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1 UVOD 

 
Izhodišča letnega delovnega načrta šole so bila obravnavana in dopolnjena na roditeljskih 
sestankih v septembru 2019, na Svetu staršev šole in na konferencah strokovnih zborov junija, 
avgusta in septembra 2019.  
V letni delovni načrt spadajo naslednji dokumenti: 
 Letni delovni načrt OŠ Bičevje 
 Publikacija ŠOLARČEK 2019/2020 
 Letni načrt pedagoškega spremljanja 
 Letni načrt izobraževanja  
 Letni načrt dejavnosti 
 Letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo učiteljev. 

 
1.1 OPREDELITEV POMENA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 

Delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 je osnovni dokument, izdelan na podlagi 31. člena 
Zakona o osnovni šoli in Vzgojnega načrta šole, ki ga je šola sprejela 14. 6. 2018. Vsebuje 
vsebinski in organizacijski načrt obveznega programa vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, 
upoštevajoč Pravilnik o normativih in standardih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ, 
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ, Pravilnik o šolskem koledarju, Pravilnik o šolski prehrani in 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja. 
Upoštevali smo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda in druge pravilnike in odredbe, ki se 
nanašajo na delo v OŠ. Vsebuje tudi predlog razširjenega programa dela šole, ki smo ga 
obravnavali na Svetu staršev.  
Elementi LDN, ki imajo finančne posledice s strani ustanovitelja, so usklajeni. 

 
1.2 VIZIJA 

 

Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces in dobri medsebojni odnosi so temelji, iz katerih 
izhajamo. 
Naša šola vzgaja v duhu vrednot spoštljivega, strpnega, prijetnega sožitja otrok in odraslih, v 
katerem ustvarjamo pogoje za doseganje čim višjih izobraževalnih ciljev ter razvoj individualnih 
sposobnosti. Naj se vsem izpolnijo pričakovanja in ostanejo ambicije. 
Učenec bo po končanem osnovnošolskem izobraževanju sposoben: 

 graditi pozitivno samopodobo, 
 stopati v spoštljive medosebne odnose, 
 uporabljati pridobljeno znanje. 

Učitelji smo mostovi, prek katerih učenci varno prečkajo svoje izbrane življenjske poti. 
 

1.3 STRATEŠKI CILJI, IZHODIŠČA, AKTIVNOSTI IN MERILA ZA URESNIČEVANJE ZASTAVLJENIH 
CILJEV 

 

Upoštevajoč razvojne možnosti šole v šolo vpeljujemo naslednje prednostne naloge: 
* izboljševanje udeležbe in prisotnosti otrok pri pouku in na dnevih dejavnosti; 
* nadaljnje vzpodbudno in dosledno vzgojno delovanje; 
* nadaljnje uvajanje projektnega učenja, sodelovalnega učenja in problemske naravnanosti 
pouka; 
* razvijanje bralne kulture;  
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* krepitev rednih stikov s starši in iskanje dodatnih oblik tesnejšega sodelovanja staršev s šolo; 
* vzgoja za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za  
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
 
Kratkoročni (letni) cilji pa so: 
 
Cilj 1:  Skrbeti za dosledno udeležbo in prisotnost otrok pri pouku in na dnevih dejavnosti 
Izhodišče: poudarek in skrb bomo namenjali sledenju prisotnosti otrok na dnevih dejavnosti in 
pri pouku. 
Dejavnosti za doseganje cilja: 
 -      sprotno in takojšnje preverjanje izostankov; 
- dosledno nadomeščanje izostankov – izpolnitev nalog drugače, samostojno, s starši; 
- sprotno obveščanje staršev. 

Merila: statističen pregled izostankov učencev – ob konferencah in orientacijskih 
konferencah. 
 
Cilj 2:  Vzpodbudno  in dosledno vzgojno delovati  
Izhodišče: Vzgojni načrt šole z vsemi proaktivnimi dejavnostmi 
Dejavnosti za dosego cilja:  

- dosledno izvajanje vzgojnega načrta; 

- timski sestanki in sprotno evalviranje ravnanj in stanja/sprememb, napredka, težav, 
omejitev; 

- vključevanje  mnenj staršev. 
Merila: S poročili staršev, učiteljev in svetovalne službe ob koncu šolskega leta ugotoviti 
pomen, izvajanje in uspeh zastavljenega vzgojnega delovanja. Sprejeti morebitne spremembe 
in dopolnitve in nadaljevati z delovanjem. 

Cilj 3:  Razvijati bralno kulturo in poustvarjalno pisanje 
Izhodišče: spodbujati in razvijati želimo bralno kulturo in tako izboljšati pismenost in 
besedno/jezikovno raven učencev. 
Dejavnosti za dosego cilja: 
- vsakotedensko samostojno branje v razredu; 
- razumevanje prebranega in poustvarjalno pisanje; 
- učenje strategij različnih oblik pisnega sporočanja; 
- razvijati funkcionalno pismenost za nadaljnje življenje.   
Merila: statistika, kakovost branja in bralnega razumevanja, pisanja, pogostnost 
pravopisnih/jezikovnih napak; strokovni aktivi in OUZ evalvirajo zastavljene cilje skladno z 
izvedenimi dejavnostmi. 
 
Cilj 4:  Krepiti redne stike s starši in iskati dodatne oblike tesnejšega sodelovanja staršev s šolo 
Izhodišče: želimo spodbujati in krepiti redne, pogostejše stike med šolo in starši in ob tem 
iskati dodatne oblike sodelovanja. 
Dejavnosti za dosego cilja:  
- odprte učne ure, skupni pogovori starši - učenec - učitelj;  
- druženja ob neformalnih srečanjih;  
- skupno delo v projektih. 
Merila: statistika udeležbe staršev na govorilnih urah, roditeljskih sestankih; spremljanje 
števila in kvalitativna analiza drugih dejavnosti in dogodkov na šoli v sodelovanju s starši.  
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 

 

OSNOVNA  ŠOLA  BIČEVJE  
 Splitska 13, 1000 Ljubljana  

Tel.: 01 28 33 013 
Fax.: 01 28 33 013 

 
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 
 

Ravnatelj Peter Klun 01 28 33 015 

Pomočnica ravnatelja Mateja Menart 01 28 32 911 
Tajništvo Romana Predovič 01 28 33 013 

Računovodstvo Vesna Petrač 01 28 33 057 

Šolska svetovalna služba Alenka Gnezda 01 28 33 048 

Šolska svetovalna služba Tina Svetičič 01 28 33 049 
Zbornica  01 28 33 014 

Knjižnica Majda Samsa   

Vodja šolske prehrane Mateja Benedik   01 28 33 051 

  
1.4 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. 

 
1.5 ŠOLSKI OKOLIŠ 

 
Osnovna šola Bičevje s šolskim okolišem zajema del področja Četrtne skupnosti Vič. 
 

1.6 ŠOLO UPRAVLJAJO 
 

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

1.7 STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki s 
sorazredniki. 
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2 VSEBINA IN ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI 
 

 
2.1 ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 
Vzgojno-izobraževalno delo bomo izvajali v OŠ Bičevje, Splitska 13. 
V šolskem letu 2019/20 smo vpisali 51 učencev, kar pomeni 2 oddelka 1. razreda. 
Pouk bomo izvajali dopoldne za vse učence od 1. do 9. razreda v 18 učnih oddelkih in 8 
oddelkih podaljšanega bivanja.  
Pri  obveznih izbirnih predmetih bodo učenci razporejeni v 22 skupin. 
Za četrti, peti in šesti razred bomo skladno s predmetnikom izvajali neobvezne izbirne 
predmete: nemščino, šport, tehniko in računalništvo. Angleški jezik bomo poučevali od 1. do 
9. razreda. 
 
Učencem zagotavljamo jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo do 17.05 ure. 
 
Jutranje varstvo učencev 
Od 6.00 do 7.00 so učenci v eni skupini, od 7.00 do 8.10 v dveh.  
 
Vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s predmetnikom, z učnim 
načrtom in nekatere postavke razširjenega programa šole. 
 
Strokovni delavci imajo učno in delovno obveznost. Učna obveznost je opredeljena z 
vsakoletno sistemizacijo, sprejeto na uvodni pedagoški konferenci in potrjeno s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Delovna obveznost je opredeljena s kolektivno 
pogodbo in znaša tedensko 40 ur. Vsem delavcem pripada dopust, opredeljen v odločbi. V 
času počitnic učitelji nimajo učne obveznosti, delovno pa, če nimajo dopusta. Zaradi narave 
dela ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno 
razporejen. V obdobju od 1. 9.  do 30. 6.  naslednjega leta se delo strokovnih delavcev lahko 
izvaja povprečno v obsegu do 56 ur na teden. Presežek delovnih ur se izravna s prostimi dnevi 
strokovnih delavcev, ki v času počitnic presegajo pripadajoče dni letnega dopusta 
posameznega delavca. V času pouka se opravi določeno število ur nad delovno obveznostjo 
kot doprinos za proste dni med počitnicami. Ravnatelj in vodstvo šole odrejajo naloge za 
doprinos takrat, kadar je potrebno nadomestiti za krajši čas odsotnega delavca, zadostiti 
zahtevi po večji varnosti učencev in zaradi drugih opravil, ki jih zahteva izvedba zagotovljenega 
in razširjenega programa šole. Vodstvo šole zagotavlja čim bolj enakomerno obremenitev 
vseh strokovnih delavcev z doprinosom. Vsak učitelj izdela individualni letni načrt (v 
nadaljnjem besedilu iLDN) delovne obveznosti, ki ga potrdi ravnatelj. 
 
Urnike, zasedenost razredov, nadomeščanja, razpored govorilnih ur, vozne rede, dežurstva ipd. 
koordinira pomočnica ravnatelja Mateja Menart. Skupaj z ravnateljem določata tudi 
normativno obremenitev posameznih delavcev. 
 
Letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo. Vsi strokovni delavci opredelijo vsebine, obseg 
in razporeditev vzgojno-izobraževalnega  in drugega dela v skladu s predmetnikom in z učnim 
načrtom ter obseg, vsebine in razporeditev interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo. 
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Letne priprave so strokovni dokumenti, izdelani na podlagi predpisanega predmetnika in 
posameznih učnih načrtov. Za njihovo spremljanje in evalvacijo je odgovoren ravnatelj šole, 
zato jih na Svetu staršev in Svetu šole ne potrjujemo.  
 
 

2.2 DNEVNI ČASOVNI RAZPORED DELA Z UČENCI 
 

 Čas Dejavnosti 

predura 7.30–8.15  Izbirni predmeti, interesne dejavnosti, dopolnilni in 
dodatni pouk, DSP, ISP 

pouk 8.20–13.45 Pouk, fleksibilni predmetnik, pouk v manjših učnih 
skupinah, individualne ure (za vse učence strnjeno), 
ISP, DSP 

 14.05–15.40 Izbirni predmeti, dopolnilni in dodatni pouk, ISP, DSP 

V popoldanskem času, po 15.15, organiziramo preostale interesne dejavnosti. 
 
 

2.3 ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA     
  

Od 12.05 do 15.25 so učenci v podaljšanem bivanju razporejeni v 9 oddelkov. Vsega skupaj je 
161 pedagoških ur podaljšanega bivanja.  Razliko učiteljem štejemo v doprinos ur za počitnice. 
Od 15.25 do 16.15 je popoldansko dežurno varstvo za otroke organizirano v treh oddelkih. Od 
16.15 do 17.05 so učenci v varstvu vozačev združeni v en oddelek.  
 
Učenci v podaljšanem bivanju samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo domače 
naloge, opazovalne naloge, ustvarjajo in se sproščajo z gibanjem in ob igrah. Pri učencih 
želimo oblikovati higienske, socialne in kulturne navade. Učitelji pripravijo tudi posebne 
delavnice, ki jih izvajajo ob petkih. 
V PB se učenci prijavijo v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto, in sicer elektronsko prek 
eAsistenta. Starši prvošolcev to opravijo že ob vpisu v mesecu februarju in po potrebi 
dopolnijo ob začetku šolskega leta.  
   
 

 Oddelek  Razred Učitelj 
Bičevje OPB 1  1. a Marta Siter 
 OPB 2  1. b Vera Brus  
 OPB 3  2. a Polona Gomišček 

 OPB 4  2. b Dragi Prevc 

 OPB 5  3. a Nataša Trdan Zager      
Nataša Bavec 
Iva Škoda 
Vesna Žnidar Kadunc 
  OPB 6  3. b Vili Hlad             
 

 OPB 7  4. a + 5. a Branka Mladenovič 
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 OPB 8 4. b + 5. a Marjeta Colarič 
Vlasta Lipovec 
Tina Perše 

 OPB 9 5. a + 5. b  

 
2.4 TABORI IN ŠOLE V NARAVI 

 
Veliko vedenja si učenci pridobijo na raziskovalnih taborih in v šolah v naravi, ki so postali naša 
stalna oblika izobraževanja, hkrati pa jih kot potrebne in primerne načrtuje tudi zakonodaja. 
V naravi učenci spoznajo dejavnosti, ki bi jih učitelji, pa čeprav s sodobnimi oblikami dela, 
težko opisali in prikazali znotraj šolskega poslopja. Učenci se v teh dneh naučijo zelo veliko. 
Učijo se, ker jih zanima, ker želijo odkriti, spoznati, občutiti, doživeti nekaj novega, in ob tem 
smo učitelji tisti, ki jih usmerjamo in vodimo.  
 
 

 
 
 

2.5 DNEVI DEJAVNOSTI 
 
Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev. Dejavnosti se povezujejo 
ali izvajajo samostojno. Programi so prilagojeni razvojni stopnji učenca. Nekatere dejavnosti 
bomo v posameznih razredih izvajali na taborih. 
Razpored dni in njihove vsebine so dodatek LDN. 
 
 

RAZRED PROGRAM TRAJANJE ČAS KRAJ 
3. Projektni teden 5 dni 11.11. – 15.11.2019 CŠOD Lipa, Črmošnjice 

4. Letna šola v naravi 5 dni 25.5. – 29.5.2020 Debeli rtič  

5. Družboslovni tabor 3 dni 25.5. – 27.5.2020 CŠOD Štrk, Ptuj 

6. Zimska šola v naravi 5 dni december/januar 

2019 

 

7. Pohodniški tabor 5 dni 30.9. – 4.10.2019 CŠOD Trilobit, Javorniški 
Rovt 

8. Naravoslovni tabor 5 dni 16.9. – 20.9.2019 ZPM Krško, Nerezine 
7.–9. Tabor za nadarjene 3 dni maj 2020  

6.–9. Ekskurzija (zgodovinsko-
geografska) 

Literarna (slovenistična)  
ekskurzija 

1 dan 
 

1 dan  

oktober 2019 
 

april, maj  2020 

pokrajine Slovenije 
 

pokrajine Slovenije 

1., 3. 
 

6. 
7. 

Prilagajanje na vodo – 1. r. 
Plavalni tečaj – 3. r. 

Testiranje plavanja – 6. r. 
Tečaj za neplavalce – 7. r. 

2 x 5 dni 
2 x 5 dni 

1 dan 
po potrebi 

4.5. – 15.5.2020 
9.3. – 20.3.2020 

 
Kopališče Tivoli 
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2.6 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
 
Ta poteka za izbrane učence v manjših skupinah. V prvem in drugem obdobju ga vodijo 
razredniki, ki odločajo o razdelitvi ur in izbirajo učence. Dopolnilni pouk v tretjem obdobju pa je 
namenjen učencem, ki zaradi daljše odsotnosti ali drugega vzroka poleg rednega pouka 
potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja posameznega predmeta. Ti učitelji ga 
tudi izvajajo. Pouk poteka po vnaprej določenem urniku. Urnike dopolnilnega pouka prejmejo 
učenci v prvem tednu pouka. 
Dodatni pouk tretjega obdobja je namenjen učencem, ki želijo predpisano učno snov razširiti, 
jo poglobiti in dopolniti na višji, zahtevnejši ravni. Hkrati je dodatni pouk namenjen pripravam 
na različna tekmovanja. V to obliko dela se učenci vključujejo prostovoljno in na povabilo 
oziroma priporočilo učiteljev. 
 

2.7 DODATNA STROKOVNA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 
Namenjena je učencem, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, učencem s 
slepoto in slabovidnostjo, gluhim in naglušnim, dolgotrajno bolnim, gibalno oviranim, učencem 
z govorno-jezikovnimi motnjami ter učencem z motnjami vedenja in osebnosti. 
Tem učencem poleg prilagojenega izvajanja  programa vzgoje in izobraževanja nudimo tudi 
dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo 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. 
 
 

2.8 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
So način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in so iz leta v 
leto različni. V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov. Izbor in 
predstavitev predmetov opravimo v marcu ali aprilu za naslednje šolsko leto. Učencem in 
staršem je v pomoč brošura - zbirnik s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom 
izbire in drugimi posebnostmi. V tem šolskem letu izvajamo naslednje izbirne predmete: 
 

Učitelj Predmet Št. skupin Ure/teden 

Helena ANGELSKI Likovno snovanje 1 1 1 

Helena ANGELSKI Likovno snovanje 2 1 1 

Helena ANGELSKI Likovno snovanje 3 1 1 
Mateja BENEDIK Sodobna priprava hrane 2 2 x 1 

Aleš RAVNJAK Robotika v tehniki 1 1 

Aleš RAVNJAK Obdelava gradiv – umetne mase 2 1  

Aleš RAVNJAK Obdelava gradiv – les  2 1 
Aleš RAVNJAK Obdelava gradiv – kovine  2 1 

Tina SVETIČIČ Nemščina I 1 2  

Tina SVETIČIČ Nemščina II 1 2 

Tina SVETIČIČ Nemščina III 1 2 

KERSTEIN / DEMIČ Računalniška omrežja 1 1 

Bernarda AVSENIK Film 1 2 2 x 1 

Bernarda AVSENIK Verstva in etika 2 1 1 
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Barbara KLUN ROMBO Raziskovanje organizmov v domači 
okolici 

1 1 

Barbara KLUN ROMBO Organizmi v naravi in umetnem okolju 1 1 

Jože ČASAR Šport za sprostitev 1 1 

Jože ČASAR Izbrani šport – odbojka 1 1 

Jože ČASAR Šport za zdravje 1 1 
 
Učenci si izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov na teden, če s tem soglašajo otrokovi 
starši. Učenci, ki obiskujejo javno veljavni program glasbene šole, so lahko izbirnih predmetov 
delno ali v celoti oproščeni. 
 

2.9 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 1., 4., 5., 6. RAZREDU 9-LETNE OŠ 
 
Pouk neobveznih izbirnih predmetov se izvaja za učence 1., 4., 5., 6. razreda. Neobvezni izbirni 
predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje 
ocenjuje in zaključne ocene vpišejo v spričevalo. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni 
predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem letu. Prisotnost učenca pri 
neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako 
odsotnost morajo starši opravičiti. 
V skladu z zakonom lahko učenci izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 
tedensko. 
Učencem 4., 5. in 6. razreda smo ponudili drugi tuji jezik, računalništvo, tehniko in šport. 
Glede na interes učencev bomo vse štiri predmete tudi izvajali. Učencem 1. razreda smo 
ponudili prvi tuji jezik – angleščino in jo bomo tudi izvajali. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Učitelj Predmet Razred Ure/teden 

Elena Marijana STANKO Angleščina  1. 2 + 2 

Tina SVETIČIČ Nemščina 4., 5. in 6. 2 + 2 
Tina PERŠE Računalništvo 4., 5. in 6.  1 + 1 

Jože ČASAR Šport 4., 5. in 6.  1 

Aleš RAVNJAK Tehnika 4., 5. in 6. 1 + 1 + 1 
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2.10 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 
 
NPZ so standardni postopki preverjanja in ocenjevanja znanja, ki zagotavljajo enake in 
primerljive možnosti vsem učencem. Z njimi se preverjajo standardi znanja. Nacionalno 
preverjanje znanja je s spremenjeno zakonodajo obvezno ob koncu drugega in tretjega 
obdobja. Dosežek pa  je dodatna informacija o znanju učencev. Učenci 6. in 9. razreda 
prejmejo obvestilo o dosežku.  
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in angleščine, ob 
koncu tretjega obdobja pa znanje iz slovenščine, matematike in angleščine, izbranega 
predmeta, ki ga je za našo šolo v začetku septembra 2019 določil minister.  
Dosežki učencev so izraženi v točkah in v odstotkih in ne vplivajo na oceno posameznih 
predmetov v 6. in 9. razredu in tudi ne na zaključevanje ocen.  
 

2.11 PREDMETNIK 
 

Razred 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

Število 
tednov 

35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Slovenšč
ina 

6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matema
tika 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Anglešči
na 

 2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna 
umetno
st 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasben
a 
umetno
st 

2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     
Geografi
ja 

     1 2 1,5 2 
Zgodovi
na 

     1 2 2 2 
Dom. in 
držav. 
kult. ter 
etika 

 
 

     1 1  
Spoznav
anje 
okolja 

3 3 3       
Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 
Naravosl
ovje 

     2 3   
Naravosl
ovje in 
tehnika 

   3 3     
Tehnika 
in 
tehnolo
gija 

     2 1 1  
Gospodi
njstvo 

    1 1,5    
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni 
predmet  

      2/3 2/3 2/3 

Neobve
zni 
izbirni 
predmet 

2   2/1 2/1 2/1 2 2 2 

Dop., 
dod. 
pouk 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Oddelčn
a 
skupnos
t 

   0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Indiv. in 
skup. 
pomoč 
uč. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Interesn
e 
dejavno
sti 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Število 
predmet
ov 

7 7 7 8 9 11 12/13/1
4 

14/15/1
6 
 
 
 

12/13/
14 

DEJAVN
OSTI 

ŠTEVILO DNI LETNO 
KULTUR
NI 
DNEVI 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 
NARAV
OSL. 
DNEVI 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TEHNIŠK
I DNEVI 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 

ŠPORTN
I DNEVI 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Koordinatorki za urnik in razporeditev prostorov sta pomočnica ravnatelja Mateja Menart in 
učiteljica Tina Svetičič.  
Pedagoško spremljanje izvajata ravnatelj in pomočnica ravnatelja. 
 

2.12 NADARJENI UČENCI 
 
Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo na šoli in tudi na taboru za nadarjene. Z učenci se 
bomo srečevali po pouku, včasih tudi med njim, in njihovo energijo usmerjali v urjenje 
miselnih procesov in razvoj njihovih potencialov. Izbirali bomo aktivnosti, ki spodbujajo razvoj 
ter zadovoljujejo potrebe nadarjenih učencev na področjih sposobnosti, ustvarjalnosti in 
motivacije. Reševali bomo logične naloge, vadili spretnost jezikovnega izražanja in 
prepričljivega komuniciranja. Spoznavali bomo kriterije ustvarjalnega pisanja in risanja. Urili se 
bomo v opazovanju, poslušanju, poročanju, argumentiranju, posvetili pozornost vrednotam, 
sodelovanju in samospoštovanju.  
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3 ŠOLSKI KOLEDAR 
 

3.1 KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
Je pregleden načrt vseh ur in dni dejavnosti na šoli, počitnic in dni, ko ni pouka, koledar 
tekmovanj in drugih pomembnih dogodkov na šoli.  
Pouk se v tem šolskem letu  prične v ponedeljek, 2. septembra 2019.  
Zaključek pouka za učence 9. razreda in podelitev spričeval bo v ponedeljek, 15. junija 2020.  
Zaključek pouka za učence od 1. do 8.  razreda, podelitev spričeval in proslava  
bo v sredo, 24. junija 2020. 
 
 
TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ: 
 
I. OBDOBJE: od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2020 
II. OBDOBJE: od 1. februarja do 24. junija 2020 za učence od 1. do 8. razreda 

          od 1. februarja do 15. junija 2020 za učence 9. razreda 
 
Ob zaključku pouka učencem podelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo 
spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta 2020 (14. člen 
Pravilnika o šolskem koledarju). 
   

3.2 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA 
 
Redni rok:       

 torek, 5. 5. 2020:   slovenščina za 6. in 9. razred     

 četrtek, 7. 5. 2020:   matematika za 6. in 9. razred     

 ponedeljek, 11. 5. 2020:         angleščina za 6. razred in 9. razred 

Naknadnih rokov ni več. 
 

3.3 ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE 
 

 Prvi rok za učence 9. razreda je od 16. junija do 29.. junija 2020. 

 Prvi rok za učence od 1. do 8. razreda je od 26. junija do 9. julija 2020. 

 Drugi rok za učence od 1. do 9. razreda je od 18. avgusta do 31. avgusta 2020. 

 
3.4 ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

 

 6. 5. do 15. 6. 2020   1. rok za učence 9. razreda 

 6. 5. do 24. 6. 2020    1. rok za učence od 1. do 8. razreda 

 18. 8. do 31. 8. 2020               2. rok za učence od 1. do 9. razreda 
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3.5 POČITNICE 

 

 jesenske:                       28. 10.–1. 11. 2019 

 božično-novoletne:  25. 12. 2019–2. 1. 2020 

 zimske:                          22. 2.–21. 2. 2020 

 prvomajske:   27. 4.–1. 5. 2020 

 letne:    26. 6.–31. 8. 2020 

 
3.6 POUKA PROSTI DNEVI/PRAZNIKI 

 
31. oktober 2019 – dan reformacije – četrtek  
1. november 2019 – dan spomina na mrtve – petek 
24. december 2019 – pouka prosto, dan bomo nadomestili z dnevom odprtih vrat, 4. 12. 2019 
(sreda) 
25. december 2019 – božič – sreda 
26. december 2019 – dan samostojnosti in enotnosti – četrtek 
1. in 2. januar 2020 – novo leto – sreda, četrtek 
3. januar 2020 – pouka prost dan - petek 
8. februar 2020 –  Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – sobota 
13. april 2020 – velikonočni ponedeljek 
27. april 2020 – dan upora proti okupatorju – ponedeljek 
1. in 2. maj 2020 – praznik dela – petek, sobota 
25. junij 2020 – dan državnosti – četrtek 
 

3.7 INFORMATIVNA DNEVA 
 
Na srednjih šolah za učence 9. razreda: 14. in 15. februarja 2020 – petek, sobota 
 

3.8 VPIS V PRVI RAZRED 
 
Vpis v 1. razred bo v mesecu februarju 2020. Vpis je obvezen za vse otroke, ki bodo v 
koledarskem letu dopolnili 6 let. 
 
* Skladno s 15. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/2012 in 
56/2012). 
 

3.9 KONFERENCE 
 

Polletna evalvacija DSP četrtek, 16. januar 2020 – 4.–9. razred, tujci 

1. ocenjevalna konferenca ocene zaključene v ponedeljek, 27. 1. 2020 
orientacijska konferenca torek, 5. maj 2020 – 1.–3. razred 

torek, 21. april 2020 – 4.–9. razred 

Celoletna evalvacija DSP četrtek, 4. junij 2020 – 6.–9. razred, tujci, nadarjeni 

2. ocenjevalna konferenca četrtek, 11. junija 2020 – 9. razred  
ocene zaključene v sredo, 10. junija. 2020 
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četrtek, 18. junij 2020 – 1.–8. razred  
ocene zaključene v sredo, 17. 6. 2020 

 
Zadnje govorilne ure bodo v torek, 12. maja 2020. 
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4 VSEBINA DELA NA ŠOLI 
 

4.1 PROJEKTI 
 
Gibanje, zdravje ter dobro psihično in fizično počutje otrok 
OŠ Bičevje je drugo šolsko leto  vključena v poskus “Uvajanje tujega jezika v obveznem 
programu in preizkušanje razširjenega programa v osnovni šoli”. Naša šola sodeluje le v eni 
tretjini razširjenega programa in sicer je to področje “Gibanje, zdravje ter dobro psihično in 
fizično počutje otrok”, ki ima tri podsklope: 

 Gibanje 

 Hrana in prehranjevanje 

 Zdravje in varnost 

Cilji: učenke in učenci 
 ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno 

življenje, 

 izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, 

zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka, 

 spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade 

zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju, 

 pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska 

varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, 

varna in zdrava spolnost, varna mobilnost), 

 oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in 
drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja. 

Nosilec uvajanja in spremljanja poskusa v šoli je ravnatelj. Pri tem mu pomaga 3-članska šolska 
projektna skupina v sestavi Angela Plevnik, učiteljica športa, Dragica Prevc, učiteljica v 
podaljšanem bivanju in Peter Klun, ravnatelj. Izvajalci projekta so strokovni delavci šole: 
učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja, učitelji športne vzgoje in drugi učitelji. 
 
Povej – V ta projekt smo pred osmimi leti vstopili vsi učenci, starši in zaposleni delavci šole. 
Želimo doseči povečano stopnjo senzibilnosti vseh zaposlenih, učencev in staršev glede 
pojavov medvrstniškega nasilja, zato vsako leto postavimo razredna pravila in skupna pravila 
na nivoju šole. Usvojene vsebine integriramo v redni program šolskih dejavnosti, razrednih ur.  
 
ZPM – projektno se bomo udeleževali razpisanih dejavnosti projektov Botrstvo in Volja vselej 
najde pot – humanitarnih projektov za pomoč družinam v stiski. Koordinatorka Alenka 
Gnezda. 
 
UNICEF – projektno bomo izvajali program, katerega vizija je vzgoja otrok in mladih v 
odgovorne državljane sveta. Naš temeljni namen je  ozaveščanje otrok in mladih o njihovih 
pravicah, ki so zapisani v Konvenciji o otrokovih pravicah.  
Koordinatorka je Alenka Gnezda, sodelujoči učitelji: Bernarda Avsenik, Vera Brus, Polona 
Gomišček, Barbara Majcen, Maruša Zabukovec, Mateja Menart, Tina Svetičič. 
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UNESCO – 15. septembra 2015 so v OZN sprejeli zgodovinski dogovor – Agendo 21 oz. 17 
globalnih ciljev do leta 2030, zavezujočih za celotno mednarodno skupnost, ne glede na 
razvitost družbe. 1. cilj trajnostnega razvoja je odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu. 
Ta tema nas je lani povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu DREVO = ŽIVLJENJE. 
Projekt uporablja pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja 
soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo, kot enega 
izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega razvoja. 
Koordinatorka Alenka Gnezda, sodelujoči Helena Angelski, Bernarda Avsenik.  
 
ART IN ALL OF US – ostaja še vedno mednarodni projekt šole, v katerega se z aktivnim delom in 
sodelovanjem z učenci različnih držav in celin sveta redno vključujemo.  
Koordinatorici Bernarda Avsenik in Alenka Gnezda, sodelujoči Helena Angelski, Neža Zazvonil. 
 
Zdrava šola – s tem projektom želimo zagotoviti vsakemu otroku primerne delovne pogoje in 
poskrbeti za primerno in zdravo prehrano. Cilji projekta: šola mora biti varna, poučna in 
prijazna, učenci in učitelji naj bodo sodelavci (soudeleženci istega procesa, le njihove vloge so 
različne), poudarek naj bo na življenjskih veščinah, stalno strokovno izobraževanje vseh 
zaposlenih. Iz naslova zdravega življenja na šoli izvajamo sprostitveni odmor, povečano skrb za 
zdravo prehranjevanje vseh na šoli, delavnice za zaposlene. Smernice projekta (10 točk) 
poudarjajo skrb za boljšo samopodobo. Nosilka, vodja je Barbara Majcen. 
 
V okviru Zdrave šole se bodo izvajale tudi aktivnosti za zdravo in čisto okolje: 
varčevanje in odkrivanje onesnaževanja in preprečevanja onesnaževanja, zmanjšanje količine 
odpadkov na šoli in v domačem okolju, sortiranje odpadkov (PVC koši za embalažo, kartonske 
škatle za papir, organske odpadke vračamo v šolsko kuhinjo in kompost šolskega vrta), zbiranje 
izrabljenih kartuš, tonerjev in pisalnih trakov, zbiralna akcija papirja, zbiranje pokrovčkov 
plastenk, varčevanje z elektriko, vodo, toaletnim papirjem, skrb za čisto šolo in šolsko okolico, 
sodelovanje v čistilnih akcijah, čiščenje in urejanje šolske okolice, sodelovanje na natečajih z 
likovnimi in literarnimi izdelki ter izdelki iz odpadne embalaže. Koordinatorka je Barbara Klun.   
 
Mestni lampijon – projekt pod okriljem MOL-a. Za okrasitev mesta Ljubljane izdelajo učenci 9. 
razredov pri predmetu likovno snovanje 3 lampijon, ki krasi nabrežje Ljubljanice. Učenci se v 
mesecu decembru udeležijo otvoritve. Nosilka je Helena Angelski. 
 
Bontonček – projekt, s pomočjo katerega se učenci učijo odnosa do invalidov. Izvajalci DHI. 
Koordinatorka je Alenka Gnezda. 
 
Sodelovanje OŠ Bičevje in Gimnazija Vič – Sodelovanje v projektu spodbujanja branja in 
sodelovanja med dvema šolama – OŠ Bičevje in Gimnazijo Vič. Na osnovi prebranega besedila 
v angleščini se mladi pogovarjajo o vrednotah, diskriminaciji in življenjskih izkušnjah otrok. 
Dogajanje je v sklopu organizacije bralne noči na Gimnaziji Vič.  
Koordinatorka: Elena Marijana Stanko. 
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Izzivi medkulturnega sobivanja / Le z drugimi smo – projekt, ki ga bomo izvajali kot partnerska 
šola konzorcijske OŠ Livada in z mnogimi drugimi slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. 
Sedanji čas pred nas postavlja mnoga aktualna vprašanja glede vključevanja otrok priseljencev 
v šolsko in širše okolje, vlogo staršev pri zagotavljanju podpornih okolij za vključevanje otrok in 
njihovih družin ter komuniciranje z javnostmi kot pomemben dejavnik uspešnega 
medkulturnega sobivanja. Projekt bomo na šoli peljali s tujci, ob pomoči naših učiteljev in 
multiplikatorja. Vodja strokovnega tima je Tina Svetičič, članica tima je Alenka Gnezda.  
 
Šolska shema  – učencem brezplačno delimo sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke. 
Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu zdrave 
prehrane ter spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih. Projekt financira Evropska unija. 
Koordinira ga vodja prehrane Mateja Benedik. 
 
Šolska skupnost, otroški parlament in otroška vlada – Na šoli deluje šolska skupnost, v kateri so 
predstavniki oddelkov od 5. do 9. razreda. 
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja 
mnenja in ideje ali pa dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer 
živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih 
oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. Naši učenci 
so velikokrat predstavniki vlade otroškega parlamenta in zastopajo ljubljansko regijo na 
območnem, mestnem in včasih na državnem  otroškem parlamentu.  
Vodja je Alenka Gnezda. 
 
Globalno učenje – V sodelovanju s HUMANITAS bomo največ pozornosti posvetili globalnemu 
učenju. Z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih in problemih skušamo ozaveščati 
o globalni soodvisnosti ter vlogi, ki jo kot posamezniki igramo v svetu. S spodbujanjem strpnosti, 
odgovornosti, pravičnosti in spoštovanjem človekovih pravic želimo učence spodbuditi k 
aktivnemu vključevanju v družbo in  družbi odgovornemu življenju. Največ pozornosti bomo 
namenili naslednjim področjem: 

- Človekove pravice 

- Trajnostni razvoj 

- Varovanje okolja 

- Mir in preprečevanje konfliktov 

Koordinator in izvajalka: Bernarda Avsenik, sodelujoči izvajalci: Alenka Gnezda. 
 
Utrip – Efekt – preventivni program za starše učencev 7. razreda. Namen programa  je 
zagotoviti staršem dobre argumente in metode, s pomočjo katerih bi starši lahko vztrajali pri 
restriktivnem odnosu do pitja alkohola mladoletnikov. Koordinatorica je Alenka Gnezda. 
 
Utrip - Izštekani – preventivni program za učence 8. razredov, ki služi kot orodje za delo na 
področju socialnih vplivov, življenjskih veščin in preprečevanja uporabe drog. 
Koordinatorica in izvajalka programov je Alenka Gnezda. 
 
Utrip - Krepimo družine – 14-tedenski program za krepitev starševskih veščin. 
Izvajalke: Alenka Gnezda, Tina Svetičič, Neža Zazvonil, Anja Filipič. 
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Utrip – “Learn to be” - preventivni program socialno-emocionalnega učenja. Koordinatorka je 
Alenka Gnezda, sodelujoči učitelji 4. razreda.   
 
Filmi in fotografije za ozaveščanje – Učenci od 6. do 9. razreda  bodo ustvarjali  dokumentarne, 
igrane ali risane filme ter fotografije s tematikami trajnostnega razvoja in o človekovih 
pravicah.  
Mentorici: Bernarda Avsenik, Alenka Gnezda. 
 
Amnesty International Slovenija  -  mednarodni projekt Start the change   
V projektu bomo razvijali medkulturne in mirovne dejavnosti s ciljem medsebojnega 
spoštovanja in sprejemanja. 
Mentorici: Bernarda Avsenik, Alenka Gnezda. 
 
Šola ostaja odprta za dobre ponudbe in razpise projektov. Če bo v dobro otrok in strokovno rast 
učiteljev in zaposlenih, se bomo vanje vključili. 
 
 

4.2 DRUGO DELO OB POUKU 
 
Zgodnejše učenje angleščine.  
V prvem razredu bomo poučevali angleščino kot neobvezni izbirni predmet, v drugem in tretjem 
kot redni predmet. Učiteljica je Elena Marijana Stanko. 
 
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Pomladna prepevanja 2020 – letos bomo devetič 
nastopili na območni reviji pevskih zborov na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. 
 
Šolski  EKO-vrt – nadaljevali bomo z dejavnostmi  – urejanjem in bogatenjem šolskega EKO-vrta, 
saj nas k aktivnemu delu zavezuje tudi pridobljeni znak EKO-vrta. Koordinatorica je Barbara Klun 
Rombo. 
 
Knjižna čajanka –  predvidoma dvakrat letno jo pripravi aktiv slovenistov. Koordinatorica je 
Nataša Bavec in Olga Omejc. 
 
Naša mala knjižnica je mednarodni bralni projekt, namenjen spodbujanju in razvijanju bralne 
kulture ter dvigovanju bralne pismenosti pri mladih bralcih in spoznavanju drugih kultur ter 
predstavljanju evropskih avtorjev in ilustratorjev. Učenci pri šolskih dejavnostih (slovenščini, 
glasbeni, likovni umetnosti, podaljšanem bivanju) berejo izbrane knjige domačih in tujih 
avtorjev, v Ustvarjalniku (zvezku z nalogami) rišejo in tvorijo zapiske o prebranih knjigah, 
izdelajo lutko literarnega junaka …                                                                                                         
Projekt je namenjen učencem od 1. do 3. razreda. Koordinatorica je Majda Samsa, mentorji so 
Saša Štilec, Irena Lombar, Vili Hlad, Vera Brus, Renata Guna, Polona Slobodnik, Andrea 
German, Milena Zrimšek Košorog in Tatjana Rade.   
 
Noč branja – Je eden od projektov za zaščito človekovih pravic pod okriljem Amnesty 
International. Realizirali jo bomo ob svetovnem dnevu knjige 23. 4. 2020, ko se bomo ponovno 
zakopali med vrstice izbranih knjig. Delavnic in branja se udeležijo učenci od 7. do 9. razreda.  
Izvajalke so  Bernarda Avsenik, Alenka Gnezda, Olga Omejc in Tina Svetičič. 
 



   

 

18 

 

Brez izgovora Slovenija – vključili se bomo v aktivnosti pobude Brez izgovora. Koordinatorica je 
Alenka Gnezda. 
 
V sodelovanju z Duhom časa smo "prostovoljci - donatorji". Mi Duhu časa odstopamo prostor v 
zaklonišču, oni pa vzpostavljajo sistem ponovne uporabe odvržene računalniške opreme. 
Usposobljene računalnike, opremljene z odprtokodnimi programi, namenjajo socialno šibkim 
članom družbe in nevladnim organizacijam. Pomembna rezultata projekta sta priprava 
metodologije dela celotnega procesa v posameznih izpostavah ter celotne dejavnosti in 
priprava pobude za spremembo zakonodaje na področju ponovne uporabe in reciklaže 
odpadne računalniške opreme. 
 
Predavanja za starše – za starše bomo organizirali delavnice. Projekt poglablja sodelovanje med 
šolo in starši.  
 
Kolesarski izpit za učence 5. razreda – priprava in izvedba kolesarskega izpita  za učence  5. 
razreda. Vodja projekta je Maruša Zabukovec. 
 
Rastem s knjigo – nacionalni projekt, namenjen učencem 7. razreda. Koordinatorica je Majda 
Samsa. 
 
Ureditev filmskega kotička – v preteklem šolskem letu so učenci 9. razreda pri predmetu likovno 
snovanje 3 že izdelali keramični relief za Avlo I, ki bo v tem šolskem letu dopolnjen z dosežki in 
delom učencev na področju filma z družbeno tematiko. Ureditev vodi Helena Angelski v 
sodelovanju z Bernardo Avsenik in Alenko Gnezda. 
 
Projekt “Otrokove pravice” - v sodelovanju z MZZ bo čez celo leto potekal projekt, ki bo učencem 
4. in 5. razreda približal človekove pravice in jih ozaveščal na to tematiko. Organizirano bo tudi 
izobraževanje s strani ministrstva. Koordinatorki: Alenka Gnezda in Bernarda Avsenik, 
sodelujoče učiteljice Marjeta Colarič, Tatjana Rade, Andrea German, Milena Zrimšek Košorog.   
 
V sodelovanju z Mini teatrom in Judovskim kulturnim centrom bomo organizirali delavnice za 
učence in predstave s ciljem ozaveščanja multikulturne strpne družbe. Mentor je Bernarda 
Avsenik. 
 
Tradicionalni slovenski zajtrk – tudi letos se bomo pridružili slovenskim šolam in proizvajalcem 
hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki bo v petek, 15. novembra 2019. Koordinatorica 
je vodja šolske prehrane. 
 
Mladinske delavnice – S programom Mladinske delavnice pospešujemo razvojne in 
socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Mladostniki s 
programom pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske 
interakcije in komunikacije. Posamezniku pomagamo, da oblikuje pozitivno samopodobo ter 
prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za mladostnike program pomeni motivirajočo 
dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje.  
Mladi pridobijo ustrezne izkušnje in znanja, ki bodo temelj, da sami uspešno razrešijo razvojne 
naloge (adolescence) ter zgradijo trden občutek lastne identitete, ki jih bodo kot odrasle ljudi 
oblikovale kot zrelo, odgovorno in zdravo osebnost, ki bo aktivno vključena v svoje privatno 
življenje (družina), v svoje profesionalno življenje (služba) in v svoje socialno življenje (družba). 
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Mladinske delavnice v 8. razredih vsako drugo razredno uro izvedejo strokovno usposobljeni 
prostovoljci Društva za preventivno delo. 
Koordinator je Alenka Gnezda. 
 
Konkretne naloge in cilji projekta Mladinske delavnice: 
· Učenje za samostojno in kompetentno reševanje svojih razvojnih in socialnih problemov 

in stisk. 
· Pridobivanje palete življenjskih in socialnih veščin s področja komunikacije medsebojnih 

odnosov, ravnanja v kriznih situacijah ob socialnih stiskah (vzpostavljanje, razvijanje in 
ohranjanje socialnih odnosov, uspešna soočenja socialnih problemov in stisk, dajanja in 
sprejemanja pomoči). 

· Formiranje pozitivne samopodobe ter orientacije k samopotrditvi skozi ustvarjalno delo. 
· Posredovanje ustreznih informacij o nevarnostih rizičnega vedenja (uživanje 

prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc), kot tudi o razvojnih in socialnih 
možnostih za progresivno rast in razvoj. 

· Formiranje pozitivnih stališč in vrednot do življenja in zdravja, ter razvijanja orientacije, da 
se življenjske težave in krize sprejemajo kot izzivi in možnosti za nadaljnjo rast in razvoj 
posameznika in skupnosti v celoti. 

 
 

 
4.3 ŠPORTNI PROGRAMI NA ŠOLI 

 

Športni program Zlati sonček – učenci od 1. do 3. razreda bodo sodelovali v programu Zlati 
sonček. Koordinatorka je Angela Plevnik. 
Športni program Krpan – učenci 4. in 5. razreda bodo sodelovali v programu Krpan. Program 
vključuje športne aktivnosti. Na RS so izvajalci učitelji, ki učijo ŠPO. Koordinatorka je Angela 
Plevnik. 
Naučimo se plavati, ki vsebuje:  
 - 10-urni tečaj prilagajanja na vodo v 1. razredu, 
 - 20-urni tečaj plavanja v 3. razredu, 
 - šolo v naravi v 5. razredu, 
 - preverjanje znanja plavanja (1 uro) v 6. razredu, 
 - tečaj (15-urni) za neplavalce v 7. razredu – po potrebi. 
Koordinatorka plavalnih tečajev je Angela Plevnik. 
Šolska športna tekmovanja in prireditve – sem sodijo medrazredna, medšolska, medobčinska, 
regijska in državna tekmovanja. Potekajo preko MOL in MIZŠ, Fundacije za šport ter Zavoda 
Planica. V okviru tega programa izvajamo tekmovanje za najboljšo športnico in športnika šole 
ter najbolj športni razred. Vključeni so v natečaj Najbolj športna OŠ. Šolska športna tekmovanja 
vodi Jože Časar. 
 
 

4.4 PRIREDITVE IN AKTIVNOSTI, KI JIH NAČRTUJEMO za šolsko leto 2018/2019 
 
Evropski teden mobilnosti – Letošnji Evropski teden mobilnosti v koordinaciji Ministrstva za 
infrastrukturo bo ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju 
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bolj prijazne načine mobilnosti. Vrhunec dogajanj bo med 16. in 22. septembrom, po vsej 
Evropi.  
GREMO PEŠ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. 
Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v 
povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj 
časa preživijo na bolniški.  
Z učenci se bomo v septembru 2019 aktivno pridružili prireditvi Živim ples in Diham ples (2., 4. 
in 5. razred) in Kolesarskemu krogu (6. razred). Koordinatorka je Maruša Zabukovec. 
 
Fotografska razstava 
Razstava fotografij učencev na temo “Search for freedom” (Iskanje svobode). Mentorica 
projekta je Bernarda Avsenik.   
   
Dan odprtih vrat – bo v sredo, 4. decembra 2019, in bo združen s prodajnim predprazničnim 
sejmom in  medgeneracijskim druženjem. 
 
Božično-novoletni koncert – staršem, učencem in zaposlenim želimo s pesmijo in besedo 
pričarati praznično vzdušje. Zborovodkinja je Nataša Trdan Zager, koordinatorica je Irena 
Lombar. 
 
Proslavo ob dnevu samostojnosti  pripravlja 1. izobraževalno obdobje. Koordinatorici sta Ingrid 
Sojer in Špela Peklaj. 
 
Proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku pripravlja 2. izobraževalno obdobje. 
Koordinatorica je Andrea German. 
 
Svetovni dan zdravja – različne ustvarjalne delavnice. Koordinatorica je Barbara Majcen. 
 
Letni koncert pevskih zborov – koordinatorica je Marta Siter. 
 
Valeta bo v prostorih šole 12. junija 2020; pripravljajo jo učenci devetošolci ob koordinaciji 
razrednikov. 
 
Proslavo ob dnevu državnosti pripravlja 3. izobraževalno obdobje, koordinatorica je Elena 
Marijana Stanko. 
 
Aktivno sodelovanje z RK Slovenije in Ljubljane – koordinatorica je Ingrid Sojer. 
 
Evakuacija - vaja reševanja, dan varnosti – prikaz dela različnih enot policije in gasilcev.  
Koordinatorja sta Aleš Ravnjak in ravnatelj. 
 
Ozvočenje - za ozvočenje skrbi Klemen Kerstein. 
 
  

4.5 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO 
 
Pomembno vlogo pri seznanjanju učencev, staršev in sodelavcev o zdravi šolski prehrani ima 
organizatorica  šolske prehrane. Poleg vsega drugega skrbi za ustrezno organizacijo šolske 
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prehrane, načrtuje dnevno prehrano z vsemi elementi zdrave prehrane, načrtuje ustrezno 
razdeljevanje obrokov in kulturno uživanje hrane, skrbi za stalno strokovno usposabljanje 
kuhinjskega osebja in skrbi za izvajanje sanitarno-higienskih priporočil. 
 
 

4.6 ŠOLSKO GLASILO 
 
Urednica šolskega glasila je Majda Samsa, prispevke na razredni stopnji zbirajo razredne 
učiteljice, na predmetni stopnji učiteljice slovenščine in ostali učitelji. Likovna dela otrok zbira 
Helena Angelski. Računalniško in grafično obdelavo do končnega izdelka izvede računalničarka 
Teja Demič. 
 
 

4.7 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Razpored in razdelitev interesnih dejavnosti, ki jih financiramo iz sredstev, ki jih prispeva MIIZŠ, 
je v prilogi. Za učence, ki se prijavijo k interesni dejavnosti, je obiskovanje brezplačno. Prispevajo 
lahko za dodatne materialne stroške, vstopnino, prevoze, posebna gradiva ipd. Učenec naj 
redno obiskuje dejavnost, če se je prijavil. Strokovni delavci šole in tudi zunanji sodelavci vodijo 
o dejavnosti predpisano pedagoško dokumentacijo. Šola dejavnost organizira, če je prijavljenih 
dovolj učencev. O tem odloča ravnatelj na predlog mentorja. Za zunanji nadzor je odgovorna 
pomočnica Mateja Menart. Za pedagoško spremljanje je odgovoren ravnatelj. Dejavnosti, ki jih 
šola ne spremlja, ne vpisujemo v dokumente.  
Dejavnosti, ki jih organizirajo klubi, podjetniki ipd., šola ne oglašuje več, nagovorjeni so starši 
ob prvem roditeljskem sestanku. Običajno morajo učenci za udeležbo plačati določen 
prispevek. Vse interesne dejavnosti šole izvajamo pred poukom in delno tudi po pouku. 
 
 

4.8 ŠOLSKA KNJIŽNICA  
 

Šolska knjižnica je namenjena učencem od 1. do 9. razreda in delavcem šole. V šolski knjižnici 
imamo za izposojo na voljo preko 21.000 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, v torek, sredo 
in četrtek pa tudi od 7.35 do 8.15. 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. 
Izposoja je mogoča izključno s pomočjo elektronske kartice (iste, kot jo uporabljajo učenci za 
evidentiranje prehrane). 
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. 
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Dejavnost knjižnice na področju vzgoje in izobraževanja je: književna vzgoja, knjižnična vzgoja, 
bralna značka. 
 
 

4.9 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 še brezplačna za vse učence (Pravilnik 
o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. RS, 27/17). 
Uporabnik sklada pa 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.  
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. Za 
skrbnico učbeniškega sklada je imenovana Majda Samsa. 
 

4.10 BRALNA ZNAČKA 
 
Branje za bralno značko (v nadaljnjem besedilu BZ) je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in 
prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj 
branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje. Na razredni stopnji se 
bralna značka opravlja pri razrednikih ali pa pri učiteljih podaljšanega bivanja, na predmetni 
stopnji pa pod vodstvom učiteljic slovenščine, saj ugotavljamo, da je tako bralcev več, kot če 
se opravlja pri mentorju BZ. 
 
4.11 TUJEJEZIČNE BRALNE ZNAČKE 

 
Že nekaj let pa aktivno prebiramo tudi knjige v tujem jeziku in tako izvajamo bralno značko v 
angleškem, nemškem in španskem jeziku, s čimer bomo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem 
letu. Učenci jo opravljajo pri svojih učiteljih tujega jezika.  
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5 PODATKI O ODDELKIH, RAZREDNIKIH in ŠTEVILU UČENCEV 

 

Razred Oddelek Razrednik Drugi učitelj Učenci v 
 OPB 

Učenci z odl.  
o usmeritvi 

M Ž Skupaj 

1. razred a Barbara MAJCEN  Špela PEKLAJ 25 2 13 12 25 

 b M. ZABUKOVEC Ingrid SOJER 26 1 14 12 26 

Skupaj    51 3 27 24 51 

2. razred a Saša ŠTILEC  21  11 10 21 

 b Irena LOMBAR   22 1 10 12 22 

Skupaj    43 1 21 22 42 

3. razred a Renata GUNA  26 1 18 9 27 
 b P. SLOBODNIK   26 2 17 10 27 

Skupaj    52 3 35 19 54 

1. triletje 
skupaj 

   146 7 83 65 148 

 

 
 

Razred Oddelek Razrednik Sorazrednik Učenci v 
OPB 

Učenci z odl. 
o usmeritvi 

M Ž Skupaj 

7. razred a Olga Omejc  M. BENEDIK  5 12 13 25 

 b Klemen KERSTEIN  Tina SVETIČIČ  3 13 14 27 

Skupaj    0 8 25 27 52 

8. razred a Vlasta LIPOVEC H. ANGELSKI  2 12 15 27 
 b Marta SITER Bernarda 

AVSENIK 
 1 15 12 27 

Skupaj    0 3 27 27 54 

9. razred a Barbara KLUN Mojca MARINČ  3 8 13 21 

 b M. PRAPROTNIK E. M. STANKO  2 11 10 21 

Skupaj    0 5 19 23 42 

3. triletje  
skupaj 

   0 16 71 77 148 

Razred Oddelek Razrednik Sorazrednik Učenci v  
OPB 

Učenci z odl.  
o usmeritvi 

M Ž Skupaj 

4. razred a Tatjana RADE  / 20  11 9 20 
 b Marjeta COLARIČ  / 20  11 9 20 

Skupaj   / 40  22 18 40 

5. razred a Andrea GERMAN / 19 3 13 13 26 

 b Milena ZRIMŠEK 
KOŠOROG 

/ 19 6 14 12 26 

Skupaj   / 38 9 27 25 52 
6. razred a Aleš RAVNJAK Nataša URŠIČ 0 2 13 13 26 

 b Nataša BAVEC Angela PLEVNIK 0 2 13 14 27 

Skupaj    0 4 26 27 53 
2. triletje 

skupaj  
   78 13 75 70 145 



   

 

24 

 

 
5.1 UČITELJI 

 

UČITELJ/ICA PREDMET RAZREDNIK 

Barbara MAJCEN razredna učiteljica 1. A 

Ingrid SOJER druga učiteljica v 1. r. 1. A 

Maruša ZABUKOVEC razredna učiteljica 1. B 

Špela PEKLAJ druga učiteljica v 1. r. 1. B 

Saša ŠTILEC razredna učiteljica 2. A 

Irena LOMBAR razredna učiteljica 2. B 

Renata GUNA razredna učiteljica 3. A 
Polonca SLOBODNIK razredna učiteljica 3. B 

Tatjana RADE razredna učiteljica 4. A 

Marjeta COLARIČ razredna učiteljica 4. B 

Andrea GERMAN razredna učiteljica 5. A 

Milena ZRIMŠEK KOŠOROG razredna učiteljica 5. B 

Vlasta LIPOVEC geografija 8. A – razrednik 

Olga OMEJC slovenščina 7. A – razrednik 

Nataša URŠIČ angleščina 6. A – sorazrednik  
Mateja BENEDIK vodja prehrane, 

gospodinjstvo, 
sodobna priprava hrane 

7. A – sorazrednik 

Barbara KLUN ROMBO  naravoslovje, biologija  9. A – razrednik 
Helena ANGELSKI likovna umetnost, 

likovno snovanje 1, 2, 3 
8. A – sorazrednik 

Marta PRAPROTNIK  matematika 9. B – razrednik 

Klemen KERSTEIN angleščina 7. B – razrednik 

Angela PLEVNIK šport 6. B –sorazrednik 

Jože ČASAR šport  
Aleš RAVNJAK tehnika in tehnologija 6. A – razrednik 

Bernarda AVSENIK zgodovina, domovinska in 
drž. kultura ter etika, 
verstva in etika 

8. B – sorazrednik 

Marta Siter glasbena umetnost 8. B – razrednik 

Elena Marijana STANKO angleščina 9. B – sorazrednik 

Nataša BAVEC slovenščina 6. B – razrednik 

Mojca MARINČ kemija, fizika 9. A – sorazrednik 

Suzana KRANJEC matematika  

Tina PERŠE matematika  

Teja DEMIČ matematika, računalništvo  
Majda SAMSA Knjižnica, DSP za tujce  

Tina SVETIČIČ nemščina, DSP za tujce 7. B – sorazrednik 

Nataša TRDAN ZAGER Glasbena umetnost, OPZ1, 
OPZ2, MPZ, OPB, Šolski 
bend 

 

Vesna ŽNIDAR KADUNC slovenščina  

Polona GOMIŠČEK  OPB  
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Dragica PREVC  OPB, učiteljica ŠVZ  

Vili HLAD OPB  

Vera BRUS OPB  

Branka MLADENOVIĆ  OPB  

Iva ŠKODA inkluzivna ped. – DSP   

Mojca KERSNIK inkluzivna ped. – DSP   

Neža ZAZVONIL specialna ped. – DSP   

Anja FILIPIČ socialna ped. – DSP   

Urška SEDEVČIČ mobilna spec. ped. – DSP   

   
Aleš DROBNIČ / Teja DEMIČ računalnikar –ROID   

   

Alenka GNEZDA  šolska svetovalna služba  

Tina SVETIČIČ šolska svetovalna služba  

 
 

5.2 ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI 
 

Administrativni delavci Delovno mesto 

Romana PREDOVIČ tajnica v VIZ 

Vesna PETRAČ računovodkinja 
Tehnični delavci  

Franci BRČAN hišnik 

Žiga BLAŽIČ  kuhar 

Nada HABINC  kuharica 
Marjan KROPAR kuhar 

Dragana ŠAKANOVIĆ čistilka, kuhinjska pomočnica 

Senada ČAUŠEVIĆ čistilka 

Jelena ĆORKOVIĆ čistilka 

Belkisa LAKIĆ  čistilka 

Suvada SMLATIĆ čistilka 

Raza RODALJEVIĆ čistilka 

Alma NASUFOVIĆ čistilka 
Erika DEBEVEC čistilka 

 
5.3 MATERIALNI POGOJI 

 
V šoli so potrebna popravila in vzdrževalna dela. Zanje poskrbi hišnik in zunanji izvajalci.  
Načrtujemo obnovo umivalnice pred jedilnico. Potrebno je povečati in urediti primeren 
prostor za knjižnico s čitalnico, saj so prostori, kjer se stiska sedaj, premajhni in neustrezni. 
Posegov je potrebna likovna učilnica.  
Dokončati je treba prenovo vrta z igrali pred učilnicami prvega triletja. 
Sanirati je potrebno tudi glavno šolsko igrišče. 
Nujno potrebuje ureditev tudi stranska pot – tlakovanje – Gerbičeva do vhoda v šolo, ter 
šolsko dvorišče med veznim hodnikom v telovadnico in hišniško delavnico – ravnanje, 
utrditev, novo tlakovanje.  
Potrebno je namestiti dodatna kolesarska stojala. 
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6 STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

6.1 UČITELJSKI ZBORI ODDELKOV 
 

Učiteljske zbore oddelkov bomo praviloma sklicevali v okviru koordinacijskih sestankov. 
 
 

6.2 STROKOVNI AKTIVI 
 

Vodje strokovnih aktivov za šolsko leto 2019/2020: 
 

IME AKTIVA UČITELJI VODJA AKTIVA 

1. izobraževalno obdobje Učitelji 1. izobraževalnega obdobja Irena LOMBAR 

2. izobraževalno obdobje Učitelji 2. izobraževalnega obdobja Andrea GERMAN 

OPB Učitelji OPB Polona GOMIŠČEK 

Slovenščina in knjižnica Bavec, Omejc, Samsa, Žnidar Kadunc Majda SAMSA 

Matematika Kranjec, Praprotnik, Demič/Perše Marta PRAPROTNIK 

Tuji jeziki Uršič, Svetičič, Kerstein, Stanko Klemen KERSTEIN 
Družboslovni Lipovec, Avsenik Bernarda AVSENIK 

Naravoslovni Marinč, Klun Rombo,  Ravnjak, 
Benedik, Marinč 

Mateja BENEDIK 

Športni Plevnik, Časar Jože ČASAR 

Umetnostni predmeti Angelski, Trdan Zager, Siter Marta SITER 

Dodatna strokovna 
pomoč in šolska 
svetovalna služba 

Zazvonil, Sedevčič, Gnezda, Svetičič, 
Kersnik, Škoda, Filipič 

Tina SVETIČIČ 

 
Naloge aktivov: 
 - načrtovanje, priprava gradiva in izvajanje medpredmetnih povezav; 
 - vpeljava novih aktivnih oblik poučevanja; 
 - skupno dogovarjanje o vzgojno-izobraževalnem delu pri posameznih predmetih 

(načrtovanje dela, uporaba učil in učnih pripomočkov, metode dela, oblike pouka); 
- izdelava načrta pisnega preverjanja znanja; 
- oblikovanje enotnih meril za pisne izdelke učencev pri ocenjevanju znanja; 

 - oblikovanje enotnih meril za ustno preverjanje znanja; 
 - sodelovanje s svetovalno službo; 
 - načrtovanje in priprava vsebin za roditeljske sestanke; 
 - odprte učne ure; 
 - priprava dneva odprtih vrat (od ideje do dogodka); 
 - študij strokovne literature; 
 - priprava vsebin za ure oddelčne skupnosti 
 - usklajen načrt dni dejavnosti (TD, ND, KD, ŠD), določeni so nosilci in umeščeni v  
               šolski koledar; 
 - sodelovanje v predmetnih študijskih skupinah. 
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6.3 DELO SVETOVALNE SLUŽBE in IZVAJALCEV DSP 
Šolska svetovalna služba in izvajalke DSP v skladu z normativi in standardi delujejo na več 
področjih. Sodelujejo z učenci, s starši in s pedagoškimi delavci. Pomagajo posameznikom in 
skupinam pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega 
dela. Sodelujejo tudi z zunanjimi strokovnimi službami s tega področja. Z učitelji in vodstvom 
šole sodelujejo pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in svetuje pri poklicnem 
usmerjanju.  
Na šoli delujejo: Alenka Gnezda, pedagoginja, Tina Svetičič, socialna delavka, Neža Zazvonil, 
defektologinja, Anja Filipič, socialna pedagoginja, Mojca Kersnik in Iva Škoda, inkluzivni 
pedagoginji.  
Mobilna defektologinja Urška Sedevčič prihaja iz Zavoda Janeza Levca in bo opravila 6 ur DSP. 
 
Za učence, pri katerih ugotovimo primanjkljaje na posameznih področjih, čustvene ali 
vedenjske motnje in nimajo odločb o usmeritvi, bodo razredniki svetovalni službi predlagali 
pripravo individualnih programov. Ti zajemajo morebitni sklep o prilagojenem preverjanju 
znanja, frekvenco in časovno razporeditev nudenja individualne pomoči ali svetovanja. 
Opredelimo tudi časovne intervale, v katerih evalviramo rezultate dela. Oblike in metode dela 
bodo prilagojene posameznikom tako, da bodo ob rednem sodelovanju laže dosegli potrebno 
znanje za pozitivno oceno, ali izboljšali vedenje. Strokovni delavci bodo sproti evidentirali 
udeležbo učenca in ob izostajanju takoj obvestili starše. Evalvacija poteka na sestankih 
strokovnih skupin in ob redovalnih konferencah. 
 
Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe pristojne službe, koordinirata Alenka 
Gnezda in Tina Svetičič. Skupaj pripravljata nove predloge za uvedbo omenjenih postopkov. 
Sodelujeta z zdravniki in drugimi zunanjimi delavci, ki se morebiti tudi ukvarjajo s temi otroki. 
Poleg tega svetovalna služba vodi ali koordinira tudi naslednje dejavnosti: ustvarjalne 
delavnice za nadarjene, prostovoljno delo, 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 in skupinska strokovna pomoč 
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.  
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7 PREHRANA NA ŠOLI 
 
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, učenci od 1. do 5. razreda ob 9.05, od 6. do 9. razreda ob 
10.10. Kosilo je od 12.05 do 14.05, popoldanska malica v oddelkih podaljšanega bivanja pa od 
14.55 do 15.10. Prijava na popoldansko malico je možna ob koncu meseca za naslednji mesec 
in velja za vse delovne dni meseca. Dnevna prijava/odjava ni možna.  
Na osnovi določil 6. člena Zakona  o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/2010, z dne 31. 5. 2010) in 
določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, z dne 30. 7. 
2010, v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane) in Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(Ur. l. RS, št. 40/2012, z dne 30. 5. 2012) je Svet šole na korespondenčni seji dne 10. 8. 2012 
obravnaval in 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 ter spremljanje in nadzor šolske prehrane. 
 
 

7.1 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 v računovodstvu šole. Vse stalne odjave ali 
prijave na prehrano se sporočajo do konca tekočega meseca in pričnejo veljati naslednji 
mesec. 
 

7.2 ODJAVA 
 

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok po telefonu, osebno ali preko elektronske 
pošte v tajništvu šole. Odjava prehrane je možna samo v primeru odsotnosti učenca (bolezen, 
izredne odsotnosti, odhod na tekmovanja) ali izkazane alergije. 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Obrok je 
pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na prvi dan odsotnosti, in sicer do 8.30 ure. Vse kasnejše 
odjave se bodo upoštevale od naslednjega dne (skladno s spremembo Zakona o šolski 
prehrani Ur. l. RS, št. 3/13, z dne 11. 1. 2013 in sklepom zavoda dne 6. 6. 2013). 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 
sporočili v tajništvo šole, da bo učenec prisoten pri pouku. 
Če starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. 
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Odjavite po elektronski pošti: prehranaosbicevje@gmail.com, telefonsko na št.: (01) 28 33 
013 v tajništvu šole. 
 

7.3 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.  
 

7.4 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 
 

Vloge za dodelitev subvencije za šolsko prehrano vam v primeru, ko imate veljavno odločbo o 
otroškem dodatku, ni potrebno oddajati. Šola bo podatke za dodelitev subvencije pridobila 
preko spletne aplikacije, vendar samo v primeru, če ste otroke pravočasno prijavili na obroke.  
Če odločbe ni, vam svetujemo, da se obrnete na pristojni center za socialno delo. 
 
Pravila šolske prehrane (usklajena z veljavno zakonodajo) so objavljena in v celoti dosegljiva na 
spletni strani šole na naslovu: 
http://ijz.si/images/stories/osnovna_ola_bievje/pravila_olske_prehrane_5.6.2012.pdf . 
 
  

mailto:prehranaosbicevje@gmail.com
http://ijz.si/images/stories/osnovna_ola_bievje/pravila_olske_prehrane_5.6.2012.pdf
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8 VARNOST  UČENCEV 
 

8.1 VARNA POT V ŠOLO 
 

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. Prometna dejavnost na šoli bo delovala v povezavi 
s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijo Vič. Akcije so predlagane s 
strani Sveta za preventivo, MIZŠ, ZRSŠ in Policije. 
 
Za letošnje leto smo planirali naslednje akcije: 
 
September – prvi šolski dan v sodelovanju s policijo in zavarovalnico vsi prvošolci prejmejo 
rumene rutice. Na osnovi Zakona o varnosti v cestnem prometu tudi drugošolci še nosijo rutke, 
kadar se organizirano odpravijo iz šole. 
Prometniki  in prostovoljci bodo delovali občasno kot pomoč pri organizaciji dejavnosti, ki bodo 
potekale tudi na javnih prometnih površinah. Pred šolsko stavbo in na cesti bomo izobesili 
plakate Šolska pot – vozite previdno. Postavili bomo tudi cestne trikotnike z enakim opozorilom. 
Septembra se bomo odzvali na prireditve in dejavnosti ob evropskem tednu mobilnosti – Živim 
ples in Diham ples (17. 9. 2019)  ter Kolesarski krog (20. 9. 2019).  
V oktobru, mesecu požarne varnosti bomo izvedli dejavnosti o preventivi in požarni varnosti.  
Aleš Ravnjak in Peter Klun. Prvošolci si bodo skupaj s prometnikom ogledali šolsko pot in 
okolico šole. 
Z učenci petega razreda se bomo skozi šolsko leto pripravljali na opravljanje kolesarskega izpita. 
Teoretični in praktični del izpita koordinira Maruša Zabukovec. 
Sodelovali bomo v akcijah, ki jih bo razpisal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS. 
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9 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 
 
Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med 
starši, učitelji in učenci. 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. 
Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah in dnevno preko e-
asistenta. Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih 
govorilnih urah. Starši pa so dolžni vsaj enkrat mesečno priti v šolo na krajši pogovor z 
razrednikom ali k posameznim učiteljem. Starši so se dolžni odzvati na povabilo učitelja ali 
drugega strokovnega delavca šole in se udeležiti srečanja/sestanka, saj le na tak način izkazujejo 
potrebno skrb za otroka.  
Enkrat mesečno bodo popoldanske govorilne ure, učitelji pa so dosegljivi vsak teden na 
individualnih dopoldanskih govorilnih urah. Starši se morajo na dopoldanske govorilne ure 
predhodno prijaviti pri posameznem učitelju, učiteljici. Če je potrebno, starše o perečih 
zadevah obvestimo tudi dnevno preko telefona ali elektronske pošte. 
 

9.1 GOVORILNE URE 
 
Dopoldanske govorilne ure so tedenske in potekajo individualno. Skupne popoldanske govorilne ure so 

vsak drugi torek v mesecu, od 16.30 do 18.00 ure. 

 

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2019/20: 

8. oktober, 12. november, 10. december, 14. januar, 10. marec, 14. april, zadnje govorilne ure 

bodo 12. maja. 

 

Dopoldanske govorilne ure 

Dopoldanske govorilne ure posameznega učitelja so objavljene na spletni strani šole. Trudili se 

jih bomo uskladiti tako, da bi bile zaradi lažjega obiska čim bolj strnjene. Tako bi bilo isti dan 

dosegljivih več učiteljev. 

 
 

9.2 RODITELJSKI SESTANKI 
 
V vsakem ocenjevalnem obdobju bo organiziran najmanj en roditeljski sestanek. Uvodni 
sestanki bodo v mesecu septembru. Pred odhodom na tabore in v šolo v naravi bomo 
pripravili informativne sestanke. Starši posameznega oddelka se lahko s svojo razredničarko 
oz. razrednikom dogovorite tudi za posebno predavanje na določeno temo. Potrudili se bomo 
ob enem roditeljskem sestanku poskrbeti za skupno predavanje. Za starše 9. razreda bomo 
organizirali predavanje o poklicnih namerah, o izbiri poklica in o postopkih vpisa v srednje 
šole.  
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Predvideni termini v letošnjem šolskem letu: 
 
 

1. roditeljski sestanki bodo: 
 

razred datum ura 
1. r. 2. 9. 2019, ponedeljek 17.00 

2. r. 10. 9. 2019, torek 16.30 

3. r. 10. 9. 2019, torek 16.30 

4. r. 10. 9. 2019, torek 17.30 
5. r. 10. 9. 2019, torek 17.30 

6. r. 11. 9. 2019, sreda 16.30 

8. r. 11. 9. 2019, sreda 16.30 

7. r. 11. 9. 2019, sreda 17.30 
9. r. 11. 9. 2019, sreda 17.30 

 
2. roditeljski sestanki bodo: 

razred datum ura 

1. r. 12. 2. 2020, sreda 16.30 

2. r. 12. 2. 2020, sreda 16.30 
3. r. 12. 2. 2020, sreda 16.30 

4. r. 12. 2. 2020, sreda 17.30 

5. r. 12. 2. 2020, sreda 17.30 

6. r. 11. 2. 2020, torek 16.30 
7. r. 11. 2. 2020, torek 16.30 

8. r. 11. 2. 2020, torek 17.30 

9. r. 11. 2. 2020, torek 17.30 

 
Ostali termini  roditeljskih sestankov bodo določeni po potrebi. 
 
 

 
 

9.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
 
Razredniki in ostali učitelji lahko organizirajo razredna neformalna srečanja, ki so odraz želja 
po drugačnem, sproščenem sodelovanju in želje po vpogledu v šolsko delo. 
 
 
  



   

 

33 

 

 

10 ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK 
 

10.1 SISTEMATSKI  ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Vič bodo potekali sistematski zdravstveni pregledi za 
vse učence šole po programu zdravstvene službe. 
Sistematski zdravstveni pregled opravijo v:  
- 1. razredu, 
- 3. razredu, 
- 6. razredu, 
- 8. razredu. 
Cepljenje imajo učenci: 
- 1. razreda in 3. razreda (obvezno), 
- 6. razreda (samo dekleta prostovoljno). 
Naša šolska zdravnica je dr. Nataša Fišer Marinič. 
 
 

10.2 SISTEMATSKI  ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI 
Zobozdravstveno delo zajema preventivo in sistematske preglede. 
Sistematski zobozdravstveni pregled opravijo učenci v 1., 3., 6. in 8. razredu v zobni ambulanti 
ZD Vič. Naša šolska zobozdravnica je Doris Fajdiga Kobal, dr. dent. med.  
 

10.3 ZDRAVSTVENA VZGOJA 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu bodo skladno z zakonodajo zdravstveno vzgojo po šolah izvajali 
usposobljeni zdravstveni delavci. Za našo šolo bodo poskrbeli strokovni delavci ZD Vič. 
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11 NAČRTOVANO DELO UČITELJSKEGA ZBORA V Š. L. 2019/20  
 

SEPTEMBER  
  

- obravnava in potrditev LDN, realizacija LDN 2018/2019, 
- sestanki pedagoškega zbora, 
- pregled interesnih dejavnosti,   
- navodila za vzgojno-izobraževalno delo, 
- priprave in izvedba tedna mobilnosti,  
- naravoslovni tabor Nerezine, 8. razred, 
- dnevi dejavnosti, 
- roditeljski sestanki, 
- izobraževanje učiteljev,  
- srečanje s starši v Viških vrtcih, 
- poročilo učiteljev o udeležbi na študijskih skupinah, 
- aktualnosti. 

OKTOBER  
  
  

- realizacija LDN (v septembru),  
- sestanki pedagoškega zbora, 
- izobraževanje učiteljev, 
- sprehod s policistom – 1. r., 
- prireditve v tednu otroka, 
- zgodovinsko-geografska ekskurzija  6.–9. r., 
- dnevi dejavnosti, 
- projekt Rastem s knjigo, 7. razred, 
- govorilne ure, 
- načrtovanje dneva odprtih vrat, 
- aktualnosti (prireditve), 
- pohodniški tabor v CŠOD Trilobit, J. Rovt, 7. razred, 
- jesenske počitnice. 

 NOVEMBER  
  
  

- realizacija LDN (v oktobru), 
- sestanki pedagoškega zbora,  
- dnevi dejavnosti, 
- sistematski pregledi 6. a, 6. b, 
- sistematski pregledi 3. a, 3. b, 
- projektni teden v CŠOD Lipa, Črmošnjice, 3. razred, 
- izdelava lampijona za mestno okrasitev, 
- govorilne ure, 
- aktualnosti. 

DECEMBER - poročilo o realizaciji LDN (v novembru),  
- sestanki pedagoškega zbora,  
- dan odprtih vrat šole, prodajni sejem, 
- dnevi dejavnosti, 
- sistematski pregledi 8. a, 8. b, 
- govorilne ure, 
- nastop pred mestno hišo, 
- proslava ob dnevu samostojnosti, 
- božično-novoletni koncert, 
- druženje zaposlenih in upokojencev, 
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- božično-novoletne počitnice. 

JANUAR - realizacija LDN (v decembru), 
- sestanki pedagoškega zbora,  
- sestanek s starši bodočih prvošolcev, 
- govorilne ure, 
- izobraževanje učiteljev, 
- evalvacija DSP (6. - 9. razred), 
- šola smučanja ?, 
- dnevi dejavnosti, 
- ocenjevalna konferenca,  
- druge aktualnosti. 

FEBRUAR - realizacija LDN (v januarju), 
- realizacija predmetnika,  
- sestanki pedagoškega zbora, 
- izobraževanje učiteljev, 
- proslava ob kulturnem prazniku, 
- sistematski pregledi 1. a,  
- roditeljski sestanki,  
- vpis v 1. razred, 
- dnevi dejavnosti, 
- informativna dneva za 9. r., 
- zimske počitnice, 
- poklicno usmerjanje,  
- aktualnosti. 

MAREC - realizacija LDN (v februarju), 
- sestanki pedagoškega zbora,  
- vpis devetošolcev v srednjo šolo, 
- plavalni tečaj, Hala Tivoli, 3. razred, 
- revija otroških in mladinskih zborov – Pomladna   
prepevanja 2020, 
- govorilne ure, 
- dnevi dejavnosti, 
- tujejezične bralne značke. 

APRIL - realizacija LDN (v marcu), 
- sestanki pedagoškega zbora, 
- ŠVZ karton, 
- zgodovinsko-slovenistična ekskurzija  6.–9. r., 
- dnevi dejavnosti, 
- zaključek bralne značke 2.–9. razred, 
- orientacijska konferenca (4.-9.razred), 
- govorilne ure, 
- noč knjige. 

MAJ  
  
  

- NPZ,  
- realizacija LDN (v aprilu), 
- sestanki pedagoškega zbora, 
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- priprava na zaključek šolskega leta,  
- plavalni tečaj, Hala Tivoli, 1. razred, 
- zaključek bralne značke, izlet za zlate bralce, 
- tabor za nadarjene, 
- družboslovni tabor v CŠOD Štrk, Ptuj, 5. razred 
- orientacijska konferenca (1.-3.razreda) 
- celoletna evalvacija DSP in tujci, 
- šola v naravi na Debelem rtiču – plavanje 4. r., 
- dnevi dejavnosti, 
- aktualnosti. 

JUNIJ  
  
  

- realizacija LDN (v maju), 
- ocenjevalni konferenci za 9. r. in 1.–8. razred,  
- sestanki pedagoškega zbora, 
- valeta, 
- letni koncert pevskih zborov šole, 
- roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev, 
- navodila za zaključek šolskega leta, 
- dnevi dejavnosti, 
- proslava ob dneva državnosti, 
- zaključek šolskega leta, 
- popravni izpiti, dopolnilni pouk pred popravnimi izpiti, 
- realizacija LDN in izhodišča za LDN v šol. l. 2020/21, 
- kolesarski izpit za učence 5. razreda, 
- aktualnosti. 

  
JULIJ 

- zaključna konferenca,  
- priprava poročila za šolsko leto 2019/20, 
- okvirni načrt za naslednje šolsko leto. 

AVGUST - uvodna konferenca,  
- osnutek LDN,  
- popravni izpiti, dopolnilni pouk pred popravnimi izpiti, 
- izobraževanje učiteljev, 
- zadolžitve, organizacija vzgojno-izobraževalnega dela za 
šol.l. 2020/21. 

 
Redovalne konference so v šolskem letu 2019/20 načrtovane ob zaključku ocenjevalnega 
obdobja. Sestanki (jutranji) pedagoškega zbora za razredno, predmetno stopnjo in podaljšano 
bivanje bodo ob ponedeljkih. 
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12 SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

12.1 SODELOVANJE Z USTANOVITELJEM – MOL 
 
  v zvezi s planom investicij za vzdrževanje, saniranje in opremljanje šolske zgradbe, 
  sofinanciranje nadstandarda na šoli, 
 sofinanciranje raznih tekmovanj in tečaja plavanja ter izvedbe športne značke ZLATI 

SONČEK in KRPAN; 

  smernice projekta zdrave šole (10 točk) poudarjajo tudi skrb za zdravje in blaginjo 

učiteljev, za boljšo samopodobo; za promocijo zdravja na delovnem mestu;  

  šola bo sodelovala z vključevanjem v mestne aktivnosti in razpise MOL na področjih 
športa, kulture, skrbi za zdravje ter večje ekološke osveščenosti. 
 
 

12.2 SODELOVANJE S ČETRTNO SKUPNOSTJO VIČ 
 

 razne prireditve in proslave, 
 razstave, 
 športna druženja, 
 gledališka predstava. 

 
12.3 SODELOVANJE Z VRTCEM: 
 timsko sodelovanje pred in ob vpisu v 1. razred – sprejem novincev. 

 
12.4 SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO VIČ: 

 

 vzgoja za prometno varnost, 
 skupna pot prvošolčkov, razrednih učiteljic in policista po poteh šolske okolice, 
 kontrola vozil pred odhodom naših otrok na tabore in v šolo v naravi, 
 sodelovanje na dnevu varnosti, 
 v predprazničnem času predavanja o nevarnosti pirotehničnih sredstev. 
 

12.5 SODELOVANJE S PGD VIČ 
 

 Sodelovanje pri pripravi in izvedbi dneva varnosti, evakuacije 
 

12.6 SODELOVANJE Z MDMB 
 

 redno timsko delo med našo in njihovo svetovalno službo, 
 pogosto timsko delo med njihovimi vzgojitelji in našo svetovalno službo ter učitelji, 
 redne govorilne ure njihovih vzgojiteljev na šoli, 
 ažurna obveščanja ob morebitnih težavah. 

 
12.7 SODELOVANJE S SOSEDNJIMI ŠOLAMI IN GLASBENO ŠOLO 

 

 Povezujemo se na področjih znanja, raziskovanja, kulture in športa. 
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12.8  SODELOVANJE Z UNIVERZO V LJUBLJANI 
 

 Študentje kadrovskih šol (Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za šport, 
Filozofska fakulteta) opravljajo pedagoško prakso na naši šoli (hospitacije in samostojni 
nastopi), kjer si, ob svojem študijskem delu, pridobivajo praktične izkušnje. 
 

12.9  SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZD VIČ 
 

 Za učence naše šole izvajajo preventivne zobozdravniške preglede, 
 za učence šole izvajajo sistematske zdravniške preglede, 
 za učence izvajajo predavanja zdravstvene nege. 

 
12.10  SODELOVANJE S ČEBELARSKO ZVEZO SLOVENIJE 

 

 Čebelarji bodo ob primernem interesu otrok na naši šoli izvajali interesno dejavnost za 
učence. 

 
12.11  SODELOVANJE Z RDEČIM KRIŽEM SLOVENIJE IN OBMOČNIMI ZDRUŽENJI 

 

 Sodelovali bomo v njihovih akcijah, usposabljali in preverjali znanje naših ekip PP ter se 
pripravljali na morebitna tekmovanja. 
 

12.12  SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA ŠOLSTVO 
 

 Učitelji se bodo usposabljali znotraj študijskih skupin in ob povezovanju aktivov s 
svetovalci zavoda. 
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13 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 
Sprotno spremljanje realizacije delovnega načrta je naloga vseh delavcev šole. Za izvajanje 
nalog, ki izhajajo iz delovnega načrta, so odgovorni vsi delavci v okviru strokovnih aktivov, 
kolegija, učiteljskega zbora, Sveta šole in Sveta staršev.  
Posebej bomo spremljali izvajanje LDN na konferencah razrednega in celotnega učiteljskega 
zbora, na sestankih aktivov in individualno z razgovori zaposlenih in vodstva šole.  
 
Priloga k letnemu delovnemu načrtu so: publikacija ŠOLARČEK 2019/20, Letni načrt 
izobraževanja, Letni načrt dejavnosti, Letni načrt pedagoškega spremljanja, Kadrovski načrt za 
leto 2019/2020, letne priprave na vzgojno izobraževalno delo učiteljev, ki so shranjene v 
elektronski obliki. 
Načrtovani program bo možno realizirati v okviru zastavljenih ciljev ob zagotovitvi naslednjih 
pogojev: 

▫ ustrezno strokovno delo vseh delavcev šole in upoštevanje določil posameznih aktov, ki 
opredeljujejo organizacijo dela v javnem zavodu; 

▫ stabilno financiranje in reden dotok zagotovljenih finančnih sredstev, tudi donatorskih 
sredstev; 

▫ stalna koordinacija dela med vsemi organi šole; 
▫ sprotno sodelovanje staršev na vseh ravneh in njihovi dobronamerni predlogi za 

spremembe v nadaljnjem delu. 
 
V tem šolskem letu se bo nadaljevalo prilagajanje celotnega šolskega sistema že sprejeti 
zakonodaji. Dosledno bomo izvajali in upoštevali Vzgojni načrt, Pravila šolske prehrane, Pravila 
šolskega reda in Hišni red.  
 
Pripravljenost za delo, poslušanje, usklajevanje različnih idej in misli, uvajanje novosti in 
medsebojno spoštovanje so poroštvo za realizacijo nalog tega letnega delovnega načrta. 
 
        

Ravnatelj: 
       Peter Klun, univ. dipl. ing. mat. 

 
 
Letni delovni načrt je bil obravnavan in sprejet na 8. redni seji Sveta šole OŠ Bičevje za šolsko 
leto 2019/2020 dne, 30. 9. 2019. 
        
 

                          Predsednica Sveta šole je odstopila 
                                  

 


