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1. Podlaga za načrtovanje  

 

Z letnim delovnim načrtom OŠ Gornji Petrovci se načrtuje obseg, vsebina in organizacija 

vzgojno-izobraževalnega dela. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 

2019/20 smo upoštevali: 

 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

• Zakon o osnovni šoli, 

• Zakon o vrtcih,  

• Zakon o delovnih razmerjih, 

• Zakon o zavodih, 

• Zakon o šolski prehrani, 

• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 

• Odredbo o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v 9 – letni OŠ, 

• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9 – letni OŠ, 

• Pravilnik o dokumentaciji v OŠ, 

• Razvojni načrt zavoda, 

• Vzgojni načrt šole, 

• smernice za delo osnovnih šol, 

• okrožnice MIZŠ, 

• strokovne smernice ZRSŠ 

• pripombe, pobude in predloge staršev, učencev in neposrednega družbenega okolja. 

 

Postopek načrtovanja je potekal od začetka koledarskega leta 2019. V mesecu juniju in juliju 

so strokovni aktivi in učiteljski zbor obravnavali analizo vzgojno-izobraževalnih rezultatov za 

šolsko leto 2018/19 ter v razpravi kritično izpostavili dosežene rezultate in jih tudi ocenili. 

Analize so bile dodatna podlaga za načrtovanje dela za šolsko leto 2019/20. 

V mesecu avgustu je učiteljski zbor na predlog ravnatelja sprejel organizacijo vzgojno-

izobraževalnega dela; sestali so se strokovni aktivi ter sprejeli konkretne delovne načrte. 

  

Predlog letnega delovnega načrta obravnavajo: 

• strokovni organi šole, 

• Svet staršev, 

• Svet zavoda, ki ga tudi sprejme. 

 

2. Globalna ocena stanja 

2.1. Materialni pogoji 

Materialni pogoji na Osnovni šoli Gornji Petrovci skupaj z enoto vrtca zadostujejo za nemoteno 

izvajanje programa osnovne šole. Pouk poteka v eni izmeni. Šola in vrtec sta lepo urejena, njuno 

okolico s pomočjo Občine Gornji Petrovci lepo vzdržujemo. V okolici šole imamo veliko 

zelenic, dreves in grmovnic.  

Opremljenost šole z IKT opremo je odlična. Trudimo se, da bi bila izkoriščenost te opreme čim 

večja.  
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Pogoji za izvajanje programa predšolske vzgoje so odlični, saj program predšolske vzgoje 

izvajamo v novi stavbi v neposredni bližini šole. Četrta skupina ima svoje prostore v šoli. 

Obseg vzdrževalnih del se povečuje predvsem v šoli, kakor tudi v okolici šole. 

Novo opremo potrebujemo še v učiteljskih kabinetih, tehnologijo nabavljamo sproti v skladu s 

finančnimi možnostmi in smernicami razvojnega načrta zavoda.  

Izgradnja nove športne dvorane je trenutno težko uresničljiv cilj, zato bomo morali pristopiti k 

sanaciji obstoječe telovadnice. V telovadnici bi bilo potrebno zamenjati stropno konstrukcijo, 

prenoviti obloge, nabaviti zaščito za plezalno steno in obnoviti (zbrusiti) talno oblogo. 

 

2.2. Kadrovski pogoji 

V šolskem letu 2019/20 bodo na šoli poučevali naslednji učitelji: 

• Slavica Balek Haddaoui - zaposlena na OŠ Šalovci, bo pri nas dopolnjevala svojo obvezo 

• Tadeja Bencak Kerčmar 

• Melita Bračko Hakl 

• Barbara Čeh 

• Tilen Matej Červek v deležu 18 % 

• Drago Gašpar 

• Ivanka Grah 

• Josip Gregorec – zaposlen na OŠ Šalovci, bo pri nas dopolnjeval svojo obvezo 

• Martina Horvat – svojo obvezo dopolnjuje na OŠ Šalovci 

• Breda Kerčmar – svojo obvezo dopolnjuje na OŠ Šalovci 

• Bojana Keršič Ružič 

• Zdenka Lainšček – zaposlena na OŠ Šalovci, bo pri nas dopolnjevala svojo obvezo 

• Urška Marčič  

• Kristijan Marinič 

• Brigita Novak – vzgojiteljica 

• Sandra Sukič v deležu 50 % 

• Luka Ščavničar v deležu 50 % 

• Ivana Zidanšek – zaposlena na OŠ Šalovci, bo pri nas dopolnjevala svojo obvezo 

 

Svetovalna delavka, Dušanka Lainšček Grkinič, dopolnjuje svojo delovno obvezo na OŠ 

Šalovci.  

 

Na naši šoli dopolnjujeta svojo obvezo še: 

• specialna pedagoginja, Tadeja Slavic, zaposlena na OŠ IV Murska Sobota in  

• specialna pedagoginja, Maja Vučko, zaposlena na OŠ IV Murska Sobota. 

 

V enoti šole so zaposleni administrativno tehnični delavci:  

• tajnica VIZ 6 – Cvetka Gašpar 

• hišnik – Ludvik Novak 

• dva kuharja – Brigita Šlihthuber in Simon Malačič 

• štiri snažilke – Zdenka Balek, Marija Celec, Elizabeta Polanec in Milena Širovnik 

Mateja Meško je pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja vrtca, ki deluje v sklopu našega 

zavoda.  
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2.3. Prednostne naloge 

Temeljna naloga bo skrb za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Temu cilju bo podrejeno: 

• izboljševanje bralne in informacijske pismenosti učencev, 

• sodelovanje s starši v podporo učenja, 

• formativno spremljanje z elementi vključujoče šole, 

• vzgojno delovanje šole, 

• izvajanje projektov, ki so tesno povezani z izvedbo kurikula. 

 

3. Osnovni podatki 

3.1. Šolski okoliš 

Osnovna šola Gornji Petrovci je samostojni zavod. Ustanovitelj zavoda je Občina Gornji 

Petrovci.  

Šolski okoliš naše šole zajema naslednje vasi: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, 

Križevci, Lucova, Martinje, Neradnovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje, Kukeč in 

Panovci. Navedeni šolski okoliš je hkrati tudi vzgojno-varstveni okoliš.  
 

 

3.2. Organizacija šole 

Pouk v šoli poteka enoizmensko. S poukom začnemo ob 7.50 in zaključimo ob 14.15. Odpiralni 

čas vrtca je od 6.00 do 16.30. 

V okviru zavoda imamo 9 oddelkov v programu osnovne šole in štiri oddelke v vrtcu. 

Podaljšano bivanje imamo sistemizirano v obsegu 2,08 oddelka. Skupine so organizirane 

fleksibilno, saj lahko le na ta način  zadostimo normativom.  

 

3.3. Podatki o učencih 

razred fantje dekleta skupaj 

1. razred 9 9 18 

2. razred 12 8 20 

3. razred 10 5 15 

4. razred 6 6 12 

5. razred 6 7 13 

6. razred 5 7 12 

7. razred 7 6 13 

8. razred 7 5 12 

9. razred 6 4 10 

Šola skupaj 68 57 125 
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3.4. Podatki o strokovnih delavcih 

Ime in priimek Pouk 

 

Število ur na teden Delež obveze Skupna obveza 

Slavica   

Balek Haddaoui 

TJN 2, 3, 4 

N1N 

6 

2 

0,273 

0,091 
0,364 

Tadeja  

Bencak Kerčmar 

2. razred 

RU 2 

dodatni in dopolnilni pouk 

ISP učne težave 

kolesarski izpit 

podaljšano bivanje 

21 

0,5 

1 

0,9 

0,39 

1 

0,955 

0,023 

0,045 

0,041 

0,018 

0,040 

1,122 

Melita  

Bračko Hakl 

1. razred 

RU 1 

dodatni in dopolnilni pouk 

plavalni tečaj 

dramski krožek 

podaljšano bivanje 

20 

1 

1 

0,57 

1 

1 

0,909 

0,045 

0,045 

0,026 

0,045 

0,040 

1,111 

Barbara  

Čeh 

TJN 5 - 9 

knjižnica 

RU 9 

17 

16 

1 

0,773 

0,400 

0,045 

1,218 

Tilen Matej  

Červek 
LUM 6, 7, 8, 9 4 0,182 0,182 

Drago  

Gašpar 

MAT 6 - 8 

FIZ 8 - 9 

TIT 6 - 8 

OGL, SLZ 

SketchUp 

dodatni pouk 

dopolnilni pouk 

12 

4 

4 

2 

1 

0,5 

1 

0,545 

0,182 

0,182 

0,091 

0,045 

0,023 

0,045 

1,114 

Ivanka  

Grah 

3. razred 

RU 3 

dodatni in dopolnilni pouk 

zmanjšana obveza 

22 

0,5 

1 

2 

1,000 

0,023 

0,045 

0,091 

1,159 

Josip  

Gregorec 

ŠPO 6 - 9 

IŠP, ŠSP 

9 

2 

0,409 

0,091 
0,500 

Martina  

Horvat 

OID 

RU 7 

podaljšano bivanje 

ISP - učne težave 

10 

0,5 

13,6 

0,3 

0,25 

0,023 

0,544 

0,014 

0,830 

Breda  

Kerčmar 

SLO 6 - 9 

RU 6 

dodatni in dopolnilni pouk 

ISP - učne težave 

17 

0,5 

1 

0,3 

0,810 

0,023 

0,048 

0,014 

0,894 

Bojana  

Keršič Ružič 

SLO5, MAT 5 

LUM 5 

GOS 5, 6 

DRU 5, NIT 5 

RU 5 

dodatni in dopolnilni pouk 

Vodja prehrane 

ISP - učne težave 

Lego Dacta 

9 

2 

2,5 

6 

0,5 

1 

2,00 

0,5 

1 

0,409 

0,091 

0,114 

0,273 

0,023 

0,045 

0,050 

0,023 

0,045 

1,073 
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Ime in priimek Pouk 

 

Število ur na teden Delež obveze Skupna obveza 

Johann  

Laco 
MAT 9 4 0,182 0,182 

Dušanka 

Lainšček Grkinič 

Svetovalno delo GP 

Jutranje varstvo 

24 

3 

0,6 

0,086 
0,686 

Zdenka  

Lainšček 

NAR 6, 7 

BIO 8 - 9 

KEM 8 - 9 

dopolnilni pouk 

dodatni pouk 

ISP učne težave 

5 

3,5 

4 

0,4 

0,4 

0,2 

0,227 

0,159 

0,182 

0,018 

0,018 

0,009 

0,614 

Urška  

Marčič 

GEO 6 - 9 

ZGO 6 - 9 

DKE 7 - 8 

RU 8 

podaljšano bivanje ¸ 

dopolnilni pouk 

ISP - učne težave 

6,5 

7 

2 

0,5 

7,4 

0,3 

0,3 

0,295 

0,318 

0,091 

0,023 

0,296 

0,014 

0,014 

1,051 

Kristijan  

Marinič 

SLO 4 

MAT 4 

LUM 4 

DRU 4 

NIT 4 

ŠPO 4 

RU 4 

dodatni in dopolnilni pouk 

ŠPO 5 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

0,5 

1 

3 

0,227 

0,227 

0,091 

0,091 

0,136 

0,136 

0,023 

0,045 

0,136 

1,114 

Brigita  

Novak 

1. razred 

Jutranje varstvo 

podaljšano bivanje 

10 

2 

16 

0,455 

0,057 

0,640 

1,152 

Sandra  

Sukič 
podaljšano bivanje 13 0,52 0,52 

Luka  

Ščavničar 

GUM 4 - 9 

OPZ, MPZ 

7 

5 

0,318 

0,227 
0,545 

Ivana  

Zidanšek 

TJA 8 

AI1, AI2, AI3 

N2A 

dopolnilni pouk 

ISP nadarjeni 

2 

6 

6 

0,4 

1 

0,091 

0,273 

0,273 

0,018 

0,045 

0,700 

Tadeja  

Slavic 
dodatna strokovna pomoč 10 0,455 0,455 

Maja  

Vučko 
dodatna strokovna pomoč 2 0,091 0,091 
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3.5. Šolski koledar 

 

 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 

PO   2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25   

TO   3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26   

SR   4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27   

ČE   5 12 19 26     3 10 17 24  31  7 14 21 28   

PE   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29   

SO  7 14 21 28    5 12 19 26   2 9 16 23 30   

NE 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24     

 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 

PO   2 9 16 23 30      6 13 20 27   3 10 17 24   

TO   3 10 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25   

SR   4 11 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26   

ČE   5 12 19 26     2 9 16 23 30   6 13 20 27   

PE   6 13 20 27     3 10 17 24  31  7 14 21  28   

SO  7 14 21 28     4 11 18 25   1 8 15 22  29   

NE 1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23     

 MAREC APRIL MAJ 

PO   2 9 16 23 30     6 13 20 27   4 11 18 25   

TO   3 10 17 24 31    7 14 21 28   5 12 19 26   

SR   4 11 18 25     1 8 15 22 29  6 13 20 27   

ČE   5 12 19 26     2 9 16 23 30  7 14 21 28   

PE  6 13 20 27     3 10 17 24   1 8 15 22 29   

SO  7 14 21 28     4 11 18 25   2 9 16 23  30   

NE 1 8 15 22 29     5 12 19 26   3 10 17 24 31   

 JUNIJ JULIJ AVGUST 

PO   1 8 15 22 29    6 13 20 27   3 10 17 24 31  

TO   2 9 16 23 30    7 14 21 28   4 11 18 25   

SR   3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26   

ČE   4 11 18 25    2 9 16 23 30  6 13 20 27   

PE   5 12 19 26     3 12 19 26 31  7 14 21 28   

SO  6 13 20 27     4 13 20 27   1 8 15 22 29   

NE  7 14 21 28     5 14 21 28   2 9 16 23 30   

 

 

Legenda: 

SIVO OBARVANA POLJA – NI POUKA 

PRAZNIKI – rdeče označeni datumi 

POČITNICE – modro označeni datumi 
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RAZLAGA KOLEDARJA 

 

Ponedeljek, 2. 9. 2019 Začetek pouka  

 

POČITNICE: 

Jesenske: ponedeljek – petek, 28. 10. 2019 – 1. 11. 2019 

Novoletne: sreda – četrtek, 25. 12. 2019 – 2. 1. 2020 

Zimske: ponedeljek – petek, 24. 2. 2020 – 28. 2. 2020 

Prvomajske: ponedeljek – petek,  27. 4. 2020 – 1. 5. 2020 

Poletne: petek – ponedeljek, 26. 6. 2020 – 31. 8. 2020 

 

 petek, 3. 1. 2020 – pouka prost dan  

 

Delovna sobota: 4. 4. 2020, športni dan, nadomeščanje 24. 12. 2019 

 

 

Ponedeljek, 15. 6. 2020 Zaključek pouka za učence 9. razreda, razdelitev zaključnih spričeval 

in obvestil 

Sreda – 24. 6. 2020 Zaključek pouka za učence ostalih razredov, razdelitev spričeval in 

obvestil 

 

PRAZNIKI IN DRUGI POUKA PROSTI DNEVI: 

Četrtek, 31. 10. 2019 dan reformacije 

Petek, 1. 11. 2019 dan spomina na mrtve 

Sreda, 25. 12. 2019 božič 

Četrtek, 26. 12. 2019 dan samostojnosti in enotnosti 

Sreda, 1. 1. 2020 novo leto 

Četrtek, 2. 1. 2020 novo leto 

Petek, 3.1. 2020 prost dan 

Sobota, 8. 2. 2020 Prešernov dan 

Ponedeljek, 13. 4. 2020 velikonočni ponedeljek 

Ponedeljek, 27. 4. 2020 dan upora proti okupatorju 

Petek, 1. 5. 2020 praznik dela 

Sobota, 2. 5. 2020 praznik dela 

Četrtek, 25. 6. 2020 dan državnosti 

* Dan šole v skladu z letnim delovnim načrtom (razne aktivnosti). 

* Šola pri pripravi  letnih delovnih načrtov za šolsko leto 2019/2020 nameni ustrezno pozornost 

državnim praznikom (priprava proslav ob obeležitvi praznikov) 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA: 

* Prvo ocenjevalno obdobje traja od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020. 
* Drugo ocenjevalno obdobje traja od 3. februarja 2020 do 24. junija 2020, razen za učence 9. 

razreda, za katere traja pouk do 15. junija 2020. 

 

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE: 

Petek, 14. 2. 2020 

Sobota, 15. 2. 2020 
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IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

1. rok od 16. 6. 2020 do vključno 29. 6. 2020 za učence 9. razreda 

 od 26. 6. 2020 do vključno 9. 7. 2020 za učence ostalih razredov 

2. rok od 18. 8. 2020 do 31. 8. 2020  

 

 

3.5.1. Nacionalno preverjanje znanja  

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Izvede se v enem roku. 

V 3. razredu se bomo priključili poskusnemu preverjanju.  

2. 9. 2019 –  ponedeljek Objava sklepa ministra o izboru tretjega predmeta v 9. razredu 

29. 11. 2019 –  petek  Zadnji dan za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda 

5. 5. 2020 –  torek NPZ iz slovenščine v 6. in 9. razredu 

7. 5. 2020 –  četrtek NPZ iz matematike v 6. in 9. razredu 

11. 5. 2019 –  ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta (biologija) v 9. razredu 

  NPZ iz tujega jezika nemščine v 6. razredu 

 

Za pripravo in izvedbo nacionalnega preverjanja znanja ter vrednotenja preizkusov znanja v 

osnovni šoli je odgovoren ravnatelj, ki v skladu z navodili za izvedbo pripravi podrobnejši 

izvedbeni načrt šole. Ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole imenuje namestnika za izvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja. 

Ravnatelj po zaključku nacionalnega preverjanja znanja v posameznem šolskem letu na osnovi 

analiz dosežkov po posameznih predmetih pripravi skupno poročilo o izvedbi ter analizo 

dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v šoli, kar je tudi sestavni del letnega poročila o 

realizaciji letnega delovnega načrta šole. Ravnatelj ukrepe za izboljšanje dosežkov učencev 

vključi v letni delovni načrt šole za naslednje šolsko leto. 

Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je 

priloga k spričevalu 6. razreda in 9. razreda. 
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3.5.2. Načrt pisnega ocenjevanja znanja 

1. ocenjevalno obdobje 

 
2.9.-

6.9. 

9.9.-

13.9. 

16.9.- 

20.9. 

23.9.-

27.9. 

30.9.-

4.10. 

7.10.-

11.10. 

21.10.-

25.10. 
28.10.-

1.11. 

4.11.-

8.11. 

11.11.-

15.11. 

18.11.- 

22.11. 

25.11.- 

29.11. 

2.12.-

6.12. 

9.12.-

13.12. 

16.12.-

20.12. 

23.12.-

24.12. 
25.12.-

3.1. 

6.1.-

10.1. 

13.1.-

17.1. 

20.1.-

24.1. 

6. 
      SLJ 

Je
se

n
sk

e 
p
o
či

tn
ic

e 

 NAR TJN   SLJ ZGO  

N
o
v
o
le

tn
e 

p
o
či

tn
ic

e 

 MAT  

      MAT          N2A  

7. 
      MAT SLJ TIT GEO NAR  ZGO MAT   SLJ  

        TJN        AI1  

8. 
       SLJ TIT  KEM   ZGO FIZ GEO SLJ  

       MAT BIO TJN      AI2 MAT  

9. 
      SLJ  TJN ZGO  FIZ BIO   GEO AI3  

      MAT     KEM SLJ    MAT  

2. ocenjevalno obdobje     

 
3.2..-

7.2. 

10.2.-

14.2. 

17.2.- 

21.2. 

24.2.-

28.2. 

2.3.- 

6.3. 

9.3.-

13.3. 

16.3.-

20.3. 
23.3.-

27.3. 

30.3.-

3.4. 

6.4.-

10.4. 

13.4.-

17.4. 

20.4.-

24.4. 

27.4.- 

1.5. 

4.5.-

8.5. 

11.5.-

15.5. 

18.5.-

22.5. 

25.5.-

29.5. 
1.6.-

5.6. 

8.6.-

12.6. 

15.6.-

19.6. 

6. 
TJN  SLJ 

Z
im

sk
e 

 p
o
či

tn
ic

e 

MAT  GUM  GOS NAR SLJ  

P
rv

o
m

aj
sk

e 
p
o
či

tn
ic

e 

 GEO MAT  N2A   

             TJN     

7. 
 TJN    SLJ  NAR GEO ZGO   TJN DKE SLJ AI1   

      GUM  MAT    TIT   MAT   

8. 
TJN     SLJ  MAT  KEM  GEO TJN BIO SLJ AI2 MAT  

     GUM   FIZ ZGO  TIT DKE   FIZ   

9. 
FIZ TJN SLJ   KEM GUM MAT BIO SLJ ZGO   FIZ GEO AI3   

             TJN MAT    

1. obdobje: 2.9.2019 -31.1.2020 2. obdobje: 1.2.2020 - 24.6.2020  



Osnovna šola Gornji Petrovci  Delovni program za šolsko leto 2019/20 

13 

3.6. Predmetnik 

 

 

 
SLO MAT TJN LUM GUM DRU GEO ZGO DKE SPO FIZ KEM BIO NAR NIT TIT GOS ŠPO SK ŠT. UČ. 

1. razred 6 4  2 2     3        3 20 18 

2. razred 7 4 2 2 2     3        3 23 20 

3. razred 7 5 2 2 2     3        3 24 15 

4. razred 5 5 2 2 1,5 2         3   3 23,5 12 

5. razred  5 4 3 2 1,5 3         3  1 3 25,5 13 

Skupaj razredni pouk 30 22 9 10 9 5 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 1 15 116 78 

6. razred 5 4 4 1 1  1 1      2  2 1,5 3 25,5 12 

7. razred 4 4 4 1 1  2 2 1     3  1  2 25 13 

8. razred 3,5 4 3 1 1  1,5 2 1  2 2 1,5   1  2 25,5 12 

9. razred 4,5 4 3 1 1  2 2   2 2 2     2 25,5 10 

Skupaj predmetni pouk 17 16 14 4 4 0 6,5 7 2 0 4 4 3,5 5 0 4 1,5 9 101,5 47 

Skupaj šola                    125 
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3.6.1. Obvezni izbirni predmeti 

 

 AI1 AI2 AI3 OGL SLZ IŠP ŠSP Skupaj 

Število ur 2 2 2 1 1 1 1 10 

Sistemizacija 0,091 0,091 0,091 0,045 0,045 0,045 0,045 0,455 

AI 1 angleščina I 

AI 2 angleščina II 

AI 3 angleščina III 

OGL obdelava gradiv les 

SLZ Sonce, Luna, Zemlja 

IŠP izbrani šport 

ŠSP šport za sprostitev

 

3.6.2. Neobvezni izbirni predmeti 

Neobvezne izbirne predmete izvajamo: 

• v prvem razredu – nemščino, 

• v četrtem, petem in šestem razredu v treh skupinah angleščino. 

 

3.6.3. Sistemizacija 

 

 Skupaj ur – tedensko Sistemizacija 

Razredni pouk 116 5,273 

Slovenski jezik  17 0,810 

Matematika 16 0,727 

Nemški jezik 14 0,636 

Likovna umetnost 4 0,182 

Glasbena umetnost 4 0,182 

Geografija 6,5 0,295 

Zgodovina 7 0,318 

Domovinska in državljanska kultura in etika 2 0,091 

Fizika 4 0,182 

Kemija 4 0,182 

Biologija 3,5 0,159 

Naravoslovje 5 0,227 

Tehnika in tehnologija 4 0,182 

Gospodinjstvo 1,5 0,068 

Šport 9 0,409 

Obvezni predmetnik - skupaj 217,5 9,923 
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 Skupaj ur – tedensko Sistemizacija 

Drugi strokovni delavec - 1. razred 10 0,455 

Obvezni izbirni predmeti 10 0,455 

Neobvezni izbirni predmeti 6 0,273 

Dodatni pouk 4,5 0,205 

Dopolnilni pouk 4,5 0,205 

Individualna in skupinska pomoč 4,5 0,205 

Zborovsko petje 5 0,227 

Dodatna strokovna pomoč 12 0,545 

Razredne ure 5,5 0,250 

Vodja prehrane 1,19 0,030 

Kolesarski izpit 0,39 0,018 

Plavalni tečaj 0,57 0,026 

Interesne dejavnosti v II. in III. triadi 3 0,136 

Podaljšano bivanje 52 2,080 

Jutranje varstvo 5 0,143 

Organizator informacijskih dejavnosti 10 0,250 

Knjižničar 16 0,400 

Šolsko svetovalno delo 18 0,450 

Angleščina 8. razred 2 0,091 

Skupaj  6,444 

  

3.7. Organizacija dela v obsegu zagotovljenega programa 

3.7.1. Manjše učne skupine 

Zaradi majhnega števila otrok po oddelkih pouka v manjših učnih skupinah ne bomo izvajali.   

3.7.2. Fleksibilni predmetnik 

Fleksibilni predmetnik izvajamo v 6. razredu (zgodovina prvo polletje, geografija drugo 

polletje).  

3.7.3. Medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje se pojavlja kot sodobna zahteva po večji kakovosti usvojenega 

znanja v šoli. V današnji pedagoški  praksi je namreč pouk močno predmetno strukturiran (tudi 

urnik ga razbije), zato so učne vsebine razdrobljene na manjše dele, med različne učne 

predmete, znotraj teh pa še na posamezne ure pouka.  
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Medpredmetno povezovanje predstavlja didaktični pristop, kjer učitelj poskuša določeno 

vsebino podati in obravnavati čim bolj celostno, tako da isti problem poskuša osvetliti z 

različnih vidikov. Na ta način učenci resnično doživijo povezanost  in soodvisnost predmetov 

ter si ustvarjajo holistično sliko problema.  

Cilji medpredmetnega povezovanja: 

• spodbujanje in zagotavljanje timskega dela strokovnih delavcev, 

• razvijanje sodelovalne kulture strokovnih delavcev, 

• povečevanje medsebojne podpore učiteljev, 

• omogočiti učencem večjo aktivnost in samoiniciativnost pri pouku in s tem dvigati 

kakovost učenja, 

• omogočanje holističnega pogleda učencev na posamezne skupne kurikularne vsebinske 

sklope, 

• zmanjšanje podvajanja kurikularnih vsebin pri pouku. 

 

3.7.4. Delo oddelčnih skupnosti 

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka, v kateri bodo 

učenci pri urah oddelčne skupnosti obravnavali skupaj z razrednikom posamezna vprašanja.  

Svoje cilje si razredne skupnosti oblikujejo same, izhajajo pa v glavnem iz Konvencije o 

človekovih pravicah, osnov bontona, okoljske vzgoje, trajnostnega razvoja, ciljev eko in zdrave 

šole, zdrave prehrane, vzgojnega načrta in pravil hišnega reda itd. Razen tega obravnavajo in 

rešujejo učne in vzgojne probleme, razvijajo medsebojne odnose, sodelovanje, prijateljstvo. 

Spoznavajo socialne veščine, ki so pomembne za uspešno razreševanje nastalih situacij v 

oddelku. Strpnost do drugačnosti in razvijanje pozitivne samopodobe sta pogoj za pozitiven 

odnos do svojega naravnega in družbenega okolja. Podrobne teme in cilji razrednih ur so 

vpisani v individualnih programih razrednikov. 

 

3.7.5. Delo skupnosti učencev šole   

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 

povezujejo v skupnost učencev šole. Šolska skupnost je hkrati tudi šolski parlament, saj smo 

šola z enim oddelkom vsakega razreda.  

 

Šolski parlament 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 

povezujejo v skupnost učencev šole. Šolska skupnost je hkrati tudi šolski parlament, saj smo 

šola z enim oddelkom vsakega razreda. 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 

skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. 

Šolska skupnost oz. šolski parlament se sklicuje najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega  

parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Otroški šolski parlament 

razpravlja o vprašanjih, ki jih predlagajo učenci sami, lahko pa jih predlagajo tudi delavci šole 

oz. mentor. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne 

skupnosti. Če dajo pobudo za sklic predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj 

oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament. 
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Dejavnosti šolskega parlamenta 

• Oblikovanje programa dela 

• Sestanki z izvoljenimi predstavniki razrednih skupnosti in spremljanje življenja in dela 

šole 

• Sprejem prvošolcev v skupnost učencev šole. 

• Izvedba otroškega parlamenta: Moja poklicna prihodnost 

Letos bomo v okviru naravoslovnega dne izvedli dve uri delavnic in eno uro plenarnega dela 

na temo Šolskega parlamenta. Mentorica šolskega parlamenta je učiteljica Barbara Čeh. 

 

3.7.6. Dnevi dejavnosti 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezuje 

discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.  

Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa 

njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.  

Cilji dni dejavnosti so: omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri 

posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na 

aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 

Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učencev, jih 

usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje 

spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci znanje različnih 

področij povezujejo v celoto. 

 

 

 

3.7.6.1. Tehniški dnevi 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4. r. in 5. r. 

1 Po urah 
celo šolsko 

leto 
5 5 razredniki 

2 Varna raba Interneta 12. februar 5 5 Martina Horvat 

3 Evropska vas marec/april 5 5 
Bojana Keršič 

Ružič 

4 Tehniški izdelek (šola v naravi) maj/junij / 5 
Kristijan 

Marinič 
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Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 Varna raba Interneta 12. februar 5 5 5 5 Martina Horvat  

2 Evropska vas april 5 5 5 5 Urška Marčič 

3 
Izdelki za bazar 

Obdelava umetnih snovi 
november 

5 

 

 

5 

5 

 

5 

 

Tilen Červek 

Drago Gašpar 

4 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

Čistilna akcija 

 

Nerazporejeno 

15. 

november 

celo šolsko 

leto 

 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

Razredniki 

 

 

3.7.6.2. Naravoslovni dnevi 
 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4. r. in 5. r. 

1 Zdrava prehrana (TSZ) 
15. 

november 
5 5 

Tadeja Bencak 

Kerčmar 

2 

Zdravstvena vzgoja (sistematski in 

zobozdravstveni pregledi, 

delavnice ZD Murska Sobota) 

celo šolsko 

leto 
5 5 razredniki 

3 

Ekskurzija I. triada – Goričko  

Ekskurzija II. triada 

(šola v naravi 4. r. in 5. r.) 

maj/junij 5 5 

Ivanka Grah 

Bojana Keršič 

Ružič 

 

 

Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 Travnik maj 5 5 5 5 Zdenka Lainšček 

2 

Šolski parlament 
7. – 13. 

oktober 
3 3 3 3 

Barbara Čeh 

Ivana Zidanšek 

Zdravstveni pregled 

 

Predavanje ZD 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

razredniki 

Dušanka 

Lainšček Grkinič 

3 Ekskurzija – predmetna stopnja  maj 5 5 5 5 Barbara Čeh 
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3.7.6.3. Kulturni dnevi 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4. r. in 5. r. 

1 

Proslave  

Sprejem prvošolčkov 

Dobrodelna prireditev 

Dan samostojnosti in enotnosti, 

Prešernov dan  

celo šolsko 

leto 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

organizatorji 

proslav, 

razredniki 

2 Gledališki abonma 
celo šolsko 

leto 
5 5 

Tadeja Bencak 

Kerčmar 

3 
Ogled muzeja in/ali galerije 

(šola v naravi 4. r. in 5. r.) 

celo šolsko 

leto 
5 5 razredniki 

4 Gledališče januar 5 / 

razredniki 

Slavica Balek 

Haddaoui 

Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 Ogled gledališke predstave 14. januar 5 5 5 5 Luka Ščavničar 

2 

Proslave 

dobrodelna prireditev 

dan samostojnosti 

Prešernov dan 

Eko šola in Zdrava šola 

celo šolsko 

leto 

 

2 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

organizatorji 

proslav, 

razredniki 

3 Galerija, muzej marec 5 5 5 5 
Tilen Matej 

Červek 

 

 

3.7.6.4. Športni dnevi 

Razredna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

I. triada 4. r. in 5. r. 

1 Kros september 5 5 Ivanka Grah 

2 Otroška olimpijada november 5 5 
Melita Bračko 

Hakl 

3 Expano/ zlati sonček april/maj 5 5 razredniki 

4 Pohod 4. april 5 5 

Ivanka Grah 

Kristijan 

Marinič 

5 
Plavanje  

(šola v naravi 4. r. in 5. r.) 

marec 

 

maj 

5 

 

 

 

 

5 

Melita Bračko 

Hakl 

Bojana Keršič 

Ružič 
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Predmetna stopnja 

 
Vsebina Čas 

Število ur/oddelek 
Izvajalci 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

1 Pohod september 5 5 5 5 Josip Gregorec 

2 Športne igre z OŠ Šalovci oktober 5 5 5 5 Josip Gregorec 

3 
Plavanje in  

preverjanje plavanja za 6. razred 
januar 5 5 5 5 Josip Gregorec 

4 Atletika z OŠ Šalovci april 5 5 5 5 Josip Gregorec 

5 Pohod 4. april 5 5 5 5 Josip Gregorec 

 

3.7.6.5. Proslave in prireditve 

 

Vsebina Čas Izvajalci 

Sprejem prvošolčkov oktober 
Barbara Čeh 

Tadeja Bencak Kerčmar 

Dan starejših občanov 13. oktober Luka Ščavničar 

Komemoracija  oktober Kristijan Marinič 

20. obletnica Gasilske zveze Gornji Petrovci 3. november Breda Kerčmar 

Dobrodelna prireditev 
29. november 

ob 17. uri 
Barbara Čeh 

Miklavž december Ivanka Grah 

Dan samostojnosti in enotnosti december Bojana Keršič Ružič 

Prešernov dan  februar 
Breda Kerčmar 

Melita Bračko Hakl 

Prešernov dan – občina februar Breda Kerčmar 

Pust – šolski radio februar Barbara Čeh 

Praznik dela, dan upora proti okupatorju, 

obletnica vstopa v EU – šolski radio 
april Barbara Čeh 

Rdeči križ maj Tadeja Bencak Kerčmar 

Zaključek 9. razreda junij Barbara Čeh 

Zaključna proslava  

Dan državnosti 

23. junij ob 

17. uri 

Tadeja Bencak Kerčmar 

Urška Marčič 

 

 

3.7.6.6. Ostali dnevi 

Vsebina Čas Izvajalci 

Dan odprtih vrat šole - pohod  4. april 

Johann Laco 

Josip Gregorec 

Ivanka Grah 
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3.8. Razširjeni program 

3.8.1. Dopolnilni in dodatni pouk 

Na razredni stopnji izvajamo v vseh štirih oddelkih po 0,5 ur dopolnilnega in dodatnega pouka.  

Na predmetni stopnji so ure dopolnilnega pouka pri slovenščini, fiziki, matematiki, nemščini, 

zgodovini in geografiji. Namenjen je učencem, ki jim dojemanje snovi dela težave in 

potrebujejo dodatno razlago, drugačen način in pristop dela, individualno pomoč. 

Dodatni pouk izvajamo na predmetni stopnji pri fiziki, matematiki, slovenščini in biologiji. 

Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja. Snov poglabljajo, raziskujejo in se pripravljajo na tekmovanja.  

Vključevanje učencev k dopolnilnemu in dodatnemu pouku je prostovoljno. 

 

3.8.2. Individualna in skupinska pomoč 

Namenjena je učencem, ki so izjemno nadarjeni, ali pa tistim učencem, ki imajo specifične učne 

težave, zaradi katerih jim dojemanje snovi dela težave. S posebnim načinom dela takšnimi 

učencem omogočimo, da zadovoljivo usvojijo vsaj minimalno znanje. 

Ministrstvo priznava 0,5 ure na oddelek, kar pomeni za našo šolo 4,5 ure tedensko.  

 

Izvajalci dopolnilnega in dodatnega pouka ter ISP-ja: 

Dopolnilni pouk 

Bencak Kerčmar 0,5 

Bračko Hakl 0,5 

Gašpar 1 

Grah 0,5 

Keršič Ružič 0,5 

Marinič 0,5 

Marčič 0,3 

Kerčmar 0,5 

Lainšček 0,4 

Zidanšek 0,4 

Skupaj  5,1 

 

 

 

ISP – nadarjeni 

Zidanšek 1 

Skupaj  1 

Dodatni pouk 

Bencak Kerčmar 0,5 

Bračko Hakl 0,5 

Gašpar 0,5 

Grah 0,5 

Kerčmar 0,5 

Keršič Ružič 0,5 

Lainšček 0,4 

Marinič 0,5 

Skupaj  3,9 

 

ISP – učne težave 

Bencak Kerčmar 0,9 

Horvat 0,3 

Kerčmar 0,3 

Keršič Ružič 0,3 

Lainšček 0,2 

Marčič 0,3 

Skupaj  2 

 

3.8.3. Dodatna strokovna pomoč učencem 

Z učenci, ki imajo odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, individualno delajo:  

Barbara Čeh 1 ura 

Melita Bračko Hakl 1 ura 

Drago Gašpar 0,5 ure 

Martina Horvat 1 ura 

Bojana Keršič Ružič 2 uri 

Breda Kerčmar 0,5 ure 

Zdenka Lainšček 1 ura 

Urška Marčič 1,5 ure 

Kristijan Marinič 1,5 ure 

Tadeja Slavic 10 ur 

Maja Vučko 2 uri 
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3.8.4. Šola v naravi 

Maja 2020 se bodo učenci 4. in 5. razreda udeležili letne šole v naravi. V sklopu letne šole v 

naravi bodo izvedli še zaključno ekskurzijo  

V šoli v naravi bodo izvedli štiri dni dejavnosti: naravoslovni dan - Zaključna ekskurzija, 

tehniški dan - Tehnični izdelek, kulturni dan - Ogled muzeja, športni dan - Plavanje. 

Šola v naravi se izvede na Debelem Rtiču, 11. 5. do 15. 5. 2020. 

 

Šolo v naravi bodo financirali starši učencev ob sofinanciranju MIZŠ in Občine Gornji Petrovci. 

 

3.8.5. Podaljšano bivanje 

Podaljšano bivanje je organizirano fleksibilno v skladu normativi in standardi. V podaljšanem 

bivanju poučujejo tedensko:  

• Brigita Novak 16 ur 

• Sandra Sukič  13 ur 

• Martina Horvat  13,6 ur 

• Urška Marčič  7,4 ure 

• Tadeja Bencak Kerčmar 1 uro 

• Melita Bračko Hakl 1 uro 

 

Podaljšano bivanje poteka od 11.30 do 16.00 ure. Morebitno varstvo učencev med 16. in 16.30 

je zagotovljeno v vrtcu. 

 

Urnik podaljšanega bivanja 

1130 − 1150 kosilo 

1150 − 1235 sprostitvena dejavnost  

1240 − 1325 samostojno učenje  

1330 − 1415 ustvarjalno preživljanje časa 

1415 – 1600 sprostitvena dejavnost 

 

 

Razpored strokovnih delavcev v podaljšanem bivanju: 

 

 
 

BN – Brigita Novak 

SS – Sandra Sukič 

MH – Martina Horvat 

UM – Urška Marčič 

TBK – Tadeja Bencak Kerčmar 

MBH – Melita Bračko Hakl 

 

Organizacija dela v podaljšanem bivanju 

Delo v podaljšanem bivanju se odvija po vnaprejšnji letni in tedenski pripravi. 

Tedenske priprave za samostojno učenje, sprostitveno dejavnost in kosilo so narejene na osnovi 

sodelovanja razrednih učiteljic, učencev in strokovnih delavcev šole. 

Ustvarjalno preživljanje časa bo prilagojeno željam, interesom in potrebam učencev. 
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Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa bomo upoštevali razvojno stopnjo učencev in 

njihov bioritem (psihofizično zmogljivost). 

Razporeditev dejavnosti bomo načrtovali tako, da se bodo ob upoštevanju predhodnih 

obremenitev pri pouku izmenjavali počitek, učenje, sprostitev, zaposlitev. Poskrbeli bomo za 

primerno razgibavanje učencev, praviloma na svežem zraku. 

Da se bo delo v razredu in oddelku podaljšanega bivanja res dopolnjevalo, bodo učitelji 

podaljšanega bivanja sodelovali z razrednimi učiteljicami pri: 

 timskem načrtovanju dela, kar je osnova tedenskih priprav pri delu; 

 določanju obsega ciljev in izbiri vsebine pouka; 

 izbiri pripomočkov, literature, diferenciranih gradiv; 

 načrtovanju vsebine ter izvedbi roditeljskih sestankov in drugih oblik srečanja s starši; 

 izvedbi ekskurzij, športnih dni, kulturnih dni, naravoslovnih dni, delovnih akcij, 

družbeno potrebnih del, projektov; 

 preverjanju in ocenjevanju znanja. 
 

3.8.6. Plavalni tečaj 

Plavalni tečaj bomo izvajali za učence 2. razreda v Termah 3000 v Moravskih Toplicah oktobra 

2019. Vodja plavalnega tečaja bo učiteljica Melita Bračko Hakl. Soizvajalka bo učiteljica 

Tadeja Bencak Kerčmar in zunanji učitelj plavanja. Za spremstvo otrok bomo zagotovili 

dodatno učiteljico. 

 

3.8.7. Kolesarski izpit 

Učenci 5. razreda bodo pri prometnem krožku spoznali prometne znake in pravila v cestnem 

prometu. Mentorica krožka je učiteljica Tadeja Bencak Kerčmar. Program usposabljanja za 

vožnjo kolesa bo obsegal teoretično in praktično usposabljanje. Učenci bodo preverili 

usposobljenost za samostojno vožnjo z vprašalnikom in vožnjo na spretnostnem poligonu. Po 

opravljenem izpitu bodo opravili program vožnje na cesti v javnem prometu. V okviru krožka 

bomo intenzivno sodelovali s Policijsko postajo Gornji Petrovci. 

 

3.8.8. Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti organiziramo glede na kader, ki ga imamo na razpolago, glede na 

materialne in prostorske možnosti in glede na interese in potrebe učencev. Pri interesnih 

dejavnostih učenci zadovoljujejo svoje potrebe po aktivnem preživljanju prostega časa. Naše 

interesne dejavnosti pokrivajo širok spekter zanimanj otrok, tako da vsak najde zase primerno 

dejavnost, ki bo zadovoljevala njegove potrebe po fizičnem, kulturnem, verbalnem, miselnem 

udejstvovanju. Podrobne vsebine in cilji interesnih dejavnosti so zapisani v individualnih 

programih mentorjev posameznih dejavnosti. Vključevanje v interesne dejavnosti je 

prostovoljno. 
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3.8.8.1. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2019/2020 

 

Priimek in ime Interesna dejavnost Sistemizirano Nesistemizirano 

Bencak Kerčmar Tadeja Kolesarski 15 15 

Bencak Kerčmar Tadeja Likovno ustvarjalni krožek   15 

Bračko Hakl Melita Dramski krožek 38 22 

Bračko Hakl Melita Križanke in uganke   20 

Čeh Barbara Šolska skupnost   20 

Červek Tilen Likovni krožek   20 

Gašpar Drago CiciCAD in Sketchup 38   

Gašpar Drago Modelarstvo   50 

Grah Ivanka Knjigobube    25 

Gregorec Josip Športni krožek   30 

Horvat Martina Računalniški krožek   30 

Keršič Ružič Bojana Folklora - II. triada   15 

Keršič Ružič Bojana 
Lego dacta in izdelava 

izdelka iz papirja 
38   

Keršič Ružič Bojana Turistični krožek   20 

Keršič Ružič Bojana Logična pošast   15 

Marčič  Urška Turistični krožek   20 

Marinič Kristijan Nogomet - II. triada   25 

Marinič Kristijan Športni krožek   25 

Novak Brigita Folklora - I. triada   20 

Ščavničar Luka Mladinski pevski zbor 114   

Ščavničar Luka Otroški pevski zbor 76   

Lainšček Zdenka Ustvarjalni krožek   10 

Zidanšek  Ivana Moderni plesi   10 

Vratarič Vitomir Lutkarstvo   35 

Skupaj     319 442 

 

Bralno značko izvaja na predmetni stopnji Breda Kerčmar, na razredni stopnji pa razredniki.  

Na šoli deluje tudi podmladek humanitarne prostovoljne organizacije Rdečega križa Slovenije. 

Vsi učenci šole so člani te organizacije, saj so vanjo sprejeti že v drugem razredu. Podmladek 

vodi učiteljica Tadeja Bencak Kerčmar. 

Poseben pomen dajemo poklicnemu usmerjanju učencev. Njihove poklicne interese 

ugotavljamo in spremljamo od njihovega vstopa v šolo.  

Naši učenci se pod vodstvom svojih mentorjev udeležujejo številnih tekmovanj in natečajev. 

Strokovni delavci skupaj z učenci pripravijo tudi številne razstave v šoli in v šolskem okolišu. 
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3.8.9. Gledališki abonma 

V šolskem letu 2019/2020 so učenci od 1. do 5.  razreda vključeni v gledališki abonma Čista 

petica. Pet predstav bodo odigrali igralci Zavoda enostavno prijatelji. Gledališke predstave 

bodo potekale od oktobra do aprila. Cena abonmaja na učencev je 12 evrov, del stroškov pa 

bomo pokrili tudi iz sredstev šolskega sklada.  

 

3.9. Skrb za telesni in duševni razvoj in zdravstveno varstvo učencev 

Za telesno in duševno zdravje učencev skrbimo skozi celo šolsko leto.  

Cilji: 

− razvijanje odgovornega odnosa do okolja; 

− razvijanje pozitivnega odnosa do fizičnega dela; 

− uresničevanje telesno-gibalnih ciljev; 

− učence seznaniti z minimalnimi higienskimi zahtevami; 

− nadzorovati in skrbeti za čistost učencev ter vzdrževati higieno in varstvo šolskega okolja; 

− razvijati zavest, da je za zdravo življenje potrebno ukvarjanje s športom; 

− učence skozi pouk navajati na zdrav način prehranjevanja; 

− izvajati minuto za zdravje, ki omogoča premagovanje nastale utrujenosti. 

 
 

3.9.1. Prehrana učencev 

Šolska prehrana postaja vedno bolj pomembna za skladen telesni in duševni razvoj šolarjev, za 

njihovo psihofizično kondicijo, kakor tudi za prehrambeno in zdravstveno vzgojo.  

Prehrano moramo načrtovati z zdravstvenega, ekonomskega, socialnega, vzgojnega in 

gastronomsko kulinaričnega stališča. Zelo pomembno je, da so obroki pravilno sestavljeni, in 

da osebje, ki načrtuje in pripravlja te obroke, pozna načela prehranske vede s posebnostmi 

otroške in mladinske prehrane. 

Za varno in zdravo prehranjevanje ter doseganje priporočenih vrednosti hranil in prehranskih 

ciljev je pomemben pravilen izbor živil, način priprave obrokov ter sam ritem prehranjevanja. 

Osnovne naloge organizatorja šolske prehrane: 

- načrtovanje dnevne prehrane oskrbovancev in upoštevanje fizioloških prehrambenih zahtev 

otrok in šolarjev glede na biološko in energijsko vrednost; 

- sestavljanje jedilnikov, vključujoč vse elemente zdrave prehrane in ustrezno količino 

hranilnih snovi; 

- načrtovanje in predlogi za ustvarjanje pogojev za kulturno prehranjevanje otrok; 

- načrtovanje ustreznega razdeljevanja obrokov in kulturno uživanje hrane; 

- kontaktiranje s starši, zdravstveno službo in inšpekcijsko službo; 

- ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov. 

V šolski kuhinji poteka celotna priprava obrokov.  

Malico imajo vsi učenci, kosilo pa kdor želi. Učencem nudimo tudi popoldansko malico. Za 

zdravo prehrano skrbi posebna komisija, ki jo vodi vodja šolske prehrane, Bojana Keršič Ružič, 

ki izdeluje mesečni jedilnik za malico, kosilo in popoldansko malico, rešuje pritožbe, anketira 

učence in spremlja novosti o šolski prehrani.  

Upravičence za subvencionirano prehrano bomo določili s pomočjo podatkov iz centralne 

evidence. Pogoji za pridobitev subvencije za kosilo se pogosto spreminjajo v smeri več 

upravičencev za subvencijo. 
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V skladu z Zakonom o šolski prehrani bomo še naprej dajali poudarek smernicam za 

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Vsebine bomo vključevali v vse dejavnosti 

šole. 

Še posebej se bomo posvečali zdravi prehrani v okviru projekta Zdrava šola. Kulturnemu 

uživanju hrane bomo dajali velik poudarek v okviru vzgojnega delovanja šole. 15. novembra 

2019 je Tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan bomo na šoli izvedli naravoslovni dan na temo 

Zdrava prehrana.  

Vključeni smo tudi v program Shema šolskega sadja, kjer tedensko enkrat učenci prejemajo 

sadje ali zelenjavo brezplačno.  Za letošnje šolsko leto smo se prijavili tudi v shemo šolskega 

mleka.   Program je financiran iz sredstev EU. Tudi sicer v jedilnike vključujemo veliko sadja 

in zelenjave. 

Čas malice: 1. do 5. razred  od 835 do 855 

 6. do 9. razred  od 935 do 955 

 

Čas kosila: 1. do 4. razred  od 1130 do 1150 

 5. do 9. razred  od 1220 do 1240 

 

3.9.2. Rekreativni odmor 

Rekreativni odmor izvajamo na razredni stopnji po malici, na predmetni stopnji pa pred malico. 

Izvajanje rekreativnega odmora bomo spremljali in po potrebi organizacijo spremenili. 

Rekreativni odmor je namenjen:  

• zmanjševanju utrujenosti in negativni posledici sedenja, 

• sproščanju in obnavljanju miselne energije, 

• boljši motivaciji za delo, 

• ustvarjanju sproščenega vzdušja, 

 

3.9.3. Zdravstveno varstvo 

Učence 1., 3., 6. in 8. razreda spremljamo na zdravniške preglede.  

Učence seznanimo s higienskimi zahtevami in jih z zadolžitvami vključimo v izvajanje le teh  

Na razredni stopnji posebno skrb posvečamo tudi higieni zob. Vsak učenec ima v šoli pribor za 

umivanje zob, ki si jih umivajo po malici ali kosilu. 

Mesečno prihaja na šolo zdravstvena delavka, ko si učenci zobe želirajo in jih tako ščitijo pred 

kariesom. 

 

3.9.4. Socialne igre 

Koristi za učitelje: 

- preko iger vzpostavijo bolj enakopraven, neposreden in prijateljski odnos z otroki, 

- otroke spozna bolj vsestransko, 

- z otroki se skupaj pozabavajo ob igrah, 

- spoznajo posameznika, njegovo reakcijo v skupini. 

 

Koristi za učence: 

- se sprostijo in zabavajo, 

- nabirajo si novih izkušenj, 

- pridejo v medsebojni stik, se povežejo, osamljeni otroci vzpostavijo stik z drugimi, 

- podrejajo se pravilom skupine, 
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- razvijajo si solidarnost, medsebojno pomoč, sprejemajo različnost, 

- izrazijo svoja čustva in stališča ter vedo, da bodo naletela na ustrezen odmev oz. bodo 

sprejeta. 

 

3.9.5. Kulturne prireditve 

Učence navajamo na primerno obnašanje na kulturnih prireditvah. 

 

3.9.6. Prometna vzgoja 

Varnosti v prometu posvečamo veliko pozornost. Vsebine prometne vzgoje iz učnih načrtov 

nadgrajujemo z raznimi projekti in dejavnostmi. Veliko skrb namenjamo tudi šolskim 

prevozom. Pred začetkom vsakega šolskega leta Občina Gornji Petrovci skliče Svet za 

preventivo v cestnem prometu, ki se ga vedno udeležita tudi ravnatelj šole in koordinatorka 

dejavnosti prometne vzgoje na šoli, učiteljica Tadeja Bencak Kerčmar. 

 

3.9.7. Varstvo pri delu 

Pri pouku učitelji vnašajo zdravstvene in higienske teme. Pri tehnični in športni vzgoji posebej 

pazijo na morebitne poškodbe učencev, jih opozarjajo na nevarnosti in morebitne posledice, na 

samozaščitno obnašanje in pravilno ravnanje z delovnimi stroji.  

Zaklonišča na šoli nimamo. Jeseni načrtujemo vajo v evakuaciji. 

Varnost pri delu zajema varnost učencev in varnost delavcev. 

Odgovorno podjetje za organiziranje varstva pri delu in izvajanje programa storitev s področja 

varstva pri delu in požarnega varstva je podjetje Lipovec k. d. iz Ljubljane, s katerim je bil 

sklenjen sporazum, 05. 05. 2001. Omenjeno podjetje je izdelalo oceno tveganja in izjavo o 

varnosti, ki jo predpisuje zakonodaja.  

 

Na šoli bomo zagotovili fizično in moralno neokrnjenost pri delu tako da se: 

− določijo in izvajajo splošni in posebni varstveni ukrepi in normativi; 

− disciplinirano in namensko uporabljajo varnostne naprave in sredstva ter oprema za osebno 

varstvo pri delu; 

− določajo in zagotavljajo varstveni ukrepi v zvezi z delovnimi pogoji, posebno glede 

delovnega časa, počitka, nastanitve, prehrane in prevoza; 

− izpolnjuje obveznosti v zvezi z varstvom pri delu, posebno pa se določajo načini in postopki 

izvajanja varstvenih ukrepov, izdajanja pisnih izjav in navodil o varni uporabi, o 

preizkušanju delovnih naprav in drugih naprav; 

− določajo roki in načini periodičnih pregledov in preizkusov sredstev in predmetov dela ter 

za poučevanje in preverjanje znanja o varstvu pri delu delavcev in za zdravstvene preglede; 

− določi organizacija in način delovanja prve pomoči in reševanje za primer poškodbe na 

delu; 

− določi vsebina evidenc in poročil; 

− določi način opravljanja posebnih obveznosti organov inšpekcijskega nadzora; 

− določijo in izvajajo drugi varstveni ukrepi in normativi, postopki in pravila za urejanje ter 

zagotavljanje varstva pri delu; 

− določi postopek za začasno odstranitev delavca z dela; 

− učence seznani s požarno varnostjo, s požarnim redom, z delovanjem gasilnih aparatov in 

izvede evakuacijo iz prostorov šole. 
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3.9.8. Pregled različnih oblik varstva učencev 

Učitelji dežurajo na hodnikih, v okolici šole in pri šolskih prevozih. V času dežurstva skrbijo 

za šolski red, za nemoteno izvajanje pouka in ostalih dejavnosti, posebno pa pri malici, kosilu, 

med odmori, pri prihodih in odhodih kombijev, kadar so učenci prosti ipd. 

Jutranje varstvo 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

710 – 740 

jedilnica 

Kristijan 

Marinič 

Luka  

Ščavničar 

Drago 

Gašpar 

Zdenka 

Lainšček 

Melita  

Bračko Hakl 

650 - 750 

1. in 2. razred 

Dušanka 

Lainšček Grkinič 

Brigita 

Novak 

Dušanka 

Lainšček Grkinič 

Brigita 

Novak 

Dušanka 

Lainšček Grkinič 

 

Dežurstvo na hodnikih (od 740 do konca pouka) 

Etaža Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Zgornji  

hodnik 

Barbara 

Čeh 

Luka  

Ščavničar 

Tilen Matej 

Červek 

Zdenka  

Lainšček  

Breda  

Kerčmar 

Srednji  

hodnik 

Kristijan  

Marinič 

Bojana 

Keršič Ružič 

Kristijan  

Marinič 

Martina Horvat/ 

Bojana  

Keršič Ružič 

Ivana  

Zidanšek 

Spodnji  

hodnik 

Melita 

Bračko Hakl 

Ivanka 

Grah 

Tadeja 

Bencak Kerčmar 

Ivanka 

Grah 

Tadeja 

Bencak Kerčmar 

Josip Gregorec je zadolžen za dežurstvo pri telovadnici. 

 
Dežurstvo v jedilnici - malica 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Razredna 

stopnja 

Melita 

Bračko Hakl 

Bojana 

Keršič Ružič 

Tadeja 

Bencak Kerčmar 

Kristijan 

Marinič 

Ivanka 

Grah 

Predmetna 

stopnja 

Breda 

Kerčmar 

Urška 

Marčič 

Drago 

Gašpar 

Josip 

Gregorec 

Ivana 

Zidanšek 
 

Dežurstvo v jedilnici – kosilo predmetna stopnja 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1220 - 1240 
Barbara 

Čeh 

Zdenka 

Lainšček 

Brigita 

Novak 

Luka 

Ščavničar 

Urška 

Marčič 
 

Varstvo pri avtobusih 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

12.35 (sreda) 

ali 13.25  

Tadeja 

Bencak Kerčmar 

Barbara 

Čeh 

Slavica 

Balek Haddaoui 

Josip 

Gregorec 

Bojana 

Keršič Ružič 

14.15  
Drago 

Gašpar 

Urška 

Marčič 

Brigita 

Novak 

Sandra 

Sukič 

Martina 

Horvat 
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3.9.8.1. Šolski prevozi  

 

 

1. Vozni red kombijev Vladimir Hozjan s.p. 

 

 

Smer:  Stanjevci - Gornji Petrovci - OŠ Gornji Petrovci  

7.00   Gornji Petrovci - gasilski dom 

7.01   Gornji Petrovci - cvetličarna 

7.03   Gornji Petrovci - Gišarni 

7.04   Stanjevci - pri h. št. 84 (Gorenji) 

7.05   Stanjevci - križišče za Šafranove 

7.08   Stanjevci - križišče vaške ceste h. št. 66 

7.12   Stanjevci - Sukič 

7.14   Stanjevci - križišče za Kološove 

7.20   OŠ Gornji Petrovci 
 

  

Smer: Križevci  - Gornji Petrovci - OŠ   

7.23   Križevci - Böroš 

7.24   Križevci - tiskarna  

7.25   Križevci - Gasilski dom   

7.27   Križevci - Žlake 

7.28   Križevci - avtobusna postaja pri Micki  

7.29   Križevci - Čahuk 188 

7.30   Križevci - Bergles   

7.40   OŠ Gornji Petrovci 

 

 

Smer: Peskovci - Gornji Petrovci - OŠ Gornji Petrovci 

 

7.27   Peskovci - pri h. št. 41 

7.30   Peskovci - gasilski dom 

7.35   Gornji Petrovci - postaja pod občino 

7.40   OŠ Gornji Petrovci 
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Smer: Ženavlje - Martinje - Boreča - Ženavlje - Adrijanci - OŠ Gornji Petrovci   

6.51   Ženavlje - zadružni dom 

6.52   Ženavlje - križišče pri h. š. 36/a 

6.53   Martinje - pri Križu 

6.54   Martinje - križišče Sukič 6 

6.56   Martinje - pri Kalamarju 

6.59   Boreča - avtobusna postaja 

7.00   Boreča - trikotnik 

7.02   Ženavlje - spominsko obeležje 

7.12   Adrijanci 

7.18  OŠ Gornji Petrovci 

 

 

2. Vozni red občinskega kombija 

 

Smer: Košarovci - Križevci - OŠ Gornji Petrovci 

6.55  Košarovci - Šnepf 

6.57  Košarovci - Kovač 

6.59  Košarovci - Baler 

7.03  Križevci - Gorenji konec 

7.10  OŠ Gornji Petrovci 

 

Smer: Lucova - Čepinci - Neradnovci - Šulinci - OŠ Gornji Petrovci 

7.15  Lucova - pri h. št. 40 

7.17  Čepinci - križišče vaške in občinske ceste  

7.22  Čepinci - Špic breg, AP pri h. št. 91 

7.25  Neradnovci - pri Drinašu 

7.28  Lucova - avtobusna postaja 

7.30  Šulinci - gasilski dom 

7.35  OŠ Gornji Petrovci  

  

 

 

3.9.8.2. Urnik odvozov učencev iz šole 

 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Prvi odvoz 1335 1335 1245 1335 1335 

Drugi odvoz 1425 1425 1425 1425 1425 
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4. Vsebina in oblika dela strokovnih organov šole 

4.1. Učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor 

Učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor se sestajata enkrat mesečno. 

Pristojnosti učiteljskega in vzgojiteljskega zbora: 

• obravnavata in odločata o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim 

delom; 

• dajeta mnenje o letnem delovnem načrtu; 

• predlagata uvedbo nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti; 

• odločata o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s 

predpisi; 

• dajeta mnenje za imenovanje ravnatelja; 

• dajeta pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja; 

• odločata o vzgojnih ukrepih; 

• dajeta mnenje za napredovanje v naziv; 

• opravljata druge naloge v skladu z zakonom. 

Sproti bomo obravnavali pedagoško in vzgojno problematiko, ki se bo pojavljala med učno-

vzgojnim procesom in izvajali ostale naloge v skladu s predpisi. 

Posebno pozornost bomo posvečali izboljšanju bralne pismenosti, medpredmetnemu 

povezovanju, formativnemu spremljanju učencev, načelom vključujoče šole ter izvajanju in 

spremljavi vzgojnega načrta.  

 

4.2. Strokovni aktivi 

Na šoli imamo tri strokovne aktive: 

− aktiv razredne stopnje (vodja Tadeja Bencak Kerčmar), 

− aktiv predmetne stopnje (vodja Urška Marčič), 

− aktiv učiteljev podaljšanega bivanja (vodja Brigita Novak). 

Delujejo v skladu s svojimi področji in pristojnostmi po programih, ki jih izdelajo vsako leto 

avgusta ali septembra. Aktivi se sestajajo po potrebi. Vsaj enkrat letno se sestajajo tudi aktivi 

po vertikali (slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje) 

 

4.3. Razrednik 

Razredniki imajo v skladu z Zakonom o osnovni šoli pomembno vlogo usmerjevalca in 

koordinatorja dela učiteljskega zbora oddelka. 

Pomembno je, kako si zastavijo vzgojno-izobraževalni program dela za "svojo" oddelčno 

skupnost. Ta program mora biti skrbno sestavljen in pokrivati mora vse učenčeve potrebe za 

njegov nemoten telesni in duševni razvoj.  

 

4.4. Strokovne komisije 

4.4.1. Šolska prehrana 

Komisijo za šolsko prehrano v skladu s pravili o šolski prehrani sestavljajo:  

• Bojana Keršič Ružič (vodja),  

• Dušanka Lainšček Grkinič,  

• Tadeja Bencak Kerčmar, 

• Brigita Šlihthuber,  

• Simon Malačič 

• Cvetka Gašpar. 



 

 

 

Skrbijo za zdravo prehrano, pripravo jedilnikov, kulturno uživanje hrane, higieno pri 

prehranjevanju, nabavo živil in spremljajo porabo živil in sredstev zanje.  

 

4.4.2. Enota prve pomoči 

Enoto prve pomoči sestavljajo:  

Tadeja Bencak Kerčmar – vodja Mateja Meško – namestnica Tadeje Bencak Kerčmar 

Ivanka Grah  Sandra Kerčmar – namestnica Ivanke Grah 

Brigita Šlihthuber  Brigita Novak – namestnica Brigite Šlihthuber 

 

4.4.3. Civilna zaščita 

Poverjenik za civilno zaščito je Drago Gašpar, njegova namestnica je Dušanka Lainšček 

Grkinič. 

 

4.4.4. Komisija za uničevanje dokumentacije z osebnimi podatki 

Članice komisije so: Mateja Meško, Bojana Keršič Ružič in Martina Horvat.  

Komisija bo opravljala svoje delo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in v 

skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 

izobraževanja. 

 

4.5. Razvojni timi  

4.5.1. Tim za pripravo in spremljavo razvojnega načrta šole 

• Johann Laco – vodja tima 

• Tadeja Bencak Kerčmar 

• Barbara Čeh 

• Mateja Meško 

 

4.5.2. Timi za spremljavo in napredek učencev s posebnimi potrebami 

Timi se imenujejo s sklepom za vsakega učenca posebej na začetku vsakega šolskega leta. 

Koordinatorica dela z učenci s posebnimi potrebami je svetovalna delavka, Dušanka Lainšček 

Grkinič 

 

4.6. Projektne skupine 

4.6.1. Ekošola 

Projekt Ekošola se na šoli izvaja že sedemnajsto leto. Je mednarodno uveljavljen program 

okoljske vzgoje in izobraževanja. Cilji projekta so: 

➢ razvijati pozitiven odnos do okolja,  

➢ spodbujanje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju, 

➢ zbiranje različnih vrst odpadkov, 

➢ ozaveščanje o pomenu zmanjševanja odpadkov,  

➢ sodelovanje z lokalno skupnostjo, starši in zunanjimi sodelavci. 

 

Koordinatorka Ekošole bo sklicala ekoodbor, na katerem bodo člani ekoodbora seznanjeni s 

postopkom dela za ohranitev zelene zastave in z ekoakcijskim načrtom ter dejavnostmi, ki se 

bodo izvajale v okviru projekta. 
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V šolskem letu 2019/2020 bodo izvedeni naslednji razpisani projekti Eko šole: 

- Hrana ni za tjavendan, 

- Ekobranje za ekoživljenje, 

- Podnebne spremembe. 

 

Ostale izbirne aktivnosti se bodo navezovale na:  

- Zbiralne akcije 

- Ozaveščevalne akcije (Ekodan – čiščenje okolice in proslava ob Dnevu Zemlje) 

 

Načrtovani člani Ekoodbora za šolsko leto 2019/2020 so: 

• Urška Marčič – koordinatorka Ekošole 

• Johann Laco – ravnatelj šole 

• Tadeja Bencak Kerčmar – predstavnica učiteljev RS in vodja Zdrave šole 

• Bojana Keršič Ružič – vodja šolske prehrane 

• Martina Horvat – predstavnica učiteljev predmetne stopnje 

• Barbara Čeh – vodja ekobralne značke 

• Ludvik Novak – hišnik 

• predstavnik lokalne skupnosti 

• Milan Bogataj – zunanji sodelavec (Pomurski ekološki center) 

• predstavnik Sveta staršev 

• predstavnika učencev 

 

4.6.2. Zdrava šola  

Naša šola je v mrežo vključena že 11 let. Nosilka projekta je učiteljica Tadeja Bencak Kerčmar. 

Projekt Zdrave šole izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in 

Slovenske mreže zdravih šol. Temeljni cilj zdravih šol je odziv na probleme v zvezi z zdravjem 

otrok in mladostnikov.  

Splošni cilji Zdrave šole:  

- Aktivno podpiranje in promocija zdravja na šoli.  

- Vse učence, učitelje in druge zaposlene spodbujati k zdravemu prehranjevanju.   

- Spodbujali bomo gibanje med rekreativni odmori, med poukom in po pouku.  

- Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev in spodbujali pozitivne 

medsebojne odnose.  

- Izboljšanje duševnega zdravja učencev in zaposlenih.  

V šolskem letu 2019/2020 bomo sledili  rdeči niti duševno zdravje, prehrana, gibanje. Posebno 

pozornost  bomo dali  šolskim torbam (lastnosti, nošenje, teža, druge torbe). 

Že nekaj let aktivno sodelujemo tudi z ZD Murska Sobota, CKZ. Vsako leto smo tako vključeni 

v njihov program Vzgoja za zdravje v OŠ.  

Zdrava šola tesno sodeluje z Eko šolo, zato je nekaj dejavnosti  načrtovanih in izpeljanih skupaj.  

Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, šola mora izpolniti 

določene kriterije. 

V ta namen se evidentirajo naloge, projekti in dejavnosti, ki se izvajajo na šoli, na NIJZ pa 

pripravijo analizo opravljenega dela in trikrat letno organizirajo srečanja vodij timov. Na teh 

srečanjih se obravnavajo teme s področja zdravega načina življenja in predstavljajo se  primeri 

dobrih praks.  

Poenotenost programov za zdrave šole po vsej Sloveniji pomeni, da so vse zdrave šole deležne 

istih zdravstveno promocijskih vsebin. 
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4.7. Program pedagoškega vodenja 

Program pedagoškega vodenja šole vsebuje naslednja delovna področja: 

− delo z učiteljskim in vzgojiteljskim zborom, 

− delo z aktivi, 

− delo z razredniki, 

− delo s šolsko skupnostjo učencev, 

− hospitacijske dejavnosti, 

− sodelovanje s svetovalno delavko. 

 

Naloge pedagoškega vodje izhajajo iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, Odloka o ustanovitvi zavoda in ostale zakonodaje. Razen 

tega sodeluje ravnatelj z ustanoviteljem ter z ožjim in širšim okoljem. 

 

4.7.1. Okvirni program pedagoškega vodenja 

September Poročilo o letnem delovnem načrtu prejšnjega šolskega leta, pregled individualnih 

programov, letnih priprav učiteljev, priprava delovnega načrta šole in vrtca, 

publikacija šole in vrtca v e-obliki, organizacijsko poročilo za šolo, sistemizacija 

delovnih mest, sporazumi o dopolnjevanju delovne obveze strokovnih delavcev,  

seja Sveta zavoda, seja Sveta staršev, sprejem letnega delovnega načrta, roditeljski 

sestanek v vrtcu in šoli, priprava individualnih letnih delovnih načrtov strokovnih 

delavcev šole o izpolnitvi letne delovne obveznosti. 

Oktober Aktivnosti ob tednu otroka, statistično poročilo, spremljava izvajanja dežurstev in 

izvajanja interesnih dejavnosti, evakuacija, spremljava vzgojnega načrta, 

medpredmetno povezovanje, pregled finančnega poslovanja, hospitacije 

(formativno spremljanje), dan odprtih vrat šole. 

November Spremljanje dela strokovnih aktivov, materialno knjigovodstvo v kuhinji,  

spremljava doslednega izvajanja hišnega reda, priprave na nacionalno preverjanje 

znanja v 6. in 9. razredu, hospitacije v vrtcu, udeležba na strokovnem srečanju 

ravnateljev v Portorožu, spremljava vzgojnega načrta šole, priprave na dobrodelno 

prireditev in izvedba dobrodelne prireditve, redni letni razgovori – administrativno 

tehnični delavci. 

December  Evalvacija prednostnih nalog, spremljava izvajanja ur dopolnilnega in dodatnega 

pouka, spremljava pisnega ocenjevanja.  

Januar Zaključni račun, učno-vzgojni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju, evalvacija 

projektov, evalvacija dela z učenci s posebnimi potrebami, evalvacija projekta učne 

pomoči učencem z učnimi težavami, redni letni razgovori – strokovni delavci šole. 

Februar Drugi roditeljski sestanek, analiza realizacije v prvem polletju, priprave za 

naslednje šolsko leto, ocenjevanje sodelavcev, redni letni razgovori – strokovni 

delavci vrtca. 

Marec Analiza pripravljenosti na naslednje šolsko leto, ocenjevanje delavcev, analiza 

organizacije dela, priprava brošure za izbirne predmete, hospitacije, sprejem 

finančnega poročila in finančnega načrta, dnevi odprtih vrat v vrtcu. 

April Izdelava smernic za delo v novem šolskem letu, spremljanje pouka, podrobnejša 

spremljava pisnega ocenjevanja. 

Maj Tretji roditeljski sestanek, analiza in evalvacija prednostnih nalog, nacionalno 

preverjanje znanja v šestem in devetem razredu. 
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Junij Analiza drugega ocenjevalnega obdobja, analiza o opravljenem fondu ur interesnih 

dejavnosti, zaključna učiteljska konferenca, popravni izpiti, priprava na novo 

šolsko leto. 

Julij Priprava poročil, ureditev dokumentacije, simulacija urnika za novo šolsko leto,. 

Avgust Novi kadri, priprava na novo šolsko leto, uvodna učiteljska konferenca, pregled 

letnih priprav, pogodbe o delu, sistemizacija, sestava urnika. 
 

 

4.7.2. Ravnateljeve naloge 

Ravnatelj šole v skladu z zakonskimi pooblastili opravlja naloge (ZOFVI, 49.člen): 

− organizira, načrtuje in vodi delo šole; 

− pripravlja program razvoja šole ( letni, srednjeročni ); 

− pripravlja predlog LDN in je odgovoren za njegovo izvedbo; 

− je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev; 

− vodi delo učiteljskega zbora; 

− oblikuje predlog nadstandardnih programov; 

− spodbuja strokovno izobraževanje strokovnih delavcev; 

− organizira mentorstvo za pripravnike; 

− prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oz. učiteljev, spremlja njihovo 

delo in jim svetuje; 

− predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

− odloča o napredovanju v plačilne razrede; 

− spremlja delo svetovalne službe; 

− skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure, druge oblike 

sodelovanja); 

− obvešča starše o delu šole in o uresničevanju pravic in obveznosti učencev; 

− odloča o vzgojnih ukrepih; 

− določa sistematizacijo delovnih mest; 

− zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela; 

− odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; 

− skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo; 

− opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi. 

 

 

4.7.3. Izobraževanje 

Naši strokovni delavci se zavedajo, da je vseživljenjsko izobraževanje v današnjem času nujno. 

Izobražujejo se na različne načine: 

− samoizobraževanje, 

− sodelovanje na mentorski mreži šol in v študijskih skupinah, 

− spremljanje in branje pedagoške literature in revij, 

− opravljanje študijskih obveznosti,  

− udeležba na predstavitvi učbenikov, 

− raziskovalno delo, 

− objave na spletnih straneh šole,  

− udeležba na različnih seminarjih, 

− sodelovanje v spletnih učilnicah, 

− hospitacijski nastop za sodelavce, 

− kolegialne hospitacije. 
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4.8. Program dela svetovalne delavke zavoda 

4.8.1. Naloge šolske svetovalne službe v šoli 

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Temeljna naloga 

je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na 

strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi 

udeleženci v šoli in po potrebi tudi izven šole.  

Veliko nalog delovnega področja šolske svetovalne službe je možno izvesti le v sodelovanju z 

ostalimi strokovnimi in vodstvenimi delavci šole. Pri timskem načinu dela so enakopravno 

vključeni vsi sodelujoči in imajo tudi strokovno odgovornost za opravljeno delo. Tako se v 

večji meri zagotavlja strokovnost in kvaliteta vzgojnega in izobraževalnega dela. 

 

Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe  

− dejavnosti pomoči 

− razvojne in preventivne dejavnosti 

− dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

 

Področja dela svetovalne službe v osnovni šoli 

− delo z učenci 

− delo z učitelji 

− delo s starši 

− delo z vodstvom 

− delo z zunanjimi ustanovami 

 

 Temeljne naloge svetovalne službe v osnovni šoli: 

− učenje in poučevanje 

− šolska kultura, vzgoja, klima, red 

− telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj 

− šolanje in poklicna orientacija 

− socialno-ekonomske stiske 

 

 

UČENJE IN POUČEVANJE 

1. svetovalno  delo z učenci: 

Svetovalna delavka upošteva individualne razlike med učenci, socialno in kulturno okolje, iz 

katerega izhajajo, njihove življenjske stiske in razume vpliv teh dejavnikov na učenje in vedenje 

učencev.   

− Spremljanje  učencev: Opazovanje učencev pri raznih dejavnostih, pogovori z učitelji, 

učenci in njihovimi starši in s strokovnimi delavci drugih institucij. 

− Po potrebi neposredno delo z učenci: Svetovalni in posvetovalni razgovori, analize učnih 

izdelkov,  učna pomoč, posredovanje gradiv, idr.. 

− Delo s starši: Svetovalni in posvetovalni razgovori, posredovanje gradiv napotitve drugim 

strokovnjakom, pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije idr.. 



Osnovna šola Gornji Petrovci  Delovni program za šolsko leto 2019/20 

37 

2. Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji, ki se nanaša na delo z oddelčno skupnostjo:  

− učinkovito in kakovostno vodenje, načrtovanje in evalviranje; upoštevanje skupinsko 

dinamičnih zakonitosti oblikovanja in vzdrževanja oddelčne skupnosti; ravnanje v skladu z 

razvojnimi in osebnostnimi značilnostmi posameznika; zaznavanje, upoštevanje in 

spoštovanje individualnih razlik med učenci, učitelji in starši, ipd.,  

− koordinira delo oddelčnega učiteljskega zbora in sodeluje  v strokovnih timih, ki načrtujejo 

in izvajajo delo z otroki s posebnimi potrebami. 

 

3. Svetovalno in posvetovalno delo s starši: 

− individualno svetovanje staršem otrok z učnimi težavami in otrokom s posebnimi 

potrebami.  

    

4. Sodelovanje z vodstvom: 

− pri načrtovanju organizacije individualne ali skupinske oblike pomoči učencem, 

− pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela  in učnega uspeha učencev. 

 

5. Sodelovanje s strokovnimi ustanovami 

− za potrebe pomoči učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami – zagotavljanje, 

specialno pedagoške in defektološke službe, 

− za potrebe pomoči učencem, ki izkazujejo posebno nadarjenost ali talent, 

− pri poklicnem usmerjanju  učencev in vpisih v srednje šole. 
 

ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED 

1. Svetovalno delo z učenci: 

− pomoč in svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, 

− preventivno učno-vzgojno delo v oddelčnih skupnostih. 
 

2. Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji: 

− pomoč in svetovanje za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne ali disciplinske težave, 

− pomoč ali posvetovanje pri delu z oddelčnimi skupnostmi: pri oblikovanju programa,  

− reševanju težav ali konfliktov, pri oblikovanju ustrezne oddelčne klime, 

− pomoč in svetovanje učiteljem pri delu s starši. 
 

3. Svetovalno delo s starši: 

− svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne in disciplinske težave, 

− sodelovanje na roditeljskih sestankih. 
 

4. Sodelovanje z vodstvom: 

− pri oblikovanju vzgojnega načrta 

− pri načrtovanju  izobraževanja o učinkovitih vzgojnih pristopih, 

− pri zagotavljanju pogojev za varno in spodbudno šolsko okolje. 

 

5. Sodelovanje s strokovnimi ustanovami 

− pri zagotavljanju pomoči učencem z vzgojnimi odstopanji. 
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− pri zagotavljanju pomoči staršem in učiteljem pri delu z učenci z vzgojnimi odstopanji 

 TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

1. Svetovalno delo z učenci: 

− svetovanje in pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnostnem in socialnem razvoju. 

 

2. Svetovalno delo z učitelji in vodstvom šole: 

− pri načrtovanju in izvajanju  individualnih programov  za učence s težavami v telesnem,  

osebnostnem in socialnem razvoju. 

3. Svetovalno delo s starši: 

− pri delu z otroki s težavami v telesnem, osebnostnem in socialnem razvoju. 

 

 

ŠOLANJE  OTROK  

1. Vpis otrok v 1. razred: 

− organizacija in izvedba vpisa v 1. razred, 

− sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, 

− zbiranje diagnostičnih podatkov za potrebe ugotavljanja pripravljenosti otrok za vstop v  

šolo, 

− sodelovanje na roditeljskih sestankih s starši šolskih novincev, 

− spremljanje in pomoč pri vključevanju šolskih novincev v šolsko življenje. 

 

2. Svetovanje ob ponavljanju ali hitrejšem napredovanju: 

− zbiranje diagnostičnih podatkov in pomoč učencem, 

− posvetovalno delo z učitelji in vodstvom šole, 

− svetovanje in pomoč staršem, 

− povezovanje z drugimi šolami ali strokovnimi ustanovami. 

 

3. Sodelovanje z vodstvom: 

− pri oblikovanju sklepov za hitrejše napredovanje, ponavljanje ali odložitev šolanja otrok. 

 

4. Sodelovanje z razredniki in starši: 

− zbiranje prijav za nacionalne preizkuse znanja, 

− izbor prilagoditev oblike NPZ za otroke z odločbo. 

 

POKLICNA ORIENTACIJA OTROK 

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole, z namenom pomagati učencem pri izbiri in 

uresničevanju izobraževalne in poklicne (profesionalne) poti.  

V osnovni šoli se izvaja poklicna orientacija, ki zajema predvsem aktivnosti, s pomočjo katerih 

učenec razvije predstave, znanja in veščine, ki mu omogočajo ustrezno odločanje in načrtovanje 

izobraževalne poti; udeležbo učencev v raznih aktivnostih, kjer pridobiva izkušnje in znanja. 
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1. Svetovalno delo z učenci: 

− izvedba delavnic ali pogovornih ur za učence o dejavnikih poklicne izbire, 

− zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja: anketa o izbiri poklica,    

− po potrebi preizkusi sposobnosti, test poklicnih interesov, 

− individualna ali skupinska udeležba učencev na predstavitvah poklicev in srednjih šol, 

− informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja, 

− organiziranje in usmerjanje učencev  za pridobivanje informacij, 

− pomoč učencem pri prijavi v srednjo šolo. 

 

2. Posvetovalno in svetovalno delo z učitelji in drugimi sodelavci na šoli: 

− informiranje o možnostih in pogojih vpisa v srednje šole, 

− sodelovanje z razrednikom devetega razreda pri zbiranju informacij o učencih ter   

− posvetovanje o ustreznosti poklicne izbire, 

− organizacija in vodenje timskih posvetov o poklicni nameri učencev. 

 

3. Svetovalno delo s starši: 

− organizacija ali izvedba predavanj za starše in učence ( 8., 9. razred), 

− individualno poklicno svetovanje staršem zaključnega razreda. 

 

SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE 

Svetovalna delavka zagotavlja učinkovite in odzivne ukrepe za potrebe učencev. Področje 

vključuje iskanje  možnosti za vključevanje strokovnjakov, svetovanje, socialne mreže in 

podporo, ki so potrebne za dobrobit učencev in njihovih družin. Kadar učenci potrebujejo 

pomoč: 

−  sodeluje s starši, učitelji in drugimi strokovnimi delavci, 

− učencem in staršem  pomaga in jih spodbuja pri iskanju zunanjih virov pomoči oz. podpore,  

− na nepristranski način ponudi več možnosti za napotitev, da lahko starši poiščejo 

najustreznejšo pomoč za svojega otroka, 

− razvija načrt za vključitev drugih strokovnih služb in z njimi sodeluje.  

 

OSTALO DELO: 

Povezovanje z zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci 

Povezovanje z zunanjimi institucijami in vključevanje le-teh v obravnavo je nujno potrebno 

zaradi različne etiologije motenj in zaradi različnih pristojnosti posameznih ustanov oz. 

strokovnjakov: 

− z zdravstvenimi ustanovami, 

− s centri za socialno delo, 

− z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, 

− z upravno-varnostnimi službami, tožilstvom in policijo, 

− z občinskimi strokovnimi sveti, 

− z raznimi ministrstvi, 

− s policijo. 
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Svetovalna služba po potrebi sodeluje tudi v raziskovalnih nalogah z raznimi visokošolskimi in 

drugimi raziskovalnimi ustanovami. Z njimi sodeluje tudi za potrebe svojega razvojno-

raziskovalnega dela. 

Za potrebe profesionalne orientacije otrok sodeluje in koordinira delo z zunanjimi 

ustanovami: 

− z Zavodom za zaposlovanje, CIPS-om,  

− sodelovanje s šolskim zdravnikom  ali zdravnikom medicine dela, 

− sodelovanje s srednjimi šolami,  

− sodelovanje z Gospodarsko zbornico in Obrtno zbornico, 

− sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport: razpisi, izobraževanje, informiranje,  

− vnos podatkov o učencih zaključnega razreda za potrebe vpisa. 
 

Vodenje dokumentacije in spremljanje dela 

O svojem delu šolska svetovalna služba vodi predpisano dokumentacijo in skrbi, da so podatki 

o učencih uporabljeni v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
 

Izobraževanje 

Svetovalna delavka posebno skrb namenja svojemu strokovnemu izobraževanju s študijem 

ustrezne literature. Spremlja zakone in druge spremembe, ki se nanašajo na OŠ, povezuje se z 

Zavodom za šolstvo, z resorji ministrstva za šolstvo in šport in visokošolskimi izobraževalnimi 

zavodi in se vključuje v ustrezne seminarje. Strokovna vprašanja in dileme rešuje v okviru 

strokovnih aktivov strokovnih delavcev  šole in v okviru študijske skupine za šolsko svetovalno 

delo. 

 

4.8.2.  Naloge svetovalne službe v vrtcu  

Svetovalna služba je odgovorna, da vedno znova s svoje strani strokovno, korektno in odgovorno 

vzpostavlja ter vzdržuje svetovalni odnos z vsemi udeleženci. 

Svetovalna delavka  pri svojem delu sledi predvsem: 

− Načelu razvojno procesnega pristopa, kjer je v ospredju otrokov vsesplošni razvoj in 

usvajanje temeljnih znanj.   

− Načelu kritičnega vrednotenja tako na ravni vsakodnevnih interakcij, metod dela, 

zagotavljanja potreb in pogojev za izvajanje, spremljanja razvoja skupine in posameznega 

otroka, na ravni pravic in odgovornosti staršev, na ravni vrtca in na ravni lokalne skupnosti 

oz. ustanovitelja vrtca.  

Svetovalna delavka želi v sodelovanju s starši, vzgojiteljicami in s pomočnicami vzgojiteljic ter  

vodstvom šole ustvariti pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. 

 

V tem šolskem letu bodo to predvsem naslednje dejavnosti: 

1. Razumevanje in pomoč staršem in vzgojiteljem pri odpravi otrokovih razvojnih, čustvenih 

in vedenjskih težav in stisk: pri hranjenju, spanju, nemirnost, strahovi, agresivnost ipd.. 

2. Svetovanje o možni pomoči otroku s težavami ali nadarjenemu otroku (napotitev k 

strokovnjaku in specialistu). 

3. Sodelovanje s strokovnimi delavci vrtca: 

- Predlaga ali pripravi izobraževalne vsebine za starše.  

- Sodelovanje v strokovnem timu vrtca za otroke s posebnimi potrebami. 
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4. Organizacija in izpeljava postopka vpisa otrok v vrtec. 

5.  Sodelovanje na roditeljskih sestankih za starše in dnevih odprtih vrat vrtca. 

6. Sodeluje z vodstvom in občino pri oblikovanju skupin glede na starost otrok in normative. 

7.  Vodenje evidenc in posredovanje podatkov: 

- o vpisanih otrocih in posredovanje podatkov  v računovodstvo, na ministrstvo in 

občinam, 

- evidenca o višini plačila vzgojnine, 

- o obračunavanju odsotnosti otrok v vrtcu, 

- evidenca otrok s posebnimi potrebami. 

 

 

4.9. Letni delovni načrt knjižnice 

Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. 

Namenjena je učencem in delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično 

gradivo. 

 

Interno strokovno  bibliotekarsko delo  

• Knjige in drugo gradivo se nabavlja po posvetu z ravnateljem, učitelji in 

računovodstvom. 

• Knjižnica je računalniško vodena, knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami. 

• Oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižnega gradiva se opravlja po načelih 

stroke. 

 

Posredniško delo 

• Knjižnica bo odprta za izposojo po naslednjem urniku: za razredno in predmetno stopnjo 

v ponedeljek in četrtek sedmo šolsko uro, v torek od 7.00 do 7.40. 

• Izposoja ob drugih dnevih bo potekala po dogovoru. 

 

Pedagoško delo z učenci 

• Individualno pedagoško delo vsebuje elemente svetovanja, aktivnega poslušanja in 

referenčnega pogovora. 

• Pedagoško delo s skupinami oz. oddelki bo potekalo po programu knjižne in knjižnične 

vzgoje na razredni stopnji in na predmetni stopnji. Ure KIZ se bodo izvajale vsaj dve 

šolski uri v vsakem razredu na razredni in predmetni stopnji.  

 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli 

• Posveti o nakupu novosti za knjižnico. 

• Organizacije branja za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici. 

• Sodelovanje na strokovnih in drugih konferencah, seznanjanje sodelavcev z novostmi v 

šolski knjižnici. 

• Sodelovanje na predmetnih aktivih. 

• Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi knjižne in knjižnične vzgoje. 
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Strokovno spopolnjevanje 

• V okviru šole, strokovnega aktiva, študijske skupine, seminarjev. 

 

Druge naloge 

• Projekt Rastem s knjigo (knjižničarka po dogovoru s PIŠK organizira obisk 7. razreda 

omenjene knjižnice), 

• sodelovanje na kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dnevih, 

• priprava razstav, 

• nabava in 

• obdelava gradiva. 

 

Knjižnica je računalniško vodena, knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami. Oprema, 

strokovna ureditev in postavitev knjižnega gradiva se opravlja po načelih stroke. 

V  šolskem letu 2019/20 bo tako kot že lansko šolsko leto prednostna naloga v knjižnici 

namenjena sistemu COBISS ter aktivnostim za povečanje obiska učencev v šolski knjižnici in 

izposoje gradiva. Ravno tako se bomo zavzemali za povečanje bralne pismenosti. Za to 

prednostno nalogo bomo skušali pri učencih vzbuditi veselje do obiska šolske knjižnice, 

izposoje in čim več branja knjig pri KIZ urah kot tudi drugje. Na razredni stopnji bodo učenci 

brali knjige in poustvarjali. Razen tega bo pri teh urah potekala tudi EKO bralna značka, katero 

naj bi usvojili vsi učenci od 1. do 5. razreda. Učenci predmetne stopnje se bodo v knjižnici učili 

pravilno iskati vire v šolski knjižnici kot tudi preko spleta, se učiti, delati domače naloge in si 

pri tem pomagati z gradivom, ki je na voljo v šolski knjižnici. 

Vsak mesec nas bo obiskala tudi potujoča knjižnica iz Murske Sobote (bibliobus).  

 

4.10.  Učbeniški sklad 

Kot vsaka šola ima tudi naša šola učbeniški sklad, iz katerega učencem izposoja komplete 

veljavnih učbenikov za posamezno šolsko leto po izboru učiteljev in skrbi za nabavo šolskih 

učbenikov. Učenci se za izposojo kompleta prijavijo z naročilnico najkasneje do konca meseca 

junija. Učbenike učenci prejmejo v prvih dneh pouka, ob koncu šolskega leta pa jih morajo 

nepoškodovane vrniti, sicer jim šola zaračuna odškodnino. Za letošnje šolsko leto MIZŠ 

financira delovne zvezke za 1. in 2. razred. 

V letošnjem šolskem letu si bo učbenike iz šolskega sklada izposodilo 125 učencev. 

Za šolsko leto 2019/20 smo nadomestili dotrajane učbenike in dokupili potrebne. Nove 

učbenike smo nabavili le, kjer je bilo to nujno potrebno (stari več niso bili veljavni). 

Prednaročilo teh je bilo v mesecu juniju (kot vsako šolsko leto).  
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5. Povezovanje z ožjim in širšim okoljem 

Naša šola živi tudi z okoljem in aktivno sodeluje s krajem in celotno občino. Naši učenci bodo 

sodelovali na številnih proslavah krajevnega in občinskega značaja; redno se bodo vključevali 

v življenje okolja preko številnih organizacij (Rdeči križ, gasilska, športna, turistična in 

kulturna društva, Policijska postaja Gornji Petrovci, upokojenci, Zdravstveni dom Gornji 

Petrovci, razni podjetniki itd.).  

Sodelovali bomo tudi na raznih razstavah v naši občini. Predvsem bogato je sodelovanje z 

Občino Gornji Petrovci, s katero sproti rešujemo tekočo problematiko, urejamo okolico, 

vzdržujemo stavbi, skrbimo za kvalitetno pitno vodo, dogovarjamo se o šolskih prevozih, 

nadstandardnih programih, ekonomski ceni vrtca itd.. 

Sodelovali bomo s policijsko postajo Gornji Petrovci, predvsem na področju preventive v 

prometu.  

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že dolgoletni partner naše šole. Spremlja izvajanje 

programa v šolski kuhinji in nam sproti svetuje, kako še izboljšati stanje.  Z NIJZ sodelujemo 

tudi v okviru projekta "Zdrava šola" in pri spremljavi kvalitete pitne vode. 

Večkrat bomo na šolo povabili zunanje sodelavce, ki bodo pripomogli k pestrejši izvedbi naših 

programov (policist, medicinska sestra, predstavniki verskih skupnosti, glasbeniki, gledališke 

skupine, gasilci, lovci ...).  

S sosednjimi šolami smo v dobrih odnosih, zato tudi z njimi sodelujemo na kadrovskem, 

kulturnem, športnem in izobraževalnem področju. Posebno uspešno je sodelovanje z OŠ 

Šalovci. V okviru kurikula sodelujemo tudi z OŠ Pesnico. 

S srednjimi šolami sodelujemo predvsem na področju nadaljnjega izobraževanja naših učencev 

in poklicne orientacije. Šolam omogočamo, da se učencem predstavijo s svojimi 

izobraževalnimi programi, ob informativnih dnevih pa si učenci devetega razreda te šole tudi 

ogledajo.  

Telovadnica je proti plačilu na voljo tudi številnim športnim klubom v občini in tudi zunaj nje. 

Klubi bodo telovadnico koristili v zimskem času, to je od začetka novembra do konca marca. 

Ceno uporabe telovadnice določa Občinski svet Občine Gornji Petrovci. 

Strokovni partnerji šole so; Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota; Center za socialno delo 

Murska Sobota;  Društvo zveze prijateljev mladine Murska Sobota; Otroška ambulanta dr. 

Korošec-Kanič, zobozdravstvena ambulanta Murska Sobota in psihologinja Leonida Nemet. 

 

6. Svet zavoda 

Svet zavoda sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi 

nadstandardnih in drugih programih, obravnava finančna poročila in poročila o vzgojno-

izobraževalni problematiki, sprejema in rešuje pritožbe učencev in zaposlenih ter opravlja druge 

naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi. 

 

Letošnje naloge: 

• sprejem poročila za preteklo šolsko leto,  

• sprejem delovnega načrta zavoda,  

• sprejem samoevalvacijskega poročila šole, 

• ocenitev dela ravnatelja , 

• obravnava učno-vzgojnega uspeha in finančnega poslovanja, 

• predlogi za izboljšanje kakovosti dela na šoli. 
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7. Program sodelovanja s starši 

Govorilne ure so vsak drugi četrtek v mesecu od 15. do 17. ure. Ta dan je tudi govorilna ura 

ravnatelja za učence in za starše. Starši pa se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom oglasijo 

pri razredniku, drugih učiteljih ali ravnatelju. Vedno, ko imajo starši ali učenci kakšen problem 

ali začutijo potrebo po določeni informaciji, lahko obiščejo šolo.  

Učitelji, ki imajo polovično delovno obveznost, bodo prisotni na govorilnih urah ali roditeljskih 

sestankih naslednje mesece: oktobra, decembra, februarja, aprila in junija. 

Ti učitelji so: Slavica Balek Haddaoui, Josip Gregorec, Zdenka Lainšček, Luka Ščavničar in 

Ivana Zidanšek. 

 

Naši strokovni delavci bodo na razpolago staršem tudi po spodnjem urniku: 

Ime in priimek Dan Čas 

Slavica Balek Haddaoui sreda 9.55 – 10.40 

Tadeja Bencak Kerčmar sreda 9.05 – 9.50 

Melita Bračko Hakl sreda 10.45 – 11.30 

Barbara Čeh sreda 9.55 – 10.40 

Tilen Matej Červek sreda 10.45 – 11.30 

Drago Gašpar četrtek 8.40 – 9.25 

Ivanka Grah petek 9.05 – 9.50 

Josip Gregorec četrtek 11.35 -12.20 

Martina Horvat torek 10.45 – 11.30 

Breda Kerčmar četrtek 9.55 – 10.40 

Bojana Keršič Ružič četrtek 10.45 – 11.30 

Zdenka  Lainšček četrtek 11.35 -12.20 

Urška Marčič torek 11.35 -12.20 

Kristijan Marinič torek 9.55 – 10.40 

Brigita Novak torek 11.50 -12.35 

Luka Ščavničar četrtek 10.45 – 11.30 

Ivana Zidanšek ponedeljek 10.45 – 11.30 
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Roditeljske sestanke načrtujemo v septembru in marcu. Razredniki bodo po potrebi organizirali 

roditeljske sestanke tudi individualno.   

V letošnjem šolskem letu bo dan odprtih vrat šole v soboto, 4. aprila 2020, ko načrtujemo pohod 

skupaj s starši.  

Starše bomo celo leto vabili k sodelovanju pri vseh dejavnostih šole, še posebej jih bomo 

vključevali v spremljavo vzgojnega načrta. 

Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo predavanje za starše. Predavanje načrtujemo za 12. 

februar na tematiko Varna raba Interneta. Ta dan bodo učenci v dopoldanskem času imeli 

delavnice na isto tematiko. 

 

7.1. Svet staršev 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Obravnava vzgojno-

izobraževalno problematiko in daje pobude drugim organom šole. Sestavljen je iz 

predstavnikov staršev posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesa staršev 

in učencev v šoli. Starši svoje predstavnike volijo na razrednem roditeljskem sestanku. Prvo 

(konstitutivno) sejo Sveta zavoda skliče ravnatelj. 

Naloge Sveta staršev: 

− predlaga nadstandardne programe, 

− daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

− daje soglasje k imenovanju ravnatelja, 

− daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, 

− razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

− obravnava pritožbe v zvezi z vzgojo in izobraževalnim delom, 

− voli predstavnike v Svet zavoda, 

− opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

8. Šolski sklad 

Šolski sklad Osnovne šole Gornji Petrovci sestavljajo naslednji člani: 

- Barbara Čeh, predsednica 

- Brigita Novak, članica 

- Ivanka Grah, članica 

- Vlasta Sukič, članica 

- Tatjana Kerčmar, članica 

- Gregor Lenarčič, član 

Sedmega člana šolskega sklada bo izvolil Svet staršev OŠ Gornji Petrovci na svoji prvi seji, saj 

je dosedanji članici, Marjani Hampo prenehal mandat. 

Šolski sklad Osnovne šole Gornji Petrovci je že vrsto let aktiven. V sodelovanju z vodstvom, 

učitelji, starši in lokalno skupnostjo že kar nekaj let uspešno zbira sredstva za nakup učil in 

opreme, v zadnjih letih pa zbrana sredstva namenja tudi za učence iz socialno šibkih družin in 

dejavnosti vseh učencev šole in vrtca. 

Dne 29. 11. 2019 bo na Osnovni šoli Gornji Petrovci organizirana dobrodelna prireditev, katere 

namen bo zbiranje dobrodelnih prispevkov za učence iz socialno šibkih družin kot tudi za 

dejavnosti vseh učencev šole in otrok vrtca Jurček. Na dobrodelni prireditvi bodo nastopali 

otroci vrtca Jurček in učenci razredne ter predmetne stopnje. Program bomo popestrili tudi z 

glasbenim in drugim programom. 
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9. Priloge 

− Letni delovni program Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 

− Urnik: 

• oddelkov, 

• učiteljev, 

• prostorov, 

• podaljšanega bivanja, 

• interesnih dejavnosti, 

• dela z učenci s posebnimi potrebami, 

• individualne in skupinske pomoči učencem ter dopolnilnega in dodatnega pouka, 

• zvonjenja, 

 

− izvleček iz zapisnika seje Sveta zavoda. 

 

 

 

 

 

Gornji Petrovci, september 2019 Ravnatelj: 

 Johann Laco 

 


