja BENEDIK Sodobna priprava hrane 1
Vera BRUS Urejanje besedil 1
Vera BRUS Multimedija 1
Vera BRUS Računalniška omrežja 1
Nina GRUM Nemščina I 2
Nina GRUM Nemščina II 2
Nina GRUM Nemščina III 2
Samo JAMŠEK Poskusi v kemiji 1
Barbara KLUN Organizmi  v  naravnem in 

umetnem okolju
1

Barbara KLUN Genetika 1
Olga OMEJC Šolsko novinarstvo 1
D. PREVC Šport za sprostitev 1
D. PREVC Šport za zdravje 1
D. PREVC Izbrani šport-nogomet 1
Marjan RODE Retorika 1

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

8. SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI

• Želimo  si  tesnega  sodelovanja  s  starši,  saj  vemo,  da  le 
sprotno seznanjanje z napredkom otroka vodi do pozitivnih 
rezultatov. Skupaj se moramo dogovoriti o enotnih načinih 
in zahtevah pri vzgoji in šolanju.
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• Starši ste dolžni vsaj enkrat mesečno priti v šolo na krajši 
pogovor z razrednikom ali k posameznim učiteljem.

• Pričakujemo  tudi,  da  boste  starši  sodelovali  pri 
posameznih aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje 
interesnih  dejavnosti,  organiziranje  obiskov,  predstavitve 
delovnih organizacij,  sodelovanje na razrednih družabnih 
srečanjih, ipd.).

• Sodelovanje s starši bo potekalo tudi v obliki predavanj in 
delavnic. 

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. 

GOVORILNE URE
Skupne popoldanske govorilne ure so vsak drugi delovni torek v mesecu, 
od  16.30  do  18.00  za  razredno  stopnjo  in  od  17.00  do  18.30  za 
predmetno stopnjo. 
Dopoldanske  govorilne  ure  bodo  v  tednu,  ko  so  po  programu 
popoldanske govorilne ure glede na urnik posameznega učitelja. Če bodo 
dopoldanke govorilne ure in  dan dejavnosti  na isti  dan,  se bodo le-te 
prenesle  v  naslednji  teden.  Zadnje  popoldanske govorilne ure bodo v 
mesecu maju, junija jih ni. 

MESEC ROD. SES. POP. GOV. URE
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SEPT TOR 1. sep. - 5. razred
TOR 6. sep. - 1. in 7. razred
TOR 13. sep. – ostali razredi

OKT 11. okt.
NOV 15. nov.
DEC 13. dec.
JAN 10. jan.
FEB 7. feb – vsi razredi
MAR 13. mar.
APR 11. apr. 11. apr.
MAJ 15. maj
JUN / /

Za  starše  8.  in  9.  razredov  bomo  organizirali  predavanje  o  poklicnih 
namerah, o izbiri poklica in o postopkih vpisa v srednje šole.

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. 
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. 
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V šolskem letu 2010-11 smo nakupili deset parov novih smuči z vezmi za 
alpsko  smučanje.  Nekaj  smučarske  opreme  je  bilo  donirane  z  strani 
staršev in zaposlenih šole (čelade, čevlji,  palice,  smuči).  Planirali  smo 
nakup  plezal  za  šolsko  igrišče,  vendar  smo  zbrali  premalo  sredstev 
(930,51€),  zato  bomo  poskusili  v  šolskem  letu  2011-12  zbrati  dovolj 
sredstev za nakup.

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 
izvoljeni predstavniki staršev. 

9. 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,  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,  Anja Sila, 
defektologinja (nadomešča jo Neža Zazvonil) in Simona Lesar, socialna 
pedagoginja.  Hkrati  imamo  za  zagotavljanje  pomoči  učencem 
zagotovljeno tudi pomoč mobilne defektologinje.
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Zalka Radovič, logopedinja, bo na šoli 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,  ali  se  težje  prilagajajo  šolskim  pravilom.  Za  uspešno 
pomoč otrokom je nujno potrebno sodelovanje s starši.

10. RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE

Šola  organizira  razširjeni  program,  v  katerega  se  učenci  vključujejo 
prostovoljno.

DODATNI POUK
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Dodatni  pouk  je  namenjen  učencem,  ki  želijo  predpisano  učno  snov 
razširiti,  jo  poglobiti  in  dopolniti  na  višji,  zahtevnejši  ravni.  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.

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razredov od 6.00 do 8.30. 
Učenci se lahko v tem času vključijo v organizirano dejavnost v razredu.
Jutranje  varstvo  je  med  7.30  in  8.15  organizirano  tudi  za  učence  - 
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  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.
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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.

ŠOLI 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.

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

3. razred 11. 6.- 13. 6. 2012
CŠOD - Fara
Naravoslovni tabor

5. razred 5. 9. – 10. 9. 2011
Savudrija,
poletna šola v naravi  

6. razred še ni določen
Zimska šola v naravi
Še ni izbran 

7. razred 7. 9.– 9. 9. 2011
Jezersko, 
šola gorništva

8. razred 19. 9.– 23. 9. 2011
Dom v Nerezinah,
naravoslovni tabor

6. – 9. razred maj 2012, 3 dni
Elerji, tabor za nadarjene učence

Elerji,  tabor za trening socialnih 
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6. - 9. razred maj 2012, 3 dni veščin

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 drugem tednu septembra.

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.
V prilogi Šolarčka vas obveščamo o interesnih dejavnostih, ki jih bodo 
izvajali učitelji šole. 

Naziv Mentor Dan, ura
Telovadba Šp.  društvo ABC ŠPORT
Badminton Badminton klub Ljubljana
Čebelarstvo T. Brenko
Gimnastika ŠD Sokol
Judo Mala šola juda
Košarka za deklice KD Ježica
Košarka za dečke KK Parklji
Namizni tenis NTD Kajuh-Slovan
Nogomet ŠD otroška nogometna šola
Odbojka dečki ŠD FITT Črnuče
Odbojka deklice Odbojkarska šola Ljubljana
Odbojka deklice ŠD Vital
Plesna  šola  PLES Daša KERIN CERKOVNIK
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PLUS
Ritmična gimnastika ŠK Bleščica
Rokomet RK Krim
Šah

DAN ODPRTIH VRAT – Tradicionalni Bičevski ŽIV-ŽAV
Vrata naše šole bomo na stežaj odprli v maju 2012. Ta dan bo priložnost 
za sodelovanje šole s  starši  in  krajem.  Skupaj  se bomo veselili,  učili, 
tekmovali in pokazali kaj znamo. 

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 2012.

11. ORGANIZACIJA POUKA

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

Začetek pouka 1. sep.
Dan reformacije 31. okt.
Dan spomina na mrtve 1. nov.
Jesenske počitnice 2. nov.– 4. nov.
Božič 25. dec.
Dan samostojnosti in enotnosti 26. dec.
Novoletne počitnice 27. dec. – 30. dec.
Novo leto 1. jan. in 2. jan.
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 31. jan.
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Slovenski kulturni praznik 8. feb
Informativna dneva v SŠ 10. feb. in 11. feb.
Zimske počitnice 20. feb. – 24. feb.
Čistilna akcija 23. mar.
Velikonočni ponedeljek 9. apr.
Dan upora proti okupatorju 27. apr.
Prvomajske počitnice 30. apr.
Praznik dela 1. maj in 2. maj
Dan odprtih vrat šole maj 2012
Valeta 14. jun.
Zaključek 9. razreda 15. jun.
Zaključek 1. - 8. razreda 22. jun.
Dan državnosti 25. jun.
Letne počitnice 25. 6 – 31. 8.

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. 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA IZOBRAŽEVANJA NA 
DOMU:
• prvi rok od 3. maja do 15. junija 2012 (učenci 9. r)
• prvi rok od 3. maja do 22. junija 2012 (učenci 1. – 8. r)
• drugi rok od 20. do 31. avgusta 2012 (učenci 1. – 9. r)

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE:
• prvi rok od 18. junija do 2. julija 2012 (učenci 9. r)
• prvi rok od 26. junija do 9. julija 2012 (učenci 1. – 8. r)
• drugi rok od 20. do 31. avgusta 2012 (učenci 1. – 9. 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 
zaključno spričevalo. Dosežek nacionalnega preverjanja znanja ne 
vpliva  na  oceno  posameznih  predmetov  v  9.  razredu  in  na 
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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
2012 04. – petek

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

MAJ
2012 08. - torek

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

MAJ
2012 10. – četrtek 

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

MAJ
2012

28. – ponedeljek

Seznanitev  učencev  z  dosežki  in 
uveljavljanje  pravice  do  vpogleda  v 
učenčeve  ovrednotene  pisne  naloge 
NPZ.
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MAJ
2012

30. – sreda

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
2012 31. – četrtek

NAKNADNI ROK
NPZ iz slovenščine

JUNIJ
2012

1. - petek

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

NAKNADNI ROK
NPZ iz tretjega predmeta

JUNIJ
2012 11. – ponedeljek

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

JUNIJ
2012 15.- petek

Razdelitev  zaključnih  spričeval  za 
učence 9. razreda

12. ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je namenjena učencem od 1. – 9. razreda in delavcem 
šole. V šolski knjižnici imamo za izposojo na voljo že 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.
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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.

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.

13. UČBENIŠKI SKLAD

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 
elementi delovnih zvezkov, zato jih starši kupijo sami. 
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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 imenovani ga. Olga Omejc in 
ga. Vlasta Sečnik Lipovec. 

14. VARNOST UČENCEV

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.

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., 6.  in 8. razredu.

Cepljenje imajo učenci:
- 1. razreda,
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- 3. razreda.
Naša šolska zdravnica je dr. Fišer Marinič.

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.

PROMETNA VARNOST 
Starši ste dolžni poskrbeti za varen prihod in odhod svojih otrok iz šole. 
Skupaj z njimi izberite najvarnejšo pot do šole.
Pri izboru razmislite o tem, da najkrajša pot ni vedno najbolj varna pot. 
V začetku šolskega leta si vzemite čas in otroka spremljajte na njegovi 
poti do šole in iz nje. 
Opozarjamo  na  nekatere  nevarne  ceste  in  nevarne  točke  v  šolskem 
okolišu.

NEVARNE CESTE IN NEVARNA MESTA

•     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 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 
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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 2. tednu 
septembra in bo objavljan na oglasni deski, na spletni strani šole, prav 
tako pa ga bodo dobili učenci vozači.

Zaradi  varnosti  so  učenci  med  prevozom  dolžni  upoštevati  pravila 
vožnje s šolskim avtobusom. 

15. 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 
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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.
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 
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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:  prehranaosbicevje@gmail.com, 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 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.
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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

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

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

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

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.
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