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UVOD

Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško je dokument, ki obsega program življenja
in dela šole v šolskem letu 2015/2016.
Z letnim delovnim načrtom se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli določijo vsebina, obseg
in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim
načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev razširjenega programa, ki ga izvaja šola, za vsako šolsko
leto. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s
katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj
učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi
posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge,
potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi
najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.

V šolskem letu 2015/16 je na šoli nekaj sprememb in novosti. Po lanski energetski prenovi šole smo
meseca julija pričeli s 1. fazo prenove notranjosti, ki zajema vse prostore na razredni stopnji in v
osrednjem delu šole (prenova učilnic, hodnikov, atrijev, ureditev garderobe za 1. razred, prenova in
dograditev pisarn, prenova jedilnice, kuhinje, knjižnice, računalniške učilnice …).

Ker po načrtu do 1. septembra dela ne bodo zaključena, bo 18 oddelkov (437 učencev) od 1. do 5.
razreda pričelo s poukom v prostorih na različnih lokacijah v Krškem: v Glasbeni šoli Krško,
Mladinskem centru Krško, v gasilskem domu, v učilnici nad staro lekarno, na Fakulteti za logistiko
in energetiko ter v prostorih nad delavnicami bivše tehnične šole. Na šoli bomo poskrbeli za
organizacijo dela, uredili šolske prostore na novih lokacijah, načrtovali dodatne šolske prevoze in
poskrbeli za varnost otrok.
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Vsi na šoli se zavedamo odgovornosti, zato bomo poskrbeli, da bo vzgojno-izobraževalno delo kljub
drugačni organizaciji potekalo nemoteno in da se bodo učenci počutili prijetno in varno.
Učenci, starši in zaposleni se že veselimo selitve v prenovljene prostore, ki nam bodo naslednja leta
omogočili kvalitetno bivanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.
S tem šolskim letom se je na šoli zamenjalo tudi vodstvo šole. Naša dolgoletna ravnateljica, ga.
Antonija Glas Smodič, ki je OŠ Jurija Dalmatina Krško uspešno vodila 22 let, se je odločila, da se
upokoji.

Zaposleni na šoli bomo nadaljevali z dosedanjim delom, ga nadgrajevali, dopolnjevali in širili.
Skrbeli bomo za raznolikost in pestrost pouka ter kvaliteto dela, odgovornost, strpnost ter dobre
medsebojne odnose in spoštovanje vseh na šoli.

Cilj vseh nas bo naučiti, vzgojiti in zgraditi osebo, ki bo na najvišji stopnički osnovnošolskega
izobraževanja pripravljena za nadaljnje življenje, ki bo odgovorna, strpna in spoštljiva, z
občutkom sprejemanja drugačnosti.

Ravnateljica Valentina Gerjevič
in kolektiv OŠ Jurija Dalmatina Krško

POSTAVLJAM SI CILJE IN SI PRIZADEVAM, DA BI JIH DOSEGEL

NE IZOGIBAM SE PROBLEMOM, POSKUŠAM JIH REŠEVATI

PREVZEMAM ODGOVORNOST ZA SVOJE VEDENJE
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Novosti v šolskem letu 2015/16:
o pouk neobveznega izbirnega predmeta angleščina v 1. razredu,
o pouk neobveznih izbirnih predmetov v 5. in 8. razredu.
Nadaljevali bomo s/z:
o projektom Postopno uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole (nemščina),
ki ga to šolsko leto tudi zaključujemo,
o izvajanjem programa Zdrav življenjski slog za osnovnošolske otroke, s katerim jih bomo
dodatno spodbujali k izvajanju športnih aktivnosti,
o delom z nadarjenimi učenci,
o osveščanjem pomena branja in navduševanju za branje,
o izvajanjem vzgojnega načrta šole, šolskega reda in pravil šolske prehrane,
o širjenjem in poglabljanjem ekološke ozaveščenosti vseh na šoli,
o partnerstvom med šolami (Krško, Obrigheim, Preštice – TWIN),
o spodbujanjem zdravega in kulturnega prehranjevanja,
o shemo šolskega sadja,
o poukom športa v 2. in 3. razredu, kjer bosta pri uri prisotna učitelj športa in razredna
učiteljica,
o vključevanjem otrok priseljencev v vzgojo- izobraževalno delo na šoli,
o vodenjem e-dokumentacija (e-dnevnik, e-redovalnica)
o projekti (Zdrava šola, Eko šola, Kulturna šola, Shema šolskega sadja, Bralna pismenost,
Rastem s knjigo, Nam se rola brez drog in alkohola, Evropa v šoli, Knjižni potepuhi, Brez
izgovora Slovenija ali O2 za vsakega, Pomahajmo v svet …)
Prednostne naloge v šolskem letu 2015/16 so:
o razvijanje učnih in delovnih navad učencev,
o razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, v katerih bodo prevladovali strpnost, spoštovanje
drugačnosti, prijazna verbalna in neverbalna komunikacija,
o širjenje in poglabljanje znanja računalniške pismenosti in ozaveščanje o nevarnostih
svetovnega spleta – Varna raba interneta,
o izvajanje programa slovenske mreže zdravih šol, kjer bomo posvečali enakovredno skrb za
telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje – To sem jaz,
o odgovornost vseh deležnikov na šoli.
V šolskem letu 2015/2016 bomo organizirali Dan šole: To sem jaz. Prireditev bomo združili z
dobrodelno prireditvijo, ki jo organiziramo z namenom zbiranja sredstev za Šolski sklad OŠ
Jurija Dalmatina Krško.
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PODATKI O ŠOLI

 Ime in sedež šole
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska ulica 1, 8270 Krško
 Podatki o ustanovitelju
Ustanovitelj šole je Občina Krško.
 Šolski okoliš
Šolo obiskujejo učenci naslednjih krajevnih skupnosti:
Krško, Zdole, Dolenja vas, Gora, Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna.
 Organizacijska shema šole
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje
otrok 9-letne osnovne šole.

 Organi upravljanja in strokovni organi šole
Ravnateljica:
Valentina Gerjevič
Pomočnici ravnateljice:
Urška Breznikar
Andreja Budna
Strokovni organi šole:
- učiteljski zbor
- oddelčni učiteljski zbor
- razrednik
strokovni aktivi

Svet šole :
a) predstavniki ustanovitelja
- Dušan Šiško (namestnik predsednice)
- Miloš Kukovičič
- Miroslav Vidmar
b)
-

predstavniki staršev
Aleš Volčanšek
Cvetkovič Mateja
Mirt Vesna

c)
-

predstavniki delavcev šole
Bojana Dimc
Zorica Kerin
Andreja Rihter (predsednica)
Nataša Škrabar
Helena Drakulič
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 Svet staršev
Svet staršev sestavljajo starši učencev šole, iz vsakega oddelka po en predstavnik in njegov
namestnik. Predlagajo ga starši oddelka.

DELEGATI SVETA STARŠEV

NAMESTNIKI DELAGATOV SVETA STARŠEV

1.a OMERZU LILJANA
1.b SHATZ JASNA
1.c RADIŠEK BILJANA
1.č LEVAK MELITA

JURMAN SUZANA
SMOLEJ UČAKAR URŠA
NINKOVIČ SAŠA
KATIĆ ZVONIMIR

2.a BLAZNIK MAJA
2.b LEVIČAR NEŽA
2.c BOŽIČ LIDIJA
2.č ŠRIBAR KATJA

HLEBEC DAMJAN
TOMŠE ALEKSANDER
FINK DIMEC MARTINA
DIMIČ DAVORIN

3.a FICKO TEJA
3.b MAVRIČ KLENOVŠEK VALENTINA
3.c MIRT VESNA

RADEJ MOJCA
ZORKO ALEŠ
RAČIČ KOZMUS ALEKSANDRA

4.a
4.b
4.c
4.č

RESNIK BRIGITA
LENIĆ IVAN
POMPE TEJA
BUBNJIČ ŠPELA

VOLČANŠEK ALEŠ
VALENTINC DUŠAN
ŠPILER ANA
HABINC PRIMOŽ

5.a ŽAGAR TOMAŽ
5.b MARTINČIČ IGOR
5.c SOTLER NATAŠA

IVANOVIČ MARIČIĆ SANDRA
JAKŠA SEBASTJAN
GERMEK RAJKO

6.a JANKOVIČ ZORAN
6.b ZAJC STANKA
6.c JOVIĆ SVETLANA

DULAR NATAŠA
HALILOVIĆ MIRSADA
VRISK MARIJA

7.a POHLE TOMAŽ
7.b CVETKOVIČ MATEJA
7.c KUSELJ MANICA

VOLČANŠEK ALEŠ
KERIN KLEMEN
TOPLIŠEK POLONA

8.a ROŽMAN KATJA
8.b KUKAVICA VESNA
8.c SOKOLOVIČ IGOR

ŠRIBAR ERAZEM
GORJAN ALENKA
TRAMPUŠ BOJAN

9.a
9.b
9.c
9.č

ŽNIDARŠIČ BREDA
GRMŠEK IRENA
ČERNOGA JANA
PRESKAR KARMEN

GLAS SABINA
GAJŠAK ZLATA
MOČNIK NATAŠA
UČANJŠEK IVAN
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a) Število učencev na dan, 1.9.2015
RAZ.

M

Ž

PB

RAZ.

M

Ž

1. A

12

13

25

9

25

6. A

12

10

22

13

1. B

13

13

26

7

26

6. B

12

12

24

11

1. C

12

12

24

5

24

6. C

13

12

25

7

1. Č

13

13

26

6

26

VI.

37

34

71

31

I.

50

51

101

27

101

/

/

/

/

2. A

11

11

22

10

22

7. A

14

10

24

10

2. B

12

10

22

11

22

7. B

15

9

24

8

2. C

11

10

21

8

21

7. C

15

9

24

12

2. Č

12

11

23

7

22
87

VII.

44

28

72

30

II.

46

3. A 16

42

SKUPAJ VOZAČI

88

36

/

SKUPAJ VOZAČI

12

28

12

26

8. A

14

12

26

13

3. B

15

12

27

8

19

8. B

17

10

27

6

3. C

16

11

27

11

25

8. C

13

11

24

13

III.

47

35

82

31

70

VIII.

44

33

77

32

4.A

11

14

25

8

16

9. A

13

11

24

8

4. B

12

11

23

12

17

9. B

11

10

21

10

4. C

12

11

23

14

16

9. C

14

11

25

12

4.Č

11

12

23

11

20

9.Č

14

8

22

9

IV.

46

48

94

45

69

IX.

52

40

92

9

5. A

12

11

22

5

6

VI. - IX.

177

135

312

132

5. B

9

15

23

11

5

5. C

11

12

23

13

2

V.

32

38

68

29

13

221

214

433

168

340

I. - IX.

398

349

745

300

I. - V.
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a) Učenci vozači (na dan, 1.9.2015)
RELACIJA:
Zdole
Dolenja vas
Pijavško
Gora
Krško
Sremič
Narpel/Trška gora
Lomno
Bučerca/Kremen
Anovec
Skupaj

Št. učencev
SKUPAJ
73
72
18
34
35
8
26
14
7
13
300

 Delo v oddelkih podaljšanega bivanja
Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje, v času od konca pouka do najdlje
16. ure. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti
in sodelujejo pri različnih dejavnostih. Vsebuje naslednje elemente:
o samostojno učenje,
o sprostitveno dejavnost,
o ustvarjalno preživljanje časa in
o prehrano.
Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
Skupaj

ŠT. VKLJUČENIH UČENCEV
101
87
70
69
13
340
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 Jutranje varstvo
Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda in drugimi učenci, ki pred poukom
potrebujejo varstvo. V jutranje varstvo so vključeni učenci 1. in 2. razreda.
Vključujejo se prostovoljno s prijavo staršev.

1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
Skupaj

IZ RAZREDOV
1. r.
1. r.
1., 2. r.
2. r.

ŠT. VKLJUČENIH UČENCEV
28
28
28
28
112

 Šolski zvonec
Pouk poteka po naslednjem razporedu učnih ur:

Razredna stopnja
predura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
glavni odmor
9.05–9.25
(malica)

Predmetna stopnja
predura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
2. ura

2. ura

9.25–10.10

3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura

10.15–11.00
11.05–11.50
11.55–12.40
12.45–13.30
13.35–14.20

glavni
odmor
(malica)
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura

Šolsko leto 2015/2016
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 Razpored vzgojno-izobraževalnega dela v 1. razredu
6.00—8.00
7.00
8.20—9.05
9.05—9.25
9.25—
11.50/12.40
11.55/12.45—
16.00

jutranje varstvo
zajtrk
vzgojno-izobraževalno
delo
glavni odmor (malica)
vzgojno-izobraževalno
delo
podaljšano bivanje

 Razpored v oddelkih podaljšanega bivanja:
1.
ura
2.
ura
3.
ura
4.
ura
5.
ura

11.50—
12.40
12.40—
13.30
13.30—
14.20
14.20—
15.10
15.10—
16.00
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PREDSTAVITEV PROGRAMA

 Predmetnik 9-letne osnovne šole
V šolskem letu 2015/2016 bomo realizirali 192 dni pouka (9. razred —185 dni). Med dneve pouka
štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi, celodnevne
ekskurzije itd.

 Predmetnik 9-letne osnovne šole (1. do 5. razred):

RAZRED
PREDMET

1.

2.

3.

4.

5.

razred

razred

razred

razred

razred

tedens

tedens

tedens

tedens

tedensk

ko

ko

ko

o

ko
Slovenščina

6

7

7

5

5

Matematika

4

4

5

5

4

Tuji jezik — angleščina

2

2

2

2

3

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

2

3

3

3

Družba
Spoznavanje okolja

3

3

3

Naravoslovje in
tehnika
Gospodinjstvo
Šport

1
3

3

3

Oddelčna skupnost

3

3

0,5

0,5

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

4 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Število predmetov

7

7

7

8

9

Tedensko ur pouka

22

23

24

24

26

Tednov pouka

35

35

35

35

35
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 Predmetnik 9-letne osnovne šole (6. do 9. razreda):

RAZRED
PREDMET

6.

7.

8.

9.

razred

razred

razred

razred

tedensko tedensko tedensko tedensko

Slovenščina

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

4

4

Tuji jezik — angleščina

4

4

3

3

Drugi tuji jezik — nemščina

2

Likovna umetnost

1

1

1

1

Glasbena umetnost

1

1

1

1

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

1

1

Domovinska in državljanska
kultura in etika
Fizika

2

2

Kemija

2

2

1,5

2

Biologija
Naravoslovje

2

3

Tehnika in tehnologija

2

1

1

2

2

2

Izbirni predmet 1

2/1

2/1

2/1

Izbirni predmet 2

1

1

1

Izbirni predmet 3

1

1

1

0,5 (1)

0,5 (1)

0,5 (1)

0,5 (1)

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

4 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Število predmetov

11

14

16

14

Tedensko ur pouka

26

29,5

30

30

Tednov pouka

35

35

35

32

Gospodinjstvo
Šport

Oddelčna skupnost

1,5
3
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1. triletje
Prvo triletje obsega 1., 2. in 3. razred. V 1. razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica. Ista učiteljica
spremlja učence dve leti.
Organizirano je jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
Znanje učencev se v prvem in drugem razredu ocenjuje opisno, v tretjem razredu pa že številčno.

2. triletje
Drugo triletje obsega 4., 5. in 6. razred. Učence poučujejo razredni in tudi že predmetni učitelji.
Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.
Konec drugega triletja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja pri
slovenščini, angleščini ter matematiki. Preverjanje je za učence obvezno.
Šola organizira podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda.
Učenci 4. in 5. razreda so se prijavili k neobveznim izbirnim predmetom: pouk nemščine,
umetnosti, tehnike, športa in računalništva.

3. triletje
Tretje triletje obsega program 7., 8. in 9. razreda. Učence poučujejo predmetni učitelji.
Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.
V 9. razredu se učenci učijo drugi tuji jezik — nemščino, dve uri tedensko (Projekt postopnega
uvajanja obveznega drugega tujega jezika v osnovni šoli).
V 8. in 9. razredu bo potekal pouk pri slovenščini in angleščini ter matematiki v manjših učnih
skupinah vse šolsko leto.
V 7., 8. in 9. razredu izvaja šola pouk obveznih izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka
izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenci 7. in 8. razreda so se lahko prijavili tudi k neobveznima izbirnima predmetoma: nemščina in
francoščina.
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog
staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
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Ob koncu 9. razreda je za vse učence tega razreda obvezno nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga za vsako leto posebej določi minister za
izobraževanje znanost in šport. To leto je za učence naše šole angleščina.

Angleščina v 1. triletju
Učenci 1., 2. in 3. razreda imajo 2 uri pouka angleščine na teden. Pouk poteka po metodah
primernih za to starostno stopnjo otrok.
To šolsko leto vstopa pouk angleščine v 1. razred kot neobvezni izbirni predmet, ki se ocenjuje –
opisno.

Pouk športne vzgoje v 2. in 3. razredu
Pri 2 urah pouka športa v 2. in 3. razredu bosta pouk izvajala učitelj športa in razredna učiteljica.

Pouk športa v obliki plavanja
Učenci od 1. do 5. razreda imajo 1 uro pouk športa v obliki plavanja v šolskem bazenu.

Kolesarski tečaj in tečaj CPP
Učenci 4. razreda opravijo teoretični del kolesarskega izpita in vožnjo na poligonu, učenci 5. razreda
pa praktični del izpita v obliki vožnje na cesti.

Plesni tečaj
Učenci 9. razreda lahko opravijo plesni tečaj, ki ga izvaja učitelj naše šole (g. Zvonimir Lorenci) in je
brezplačen –(ponedeljek, predura, 2. turnus)

Športno-naravoslovni vikend učencev 3. razreda
Učenci 3. razreda bodo imeli športno-naravoslovni vikend v CŠOD v Tolminu (10.-12.6.2016).
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Tek na smučeh
Učenci 4. razreda bodo preživeli petek, soboto in nedeljo v CŠOD in se udeležili šole teka na smučeh.
(1. termin od 15.-17.1.2016, 2. termin od 22. -24.1.1016)

Šola v naravi
5. razred: letna šola v naravi (6 dni); Nerezine
6. razred: zimska šola v naravi (5 dni); Cerkno

Naravoslovni teden
7. razred: Center šolskih in obšolskih dejavnosti; CŠOD Tolmin

Nadarjeni učenci
Nadarjeni učenci bodo znanja poglabljali v okviru različnih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti
(pouk, dodatni pouk, interesne dejavnosti, prireditve, projekti …).
Prav tako bomo zanje organizirali različne druge oblike dela raznovrstnih tematskih področij, na
katere bomo povabili tudi ostale učence.
To šolsko leto bomo organizirali v CŠOD Vojsko tabor za nadarjene. (5., 6., 7. februar 2016)

Dan šole
V šolskem letu 2015/2016 bomo organizirali Dan šole z naslovom: To sem jaz.
Prireditev bomo združili z dobrodelno prireditvijo, ki jo organiziramo z namenom zbiranja sredstev
za Šolski sklad OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Mednarodno sodelovanje
Učenci sodelujejo z učenci iz Obrigheima (Nemčija) in Preštic (Češka) TWIN.
Sodelovanje temelji na druženju mladih, spoznavanju navad in običajev obeh narodov, jezika.
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Prometna varnost
Osveščanju in vzgoji učencev s področja prometne varnosti so namenjene določene ure pouka
posameznih predmetov, dnevov dejavnosti in interesnih dejavnosti.
Zaradi zagotavljanja prometne varnosti tudi od ostalih učencev pričakujemo odgovorno ravnanje,
ko se pojavljajo kot udeleženci prometa. Enako velja tudi za učence vozače.
Učenci, mlajši od 7 let, morajo imeti na poti v šolo in iz šole spremstvo.
Skozi celo leto bomo pozorni na prometno varnost učencev. Še posebej se bomo zagotovitvi
varnosti otrok posvetili v mesecu septembru in vsem tistim učencem, ki bodo vključeni k pouku v
prostorih izven šole.
Sodelovali bomo v tednu mobilnosti ter prometno varnost vključevali tudi v vsebine pri pouku.

Zdravstveno varstvo
Šola bo sodelovala z ZD Krško:
o Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematski pregledi, za učence 1. in 3.
razreda pa cepljenje,
o učenke 6. in 8. razreda bodo s soglasjem staršev cepljene proti virusu HPV.
Na šoli bomo posebno skrb namenili tudi negi zob v šolski zobni ambulanti in rednemu želiranju ter
zdravstveni vzgoji.

Razredna ura
Učenci od 4. do 9. razreda bodo imeli razredno uro ob ponedeljkih v času predure vsakih štirinajst
dni. V tem šolskem letu bomo posvetili nekaj ur temi To sem jaz, ki je sestavni del projekta Zdrave
šole.
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Perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) (Ur. l. RS, št. 63/2013 z dne 26.
7. 2013) v svojem 51. členu govori naslednje:
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status
učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih
tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek
mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki
dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.
Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se
obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.
Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s
potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status
dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status
iz prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali
drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo
odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši
učenca.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
Predlog z dokazili oddajo starši v šoli, ki jo učenec obiskuje, do 20. septembra za tekoče leto.
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 Izbirni predmeti
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk
obveznih izbirnih predmetov.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem
soglašajo njegovi starši.
Na osnovi ponudbe so učenci izbrali:

družboslovno-humanistični sklop:
Št.
skupin Poučuje učitelj

Predmet
Francoščina I, II, III
Gledališki klub
Likovno snovanje I, II
Likovno snovanje III
Nemščina I
Nemščina II
Šolsko novinarstvo

3
1
1
1
2
1
1

Simona Žarn
Irena Hictaler Simončič
Metka Štih
Metka Štih
Barbara Lapuh
Barbara Lapuh
Jožica Škrlec

naravoslovno-tehnični sklop:
Št.
skupin Poučuje učitelj

Predmet
Izbrani šport — odbojka

1

Izbrani šport — nogomet
Načini prehranjevanja
Obdelava gradiv — les
Obdelava gradiv — kovine
Poskusi v kemiji
Kemija v življenju
Računalništvo — multimedija
Računalništvo — računalniška
omrežja
Računalništvo — urejanje besedil
Sodobna priprava hrane

2
2
1
1
2
2
1

Šport za sprostitev
Šport za zdravje

2
3

Rastline in človek

1

2
2
2
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Špela Poznič
Zvonimir
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Andreja Slivšek
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Maja Bregar
Andreja Slivšek
Zvonimir
Lorenci
Anton Zakšek
Nina
Steinbacher
/Marjetka Varlec
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Neobvezni izbirni predmeti
Učenci 7. in 8. razreda so izbrali dva neobvezna izbirna predmeta: nemščino in francoščino v
obsegu dveh ur tedensko.
Nemščino bo poučevala Barbara Lapuh, francoščino pa Simona Žarn.

Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Organizirane so pred in po
pouku kot razširjeni program šole. Namen je odkrivati in razvijati učenčeve interese, učence
praktično uvajati v življenje in jih s tem usposobiti za koristno in zdravo preživljanje prostega
časa.
Učenci se prijavijo prostovoljno.
1., 2., 3. razred

4. 5. razred

o ABC igralnica (2. r.)

o Angleška bralna značka

o Angleška bralna značka (3. r.)

o Bralna značka

o Bralna značka

o Čebelarski krožek

o Cici vesela šola

o Eko bralna značka

o Čebelarski krožek (2., 3. r.)

o Eksperimentalnica (5. r.)

o Eko bralna značka

o Kolesarski krožek (4. r.)

o EKO detektivi

o Logika

o Likovni krožek (2., 3. r.)

o Lutkovno-dramski krožek (4., 5. r.)

o Lutkovno-dramski krožek (3. r.)

o Pevski zbor

o Mali kino (2. r.)

o Planinski krožek

o Pevski zbor (1., 2., 3. r.)

o Računalniški krožek (5. r.)

o Planinski krožek

o Ročnodelski krožek (4., 5. r.)

o Pravljični krožek (1., 2. r.)

o Šahovski krožek

o Računalniški krožek (3. r.)

o Vesela šola

o Ročnodelski krožek (3. r.)

o Mladi vrtnarji (4., 5. r.)

o Šahovski krožek
o Ustvarjalnica (2., 3. r.)
o Brez megle v glavi (3. r.)
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6.,7.,8. in 9. razred

o Nogomet
o Odbojka

o Bralna značka — angleška

o Pevski zbor

o Bralna značka — nemška

o Planinski krožek

o Bralna značka — slovenska

o Plesno-navijaška skupina

o Čebelarski krožek

o Radioamaterski krožek

o Dalmatinova značka (8., 9. r

o Recitacijski krožek

o Gospodinjski krožek (6. r.)

o Šahovski krožek

o Kaj veš o prometu

o Šolsko glasilo

o Likovni krožek

o Zgodovinski krožek

o Logika

o Novinarski krožek

o Male sive celice (6., 7. r.)

o Vesela šola

o Matematični krožek (7., 8., 9. r.)

o Mladi vrtnarji (6. r.)

Tekmovanja
Tekmovanja so postala del vzgojno-izobraževalnega dela. Cilj je poglabljanje in širjenje znanja.
Na tekmovanja se bodo učenci pripravljali pri dodatnem pouku, interesnih dejavnostih …

o

angleška bralna značka

o

angleški jezik

o

astronomija (Dominkovo priznanje)

o

Mladi tehniki

o

biologija (Proteusovo priznanje)

o

nemška bralna značka

o

Cici vesela šola

o

nemški jezik

o

čebelarstvo

o

Računanje je igra

o

Dalmatinova značka

o

revija pevskih zborov

o

eko kviz

o

slovenska Glasbena olimpiada

o

Evropa v šoli

o

slovenska bralna značka

o

fizika (Stefanovo priznanje)

o

slovenščina (Cankarjevo

o

geografija

o

hitro in zanesljivo računanje

o

Kaj veš o prometu

o

kemija (Preglovo priznanje)

o

likovni natečaji

o

Matematični kenguru (Vegovo
priznanje)

priznanje)
o

tekmovanje v znanju o sladkorni
bolezni

o

tekmovanje za čiste zobe ob
zdravi prehrani
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o

literarni natečaji

o

Vesela šola

o

logika

o

zgodovina

o

Male sive celice

o

športna tekmovanja (akvatlon,
atletika, košarka, kros, nogomet,
odbojka, zimski športi, rokomet
…)

 Proslave, prireditve, dejavnosti …
o Sprejem prvošolcev
o Teden športa
o Teden mobilnosti
o Teden otroka
o Dalmatinova bralna značka
o Teden medgeneracijskega sodelovanja
o Tradicionalni slovenski zajtrk
o Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
o Počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti (del KD)
o 8. februar (kulturni praznik – del KD)
o Valentinovo
o Dan šole
o Eko dan
o Bralna značka, angleška bralna značka, nemška bralna značka
o Pevske revija
o Sprejem MČRK
o Valeta
o Zaključek šolskega leta in počastitev dneva Državnosti (del KD)
Skozi celo leto bomo sodelovali na likovnih in literarnih natečajih, na športnih in drugih
tekmovanjih, prireditvah zunanjih izvajalcev, skrbeli za spletno stran šole, kjer bomo objavljali
prispevke učencev, fotografije dogodkov, obvestila, nadaljevali s projekti šole (Zdrava šola, Eko
šola, Kulturna šola, Shema šolskega sadja, Zdrav življenjski slog, Bralna pismenost, Pomahajmo v
svet …). Ob koncu šolskega leta bomo izdali šolsko glasilo Stopničke.
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 Šolska skupnost
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost učencev šole z namenom, da bi lahko uveljavljali svoje pravice in interese.
Učenci oddelčne skupnosti volijo ali kako drugače izberejo v skupnost učencev šole dva
predstavnika oddelka. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje
naloge:
o zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih
dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
o informira učence o svoji dejavnosti,
o načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
o predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
o oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,
o opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole,
ponujena možnost vplivanja. Namen srečanj je predstaviti interese učencev in jim omogočiti, da
izrazijo potrebe sovrstnikov, svoje mnenje, ideje za prihodnost ter da skupaj poskušajo najti
rešitve morebitnih težav na šoli.
Mentorici sta učiteljici ga. Maja Mirt Jakše in ga. Simona Žarn.

 Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli
skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.
Vsako leto v Državnem zboru Republike Slovenije poteka zasedanje nacionalnega otroškega
parlamenta na določeno temo, ki se dotika prav vseh mladih. O tej temi veliko razpravljamo tudi
z učenci na šoli, tako na razrednih urah, kakor tudi na sestankih šolske skupnosti učencev, kjer
predstavimo svoja stališča glede določene problematike.
V sklopu šolskega parlamenta izvajamo raziskave, izdelujemo plakate, pišemo spise,
organiziramo okrogle mize in vodimo debate. Postavljamo si aktualna vprašanja in skušamo
poiskati rešitve. Letošnja tema, o kateri bomo razpravljali, se glasi »Pasti mladostništva«.
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o Predstavniki šolskega parlamenta zastopajo šolo na otroškem občinskem parlamentu v
Krškem, kjer na razpravi podajo tehtne argumente in dokažejo svoje govorniške vrline.
o Otroški parlament se kot oblika dialoga izvaja v osnovnih šolah, nadgradi se s parlamenti
na občinski in regionalni ravni ter se zaključi na nacionalnem parlamentu.
Organizatorica projekta je Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki projekt izvaja že od leta
1990 in tako spodbuja otroke k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih zadevajo.

 Naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi

NARAVOSLOV
NI DNEVI

KULTURNI

1. RAZRED

DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

2. RAZRED

NARAVOSLOV
NI DNEVI

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI

Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Pri zdravniku in skrb za zdravje
Živalski vrt, Ljubljana
Sprejem prvošolcev,
Knjižni potepuhi
Praznični december
Slovenski kulturni praznik
Kulturne prireditve
Čez drn in strn
Jesen vabi, pohod na Trško goro
Zimske športne aktivnosti
Orientacija in športna značka
Atletski troboj
Promet
Dekorativni izdelki
Na gradu Brestanica — zaključna
ekskurzija
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Zdravje — zobozdravnik
Čebele
Knjižni potepuhi, Valvazorjeva knjižnica
Praznični december
Slovenski kulturni praznik
Kulturne prireditve
Čez drn in strn
Jesen vabi, pohod na Libno
Zimske športne aktivnosti
Razvijam spretnosti
Atletski troboj
Promet
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20.11.2015
20.4.2016
V dogovoru z ZD Krško
maj
1.9.2015,
14.,15.,17.9.2015
december
5.2.2016
24.12.2015,
5.2.2016, 24.6.2016
25. 9. 2015
5. 10. 2015
zima
7.6.2016
24. 5. 2016

maj/junij
20. 11. 2015
20. 4. 2016
6.4. 2016
30. 5. 2016
november, december, januar
24. 12.2015
5. 2. 2016
24.12.2015, 24.6.2016
25. 9. 2015
6. 10. 2015
januar
21. 4. 2016
24. 5. 2016
22.9.2015
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DNEVI
NARAVOSLOV
NI
DNEVI

3. RAZRED

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

4. RAZRED

NARAVOSLOV
NI DNEVI

KULTURNI
DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

Mestni muzej Krško
Muzej na prostem, Rogatec-zaključna
ekskurzija
Zdravje — zdravniški pregled
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Naravoslovne dejavnosti
Dnevi evropske kulturne dediščine
Praznični december
Slovenski kulturni praznik
Kulturne prireditve
Obisk kulturne ustanove v Krškem
Čez drn in strn
Jesen vabi, pohod na Kremen
Zimske športne aktivnosti
Atletski troboj
Razvijam spretnosti
Promet/Dekorativni izdelki
Kultura v Kostanjevici na Krki
Dejavnosti izvedene v okviru CŠOD
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Računalniško opismenjevanje,
Varna raba interneta
Živimo zdravo
Prazniki in praznovanja
Muzej Brežice in kulturna dediščina
Krškega
Kulturne prireditve
Čez drn in strn
Planinski pohod, Čretež
Tečaj teka na smučeh — Planica
Orientacijski pohod — Grmada
Atletski troboj
Voziček s pogonom na gumo
Magnetizem in elektrika - GEN
Kolesarski poligon
Kostanjeviška jama, Pleterje
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2.3.2016
9.6.2016
V dogovoru z ZD Krško
20. 11. 2015
20. 4. 2016
10.—12. 6. 2016
29. 9. 2015
december
5. 2. 2016
24.12.2015, 24.6.2016
30.9.,1. in 2.10.2015
25. 9. 2015
7. 10. 2015
zima
24. 5. 2016
10.—12. 6. 2016

10.—12. 6. 2016
20. 11. 2015
20. 4. 2016
12. november
december
11. maj
5.2.2016, 24.6.2016
25.9.2015
9.10.2015
15.-17.1.2015,
22.-24.1.2015
april
24.5.2016
januar
16., 17., 18., 19. februar
15. junij
7.6.2016
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NARAVOSLOV
NI
DNEVI

5. RAZRED

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

NARAVOSLOV
NI DNEVI

6. RAZRED

5. RAZRED

KULTURNI
DNEVI

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

Naravoslovni poskusi
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Zdrav duh v zdravem telesu
Znameniti možje Krškega,
Mestni muzej Krško
Kulturne prireditve
Ustvarjamo ob kulturnem prazniku
Čez drn in strn — jesenski kros
Jesen vabi — pohod na Bohor
Zimske športne aktivnosti
Kolesarski izlet
Atletski troboj
Izdelava modela termovke
Gonila in kolesarski izpit
Ustvarjalno dopoldne na gradu
Brestanica
Gugalnica
Kozjansko
Odraščanje
Tokovi in energija
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Kozjansko (življenje na gradu,
Kozjanski park, mlin),
Ogled filma po programu kulturnega
doma
Dopoldne ob domačem branju
Pred novim letom,
Slovenski kulturni praznik-predstava
Od tišine do glasbe,
Zaključek šol. Leta
Kolesarjenje
Orientacijski pohod, Sremič
Zimska šola v naravi — smučanje
Atletski peteroboj
Planinski pohod — Lisca, športne igre
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marec
20. 11. 2015
20. 4. 2016
14.,15. in 16. september
20.,21., 22. oktober
24.12.2015, 5.2.2016, 24.6.2016
februar
25.9.2015
8.10.2015
januar
11. maj
24.5.2016
februar
april
junij
junij
28. 9. 2014
14. 10. 2015
20. 11. 2015
20. 4. 2016
28. 9. 2015

3. 12. 2015
24. 12. 2015
5. 2. 2016
24. 6. 2016
17. 9. 2015
7. 10. 2015
29.2.—4. 3. 2016
12. 4. 2016
8.6. 2016
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TEHNIŠKI
DNEVI

NARAVOSLOV
NI DNEVI

7. RAZRED

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

8. RAZRED

NARAVOSLOV
NI DNEVI

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

Obdelava podatkov
Ogled proizvodnje papirja —
Vipap,
Lesni muzej Mozirje-zaključna
ekskurzija
Varna raba interneta
Planetarij in raba teleskopa
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Naravoslovni teden v CŠOD (2
dni)
Dopoldne ob domačem branju
Bajke in povesti o Gorjancih
Rastem s knjigo — projekt
Valvasorjeve knjižnice in
šole
Kulturni dogodek – ogled filma
Pred novim letom,
Slovenski kulturni praznikpredstava
Od tišine do glasbe
Zaključek šol. leta
Pohod — Mohor, Brestanica,
Krško
Alpsko smučanje, drsanje,
plavanje
CŠOD (1 dan)
Atletski peteroboj
Kolesarjenje po Posavju
CŠOD (2 dni)
Proizvodnja elektrike
Obdelava podatkov
Naša prizadevanja za
ohranitev zdravja
Nam se rola brez drog in
alkohola
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Kulturni dogodek — ogled
filma z analizo
Obisk kulturne prireditve v
Ljubljani in ogled Narodne
galerije
Pred novim letom,
Slovenski kulturni praznik,
Zaključek šol. leta
Kolesarjenje, veslanje,
lokostrelstvo
Pohod — Reštanj, Ravni Log,
Oslica
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23.3.2016
4. 11. 2015
junij
26. 1. 2016
21. 1. 2016
20. 11. 2015
20. 4. 2016
30. 5.— 3.6.2016
6.10. 2015
19.,20.,21.10.2015

24. 12. 2015
5. 2. 2016
24. 6. 2016
14. 10. 2015
26. 1. 2016
30. 5.— 3.6.2016
12. 4. 2016
20. 5. 2016
30. 5.— 3.6.2016
23. 3. 2016
4.5.2016
13. 10. 2015
4. 11. 2015
20. 11. 2015
20. 4. 2016
5. 10. 2015
21.1.2016
24. 12. 2015
5. 2. 2016
24. 6. 2016
3. 9. 2015
6. 10. 2015
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TEHNIŠKI
DNEVI

NARAVOSLOV
NI DNEVI

9. RAZRED

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

Alpsko smučanje, drsanje,
plavanje
Atletski peteroboj
Orientacija
Uporaba tehnike nekoč in
danes :
Tehniški muzej Bistra(v
sklopu zaključne ekskurzije)
Predstavitev podjetij in
poklicev
Od ideje do končnega izdelka
Postopek pridobivanja jekla —
železarna Štore
Merila za sredino
Naravna bogastva SlovenijePrimorska (v sklopu zaključne
ekskurzije)
Prva pomoč
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Po poteh slovenske
osamosvojitve — Koroška
Kulturni dogodek- ogled filma
Razredni sovražnik
Pred novim letom,
Slovenski kulturni praznikpredstava
Od tišine do glasbe
Zaključek šol. leta
Kolesarjenje in spust po Krki
(v dveh skupinah)
Planinski pohod — Trdinov
vrh
Alpsko smučanje, drsanje,
plavanje
Atletski peteroboj
Orientacija
Varno v svet prometa
NEK

26. 1. 2016
13. 4. 2016
20. 4. 2016

20.1.2016

12. 11. 2015
25. 5. 2016
18. 9. 2015
11. 11. 2015
20. 11. 2015
20. 4. 2016
25.5. 2016
30.11.2015
24. 12. 2015
5. 2. 2016
15. 6. 2016
15., 16.9.2015

Obdelava podatkov
Uporaba sodobne tehnologije

13. 10. 2015
26. 1. 2016
13. 5. 2016
21. 4. 2015
september
16.2.2016
10. 5. 2016
1. 3. 2016

 Ekskurzije
1. razred:

Grad Sevnica

2. razred:

Rogatec, muzej na prostem

3. razred:

CŠOD Bohinj

4. razred:

Kostanjeviška jama, Pleterje — muzej na prostem
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5. razred:

Izlet z ladjo v Osor, Nerezine

6. razred:

Logarska dolina in Mozirski gaj

7. razred:

Gorenjska (Radovljica, Vrba, Bled)

8. razred:

Notranjska (Bistra, Snežnik)

9. razred:

Primorje (soline, Piran)

Nekatere ekskurzije so zajete v sklop naravoslovnih, kulturnih ali tehniških dni.

 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
1. september

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega
se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim
preverjanjem znanja.

30. november

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo
opravljali NPZ.

4. maj

NPZ iz MATEMATIKE za 6. in 9. razred.

6. maj

NPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred.

10. maj

NPZ iz TRETJEGA PREDMETA za 9. razred in
NPZ iz TUJEGA JEZIKA za 6. razred.

31. maj

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v
9. razredu,
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

31. maj—
2. junij
1.—2. junij
7. junij

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. r.
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

7.—9. junij

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
v 6. razredu.

8. junij
8.—9. junij

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

15. junij

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.

17. junij

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.

24. junij

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.

Šolsko leto 2015/2016
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ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI
ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2015/2016

o Pouk
Pouk se bo začel 1. septembra 2015, za učence 9. razreda se bo končal 15. junija 2016, za učence
od 1. do 8. razreda pa 24. junija 2016.

o Ocenjevalni obdobji za učence od 1. do 9. razreda:
Prvo ocenjevalno obdobje:
od 1. septembra 2015 do 29. januarja 2016
Ocenjevalni konferenci:
27. januar (za učence od 1. do 5. r.),
28. januar (za učence od 6. do 9. r.)
Drugo ocenjevalno obdobje:
od 1. februarja 2016 do 15. junija 2016 (za učence 9. r.),
od 1. februarja 2016 do 24. junija 2016 (za učence od 1. do 8. r.)
Ocenjevalne konference:
9. junij (za učence 9. r.)
20. junij (za učence od 1. do 5. r.)
21. junij (za učence od 6. do 8. r.)

o Počitnice in prazniki
Pouka prosti dnevi
o jesenske počitnice ........... 26.,27., 28., 29., 30. oktober 2015
o novoletne počitnice ........ 28.,29., 30. in 31. december 2015
o zimske počitnice .............. 22.—26. februar 2016
o prvomajske počitnice .... 28., 29. april 2016
o poletne počitnice ............. 16. junij—31. avgust 2016 (9. raz.)
........................ 26. junij—31. avgust 2016 (1.—8. raz.)
Prazniki
o dan reformacije ........................................................ 31. oktober
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o dan spomina na mrtve........................................... 1. november
o božič .............................................................................. 25. december
o dan samostojnosti in enotnosti ......................... 26. december
o novo leto ..................................................................... 1. januar
o Prešernov dan, slovenski kulturni praznik .. 8. februar
o velikonočni ponedeljek ......................................... 28. marec
o dan upora proti okupatorju ................................ 27. april
o praznik dela ............................................................... 1., 2. maj
o dan državnosti .......................................................... 25. Junij

o Informativna dneva
Informativna dneva za vpis v srednje šole bosta 12. in 13. februarja 2016.

o Predmetni in popravni izpiti
Izpitni roki so:
1. rok za učence 9. razreda: od 16. 6. do vključno 29. 6. 2016
1. rok za učence 1.—8. razreda: od 27. 6. do vključno 8. 7. 2016
2. rok za učence od 1. do 9. razreda: od 18. 8. do vključno 31. 8. 2016

o Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:
1. rok za učence 9. razreda: od 3. 5. do vključno 15. 6. 2016
1. rok za učence 1.—8. razreda: od 3. 5. do vključno 24. 6. 2016
2. rok za učence od 1. do 9. razreda: od 18. 8. do vključno 31. 8. 2016
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

RAZREDNA STOPNJA
Učitelj

Poučuje

Valerija Zierer Maver, Marija Gošek
Marija Meh, Dragica Luskovec
Martina Sinkovič, Mojca Andrijaševič
Bernarda Moškon, Marinka Vončina
Alenka Mesarič
Suzana Pacek
Marjetka Osetič
Monika Habinc-Rostohar
Tanja Štokar
Helena Baškovič
Bojana Dimc
Metka Podgoršek
Karmen Zakšek
Boža Jankovič
Mirjana Stojanovič
Helena Drakulič
Katja Volčanjk
Marija Žgavc
Andrej Škafar
Tjaša Kerin
Barbara Lapuh, Tanja Medvešek,
Andreja Rihter, Jasmina Srpčič/Rebeka
Žnideršič

razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk
razredni
pouk

Razrednik
1. a
1. b
1. c
1. č
2. a
2. b
2. c
2. č
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
4. c
4. č
5. a
5. b
5. c

plavanje 1.—5. r.,
jutranje varstvo
angleščina 1.—3. r.
angleščina na razredni stopnji
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Zvonimir Lorenci, Špela Poznič, Anton
Zakšek
Peter Toporišič
Nataša Škrabar, Urška Katič, Nataša
Pleteršnik
Jasmina Srpčič, Anamarija Merljak,
Polona Medved
Mojca Andrijaševič (JV), Andrej Škafar
(JV),
Marija Gošek, Dragica Luskovec, Marinka
Vončina, Živa Balog, Maja Bregar, Urška
Breznikar, Dora Cesar-Pavlin, Bernarda
Kunej, Anamarija Merljak, Maja Mirt
Jakše, Damjana Mlakar, Martina Novak,
Mateja Oberč, Nataša Pleteršnik, Metka
Štih, Simona Žarn, razredničarke

šport
Zdrav življenjski slog, šport
IUP/SUP

jutranje varstvo in podaljšano bivanje

PREDMETNA STOPNJA
Učitelj
Nataša Škrabar
Danica Pečnik
Jasmina Srpčič/Rebeka
Žnideršič
Bernarda Kunej
Tanja Medvešek Hočevar
Sonja Bračun
Nina Steinbacher/Marjetka
Varlec
Damjana Mlakar
Zorica Kerin
Barbara Lapuh
Maja Mirt Jakše
Klavdija Bračun Volčanšek
Urška Erjavšek
Andreja Rihter
Irena Hictaler Simončič
Bojan Mesarič
Stojanka Grilc
Andreja Budna
Lidija Blaževič
Petra Trupej
Simona Žarn
Danica Pozvek Vidmar
Metka Štih
Andreja Slivšek

Poučuje
matematika
likovna umetnost,
tehnika in tehnologija

Razrednik
6. a
6. b

angleščina

6. c

slovenščina, knjižničarka
angleščina
slovenščina

7. a
7. b
7. c

biologija, naravoslovje
glasbena umetnost
zgodovina
nemščina, angleščina
zgodovina, domovinska in
državljanska kultura in etika
slovenščina
kemija, naravoslovje
angleščina
slovenščina
matematika
matematika
matematika
geografija
fizika, tehnika in tehnologija
francoščina, laborantka
nemščina
likovna umetnost
gospodinjstvo,
vodja šolske prehrane
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8. c
9. a
9. b
9. c
9. č
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Anton Zakšek
Špela Poznič
Zvonimir Lorenci
Andrej Škafar
Maja Bregar
Marta Kožar
Urška Katić
Jožica Škrlec

šport
šport
šport
šport
računalnikar
pedagoginja
pedagoginja
knjižničarka

o Predavanja za starše
10. sept.: Zdravstveni dom Krško – predavanje za starše učencev 6. r. (HPV)
17. dec. 2015: Varna raba interneta
4. febr. 2016: Shema šolskega sadja – predavanje o zdravi prehrani
21. marec 2016: Tanka črta odgovornosti – Jani Prgič

o Šolska svetovalna služba
Svetovalna služba proučuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, nudi
pomoč učiteljem pri sistematičnem spremljanju učencev, pomaga posameznim učencev, staršem
in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov.
Osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe:
o dejavnosti pomoči,
o razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
o dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem
v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih
vsakdanjega življenja in dela v šoli:
o učenja in poučevanja,
o šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
o telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
o šolanja in poklicne orientacije
o ter na področju socialno-ekonomskih stisk.
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Svetovalni delavki:
o Marta Kožar, pedagoginja
Telefon: 07/ 49 11 307, elektronska pošta: marta.kožar@guest.arnes.si
o Urška Katić, pedagoginja
Telefon: 07/ 49 11 317, elektronska pošta: urska.katic@guest.arnes.si

V šol. letu 2015/16 se lahko na svetovalni delavki obračate po telefonu ali elektronski pošti
vsak dan od 7. do 14. ure in na mesečnih popoldanskih govorilnih urah.
Za srečanje priporočamo predhodno najavo po telefonu ali elektronski pošti, saj med delovnim
časom svetovalni delavki izvajata tudi ure dodatne strokovne pomoči.

 Strokovni organi
o učiteljski zbor sestavljajo učitelji, svetovalni in strokovni delavci šole. Zbor obravnava
in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo,
predlaga uvedbo nadstandardnih dejavnosti, odloča o vzgojnih ukrepih, sestaja se na
rednih pedagoških in ocenjevalnih konferencah in predavanjih, daje predloge o letnem
delovnem načrtu, opravlja delo v skladu z zakonodajo.
o oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava problematiko v oddelku, oblikuje
program dela z nadarjenimi učenci, odloča o vzgojnih ukrepih. Pomembno je
medoddelčno sodelovanje in usklajevanje, še posebej pri načrtovanju dnevov dejavnosti,
ekskurzij, roditeljskih sestankov, prireditev …
o razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne ukrepe in učne
rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznega učenca,
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, oblikuje programe za učence s prilagojeno
učno obveznostjo, odloča o vzgojnih ukrepih …
o strokovne aktive sestavljajo učitelji, ki poučujejo enake ali sorodne predmete.
Obravnavajo problematiko predmeta, predmetnega področja. Učiteljskemu zboru dajejo
predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev,
učencev, predlagajo nabavo novih učil in opreme.
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 Strokovni aktivi
Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta in predmetnega področja, usklajujejo
vsebine, pripravijo merila za ocenjevanje, obravnavajo pripombe učencev in staršev, se aktivno
vključujejo v delo učiteljskega zbora, sodelujejo z vodstvom šole …
Na šoli delujejo 16 strokovnih aktivov:
o aktiv učiteljev prve triade (vodja ga. Bojana Dimc)
o aktiv učiteljev 4., 5. razred (vodja ga. Boža Jankovič)
o aktiv učiteljev PB (vodja ga. Živa Balog)
o aktiv učiteljev za športno vzgojo od 1.- 5. razreda (vodja g. Andrej Škafar)
o aktiv učiteljev športa od 6. -7. razreda (vodja g. Zvonimir Lorenci)
o aktiv učiteljev športa od 8. -9. razreda (vodja ga. Zvonimir Lorenci)
o aktiv učiteljev naravoslovja (vodja ga. Urška Erjavšek)
o aktiv učiteljev matematike (vodja ga. Stojanka Grilc)
o aktiv učiteljev družboslovja (vodja ga. Maja Mirt Jakše)
o aktiv učiteljev slovenskega jezika (vodja ga. Sonja Bračun)
o aktiv učiteljev angleškega jezika (vodja ga. Tanja Medvešek Hočevar)
o aktiv učiteljev likovne umetnosti (vodja ga. Metka Štih)
o aktiv učiteljev tehnike in tehnologije (vodja ga. Petra Trupej)
o aktiv učiteljev glasbene umetnosti (vodja ga. Damjana Mlakar)
o aktiv učiteljev računalništva (vodja ga. Maja Bregar)
o aktiv učiteljev dodatne strokovne pomoči (vodja ga. Urška Katić)

 Hospitacije
Hospitacije bodo opravljale ravnateljica in pomočnici ravnateljice. V tem šolskem letu bo
poudarek na hospitacijah pri učnih urah, kjer so vključeni učenci s posebnimi potrebami.
Spremljalo se bo delo učencev pri posameznih predmetih in oddelkih, dneve dejavnosti, šole v
naravi in ostale oblike vzgojno-izobraževalnega dela.
Ravnateljica bo spremljala delo kandidatov za strokovni izpit.
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 Šolska knjižnica
Za šolsko knjižnico bosta skrbeli šolski knjižničarki ga. Jožica Škrlec in ga. Bernarda Kunej.
Nabavljali, urejali in izposojali bosta knjižnično gradivo, učence bosta navajali na pravila
izposoje gradiva, izvajali bosta bibliopedagoške ure po programu KIZ, pripravljali bosta različne
razstave, projekte …
Učenci si lahko izposodijo gradivo po urniku izposoje. Rok izposoje je 2 tedna za knjižno gradivo,
1 teden za ostalo gradivo.
Izposojo je mogoče podaljšati za 1 teden (tudi po telefonu). Pri knjigah za domače branje
izposoje ne podaljšujemo.
Učencu, ki izposojenih knjig ne bo vrnil pravočasno, bomo zaračunali zamudnino. Šola bo
izstavila staršem učenca račun tudi za izgubljene ali poškodovane knjige.

 Roditeljski sestanki za starše
Roditeljski sestanki so ena izmed oblik sodelovanja s starši. To leto imamo načrtovane naslednje
roditeljske sestanke:
o Skupni roditeljski sestanek za starše učencev od 1. do 5. razreda na temo prenova šole in
organizacija dela v dislociranih oddelkih (26. avgust)
o Uvodni roditeljski sestanek za starše učencev vseh oddelkov (10. september)
o Roditeljski sestanek ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja
o Številčno ocenjevanje (3. razred)
o Letna šola v naravi (predstavitev pred odhodom v LŠN, starši 5. razreda)
o Zimska šola v naravi (predstavitev pred odhodom v ZŠN, starši 6. razreda)
o Bivanje v CŠOD (predstavitev pred odhodom CŠOD, 3., 4. in 7. razred ter nadarjeni
učenci)
o Poklicna orientacija (9. razred)
o Pred poklicno odločitvijo (8. razred)
o Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev
o Tematski roditeljski sestanki (Varna raba interneta, Shema šolskega sadja – predavanje
o zdravi prehrani, Tanka črta odgovornosti)
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 Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je oblikovan in deluje v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.
Učenke in učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško si lahko komplete učbenikov za
posamezni razred izposodijo iz učbeniškega sklada na šoli.

Izposoja učbenikov je za učence brezplačna. Ob koncu šolskega leta morajo učbenike v sklad tudi
vrniti. Če vrnejo poškodovane in uničene učbenike ali jih sploh ne vrnejo do zaključka pouka,
morajo zanje v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, plačati
odškodnino, ki jo določi skrbnica učbeniškega sklada.

Skrbnica učbeniškega sklada je ga. Jožica Škrlec.

 Šolski sklad
V letu 2006 je bil ustanovljen Šolski sklad Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.
Namen sklada je pridobivanje sredstev iz prostovoljnih prispevkov posameznih fizičnih in
pravnih oseb. V ta namen je šola odprla račun: 01254-6030659415 sklic 00-283001, na katerem
se sredstva zbirajo.
Sredstva se porabijo za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup
nadstandardne opreme, za pomoč socialno šibkim učencem ter za zagotavljanje pogojev, ki bi
spodbujali in omogočali razvojno in raziskovalno dejavnost učencev.
Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela. Program dela za
leto 2015 je objavljen na spletni strani šole (www.oskrsko.si)
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 Dopolnilni, dodatni pouk, individualna in skupinska ter dodatna strokovna
pomoč učencem
Šola izvaja za učence, ki imajo težave pri učenju, dopolnilni pouk. Učence, ki želijo svoja znanja in
vedenja razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti učenci običajno tudi tekmujejo.
Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka bo določen v septembru in je od 1. do 5. razreda
usklajen s predmetnikom.
Za učence s posebnimi potrebami organiziramo individualno ali skupinsko učno pomoč ter
dodatno strokovno pomoč.

 Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev
Šolo obiskuje 745 učencev, zato morajo upoštevati Pravila šolskega reda OŠ Jurija Dalmatina
Krško ter Hišni red šole. Učenci bodo o tem seznanjeni na razrednih urah, pa tudi pri drugih
urah in vsebinah. Še posebej pozorni moramo biti pri dnevih dejavnostih, ki se izvajajo v
drugačnih oblikah in izven šolskega okoliša.
Le ob upoštevanju in ravnanju učencev po navodilih strokovnih delavcev šole lahko šola
zagotovi učencem varnost.

 Organizacija prevozov in varstva vozačev
Del učencev šole je vozačev, ki se vsakodnevno pripeljejo v šolo z avtobusi prevozniškega
podjetja Izletnik in šolskim kombijem ter kombijem OŠ dr. M. Rostoharja.
Smeri šolskih prevozov:


Zdole, Dolenja vas, Gora, Pijavško;



Grič, Krško (z rednimi avtobusi mestnega prometa);



Sremič, Bučerca, Trška Gora, Anovec (s šolskim kombijem).
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Vozni red je objavljen na spletni strani šole, v učilnicah in garderobah. O vseh spremembe
voznega reda bomo učence in starše sproti obveščali.
Učenci, mlajši od 7 let, morajo imeti na poti v šolo in iz nje spremljevalca (odrasle osebe ali
učenci starejši od 10 let).
Učenci, ki uporabljajo šolske prevoze, so vključeni v varstvo vozačev, ki poteka pred in po pouku
v določenih prostorih šole in na njenem dvorišču. Učenci morajo upoštevati pravila šolskega in
hišnega reda. V času pred in po pouku učenci šolskega prostora brez dovoljenja in vednosti
dežurnega učitelja ne smejo zapustiti.

 Šolska prehrana
Učencem v šoli ponujamo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. V času prenove, bomo
kosila pripravljali le za učence 1. triade.
Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok. malico jedo učenci v razredih. Izjema so
učenci, ki imajo pred tem pouk tehnike in športa. Le ti jedo malico v jedilnici. Na kosilo gredo vsi
učenci v jedilnico šole.
Za prehrano učencev skrbijo kuharji v šolski kuhinji in vodja šolske prehrane.
Čas za kosilo:
o za učence razredne stopnje: od 11.55 do 13.30 ure
o za učence predmetne stopnje: od 13.00 do 15.00 ure
Za učence vključene v OPB in so prijavljeni na kosilo, je narejen časovni razpored prihajanja
posameznih oddelkov in učencev v jedilnico.
Učencem bomo v tem letu pripravili tudi tople malice (po prenovi kuhinje).
Navajali jih bomo na higieno in kulturno prehranjevanje.
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Cenik prehrane za učence je od 1. 9. 2015 dalje naslednji:
Cena v EUR
Malica

0,80

Zajtrk

1. razred 9-letke

0,41

Pop. malica

1. razred 9-letke

0,32

Kosilo

1., 2. razred

1,58

3., 4., 5. razred

1,84

6., 7., 8., 9. razred

2,04

1., 2. razred

1,84

Kosila
– dnevna
naročila

3., 4., 5. razred
6., 7., 8., 9. razred

2,14
2,40

V primeru povečanja stroškov nad 7 % (rast življenjskih stroškov) bomo le-te usklajevali tudi
med letom.
V skladu z Zakonom o šolski prehrani se učenci prijavijo na šolsko prehrano v mesecu juniju za
prihodnje šolsko leto.
S 1. 9. 2014 začnejo veljati spremembe zakona glede subvencije malice in kosila:
SUBVENCIJA MALICE pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico
in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljeno v odločbi o otroškem dodatku ne presega
53 % neto povprečne plače v R Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice,
SUBVENCIJA KOSILA pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo
in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne
presega 18 % neto povprečne plače v R Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene kosila.
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu
oziroma prosilci za azil.
Če starši razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, jim ni potrebno vlagati
vloge za subvencijo šolske prehrane na pristojni CSD, oz. vlogo za subvencijo šolske prehrane
vložijo le, če nimajo veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka.
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Od 1. 1. 2016 bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto
plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:
o

nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v
višini 70% cene kosila,

o

nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini
40% cene kosila.

Tekom šolskega leta lahko starši svojega otroka še dodatno prijavijo na posamezni obrok.
Prijavo lahko kadarkoli prekličejo — pisno.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

Vsi zaposleni na šoli se bodo v šolskem letu 2015/16 vključili v različne izobraževalne
dejavnosti. Osnova je Katalog programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za letošnje šolsko leto.
MIZŠ je v okviru svojih varčevalnih ukrepov oklestilo sredstva za izobraževanje delavcev, zato se
bomo udeleževali izobraževanj z nižjimi kotizacijami, se vključevali v študijske skupine, v
izobraževanje e-šolstva, v večji meri poskrbeli za lastna izobraževanja in organizirali skupna
tematska izobraževanja v šoli.
Zaradi prenove kuhinje in nabave novih kuhinjskih pripomočkov in strojev bodo posebna
izobraževanja imeli tudi kuharji v šolski kuhinji.

DELO SVETA ŠOLE IN SVETA STARŠEV

Svet OŠ Jurija Dalmatina Krško se je konstituiral v skladu z zakonodajo 9. 9. 2013, za obdobje
2013-2017. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in
trije predstavniki staršev. Opravlja naloge v skladu z 48. členom prej imenovanega zakona in se
sestaja vsaj dvakrat v šolskem letu.
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Svet staršev se je prav tako konstituiral v skladu z zakonodajo 27. 5. 2013, za obdobje 20132017. V šolskem letu 2015/16 šteje 31 članov. Delo opravlja v skladu z 66. členom prej
imenovanega zakona in se sestaja vsaj dvakrat v šolskem letu.

POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

Šola bo »odprta« za sodelovanje z okoljem – na različnih prireditvah, projektih, tekmovanjih,
natečajih in drugih oblikah dejavnosti:
o Z ustanoviteljem, z MIZŠ, z okoliškimi šolami in vrtci, s KS Krško, z Ljudsko univerzo
Krško, MC Krško, Valvasorjevo knjižnico, z Glasbeno šolo Krško, s Kulturnim domom
Krško, z ZD Krško, s Centrom za socialno delo, RK Krško, s Policijsko postajo Krško … z
društvi, s podjetji in organizacijami.
o Povezovali in sodelovali bomo z vzgojno varstvenimi zavodi, zavodi za izobraževanje
osnovnošolske mladine in srednjimi šolami, s fakultetami in inštituti.
o Poudarek bomo dali medgeneracijskemu sodelovanju, ki učence uči sobivanja s
starejšimi in mlajšimi ter spodbuja dvig kulture.
o Aktivni bomo pri humanitarnih in ekoloških akcijah v kraju in na šoli. Eko vsebine bomo
vključevali tudi pri pouku in tako spodbujali učence k osveščenosti.
o Skrb vseh zaposlenih bo, da bo šola prepoznavna na področju športnih, kulturnih in
drugih dejavnosti v domačem in širšem okolju.

PROGRAM VZDRŽEVANJA ŠOLSKE ZGRADBE IN NABAVA NOVE OPREME IN UČIL

V šolskem letu 2015/16 poteka 1. faza prenove prenovo notranjosti šole (prenova učilnic,
hodnikov, atrijev, ureditev garderobe za 1. razred, prenova in dograditev pisarn, prenova
jedilnice, kuhinje, knjižnice, računalniške učilnice - instalacije, stavbno pohištvo, tla, beljenje …),
konec tega šolskega leta pa še prenovo predmetne stopnje, bazena ter zunanjo razsvetljavo – 2.
faza prenove.
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Nabavili bomo didaktični material za učence 1. triade in OPB, nekaj športnih rekvizitov,
defibrilator za otroke in sanitetni material za omarico prve pomoči pri bazenu, opravili
vzdrževalna dela na igrišču in drzgih prostorih ter uredili zaščito za blazino za skok v višino.
Potrebno bo financirati tečaj prve pomoči (civilna zaščita) za strokovne delavce šole..

DATUM SPREJEMA LDN OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO

Krško: 29.09.2015
Ravnateljica:

Predsednica Sveta šole:

Valentina Gerjevič

Andreja Rihter
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