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UVOD 
 

OPREDELITEV POMENA IN NAMENA NAČRTOVANJA 

Letni delovni načrt zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (v nadaljnjem besedilu LDN) je osnovni dokument, ki 

je sestavljen iz LDN-ja šole in LDN-ja vrtca. Ta dva dokumenta predstavljata celovitost dela in nalog Osnovne 

šole Polhov Gradec in Vrtca pri Osnovni šoli Polhov Gradec. Zasnovana sta v skladu z Zakonom o osnovni šoli 

in Zakona o vrtcih.  

LDN Zagotavlja načrtno in poglobljeno delo strokovnih organov šole pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih 

ciljev šole in povezovanju šole z okoljem.  

Določa obseg in vsebino celotnega programa vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole in vrtca pri osnovni šoli, 

kar je osnova za program storitev.  

Omogoča delavcem šole in vrtca, učencem, otrokom staršem in celotnemu družbenemu okolju vpogled in 

tudi vključevanje v življenje in delo šole in vrtca.  

V LDN so določene vsebine, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s predmetnikom, 

učnim načrtom, vsebine in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola, ter načrtno, 

organizirano in sistematično uresničevanje ciljev predšolske vzgoje. 

V nadaljnjem besedilu je obravnavan LDN šole. 

OSNOVE ZA NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 Zakon o OŠ ter ostali pravilniki, normativi in akti s področja vzgoje in izobraževanja osnovnega šolstva. 

 Potrebe in programi družbenega okolja (Občina Dobrova - Polhov Gradec, širše družbeno okolje).  

 Materialni in kadrovski pogoji zavoda. 

 Poročilo o realizaciji LDN preteklega šolskega leta.  

 Predmetnik ter letne in dnevne priprave strokovnih delavcev.  

 Odlok o ustanovitvi VIZ OŠ Polhov Gradec, UL št. 115/03 , UL št. 40/08, UL št. 50/10. 

 Poleg upoštevanja vseh zakonskih predpisov potrebnih za delovanje zavoda se pri delu upoštevajo 

tudi obvestila MIZŠ in ZRSŠ. 

ZASNOVA IN POSTOPEK OBRAVNAVE LDN 

 Nastajanje LDN vodi ravnatelj šole ob sodelovanju vseh pedagoških delavcev šole.  

 Predlog delovnih nalog oblikujejo delavci v strokovnih organih šole in po strokovnih aktivih.  

 Predloge in pobude oblikujejo tudi starši in Občina Dobrova - Polhov Gradec.  

 Predlog LDN obravnavajo in dopolnjujejo strokovni delavci in ostali delavci zavoda.  

 LDN obravnava in sprejme Svet zavoda.  

Opomba: Letni delovni načrt se oblikuje skozi celotno šolsko leto in se po potrebi lahko spremeni oz. dopolni. 

Prav tako se o naknadnih dejavnostih, ki jih šola izvaja in jih ni v Letnem delovnem načrtu, obvesti starše oz. 

svet zavoda. 
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VIZIJA IN OSNOVNE VREDNOTE ŠOLE 

Vizija naše šole je »Z roko v roki skupaj v šolo«.  

Vsi skupaj z učenci in starši vizijo uresničujemo skozi naslednje vrednote: 

 Znanje. 

 Spoštovanje. 

 Odgovornost. 

Znanje je cilj vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga dosežemo z vseživljenjskim učenjem. Znanje nam odpira 

pot od enega do drugega, kar nam omogoča, da skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost, aktivnost in 

uporabnost znanja, kar nas vodi do uspeha. Z dopuščanjem individualnosti omogočamo celostni razvoj 

vsakega učenca. 

Razvijamo spoštljiv in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, dela, do drugih ljudi, do svoje in drugih 

kultur ter naravnega in družbenega okolja. Učenci odgovornost in spoštovanje izkazujejo s svojo vztrajnostjo, 

potrpežljivostjo, izpolnjevanjem svojih dolžnosti in obveznosti ter upoštevanjem Vzgojnega načrta šole, Pravil 

šolskega reda in Hišnega reda. Starši odgovornost in spoštovanje izkazujejo s svojo skrbnostjo, sodelovanjem 

s šolo, spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja ter s spoštljivim odnosom do učiteljev in 

ostalih delavcev šole. Strokovni delavci šole izkazujemo odgovornost in spoštovanje s strokovnim in skrbnim 

opravljanjem našega poslanstva, s spoštljivim odnosom do učencev, staršev in sodelavcev. 

Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se medsebojno poslušamo, 

smo strpni drug do drugega, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se medsebojno spodbujamo in skupaj 

iščemo rešitve. 

Učenci učitelje naslavljajo z učitelj oziroma učiteljica. Učenci učitelje vikajo. 

Na šoli se med seboj pozdravljamo. 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV 

 

Zakonske pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli so določene z Zakonom o osnovni šoli, Hišnim redom, 

Pravili šolskega reda in Vzgojnim načrtom. 

Osnovne pravice učencev so: 

 da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti; 

 da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje; 

 da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje; 

 da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti 

različnih kultur; 

 da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na raso, spol in etnično pripadnost, 

veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine; 

 da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi; 
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 da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško 

dostojanstvo in pravico do zasebnosti; 

 da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet; 

 da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne 

posebnosti; 

 da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok; 

 da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo; 

 da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje; 

 da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih 

dejavnosti in prireditev šole; 

 da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole; 

 da se vključuje v del oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta; 

 da sodeluje pri ocenjevanju; 

 da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. 

Osnovne dolžnosti učencev so: 

 da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do 

individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola; 

 da izpolni osnovnošolsko obveznost; 

 da redno in točno obiskuje pouk ter druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

 da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti; 

 da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu; 

 da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne 

integritete drugih učencev in delavcev šole; 

 da spoštuje pravila Hišnega reda; 

 da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega 

namerno ne poškoduje; 

 da se spoštljivo vede do drugih; 

 da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjene v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev 

šole; 

 da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev. 

ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 
 

Osnovna šola Polhov Gradec ima v šolskem letu 2016/17 22 oddelkov, od tega so 3 oddelki na POŠ Šentjošt 

in 2 oddelka na POŠ Črni Vrh. Na treh lokacijah imamo 7 oddelkov podaljšanega bivanja. Vse tri enote obiskuje 

skupaj 402 učencev.  

V sklopu zavoda deluje tudi vrtec na treh lokacijah: pri matični šoli, pri POŠ Šentjošt in v starem gasilskem 

domu v Polhovem Gradcu. V vrtcu je 11 oddelkov, kamor je vpisanih 189 otrok.  
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ŠTEVILČNI SEZNAM UČENCEV PO ODDELKIH ZA   
Razred Razrednik Št. deklic Št. dečkov Skupaj Paralelke 

OŠ Polhov Gradec/razredna stopnja 

1. a Tanja Metež Omerzel 12 9 21 43 

1. b Darja Pelko 12 10 22 

2. a Simona Mihalic 8 9 17 33 

2. b Jana Prebil 8 8 16 

3. a Cecilija Trobec 10 9 19 40 

3. b Kralj Neža 11 9 20 

4. a Maja Koritnik 7 11 18 34 

4. b Nina Bagar 6 10 16 

5. a Mojca Bizjak 13 14 27 27 

SKUPAJ/razredna stopnja 87 89 176 

OŠ Polhov Gradec/predmetna stopnja 

6. a Mihovec Nastja 13 3 16 32 

6. b Irena Majcen Reyes  11 5 16 

7. a Urška Žagar 13 10 23 47 

7. b Maja Šajn 9 15 24 

8. a Katja Premrl  12 13 25 51 

8. b Viktorija Hribovšek 12 14 26 

9. a Vesna Muhič 9 14 23 44 

9. b Živa Zalokar 11 10 21 

SKUPAJ/predmetna stopnja 90 84 174 

SKUPAJ VSI v OŠ PG 176 174 350 

  

POŠ Črni Vrh 

1. c Simona Planinc  3 3 6 7 

2. c 0 1 1 

3. c Valerija Petrovec  1 2 3 7 

4. c 1 0 1 

5. c 0 3 3 

SKUPAJ POŠ Črni Vrh 6 9 14 
  

POŠ Šentjošt 

1. d Jana Furlan  2 3 5 15 

2. d 3 7 10 

3. d Jelka Ušeničnik  4 5 9 11 

4. d 1 1 2 

5. d Sonja Alič 4 7 11 11 

SKUPAJ POŠ Šentjošt 14 23 37 
  

SKUPAJ VSI 196 206 402 
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Ustanovitelj zavoda je občina Dobrova - Polhov Gradec s sedežem na Stari cesti 13, 1356 Dobrova. 

Šola je od leta 2010 prenovljena ter ima od leta 2011 sodobno športno dvorano in malo telovadnico. 

Šolski okoliš OŠ Polhov Gradec zajema: Pristavo, Podreber, Srednjo vas, Dolenjo vas, Dvor, Babno Goro, 

Belico, Log, Hrastenice, Setnik, Briše, Praproče, Selo, Setnico, Smolnik.  

Šolski okoliš POŠ Črni Vrh zajema: Srednji Vrh, Črni Vrh, Bukov Vrh, Rovt, Smolnik.  

Šolski okoliš POŠ Šentjošt zajema: Šentjošt, Smrečje, Samotorico, Butajnovo, Planino.  

Za učence vozače prevoze organizira in financira Občina Dobrova - Polhov Gradec (Urad za družbene 

dejavnosti), in sicer na podlagi javnega razpisa. 

PODATKI O ZAVODU 

Osnovna šola Polhov Gradec 
Polhov Gradec 95 
1355 Polhov Gradec 
 
Tel: 05 908 2650 
Faks: 05 908 2651 
e-pošta: os.polhgr@guest.arnes.si 
 
Matična številka: 5084466000 
Številka računa: 012216030648810. 
 

Predstavitev odgovornih oseb 

 V. d. ravnatelja: Ilinka Kucler 

 Pomočnica ravnatelja za šolo: Senja Školc Sušnik 

 Pomočnica ravnatelja za vrtec: Silva Križič, od 1. 10. 2016 dalje Jasna Škarič 

 Računovodkinja: Ljuba Banjac 

 Poslovna sekretarka: Tatjana Kenda 

 Predsednica sveta zavoda: Maja Šajn 
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ORGANI ZAVODA 

SVET ZAVODA 

V svetu šole je 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja (Občine 

Dobrova - Polhov Gradec). 

Glavne naloge Sveta zavoda Osnovne šole Polhov Gradec so: 

 sprejema program razvoja zavoda; 

 obravnava in sprejema LDN zavoda in poročilo o njegovi uresničitvi;  

 obravnava poročila o šolskem delu; 

 obravnava in sprejema poročilo o samoevalvaciji; 

 odloča o nadstandardnih programih v zavodu; 

 obravnava in sprejema zaključni račun zavoda;  

 odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega 

razmerja;  

 obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski 

zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev; 

 seznanja se z novostmi s področja šolske zakonodaje in potrjuje notranje akte; 

 opravlja druge naloge, določene z zakonom in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda OŠ Polhov Gradec. 

Sestava sveta zavoda v šolskem letu 2016/2017:  

Predstavniki ustanovitelja – občine Dobrova - Polhov Gradec (3): 

 Dušan Mes, 

 Stane Dvanajščak, 

 Ana Oblak. 

Predstavniki zaposlenih (5): 

 Maja Šajn, 

 Maja Koritnik, 

 Simon Purger, 

 Irma Kavčič, 

 Ljuba Banjac.  

Predstavniki staršev (3):  

 Drago Bokal 

 Alojzij Stanovnik 

 Janez Oblak 

Predsednica sveta zavoda je Maja Šajn.  
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RAVNATELJ 

 

Ravnatelj opravlja naloge, ki so opredeljene z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o 

osnovni šoli in ostalimi podzakonskimi akti, upoštevati pa mora tudi Odlok o ustanovitvi zavoda ter smernice 

za življenje in delo v osnovni šoli. 

 

 Ravnatelj deluje kot:  

 pedagoški vodja (spremlja, analizira in načrtuje delo),  

 poslovodni organ (skrbi za ustrezno kadrovsko strukturo, za ustrezne materialne pogoje),  

 vodja na strokovnem in finančno poslovnem področju,  

 povezovalec (stiki z ožjim in širšim okoljem, z različnimi institucijami, z vsemi udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa).  

Glavne naloge ravnatelja v zvezi z organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli: 

 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole; 

 pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole; 

 pripravlja Letni delovni načrt šole in Publikacijo (v sodelovanju s strokovnimi delavci šole in 

pomočnico) in je odgovoren za njegovo izvedbo; 

 priprava Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta šole (pripravi pomočnica, pregleda 

ravnatelj); 

 vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora; organizira in vodi tedenske pedagoške konference, 

sestanke učiteljskega zbora, ocenjevalne konference in ostale redne in izredne sestanke (v 

sodelovanju s pomočnico ravnatelja in vodjo šolskega aktiva); 

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

 oblikuje predlog nadstandardnih programov; 

 spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 

 organizira mentorstvo za pripravnike; 

 prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oz. učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje – hospitacije (redne in izredne); 

 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

 odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede; 

 spremlja delo svetovalne službe; 

 skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja); organizira in vodi roditeljske sestanke (v sodelovanju z razredniki; pripravi smernice 

za dnevni red roditeljskih sestankov); 

 obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev;  

 spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev;  

  odloča o vzgojnih ukrepih; 

 zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov; 

 zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela; 

 določa sistemizacijo delovnih mest; 
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 odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, pripravlja razpise za 

delovna mesta, vodi razgovore s kandidati (v sodelovanju s poslovno sekretarko in obema 

pomočnicama); 

 skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in 

 je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega 

poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca; 

 odloča o statusih učencev (na predlog učiteljskega zbora); 

 sodeluje na sestankih Sveta šole in Sveta staršev; 

 pripravlja organizacijsko poročilo; 

 sodeluje s podružnicama Črni Vrh in Šentjošt; 

 sodeluje z vrtcem; 

 sodeluje z ustanoviteljem (občino Dobrova - Polhov Gradec); 

 priprava polletnega in letnega poročila (v sodelovanju z računovodkinjo); 

 priprava dveletnih finančnih načrtov (v sodelovanju z računovodkinjo); 

 sodelovanje z nosilci pri pripravi projektov in posebnih dni (proslave, dobrodelni koncerti, dan 

šole itd.); 

 sodelovanje s šolsko svetovalno služb pri vpisu novincev in s pomočnico vrtca pri vpisu v vrtec; 

 dosledno obveščanje delavcev o novi zakonodaji in okrožnicah MIZŠ; 

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti 

pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole. 

POMOČNIK RAVNATELJA 

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi 

odsotnosti. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE  

UČITELJSKI ZBOR 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih 

vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga 

uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in 

izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje 

pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih, 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Delo učiteljskega zbora v tem šolskem letu vodi v. d. ravnatelja.  

Sestaja se ločeno (ob zaključku ocenjevalnih obdobij po triadah) in skupno pri načrtovanju in analiziranju 

realizacije vzgojno-izobraževalnega dela ter pri pedagoških konferencah ob zaključku in začetku šolskega leta.  
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ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 

Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, razrednik, učitelji DSP 

in šolska svetovalna delavka. Oddelčni učiteljski zbor oblikuje program dela za nadarjene učence in tiste, ki 

imajo učne težave, obravnava vzgojno in izobraževalno problematiko v oddelku in odloča o vzgojnih ukrepih 

in pohvalah. 

Tedenski sestanki učiteljskega zbora bodo vsak četrtek, ob 14.40 do predvidoma 15.10, mesečni sestanki 

učiteljskega zbora pa vsak drugi četrtek v mesecu ob 14.40. Na POŠ Šentjošt in POŠ Črni Vrh bodo tedenski 

sestanki ob torkih. Sestanki učiteljev v OPB bodo tedenski sestanki ob petkih načeloma ob 11.05. 

RAZREDNIKI in njihovi nadomestni razredniki/razredničarke: 

 

ODDELEK RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 

1. a Tanja Metež Omrzel (razredni pouk) Tadej Jug (OPB) 

1. b Darja Pelko(razredni pouk, N1A) Andreja Sokol (2. strok. delavka) 

2. a Simona Mihalic (razredni pouk) Barbara Trnovec (NAR, OPB) 

2. b Jana Prebil (razredni pouk) Ana Jurca (DSP) 

3. a Cecilija Trobec (razredni pouk) Suzana Kordež (DSP) 

3 .b Neža Kralj (razredni pouk) Matija Pogačnik (OPB, NŠP) 

4. a Maja Koritnik (razredni pouk) Darinka Orel (knjižničarka) 

4. b Nina Bagar (razredni pouk) Francka Hribernik (OPB, MAT) 

5. a Mojca Bizjak (razredni pouk) Marjan Juvan (ŠPO, ŠSP, ŠZZ, IŠP) 

6. a Nastja Mihovec (TIT, OGK,OGU, OPB) Sanja Štempihar (ŠPO, ŠSP, ŠZZ, IŠP) 

6. b 
Irena Majcen Reyes (TJA, NI1, NI2, NI3 
N2N,) 

Jure Kramar (NRA, UBE, MME, ROM, 
ROID) 

7. a Urška Žagar (SLJ, LIK) Barbara Rednak Robič (MAT, VEO, VES) 

7. b Maja Šajn (TJA, GEO) Barbara Kokot (DSP) 

8. a Katja Premrl (NAR, KEM, BIO) Mirjam Kogovšek (MAT, FIZ) 

8. b Viktorija Hribovšek (TJA) Simon Purger (ZGO, DKE) 

9. a Vesna Muhič (SLJ) Albina Jerman Slabe (svetovalna delavka) 

9. b Živa Zalokar (LUM, SLJ) 
Senja Školc Sušnik (pom. ravnatelja, DKE, 
OPB) 

1.–2. c Simona Planinc (razredni pouk) Valerija Petrovec (razredni pouk) 

3.–5. c Valerija Petrovec (razredni pouk) Simona Planinc (razredni pouk) 

1.–2. d Jana Furlan (razredni pouk) Maja Justin (2. strok. delavka) 

3.–4.d Jelka Ušeničnik (razredni pouk) Irena Tosetto (OPB) 

5. d Sonja Alič (razredni pouk) Jelka Ušeničnik (razredni pouk) 

 

Ostali učitelji:  

Nina Dolinar (GUM, OPZ, MPZ)   Vesna Hlebec Štruc (DSP – logoped) 

Barbara Premoš(GOS, OPB, org. šolske prehrane) Irena Čičmir Vestič (N2I) 

Lucija Peklaj (OPB)  
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Naloge razrednika:  

 sodeluje z oddelčnim učiteljskim zborom;  

 pripravi načrt dela oddelčne skupnosti;  

 izvaja razredne ure;  

 predlaga sklic oddelčnega učiteljskega zbora;  

 analizira učne in vzgojne rezultate oddelka;  

 pomaga pri reševanje učnih in vzgojnih težav posameznih učencev;  

 sodeluje s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki ...); 

 zbira in ureja podatke o učencih; 

 soodloča o vzgojnih ukrepih z ostalimi člani oddelčnega učiteljskega zbora; 

 sodeluje s šolskim pedagogom in drugimi strokovnimi delavci;  

 z učenci oblikuje in izvaja dejavnosti, načrtovane v načrtu razrednika. 

Naloge nadomestnega razrednika: 

 sodeluje z razrednikom ob dnevih dejavnosti ali drugih oddelčnih dejavnostih;  

 ob odsotnosti razrednika vodi razredne ure in obvešča učence; 

 v odsotnosti razrednika posreduje staršem informacije o učencih na govorilnih urah;  

 spremlja delo oddelka (ob daljši odsotnosti razrednika – več kot en teden);  

 z razrednikom sodeluje pri pripravi načrta oddelčne skupnosti; 

 opravi drugo delo v oddelku po dogovoru z razrednikom.  

 

STROKOVNI AKTIVI 

Strokovni aktivi v šolskem letu 2016/17 so: 

 Aktiv prve triade, vodja: Neža Kralj 

 Aktiv druge triade, vodja: Maja Koritnik 

 Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja, vodja: Barbara Trnovec 

 Aktiv naravoslovno-matematičnega področja, vodja: Mirjam Kogovšek 

 Aktiv jezikovno družboslovnega področja, vodja: Viktorija Hribovšek 

 Aktiv športa, vodja: Sanja Štempihar 

 Aktiv dodatne strokovne pomoči, vodja: Barbara Kokot 

Naloge članov aktivov:  

Člani Aktivov se sestanejo vsaj 4-krat na leto, po potrebi večkrat. Na vsakem sestanku aktiva se oblikuje 

zapisnik. 

 oblikujejo in usklajujejo učiteljeve letne priprave; 

 načrtujejo dneve dejavnosti in učne ure;   

 razpravljajo o specifičnostih in težavah posameznega predmeta;   

 predstavljajo nove, sodobne didaktične pristope;  

 načrtujejo medpredmetne povezave; 

 podajajo predloge za nabavo učil in strokovne literature;  

 določajo standarde znanja in merila za ocenjevanje;  



LDN 2016/17  

17 

 usklajujejo kriterije;   

 spoznavajo nove didaktične pripomočke;  

 iščejo izboljšave dela in sodobnejše oblike za aktivno posredovanje znanja na višjih taksonomskih 

stopnjah;  

 obravnavajo pripombe staršev ali učencev;  

 usklajujejo merila za vzgojne postopke;   

 spoznavajo strokovno literaturo;  

 pripravljajo in opravljajo kolegialne hospitacije;  

 sodelujejo z aktivi po vertikali pri načrtovanju različnih dejavnosti;  

 načrtujejo strokovna in druga sodelovanja s starši, sodelovanja s pripravniki;  

 se seznanjajo s šolsko zakonodajo;   

 razvijajo študijsko delo;  

 izvajajo projekte itd.  

V okviru aktivov učitelji posameznih predmetnih področij uresničujejo skupne naloge in vizijo šole. Zato 

aktiv na začetku šolskega leta pripravi Načrt dela aktiva, ki izhaja iz Letnega delovnega načrta šole in 

dogovorjenih prednostnih nalog, usklajenih na učiteljskemu zboru. Ob dobrem poznavanju LDN šole in 

znanih ter jasno opredeljenih ciljih v prednostnih nalogah se v aktivih ob sodelovanju in idejah vseh članov 

oblikuje načrt dela in dejavnosti aktiva, ki jih vodja zapiše. 

ŠOLSKI AKTIV 

Člani šolskega aktiva so vodje posameznih aktivov ter vodja POŠ Šentjošt Jana Furlan in vodja POŠ Črni Vrh 

Simona Planinc. Vodja šolskega aktiva bo v šolskem letu 2016/17 Nina Bagar. Vsi člani šolskega aktiva 

predstavljajo RAZVOJNI TIM, ki soodloča in uvaja spremembe na šoli. 

Šolski aktiv se sestane na sklic Ilinke Kucler, v. d. ravnatelja. 

 

SVET STARŠEV 

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 

izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi v. d. ravnatelja. Svet vodi 

predsednik, ki ga izvolijo starši na prvi seji Sveta staršev. Sestaja se najmanj dvakrat letno. Je svetovalni 

organ ravnatelja in učiteljskega zbora.  

V svetu staršev ima vsak oddelek svojega predstavnika. Preko njega starši lahko:  

 predlagajo nadstandardne programe; 

 dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;  

 sodelujejo pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca ali šole, vzgojnega načrta, pravil 

šolskega reda;  

 dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu; 

 dajejo mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja; 

 razpravljajo o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;  

 obravnavajo pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volijo predstavnike staršev v svet 

zavoda.  
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Sestanke Sveta staršev sklicuje predsednik, razen prvega, ki ga skliče ravnatelj.  

Svet staršev zavoda 2016/17 
Razred Ime in priimek 

1. a VILI KOPRIVEC 

1. b NATALIJA SEDEJ 

2. a BRIGITA OBLAK 

2. b BARBARA ZIBELNIK 

3. a KSENIJA GASPARIČ 

3. b ALOJZ STANOVNIK 

4. a JANJA HARI 

4. b LIDIJA LEVIČNIK 

5. a MARKO JANKOVEC 

6. a VESNA SMUK RIHAR 

6. b LIDIJA ROŽNIK 

7. a MATEJA ZDEŠAR 

7. b URŠA SUŠNIK 

8. a ANTON MALOVRH 

8. b JANEZ OBLAK 

9. a ANA OBLAK 

9. b BARBARA IVANČIČ KUTIN 

1. d in 2.d ANA JANŠA JURJEVČIČ 

3. d in 4.d MARKO KOŠIR 

5.d SONJA TROBEC 

1.c IN 2.c ANJA KRŽIŠNIK 

3.c,4.c in 5.c SIMONA KOŠIR 

Polžki KARMEN SEČNIK 

Medvedki JANJA KOŠIR 

Miške TEA ZALOŽNIK 

Zajčki SEČNIK MATEJA 

Ježki APOLONIJA OBLAK FLANDER 

Polhki DAMJANA MES 

Pikapolonice SANDRA NARTNIK 

Račke ANJA DROBNIČ 

Ribice GORDANA MAVRIČ TROBEC 

Čebelice PETRA PIŠEK 

Metuljčki KLEMEN WOLF 
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RAZPORED DELA PO ŠOLSKEM KOLEDARJU 
Šolsko leto 2016/2017 traja od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2016 in je razporejeno v dve ocenjevalni obdobji: 

 Prvo ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2016–31. 1. 2017 1.– 9. razred 

Drugo ocenjevalno obdobje: 1. 2. 2017–15. 6. 2017 9. razred 

 1. 2. 2017–23. 6. 2017 1.–8. razred 

Ocenjevalne konference: 

1. ponedeljek, 30. 1. 2017 za 1.–5. r in torek, 31. 1.  2017, za 

6.–9.r 

1.– 9. razred 

2. ponedeljek, 12. 6. 2017 9. razred 

3. ponedeljek, 19. 6. 2017, za 1.–5. r in torek, 20. 6. 2017, za 

6.–9.r 

1.– 8. razred 

 

1. ocenjevalna konferenca  

Analiza učno-vzgojnega uspeha, obiska učencev pri pouku, obiska staršev v šoli in pregled realizacije učnih 

načrtov ter realizacije LDN, analiza realizacije nalog, zastavljenih po LDN.  

2. ocenjevalna konferenca  

Analiza učno-vzgojnih uspehov – primerjalno s prvim konferenčnim obdobjem, pohvale in priznanja, roki za 

popravne izpite in oblikovanje komisij.  

Starše bomo z uspehom otrok sproti seznanjali na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. V šolo bomo pisno 

povabili starše tistih učencev, ki se daljše obdobje niso zglasili v šoli in katerih otroci ne dosegajo minimalnih 

standardov znanja oz. imajo učne ali vedenjske težave. 

Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja učenci oz. starši prejmejo Obvestilo o ocenah ob koncu ocenjevalnega 

obdobja. Starše učencev 1. razreda bomo ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja z uspehom seznanili ustno. 

Starši učencev 2. razreda bodo prejeli opisno obrazložitev učenčevih ocen.  

Ob koncu pouka učenci prejmejo Spričevalo z zaključnimi ocenami (9. r – Zaključno spričevalo). Učenec, ki 

opravlja popravni ali predmetni izpit, prejme Obvestilo o zaključenih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu. 

V 1. in 2. razredu šola izda spričevalo z opisnimi ocenami. 

Popravni in razredni izpiti 

 Prvi rok za 9. razred: 16. do 29. 6. 2017. 

 Prvi rok za 1. – 8. razred: 26. 6. do 7. 7. 2017. 

 Drugi rok za 1. – 9. razred: 18. 8. in 31. 8. 2017. 
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Izvedba nacionalnega preverjanja znanja – NPZ 

Glej prilogo 1. 

Šolski koledar za leto 2016/2017 

Glej prilogo 2. 

ŠOLSKI ZVONEC 

Matična šola Polhov Gradec 

Razredna stopnja   Predmetna stopnja  

od 6.00 do 7.30 jutranje varstvo  od 7.30 do 8.15 1. ura 

od 7.30 do 8.15 1. ura  od 8.20 do 9.05 2. ura 

od 8.20 do 9.05 2. ura  od 9.10 do 9.55 3. ura 

od 9.05 do 9.25  glavni odmor  od 9.55 do 10.10  glavni odmor 

od 9.25 do 10.10 3. ura  od 10.10 do 10.55 4. ura 

od 10.15 do 11.00 4. ura  od 11.00 do 11.45 5. ura 

od 11.05 do 11.50 5. ura  od 11.50 do 12.35 6. ura 

od 11.55 do 13.00  kosilo  od 12.40 do 13.25 7. ura 

od 11. 55 do 12.40 6. ura  od 13.25 do 13.50 kosilo 

   od 13.50 do 14.35 8. ura 

Podaljšano bivanje Polhov Gradec 

11.05–11.55 1. ura 

11.55–12.45 2. ura 

12.45–13.35 3. ura 

13.35–14.25 4. ura 

14.25–15.15 5. ura 

15.15–16.05 6. ura 

16.05–16.30 7. ura 

POŠ Črni Vrh 

od 6.00 do 7.30 jutranje varstvo 

od 7.30 do 8.15 1. ura 

od 8.20 do 9.05 2. ura 

od 9.05 do 9.25 glavni odmor 

od 9.25 do 10.10 3. ura 

od 10.15 do 11.00 4. ura 

od 11.05 do 11.50 5. ura 

od 11.55 do 12.40 6. ura 
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Podaljšano bivanje – POŠ Črni Vrh 

11.55 – 12.45 1. ura 

12.45 – 13.35 2. ura 

13.35 – 14.25 3. ura 

14.25 – 15.15 4. ura 

 

Zvonjenje – POŠ Šentjošt 

od 6.00 do 7.30 jutranje varstvo 

od 7.30 do 8.15 1. ura 

od 8.20 do 9.05 2. ura 

od 9.05 do 9.25  glavni odmor 

od 9.25 do 10.10 3. ura 

od 10.15 do 11.00 4. ura 

od 11.05 do 11.50 5. ura 

od 11.55 do 13.00  kosilo 

od 11. 55 do 12.40 6. ura 

 

Podaljšano bivanje – POŠ Šentjošt 

11.05–11.55 1. ura 

11.55–12.45 2. ura 

12.45–13.35 3. ura 

13.35–14.25 4. ura 

14.25–15.15 5. ura 

15.15–16.00 6. ura 

 

 

VARSTVO VOZAČEV (VV) na matični šoli 

V času glavnega odmora se učenci razredne stopnje zadržujejo na hodniku razredne stopnje. Učenci 

predmetne stopnje imajo v času glavnega odmora na razpolago avlo predmetne stopnje.  

Po koncu pouka v popoldanskem času se učenci razredne stopnje zadržujejo v oddelkih podaljšanega bivanja, 

učenci predmetne stopnje v oddelku varstva vozačev oz. v avli predmetne stopnje, šolski knjižnici ali na 

šolskem igrišču pod nadzorom učitelja za VV. Učenci, ki niso vozači, takoj po pouku odidejo domov in se ne 

zadržujejo v prostorih šole ali v okolici šole.  

V šolskem letu 2016/2017 bo v popoldanskem času od 11.50 do 14.40 varstvo vozačev na matični šoli izvajala 

učiteljica Tjaša Prek, zaposlena za varstvo vozačev. Učitelj v varstvu vozačev ob dogovorjeni uri prevzame 

učence iz podaljšanega bivanja in z njimi počaka na šolski prevoz.  
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PROSTORSKI POGOJI 
 

Prostorski pogoji na matični šoli so ustrezni. V primeru visokih zunanjih temperatur (aprila, maja, junija in 

septembra), so pogoji dela manj ustrezni v južnih in jugozahodnih učilnicah (predvsem fizike, učilnicah v 

drugem nadstropju in deloma razredne stopnje).  

S strani občine Dobrova - Polhov Gradec se pripravlja projekt zunanje ureditve okolice šole, ki naj bi se 

dokončno pripravil v letu 2017. V letu 2017 občina načrtuje tudi nakup novega kombiniranega vozila. 

Na POŠ Črni Vrh so prostorski pogoji za delo ustrezni.  

Na POŠ Šentjošt so prostorski pogoji za delo ustrezni.  

Šolske prostore in športno dvorano izven časa pouka uporabljajo tudi zunanji uporabniki: glasbene šole, 

plesne šole, športna društva, krajevne organizacije in društva, planinska društva, gasilska društva ipd. 

NUJNA VZDRŽEVALNA DELA IN INVESTICIJE 

Sprotno vzdrževanje in popravila, ki se nepredvideno pojavljajo med šolskim letom v OŠ Polhov Gradec, POŠ 

Črni Vrh, POŠ Šentjošt, odpravljamo v sodelovanju z ustanoviteljem (Občino Dobrova - Polhov Gradec).  

Dela spremljajo v. d. ravnatelja, hišnika, pomočnici ravnatelja, vodji podružnic ter računovodkinja v 

sodelovanju z Občino Dobrova - Polhov Gradec (Urad za družbene dejavnosti).  

Matična šola 

V letu 2017 bi bilo potrebno: 

 kupiti novo in večjo parno-konvekcijsko pečico za šolsko kuhinjo, saj se je od leta 2010 izredno 

povečalo število obrokov, poleg tega šolska kuhinja pripravlja kosila tudi za obe podružnici; 

 prepleskati učilnice; 

 kupiti klima naprave za učilnice, kjer je pouk zaradi visokih temperatur najbolj otežkočen. 

POŠ Črni Vrh 

V šolskem letu načrtujemo 2016/2017:  

 kompletno obnovo sanitarij z vsemi inštalacijami,  

 menjava centralne peči in pripadajočih instalacij, 

 obnova celotne elektro instalacij (opozorilo in inšpekcije) 

 nova osvetlitve šolske telovadnice (opozorilo in inšpekcije) 

 v telovadnici na okna namestiti tudi zaščitno mrežo,  

 nakup omare za učilnico 1. in 2. r 
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POŠ Šentjošt 

V šolskem letu načrtujemo 2016/2017: 

 kompletno obnovo sanitarij z vsemi inštalacijami,  

 menjava centralne peči in pripadajočih instalacij, 

 beljenje učilnic. 

DELO UČITELJA 

Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, 
popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. 

Priprava na pouk obsega: 

 sprotno vsebinsko in metodično pripravo, 

 pripravo didaktičnih pripomočkov. 
 
Drugo delo obsega: 
 

 sodelovanje s starši; 

 sodelovanje v strokovnih organih šole: 

 opravljanje nalog razrednika; 

 organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; 

 zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela; 

 mentorstvo učencem in študentom ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo 
strokovne delavce; 

 mentorstvo pripravnikom; 

 urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd.; 

 organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih 
sodelujejo učenci; 

 pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira 
šola in 

 opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. 
 

Stalne vzgojno-izobraževalne naloge učitelja: 

 spremljanje vseh oblik preverjanja in ocenjevanja znanja;  

 upoštevanje korelacije in interdisciplinarnosti med vzgojno-izobraževalnimi področji; 

 delo z učenci s posebnimi potrebami;  

 stalna strokovna rast zaposlenih ter vnašanje dobre prakse v VI delo;  

 sodelovanje z drugimi zunanjimi strokovnjaki; 

 s pozitivnimi zgledi razvijati uspešne delovne navade in odgovornost pri učencih; 

 razvijanje in spodbujanje pozitivnih vrednot in sprejemanje drugačnosti;  

 nadzor nad nasiljem med in nad učenci ter takojšnje reagiranje ob pojavu le-tega;  

 navajanje na spoštovanje dogovorjenega, pravil hišnega in šolskega reda ter vzgojnega načrta; 

 spoštovanje individualnosti, zasebnosti vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu;  
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 upoštevanje predlogov, pripomb učencev, staršev in strpno reševanje težav; 

 spoštovanje zakonodaje. 

 

DELO UČITELJA DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Neposredno vzgojno-izobraževalno delo: 

 evidentira otroke s težavami v razvoju in učenju;  

 sodeluje pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa; 

 vključuje starše pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa; 

 individualno in skupinsko pomaga otrokom po individualiziranem programu; 

 prepoznava in razvija otrokova močna področja; 

 izbira posebne metode dela in pomoči pri obvladovanju šolske snovi; 

 pripravlja didaktični material; 

 razvija otrokov občutek sprejetosti, varnosti;  

 poučuje s posebnimi metodami in tehnikami, primernimi otrokovim sposobnostim;  

 pomaga pri usmerjanju v aktivnost, otrokom zagotavlja neposredno učno pomoč, dodatno razlago, 

spodbudo, pohvalo, nudi pomoč pri krepitvi samozaupanja, pri razvijanju boljše samopodobe, 

pomaga jim pri lažji in bolj kakovostni vključitvi v razredno skupnost.  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Na šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z učitelji in 

vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega 

dela ter opravlja poklicno svetovanje. 

Šolska svetovalna služba pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 

dela sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami. Šolska svetovalna delavka je 

Albina Jerman Slabe. 

Svetovalna delavka vodi poklicno orientacijo. Učence v osmem in devetem razredu zanimajo informacije o 

poklicih in katera šola je za njih najprimernejša, zato bomo učence seznanjali z informacijami, ki so povezane 

s poklicno orientacijo. Pomembno je, kako učenec pozna sebe, svoje zmožnosti in na katerem področju želi 

razvijati svojo poklicno kariero. Pri izbiri poklica je poznavanje svojih osebnostnih lastnosti, motivacije, 

interesov, umskih, senzornih in motoričnih sposobnosti izrednega pomena. Zato je velika pozornost 

namenjena učencem 8. in 9. razreda, kjer bo potekalo intenzivno informiranje in svetovanje ter pomoč pri 

vpisu v srednje šole. Svetovalna delavka vodi računalniško bazo podatkov za potrebe vpisa v srednje šole in 

pomaga učencem pri izbiri poklicne poti. 

S šolskimi novinci se šolska svetovalna delavka sreča pri vpisu v šolo. Po potrebi ugotavlja stopnjo zrelosti in 

pripravljenosti otrok za šolo. Šolska svetovalna služba izda staršem obvestilo o sprejemu v 1. razred dva 

meseca pred pričetkom šolskega leta. Vpis v 1. razred bo potekal v februarju/marcu 2017. Vpis bo potekal 

pod vodstvom šolske svetovalne delavke. V prvi razred se vpisuje otroke, ki bodo v koledarskem letu dopolnili 

6 let. Če se šolanje odloži, je treba imenovati Komisijo za sprejem šolskih novincev. Komisija se sestane le 

izjemoma, če starši ali šolski zdravnik predlagajo odložitev šolanja. Če odložitev predlaga zdravstvena služba, 
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je sestanek komisije obvezen. Sestavljajo jo svetovalna delavka, vzgojiteljice in šolska zdravnica. Komisijo 

skliče v. d. ravnatelja.  

V svetovalni službi se z učenci srečujemo takrat, ko ugotovijo, da jim učenje povzroča težave in imajo slabe 

ocene. Skušamo ugotoviti vzroke težav, se pogovoriti o boljših učnih metodah, narediti načrt, kako izboljšati 

ocene pri težavnih predmetih, in se skupaj pogovoriti z učiteljem predmeta, kjer ima učenec težave.  

V šolski svetovalni službi poteka tudi diagnosticiranje učencev s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi 

težavami. Pri delu z učenci, ki imajo težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč 

učitelja pri pouku (skupinskem in nivojskem), dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja. Drugo 

stopnjo pomoči nudi šolska svetovalna služba in specialne pedagoške delavke, tretja stopnja je vključevanje 

v dodatno individualno in skupinsko pomoč, četrta stopnja je mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, 

peta stopnja pa je program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Učencem z učnimi težavami nudimo na šoli podporo, spodbudo in pomoč po petstopenjskem hierarhičnem 
modelu pomoči, kot je opredeljen v Konceptu učne težave v osnovni šoli. Najprej kot pomoč učitelja pri 
pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja, potem kot pomoč šolske svetovalne službe, 
potem dodatna individualna in skupinska pomoč, nato pa se obrnemo po mnenje in pomoč zunanje 
strokovne ustanove in začnemo s programom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Učitelj je prvi, ki učencu z učnimi težavami pomaga pri rednem pouku v razredu in pri dopolnilnem pouku. Pri 
premagovanju učenčevih težav sodeluje z učiteljem v podaljšanem bivanju, s starši, drugimi strokovnimi 
delavci na šoli ter po potrebi s šolsko svetovalno službo. Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim 
prilagoditvam (pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju) ne napreduje, se na 
učiteljevo pobudo ali pobudo staršev v projekt pomoči vključi svetovalni delavec. Ob nadaljevanju učenčevih 
težav kljub učiteljevi pomoči in občasni vključitvi svetovalne službe, se učenca vključi v individualno in 
skupinsko pomoč. Če učenec z vključitvijo v ISP napreduje ali njegove težave celo izzvenijo, se pomoč na tej 
stopnji zaključi. V kolikor tudi ob vključitvi v to obliko pomoči učenec ne napreduje, lahko šola zaprosi za 
dodatno strokovno mnenje zunanjo strokovno ustanovo. Staršem učenca z izrazitejšimi specifičnimi učnimi 
težavami, za katerega se izkaže, da potrebuje več prilagoditev in pomoči, se predlaga usmerjanje v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Posebno mesto ima torej projekt pomoči učencu z učnimi težavami, ki se imenuje Izvirni delovni projekt 

pomoči, ki se uvede pri učnih težavah in vsebuje dogovorjeno zaporedje nalog in odločitev v procesu pomoči 

učencu ter zapis o vseh udeleženih v projektu, o njihovih prispevkih in učenčevih uspehih. Velikega pomena 

je tukaj sodelovanje med vsemi udeleženci in seveda redno zapisovanje in evalvacija.  

Svetovalna delavka bo opravljala tudi delo na socialnem področju: šola v naravi, tabori, zimske počitnice, 

letovanje. Staršem bo pomagala pri reševanju socialno-ekonomskih stisk, informirala in pomagala pri 

pridobivanju štipendij in subvencioniranju šole v naravi.  

Sodelovala bo pri organizaciji roditeljskih sestankov, predavanj za starše, učitelje in učence. 

Sodelovala bo z zunanjimi institucijami – CSD Vič, policija, ZD Vič, Zavod za zaposlovanje, Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, MIZKŠ … 

Dosegljiva je vsak dan razen srede v dopoldanskem, ob ponedeljkih tudi v popoldanskem času. V sredo 

opravlja delo na podružničnih šolah. Svetovalna delavka sodeluje pri vseh osnovnih dejavnostih svetovalne 

službe tako pri nudenju pomoči kot pri razvojnih in preventivnih dejavnostih.  



LDN 2016/17  

26 

Specialne pedagoginje pri svojem delu individualno pomagajo in svetujejo učencem s posebnimi potrebami. 

Pri načrtovanju dela in spremljanju otrok s posebnimi potrebami. Sodelujejo tudi z učitelji, svetovalno 

delavko, vodstvom šole in s starši ter z zunanjimi institucijami. Na razgovor o delu z vašim otrokom je možno 

priti po predhodnem dogovoru. Opravljajo diagnostiko.  

Razredniki ali šolska svetovalna služba po potrebi ali po dogovoru obiščejo učence na domu.  

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Šolska knjižnica omogoča in spodbuja aktivno pridobivanje splošnega znanja, dopolnjuje in razvija 

sposobnosti kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja, izražanja čustev in razvijanja idej. Učenci v knjižnici 

pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje. 

Učenci bodo knjižnico skupinsko obiskali 4-krat letno, učenci od 1. do 3. razreda pa vsak teden oz. na 14 dni. 

V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti bomo izvajali med predmetno povezovanje s področja knjižnično 

informacijskih znanj. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko 

uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, poseben poudarek pa ima vzgoja za 

knjigo, motivacija za branje in estetsko doživljanje.  

Poleg vseh biblio-pedagoških dejavnosti knjižnice, bo letos največji poudarek na dvigovanju bralne kulture. 

Že nekaj let opažamo, da se nivo branja znižuje, zato bomo vse leto izvajali najrazličnejše dejavnosti, ki bodo 

pripomogli k ozaveščanju otrok in staršev glede pomembnosti branja.  

Projekti v zvezi z branjem:  

 Naša mala knjižnica (mednarodni projekt – učenci od 1. do 4. razreda) 

 Branje s Tačkami (branje s terapevtskim psom) 

 Bralni maraton; razredna stopnja ga pripravi 3-krat v šolskem letu. 

 Rastem s knjigo 17 (obisk sedmošolcev splošnoizobraževalne knjižnice v Ljubljani) 

 Slovenska bralna značka  

 Obisk ustvarjalca (ob zaključku bralne značke) 

 MEGA kviz  

 Moja najljubša knjiga  

 Predavanje staršem o branju 

 Predstavitve novih knjig, uganke, razstave, 

 Obiski otrok iz vrtca in branje 

 

Knjižnica se bo še naprej povezovala z vsemi dejavnostmi na šoli. Zelo dejavna je njena vloga v različnih 

razvojnih in inovacijskih projektih ter projektnih nalogah, najrazličnejših kulturnih dejavnostih, raziskovalno 

delo, mednarodno povezovanje ter umetniški in naravovarstveni projekti. 

Knjižnico vodi Darinka Orel. 
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UČBENIŠKI SKLAD 
Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo vse potrebne učbenike v učbeniškem skladu, ki na šoli deluje v skladu 

s Pravilnikom o učbeniških skladih in z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Učenci imajo 

pri pouku na razpolago tudi učbenike »za na klop«, s čimer želi MIZŠ razbremeniti šolske torbe.  

Učitelji do konca meseca marca po Katalogu učbenikov, ki jih je potrdilo Ministrstvo, izberejo tiste učbenike, 

ki jih bodo učenci uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nato starši prejmejo naročilnice za izposojo 

učbenikov ter obvestila o delovnih zvezkih in ostalih potrebščinah, ki jih morajo kupiti do pričetka naslednjega 

šolskega leta.  

Šola izposoja le celoten komplet učbenikov za posamezni razred in ne posameznih učbenikov. Učenec je 

dolžan vsak učbenik zaviti in z njim skrbno ravnati. Poškodovane in izgubljene učbenike se zaračuna v skladu 

s Pravilnikom o učbeniških skladih. 

Skrbnici učbeniškega sklada sta Vesna Muhič in Tanja Metež Omrzel. 

 

PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

OBVEZNI PROGRAM 

Obvezni program obsega: 

 obvezne predmete, 

 izbirne predmete, 

 ure oddelčne skupnosti, pri katerih učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z 

delom in življenjem učencev, 

 dneve dejavnosti, ki so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti se vsebine 

predmetov medsebojno povezujejo, 

 20-urni tečaj plavanja (v tretjem razredu). 

 

RAZŠIRJEN PROGRAM 

Razširjen program obsega: 

 oddelke podaljšanega bivanja, 

 jutranje varstvo, 

 dopolnilni in dodatni pouk, 

 interesne dejavnosti, 

 pouk neobveznih izbirnih predmetov, 

 individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami. 
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NADSTANDARDNI PROGRAM 

Nadstandardni program obsega: 

 1. razred: 10-urni plavalni tečaj, 

 2. razred: šola v naravi CŠOD Medvedje brdo, 

 4. razred:  plavalna šola v Zrečah, 

 5. razred: naravoslovno-plavalna šola v Poreču, 

 6. razred: šola smučanja Cerkno 

 7. razred: planinska šola Pohorje 

 8. razred: športni teden v CŠOD Breženka 

 9. razred: zaključna ekskurzija, 

 9. razred: izlet v London, 

 tekmovanja. 

 

IZBIRNI PREDMETI 

V šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali naslednje izbirne predmete, ki bodo večinoma potekali zadnje ure 

pouka: 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

7. razred 

 Literarni klub 

 Nemščina 

 Osnovni vbodi in tehnike vezenja 

 Sonce, Luna in Zemlja 

 Šport za sprostitev (delitev v 2 skupini) 

 Urejanje besedil (delitev v 2 skupini) 

8. razred 

 Multimedija (delitev v 2 skupini) 

 Nemščina 

 Oblikovanje gradiv LES 

 Slikarski, marjetični in gobelinski vbod 

 Šport za zdravje (delitev v 2 skupini) 

 Verstva in etika 

9. razred 

 Izbrani šport NOGOMET (delitev v 2 skupini) 

 Izbrani šport ODBOJKA  

 Nemščina 

 Obdelava gradiv KOVINE 

 Računalniška omrežja (delitev v 2 skupini) 

Izvajal se bo tudi neobvezni izbirni predmet ITALIJANŠČINA za učence od 7. do 9. razreda. 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI od 4. do 6. razreda 

Matična šola 

 Šport (delitev v 2 skupini) 

 Računalništvo (2 skupini) 

 Nemščina 
 

POŠ Šentjošt 

 Računalništvo 
 

1. razred NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ANGLEŠČINA na matični šoli (2 skupini) 

V letošnjem šolskem letu bomo pričeli z uvajanjem prvega tujega jezika TJA v 2. razredu kot obvezni 

predmet. 

DELO V UČNIH SKUPINAH 

V 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku na naši šoli pouk v obsegu največ ene četrtine 

ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku na naši šoli pouk vse leto organiziramo z 

razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. 

Če zaradi manjšega števila učencev ni mogoče tako organizirati pouka, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah 

organiziranega dela delo z učenci diferencira glede na njihove zmožnosti. 

V 6. razredu se pouk izvaja v dveh učnih skupinah, saj imamo le 16 učencev/oddelek. 

MAT: 

 6. in 7. r. : heterogene skupine 

  8. in 9. r.: 3 homogene skupine 

SLJ: 

 6. in 7. r.: homogene skupine 

  8. in 9. r.: 3 heterogene skupine 

TJA: 

 6. in 7. r.: heterogene skupine 

 8. in 9. r.: 3 homogene skupine 

V 1. razredu devetletke poučujeta razredna učiteljica in druga strokovna delavka v obsegu 20 pedagoških ur 

na matični šoli in 10 ur na POŠ Šentjošt. Prav tako imamo v šolskem letu 2016/2017 pravico do druge 

strokovne delavke v obsegu po 2 uri v kombinaciji 3. in 4. r. na podružnični šoli Šentjošt. 
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PREDMETNIK    OSNOVNE ŠOLE
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DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016/17 
Učitelj organizator dneva dejavnosti ali šole v naravi izdela PRIPRAVO dogodka.  

Vodja pomočnici ravnatelja odda PRIJAVO za dogodek v pisni obliki najmanj 7 dni pred izvedbo in jo seznani 

s potrebami po spremstvu. Pomočnica ravnatelja je dolžna poskrbeti za prevoz, če je potreben. S pomočnico 

ravnatelja se je treba dogovoriti glede prehrane otrok ter spremstvo urediti v skladu z normativi. Zaradi 

kvalitete pouka so spremljevalci tisti učitelji, ki imajo v tem času najnižjo učno obveznost. Dejavnosti bodo 

organizirane na način, da ohranimo čim večjo kontinuiteto delovnega procesa. To pomeni, da bodo nekatere 

dejavnosti na isti dan za vso šolo, za vse učence ali pa ločeno za predmetno in razredno stopnjo. 

Nadomeščanja učiteljev ureja Senja Školc Sušnik, v njeni odsotnosti pa Jure Kramar.  

Vsaj tri mesece pred izvedbo šole v naravi so vodje šole v naravi dolžni, skupaj z razrednikom, seznaniti starše 

učencev in v. d. ravnatelja z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in z elementi za 

določitev cene šole v naravi ter z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi v skladu s pravilnikom. Starše 

je treba seznaniti tudi z višino prispevkov učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in jih seznaniti z 

možnostjo subvencioniranja šole v naravi. Pri pripravi finančnega načrta sodelujeta vodja in pomočnica, po 

potrebi tudi v. d. ravnatelja. Oddelki, ki se bodo udeležili šole v naravi, bodo izkoristili določeno število dni 

dejavnosti v okviru šole v naravi.  

Načrt dni dejavnosti je kot priloga temu Letnemu delovnemu načrtu in je objavljen na šolski spletni strani. 

Tekmovanja v šolskem letu 2016/2017 

Tekmovanja razred mentor šolsko regijsko Državno/
opomba 

CICI VESELA ŠOLA 1.–4. Jana Prebil, Simona 
Planinc, Jelka Ušeničnik 

april - - 

RAČUNANJE JE IGRA 4.–5. Mojca Bizjak 
Valerija Petrovec 

maj - - 

FIZIKA 8.–9. Mirjam Kogovšek marec marec april 

KEMIJA – PREGLOVO 
PRIZNANJE 

8.–9. Katja Premrl 16. 1. 2017  1. 4. 
2017 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU O 
SLADKORNI BOLEZNI 

 Katja Premrl 14. 10. 2016  19. 11. 
2016 

MATEMATIKA 1.–9. Barbara Rednak Robič marec april 

SLOVENŠČINA 
(Cankarjevo 
tekmovanje) 

2.–9.  
Urška Žagar 
 

9. 12. 2016 25. 1. 2017 11. 3. 
2017 

ANGLEŠČINA 9.  
Maja Šajn 
 

november januar marec 

ANGLEŠČINA  
IATEFL 

7. 
8. 

Maja Šajn 
Viktorija Hribovšek 

oktober - november 
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SLOVENSKA BRALNA 
ZNAČKA 

1.–9. 

Koordinator Darinka 
Orel 
razredniki RS 
Vesna Muhič 
Živa Zalokar 
Urška Žagar 

do 2. aprila 
 

  

ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

4.–9. 
Viktorija Hribovšek 
Maja Šajn 
Irena Majcen Reyes 

do 2. aprila - - 

NEMŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

7.–9. Irena Majcen Reyes marec - - 

GEOGRAFIJA 8.–9. Maja Šajn januar marec april 

ZGODOVINA 8.–9. Simon Purger december januar marec 

RAČUNALNIŠTVO 1.–9. Jure Kramar oktober  januar 

ZLATI SONČEK 1.–3. Marjan Juvan čez celo leto   

KRPAN 4.–5. Marjan Juvan  čez celo leto   

VESELA ŠOLA 4.–6. Albina Jerman Slabe marec  april 

KRESNIČKA – 
NARAVOSLOVNO 
TEKMOVANJE 

1.–5. Mirjam Kogovšek marec -  

 VESELA ŠOLA 4.–5. 
Sonja Alič 
 

marec  april 

ASTRONOMIJA 7.–9.   Mirjam Kogovšek december  januar 

ZNAM VEČ Z LILI IN 
BINETOM 

1.–3. 
Jug Tadej 
Simona Planinc 

maj   

KVIZ MALE SIVE 
CELICE  

7. –9. 
Urška Žagar, Maja Šajn 
in razredniki 7.–9. 

28. 
september 

  

LOGIČNA POŠAST 1.–9.  Barbara Rednak Robič 5. maj  20. maj 

 

Interesne dejavnosti 

OŠ Polhov Gradec 

Št. naziv razred mentor 

1.  Športko 1. – 2.  razred Matija Pogačnik 

2.  Mali znanstveniki 1 1. – 3.  razred Barbara Trnovec 

3.  Mali znanstveniki 2 1. – 3.  razred Jana Prebil 

4.  Logična pošast 1. – 3.  razred Neža Kralj 

5.  Smetko umetko 1. – 4.  razred Tanja Metež Omerzel 

6.  Knjižna čajanka 1. – 3.  razred Tanja Metež Omerzel 

7.  Šah 1 3. – 5.  razred Matija Pogačnik 

8.  Šah 2 5.  razred Francka Hribernik 

9.  Lego svet 1. – 3.  razred Tadej Jug 

10.  Lego tehnik 1. – 3.  razred Nastja Mihovec 

11.  Otroški pevski zbor 1. – 4.  razred Neža Kralj 

12.  Planinski krožek  1. – 9.  razred Barbara Rednak Robič 

13.  Veliki znanstveniki 4. – 5.  razred Maja Koritnik 

14.  Plezalni krožek 4. razred Matija Pogačnik 
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15.  Folklorni krožek 4. – 5.  razred Urška Žagar 

16.  Igre z žogo za učenke  4. – 6.  razred Sanja Štempihar 

17.  Ustvarjalni prstki 4. – 5.  razred Mojca Bizjak 

18.  Literarni krožek 6. – 9.  razred Urška Žagar 

19.  Zgodovinski krožek 6. – 9.  razred Simon Purger 

20.  Šolski fotografi 6. – 9.  razred Neža Kralj 

21.  Angleški dramski krožek 
English drama club  

6. – 9.  razred 
Viktorija Hribovšek 

22.  Novinarski krožek 6. – 9.  razred Vesna Muhič 

23.  Odbojka 7. – 9.  razred Sanja Štempihar 

24.  Likovno ustvarjanje 8. – 9.  razred Živa Zalokar 

25.  Računalniško 
programiranje 

7. – 9.  razred 
Jure Kramar 

26.  Mladinski pevski zbor 6. – 9.  razred Nina Dolinar 

 

POŠ Črni Vrh 

27.  Športni krožek;  
planinski krožek 

POŠ Črni Vrh Simona Planinc 

28.  Učne urice angleščine POŠ Črni Vrh Irena Majcen Reyes 

29.  Ustvarjalne urice POŠ Črni Vrh Valerija Petrovec 

30.  Računalništvo POŠ Črni Vrh Jure Kramar 
31.  Otroški pevski zbor POŠ Črni Vrh Nina Dolinar 

 

POŠ Šentjošt 

32.  Novinarski krožek POŠ Šentjošt Sonja Alič 

33.  Športni krožek I.  POŠ Šentjošt Jana Furlan 

34.  Športni krožek II.  POŠ Šentjošt Jelka Ušeničnik 

35.  Angleške urice POŠ Šentjošt Maja Šajn 

36.  Svet pravljic in igre POŠ Šentjošt Irena Tosetto 

37.  Planinski krožek POŠ Šentjošt Jelka Ušeničnik 
38.  Otroški pevski zbor POŠ Šentjošt Jana Furlan 
39.  Ustvarjalni prstki POŠ Šentjošt Jana Furlan 

 

 

PEVSKI ZBORI 

Zborovodkinje: Neža Kralj, Jana Furlan, Nina Dolinar  

Vrsta zbora  Št. ur na teden / leto Opombe  

Otroški PZ  2/70  ločeno po razredih  

Mladinski PZ 2/70 ločeno po glasovih  

Otroški PZ Šentjošt 1/35  

Otroški PZ Črni Vrh 1/35  
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Načrtovani nastopi med šolskim letom:  

 na šolskih, vrtčevskih in krajevnih prireditvah,  

 na gostovanjih, na drugih šolah,  

 na drugih priložnostnih nastopih (npr. nastop na občinski proslavi),  

 letni koncert, 

 udeležba na reviji pevskih zborov. 

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v 

skupnost učencev šole (SUŠ). V SUŠ sta vključena po dva predstavnika vsakega oddelka, od 2. do 9. razreda. 

Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo tri predstavnike, ki tvorijo šolski parlament. Ti sodelujejo 

na območnem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev 

mladine Slovenije. Otroški parlament bo v šolskem letu 2016/2017 organizirano potekal že 27. leto in pomeni 

eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem 

postopku izberejo sami na predhodnem zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta. Tema, ki so jo 

slovenski otroci izbrali za šolsko leto 2016/17 je "Otroci in odraščanje". 

V šolskem letu 2016/2017 bomo v okviru Skupnosti učencev šole sledili sledečim ciljem: 

 reševanje aktualne problematike (na zasedanjih SUŠ, skrinjica ZAUPAJ MI); 

 organizacija Tedna otroka v prvem tednu oktobra; 

 predstavitev aktivnosti ob Tednu otroka; 

 organizacija zasedanja šolskega parlamenta z v. d. ravnateljem;  

 priprava članov šolskega parlamenta na zasedanja otroških parlamentov; 

 delavnica na izbrano temo; 

 izvedba dobrodelnih akcij (zbiranje zamaškov, zbiranje šolskih potrebščin za socialno 

ogrožene otroke …); 

 obeležitev pomembnih dogodkov; 

 organizacija čistilne akcije okolice šole ter kraja; 

 drugo. 

Mentor je Simon Purger. 
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DEŽURSTVA IN VARSTVO VOZAČEV 
 

VARSTVO VOZAČEV 

Varstvo vozačev v popoldanskem času izvajajo za to določeni strokovni delavci šole. Učenci vozači se morajo 

po končanem pouku in drugih dejavnostih obvezno zglasiti pri strokovnem delavcu, da se dogovorijo o 

dejavnostih v varstvu. Starši so na roditeljskih sestankih seznanjeni s pravili šolskega reda pri varstvu vozačev, 

v okviru pouka so s temi pravili seznanjeni tudi učenci. Pravila so sprejeta tudi v Hišnem redu. Varstvo se 

izvaja v prostoru, namenjenem vozačem (avla), ali v učilnicah. Učencem je na voljo tudi obisk knjižnice. 

Učenci, ki čakajo na nadaljevanje dejavnosti (pouk, interesna dejavnost, izbirni predmet), se vključijo v 

varstvo vozačev. Po dogovoru z učiteljem se lahko zadržujejo v avli in knjižnici (mirne dejavnosti).  

 

DEŽURSTVA in JUTRANJE VARSTVO 

Strokovni delavci na matični šoli in na podružnicah opravljajo naslednja dežurstva: 

MATIČNA ŠOLA 

 JUTRANJE VARSTVO od 6.00 do 7.30, 

 dežurstvo v jutranjem času od 7.10 do 7.30 in med odmori od 7.10 do 12.45 (na predmetni stopnji) 

oziroma 11.50 (na razredni stopnji), 

 varstvo vozačev v popoldanskem času od 11.50 do 14.40,  

 dežurstvo učiteljev med malico,  

 dežurstvo učiteljev med kosilom. 

POŠ ČRNI VRH 

 JUTRANJE VARSTVO od 6.00 do 7.30, 

 med odmori, 

 dežurstvo učiteljev med malico,  

POŠ ŠENTJOŠT 

 JUTRANJE VARSTVO od 7.00 do 7.30, 

 dežurstvo učiteljev med malico in odmori,  

 dežurstvo učiteljev med kosilom. 

Razpored dežurstev strokovnih delavcev pripravljajo pomočnica ravnatelja in vodji podružnic. Razpored je 

obešen na oglasnih deskah na matični šoli in na obeh podružnicah. Viden je tudi v programu e-asistent. 
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ŠOLSKI PREVOZI 

Prihodi v šolo  

Prevoznik Vstopna postaja Odhod 

Šolski avtobus 1 Polhov Gradec – Črni Vrh 620 

Šolski avtobus 1 Kuzovcov grič – Črni Vrh – Polhov Gradec 650 

Šolski avtobus 2 Suhi dol 700 

Redni avtobus Ljubljana 610 , 645 

Kombi Skopec Jernejčkov graben 630 

 Potrebuježev graben 650 

 Petačev graben 705 

Kombi Jankovec Butajnova – Ljubljanica 
Stovnikov most – Kurja vas 

623, 640 

6.55 

Odhodi iz šole 

Prevoznik Smer Odhod 

Šol. avtobus 1 Zalog – Črni Vrh 1250 

Šol. avtobus 2 Kurja vas – Suhi dol 1310 

Šol. avtobus 1 Belica 1355 

Šol. avtobus 1 Zalog – Črni Vrh 1440 

Šol. avtobus 2 Kurja vas – Suhi dol – Šentjošt 1440 

Redni avtobus Ljubljana 1142,1240( pred šolo) 

1445,1545, 1655 

Kombi Skopec Petačev graben 
Jernejčkov graben  
Potrebuježev graben 

1255, 1435 ( pred šolo) 
1310, 1455 
1330, 1510 

Kombi Jankovec Ljubljanica – Butajnova  
Kurja vas – Stovnikov most 

1345 , 1505 

1455 

OSTALE ZADOLŽITVE DELAVCEV ŠOLE 
 Letni delovni načrt: Ilinka Kucler, v. d. ravnatelja. 

 Poročilo o realizaciji LDN in Publikacija: Senja Školc Sušnik, pomočnica v. d.  ravnatelja. 

 Urejanje spletne strani šole: Jure Kramar; posredovan material je poslan tudi v vednost v. d. ravnatelja, 

Ilinka Kucler. 

 Lektoriranje: Vesna Muhič, Urška Žagar. 

 Urejanje panojev na razredni stopnji: učiteljice in učitelji razredne stopnje in učitelji OPB, koordinira Darja 

Pelko. 

 Urejanje panojev na predmetni stopnji: učiteljice in učitelji predmetne stopnje, koordinira Nastja 

Mihovec. 

 Urejanje hodnikov POŠ Črni Vrh: Simona Planinc, Valerija Petrovec, Lucija Peklaj, koordinira Simona 

Planinc.  

 Urejanje hodnikov POŠ Šentjošt: Irena Tosetto, Jana Furlan, Jelka Ušeničnik, Sonja Alič; koordinira Irena 

Tosetto. 
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 Šolski časopisu Kuzovci: Valerija Petrovec.  

 Šolski časopis Joštko: Sonja Alič/Maja Justin. 

 Šolski časopis Brihtne glavce: Vesna Muhič. 

 Spremljanje e-pošte in obveščanje o natečajih, razpisih, izobraževanjih: pomočnica ravnateljice in vodje 

aktivov. 

 Evidenca ur doprinosa: Senja Školc Sušnik, pomočnica ravnateljice, Barbara Rednak Robič, sindikalna 

zaupnica. 

 Skrb za IKT in tehnična podpora na prireditvah: Jure Kramar, Franci Mrzlikar – hišnik. 

 Šolski fotograf: Neža Kralj. 

 Aktivnosti na področju dobrodelnosti: Albina Jerman Slabe. 

Organizacija javnih proslav, dogodkov ter ostalih prireditev in dejavnosti 

Dejavnost Termin Zadolženi 

Evropski dan jezikov 26. 9. 2016 
 Viktorija Hribovšek, Irena Majcen Reyes, Maja 

Šajn 

Teden prometne varnosti 26. 9. do 30. 9. 16 Učitelji OPB 

Teden otroka oktober 2016 

Nina Bagar, Jana Furlan, Simona Mihalic, Urška 

Žagar, Simon Purger, Valerija Petrovec, učitelji 

OPB 

Svetovni dan varnosti in 

zdravja pri delu, evakuacija 
oktober 2016 

Marjan Juvan, Jure Kramar, Franci Mrzlikar, 

Rajko Tominec 

Zbiranje papirja 
1. del – oktober, 

2. del – april 

Darja Pelko, Nastja Mihovec, Simona Planinc, 

Jana Furlan in ostali strokovni delavci  

Prednovoletno praznovanje, 

Dan samostojnosti in 

enotnosti 

23. 12. 2016 
Neža Kralj, Simona Planinc, Simon Purger, 

Matija Pogačnik in učitelji OPB 

Pustovanje za OPB 28. 2. 2017 Matija Pogačnik, Irena Tosetto, Lucija Peklaj 

Pustno rajanje v kraju 25. 2. 2017 Nina Bagar, Vili Koprivec 

Kulturni praznik/proslava 7. 2. 2017 
Urška Žagar, Mojca Bizjak, Valerija Petrovec, 

Jelka Ušeničnik, Neža Kralj  

Materinski dan marec 2017 
Tanja Metež Omerzel, Darja Pelko, Jana Prebil, 

Simona Planinc 

Gledališki festival april 2017 Nina Bagar, Maja Koritnik 

DAN ŠOLE - domoljubje marec/april Simon Purger, Maja Šajn, Barbara Trnovec 

Barvni dan april 2017 Barbara Trnovec, Katja Premrl 

Pouka prost dan 26. april 
OPOMBA: zaradi pomladne in jesenske zbiralne 

akcije papirja in očiščevalne akcije 

Prireditev ob zaključku 

šolskega leta v kraju 

začetek junija 

2017 
Nina Bagar, Vili Koprivec 

Valeta junij 2017 Vesna Muhič, Živa Zalokar 
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Zaključna prireditev 

Dan državnosti/proslava 
23. 6. 2017 

Matija Pogačnik, Darja Malovrh 

Simon Purger 

Dekoracija šolske avle 

oktober, 

december, marec, 

maj 

Mojca Bizjak, Barbara Trnovec, Živa Zalokar, 

Simona Mihalic 

PROJEKTI IN DEJAVNOSTI, SKOZI KATERE UDEJANJAMO OSNOVNE VREDNOTE 

SPODBUJANJE BRALNE, MATEMATIČNE IN E-PISMENOSTI 

 

 poudarek na motiviranju učencev za branje pri vseh predmetih;  

 dvig bralne, matematične in e-pismenosti na vseh področjih; razstave, tekmovanja, predstavitve 

najbolj priljubljenih knjig, revij, poljudnoznanstvene literature ...;  

 načrtna uporaba učnih gradiv pri pouku; 

 navajanje učencev na iskanje bistvenih podatkov in reševanje besedilnih matematičnih nalog; 

 navajanje učencev na urejen, pregleden in čitljiv zapis pri reševanju matematičnih nalog; 

 poznavanje in uporaba matematičnih zapisov; 

 poznavanje in zmožnost kritične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT); 

 zmožnost komunikacije in sodelovanja, učenja na daljavo; 

 zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in 

konceptov; 

 varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij; 

 izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv); 

 zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije učenja z uporabo IKT; 

 priprava učencev na sproščeno ustno izražanje pri vseh predmetih in ob vseh priložnostih (nastopi v 

razredu, na šolskih in izvenšolskih druženjih in prireditvah);  

 objavljanje v sredstvih javnega obveščanja (šolski radio, šolski časopisi, Naš časopis) in mladinskem 

tisku;  

 spodbujanje učencev k obisku šolske knjižnice in k branju med prostim časom, tudi v šoli; 

 priprava in izvedba tematskih razgovorov in predavanj s področja bralne, matematične in e-

pismenosti; 

 navajanje na kvalitetno preživljanje prostega časa in razvijanje interesov za bralno, matematično in 

e-pismenost;  

 vzgoja za primerno komunikacijo; 

 izvajanje različnih bralnih značk (slovenske, angleške, nemške …). 

 

E-opismenjevanje 

Računalniška doba, v kateri živimo, je ljudi potisnila v množično uporabo računalniških tehnologij. Te 

tehnologije pa se ne uporabljajo zgolj za zabavne namene, ampak služijo kot odlični pripomočki na različnih 

področjih, kot so podjetništvo, zdravstvo, znanost, uprava in šolstvo. Učitelji v šolah vedno bolj uporabljajo 

tehnologije, ki jih integrirajo v učni proces. Učno snov učencem prenesejo podprto s tehnologijami na 

transparenten način. Z e-kompetentno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) si učitelji 
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olajšajo pouk ter znanje v zvezi s tehnologijami prenašajo na učence. E-kompetentni učitelj: pozna in kritično 

uporablja tehnologije v izobraževalnem procesu, pedagoško-administrativnem delu in pedagoškem delu; 

učinkovito komunicira na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja; učinkovito išče, zbira, 

obdeluje in vrednoti (kritično presoja) podatke, informacije in koncepte; ozaveščen je za varno rabo in 

upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe in objave informacij, ter je odprt za samoocenjevanje in 

nadaljnji strokovni razvoj in sodelovanje s skupnostjo učiteljev. 

POENOTENJE STRATEGIJ POUČEVANA PRI SLOVENŠČINI IN MATEMATIKI NA RAVNI CELOTNE 

ŠOLE 

Učitelji slovenščine in matematike že dlje časa opažajo, da bi bilo potrebno okrepiti sodelovanje po vertikali 

in poenotiti strategije poučevanja pri predmetu matematike in slovenščine na razredni in predmetni stopnji. 

Tako bi bilo poučevanje in učenje za učence in učitelje mnogo lažje in ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov 

pri podajanju in osvajanju znanja. Pri tem bo veliko timskega dela in dogovarjanja na podlagi preteklih 

izkušenj in na podlagi strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev. V ta projekt bodo vključene tudi 

učiteljice DSP in učitelji OPB. Del priprav na to spremembo je bilo opravljenih že pred pričetkom šolskega 

leta. Uvajanje sprememb v strokovno delo pa bo potekalo celo šolsko leto. 

POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLICO 
OŠ Polhov Gradec skozi celo šolsko leto sodeluje z Občino Dobrova - Polhov Gradec, s krajevnimi skupnostmi 

Šentjošt, Črni Vrh, Polhov Gradec, Turističnimi društvi Briše, Polhov Gradec in Vetrnik, Čebelarstvom Božnar, 

Vrtnarstvom Čuden, Podobarstvom Kavčič, Prostovoljnimi gasilskimi društvi Polhov Gradec, Dvor, Zalog, 

Šentjošt in Črni Vrh, Planinskim društvom Blagajana, Športnim društvom Šentjošt, Kulturnim društvom 

Šentjošt, Kulturnim društvom Gregor Rihar, Dramskim društvom Neptun, Župnijsko Karitas Šentjošt, 

Društvom upokojencev Polhov Gradec, Muzejem pošte in telekomunikacij, Javnim zavodom Polhograjska 

graščina, Konstrukcijami Schwarzmann d. o. o., z župnijo Polhov Gradec ter s sosednjimi osnovnimi šolami in 

njihovimi podružnicami. Sodelujemo pri pripravi različnih prireditev, obisku grobov, občnih zborih, razstavah, 

čiščenju okolice in predstavitvah. To sodelovanje ocenjujemo kot zelo dobro in ga želimo čim bolj utrditi.  

Tudi v šolskem letu 2016/2017 bomo dobro sodelovali z zgoraj navedenimi in vsebine njihovega delovanja 

prenašali v vzgojno-izobraževalno delo (pri interesnih dejavnostih, dnevih dejavnosti, v podaljšanem bivanju 

ipd.), kjer bodo učenci dejavno sodelovali pri spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine v kraju in okolici.  

SKRB ZA VARNOST 
V zavodu dosledno skrbimo za varnost v šoli in okolici in tudi med dejavnostmi, ki se dogajajo zunaj šolskega 

prostora. V zvezi s tem bomo tudi v šolskem letu 2016/2017 izvajali naslednje dejavnosti: 

 skrb za varno uporabo interneta; šolski računalničar prenese znanje na zaposlene in učence; 

delavnice zunanjih izvajalcev; 

 dosledno izvajanje določil Hišnega reda, Pravil šolskega reda, Vzgojnega načrta (dokumenti so 

objavljeni na oglasni deski in na spletni strani šole, seznanitev učencev z njegovo vsebino na RU); 

 varstvo vozačev (organizirane različne oblike dejavnosti v času VV), spoštovanje pravil varstva 

vozačev; 

 dosledno izvajanje šolskih pravil glede varnosti učencev;  

 ničelna toleranca do nasilja; 
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 dosledno sankcioniranje kršiteljev šolskih pravil, uporaba alternativnih ukrepov; 

 redno in dosledno izvajanje dežurstev in varstva (jutranje, med malico, v času kosila in pri vozačih);  

 ponudba interesnih dejavnosti;  

 pomoč in svetovanje učencem ob morebitnih težavah ter redno sodelovanje s starši;  

 dosledno odpravljanje nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe učencev in drugih udeležencev 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. 

PREVENTIVNO DELO NA PODROČJU VARNOSTI IN NENASILJA 

Izvajali bomo dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupino, v kateri učence 

seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene bomo organizirali različne oblike preventivnih 

aktivnosti pri pouku in pri drugih dejavnostih šole. Aktivnosti so usmerjene v medsebojne odnose in reševanje 

konfliktov, ozaveščanje o ničelni toleranci do nasilja, strpnost in sprejemanje drugačnosti, ozaveščanje o 

škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog. Sodelovali bomo s CSD Vič in z 

oddelkom za preventivo s policijske postaje Vič. Izdelan imamo tudi protokol o izrednih dogodkih. 

Občina Dobrova - Polhov Gradec financira program varstva vozačev, kar je zelo pohvalno. Ta program 

bistveno zmanjšuje pojav nasilja na šoli in zagotavlja večjo varnost otrok, saj so učenci stalno pod nadzorom 

učitelja.  

PROMETNA VARNOST 

Poskrbeli bomo za urejanje prometnega kotička, kjer bodo predstavljene varne in nevarne poti v domačem 

kraju ter prostor za obvestila, tako za učence kot za starše in delavce šole. Z Načrtom varnih šolskih poti ob 

začetku šolskega leta seznanimo oz. spomnimo vse učence in njihove starše. Na prvem roditeljskem sestanku 

bomo starše opozorili na najpogostejša nepravilna vedenja, nevarnosti in pravilno ravnanje otrok v prometu 

ter jih spodbudili, naj svoje otroke večkrat pospremijo do šole in jih poučijo o nevarnostih v prometu. Učitelji 

bodo skupaj z učenci varne poti prehodili, razložili oziroma se z njimi pogovorili, zakaj so varne in pojasnili 

njihov pomen. Učence opozorijo na nevarna mesta in na ustrezno vedenje v določeni nevarni situaciji. Z 

načrtom varnih šolskih poti seznani šola tudi starše, da lahko sami dodatno usposobijo otroke za varno 

vedenje na poti v šolo. Še zlasti opozorijo starše prvošolcev in drugošolcev, da naj s svojimi otroki večkrat 

prehodijo varno pot od doma do šole še pred začetkom šolskega leta.  

Za prometno varnost otrok bomo na matični šoli poskrbeli že v začetku šolskega leta v sodelovanju s PGD 

Polhov Gradec, Šentjošt in Črni Vrh ter Društvom upokojencev Polhov Gradec, ki prve tri dni skrbijo za varnost 

naših učencev na poti v šolo in iz šole.  

Prometno vzgojo, ki je predpisana z učnimi načrti za posamezne razrede in oddelek podaljšanega bivanja, 

bomo izvajali dosledno in kvalitetno. V začetku šolskega leta bodo oddelki OPB na to temo povabili v šolo 

policista na debato z učenci. 

Vse učence bomo seznanili z Načrtom šolskih poti. Posodobljeni načrt varnih šolskih poti in fotografije 

nevarnih točk z opisi bomo izobesili na vidno mesto v avli šole. Sodelovali bomo na različnih akcijah v zvezi z 

varnostjo v cestnem prometu.  

Izpeljali bomo kolesarski tečaj za učence 5. razreda. Kolesarski tečaj se zaključi s kolesarskim izpitom. Tečaj 

bo potekal v mesecu februarju, marcu, maju in juniju 2017. Na tem izpitu bo pregledana tudi varnost koles. 
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Učence bomo stalno seznanjali z vsebinami prometne varnosti in gibanja v prometu v času rednih ur pouka. 

Sodelovali bomo s Policijsko postajo Ljubljana Vič ter s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Za učence predmetne stopnje bomo organizirali pregled koles in odpravo pomanjkljivosti (jeseni in spomladi).  

Koordinator: Marjan Juvan 

SKRB ZA ZDRAV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ 

Plavalno opismenjevanje 
10-urni plavalni tečaj za učence 1. razreda OŠ Polhov Gradec, POŠ Črni Vrh in POŠ Šentjošt ter 20-urni 

plavalni tečaj za učence 3. razreda OŠ Polhov Gradec, POŠ Črni Vrh in POŠ Šentjošt bomo izvedli v mesecu 

marcu 2017. Planirani termini so: 6. 3.–10. 3. 2017, 13. 3. –17. 3. 2017 ter 20. 3.–24. 3. 2017. Učenci bodo 

pravočasno obveščeni, v katerem tednu bodo imeli tečaj. Plavalni tečaj bo potekal na OŠ Savsko naselje v 

Ljubljani.  

Vodja plavalnega opismenjevanja: Sanja Štempihar. 

Šole v naravi 

Naravoslovno-plavalna šola v naravi za 4. razrede se bo izvajala od 17. do 21. 4. 2017 v Zrečah.  

Vodja šole v naravi in strokovni vodja bo Sanja Štempihar. 

Naravoslovni tabor za učence 2. razreda (za matično šolo in podružnici) v CŠOD centru Medvedje brdo od 

14. 6. do 16. 6. 2017. Vodja tabora: Jana Prebil. 

Naravoslovno-plavalno šolo za učence 5. razreda v Poreču, bomo predvidoma izvedli od 19. 6. do 23. 6. 

2017. Vodja šole v naravi je Mojca Bizjak.  

Osnovno in nadaljevalno šolo smučanja v Cerknem za učence 6. razreda bomo predvidoma izvedli januarja 

oz. februarja 2017. Organizator in vodja je Marjan Juvan.  

Planinsko šolo v naravi za učence 7. razreda v obliki pohoda čez Pohorje bomo predvidoma izvedli v drugi 

polovici maja ali v začetku junija 2017, odvisno od vremena. Organizator in vodja je Marjan Juvan. 

Učenci 8. razreda se bodo v novembru 2016 udeležili šole v naravi v CŠOD Breženka. Program bo športno - 

naravoslovno - družboslovno obarvan. Program koordinirata razredničarki osmih razredov. 

Učenci 9. razredov bodo v začetku junija 2017 odšli na zaključno ekskurzijo. Program organizirata 

razredničarki osmih razredov Živa Zalokar in Vesna Muhič. 

Zlati sonček in Krpan 

Športni program Zlati sonček bo tudi v šolskem letu 2016/2017 namenjen učencem 1., 2., in 3. razreda. V 

športni program Krpan bodo vključeni učenci 4. in 5. razreda. Programe izvajajo učitelji športne vzgoje in vse 

razredne učiteljice na razredni stopnji matične šole in podružnic, koordinira pa Marjan Juvan. 
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Športne dejavnosti 

Športne dejavnosti bosta v šolskem letu 2016/2017 vodila Marjan Juvan in Sanja Štempihar. Gre za 

organizacijo in usklajevanje dela krožkov športno-vzgojnega področja, sodelovanje s krajevnimi in drugimi 

športnimi društvi ter redno obveščanje učencev in strokovnih delavcev o športnih uspehih naših učencev na 

šolskih in izven šolskih športnih tekmovanjih.  

Med šolskim letom se bodo izvajala naslednja tekmovanja in športne aktivnosti, na šoli ali zunaj šole: 

 športni dnevi (predmetna stopnja): medoddelčna tekmovanja: Igre z žogo (junij 2017) – nogomet, 

odbojka, med dvema ognjema; Atletika četveroboj (september ali oktober 2016); Zimski športni dan 

(smučanje, drsanje, fitnes, pohod); planinski pohod na Nanos (6. razred), Ratitovec (8. razred), 

Snežnik (9. razred) 

 nogomet – mlajši in starejši dečki, 

 atletika – medobčinsko tekmovanje v MAP in VAP jeseni in spomladi 2016/17, 

 udeležba na drugih tekmovanjih izven občine (regijska, državna), na katera se ekipe uvrstijo, 

 prijateljska športna srečanja s sosednjimi šolami,  

 udeležba na Ljubljanskem maratonu (23. 10. 2016), 

 šolski plesni festival. 

Športni dnevi na razredni in predmetni stopnji bodo potekali ločeno. Za organizacijo športnih dni na razredni 

stopnji bodo poskrbele učiteljice razrednega pouka, na predmetni stopnji pa Marjan Juvan in Sanja 

Štempihar. 

Status učenca športnika ali umetnika 

Status učenca (status mladega umetnika ali status športnika), ki se vzporedno izobražuje, se podeli učencem, 

ki na določenem področju dosegajo vidnejše rezultate, ki redno obiskujejo treninge in vaje, se udeležujejo 

daljših treningov, priprav, vaj ter sodelujejo na različnih večjih tekmovanjih in prireditvah. Zanj zaprosijo starši 

učenca. Podeli ga v. d. ravnateljica na podlagi določil Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti po predhodni 

pridobitvi mnenja učiteljskega zbora. Da bi učenec lahko uveljavljal pravice iz naslova pridobljenega statusa, 

mu ravnatelj izda sklep. Skupaj s starši in učencem se dogovori o pogojih dodelitve statusa, sklep pa podpišejo 

tudi starši in učenec.  

 

Koordinator za pridobitev statusa je Sanja Štempihar. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO V ŠOLI 
Šolska zdravnica v Zdravstvenem domu Vič je dr. Irena Kumelj. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda bodo v šolskem 

letu 2016/17 organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Učenkam 6. razreda bomo omogočili tudi 

cepljenje proti HPV. Učence vključujemo tudi v zdravstveno preventivo (zdrav način življenja) ter učenje 

pravilnega čiščenja in nege zob. To izvaja diplomirana medicinska sestra Tea Kosmač iz ZD Vič. 

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. L. RS št. 19/98 vključno s 

spremembami) opredeljuje vzgojo za zdravje otrok z vsebino in terminskim načrtom za posamezno osnovno 

šolo od 1. do 9. razreda. Namen sodelovanja med učitelji in zdravstvenimi delavci je izboljšanje izvajanja 

vzgoje za zdravje s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje 
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šolarjev. Vsebine so določene v priročniku Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov (NIJZ 2014). Obvezna 

je najmanj ena vsebina v posameznem razredu po 2 šolski uri. Določene vsebine je možno povezati – izvesti 

v okviru naravoslovnih dni. Vsebine se lahko tudi dopolnijo in izvedejo glede na potrebe posameznega razreda 

oz. problematike, ki se pojavlja. Vzgoja za zdravje je aktiven in dinamičen proces informiranja, motiviranja in 

učenja otrok in mladostnikov, da pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje sprejeli ustrezna vedenja za varovanje 

in krepitev zdravja. Zdrav način življenja lahko prepreči nastanek kroničnih in nalezljivih bolezni. Vzgoja za 

zdravje je proces, ki informira, uči ter osvešča o zdravih izbirah in zdravih navadah ter omogoča posamezniku, 

da razvije svoje potenciale na področju zdravja in zdravega načina življenja. 

 
Vsebine : 

1. razred: Jaz sem šolar z lepim nasmehom, Zdrave navade 

2. razred: Poskrbi za svoje zobe in ostani zdrav, Osebna higiena 

3. razred: Zdrav način življenja 

4. razred: Preprečevanje poškodb 

5. razred: Zasvojenost 

6. razred: Odraščanje 

7. razred: Pozitivna samopodoba in stres 

8. razred: Skrbim za zdrave zobe, Medosebni odnosi 

9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 

Izvajalka vsebin je diplomirana medicinska sestra Tea Kosmač. 

Od 2. do 5. razreda bo potekalo tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani in mesečno bo diplomirana 

medicinska sestra Tea Kosmač izvajala nenapovedano kontrolo čistoče zob.  

Šolski zobozdravnik je dr. Gregor Knafelc, ki vodi zobno ordinacijo v Polhovem Gradcu.  

Delo šolske ambulante obsega:  

 pregled šolskih novincev,  

 sistematski preglede in cepljenje učencev 1. razreda: preventivni pregled, cepljenje 3. odmerka proti 

Hepatitisu B, zdravstvena vzgoja, 

 3. razred: preventivni pregled, cepljenje proti Davici, Tetanusu in Oslovskemu kašlju, (Di-Te-Per), 

zdravstvena vzgoja, 

 6. razred: preventivni pregled, neobvezno cepljenje za deklice proti HPV, zdravstvena vzgoja, 

 8. razred preventivni pregled, laboratorijski pregled krvi in urina ter pogovor o poklicnih namerah, 

zdravstvena vzgoja. 

Delo šolske zobne ambulante obsega:  

 sistematske preglede zob,  

 tekmovanje v ustni higieni,  

 sanacijo zob učencev po naročilu,  

 testiranje s colorplak tableto,  

 predavanja o ustni higieni,  

 kontrolo čistoče zob.  
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V primeru pojava ušivosti poteka med starši in šolo obojestransko obveščanje. Šola obvešča starše o 

nadaljnjih ukrepih. Po potrebi na šoli izvajamo nadzor nad razuševanjem po strokovnih navodilih NIJZ in s 

pomočjo zdravstvenega osebja.  

Tudi v primeru pojava podančic poteka med starši in šolo obojestransko obveščanje. Šola obvešča starše o 

nadaljnjih ukrepih. 

 

ŠOLSKA PREHRANA 
Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec 

v času pouka zaužije vsaj šolsko malico. Trudimo se, da je šolska prehrana kvalitetna in raznolika, da zadovolji 

fiziološke potrebe otrok ter da so jedilniki pestri. Pri organizaciji prehrane upoštevamo Smernice za 

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Učenci od prvega do petega razreda malicajo po drugi šolski uri, učenci od šestega do devetega razreda pa 

po tretji šolski uri. Za učence v podaljšanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Kosilo je učencem na 

voljo od 11.55 do 13.50.  

V času obrokov vsi skupaj skrbimo za kulturno obnašanje pri jedi. 

Na šolsko prehrano starši prijavijo učenca v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto s prijavo učenca na šolsko 

prehrano in podpisom pogodbe ob začetku šolskega leta. Vse morebitne spremembe glede obrokov za 

prihodnji mesec (prijave ali preklic) starši sporočijo pisno. Posamezno kosilo lahko učenec naroči v šolski 

kuhinji. To kosilo se obračuna na položnici. 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši prehrano odjavijo. Odjavo prehrane starši 

sporočijo do 8.30 ure (pisno, telefon, faks, e-pošta, spletna aplikacija). Odjava velja od naslednjega dne po 

prejemu odjave. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V primeru, da obroki ne bodo pravočasno odjavljeni, 

starši plačajo polno ceno obroka (tudi delež subvencije).  

Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v šolski kuhinji pripravljajo: Miha Pustovrh, Boštjan Breznik, Joži 

Malovrh, Irena Završnik, Valerija Dolenc, Darja Burjek in Helena Plestenjak. Delavci kuhinje skrbijo za pripravo 

polnovrednih obrokov za učence šole in otroke vrtca. Pri tem sledijo Smernicam za prehranjevanje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. Posebno pozornost posvečajo higieni in gospodarnosti. Redno izvajajo kontrolo nad 

lastnim zdravstvenim stanjem ter skrbijo za dosledno izvajanje zahtev HACCP sistema.  

Zunanjo kontrolo nad ustrezno kvaliteto, količino in higiensko neoporečnostjo prehrane izvaja Zavod za 

zdravstveno varstvo Ljubljana.  

Organizatorka šolske prehrane: Barbara Premoš. 
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VZGOJNE IN EKOLOŠKE VSEBINE 

Zelena šola 
Skrb za okolje in naravo postaja del našega vsakdana, življenja v šoli in izven nje. Zelena šola bogati čustvene 

vezi posameznika in skupnosti do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravo. Zelena šola nam daje 

priložnost, da znanja in spoznanja uporabimo v vsakdanjem življenju ter ga delimo z vsemi in vsem okrog nas. 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo aktivni na naslednjih področjih: 

 zbiranje starega papirja; 

 zbiranje starega tekstila; 

 zbiranje plastičnih zamaškov; 

 zbiranje starih baterij; 

 zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš; 

 čistilna akcija kraja (jeseni in spomladi) – vsak oddelek očisti določen rajon; 

 čistilna akcija v sodelovanju z občino, KS Polhov Gradec in skupino staršev KOKOŠ; 

 ločevanje odpadkov; OPB ekokoš, šola se opremi s koši za eko odpadke; 

 oblikovanje nalepk/oznak pri umivalnikih, podajalnikih brisačk in stikalih za luči; 

 urejanje zeliščnega vrta; 

 sodelovanje na različnih natečajih in v projektih z ekološkimi vsebinami; 

 sodelovanje z zunanjimi sodelavci.  

Glavno vodilo letošnjega šolskega leta bo približevanje življenjski filozofiji ZERO WASTE, ki s svojim etičnim, 

ekonomskim in vizionarskim pogledom vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k 

posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. V okviru 

tega bomo v čim večji možni meri težili k predelavi in ponovni uporabi izdelkov in materialov.  

Večkrat bomo organizirali Izmenjevalnice izdelkov, ki jih ne potrebujmo več: začeli bomo s knjigami in 

nadaljevali z igračami, raznimi oblačili in tekstilom … Glede na odziv se bomo sproti odločali za še nove 

izmenjave.  

Učence in starše bomo spodbujali k predelavi in ponovni uporabi odsluženih izdelkov. V ta namen bo v 

prostorih šolske knjižnice in drugih šolskih prostorih večkrat potekalo ustvarjalno druženje, med katerim 

bomo drug od drugega črpali nova znanja in ideje. Šolska knjižnica bo funkcionirala tudi kot Knjižnica reči, 

kar pomeni, da bo učencem in staršem v določenem obdobju na voljo npr. šivalni stroj, izrezovalnik oblik in 

črk in različna druga orodja, ki jih marsikdo nima na voljo doma. 

Na šoli se bomo še bolj trudili za zmanjšanje količine odpadkov, za ponovno uporabo papirja, racionalnejše 

trošenje higienskega papirja, minimalno fotokopiranje in ponotranjenje cilja, ki smo si ga zadali že lani: Hrana 

ni odpadek!                  

Kraju bomo ponudili tri prireditve z ekološko vsebino (Voda, Kristali, Gozd), pod skupnim naslovom Otroci 

svojemu kraju in Zemlji. Prireditve bodo v zimskem času v KD Jakoba Trobca, namenjene pa bodo osveščanju 

in povezovanju šole in kraja.  

Koordinatorji letošnje Zelene šole so Barbara Trnovec, Darinka Orel in Katja Premrl za POŠ: Jana Furlan in 

Valerija Petrovec 
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Eno šola 

ENO pomeni kratico za globalne okoljevarstvene šole, ki se med seboj povezujejo po spletu. V 15 letih 

delovanja se je število šol v mreži povzpelo na 10000 šol v 157 državah vsega sveta. OŠ Polhov Gradec je ena 

najbolj aktivnih šol, saj je ena izmed prvih ENO šol pri nas in je hkrati tudi sedež ENO aktivnosti v Sloveniji. 

ENO je mnogo več kot pouk ali interesna dejavnost, je vzgoja do Zemlje in živih bitij odgovornih ljudi. Število 

otrok, ki sodelujejo pri ENO projektih ni stalno, prav tako pa pri različnih projektih ne sodelujejo isti otroci. 

Včasih sodelujejo celi razredi, spet kdaj drugič zgolj posamezniki ali skupine. Prav tako se razlikujejo tudi same 

aktivnosti – od uporabe najsodobnejših računalniških tehnologij do kopanja zemlje in dela z rokami. Vsem 

projektom pa je skupno eno sporočilo: Vsi skupaj zmoremo vse. In vse to darujemo Zemlji. 

 

Tudi v letošnjem letu Darinka Orel opravlja dolžnost nacionalne ENO koordinatorice za Slovenijo in koordinira 

delo vseh slovenskih ENO šol.  

ENO aktivnosti v šolskem letu 2016/17 

 Sajenje drevesa miru – 21. 9. 2016 (1. razred) 

 Drevesna olimpiada/sajenje dreves in umetniški natečaj – marec do oktober 2016 

 Ahtisarijev dan ali dan sprave: mediacija/umirjanje/video – november 2016 

 Podnebne spremembe: spremljanje vremena in beleženje sprememb/video – februar 2017 

 Ozaveščanje v zvezi s ponovno uporabo stvari in filozofijo zero waste – celoletne aktivnosti 

 – Urejanje zeliščnega vrta, sajenje medovitih rastlin, spoznavanje čebel samotark – svetovni   dan 

biodiverzitete in 1. svetovni dan čebel – 22. maj 2017  

 Udeležba na svetovnem kongresu ENO na Finskem – junij 2017 

Šolski ekovrt 

Šolski ekovrt je projekt, ki poteka pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj Slovenije in Sheme šolskega sadja 

in zelenjave. Pridružila se je tudi naša šola, ki s projektom nadaljuje tudi v šolskem letu 2016/2017. 

Najpomembnejši cilji projekta bodo tudi v šolskem letu 2016/2017: 

 učenci se učijo eko vrtnarjenja; 

 opazujejo procese razvoja rastlin v narav; 

 spoznajo različne rastline in vedo, kako se uporabljajo, 

 spoznajo vrtne prebivalce in opazujejo njihovo vlogo na vrtu;  

 naučijo se rokovanja z orodjem in zemljo; 

 spoznajo pomen kolobarjenja; 

 razmišljajo in delujejo trajnostno; 

 cenijo kakovost ekološko pridelanih živil. 

Preko projekta se bomo povezovali z lokalnimi kmetijami in vrtnarijami. V program bomo vključevali tudi 

otroke iz vrtca.  
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DAN SLOVENSKE HRANE – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Kot vsako leto, bomo tudi letos tretji petek v novembru (18. 11. 2017) obeležili DAN SLOVENSKE HRANE, s 

katerim bomo opozorili na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Tako se bomo ta dan že 

šesto leto zapored vključili v vseslovenski projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Projekt je pripravilo 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Glavni pobudnik projekta je bila Čebelarska zveza Slovenije, ki je že vrsto 

let organizirala dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih 

vrtcih«, ki je namenjena izobraževanju in ozaveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. 

Ta dan bodo imeli otroci vseh vrtcev in šol za zajtrk tradicionalna slovenska živila: kruh, maslo, med, mleko in 

jabolko. Vsa živila, ki jih bomo ponudili za zajtrk na naši šoli in v vrtcu, bodo slovenskega porekla in večinoma 

jih bomo skušali pridobiti od lokalnih proizvajalcev.  

Namen projekta je s spremljevalnimi aktivnostmi izobraževati, obveščati in ozaveščati mladino in širšo 

javnost: 

 pomenu zajtrka v prehrani; 

 pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora; 

 pomenu kmetijske dejavnosti za okolje; 

 pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarstvo in širše okolje in 

 pomenu zdravega življenja in gibanja. 

Vodja projekta TSZ: Barbara Premoš. 

 

CELOLETNI PROJEKTI 

Učenec učencu 

Kadar imajo učenci učne težave, jim priskočimo na pomoč. Strokovni delavci šole tem učencem pomoč 

nudimo v obliki dopolnilnega pouka in dodatne individualne in skupinske pomoči, ki jo izvajajo posamezni 

strokovni delavci šole. Dodatna oblika pomoči za učence z učnimi težavami, ki še niso vključeni v nobeno 

obliko pomoči (razen dopolnilnega pouka), pa je tudi projekt Učenec učencu, v okviru katerega na šoli poteka 

medvrstniška pomoč pri šolskem delu, in sicer med starejšimi in mlajšimi učenci, kakor tudi med vrstniki. 

Učenci si bodo pri učenju pomagali celo šolsko leto (od začetka oktobra do konec maja), učence bomo pri 

tem usmerjali in opremili s potrebnimi didaktičnimi pripomočki in navodili. Projekt bo v šolskem letu 

2016/2017 na matični šoli vodila Barbara Kokot v sodelovanju z učitelji podaljšanega bivanja, razredniki ter 

ostalimi učitelji. Na podružnični šoli Šentjošt bo projekt vodila Jana Furlan v sodelovanju z učiteljicami. 

 

Delo z učno nadarjenimi in učno šibkimi učenci 

Na OŠ Polhov Gradec izvajamo različne oblike dela za učno šibke in nadarjene učence.  

Učencem z učnimi težavami nudimo pomoč v obliki dopolnilnega pouka, individualne in skupinske učne 

pomoči in medvrstniške pomoči (projekt Učenec učencu) ter pomoči šolske svetovalne službe. Dodatne ure 

individualne in skupinske pomoči potrebujejo praviloma učenci z zmernimi učnimi težavami. Organizira se 
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npr. za učenca z zmernim specifičnim primanjkljajem oziroma primanjkljaji, ki potrebuje več specifičnega 

treninga in več učiteljeve pozornosti. 

Izvajalec individualne ali skupinske pomoči pomoč praviloma začne z individualno obliko pomoči, ker tako 

najbolje oceni učenčeve primanjkljaje in njegova močna področja. Projekt pomoči se najpogosteje oblikuje 

kot učenje strategij, ki so potrebne za njegovo uspešno funkcioniranje v skupini (npr. strategij poslušanja, 

pogovarjanja, rabe opor in učnih pripomočkov, kompenzacijskih tehnik in strategij, posameznih socialnih 

veščin ipd.). 

Z učencem, pri katerem učitelji ali starši opazijo težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem 

področju,  le-te najprej spremljajo učitelji, nato šolska svetovalna služba. Z učenci, ki imajo učne težave, 

izvajamo pomoč po petstopenjskem modelu strokovne obravnave po konceptu Učne težave. V kolikor so 

težave izrazite in učenec kljub vsej pomoči s strani šole in v domačem okolju, ne dosega pričakovanih 

rezultatov, se posvetujemo s specialno pedagoginjo na šoli. Če se težave pri učencu pokažejo za specifične, 

šolski strokovni tim staršem predlaga, da vložijo Zahtevek za začetek postopka usmerjanja, lahko pa je učenec 

napoten v zunanje ustanove, kot je obravnava pri psihologu, pedopsihiatru itd. Zahtevek za začetek postopka 

usmerjanja se pošlje na pristojni Zavod za šolstvo, kjer se pridobi ustrezna dokumentacija o učencu, opravijo 

se različni strokovni pregledi, komisija izda strokovno mnenje in odloči o usmeritvi učenca v različne VIZ 

programe. Če je učenec prepoznan kot učenec s posebnimi potrebami, pridobi Odločbo o usmerjanju, s 

katero dobi pravico do programa s prilagojenim izvajanja VIZ in dodatno strokovno pomočjo. Dodatna 

strokovna pomoč se lahko nudi s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, specialnih, socialnih pedagogov, 

pedagogov, logopedov ali psihologov. Ti s specializiranimi oblikami pomoči pomagajo učencu pri 

premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. Specializirane oblike pomoči se izvajajo pri učenju, 

sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, krepitvi 

koncentracije, pozornosti ali treningu socialnih veščin. Ure dodatne strokovne pomoči se lahko izvajajo v 

posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(Ur. l. RS, št. 54/00 in spremembe), ki se pri nas uveljavlja od leta 2000, ureja vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami.  

Na OŠ Polhov Gradec vsako leto izvedemo postopek evidentiranja nadarjenih učencev. Najpogosteje se 

uporablja naslednja definicija za nadarjene: nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniku, ki so bodisi 

na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, 

ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in tisti, ki poleg rednega 

šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Namen programa je nadarjenim 

učencem omogočiti: 

 zanimive, kreativne, intelektualne in umetniške dejavnosti; 

 pristop, ki zahteva več razmišljanja, logičnega sklepanja in kompleksnega razmišljanja; 

 motivacijo za tekmovanja, natečaje; 

 razvijanje splošne razgledanosti; 

 razvijanje spretnosti pojasnjevanja, debatiranja, utemeljevanja idej in stališč; 

 razvijanje motoričnih spretnosti in veščin; 

 bolj poglobljeno in kreativno reševanje problemov, konfliktnih situacij; 

 poudarek na razvoju pozitivnih čustev, sprejemanju drugih; 

 spoznavanje samega sebe, svojih močnih področij, preverjanje in potrjevanje lastnega talenta, 

darov in sposobnosti; 
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 spodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti; 

 razvijanje besednega izražanja, kreativnosti v pisnem izražanju; 

 odkrivanje njihovih močnih področij. 

Učence, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, poskušamo vključiti v različne oblike dela in programe ter tako še 

poglobiti njihovo znanje ter zadostiti njihovi vedoželjnosti. Z nadarjenimi delamo vsi strokovni delavci, 

posebne programe pa izvajajo Francka Hribernik, Mirjam Kogovšek in Vesna Muhič. Vsako leto, ob koncu 

šolskega leta, pripravimo tudi strokovno ekskurzijo za vse nadarjene učence. 

Nadarjenim bodo namenjene naslednje aktivnosti: 

 povezovanje z Zavodom za šolstvo; 

 izvajanje dodatnega pouka;  

 čim pestrejša ponudba interesnih dejavnosti, vključevanje zunanjih ponudnikov;  

 priprava in sodelovanje na različnih tekmovanjih;  

 individualne zadolžitve učencev pri izvajanju pouka; 

 posebne domače zadolžitve; 

 seminarske naloge, raziskovalne naloge; 

 obogatitvene dejavnosti (sobotna izvajanja dejavnosti); 

 različne oblike diferenciacij; 

 evidentiranje nadarjenih otrok in sodelovanje s starši nadarjenih otrok; 

 delo z nadarjenimi učenci v okviru ur za delo z otroki s posebnimi potrebami;  

 vključevanje strokovnjakov z različnih področij v delo z učenci. 

Shema šolskega sadja in zelenjave 
Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen 

ukrepa je povečati uživanje sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne teže pri otrocih. 

Debelost povzroči tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa; sladkorno bolezen tipa 2, srčno 

žilne bolezni, rak, osteoporozo itd. Evropska komisija je ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko 

dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega zdravstvenega stanja pri otrocih. V ta namen je EU državam 

članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem. Pri 

tem je velik poudarek na pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti. 

Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto prijavi v shemo, kjer ji Agencija RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja dodeli oz. odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za 

20 razdelitev za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu 2016/17. Na šoli načrtujemo 40 – 50 

razdelitve jabolk v skladu s koledarjem razdeljevanja v času od novembra 2016 do junija 2017. Lansko leto je 

subvencija na učenca znašala 6 €. Razdeliti smemo le sveže sadje in zelenjavo. 

Za uspešno izvajanje SŠSZ so ključne izobraževalne in promocijske aktivnosti šole, za katere Tim za SŠSZ 

pripravi načrt izvedbe SŠSZ. Šola v izvedbo SŠSZ vključi učence, starše in delavce šole ter lokalne strokovnjake 

na področju kmetijstva in zdravja. Šola ob začetku (pred ukrepom razdeljevanja sadja) in ob koncu šolskega 

leta naredi posnetek stanja – Vprašalnik za učence o uživanju sadja in zelenjave.  

Koordinatorica projekta je Barbara Premoš. 

  



LDN 2016/17  

50 

Služnostne akcije 

Kot celoletni projekt bodo potekale tudi razne služnostne akcije, v katerih sodelujejo učenci, dela pa so 

primerna njihovi starosti in sposobnostim: 

 dežurstvo; 

 pomoč v šolski kuhinji (odnašanje smeti, pometanje jedilnice, brisanje miz v jedilnici); 

 delo na eko vrtu in zeliščnem vrtu; 

 zalivanje spiralne grede in eko vrta; 

 skrb za urejene šolskih prostorov, hodnikov in okolice šole; 

 občasna pomoč hišniku in poslovni sekretarki; 

 izdelava voščilnic za Rdeči križ Slovenije itd. 

 

HOSPITACIJE 

Namen hospitacij je spremljanje učiteljevega dela. 

Spremljava vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev omogoča vpogled v učiteljevo delo. Tako lahko določimo 

cilje, ki jih bo učitelj skušal doseči in s tem izboljšati svoje delo.  

Kot v. d. ravnatelja bom v šolskem letu 2016/17 izvedla okvirno 5 napovedanih hospitacij na predmetni 

stopnji in 5 napovedanih hospitacij na razredni stopnji in okvirno 1 hospitacija pri učiteljici DSP. Spremljala 

bom strokovno usposobljenost pri pouku, izvedbo ciljev ter metode in oblike dela. Po hospitaciji bo opravljen 

razgovor z učiteljem in analiza. Temeljni namen razgovora po hospitaciji je spodbujanje učitelja k razmisleku 

o njegovem delu in skupno iskanje ustreznih poti za učiteljev strokovni razvoj. 

Spodbujala bom medsebojne hospitacije: 

 med učitelji RS in med učitelji PS 

 med učitelji PS in RS, 

 med učiteljicami 1. r in vrtca. 

V primeru pritožb nad delom učitelja bom izvedla hospitacije v namen nadzora in svetovanja. 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV 

Skupinsko izobraževanje za šolo in vrtec: 

 MREŽE UČEČIH SE ŠOL IN VRTCEV, ŠR, dvoletni program: Kultura in klima vzgojno-izobraževalnega 

zavoda; 6 delavnic za time, 4 delavnici za kolektiv, 2 delavnici za mreženje razvojnih timov šol in 

skupno preizkušanje uspešnosti uvedenih raziskav. 

TIM: Senja Školc Sušnik, Jasna Škarič, Katja Premrl, Maja Koritnik, Ilinka Kucler. 

 5. 1. 2017, ob 16. 30: dr. Aleksander Zadel: Smo svetovni prvaki v sekiranju 

Izobraževanje za starše in učitelje. 

  



LDN 2016/17  

51 

Osebna strokovna izobraževanja: 

 Za vsakega delavca največ 2 na šolsko leto, izjemoma več izobraževanj delavcem, ki se izjemno 

izkažejo pri svojem delu. 

 MEDSEBOJNE HOSPITACIJE 

SODELOVANJE S STARŠI 

Roditeljski sestanki in govorilne ure 

S starši učitelji in ravnatelj sodelujemo pretežno preko roditeljskih sestankov. Organiziramo 4 do 5 roditeljskih 

sestankov v šolskem letu. Nekateri bodo organizirani tudi kot predavanja za starše. Roditeljski sestanki na 

matični šoli in na podružnicah bodo v šolskem letu 2016/2017 praviloma vsaj trije, in sicer v drugem tednu 

septembra, oktobra in januarja. 

Na oktobrskem roditeljskem sestanku bomo predmetni učitelji slovenščine, matematike, tujih jezikov in 

razredne stopnje staršem posredovali informacije v zvezi z učnim načrtom, načinom dela, učiteljevimi 

pričakovanji in zahtevami ter učenčevimi dolžnostmi pri posameznem učnem predmetu.  

Seznanili jih bomo tudi z različnimi načini preverjanja in ocenjevanja znanja ter jim podali nekaj dobrih 

primerov prakse na temo, kako se učiti in naučiti zahtevanih vsebin, glede na posebnosti učnih predmetov 

osnovnošolskega predmetnika.  

Pozornost bomo namenili tudi pomenu doslednega opravljanja domačih nalog in odgovornosti, ki jo pri tem 

nosijo tako učenci kot tudi starši. 

Pripravila: Viktorija Hribovšek, učiteljica TJA. 

Skupne govorilne ure na matični šoli bodo vsak drugi četrtek v mesecu od 17.00, razen če takrat ni predviden 

roditeljski sestanek. Na POŠ Črni Vrh POŠ Šentjošt bodo govorilne ure vsak tretji torek v mesecu. Eno 

govorilno uro na teden določi vsak učitelj tudi v dopoldanskem času, razpored pa bo objavljen na šolski spletni 

strani. 

Sprememba terminov roditeljskih sestankov ali govorilnih ur je možna zaradi objektivnih razlogov. Starši bodo 

s tem seznanjeni. 

KoKOŠ 

Sodelovanje šole s starši preko KoKOŠi (Komunikacija za kakovostno osnovno šolo) se bo intenzivno odvijalo 

tudi v šolskem letu 2016/17. Cilji srečevanj in aktivnosti so: izboljšati medsebojno komunikacijo, skupno 

sodelovanje v prizadevanju za boljši uspeh učencev, spodbujanje ustvarjalnosti pri vseh deležnikih, izvajanje 

dejavnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu vzdušju na šoli in povezanosti med učenci, učitelji in starši, 

spodbujanje radovednosti in motivacije učencev. Vodja KoKOŠI je dr. Drago Bokal, koordinacijo med starši in 

učitelji vodita Simon Purger in Nina Bagar.  
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Načrtovane dejavnosti za šolsko leto 2016/17 so prikazane v spodnji tabeli. 

Mesec Tema 

september 
Kaj morajo starši vedeti o učenju slovenščine, matematike, angleščine …? 
  

september 
Sejem dejavnosti, kjer starši in učenci izberejo, katere dejavnosti bi 
obiskovali v šolskem letu. 

oktober Branje za zabavo in bistro glavo 

november Kako nam zanos pomaga pri usvajanju znanja? 

december Miklavžev sejem 

januar 
Popravljalnica igrač, elektronika za otroke, predstavitev poklica 
elektronika/električarja/elektrotehnika. 

februar Pustno rajanje 

marec  Program KOKOŠ 2017/18  

april 
Zdrav duh v zdravem okolju: 
 Čistilna akcija in predstavitev krajevnih društev. 

maj 
Interdisciplinarna raziskovalna naloga zgodovinskega krožka in Muzeja pošte 
in telekomunikacij. 

junij Zaključek šole 

 

Šolski sklad 

 

Šola je ustanovila šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega 

programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda 

pouka, pomoč socialno šibkejšim in podobno. Sklad lahko pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, 

zapuščin in iz drugih virov. Predsednik UO je Jure Kramar. 

Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor (UO), sestavljen iz treh predstavnikov šole, ki jih predlaga Svet 

šole, in štirih predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev. UO v soglasju s Svetom šole vsako leto 

pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena v 

skladu s programom dela in Pravili šolskega sklada. Sredstva vodimo na posebnem evidenčnem računu 

zavoda. Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga ipd. mora UO upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. 

Predsednik UO ob zaključnem računu predstavi svetu staršev in svetu zavoda rezultate poslovanja na dan 31. 

12.  

Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole.  
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SEZNAM PRILOG LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  
 

 Priloga 1: Koledar za NPZ MIZŠ  

 Priloga 2: Šolski koledar za leto 2016/2017 MIZŠ 

 Priloga 3: Letni delovni načrt 2016/2017 za vrtec pri OŠ Polhov Gradec  

 

Seznam prilog v elektronski obliki:  

 Letne priprave na pouk strokovnih delavcev 

 Programi dela strokovnih aktivov 

 Programi interesnih dejavnosti 

 Načrti vzgojnega dela razrednikov 

 Letna priprava svetovalne delavke 

 Program dela specialnih pedagogov 

 Individualni načrti za otroke s posebnimi potrebami 

 Program preventivne zdravstvene in zobozdravstvene službe 

 Letna priprava knjižničarja 

 Urniki 

 Načrt dni dejavnosti 

 

Letni delovni načrt je obravnaval Svet zavoda na svoji 1. seji, dne: 26. 9. 2016. 

 

 

Predsednik/ca sveta zavoda: Maja Šajn                            V. d. ravnatelja: Ilinka Kucler 

                                    


