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UVOD
V šolskem letu 2016/17 obiskuje OŠ Jurija Dalmatina Krško 749 učencev (na dan, 1. sept.
2016). Razporejeni so v 31 oddelkov. Od 1. do 5. razreda je 19 oddelkov, od 6. do 9. razreda
12 oddelkov ter 13 oddelkov podaljšanega bivanja, ki je organizirano za učence od 1. do 5.
razreda. Stavba šole je razdeljena na razredno stopnjo, kjer poteka pouk za oddelke od 1. do
5. razreda, in predmetno stopnjo, kjer poteka pouk za oddelke od 6. do 9. razreda. V tem
šolskem letu bo zaradi povečanega števila učencev na razredni stopnji imel oddelek 5. č
matično učilnico na predmetni stopnji.
Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka po programu devetletne osnovne šole. V prvem
razredu poučujeta dve strokovni delavki, učiteljica in nekaj ur vzgojiteljica. Na razredni
stopnji poučuje oddelek večino ur razredničarka, vstopajo pa že tudi drugi učitelji (šport, tuji
jeziki, likovna umetnost). Učenci od 1. do 5. razreda imajo eno uro športa v obliki plavanja v
šolskem bazenu. Pri uri pouka športa v 2. in 3. razredu bosta pouk eno uro tedensko izvajala
učitelj športa in razredničarka. Na predmetni stopnji poteka predmetni pouk, pomeni, da se
učenci selijo v učilnice. V 7. razredu poteka pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki
enkrat tedensko oz. največ ¼ ur v manjših učnih skupinah. V 8. in 9. razredu poteka pri urah
matematike, slovenščine in angleščine delo v manjših učnih skupinah. Na šoli izvajamo široko
paleto izbirnih obveznih in neobveznih predmetov, ki se izvajajo v času predur ter 6. in 7.
šolsko uro. Učenci se lahko vključijo k interesnim dejavnostim, k projektom, tekmovanjem,
natečajem … Sodelujejo na različnih prireditvah v šoli in izven nje.
Med poletnimi počitnicami so v šolskih prostorih na predmetni stopnji potekala gradbena
dela. Prenovljene bodo učilnice, atriji, šolski bazen, telovadnica šole in okolica. V času del, ki
so predvidena do konca meseca oktobra/novembra, bo pouk za učence od 6. do 9. razreda
potekal v nadomestnih prostorih izven šole. Ravno tako bodo učenci 5. č v času prenove
gostovali v Glasbeni šoli Krško.
S tem bo zaključena celostna prenova OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki to leto obeležuje 45 let
šole.
V prenovljeni sodobni šoli bo izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela prijetnejše in
kvalitetnejše. Gradili bomo na znanju, razvijali odgovornost, ustvarjalnost, poskrbeli za
raznolikost in pestrost pouka. Učenci bodo svoje znanje širili in poglabljali pri izbirnih
obveznih in neobveznih predmetih, interesnih dejavnostih, tekmovanjih, natečajih,
prireditvah …
Vsi zaposleni, učenci in starši, se zavedamo, da je nova podoba šole velika pridobitev za vse
nas in za mesto Krško. Zahvaljujemo se Občini Krško, ki je pristopila k celoviti prenovi OŠ
Jurija Dalmatina Krško in s tem prispevala h kakovostnemu izvajanju vzgojno-izobraževalnih
vsebin ter prijetnemu bivanju učencev in zaposlenih.
Ravnateljica Valentina Gerjevič
in kolektiv OŠ Jurija Dalmatina Krško
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Vizija šole
V varnem učnem okolju razvijamo odgovorno, strpno in spoštljivo osebo,
obogateno s širokim znanjem.

Poslanstvo šole
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.

Prednostne naloge šole:
o
o
o
o
o
o
o

naj znanje postane vrednota,
izboljšati funkcionalno pismenost učencev,
razvijati odgovornosti,
spodbujati ustvarjalnost učencev,
krepiti dobre medsebojne odnose, spoštovanje,
spodbujati delovanje za zdrav način življenja in
okrepiti ekološko naravnanost šole.

Novosti šolskega leta 2016/17
Pouk obveznega predmeta angleščina v 2. razredu.
Pouk neobveznih izbirnih predmetov v 6. in 9. razredu.

Nadaljevali bomo s/z:
o razvijanjem učnih in delovnih navad učencev (poudarek na rednem opravljanju
domačih obveznosti, skrbi za urejenost šolskih potrebščin …),
o odgovornostjo vseh deležnikov na šoli (učenci, strokovni delavci, starši in ostali
zaposleni),
o izvajanjem vzgojnega načrta šole, pravil šolskega reda,
o osveščanjem pomena branja in navduševanja za branje,
o spodbujanjem zdravega in kulturnega prehranjevanja,
o delom z nadarjenimi učenci,
o širjenjem in poglabljanjem ekološke ozaveščenosti vseh na šoli,
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 razvijanjem dobrih medsebojnih odnosov, v katerih bodo prevladovali strpnost,
spoštovanje drugačnosti, prijazna verbalna in neverbalna komunikacija,
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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 …),
o širjenjem in poglabljanjem znanja računalniške pismenosti in ozaveščanjem o
nevarnostih svetovnega spleta – Varna raba interneta,
o izvajanjem programa slovenske mreže zdravih šol, kjer bomo posvečali enakovredno
skrb za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje – To sem jaz,
o partnerstvom med šolami (Preštice).
V šolskem letu 2016/17 bomo v sodelovanju z Občino Krško dan šole združili z otvoritvijo
prenovljene šole. Hkrati bomo obeležili tudi 45 let OŠ Jurija Dalmatina Krško. Prireditev bo v
popoldanskem času.
V okviru 45 let šole bomo pripravili različne dogodke za učence, starše, zaposlene in občane.

POMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE
Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško je dokument, ki obsega program
življenja in dela šole v šolskem letu 2016/17. Je dokument, ki je vodilo njenega delovanja in
je zasnovan na osnovi analize preteklega šolskega leta, s cilji novega. Pri tem je potrebno
upoštevati vse novosti novega šolskega leta, kadrovske, prostorske ter materialne pogoje.
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.

LDN je zasnovan na podlagi:
o Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
o Zakona o osnovni šoli,
o Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli,
o Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli,
o Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole,
o Pravilnika o normativih in standardih v osnovni šoli,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

smernic za delo v osnovni šoli,
kadrovskih, materialnih in prostorskih pogojev,
programa dela strokovnih aktivov,
programa dela z oddelčno skupnostjo (razredniki),
programa dela skupnosti učencev šole (vodja skupnosti),
učnih načrtov in letnih priprav učiteljev za vzgojno izobraževalno delo (učitelji),
načrta izobraževanj strokovnih delavcev (ravnatelj, strokovni delavci),
programa dela šolske svetovalne službe (svetovalne delavke),
načrta dela šolske knjižnice in knjižničarja (knjižničarki),
programa mentorjev interesnih dejavnosti, tekmovanj, projektov … (nosilci
dejavnosti),
programa poklicnega usmerjanja (pedagoginja),
načrta hospitacij ravnatelja (ravnatelj),
ugotovitev uspešnosti šole v preteklih letih,
neposrednega sodelovanja staršev,
sodelovanja z zunanjimi sodelavci,
sodelovanja z okoljem …

Cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli):
o zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
o spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega
in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
o omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
o pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
o vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe,
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega
okolja, prihodnjih generacij;
o razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske
odgovornosti;
o vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
o vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
o razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
o razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem
jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem
in madžarskem jeziku;
o razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
o razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja;
o doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
o razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del
ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
o razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti
in ustvarjalnosti učenca.
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PODATKI O ŠOLI
Telefon:

07 49 11 300

Faks:

07 49 11 323

Internet:

http://www.oskrsko.si

E-Mail:

o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

Davčna št.:

SI25512030

Poslovni račun:

01100-6000030869

Ravnateljica:

Valentina Gerjevič

valentina.gerjevic@guest.arnes.si

07 49 11 301

Pomočnici
ravnateljice:
Poslovna
sekretarka:

Urška Breznikar
Andreja Budna

urska.breznikar@guest.arnes.si
andreja.budna@guest.arnes.si

07 49 11 302

Renata Županc

renata.zupanc1@guest.arnes.si

07 4911 300

Računovodkinja:

Metka Pavlič

metka.pavlic@guest.arnes.si

07 49 11 303

Marta Kožar
Urška Katić

marta.kozar@guest.arnes.si
urska.katic@guest.arnes.si

07 49 11 307
07 49 11 317

Jožica Škrlec
Dora Cesar Pavlin

jozica.skrlec@guest.arnes.si

Jožica Libenšek

knjigovodstvo.jdalmatina@guest.arnes.si

07 49 11 304

Andreja Slivšek
Sanja Valenčak
Rudi Založnik
Jože Sternad
Irena Grmšek
Milena Mirt

andreja.slivsek@gmail.com
sanja.valencak@gmail.com

07 49 11 320

Andreja Pavkovič

andreja.pavkovic@gmail.com

07 49 11 312

Boris Fekonja, dr.

zza.fekonja@siol.net

07 49 01 790

Andreja Rihter

andreja.rihter1@guest.arnes.si

07 49 11 300

Aleš Volčanšek

ales.volcansek@nek.si

031 319 074

Šolska
svetovalna
služba:
pedagoginja:
pedagoginja:
Šolska knjižnica
knjižničarki:
Šolska prehrana:
knjigovodstvo:
Vodja šolske
prehrane:
Hišnika:
Čistilki:
Glavna kuharica:
Šolska zobna
ambulanta:
Predsednica
Sveta šole:
Predsednik
Sveta staršev:

07 49 11 305

040 275 162
031 297 705
041 526 016
041 203 580
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Ostali delavci šole
Šolska kuhinja:
kuharji

Andreja Pavkovič, Martina Bljeta, Branka Grmšek, Mihaela
Omerzel, Silvester Plevnik, Natan Simonišek

kuhinjski pomočniki

Janja Arh, Jelena Kopren, Tina Žveglič

organizatorka dela v kuhinji

Andreja Slivšek

Čistilke

Zdravka Bahčič, Anica Bosina, Metka Fabjančič, Irena
Grmšek, Jerneja Kemperl, Milena Mirt, Branka Kodrič,
Radenka Mlakar, Mihaela Žitnik, Irena Jeler, Ivanka Sotošek

Hišniki

Rudi Založnik, Jože Sternad, Marjan Kodrič

Delavci preko javnih del:
učna in druga pomoč

Ana Peruci

informiranje

Marko Ivanšek

Poslovni čas in uradne ure
Šola posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, in sicer:
o jutranje varstvo od 6.00 do 8.00;
o redni pouk od 8.20 do 14.20;
o podaljšano bivanje od 11.50/12.40 do 16.00.
Delovni čas tajništva, ravnateljice in pomočnic ravnateljice je od 7.00 do 15.00.
Uradne ure so med 7.00 in 9.00 ter med 13.00 in 14.00 (za zaposlene tudi med glavnim
odmorom).
Delovni čas strokovnih delavcev je med 7.00 in 15.00 (v jutranjem varstvu od 6.00, v oddelkih
PB do 16.00 in dežurstvo, ki traja do 16.30).
Delovni čas hišnika je od 6.00 do 14.00.
Delovni čas kuharic je od 5.00 do 15.30.
Delovni čas čistilk je od 6.00 do 14.00 ter od 14.00 do 22.00.
Delovni čas ostalih zaposlenih je od 7.00 do 15.00.
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Podatki o ustanovitelju
Ustanoviteljica OŠ Jurija Dalmatina je Občina Krško.

Šolski okoliš
Šolo obiskujejo učenci krajevnih skupnosti Krško, Zdole, Dolenja vas, Gora, Spodnji Stari Grad
in Spodnja Libna.

Šolski prostor
Obsega šolsko stavbo, dvorišče, šolska športna igrišča, šolske zelenice, šolsko avtobusno
postajališče in šolske dovozne poti.
V času prenove šole bo pouk za učence od 6. do 9. razreda in za oddelek 5. č organiziran na
lokacijah izven šole (Mladinski center Krško, Fakulteta za logistiko in energetiko, Gasilski dom
Krško, učilnica nad staro lekarno, učilnice nad delavnicami, Glasbena šola Krško).
V vseh šolskih prostorih veljajo Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Jurija Dalmatina Krško, s
katerim bodo učenci seznanjeni na uvodnih razrednih urah.
Pravila veljajo tudi pri vseh šolskih dejavnostih, ki se izvajajo izven rednega pouka in šolskega
prostora.

Organizacijska shema šole
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje
otrok od 1. do 9. razreda. Pouk poteka v eni zgradbi v dopoldanskem času (letos zaradi
prenove v jesenskem času v večih zgradbah). Približno polovica učencev je vozačev, ki se
vsak dan v šolo pripeljejo s šolskimi avtobusi in kombiji.
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, za učence od 1. do 5. r. podaljšano
bivanje, za vse učence - vozače - varstvo učencev; tudi za tiste, ki čakajo na izbirni predmet.

Organi upravljanja in strokovni organi šole
Ravnateljica: Valentina Gerjevič
Pomočnici ravnateljice: Urška Breznikar, Andreja Budna
Svet šole:
o predstavniki ustanovitelja: Miloš Kukovičič, Dušan Šiško, Miroslav Vidmar;
o predstavniki staršev: Mateja Cvetkovič, Aleš Volčanšek, Vesna Mirt;
o predstavniki delavcev šole: Andreja Rihter, Bojana Dimc, Zorica Kerin, Nataša Škrabar,
Helena Drakulić.
Strokovni organi šole:
učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi.
Učiteljski zbor sestavljajo učitelji, svetovalni in strokovni delavci šole. Zbor obravnava
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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.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
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 …
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 …
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 nakup novih učil in opreme …

Svet staršev (člani in njihovi namestniki)
Svet staršev sestavljajo starši učencev šole iz vsakega oddelka po en predstavnik in njegov
namestnik. Predlagajo ga starši oddelka. Le ta se redno udeležuje vseh sej sveta staršev in
zastopa predloge, pripombe, pohvale večine staršev oddelka.
predstavnik
1. a TOMAŽIČ TOMAŽ
1. b KLEMENČIČ DANIJELA
1. c URŠIČ METKA
1. č DELAGIĆ ARIJANA

namestnik predstavnika
CEDILNIK TANJA
UNETIČ JOŽICA
VUČANJK MELITA
RAČNIK PUŠNIK NINA

2. a IBRAČEVIĆ TATJANA
2. b MOLAN TOMISLAV
2. c RADIŠEK BILJANA
2. č LEVAK MELITA

ODLAZEK MATJAŽ
SMOLEJ UČAKAR URŠA
NINKOVIČ SAŠA
URBANICA MARIJA

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

HLEBEC DAMJAN
TOMŠE ALEKSANDER
FINK DIMEC MARTINA
DIMIČ DAVORIN

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

RADEJ MOJCA
ZORKO ALEŠ
RAČIČ KOZMUS ALEKSANDRA
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5. a
5. b
5. c
5. č

VOLČANŠEK ALEŠ
VALENTINC DUŠAN
ŠPILER ANA
HABINC PRIMOŽ

RESNIK BRIGITA
LENIĆ IVAN
POMPE TEJA
BUBNJIČ ŠPELA

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

IVANOVIČ MARIČIĆ SANDRA
JAKŠA SEBASTJAN
GERMEK RAJKO

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

KOCJAN BRIGITA
HALILOVIĆ MIRSADA
VRISK MARIJA

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

VOLČANŠEK ALEŠ
KERIN KLEMEN
GOLJA POLONA

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

ŠRIBAR ERAZEM
GORJAN ALENKA
TRAMPUŠ BOJAN

Skupnost učencev
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, predstavniki razrednih skupnosti pa so združeni
v šolsko skupnost. V skupnosti šole učenci uveljavljajo svoje pravice in interese.
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.
V šol. letu 2016/17 jih bosta vodili mentorici Maja Mirt Jakše in Simona Žarn. Izvršilni organ
skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost
učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.
Na otroškem parlamentu je vsako leto obravnavana tema, ki so jo učenci celotne Slovenije
izbrali na nacionalnem otroškem parlamentu. Tema otroškega parlamenta v šolskem letu
2016/17 je OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI.
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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 učenci izvajajo raziskave, izdelujejo plakate, pišejo spise,
organizirajo okrogle mize in vodijo debate. Postavljajo si aktualna vprašanja in skušajo
poiskati rešitve.
Predstavniki šolskega parlamenta zastopajo šolo na otroškem občinskem parlamentu v
Krškem, kjer na razpravi podajo tehtne argumente in dokažejo svoje govorniške vrline.
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.

Število učencev na dan, 1. 9. 2016
RAZ.
1. A
1. B
1. C

M
12
9
10

Ž
10
12
11

SKUPAJ
22
21
21

VOZAČI
5
3
7

OPB
22
20
21

RAZ.
6. A
6. B
6. C

M
10
11
12

Ž
13
14
14

SKUPAJ
23
25
26

VOZAČI
6
12
14

1. Č

9

12

21

6

20

VI.

33

41

74

32

I.

40

45

85

21

83

2. A
2. B
2. C

12
13
12

14
13
13

26
26
25

11
8
5

26
25
24

7. A
7. B
7. C

13
12
13

10
10
13

23
22
26

15
11
7

2. Č

12

13

25

5

25

VII.

38

33

71

33

II.

49

53

102

29

100

3. A
3. B
3. C

11
14
11

11
10
12

22
24
23

14
13
8

22
23
21

8. A
8. B
8. C

14
15
14

10
9
10

24
24
24

8
8
12

3. Č

11

11

22

8

20

VIII.

43

29

72

28

III.

47

44

91

43

86

4. A
4. B
4. C

16
17
17

12
10
11

28
27
28

13
10
14

23
13
20

9. A
9. B
9. C

15
17
13

12
10
13

27
27
26

13
7
13

IV.

50

33

83

37

56

IX.

45

35

80

33

5. A
5. B
5. C
5. Č

11
12
9
11

14
11
12
11

25
23
21
22

8
12
13
12

10
3
11
19

VI. - IX.

159 138

297

126

91
452

45
175

43
368

I. - IX.

388 361

749

301

V. 43 48
I. - V. 229 223
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Učenci vozači na dan, 1. 9. 2016

Zdole
Dolenja vas
Pijavško
Gora
Krško
Sremič
Narpel/Trška gora
Lomno
Bučerca/Kremen
Anovec

Št. učencev
SKUPAJ
69
75
18
31
37
8
29
14
7
13

Skupaj

301

RELACIJA:

ORGANIZACIJA POUKA NA ŠOLI
V šolskem letu 2016/17 šolo obiskuje 749 učencev. Na šoli imamo 31 oddelkov ter 13
oddelkov podaljšanega bivanja.

Šolski zvonec
razredna stopnja (1.–5. r.)

predmetna stopnja (6.–9. r.)

jutranje varstvo

6.008.00

predura

7.308.15

predura

7.308.15

1. ura

8.209.05

1. ura

8.209.05

glavni odmor-malica

9.059.25

2. ura

9.109.55

2. ura

9.2510.10

glavni odmor-malica

9.5510.15

3. ura

10.1511.00

3. ura

10.1511.00

4. ura

11.0511.50

4. ura

11.0511.50

5. ura

11.5512.40

5. ura

11.5512.40

6. ura

12.4513.30

6. ura

12.4513.30

7. ura

13.3514.20

podaljšano bivanje 11.55/12.4516.00
dežurstvo

16.0016.30

ZAJTRK za učence 1. in 2. razreda je ob 7.00.
POPOLDANSKA MALICA za učence v OPB je od 14.00 do 14.15.
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ČAS ZA KOSILO:
o učenci razredne stopnje: od 11.55 do 14. ure.
o učenci predmetne stopnje: od 13.00 do 14.45 ure.
o učenci, ki so vključeni v OPB in so prijavljeni na kosilo, gredo na kosilo po časovnem
razporedu skupine.

Izmenskost pouka
Pouk poteka na predmetni stopnji, delno tudi na razredni, izmenično po dveh urnikih
(turnusih), ki se menjujeta tedensko.

PREDSTAVITEV OBVEZNEGA PROGRAMA
V šolskem letu 2016/17 bomo realizirali 191 dni pouka (9. razred185 dni). Med dneve
pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi,
celodnevne ekskurzije itd.

1. vzgojno-izobraževalno obdobje (1., 2. in 3. razred)
o V 1. razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica. Ista učiteljica poučuje učence še v 2.
razredu.
o Znanje učencev se v prvem in drugem razredu ocenjuje opisno, v tretjem razredu
številčno.
o V 1. razredu imajo prijavljeni učenci dve uri tedensko neobvezni izbirni predmet
angleščino. Znanje se ocenjuje opisno.
o Letos vstopa v 2. razred obvezni predmet angleščina. Izvajal se bo dve uri tedensko.
Znanje se ocenjuje opisno.
o Učenci 3. razreda imajo dve uri pouka angleščine na teden, ki ga financira Občina
Krško. Pouk poteka po metodah, primernih za to starostno stopnjo otrok. Znanje ni
ocenjeno.
o Pri uri pouka športa v 2. in 3. razredu bosta pouk eno uro tedensko izvajala učitelj
športa in razredničarka (financirano iz Šolskega sklada).
o Učenci od 1. do 5. razreda imajo eno uro športa v obliki plavanja v šolskem bazenu
(financirano s strani Občine Krško).
o Za prijavljene učence je po pouku organizirano podaljšano bivanje, za učence 1.
razreda jutranje varstvo.
o Učenci 2. in 3. razredov so vključeni v jutranje varstvo in varstvo vozačev. Zaradi
večjega števila učencev v jutranjem času bomo organizirali različne interesne
dejavnosti ter dodatni in dopolnilni pouk.
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2. vzgojno-izobraževalno obdobje (4., 5. in 6. razred)
o
o
o
o

Učence poučujejo razredni in predmetni učitelji.
Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.
Učenci 4., 5. in 6. razreda se lahko prijavijo k neobveznim izbirnim predmetom.
Za učence 4. in 5. razreda šola organizira podaljšano bivanje ter za učence vozače
pred in po pouku varstvo.
o Konec drugega triletja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja
pri slovenščini, angleščini in matematiki. Preverjanje je za učence obvezno.

3. vzgojno-izobraževalno obdobje (7., 8. in 9. razred)
o Učence poučujejo predmetni učitelji.
o Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.
o V 7. razredu poteka pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki enkrat tedensko oz.
največ ¼ ur v manjših učnih skupinah.
o V 8. in 9. razredu poteka pouk pri slovenščini in angleščini ter matematiki v manjših
učnih skupinah.
o 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.
o Učenci 7., 8. in 9. razreda se lahko prijavijo tudi k neobveznima izbirnima
predmetoma: nemščina in francoščina.
o Za učence, ki v šolo prihajajo s šolskimi prevozi, je organizirano varstvo vozačev.
Učenci, ki niso vozači, v šolo prihajajo tik pred pričetkom pouka.
o Ob koncu 9. razreda je za vse učence obvezno nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto posebej določi
minister za izobraževanje, znanost in šport. Na naši šoli bo tretji predmet šport.

Razredna ura
Razredna ura za učence od 4. do 9. razreda bo ob ponedeljkih, 1. turnus, v času predure. V
tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Zdrave šole in nekaj ur posvetili temi  To
sem jaz.

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
Fritz Perls
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Vir:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf
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Predmetnik 9-letne osnovne šole (od 1. do 5. razreda):
RAZRED
PREDMET
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik  angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Spoznavanje okolja
Naravoslovje in tehnika
Gospodinjstvo
Šport
Neobvezni izbirni predmet
Oddelčna skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Število predmetov
Tedensko ur pouka
Tedni pouka

1. razred
tedensko
6
4
/
2
2
/
3
/
/
3
2
/
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
22
35

2. razred
tedensko
7
4
2
2
2
/
3
/
/
3
/
/
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
7
23
35

3. razred
tedensko
7
5
2
2
2
/
3
/
/
3
/
/
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
7
24
35

4. razred
tedensko
5
5
2
2
1,5
2
/
3
/
3
2/1
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
8
26
35

5. razred
tedensko
5
4
3
2
1,5
3
/
3
1
3
2/1
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
9
27
35

Predmetnik 9-letne osnovne šole (od 6. do 9. razreda):
RAZRED
PREDMET
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik  angleščina
Drugi tuji jezik  nemščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska
kultura in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmet 1

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

tedensko
5
4
4
/
1
1
1
1

tedensko
4
4
4
/
1
1
2
2

tedensko
3,5
4
3
/
1
1
1,5
2

tedensko
4,5
4
3
/
1
1
2
2

/

1

1

/

/
/
/
2
2
1,5
3
/

/
/
/
3
1
/
2
2/1

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

2
2
2
/
/
/
2
2/1
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Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Oddelčna skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Število predmetov
Tedensko ur pouka
Tedni pouka

/
/
0,5 (1)
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
11
26
35

1
1
0,5 (1)
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
12 do 14
29,5
35

1
1
0,5 (1)
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
14 do 16
30
35

1
1
0,5 (1)
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
13 do 15
30
32

Obvezni izbirni predmeti
V 7., 8. in 9. razredu učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi
tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje šolo z javno veljavnim programom (npr. glasbeno
šolo), je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
Na osnovi ponudbe v tem letu izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete:
Predmet
Francoščina I
Francoščina II, III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II, III
Poskusi v kemiji
Šolsko novinarstvo
Vzgoja za medije – radio
Rastline in človek
Obdelava gradiv  les
Obdelava gradiv  umetne snovi
Načini prehranjevanja
Sodobna priprava hrane
Urejanje besedil
Multimedija
Računalniška omrežja
Izbrani šport  odbojka
Izbrani šport  nogomet
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Ples

Št. skupin
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
3
2
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Poučuje učitelj
Simona Žarn
Simona Žarn
Nina Berkopec/Barbara Lapuh
Danica Pozvek Vidmar
Danica Pozvek Vidmar
Metka Štih
Metka Štih
Urška Erjavšek
Jožica Škrlec
Sonja Bračun
Marjetka Varlec
Danica Pečnik
Danica Pečnik
Sanja Valenčak
Sanja Valenčak
Maja Bregar
Maja Bregar
Maja Bregar
Špela Poznič
Zvonimir Lorenci
Zvonimir Lorenci
Anton Zakšek
Nina Trantura
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Strokovni delavci šole
RAZREDNA STOPNJA
Učitelj
Alenka Mesarič, Marija Gošek
Suzana Pacek, Dragica Luskovec
Marjetka Osetič, Marinka Vončina
Monika Habinc Rostohar, Mojca Andrijaševič
Valerija Zierer Maver
Marija Meh
Martina Sinkovič
Bernarda Moškon
Tanja Štokar
Helena Baškovič
Metka Podgoršek
Bojana Dimc
Boža Jankovič
Karmen Zakšek
Mirjana Stojanovič
Helena Drakulić
Katja Volčanjk
Marija Žgavc
Nataša Pleteršnik
Andrej Škafar
Tjaša Kodrič
Barbara Lapuh/Nina Berkopec, Tanja Medvešek
Hočevar, Andreja Rihter, Rebeka Žnideršič
Zvonimir Lorenci, Špela Poznič, Anton Zakšek,
Nina Trantura, Peter Toporišič
Nataša Škrabar, Urška Katić, Bernarda Kunej,
Anamarija Merljak, Polona Medved,
Renata Kocjan, Dragana Žunič, Marta Kožar,
Nadja Koštomaj, Bojan Mesarič
Mojca Andrijaševič (JV), Andrej Škafar (JV),
Marija Gošek, Dragica Luskovec, Marinka Vončina,
Živa Balog/Nina Steinbacher (JV), Nina Facković,
Urška Breznikar, Bernarda Kunej,
Anamarija Merljak, Maja Mirt Jakše,
Damjana Mlakar, Mateja Cizerle, Nina Trantura,
Simona Žarn, Polona Medved, razredničarke

Šolsko leto 2016/2017

Poučuje
Razrednik
razredni pouk
1. a
razredni pouk
1. b
razredni pouk
1. c
razredni pouk
1. č
razredni pouk
2. a
razredni pouk
2. b
razredni pouk
2. c
razredni pouk
2. č
razredni pouk
3. a
razredni pouk
3. b
razredni pouk
3. c
razredni pouk
3. č
razredni pouk
4. a
razredni pouk
4. b
razredni pouk
4. c
razredni pouk
5. a
razredni pouk
5. b
razredni pouk
5. c
razredni pouk
5. č
plavanje 1.5. r., šport,
jutranje varstvo
angleščina 1.3. r.
angleščina na razredni stopnji
šport

IUP/SUP/DSP

jutranje varstvo in podaljšano
bivanje
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PREDMETNA STOPNJA
Učitelj
Sonja Bračun
Tanja Medvešek Hočevar
Nataša Škrabar
Špela Poznič
Danica Pečnik
Rebeka Žnideršič
Maja Mirt Jakše
Urška Erjavšek
Simona Žarn
Marjetka Varlec
Damjana Mlakar
Zorica Kerin
Andreja Rihter
Irena Hictaler Simončič
Klavdija Bračun Volčanšek
Bernarda Kunej
Bojan Mesarič
Stojanka Grilc
Andreja Budna
Lidija Blaževič
Rok Černelič
Danica Pozvek Vidmar
Metka Štih
Sanja Valenčak
Anton Zakšek
Zvonimir Lorenci
Andrej Škafar
Maja Bregar
Marta Kožar
Urška Katić
Anamarija Merljak
Polona Medved
Dora Cesar Pavlin
Jožica Škrlec

Poučuje
slovenščina
angleščina
matematika
šport
likovna umetnost, tehnika in tehnologija
angleščina
zgodovina, domovinska in državljanska
kultura in etika
kemija, naravoslovje
domovinska in državljanska kultura in etika
biologija, naravoslovje
glasbena umetnost
zgodovina
angleščina
slovenščina
slovenščina
slovenščina
matematika
matematika
matematika
geografija
fizika, tehnika in tehnologija
nemščina
likovna umetnost
gospodinjstvo, vodja šolske prehrane
šport
šport
šport
računalnikar
šolska svetovalna delavka
šolska svetovalna delavka
socialna pedagoginja  DSP
inkluzivna pedagoginja  DSP
knjižničarka
knjižničarka

Razrednik
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c

Preverjanje in ocenjevanje znanja
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja strokovni delavci upoštevajo Pravilnik o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.
V šolskem letu 2016/17 sta dve ocenjevalni obdobji. Starši so o uspehu svojega otroka pisno
obveščeni po prvem ocenjevalnem obdobju, le v 1. razredu se v prvem ocenjevalnem
obdobju učenčevo znanje ne ocenjuje. Drugo ocenjevalno obdobje se zaključi s spričevali.
Šolsko leto 2016/2017
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Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki,
projektno delo ter govorni nastopi učencev.
Učitelj spremlja in ugotavlja napredek učenca in o tem sproti obvešča starše na govorilnih
urah. Za vodenje dokumentacije pisnih in ustnih ocen uporabljamo e-Asistent.
Starše prosimo, da spremljajo delo otroka in se redno udeležujejo vseh sestankov v šoli.

Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna služba nudi pomoč in podporo učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje
z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri
opravljanju vzgojno izobraževalnega dela. Sodeluje tudi z zunanjimi inštitucijami. Deluje
na različnih področjih šolskega življenja:
o vpisi in izpisi otrok v šolo,
o pomoč učencem z učnimi težavami, s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem,
o skrb za šolsko klimo, kulturo, vzgojo in red,
o skrb za telesni, osebni in socialni razvoj otroka,
o pomoč pri socialno-ekonomskih stiskah družine,
o svetovanje pri karierni orientaciji.
Svetovalni delavki:
o Marta Kožar, pedagoginja
telefon: 07/ 49 11 307, elektronska pošta: marta.kozar@guest.arnes.si
o Urška Katić, pedagoginja
telefon: 07/ 49 11 317, elektronska pošta: urska.katic@guest.arnes.si
Na svetovalni delavki se lahko obračate po telefonu ali elektronski pošti vsak dan od 7. do
14. ure ter v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov.
Za srečanje priporočamo predhodno najavo po telefonu ali elektronski pošti.

Šolska knjižnica
V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter z referenčnim
pogovorom svetujemo pri izbiri gradiva učencem in zaposlenim na šoli. Knjižničarki v okviru
medpredmetnega povezovanja izvajata bibliopedagoške učne ure.
Gradivo je v knjižnici prosto dostopno, spletni katalog pa je dostopen na naslovu:
http://116389.winknj.si/index.php
Knjižnica je odprta za izposojo pred poukom in po njem. Urnik izposoje je objavljen na vratih
knjižnice in na spletni strani šole. Uporabniki knjižnice so dolžni upoštevati knjižnični red, ki
je objavljen na spletni strani šole.
Knjižno gradivo si učenci lahko izposodijo za 2 tedna. Izposojo je mogoče podaljšati za 1
teden (tudi po telefonu). Roka vračila knjigam za domače branje ni mogoče podaljšati.

Šolsko leto 2016/2017
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Učbeniški sklad
Učbeniški sklad je oblikovan in deluje v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških
skladov. Izposoja kompletov učbenikov za posamezni razred 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. Skrbnica učbeniškega sklada
je Jožica Škrlec.

Dnevi dejavnosti
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno
povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi
dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in
organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in
povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih,
uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu
medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem
okolju.
V šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem programu obveznega izobraževanja znese
135 dni, to je več kot 75 % dni, namenjenih pouku v enem šolskem letu. Posamezni dan
dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur.
Deleži posameznih sklopov dejavnosti, ki so določeni na podlagi upoštevanja razvoja otrok
ter zastopanosti predmetnega področja v predmetniku osnovne šole, so naslednji:

Znanje je moč.
Francis Bacon

Šolsko leto 2016/2017
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NARAVOSLOVNI
DNEVI

1. RAZRED

KULTURNI DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

2. RAZRED

KULTURNI DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

3. RAZRED

NARAVOSLOVNI
DNEVI

KULTURNI
DNEVI

Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Pri zdravniku in skrb za zdravjezdravniški pregled
Živalski vrt Ljubljana
Sprejem prvošolcev
Knjižni potepuhi
Praznični december
Slovenski kulturni praznik
Kulturne prireditve
Čez drn in strn – jesenski kros
Jesen vabi, pohod na Kremen
Zimske športne aktivnosti
Orientacija in športna značka
Atletski troboj
Promet
Dekorativni izdelki
Na gradu Sevnica, zaključna
ekskurzija
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Zdravje — zobozdravnik
Čebele
Knjižni potepuhi, Valvasorjeva
knjižnica
Praznični december
Slovenski kulturni praznik
Kulturne prireditve
Čez drn in strn - jesenski kros
Jesen vabi, pohod na Libno
Zimske športne aktivnosti
Razvijam spretnosti
Atletski troboj
Promet
Mestni muzej Krško
Muzej na prostem, Rogatec, zaključna
ekskurzija
Pri zdravniku in skrb za zdravjezdravniški pregled
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Dejavnosti v okviru CŠOD Soča, Tolmin
Dnevi evropske kulturne dediščine
Filmska in gledališka vzgoja
Šolsko leto 2016/2017

18. 11. 2016
26. 4. 2017
V dogovoru z ZD Krško
maj 2017
1. 9. 2016,
19.–22. 9. 2016
23. 12. 2016
7. 2. 2017
23. 6.2017
27. 9. 2016
3. 10. 2016
december/januar
6.–8. 6. 2017
18. 5. 2017
september 2016
december 2016
maj 2017
18. 11. 2016
26. 4. 2017
april 2017
maj 2017
26. 9.–24. 11. 2016
23. 12. 2016
7. 2. 2017
23. 6. 2017
27. 9. 2016
4. 10. 2016
december/januar
6.–9. 6. 2017
18. 5. 2017
september2016
marec 2017
junij 2017

V dogovoru z ZD Krško
18. 11. 2016
26. 4. 2017
5.–7. 6. 2017
7.–9. 6. 2017
5. 10. 2016
20. 12. 2016
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Slovenski kulturni praznik

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

Kulturne prireditve
Čez drn in strn – jesenski kros
Jesen vabi, pohod na Trško goro
Zimske športne aktivnosti
Atletski troboj
Dejavnosti v okviru CŠOD Soča, Tolmin
Naredi sam
Delavnice
Dejavnosti v okviru CŠOD Soča, Tolmin

NARAVOSLOVNI
DNEVI

4. RAZRED

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

5. RAZRED

5. RAZRED

NARAVOSLOVNI
DNEVI

KULTURNI DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Varna raba interneta
Živimo zdravo
Prazniki in praznovanja
Muzej Brežice in kulturna dediščina
Krškega
Kulturne prireditve
Čez drn in strn – jesenski kros
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, muzej Pleterje,
zaključna ekskurzija
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
Šolsko leto 2016/2017

7. 2. 2017
23. 12. 2016,
23. 6. 2017
27. 9. 2016
5. 10. 2016
december/januar
18. 5. 2017
5.–7. 6. 2017
7.–9. 6. 2017

5.–7. 6. 2017
7.–9. 6. 2017
18. 11. 2016
26. 4. 2017
20.–24. 3.2017
24.–28. 10. 2016
23. 12. 2016
10. 5. 2017
7. 2. 2017,
23. 6. 2017
27. 9. 2016
6. 10. 2016
20.–23. 1. 2017
27.–29. 1. 2017
20. 4. 2017
18. 5. 2017
16.–20. 1. 2017
15.–17. 2. 2017
15. 6. 2017
23. 5. 2017
marec 2017
18. 11. 2016
26. 4. 2017
19.–23. 9. 2016
25.–28. 10. 2016
december 2016/ junij
2017
7. 2. 2017
27. 9. 2016
7. 10. 2016
december 2016/
januar 2017
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TEHNIŠKI
DNEVI

6. RAZRED

NARAVOSLOVNI
DNEVI

KULTURNI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

7. RAZRED

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

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
Cerkno – laufarji
Dopoldne ob pravljicah
Dan samostojnosti in enotnosti
Prešernov dan
Dan državnosti
Kolesarjenje po Krškem polju
Orientacija – Grmada
Zimska šola v naravi — smučanje
Atletski peteroboj
Planinski pohod Lisca
Obdelava podatkov
Ogled proizvodnje papirja — Vipap,
Lesni muzej Mozirje, zaključna
ekskurzija
Varna raba interneta
Planetarij in raba teleskopa
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
CŠOD Soča,Tolmin (2 dni)
Dopoldne s Trdino in Levstikom
Filmska vzgoja
Dan samostojnosti in enotnosti
Prešernov dan
Dan državnosti
Pohod — Mohor, Grad Rajhenburg
Alpsko smučanje, drsanje, plavanje
CŠOD Soča,Tolmin (1 dan)
Atletski peteroboj
Kolesarjenje po Posavju
CŠOD Soča, Tolmin (2 dni)
Proizvodnja elektrike
Od programa do robota
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maj 2017
18.5.2017
februar 2017
april 2017
junij 2017
junij 2017
20. 9. 2016
17. 1. 2017
18. 11. 2016
26. 4. 2017
20. 9. 2016
6.–10. 3. 2017
1. 12. 2016
23. 12. 2016
7. 2. 2017
24. 6. 2017
15. 9. 2016
5. 10. 2016
6.–10. 3. 2017
19. 4. 2017
16.6. 2017
5. 4. 2017
21. 10. 2016,
junij
24. 1. 2017
31. 3. 2017
18. 11. 2016
26. 4. 2017
3.–7. 10. 2016
28. 2. 2017
26.1.2017
23. 12. 2016
7. 2. 2017
24. 6. 2017
21. 10. 2016
24. 1. 2017
3. - 7.10.2016
19. 4. 2017
24. 5. 2017
3.–7. 10.2016
16. 3. 2017
14. 4. 2017

27

Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

NARAVOSLOVNI
DNEVI

8. RAZRED

KULTURNI
DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

9. RAZRED

KULTURNI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

Naša prizadevanja za ohranitev
zdravja
V Posavju žuramo brez drog in
alkohola
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Filmska vzgoja
Ljubljana – ogled mesta in prireditve
Dan samostojnosti in enotnosti
Prešernov dan
Dan državnosti
Kolesarjenje, veslanje, lokostrelstvo
Pohod na Ravni log
Alpsko smučanje, drsanje, plavanje
Atletski peteroboj
ŠVK in orientacija
Uporaba tehnike nekoč in danes :
Tehniški muzej Bistra, zaključna
ekskurzija
Predstavitev podjetij in poklicev
Od ideje do končnega izdelka
Postopek pridobivanja jekla —
železarna Štore
Merila za sredino
Naravna bogastva SlovenijePrimorska, zaključna ekskurzija
Prva pomoč
Tradicionalni slovenski zajtrk
Eko dan
Po poteh slovenske osamosvojitve —
Koroška
Filmska vzgoja
Dan samostojnosti in enotnosti
Prešernov dan
Valeta
Kolesarjenje in spust po Krki (v dveh
skupinah)
Pohod na Planino nad Podbočjem
Alpsko smučanje, drsanje, plavanje
Atletski peteroboj
ŠVK in športne igre
Varno v svet prometa
Načini pridobivanja električne
energije
Denar, davki
Uporaba sodobne tehnologije
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8. 3. 2017
26. 1. 2017
18. 11. 2016
26. 4. 2017
16. 3. 2017
18. 11. 2016
23. 12. 2016
7. 2. 2017
24. 6. 2017
6. 9. 2016
6. 10. 2016
24. 1. 2017
20. 4. 2017
31. 3. 2017
maj/junij 2017
31. 1. 2017
28. 10. 2016
1. 12. 2016
3. 4. 2017
16. 9. 2016
1. 12. 2016
18. 11. 2016
26. 4. 2017
14. 4. 2017
17. 1. 2017
23. 12. 2016
7. 2. 2017
15. 6. 2017
7. in 8. 9. 2016
13. 10. 2016
24. 1. 2017
20. 4. 2017
3. 4. 2017
19. 9. 2016
8. 3. 2017
12. 6. 2017
31. 1. 2017
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PREDSTAVITEV RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
Razširjeni program obsega: neobvezne izbirne predmete, jutranje varstvo, podaljšano
bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, tekmovanja, šole v naravi … V te
programe se učenci vključujejo prostovoljno.

Neobvezni izbirni predmeti
Zakon o osnovni šoli določa, da učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo dve uri pouka
neobveznih izbirnih predmetov. V tem šolskem letu so učenci izbrali: nemščino, tehniko,
šport in računalništvo. Učenci morajo pouk, kamor so se prijavili, redno obiskovati. Predmeti
so ocenjeni.

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. Izvajajo jih učitelji šole in zunanji mentorji. Zaželeno je,
da učenec interesno dejavnost obiskuje redno.
ZA UČENCE 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA
ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST

1.

ABC IGRALNICA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ČEBELARSKI KROŽEK
LIKOVNI KROŽEK
MALI KINO
PEVSKI ZBOR
PEVSKI ZBOR
PEVSKI ZBOR
BREZ MEGLE V GLAVI

9.

USTVARJALNICA

10.

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

11.

EKO BRALNA ZNAČKA

12.
13.
14.

LUTKOVNO-DRAMSKI
KROŽEK
PLANINSKI KROŽEK
PRAVLJIČNI KROŽEK

MENTOR
Monika Habinc
Rostohar
Suzana Pacek
Tanja Štokar
Alenka Mesarič
Damjana Mlakar
Damjana Mlakar
Damjana Mlakar
Nataša Pleteršnik
Bojana Dimc, Bernarda
Moškon
Martina Sinkovič,
Valerija Zierer Maver
razredničarke nižje
stopnje
Metka Podgoršek,
Marija Meh
Anton Zakšek
Marjetka Osetič
Šolsko leto 2016/2017

RAZRED ČAS
1.,2.

torek, 7.30

2.,3.
2., 3.
1.
1.
2.
3.
3.

ponedeljek, 7.30
pon., pet. 7.30
sreda, 7.30
sreda, 5. uro
torek, 5. uro
pon., pet., 6. uro
četrtek, 7.30

2. in 3. petek, 7.30
3.

pon., 7.30 in 7. uro;
sreda 7. uro;
petek 7.30

1.,2.,3. po dogovoru
3.

po dogovoru

1.,2.,3. po dogovoru
1.3. ponedeljek, 7.30
29
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

ŠAHOVSKI KROŽEK
PLESNI SVET
KROŽEK ZDRAVE ŠOLE
ROČNODELSKI KROŽEK
IGRE
SPRETNI PRSTKI
ANGLEŠKA BRALNA
21.
ZNAČKA
22.
EKO DETEKTIVI
PRIPRAVA NA CANKARJEVO
23.
TEKMOVANJE

Hilmija Ahmatovič
Nina Trantura
Marjetka Osetič
Boža Jankovič
Bojana Dimc
Helena Baškovič

1.3.
1.3.
3.
3.
3.
1.

tor./pet. 7.30
četrtek, 7.30
torek, 6. uro
sreda, 7.30
petek, 7.30

Tjaša Kerin

3.

po dogovoru

Marija Meh

3.

torek, 7.30

Metka Podgoršek

2., 3.

po dogovoru

ZA UČENCE 4. IN 5. RAZREDA
ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR

RAZRED

ČAS

1.
2.
3.
4.

BRALNA ZNAČKA
ČEBELARSKI KROŽEK
PEVSKI ZBOR
BREZ MEGLE V GLAVI

4., 5.
4., 5.
4., 5.
4., 5.

po dogovoru
torek, 7.30
pon., petek, 6. uro
četrtek, 7.30

5.

EKO BRALNA ZNAČKA

razredničarke
Suzana Pacek
Damjana Mlakar
Nataša Pleteršnik
razredničarke nižje
stopnje
Metka Podgoršek,
Marija Meh
Anton Zakšek
Hilmija Ahmatovič
Marjetka Osetič
razredničarke
Katja Volčanjk
Nataša Škrabar
Helena Drakulić
Boža Jankovič
Mirjana Stojanović
Nataša Š./Nina S.
Janko Kuselj

4., 5.

po dogovoru

4., 5.

po dogovoru

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LUTKOVNO-DRAMSKI
KROŽEK
PLANINSKI KROŽEK
ŠAHOVSKI KROŽEK
KROŽEK ZDRAVE ŠOLE
KOLESARSKI KROŽEK
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
LOGIKA
EKSPERIMENTALNICA
ROČNODELSKI KROŽEK
VESELA ŠOLA
MLADI VRTNARJI
RADIOMATERSKI KROŽEK
ANGLEŠKA BRALNA
ZNAČKA
PRIPRAVA NA
CANKARJEVO
TEKMOVANJE

4., 5.
po dogovoru
4., 5.
4., 5.
četrtek, 7.30
4.
po urniku
5.
četrtek, 7.30
4., 5.
po dogovoru
5.
petek, 6. uro
4., 5.
torek, 6. uro
4., 5.
četrtek, 7.30
4. in 5.
po dogovoru
5.
3. 11. 2016, 5., 6. in 7. uro

učiteljice angleščine

4., 5.

po dogovoru

Bernarda Kunej

4., 5.

sreda, predura

ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA
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ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR

RAZRED

ČAS

1.
2.
3.
4.
5.

BRALNA ZNAČKA
ČEBELARSKI KROŽEK
PEVSKI ZBOR
PLANINSKI KROŽEK
ŠAHOVSKI KROŽEK

6. 9.
6. 9.
6.9.
6.9.

po dogovoru
četrtek, 7.30
tor.,sre.,čet. in petek 7.30
po dogovoru

6.

LOGIKA

6.9.

po dogovoru

7.
8.
9.

VESELA ŠOLA
LIKOVNI KROŽEK
MALI NOGOMET

6. 9.
6.9.
6.9.

četrtek, 7.30
petek, 7.30
četrtek, 7.30

10.

ATLETIKA

6.9.

po dogovoru

11.
12.

KOŠARKA
ODBOJKA

slovenistke
Suzana Pacek
Damjana Mlakar
Anton Zakšek
Hilmija Ahmatovič
Nataša Škrabar/
Maja Bregar
Mirjana Stojanović
Metka Štih
Zvonimir Lorenci
Zvonimir Lorenci,
Anton Zakšek,
Špela Poznič
Anton Zakšek
Špela Poznič

6.9.
6.9.

13.

RADIOMATERSKI KROŽEK

Janko Kuselj

6.9.

14.
15.
16.
17.

ZGODOVINSKI KROŽEK
NOVINARSKI KROŽEK
MALE SIVE CELICE
KAJ VEŠ O PROMETU

6.9.
7.9.
6.9.
5.9.

18.

MLADI VRTNARJI

Maja Mirt Jakše
Jožica Škrlec
Marta Kožar
Nataša Škrabar
Nataša Škrabar/
Nina Steinbacher
Danica Pozvek
Vidmar
Rok Černelič
učiteljice
angleščine

torek, 7.30
torek, 7.30
3.11.2016, 5.,6. in 7. uro 
vpis
četrtek, 7.30
po dogovoru
pon. 7.30, 2. turnus
po dogovoru

6.

po dogovoru

9.

po dogovoru

19. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
20.
21.
22.

FOTO KROŽEK
ANGLEŠKA BRALNA
ZNAČKA
PRIPRAVA NA
CANKARJEVO
TEKMOVANJE

Klavdija B.
Volčanšek

7.9.
6.9.

po dogovoru

6.9.

po dogovoru

Urnik izvajanja interesnih dejavnosti se lahko zaradi števila prijav in organizacije med šolskim
letom spremeni. Vsebine interesnih dejavnosti so predstavljene v katalogu na spletni strani
šole.

Učenje je kot veslanje proti toku: če ne napreduješ, greš nazaj.
Kitajski pregovor

Jutranje varstvo
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Jutranje varstvo je varstvo, organizirano za učence 1. razreda. Izvajamo ga v dveh skupinah.
V času od 6.00 do 8.00 v učilnicah 1. r., strokovnega delavca financira MIZŠ. V jutranjem
varstvu se učenci igrajo sproščujoče in namizne družabne igre, berejo, rišejo, poslušajo
glasbo, pojejo, ustvarjajo ali počivajo. Učencem ponudimo tudi zajtrk.
Vključujejo se prostovoljno s prijavo staršev.

1. skupina
2. skupina
Skupaj

IZ RAZREDOV
1. r.
1. r.

ŠT. VKLJUČENIH UČENCEV
30
30
60

Učenci 2. razredov, ki prihajajo v šolo pred 7. uro, so vključeni v varstvo.

Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa in sodi v razširjeni program
šole. Organizirano je na osnovi prijav staršev in je namenjeno učencem 1.–5. razreda.
Izvajamo ga od konca pouka do 16.00 oz. do 16.30 (dežurstvo). V času PB učencem
zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro psihofizično počutje. Vsebine
se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka ob upoštevanju
interesov, potreb in želja učencev. To omogočajo naslednje dejavnosti: kultura
prehranjevanja (razvijanje spoštljivega in kulturnega odnosa do hrane, primerno obnašanje
pri jedi, pomen zdrave prehrane), sprostitvene dejavnosti (počitek, gibanje na svežem zraku,
prosta igra …), samostojno učenje (navajanje otrok na samostojno opravljanje različnih učnih
aktivnosti, pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč otrok), ustvarjalno preživljanje
prostega časa (likovno ustvarjanje, didaktične igre ...).
1. ura

11.5012.40

2. ura

12.4013.30

3. ura

13.3014.20

4. ura

14.2015.10

5. ura

15.1016.00

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

ŠT. VKLJUČENIH UČENCEV
83
100
86
56
43
368

razred

strokovni delavec  izvajalec

1. a + 1. č

Marija Gošek, Marinka Vončina
Šolsko leto 2016/2017
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

12.

4. b + 4. c

13.

5. a + 5. b + 5. c

Mateja Cizerle
Nina Facković, Marinka Vončina
Maja Mirt Jakše
Dragica Luskovec, Nina Steinbacher
Bernarda Kunej, Mateja Cizerle
Marinka Vončina, Mojca Andrijaševič, Polona Medved
Nina Trantura, Tanja Štokar
Peter Toporišič
Urška Breznikar, Simona Žarn, Bojana Dimc, Helena Baškovič
Anamarija Merljak, Damjana Mlakar, Suzana Pacek
Simona Žarn, Nina Berkopec, Karmen Zakšek, Mirjana Stojanović,
Boža Jankovič
Nina Steinbacher

Sodelovali bodo na natečajih:
o bodi umetnik - 10. mednarodni likovni natečaj- "Igraj se z mano",
o likovni natečaji, ki jih organizira revija Ventilator besed,
o 24. svetovni natečaj otroških risb (Natečaj poteka pod okriljem japonskega
Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport, znanost in
tehnologijo ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.). Teme so:
kmetijstvo, kmetovanje, narava, okolje, ljudje, družina.
Ustvarjanje:
o delavnice v času tedna otroka, DREVO HVALEŽNOSTI,
o jesenska okrasitev šole,
o božično-novoletna okrasitev,
o sodelovanje na eko tržnice …

Šole v naravi
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali
več dni izven prostora šole. Šola opredeli vsebino, izvedbo in financiranje posamezne šole v
naravi v svojem letnem delovnem načrtu. Kot šolo v naravi se štejejo tudi raziskovalni,
športni tabori in podobno. Udeležba otrok je tako kot pri drugih oblikah razširjenega
programa prostovoljna, vendar zaželena.
Šola mora učencu ponuditi program šole v naravi, v času obveznega izobraževanja je dolžna
organizirati vsaj dve.

Na naši šoli organiziramo naslednje šole v naravi:
Športno-naravoslovni vikend učencev 3. razreda
Šolsko leto 2016/2017
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o 3. razred: CŠOD Soča v Tolminu (dve skupini); 5.–9. 6. 2017;
Tek na smučeh za učence 4. razreda
o 4. razred: CŠOD v Planici; 20.–22. 1. 2017 in 27.–29. 1. 2017;
Šola v naravi za učence 5. in 6. razreda (financira Občina Krško)
o 5. razred: letna šola v naravi (6 dni); Nerezine; 8.–13. 6. 2017;
o 6. razred: zimska šola v naravi (5 dni); Cerkno 6.–10. 3. 2017;
Naravoslovni teden
o 7. razred: CŠOD Soča v Tolminu (5 dni); 3.7. 10. 2016.

Tečaji
o
o
o
o

4. razred: učenci opravijo teoretični del kolesarskega izpita in vožnjo na poligonu.
5. razred: učenci opravijo praktični del izpita v obliki vožnje na cesti.
Za učence priseljence organiziramo tečaj slovenskega jezika.
Plavalni tečaj in tečaj privajanja na vodo učenci opravijo v šolskem bazenu v okviru ur
športa.
o 9. razred: po lastni izbiri lahko učenci obiskujejo plesni tečaj, ki ga vodi učitelj športa.

Delo z nadarjenimi učenci
Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja
sodelujejo učitelji od 1. do 9. razreda, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji
strokovnjaki.
Identifikacijo nadarjenih učencev bomo izvedli v 4. razredu. V kolikor je učenec predlagan
kasneje (od 5. do 9. razreda), jo izvedemo naknadno.
Nadarjeni učenci bodo znanja poglabljali v okviru različnih oblik vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti (pouk, dodatni pouk, ekskurzije, interesne dejavnosti, projekti, tekmovanja,
natečaji, prireditve …).
Prav tako bomo zanje organizirali različne druge oblike dela raznovrstnih tematskih področij,
na katere bomo povabili tudi ostale učence.
V tem šolskem letu bo tabor za nadarjene v CŠOD Breženka od 21. do 23. 4. 2017.

Dan šole
V šolskem letu 2016/17 bomo v sodelovanju z Občino Krško dan šole združili z otvoritvijo
prenovljene šole. Hkrati bomo obeležili tudi 45 let OŠ Jurija Dalmatina Krško. Prireditev bo v
popoldanskem času.
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45 let OŠ Jurija Dalmatina Krško
V tem letu bomo ob 45-letnici šole organizirali različne prireditve: za zaposlene, za učence,
starše in občane. O vseh prireditvah vas bomo obveščali preko spletne strani šole in vabil.

Mednarodno sodelovanje
V pomladnem času bomo obiskali naše prijatelje in vrstnike v Prešticah na Češkem.
Sodelovanje temelji na druženju mladih, spoznavanju navad in običajev obeh narodov,
jezika.
Oddelek 3. razreda bo v sklopu pouka angleščine sodeloval v projektu Pomahajmo v svet.
Državo, s katero bomo sodelovali, nam bodo še določili.

Dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualna in skupinska ter
dodatna strokovna pomoč učencem
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja, svoje znanje želijo razširiti in poglobiti. Ti učenci običajno tudi tekmujejo.
Dopolnilni pouk obiskujejo učenci, ki imajo učne težave in potrebujejo dodatno razlago snovi
in pomoč pri učenju.
Učencem od 1. do 9. r. je namenjena 1 ura dopolnilnega oz. dodatnega pouka na oddelek
tedensko. Program dela pripravijo učitelji, ki izvajajo dopolnilni in dodatni pouk.
Dodatni in dopolnilni pouk za učence od 6. do 9. razreda bo objavljen na spletni strani šole in
oglasnih tablah. Izvajajo ga učitelji predmetne stopnje. Na razredni stopnji izvajajo dopolnili
in dodatni pouk razredničarke.
Individualna ali skupinska učna pomoč je namenjena učencem z učnimi težavami ter
nadarjenim učencem. Dodatno strokovno pomoč imajo učenci s posebnimi potrebami
(odločba ZRSŠ).

Tekmovanja iz znanj, športna tekmovanja, projekti, natečaji …
Tekmovanja so del vzgojno-izobraževalnega dela. Cilj je poglabljanje in širjenje znanja.
Učenci se vključujejo v tekmovanja iz znanj, športna in druga tekmovanja. Vključujejo se
prostovoljno. Rezultati tekmovanj iz znanj v 8. in 9. razredu se upoštevajo pri pridobitvi
Zoisove štipendije. Objavljeni bodo na spletni strani šole, najvišje uvrščeni pa tudi v šolskem
glasilu Stopničke.
TEKMOVANJA

ŠOLSKO

PODROČNO
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Tekmovanje iz znanja
logike
Tekmovanje iz znanja
sladkorne bolezni
Tekmovanje iz znanja
biologije za Proteusovo
priznanje
Tekmovanje iz
angleščine za
8. razred
Tekmovanje iz
angleščine za 9. razred

29. 9. 2016

22. 10. 2016

14. 10. 2016

19. 11. 2016

Nataša Škabar
Maja Bregar
Nina Steinbacher

19. 10. 2016

2. 12. 2016

Marjetka Varlec

17. 10. 2016

21. 11. 2016

Tanja Medvešek
Hočevar

21. 3. 2017

Tanja Medvešek
Hočevar

Tekmovanje iz znanja
nemščine za 9. razred
Tekmovanje iz znanja
zgodovine
Tekmovanje iz znanja
slovenščine za
Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz znanja
kemije za Preglova
priznanja
Tekmovanje iz znanja
geografije
Tekmovanje
osnovnošolcev v znanju
fizike za Stefanova
priznanja
Tekmovanje OŠ v
znanju matematike za
Vegova priznanja za
učence od 1.– 9.r.

24. 11. 2016

Tekmovanje v znanju iz
astronomije za
Dominkova priznanja

17. 11. 2016

18. 1. 2017

Danica Pozvek
Vidmar
Zorica Kerin

1. 12. 2016

1. 2. 2017

18. 3. 2017

9. 12. 2016

25. 1. 2017

11. 3. 2017

Klavdija Bračun
Volčanšek

1. 4. 2017

Urška Erjavšek

16. 1. 2016

17. 1. 2016

9. 3. 2017

7. 4. 2017

Lidija Blaževič

9. 2. 2017

17. 3. 2017

8. 4. 2017

Rok Černelič

16. 3. 2017

22. 4. 2017

Helena Drakulič
(5. r.), Nataša
Škrabar (6.,7.r.),
Bojan Mesarič (8.
r.), Maja Bregar
(9. r.)

8. 12. 2016

14. 1. 2017

Rok Černelič

ŠPORTNA TEKMOVANJA

MENTORJI

Mali nogomet
Atletika (kros, ekipno in posamično
tekmovanje)
Košarka
Odbojka
Tekmovanje s kanuji
Rokomet

Zvonimir Lorenci
Špela Poznič, Zvonimir Lorenci, Anton Zakšek
Anton Zakšek
Špela Poznič
Zvonimir Lorenci
Andrej Škafar
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Alpsko smučanje, deskanje na snegu
Akvatlon
Šolski plesni festival

Anton Zakšek, Zvonimir Lorenci
Anton Zakšek
Nina Trantura

V šoli se učenci lahko vključujejo v različne projekte, ki jih izvajamo v okviru rednega pouka,
dodatnega pouka, dela z nadarjenimi …
OSTALA TEKMOVANJA, PROJEKTI IN
NATEČAJI
Dalmatinova značka
Evropa v šoli
Nemška bralna značka
Revije pevskih zborov
Slovenska bralna značka
Likovni in literarni natečaji
Eko kviz
Angleška bralna značka
Čebelarska tekmovanja,
4. 4. 2016 šolsko, 6. 5. 2016 državno
Kaj veš prometu
Male sive celice
Slovenska glasbena olimpiada
Tekmovanje za čiste zobke
Vesela šola
Projekt  Rastem s knjigo
Projekt – Pomahajmo v svet
Cici vesela šola
Frankofonija
Knjižni potepuhi
Nam se rola brez drog in alkohola
Zdrava šola
Eko šola
Shema šolskega sadja
Prometna kača
Tekmovanje Pangeja za učence od 5.8.r.
Mladi genialci za učence 8. in 9. r.

MENTORJI
Klavdija Bračun Volčanšek, Metka Štih
Sonja Bračun
Danica Pozvek Vidmar
Damjana Mlakar
Učiteljice razredne stopnje in slovenistke
Učitelji, ki se prijavijo na natečaj
Valerija Zierer Maver
Anglistke
Suzana Pacek
Nataša Škrabar
Marta Kožar
Damjana Mlakar
Razredničarke od 2.5.r.
Bojana Dimc
Slovenistke
Tjaša Kodrič, Urška Katić
Helena Baškovič
Simona Žarn
Razredničarke od 1.3.r.
Marjetka Varlec
Marjetka Osetič, Špela Poznič
Marija Meh, Urška Erjavšek
Sanja Valenčak, Andreja Slivšek
Nataša Škrabar
Urška Erjavšek

Proslave, prireditve, dejavnosti …
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, Bralna pismenost, Pomahajmo v
svet …).
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Ob koncu šolskega leta bomo izdali šolsko glasilo Stopničke.
Pomembni dogodki, proslave, prireditve:
o Sprejem prvošolcev
o Teden športa
o Teden mobilnosti
o Teden otroka
o Teden kulturne dediščine
o Dalmatinova 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 – otvoritev šole
o Eko dan (eko tržnica)
o Radi pišemo z roko
o Podelitev bralnih značk (angleška, nemška, eko, zlati bralci)
o Pevske revije
o Dogodki ob 45. obletnici šole
o Valeta
o Zaključek šolskega leta in počastitev dneva Državnosti (del KD)

Prevozi, varstvo vozačev
Vozni red avtobusov in šolskih kombijev je objavljen na šolski spletni strani in v matičnih
učilnicah oddelkov. Do brezplačnega prevoza so upravičeni vsi tisti učenci, ki imajo bivališče
oddaljeno od šole več kot 4 kilometre in stanujejo v našem šolskem okolišu ali pa je njihova
pot označena kot nevarna pot.
Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev v času pred poukom in do odhoda vseh
šolskih prevozov.
Učenci morajo upoštevati urnik varstva, ki je v točno določenih prostorih šole. Varstvo
izvajajo dežurni učitelji po določenem razporedu.
o Za učence od 1.–5. r. je varstvo vozačev v učilnicah in v garderobi, v lepem vremenu
tudi na dvorišču šole.
o Za učence od 6.–9. r. je zjutraj varstvo vozačev v jedilnici, v času po pouku v
določenih učilnicah, v lepem vremenu tudi na dvorišču šole.
Naloga učencev je, da se pred in po pouku javijo dežurnemu učitelju. Učenci, vključeni v
varstvo, šole ne smejo zapustiti.
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Varnost učencev in prometna varnost
Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. Le-to bomo dosegli z različnimi aktivnostmi pri
urah pouka in z osveščanjem na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in
varnosti v stavbi šole ter njeni bližnji okolici.
Učenci, mlajši od 7 let, morajo imeti na poti v šolo in iz šole spremljevalca  to je odrasla
oseba ali učenec, starejši od 10 let, če to pisno potrdijo starši. Učenci in učenke 1. razreda
morajo nositi rumene rutke.
Zaradi zagotavljanja varnosti v šoli in izven nje od učencev pričakujemo odgovorno ravnanje,
še posebej, ko se pojavljajo kot udeleženci v prometu. Enako velja tudi za učence vozače. Vsi
učenci morajo upoštevali Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Jurija Dalmatina Krško.
Še posebej bomo pozorni na varnost učencev, ki bodo zaradi prenove šole obiskovali pouk na
lokacijah izven šole.

Zdravstveno varstvo učencev
Šolski dispanzer Zdravstvenega doma Krško v tem šolskem letu načrtuje sistematične
zdravstvene preglede za učence 1., 3., 6. in 8. razreda, za učence 1. in 3. razreda pa tudi
cepljenje. Učenke 6. in 8. razreda bodo cepljene proti virusu HPV.
Posebno skrb bomo namenili negi zob, rednemu želiranju ter zdravstveni vzgoji. Učenci 2.–5.
razreda bodo vključeni v tekmovanje za čiste zobe.
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZDRAVSTVENO-VZGOJNE VSEBINE
Zdrave navade
Osebna higiena
Zdrav način življenja
Preprečevanje poškodb (v okviru naravoslovnega dne)
Zasvojenost (v okviru naravoslovnega dne)
Odraščanje
Pozitivna samopodoba
Medsebojni odnosi
Vzgoja za zdravo spolnost

Predavanja bodo opravile predavateljice ZD Krško v sodelovanju z učiteljicami.

Šolska prehrana
Učencem v šoli ponujamo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak
učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno.
V času prenove šole, učenci predmetne stopnje, jedo malico na različnih lokacijah, v
razredih, kjer se izvaja pouk. Učenci razredne stopnje pa jedo malico na šoli, v matičnih
učilnicah.
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Kosilo jedo vsi učenci v jedilnici šole (urnik izdaje kosil). Za prehrano učencev in učiteljev
skrbijo kuharji v šolski kuhinji ter vodja šolske prehrane.
Čas kosila:
o za učence razredne stopnje od 11.55 do 13.30,
o za učence predmetne stopnje od 13.00 do 15.00.
o
V skladu z Zakonom o šolski prehrani se učenci prijavijo na šolsko prehrano za prihodnje
šolsko leto v mesecu juniju.
V šolski kuhinji smo dosegli kakovostne obroke hrane ob zmerni ceni za zajtrk, malico in
kosilo. Veliko skrb bo potrebno posvetiti kulturi prehranjevanja, opozoriti starše na slabše
prehranjevalne navade in jim predstaviti boljše.
Člani tima bodo v sodelovanju z učenci poskrbeli za objavo jedilnikov na spletu. Ob koncu
šolskega leta bomo izvedli anonimno anketo med učenci o zadovoljstvu s šolsko prehrano in
navadami prehranjevanja.
Cenik prehrane za učence je od 1. 9. 2016 dalje:
MALICA
ZAJTRK
POP. MALICA
KOSILA
KOSILA: DNEVNA
NAROČILA UČENCEV

0,80 EUR
1. RAZRED
0,40 EUR
1. RAZRED
0,40 EUR
1., 2. RAZRED
1,70 EUR
3, 4., 5. RAZRED 1,90 EUR
6, 7., 8., 9. RAZRED 2,10 EUR
1., 2. RAZRED
1,90 EUR
3., 4., 5. RAZRED 2,20 EUR
6.,7., 8., 9. RAZRED 2,40 EUR

V skladu z Zakonom o šolski prehrani starši svoje otroke prijavijo na šolsko prehrano v
mesecu juniju za naslednje šolsko leto.
Do polne subvencije malice oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci, ki se
redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v
Republiki Sloveniji.
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
znaša:
o do 18 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila;
o nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene
kosila;
o nad 30 do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % cene
kosila.
Vloge za subvencijo šolske prehrane staršem ni potrebno vlagati na pristojni CSD, če
razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka. Vlogo za subvencijo šolske
prehrane vložijo le, če nimajo veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka.
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Med šolskim letom lahko starši svojega otroka pisno še dodatno prijavijo na šolsko prehrano.
Prijavo lahko tudi kadarkoli pisno prekličejo.
ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA šolske prehrane:
s telefonskim klicem v knjigovodstvo šole (07/49 11 304) ali v tajništvo šole (07/49 11 300) ali
z elektronskim sporočilom na e-naslov
knjigovodstvo.jdalmatina@guest.arnes.si.
MALICO je potrebno odjaviti en delovni dan prej, in sicer do 12. ure.
KOSILO je potrebno odjaviti do 8. ure tekočega dne.
Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena.
Če je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri različnih tekmovanjih in srečanjih v
imenu šole, obrok zanj odjavi šola  organizator, mentor ali razrednik.
Če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin starši ne morejo pravočasno odjaviti oz. prevzeti
obroka, ima učenec pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.
Starše prosimo, da vse finančne obveznosti poravnavajo sproti. V kolikor imajo težave, naj se
obrnejo na šolsko svetovalno službo.
Jedilniki šolske prehrane bodo objavljeni na spletni strani šole in na oglasni tabli v jedilnici.

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti za zdrav način prehranjevanja
V šolskem letu 2016/2017 bomo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

spodbujali učence k uživanju uravnotežene prehrane,
ozavestili pomen vsakodnevnega uživanja sadja in zelenjave za zdravje učencev,
razvijali primeren, spoštljiv odnos do hrane,
v nižjih razredih navajali učence na pravilno uporabo jedilnega pribora,
navajali učence na kulturno uživanje hrane (uporaba pribora, uživanje hrane v tišini,
higiena pred obrokom in po njem, pravilno ravnanje z odpadki),
navajali učence na pitje vode, nesladkanega čaja in sadnih sokov,
izvedli in predstavili tradicionalen slovenski zajtrk,
se vključili v Shemo šolskega sadja,
na razredni in predmetni stopnji bomo vzgajali in izobraževali učence za odgovoren
odnos do zdravja in okolja ter si prizadevali za razvoj zdravega načina življenja in
varovanja zdravja,
pogosto uživali sezonsko hrano ter več živil lokalne ponudbe (lokalno pridelane vrste
sadja in zelenjave),
spodbujali učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja,
v šolsko prehrano bomo vključevali pestro sestavo jedilnikov,
seznanili učence s priporočili o pogostosti uživanja priporočenih živil,
dali prednost sadju, zelenjavi, kakovostnim ogljikovim hidratom, kakovostnim
beljakovinskim živilom, kakovostnim maščobnim živilom,
učencem z alergijami bomo omogočili dietno prehrano.
Šolsko leto 2016/2017

41

Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

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 o pridobitvi statusa perspektivnega športnika in
perspektivnega mladega umetnika.
Pridobitev statusa predlagajo starši učenca. Predlog z dokazili oddajo starši v šoli, ki jo
učenec obiskuje, do 23. septembra za tekoče leto. Nepopolnih ali prepozno oddanih vlog ne
bomo upoštevali.
Učencu, ki pridobi status, se prilagodijo šolske obveznosti (obiskovanje pouka in druge
dejavnosti, načini in roki ocenjevanja znanja …). Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s
pisnim dogovorom med šolo in starši.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Opravičevanje odsotnosti učencev
Obiskovanje pouka in šolskih aktivnosti je za vsakega učenca obvezno. Če je učenec odsoten
od pouka, mora sam poskrbeti za manjkajočo snov. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
Pisno ali ustno opravičilo je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po
prihodu učenca v šolo. Če razrednik v tem času ne prejme opravičila, šteje izostanek za
neopravičen.
Odsotnost, daljšo od petih dni, ki ni povezana z boleznijo, odobri ravnatelj šole.
V primeru dni dejavnosti ali ekskurzij, za katere je potrebno organizirati prevoz učencev,
morajo o odsotnosti otroka starši najkasneje do 8. ure zjutraj tistega dne obvestiti razrednika
ali tajništvo šole, sicer se jim zaračuna strošek dneva dejavnosti.

Izrekanje vzgojnih ukrepov
Učenci morajo upoštevati Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Jurija Dalmatina Krško. V
kolikor učenec tega ne upošteva, se mu izreče vzgojni ukrep. Postopki izrekanja vzgojnih
ukrepov so zapisani v Vzgojnem načrtu OŠ Jurija Dalmatina Krško.
Postopek vodi razrednik učenca, v primeru hujših kršitev pa ravnatelj šole. Pri vseh primerih
se vključi tudi svetovalna služba, ki opravi razgovore in pomaga pri postopkih.

Šolski sklad
V letu 2006 je bil ustanovljen Šolski sklad Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.
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Namen sklada je pridobivanje sredstev iz prostovoljnih prispevkov posameznih fizičnih in
pravnih oseb. V ta namen je šola odprla račun: 01100-6000030869 sklic 00-291090, na
katerem se zbirajo sredstva.
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 spodbujajo in omogočajo razvojno in raziskovalno dejavnost učencev.
Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je
objavljen na spletni strani šole.

ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2016/2017
S poukom pričnemo v četrtek, 1. septembra 2016. Učenci od 1. do 8. razreda bodo šolsko
leto zaključili v petek, 23. junija 2017, učenci 9. razreda v četrtek, 15. junija 2017.
Prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2016 do 31. januarja 2017
Ocenjevalni konferenci:
o 27. januar 2017 (za učence od 1. do 5. r.)
o 28. januar 2017 (za učence od 6. do 9. r.)
Drugo ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2017 do 15. junija 2017 (za učence 9. r.), in od
1. februarja 2017 do 23. junija 2017 (za učence od 1. do 8. r.)
Ocenjevalne konference:
o 9. junij 2017 (za učence 9. r.)
o 20. junij 2017 (za učence od 1. do 5. r.)
o 21. junij 2017 (za učence od 6. do 8. r.)

Počitnice
o
o
o
o
o
o

jesenske počitnice ...... 2.,3. in 4. november 2016
novoletne počitnice .... 27., 28., 29. in 30. december 2016
zimske počitnice ......... 20.–24. februar 2017
prvomajske počitnice . 28. april 2017
poletne počitnice......... 16. junij–31. avgust 2017 (9. raz.)
poletne počitnice ........ 26. junij–31. avgust 2017 (1.–8. raz.)

Prazniki (pouka prosti dnevi)
o
o
o
o
o
o
o
o

dan reformacije ...........................................
dan spomina na mrtve ................................
božič .............................................................
dan samostojnosti in enotnosti ...................
novo leto ......................................................
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik ...
velikonočni ponedeljek ................................
dan upora proti okupatorju .........................

31. oktober 2016
1. november 2016
25. december 2016
26. december 2016
1. januar 2017
8. februar 2017
17. april 2017
27. april 2017
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o praznik dela ................................................. 1., 2. maj 2017
o dan državnosti ............................................. 25. junij 2017

Informativna dneva za učence 9. razreda
Informativna dneva za vpis v srednje šole bosta 10. in 11. februarja 2017.

Predmetni in popravni izpiti
1. rok za učence 9. razreda: od 16. 6. do vključno 29. 6. 2017.
1. rok za učence 1.–8. razreda: od 26. 6. do vključno 7. 7. 2017.
2. rok za učence 1.–9. razreda: od 18. 8. do vključno 31. 8. 2017.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
1. september 2016

4. maj 2017
8. maj 2017
10. maj 2017
30. maj 2017

30. maj1. junij
2017
31. maj1. junij
2017
6. junij 2017

6.8. junij 2017
7. junij 2017
7. 8. junij 2017
15. junij 2017
16. junij 2017
23. junij 2017

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.
NPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred.
NPZ iz MATEMETIKA za 6. in 9. razred.
NPZ iz TRETJEGA PREDMETA (šport) za 9. razred in
NPZ iz TUJEGA JEZIKA za 6. razred.
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri
NPZ v 9. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse
NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri
NPZ v 6. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse
NPZ v 6. razredu.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev
v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencem 9. razredov.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. r.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencem 6. razredov.
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Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Več informacij najdete na spletni
strani RIC. http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.
V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju
NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela. Temeljni
smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni
delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako
uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti in na tej
podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.
Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem
omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljamo šolsko
delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja
glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi).
Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6.
razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda
pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki
ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je
obvezno za vse učence. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in
se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem
šolskem letu prostovoljno.
Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku
določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi
le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole,
ravnatelja ali posameznega učitelja.
Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima
več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz
obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Le v tem primeru se upošteva tudi dosežek pri NPZju iz slovenščine in matematike, če se učenke, učenci in njihovi starši s tem strinjajo.
Poudariti je treba tudi to, da dosežek pri NPZ-ju pokaže le tisti del znanja učencev, ki ga je
mogoče preveriti pisno.
V njem torej ni upoštevano tisto znanje, ki ga je mogoče preveriti le ustno ali praktično (npr.
govorne sposobnosti, praktično delo), kar učitelji preverjajo in ocenjujejo pri pouku
posameznih predmetov. Dosežek učenca pri NPZ-ju je pomembna dodatna informacija o
kakovosti in trajnosti učenčevega znanja. Zato je pomembno, da se dosežki učencev pri NPZju na šoli analizirajo, da strokovni delavci šole skupaj s starši in učenci razmislijo o uspešnosti
učencev pri posamezni nalogi, se pogovorijo o njihovem načinu reševanja posamezne
naloge, o napredku posameznega učenca in na tej podlagi načrtujejo nadaljnje učenje.

STROKOVNI AKTIVI
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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 naslednji strokovni aktivi:
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. Mateja Cizerle)
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 g. 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. Danica Pečnik)
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. Polona Medved)

DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
Delo ravnateljice
Opravlja dela v skladu z določili Odloka o ustanovitvi Zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško in
veljavno zakonodajo, in sicer na pedagoškem in svetovalnem področju, analitično-študijskem
področju in organizacijsko-materialnem področju.
Njene naloge so:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

načrtuje in pripravlja LDN,
pripravlja poročila,
razporeja delo (sistemizacija del. mest),
pripravlja in vodi konference, sestanke,
spremlja vzgojno-izobraževalno delo,
sodeluje v upravnih organih šole,
sodeluje s strokovnimi delavci, s strokovnimi aktivi,
skrbi za vodenje in urejenost pedagoške dokumentacije,
usmerja medsebojne odnose,
planira in evidentira delo,
skrbi za javna naročila in naročila male vrednosti,
vodi in usmerja ostale zaposlene na šoli (tehnično osebje),
sodeluje s starši (svet staršev, svet šole),
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o sodeluje z občino, ministrstvom, z drugimi zavodi, institucijami in organizacijami, z
društvi, s podjetji,
o se udeležuje različnih prireditev v šoli in kraju,
o opravlja druge naloge.

Delo pomočnic ravnateljice
Opravljata dela v skladu z opredeljenim opisom del in nalog, in sicer:
o skrbita za organizacijo pouka (urniki, nadomeščanja),
o sodelujeta pri načrtovanju in pripravi LDN,
o sodelujeta pri pripravi poročil,
o urejata statistiko,
o nadomeščata ravnateljico v času njene odsotnosti v skladu s pristojnostmi, za katere
ju pooblasti ravnateljica,
o sodelujeta v oblikovanju programov šole in njihovega izvajanja,
o spremljata vzgojno-izobraževalno delo,
o sodelujeta pri organizaciji dela tehničnega osebja,
o pripravljata in organizirata urnike najemnikov v popoldanskem času,
o urejata prevoze učencev,
o sodelujeta s prevoznikom šolskih prevozov,
o se udeležujeta različnih prireditev v šoli in kraju,
o sodelujeta z občino, ministrstvom, z drugimi zavodi, institucijami in organizacijami,
z društvi, s podjetji,
o opravljata druga dela po dogovoru z ravnateljico,
o vodita šolsko dokumentacijo, kroniko.
Pomočnici si delo pomočnika ravnatelja delita. Obe opravljata tudi učno obveznost (Pravilnik
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole). Urška Breznikar 6 ur pouka v
OPB in Andreja Budna 13 ur pouka MAT.

Delo razrednika
Razredništvo določi ravnateljica na osnovi strokovne presoje vodstva šole in šolske
svetovalne službe. Delo razrednika je zahtevno in odgovorno.
Ob zakonsko določenih opravilih razrednik še:
o skrbi za delo v oddelku,
o ureja pedagoško dokumentacijo,
o sestavlja poročila,
o sklicuje in vodi oddelčni učiteljski zbor,
o seznanja učence s pravili šolskega reda, hišnim redom in vzgojnim načrtom,
o sodeluje pri izdelavi in realizira program kulturnih, naravoslovnih in športnih dni,
o spremlja učence na dneve dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi,
o sodeluje v pripravi in izvajanju individualiziranih programov za učence s posebnimi
potrebami in za izvajanje individualiziranih programov za nadarjene učence,
o analizira učni uspeh v razredu in temu primerno ukrepa,
o sodeluje s starši učencev v oddelku,
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o sodeluje s svetovalno službo in drugimi strokovnimi delavci,
o izvaja razredne ure,
o opravlja druge naloge, ki mu jih dodeli ravnateljica šole …

Delo šolske svetovalne službe:
o dejavnosti pomoči,
o razvojne in preventivne dejavnosti,
o dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Sodelovanje z učenci, učitelji, vodstvom šole in starši bo potekalo na naslednjih področjih
dela:
o učenje in poučevanje,
o šolska klima, vzgoja in red,
o telesni, osebni in socialni razvoj,
o šolanje,
o karierna orientacija,
o področje socialno-ekonomskih stisk.

Hospitacije
Hospitacije bomo opravljale ravnateljica in pomočnici ravnateljice. Pri spremljanju pouka bo
poudarek na uvajanju novosti in vključevanju sodobnih, predvsem aktivnih oblik in metod
dela pri pouku ter skrbi za učence z učnimi težavami in za nadarjene. Po hospitaciji se bo
pregledala tudi zakonsko opredeljena dokumentacija učitelja, predvsem Letni delovni načrt
in dnevna priprava na delo.
Ravnateljica bo spremljala načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja, delo kandidatov za
strokovni izpit, delo učencev pri posameznih predmetih in oddelkih, dnevih dejavnosti, šole v
naravi in ostale oblike vzgojno-izobraževalnega dela.
Spodbujali bomo medsebojne hospitacije – zaželeno je, da vsak strokovni delavec v tem
šolskem letu opravi uro hospitacije pri drugem strokovnem delavcu. Spodbujali bomo tudi
timsko in medgeneracijsko sodelovanje.

POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
Šola bo »odprta« za sodelovanje z okoljem – na različnih prireditvah, projektih, tekmovanjih,
natečajih in drugih oblikah dejavnosti:
o Z Občino Krško, z MIZŠ, z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, z okoliškimi šolami
in vrtci, s KS Krško, z Ljudsko univerzo Krško, MC Krško, Valvasorjevo knjižnico, z
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o
o
o
o
o

Glasbeno šolo Krško, s Kulturnim domom Krško, z ZD Krško, s Centrom za socialno
delo, RK Krško, s Policijsko postajo Krško, z JSRS, s podjetjem Kostak Krško …
Z različnimi društvi, s podjetji in organizacijami.
Povezovali in sodelovali bomo z vzgojno-varstvenimi zavodi, zavodi za izobraževanje
osnovnošolske mladine in srednjimi šolami, s fakultetami in inštituti.
Poudarek bo na medgeneracijskem sodelovanju, ki učence uči sobivanja s starejšimi
in mlajšimi ter spodbuja dvig kulture.
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.
Skrb vseh zaposlenih bo, da bo šola prepoznavna na področju športnih, kulturnih in
drugih dejavnosti v domačem in širšem okolju.

Sodelovanje s starši
Šola sodeluje s starši v obliki:
o govorilnih ur (vsak tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 18.00 oz. po razporedu
razrednika),
o roditeljskih sestankov,
o individualnih pogovorov,
o pogovorov s svetovalno službo,
o pogovorov z ravnateljico,
o predavanj za starše.
Roditeljski sestanki:
o 30. 8. 2016, za oddelke od 6. do 9. r. in 5. č; Predstavitev organizacije dela dislociranih
oddelkov;
o 8. 9. 2016, za vse oddelke; Predstavitev dela v šol. l. 2016/17 ter za 7. r.; CŠOD Soča v
Tolminu;
o januar 2017, za 9. r., Pred vpisom v srednje šole;
o 2. 2. 2017, za vse oddelke; Analiza dela ter za 6. r.; Zimska šola v naravi;
o april/maj 2017, 8. r.; Karierna orientacija;
o maj 2017, 3. razred; predstavitev CŠOD Soča v Tolminu;
o maj 2017, 5. razred; predstavitev letne šole v naravi v Nerezinah.
Predavanja za starše:
o 20. oktober 2016: Učenje učenja, za učence in starše skupaj; aktiv strokovnih delavk
DSP, za starše in učence 6. r.;
o 17. november 2016: Šola in družina v skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka;
Zdenka Zalokar Divjak, izr. prof. dr., za starše učencev od 1. do 9. r.;
o 12. januar 2017: Kako postaviti, ohraniti in vztrajati pri postavljanju vzgojnih meja;
Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja, za starše učencev od 1. do 9. r.;
Individualne ure vseh strokovnih delavcev bodo v dopoldanskem času, v tednu govorilnih ur
oz. roditeljskih sestankov. Razpored bo objavljen na spletni strani šole. Starše prosimo za
predhodno najavo.
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Delo sveta šole in sveta staršev
Svet OŠ Jurija Dalmatina Krško se je konstituiral v skladu z zakonodajo 9. 9. 2013, za obdobje
20132017. 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.
Svet staršev se je prav tako konstituiral v skladu z zakonodajo 27. 5. 2013, za obdobje
20132017. V šolskem letu 2016/17 šteje 31 članov. Delo opravlja v skladu s 66. členom prej
imenovanega zakona in se sestaja vsaj dvakrat v šolskem letu.

Skrb za urejenost šole in okolice
V tem šolskem letu bo zaključena celostna prenova šole. Naloga vseh učencev in zaposlenih
bo skrb za urejenost šole in okolice.
Odgovoren odnos do zgradbe in opreme je v tem šolskem letu tudi ena naših prednostnih
nalog.
Skrbeli bomo za:
o urejenost učilnic in vseh prostorov na šoli (pohištvo, stene, radiatorji …),
o ločevanje odpadkov,
o pobiranje smeti v okolici šole,
o razvijanje zavesti o pomenu lepo urejenega in čistega okolja,
o ustrezno opremljenost šolskih prostorov z osnovnimi higienskimi pripomočki.
Dodatno bomo skrbeli za varčevanje pri energiji in za osveščanje otrok ter zaposlenih o
potrebi po varčevanju iz ekoloških in finančnih razlogov. Učenci 5. razredov bodo imeli na to
temo tudi izobraževanje, ki ga izvaja Lokalna energetska agencija Dolenjska-Posavje-Bela
krajina.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH NA ŠOLI
Zaposleni na šoli se bomo v šolskem letu 2016/17 vključevali v različne izobraževalne
dejavnosti. Osnova je Katalog programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za letošnje šolsko leto. Vključevali se bomo v
študijske skupine, v izobraževanje e-šolstva, strokovni delavci, ki poučujejo na predmetni
stopnji pa se bodo vključili v mednarodno izobraževanje MENTEP.
V šolskem letu 2016/17 bomo izvedli usposabljanje Profesionalno etiko v šolah in
Vseživljenjsko karierno orientacijo, ki jo bodo izvajali predavatelji Šole za ravnatelje v okviru
programa Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov.
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MIZŠ je v okviru svojih varčevalnih ukrepov oklestilo sredstva za izobraževanje delavcev, zato
se bomo udeleževali izobraževanj z nižjimi kotizacijami, poskrbeli bomo za lastna
izobraževanja in organizirali skupna tematska izobraževanja v šoli.
Aktivno bomo sodelovali v strokovnih aktivih v šoli. Poleg rednih pedagoških in ocenjevalnih
konferenc se bomo vsi strokovni delavci udeležili tematskih roditeljskih sestankov za starše.
Ravnateljica in pomočnici se bomo udeležile strokovnega srečanja za ravnatelje (november
in april) ter strokovnega srečanja za pomočnike ravnateljev (marec). Redna delovna srečanja
bodo tudi na Zavodu Republike za šolstvo Novo mesto in udeležba na aktivu ravnateljev
krške občine.
MENTEP uresničuje strategijo evropske politike na področju uporabe IKT pri pouku, in
sicer višje kakovosti in inovativnosti učiteljev pri uporabi IKT ter izboljšanje merjenja ravni
digitalne pismenosti pri učiteljih, ki bo primerljivo na evropski ravni. Ob tem pomaga
uresničiti cilje: dvig uporabe IKT pri učenju in poučevanju, vzpostavitev povezave med
evropskimi in nacionalnimi strategijami in uporabljenimi orodji za dosego teh ciljev, krepitev
profesionalnega razvoja učiteljev za uporabo IKT.

SKRB ZA ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU
Na šoli skrbimo za zdravje naših zaposlenih in za stalna izpopolnjevanja iz varstva pri delu in
požarne varnosti. Zaposlene pošiljamo na redne zdravniške preglede v skladu z zakonodajo.
Strokovni delavci aktivno sodelujejo na vseh športnih in ostalih dnevih dejavnosti.
Šola je vključena v projekt Shema šolskega sadja, v projekt Zdrava šola in projekt Eko šola kot
način življenja.
V tem šolskem letu pripravljamo v sodelovanju z ZD Krško naslednje aktivnosti:
o V avgustu 2016 smo imeli predavanje o zdravem življenjskem slogu ter tehnike
sproščanja, ki jih bomo po potrebi tudi ponovili.
o V petek, 23. 9. 2016, od 16.00 do 18.00, za zaključek tedna športa in tedna
mobilnosti, na igrišču pri šoli načrtujemo aktivno popoldne, ki ga pripravljamo skupaj
z ZD Krško (nadaljevanje avgustovskega izobraževanja) – Z gibanjem do zdravja.
Namenjeno je vsem zaposlenim, učencem in staršem. Vsi se bomo lahko udeležili
testa hoje, zdravstveni delavci bodo merili krvni tlak, holesterol in sladkor.
Postavljena bo tudi maketa črevesja – osveščanje o zdravju črevesja.

INVESTICIJE, TEKOČE VZDRŽEVANJE, NABAVA OPREME
IN UČIL
V šolskem letu 2016/17 poteka zadnja 2. faza prenove šole. Prenova učilnic, hodnikov,
atrijev, bazena, stare telovadnice  instalacije, stavbno pohištvo, tla, beljenje … zunanja
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razsvetljava, prenova stopnic, škarpe, asfaltiranje, ureditev potopnega stebrička pri dostopu
k športni dvorani …
Ker bo šola prenovljena, za naslednje obdobje ne načrtujemo večjih investicij, le tekoče
vzdrževanje. Za nabavo opreme in učil imamo na razpolago sredstva, ki jih bomo namenili za
nabavo najnujnejšega, v skladu s potrebami posameznih strokovnih aktivov:
o didaktični material za 1., 2. in 3. vzgojno-izobraževalno obdobje (naravoslovni
kompleti, elektrotehnika, torba z instrumenti, Boom palice, kompleti geometrijskih
teles, geotrikotniki, šestila …),
o nakup doskočišča za sok v višino (blazina),
o ureditev okolice šole (rezanje in sekanje dreves, grmovja …)
o nakup fotokopirnega stroja,
o posodobitev in nakup računalniške opreme,
o posodobitev računalniškega programa za obračun šolskih malic,
o tekoče vzdrževanje (slikopleskarska dela, oprema v kuhinji, popravilo keramike v
garderobi pri telovadnici, popravilo tartana na zunanjih igriščih, vzdrževanje strojev in
računalniške opreme …).

DATUM SPREJEMA LDN OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO
Svet zavoda je na svoji _____ seji, dne _____________, potrdil Letni delovni načrt OŠ Jurija
Dalmatina Krško za šolsko leto 2016/17.

Krško, 27. 09. 2016

Ravnateljica:
Valentina Gerjevič

Predsednica Sveta šole:
Andreja Rihter
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URNIKI, 1.– 3. RAZRED
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URNIKI, 4.– 5. RAZRED, 1. TURNUS
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URNIKI, 4.– 5. RAZRED, 2. TURNUS
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URNIKI, 6.– 7. RAZRED, 1. TURNUS
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URNIKI, 6.– 7. RAZRED, 2. TURNUS

Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

URNIKI, 8.– 9. RAZRED, 1. TURNUS
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URNIKI, 8.– 9. RAZRED, 2. TURNUS

