PUBLIKACIJA IN ROKOVNIK
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
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VIZIJA ŠOLE
“V prijetno urejeni šoli, polni medsebojnega spoštovanja,
razumevanja in iskrenosti, ustvariti pogoje za pridobivanje kvalitetnega in
uporabnega znanja.”
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

Naslov:
OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA
Ulica Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota
Telefon:
02 521 13 42 − tajnica
02 537 14 60 − tajnica
02 537 14 61 − ravnateljica
02 537 14 68 − pomočnica ravnateljice, pedagoginja
02 537 14 63 − pedagoginja
02 537 14 67 − knjižničarka
02 537 14 65 − kuhinja
02 537 14 64 − fax

Računovodstvo:
Javni zavod VIZ Murska Sobota, Trstenjakova 73
tel.: 02 522 34 84, 02 522 34 86

Spletna stran šole:
http://www.osenams.si

Elektronski naslov:
oims@guest.arnes.si
o-i.ms@guest.arnes.si

Identifikacijska številka SI (davčna številka):
28051076

Številka transakcijskega računa:
01280 – 6030671042
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OSNOVNA ŠOLA I SE PREDSTAVI
USTANOVITELJ
Ustanovitelj OŠ I Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota. Ustanoviteljeve
pravice izvršuje Mestni svet občine Murska Sobota.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš je določen z aktom o ustanovitvi. Zajema del mesta Murska Sobota in
okoliške vasi: Kupšinci, Veščica, Polana, Černelavci, Martjanci, Markišavci, Nemčavci,
Noršinci in Pušča, kot skupni šolski okoliš vseh osnovnih šol v mestu.

PROSTORSKI POGOJI, ORGANIZACIJSKA SHEMA
Šolski prostor zajema šolsko stavbo, telovadnico in športno dvorano, atletski stadion,
pripadajoča igrišča, dvorišče, zelenice in poti. Notranjih površin je 6769,5 m2 in
zunanjih 20895 m2.

ORGANIZACIJSKA SHEMA
šolo obiskuje 661 učencev

na šoli je zaposlenih 82 delavcev
59 strokovnih delavcev
18 tehničnih delavcev
4 delavcev preko JD
1 romski pomočnik

I. triada: 9 oddelkov – 210 učencev
II. triada: 9 oddelkov – 239 učencev
III. triada: 9 oddelkov – 212 učencev
12 skupin OPB
3 oddelki JV
zunanji sodelavci
7 strokovnih delavcev
dopolnjuje obvezo na
naši šoli
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ORGANI UPRAVLJANJA
Šolo upravljata ravnateljica Tatjana Cesnik in Svet zavoda OŠ I, ki ima štiriletni mandat.
Svet zavoda
ima pristojnosti, ki so določene z zakonom (48. člen ZOFVI). Imenuje ravnatelja,
sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča
o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni
tematiki, odloča o pritožbah.
Trenutno ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev
šole in trije predstavniki staršev. Imenovani so izvoljeni za dobo štirih let.
Predstavniki ustanovitelja: doc. dr. Mitja Slavinec, Helga Lukač in Biserka Smolek.
Predstavniki šole: Simon Hauko, Tanja Kočar Vučko, Andreja Ošlaj, Irena Varga
Dervarič in Stanka Pihlar.
Predstavniki staršev: Tomaž Trajbarič (predsednik sveta staršev), Silva Nemeš in
Matej Fefer.
Predsednik Sveta zavoda je doc. dr. Mitja Slavinec, namestnica predsednika je Andreja
Ošlaj.
Svet staršev
ima pristojnosti, ki so določene z zakonom (66. člen ZOFVI). Organiziran je z namenom
uresničevanja interesov staršev v šoli. Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga
izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
V tem šolskem letu je predsednik sveta staršev Tomaž Trajbarič.

STROKOVNI ORGANI ZAVODA SO:






učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
razredniki,
strokovni aktivi.
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PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE
Ime in priimek
Tatjana Cesnik
Aleš Benko
Melita Čeleš
mag. Renata K. Vöröš
Milena Zver
Anton Pajžlar
Tatjana Stanko
Tatjana Fras
Marianne Kuzmič
Alja Lipar
Marjeta Lapoši
Ana Casar
Marijana Štubel
Barbara Meglič
Nataša K. Karas
Filipina Salaj
Tanja K. Vučko
Suzana Š. Kodila
Vanja K. Kuhar
Irena Ritlop
Jožica Klar
Suzana Tivadar
Melita Bukvič
Simona Klement
Slavica Mertuk
Martina Felkar
Tatjana Petrovič
mag. Iztok Lačen
Andreja Strašek
Nuša Matjašec
Bernarda Žižek
Melita Žerdin
Anita Šinko, Nina Zrim
Davorin Čeleš, Nina Zrim
D. Horvat, M. Bukovec
D. Horvat, S. Klement
Monika Bukovec
Janja Varga
Darja Sever
Irena V. Dervarič
Monika Krančič
Milena Mohorko
Nina Zrim

Razrednik

1. a
1. b
1. c

2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c

6. a
6. b
6. c
7. a
7. b

Delovno področje
ravnateljica
pomočnik ravnateljice
ŠSS – socialna pedagoginja
ŠSS – pedagoginja
knjižničarka
ROID
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
drugo strokovno delo, poučevanje TJA
drugo strokovno delo
drugo strokovno delo, JV
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk, PB
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk, PB
PB, drugo strokovno delo
PB, JV, GUM (2. razred)
PB, JV
PB, JV, ISP
PB, JV, ISP
PB
PB, ISP, MUS
PB, MUS, ISP, JV
PB
PB
PB
PB
JV
ISP
MAT, MUS, IP, DOP, ISP
TJA, MUS, DOP 8.,9. r, DOD 8. r
GEO, TIN, NIP, DOD
SLO, DOP, DOD 6., 7. r, ISP
MAT, MUS, DOP, ISP, PB
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Tatjana Car
Jasna Žižek

7. c
8. a

Sandra Horvat

8. b

Andreja Ošlaj
8. c
Mira Ambruš
9. a
Aleš Benko
9. b
Nataša Titan
9. c
Cvetka Šavel Kerman
Anita Šinko
Silva Vratuša
Nataša Šiftar
Dušanka Horvat
Štefan Červek
Darija Jakob
dr. Slavko Buček
Lukrecija Marič
Simon Hauko
Peter Juteršnik
Andrej Perhavec
Davorin Čeleš
Denis Ficko
Nuša Grah
mag. Darko Hederih
Daša Könye
Sanda Prkič Rešeta
Silva Benkovič Pintarič
Tadeja Zver
Tadeja Gobar
Nataša Horvat
Bolniško odsotna: Nevenka Novak Sušec

NAR, BIO
GEO, ZGO, IP, DOD, ISP
TJN – 1 .r NIP, 1. – TJN 2. r, 3. r, NIP 2. triletje, OIP 7.,
8., 9.r; 1. TJN 9.r DOD
SLJ, MUS, IP, DOD, ISP
MAT, MUS, IP, DOP, ISP
Pomočnik ravnateljice, KEM, ISP
TIT, BIO, NIP, DOD
SLJ, MUS, ISP
SLJ, MUS, DOD, DOP ISP, PB
GOS, IP, Organizatorka prehrane
TJA, MUS,DOD, DOP
ZGO, DDK, PB, ISP
LUM
FIZ, TIT, DOP, DOD
MAT, FIZ, IP SLZ, IP ZVE, IP DIP
GUM, IP, MPZ, OPZ, ISP, ID- 9OŠ
TJA, IP MME, IP UBE, NIP RAČ 4. , 5. in 6. r
ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ
ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP
ŠPO,IP, NIP, PLAV, PB
ŠPO, NIP ŠPO 4. in 5. r, dopolnjevanje na OŠ IV
TJA
delo z nadarjenimi učenci
delo z nadarjenimi učenci
mobilna specialna pedagoginja
mobilna specialna pedagoginja
KEM, DOP, DOD
1. TJA – 3. r
laborantska dela

TAJNIŠTVO
Administrativna dela opravljata poslovna sekretarka Stanka Pihlar in administrator
Mitja Horvat.
Za obračun šolske prehrane skrbi referentka Andreja Mikelj.

VZDRŽEVANJE ŠOLE
Za šolo in športno dvorano skrbijo: Tomaž Buzeti, Bojan Raduha in Roman Horvat.

KUHINJA
Za prehrano skrbijo: Milena Horvat (vodja), Regina Mesarič, Emilija Kos, Milena Kavaš
in Tamara Pucko.
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ČIŠČENJE ŠOLE
Za čistočo šole skrbijo: Suzana Makovec, Milena Štapek, Bojan Novak, Štefan Cigan,
Damjana Miholič , Dominik Gujtman, za čistočo športne dvorane pa Mihael Marič.

JAVNA DELA
Mirjana Banko – informatorka in Blanka Zadravec – pomoč učencu.
Pomoč učencem Romom bosta nudila Žarko Horvat in Majda Pintarič.
Pomoč romskih otrokom nudi še Aleksandra Pestner, ki je v delo vključena v okviru
projekta Skupaj za znanje.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Pravico do izposojanja knjig in vstopa v čitalnico šolske knjižnice imajo vsi učenci,
učitelji in delavci šole; po dogovoru pa tudi bivši učenci naše šole.
Člani knjižnice ne plačujejo članarine.
Delovni čas knjižnice je od 6.40 do 14.30 ure.
Knjižnica je odprta za izposojo:
 v ponedeljek od 7.45. do 14.00 ure;
 ostale dni od 6.45 do 14.00 ure.
V času počitnic je knjižnica zaprta za izposojo.
Vstop v knjižnico in čitalnico ni dovoljen s torbicami – odložimo jih na mizico ob vhodu.
Pri izposoji in vračanju gradiva morajo uporabniki predložiti svojo izkaznico, ki ni
prenosljiva.
Izgubo izkaznice oz. izposojene knjige je bralec dolžan nemudoma prijaviti knjižničarki.
Na dom izposojamo učencem le poučne in leposlovne knjige. Izposojevalni rok za
knjige je 21 dni, za knjige domačega branja pa 14 dni. Dokler učenec ne vrne knjige za
domače branje, druge ne more dobiti. Uporabnik si lahko podaljša rok za izposojeno
knjigo še za 7 dni, če knjiga ni za domače branje.
Priročnikov in serijskih publikacij ne izposojamo na dom; gradivo se uporablja le v
čitalnici. Neknjižno gradivo izposojamo le učiteljem za uporabo pri pouku.
Če bralec izgubi ali poškoduje knjižno enoto (knjigo, revijo, kaseto …), jo mora
nadomestiti z novo oz. v dogovoru s knjižničarko plačati ustrezno odškodnino.
Vsak član knjižnice ima pravico do uporabe računalnika za iskanje gradiva v
COBISS/OPAC sistemu. Internet lahko učenci uporabljajo le ob prisotnosti knjižničarke
ali učitelja.
V čitalnici lahko uporabljate vso gradivo, ki je na voljo v knjižnici, vendar ga morate
pred in po uporabi pokazati knjižničarju zaradi evidence.
Več o delu, zanimivostih in aktualnih dogodkih v šolski knjižnici, pa boste izvedeli, če
boste obiskali spletno stran šolske knjižnice.
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ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli vsem učencem, ki želijo, omogočimo izposojo učbenikov iz šolskega
učbeniškega sklada. Pogoj za izposojo je izpolnjena naročilnica za učbenike. Učenci so
vse učbenike prejeli brezplačno 3. septembra, vrnili pa jih bodo ob koncu šolskega leta.
Delovne zvezke in ostale učne potrebščine so si učenci nabavili sami.

"Sončni vzhod prebuja naravo,
branje knjig razsvetljuje glavo."
(Mongolski pregovor)

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Pravica vseh otrok, biti slišan, zaslišan in vprašan, predstavlja eno izmed temeljnih
vrednot Konvencije o otrokovih pravicah. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne
skupnosti povezujejo v šolsko skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski
parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posamezne oddelčne skupnosti.
Naloge šolske skupnosti so:
• aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela;
• sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učencev;
• spremljanje pravic in dolžnosti učencev ter upoštevanje in uresničevanje
hišnega reda šole;
• načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralnih, dobrodelnih,
okoljevarstvenih).
Mentorica šolske skupnosti je mag. Renata Kranjc Vöröš.

OTROŠKI PARLAMENT
V letošnjem šolskem letu poteka že 29. otroški parlament. Na nacionalnem otroškem
parlamentu mladi vsako leto na novo izberejo temo, ki jih najbolj zanima. Že v
preteklem šolskem letu smo obravnavali temo »Šolstvo in šolski sistem« in s to temo
nadaljujemo še naprej. Učenci so imeli priložnost o tej temi spregovoriti, razpravljati,
podajati predloge. V letošnjem letu bomo skupaj z učenci skušali nekatere predloge in
ideje udejanjiti, se pravi preiti od ideje v akcijo.
Mentorica otroškega parlamenta je Melita Čeleš.

TEDEN OTROKA
Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 1. do 7. oktobra, bo »Prosti
čas«.

ŠOLSKA PREHRANA
Za učence pripravljamo dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
Dopoldansko malico opravijo učenci v treh izmenah:

učenci od 1. do 3. razreda od 8.00 do 8.20,
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učenci od 4. do 6. razreda od 9.05 do 9.25,

učenci od 7. do 9. razreda od 9.55 do 10.10.
Starši so dolžni redno plačevati izstavljene položnice do navedenega roka. Vse
informacije o obračunu šolske prehrane so dosegljive na JZ VIZ-u Murska Sobota.
Kontaktna oseba je referentka za obračune, ga. Andreja Mikelj (tel. 02/522 34 80).
Subvencioniranje šolske prehrane
 Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno
izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:



do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
545,98 eurov.



do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
370,86 eurov.



Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi
učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil.
Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za
kosilo.



Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada
pravica do subvencije v višini cene malice.



Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo
ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali
uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem
mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem
dodatku.



Vloga za subvencijo malice in kosila se na centru za socialno delo odda samo
v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem
dodatku.



Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma
kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena malice v šolskem letu 2018/2019
 cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno,
 za prejemnika subvencije je malica brezplačna.
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ŠOLSKA SHEMA
Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo se priključili projektu »Šolska shema«.
Tako dobijo učenci pri dopoldanski malici dodatno sadje, zelenjavo, mleko ali mlečne
izdelke, ki jih umestimo v jedilnik. Na jedilniku so ta živila označena z rdečo (sadje in
zelenjava) in vijolično (mleko in mlečni izdelki) barvo. Živila so financirana iz projekta in
dodatno finančno ne obremenjujejo staršev.
V tem okviru izvajamo tudi druge aktivnosti v smislu spodbujanja k
uživanju raznovrstnega sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov pri učencih. Več o
šolski shemi si lahko preberete na: http://www.arsktrp.gov.si – ŠOLSKA SHEMA.

DA BI SE V ŠOLI BOLJE POČUTILI, UPOŠTEVAJMO:
se spodbujamo
in smo si v oporo
si privoščimo včasih »slab
dan«, ko pa ga imajo drugi,
jih poskušajmo razumeti

se med učnim
procesom ne
motimo

DA BI SE V ŠOLI
POČUTILI DOBRO

smo iskreni in
vredni zaupanja

imejmo možnost
pokazati svoja
čustva, primerna
okoliščinam

obsojajmo
nasilje

se spoštujmo in
smo pošteni

si dovolimo delati
napake, ne da bi
se pri tem počutili
neumno

imejmo možnost odločanja pri
določenih nalogah, možnost izbire in
bodimo vedno ustrezno obravnavani
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Preventivno dela z različnimi
skupinami učencev in prispeva k boljši
klimi na šoli (različni inovacijski
projekti, naravoslovni dnevi,
delavnice). Obravnava različna
tematska področja o učenju, o
odnosih, o konfliktih, sposobnostih.
znanju …

Spremlja učence od vstopa v
šolo pa do zaključka le-te.

Svetuje učencem, njihovim
staršem in učiteljem pri
reševanju aktualnih vprašanj v
zvezi s šolo.
Poklicno svetuje in
usmerja učence v
nadaljnje izobraževanje.

Sodeluje s strokovnimi delavci
šole, vodstvom šole, vzgojitelji,
strokovnimi delavci v zunanjih
institucijah ter s starši.

Analizira in spremlja delo in
življenje na šoli s pomočjo različnih
anket in vprašalnikov.

Pomaga pri iskanju
rešitev in pomoči za
zmanjšanje (olajšanje)
socialne prikrajšanosti.

Individualno obravnava učence z
določenimi težavami: vedenjskimi,
čustvenimi, učnimi …

Svetuje in seznanja učence ter
njihove starše o izbirnih
predmetih, neobveznih izbirnih
predmetih…

Preko različnih delavnic se
ukvarja z bodočimi učenci 1.
razreda ter aktivno sodeluje
z vzgojiteljicami in
učiteljicami.

Ukvarja se z integracijo otrok s
posebnimi potrebami ter sodeluje
pri izvajanju koncepta dela z
nadarjenimi učenci.

Sodeluje z učitelji in
vodstvom šole preko
aktivov.
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OBVEZNI PREDMETNIK 9-LETNE OŠ
število ur tedensko v razredih

Predmeti

1

2

3

4

5

6

7

8

skupaj ur
predmeta

9

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1631,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318,0

2

2

2

3

4

4

3

3

796,0

Tuji jezik
Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

2

3

Geografija

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

1

2

2

2

239,0

1

1

Družba

175,0

Državljanska in domovinska
vzgoja ter etika
Spoznavanje okolja

3

3

70,0

3

315,0

Fizika

2

2

134,0

2

2

134,0

1,5

2

116,5

Kemija
Biologija
Naravoslovje

2

3

2

1

1

2

2

2

834,0

Izbirni predmet 1

2/1

2/1

2/1

204,0

Izbirni predmet 2

1

1

1

102,0

Izbirni predmet 3

1

1

1

102,0

0,5

0,5

0,5

103,5

Skupaj vseh ur

7907,5

Naravoslovje in tehnika

3

210,0

Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport

3

3

3

Oddelčna skupnost

3

0,5

175,0

3
1

1,5

3

3

0,5

0,5

140,0
87,5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Dodatni in dopolnilni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dodatna pomoč otrokom s
posebnimi potrebami

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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ŠOLSKI KOLEDAR
Začetek pouka – ponedeljek, 3. 9. 2018
POČITNICE:
JESENSKE
NOVOLETNE
ZIMSKE
PRVOMAJSKE

29. 10. 2018 do 2. 11. 2018
25. 12. 2018 do 2. 1. 2019
18. 2. 2019 do 22. 2. 2019
27. 4. 2018 do 2. 5. 2019

Pouk se prične v ponedeljek, 5. 11. 2018.
Pouk se prične v četrtek, 3. 1. 2018.
Pouk se prične v ponedeljek, 25. 2. 2019.
Pouk se prične v četrtek, 6. 5. 2019.

Delovne sobote:
 29. 9. 2018 – športni dan Kros za učence od 1. do 9. razreda
(nadomeščanje 24. 12. 2018)
 24. 11. 2018 – tehniški dan Arhitektura in delo arhitekta Novaka za učence
od 1. do 9. razreda (nadomeščanje 2. 2. 2019)
 6. 4. 2019 – Dan Zdrave šole (nadomeščanje 3. 5. 2019)

PRAZNIKI IN DRUGI POUKA PROSTI DNEVI:
sreda, 31. 10. 2018 – dan reformacije
četrtek, 1. 11. 2018 – dan spomina na mrtve
ponedeljek, 25. 12. 2018 − božič
sreda, 26. 12. 2018 − dan samostojnosti in enotnosti
torek, 1. 1., sreda, 2. 1. 2019 − novo leto
petek, 8. 2. 2019 – slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 22. 4. 2019 – velikonočni ponedeljek
sreda, 1. 5., četrtek, 2. 5. 2018 – praznik dela

OCENJEVALNA OBDOBJA:



Prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019.
Drugo ocenjevalno obdobje od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019, razen za učence 9.
razreda do 15. 6. 2019.
Informativni dnevi v srednjih šolah:
 petek, 15. 2. 2019 in sobota, 16. 2. 2019
Roki za predmetne in popravne izpite – junij
 od 17. 6. do 1. 7. 2019 za učence 9. razreda, od 26. 6. do 9. 7. 2019 za ostale
učence
Roki za predmetne, razredne in popravne izpite – avgust
 od 19. 8. do 30. 8. 2019

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V OŠ
Preverjanje se izvede v enem roku, naknadnega roka ni.
DATUM
3. september 2018

AKTIVNOST
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz
katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9.
razreda.
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7. maj 2019
9. maj 2019
13. maj 2019
3. junij 2019
3. junij–5. junij 2019
DATUM
6. junij 2019
6.−10. junij 2019
14. junij 2019
24. junij 2019

slovenščina za 6. in 9. razred
matematika za 6. in 9. razred
angleščina – 6. razred
tretji predmet: likovna umetnost – 9. razred
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne
naloge NPZ v 9. razredu.
AKTIVNOST
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne
naloge NPZ.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ – 9. razred.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ – 6. razred.

KOLEDAR TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO

Tekmovanje iz logike
Tekmovanje v znanju angleščine 7.
razred
Tekmovanje v znanju angleščine 8.
razred
Tekmovanje v znanju angleščine 9.
razred
Tekmovanje iz biologije za
Proteusovo priznanje
Tekmovanje iz slovenščine za
Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz kemije za Preglovo
priznanje
Tekmovanje iz fizike za Stefanovo
priznanje
Tekmovanje iz matematike za
Vegovo priznanje
Tekmovanje v znanju nemščine 9.
razred
Tekmovanje v znanju zgodovine
Tekmovanje v znanju geografije
Vesela šola
Cici veselošolski dan
Tekmovanje v modelarstvu ‒ OŠ
ACM Bober, tekmovanje iz
računalniškega mišljenja

27. 9. 2018
31. 1. 2019

20. 10. 2018
28. 2. 2018

15. 10. 2018

19.11.2018

14. 11 .2018

PODROČNO

17. 1 .2019

17. 10. 2018
11. 12. 2018

20. 3 .2019
30. 11. 2018

23. 1 .2019

21. 1. 2019
6. 2.2019

DRŽAVNO

9. 3. 2019
30. 3. 2019

15. 3. 2019

6. 4. 2019

21. 03. 2019

13. 4. 2019

22. 11 .2018

12. 3. 2019

4. 12. 2018
15. 1. 2019
13. 3. 2019
13. 3. 2019

5. 2. 2019
6. 3. 2019

do 20. 5. 2019
12.-16. 11. 2018

16. 3. 2019
12. 4. 2019
10. 4. 2019
10. 4. 2019
1. 6. 2019
12. 1. 2019

Datum za izvedbo EKO KVIZA in Srečanja mladih raziskovalcev Pomurja bo objavljen
naknadno.
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PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Za učence je
podaljšano bivanje organizirano v skladu s pisnimi izjavami staršev o potrebi bivanja
njihovih otrok v organiziranem varstvu. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri
interesnih in sprostitvenih dejavnostih, naredijo domače naloge in opravijo druge
šolske obveznosti.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja
predčasno spusti otroka domov samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.
Šola z uvedbo 9-letke organizira tudi jutranje varstvo za učence 1. razreda (po potrebi
pa tudi 2. razreda). V dogovoru z zainteresiranimi starši bo le-to organizirano od 6. ure
do pričetka pouka.

OBLIKE DIFERENCIACIJE – MANJŠE UČNE SKUPINE
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).
V 4., 5., 6. in 7. razredu se lahko pri slovenščini, matematiki in angleščini pouk v
obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših
učnih skupinah.
V 8. in 9. razredu se pri vseh urah slovenščine, angleščine in matematike pouk lahko
organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. Če zaradi majhnega števila
učencev to ni mogoče, učitelj, pri pouku in pri drugih oblikah dela, delo z učenci
diferencira glede na njihove zmožnosti.

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Medpredmetno povezovanje stremi k povezovanju znanj in s tem ciljev znotraj enega
predmeta in med različnimi predmeti. Je eden od možnih pristopov pri poučevanju.
Prilagojen je načinu mišljenja učencev, saj znanje učenci tako dojemajo bolj celostno.
V tem šolskem letu bomo izvajali posamezne elemente medpredmetnega povezovanja
pri posameznih predmetih in v okviru posameznih učnih ur.
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IZBIRNI PREDMETI
Šola ponudi učencem nabor predmetov iz družboslovno-humanističnega in
naravoslovno-tehničnega področja. Učenec izbere dve uri pouka tedensko lahko pa
tudi tri, če s tem soglašajo starši. Zakonodaja omogoča, da je na željo staršev učenec
lahko v celoti ali delno oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, če obiskuje
glasbeno šolo z javno veljavnim programom.
V letošnjem šolskem letu so učenci od 7. do 9. razreda izmed ponujenih izbirnih
predmetov izbrali sledeče:
 retorika,
 turistična vzgoja,
 nemščina I, II, III,
 turistična vzgoja,
 multimedija,
 računalniška omrežja,
 daljnogledi in planeti,
 sonce, luna, zvezde,
 zvezde in vesolje,
 sodobna priprava hrane,
 obdelava gradiv - les,
 obdelava gradiv – umetne snovi,
 ansambelska igra,
 ples,
 izbrani šport,
 šport za sprostitev in
 šport za zdravje.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Letošnje šolsko leto so učenci izmed ponujenih neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5.
in 6. razredu izbrali:
 nemščino − 4., 5., 6. razred,
 računalništvo − 4., 5., 6. razred,
 šport − 4., 5., 6. razred,
 tehniko − 4., 5. razred.
V 1. razredu se kot neobvezni izbirni predmet izvaja tuji jezik. Učenci so si izbrali
angleščino (2 skupini) in nemščino (1 skupina).
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DEJAVNOSTI OB POUKU
DODATNI POUK
Namenjen je učencem, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje pri posameznih
predmetih, se ukvarjati z raziskovalnim delom, delno pa tudi pripravam na tekmovanja
iz različnih predmetnih področij.
Izvajal se bo po urniku, ki ga bodo učenci dobili v mesecu septembru.

DELO Z NADARJENIMI
Pravica vsakega otroka je, da napreduje po svojih sposobnostih, dolžnost staršev in
učiteljev pa, da jih pri tem spodbujamo in jim pomagamo. Posebne sposobnosti
učencev bomo na šoli razvijali z diferenciacijo pouka, z dodatnim poukom, z delom v
interesnih dejavnostih ter v okviru dni dejavnosti, pripravljali in vključevali jih bomo na
razna tekmovanja, jih usmerjali v raziskovalno delo ter jim ponudili tabore za
nadarjene. Prav tako bomo izvajali naloge po Konceptu dela z nadarjenimi učenci v 9letni osnovni šoli, ki je objavljen na spletni strani šole.

DOPOLNILNI POUK
Vanj vključujemo učence, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago
snovi in pomoč učitelja za lažjo osvojitev temeljnih učnih ciljev.
Izvajal se bo po urniku, ki ga bodo učenci dobili v mesecu septembru.

INDIVIDUALNA POMOČ
Učencem s specifičnimi učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami, ki bodo
delali po individualiziranem programu v skladu z odločbo komisije za usmerjanje otrok
s posebnimi potrebami, bodo nudili pomoč – mobilni specialni pedagogi, socialna
pedagoginja in učitelji različnih strokovnih področij.

KOLESARSKI IZPITI
Za učence 5. razreda vsako leto organiziramo kolesarske izpite. Tako najprej opravijo
teoretični del, kateremu sledi še praktična vožnja s kolesi. V tem šolskem letu bomo
izvedli kolesarske izpite tudi za učence 4. razreda, in sicer teoretični del izpita.

TEČAJ PLAVANJA
V okviru obveznega programa organiziramo plavalni tečaj za učence 3. razreda, ki bo
potekal v mesecu septembru.
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DNEVI DEJAVNOSTI
Program naravoslovnih, kulturnih, tehniških, športnih dni in ekskurzij.
1. razred
DEJAVNOST
NARAVOSLOVNI
DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KAJ/KAM?
Park jeseni
Skrb za zdravje – obisk zdravnika,
zobozdravnika
Z gibanjem do zdravja
Jelkovanje
Kulturni praznik
Pustovanje
Lutkovno-gledališki abonma,
spominske in kulturne ure
Sprehod skozi mesto v spremstvu
policista
Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Božično novoletni čas – izdelava
okraskov
Športne igre na prostem

EKSKURZIJA

Igre na snegu ali pohod
Rajalne igre in plesi
Zlati sonček
Vadba na prostem – Trim steza
Radenci – Boračeva

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

TEHNIŠKI DNEVI

ČAS
oktober 2018
marec 2019

Vodja
Marianne Kuzmič
Tatjana Stanko

6. april 2019
december 2018
februar 2019
marec 2019
skozi celo šolsko
leto
oktober 2018

Tatjana Fras
Alja Lipar
Marjeta Lapoši
Ana Casar
razredničarke

24. november 2018
december 2018

Alja Lipar
Ana Casar

29. september
2018
januar 2019
marec 2019
maj 2019
junij 2019
junij 2019

Alja Lipar

KAJ/KAM?
Od semena do pridelka – obisk Vile
Nature
Projektni dan – pamet je boljša kot
žamet
Dan zdrave šole
Jelkovanje
Slovenski kulturni praznik
Pust
Spominske in kulturne ure

ČAS
november 2018

Vodja
Barbara Meglič

januar 2019

Barbara Meglič

6. april 2019
december 2018
februar 2019
marec 2019
med šolskim letom

Marijana Štubel
Nataša K. Karas
Marijana Štubel
Nataša K. Karas
razredničarke

Varnost v prometu
Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Peka peciva
Gozdna učna pot Selo
Športne igre na prostem
Zaplešimo ob glasbi
Igre na snegu ali pohod
Fazanerija
Čebelji gradič in Kugla

18. 9. 2018
24. 11. 2018
marec 2019
11. 9. 2018
29. 9. 2018
oktober 2018
januar 2019
junij 2019
maj 2019

Barbara Meglič
Nataša K. Karas
Marijana Štubel
Barbara Meglič
Marijana Štubel
Marijana Štubel
Barbara Meglič
Nataša K. Karas
Nataša K. Karas

Marjeta Lapoši

Marjeta Lapoši
Marianne Kuzmič
Ana Casar
Tatjana Stanko
Tatjana Fras

2. razred
DEJAVNOST
NARAVOSLOVNI DNEVI

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

EKSKURZIJA
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3. razred
DEJAVNOST
NARAVOSLOVNI DNEVI

KAJ – KAM?
Sistematski in zobozdravniški pregled
Z gibanjem do zdravja

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

Skrb za čisto in zdravo okolje (eko
dan)
Jelkovanje
Slovenski kulturni praznik
Pust
Spominske in kulturne ure

TEHNIŠKI DNEVI

Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Pričarajmo praznično vzdušje
Velikonočna delavnica

ŠPORTNI DNEVI

EKSKURZIJA

Plavanje
Pohod
Naučimo se plesati
Testiranje za športni karton
Medrazredne igre
Razkrižje

ČAS
14., 15., 16.
november 2018
6. april 2019
(delovna sobota)
junij 2019

VODJA
Tanja Kočar Vučko

december 2018
februar 2019
5. marec 2019
med letom

Suzana Š. Kodila
Tanja Kočar Vučko
Filipina Salaj
razredniki in zunanji
sodelavci
Tanja Kočar Vučko

24. november 2018
(delovna sobota)
december 2018
april 2019

Suzana Š. Kodila
Filipina Salaj

Filipina Salaj
Suzana Š. Kodila

september 2018
29. 9. 2018
(delovna sobota)
marec 2019
april 2019
maj 2019
junij 2019

Filipina Salaj
Suzana Š. Kodila

ČAS
marec 2019
april 2019
junij 2019
december 2018
februar 2019

Vodja
Jožica Klar
Irena Ritlop
Vanja K. Kuhar
Irena Ritlop
Jožica Klar
Vanja K. Kuhar
Irena Ritlop

Suzana Š. Kodila
Filipina Salaj
Tanja Kočar Vučko
Tanja Kočar Vučko

4. razred
DEJAVNOST
NARAVOSLOVNI DNEVI

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

EKSKURZIJA

KAJ/KAM?
Ogled čistilne naprave
Z gibanjem do zdravja
Živalstvo in rastlinstvo – Pohorje
Jelkovanje
Pust in pustni običaji – 3 ure
Slovenski kulturni praznik – 2 uri
Kulturne in spominske ure,
lutkovni abonma in kino
Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Novoletne delavnice
Ogled transformatorske postaje
Velikonočne delavnice
Kros
Jesenski pohod
Zimski športni dan/
(Krpan)
Medrazredna tekmovanja
Plezanje v pustolovskem parku
Betnava
Maribor in Mariborsko Pohorje
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po dogovoru med
šolskim letom
24. november 2018
december 2018
marec 2019
marec 2019
september 2018
september 2018
februar 2019
(junij)
april 2019
junij 2019
junij 2019

Vanja K. Kuhar
Jožica Klar
Irena Ritlop
Irena Ritlop
Vanja K. Kuhar
Irena Ritlop
Jožica Klar
Jožica Klar
Vanja K. Kuhar
Vanja K. Kuhar

5. razred
DEJAVNOST
NARAVOSLOVNI
DNEVI

KAJ/KAM?
Vpliv onesnaževanja na naše zdravje
Dan zdrave šole
Brez vode ni življenja

ČAS
oktober 2018
6. april 2019
maj 2019

Vodja
Simona Klement
Melita Bukvič
Suzana Tivadar

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

Jelkovanje
Lutkovni abonma, kino, spominske in
kulturne ure − 5 ur
Slovenski kulturni praznik − 3 ure
Pust in ljudski običaji − 2 uri

december 2018
med šolskim letom

Suzana Tivadar
razredničarke

februar/marec
2019

Melita Bukvič

Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Model hladilne torbe
Izdelava nihalne gugalnice
Izdelava mlina na veter
Kolesarski izpit

24. november 2018
januar 2019
maj 2019
junij 2019
september 2018

Pohod

29. september
2018
januar/junij 2019
maj 2019
junij 2019

Melita Bukvič
Simona Klement
Simona Klement
Suzana Tivadar
Simona Klement,
Vanja K. Kuhar
Melita Bukvič

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

Igre na snegu/Atletika
Kros in športne igre
Plavanje
EKSKURZIJA

Suzana Tivadar
Melita Bukvič
Davorin Čeleš,
razredničarke
Davorin Čeleš,
razredničarke

Ogled Pirana, njegovih znamenitosti
in solin

junij 2019

KAJ/KAM?
Vzgoja za zdravje, zdravniški pregled

ČAS
januar 2019

Vesolje in energija
Z gibanjem do zdravja

marec 2019
6. april 2019

Velika Polana – rojstna vas Miška
Kranjca
Prešernov praznik (1 ura)

marec 2019

Pust (2 uri)

5. marec 2019

Cankarjevo leto (2 uri)

december, 2018

Ogled izbranih gledaliških predstav

med šolskim letom

Prometne delavnice

september 2018

Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Novoletna okrasitev

24. november 2018
december 2018

Darija Jakob
Nina Zrim
Darja Sever
Nataša Titan

Ogled rudnika svinca Mežica

junij 2019

Darja Sever

6. razred
DEJAVNOST
NARAVOSLOVNI
DNEVI

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

TEHNIŠKI DNEVI
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7. februar 2019

Vodja
Renata Krajnc
Vöröš
Slavko Buček
Tatjana Car,
tim Zdrave šole
Irena Varga
Dervarič
Cvetka Š. Kerman,
Simon Hauko, Irena
V. Dervarič
Sandra Horvat,
Denis Ficko,
Martina Felkar
Milena Zver, Anita
Šinko
Simon Hauko

ŠPORTNI DNEVI

Pohodništvo – gorništvo
Kros
Zimski športni dan – Areh
Atletika
Plavanje, odbojka na mivki
Koroška

september 2018
september 2018
januar 2019
april 2019
junij 2019
maj 2019

Peter Juteršnik
Denis Ficko
Peter Juteršnik
Davorin Čeleš
Andrej Perhavec
Darja Sever

DEJAVNOST

KAJ/KAM?

ČAS

Vodja

NARAVOSLOVNI
DNEVI

Čudoviti svet rastlin in živali – CŠOD
Gorenje
Eko dan – orientacija – CŠOD

Tatjana Car

Z gibanjem do zdravja
Balet Kekec v SNG Maribor
Prešernov praznik (1 ura)

22. do 26. oktober
2018
22. do 26. oktober
2018
6. april 2019
11. december 2018
7. februar 2019

Pust (2 uri)

5. marec 2019

Cankarjevo leto (2 uri)

december, 2018

Ogled izbranih gledaliških predstav

med šolskim letom

Tradicionalni ročni izdelek – CŠOD

22. do 26. oktober
2018
24. november 2018
december 2018
maj 2019

Tatjana Car

september 2018
september 2018
januar 2019
april 2019
junij 2019
junij 2019

Peter Juteršnik
Denis Ficko
Peter Juteršnik
Davorin Čeleš
Andrej Perhavec
Nina Zrim

EKSKURZIJA

7. razred

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

EKSKURZIJA

Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Novoletna okrasitev
Muzej gozdarstva in lesarstva,
Nazarje
Pohodništvo – gorništvo
Kros
Zimski športni dan – Areh
Atletika
Plavanje, odbojka na mivki
Savinjska dolina (jama Pekel,
Nazarje)

22

Tatjana Car
tim Zdrave šole
Lukrecija Marič
Cvetka Š. Kerman,
Simon Hauko, Irena
V. Dervarič
Sandra Horvat,
Denis Ficko,
Martina Felkar
Milena Zver, Anita
Šinko
Simon Hauko

Darja Sever
Nataša Titan
Nina Zrim

8. razred
DEJAVNOST

KAJ/KAM?

ČAS

Vodja

NARAVOSLOVNI
DNEVI

Postojnska jama

Jasna Žižek

Vzgoja za zdravje
Z gibanjem do zdravja
Balet Kekec v SNG Maribor
Prešernov praznik (1 ura)

oktober/november
2018
januar 2019
6. april 2019
11. december 2018
7. februar 2019

Pust (2 uri)

5. marec 2019

Cankarjevo leto (2 uri)

december, 2018

Ogled izbranih gledaliških predstav
Karierni dan

med šolskim letom
oktober 2018

Renata K. Vöröš
tim Zdrave šole
Lukrecija Marič
Cvetka Š. Kerman,
Simon Hauko, Irena
V. Dervarič
Sandra Horvat,
Denis Ficko,
Martina Felkar
Milena Zver, Anita
Šinko
Simon Hauko
Nataša Titan

Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Novoletna okrasitev

24. november 2018
december 2018

Jasna Žižek
Nataša Titan

Arhitektura Gorenjske

maj 2019

Sandra Horvat

Pohodništvo – gorništvo
Kros
Zimski športni dan – Areh
Atletika
Plavanje, odbojka na mivki
Gorenjska

september 2018
september 2018
januar 2019
april 2019
junij 2019
junij 2019

Peter Juteršnik
Denis Ficko
Peter Juteršnik
Davorin Čeleš
Andrej Perhavec
Sandra Horvat

DEJAVNOST

KAJ/KAM?

ČAS

Vodja

NARAVOSLOVNI
DNEVI

Geološki zakladi Goričkega

november 2018

Mira Ambruš

Naravoslovne delavnice (Ekonomska
šola Murska Sobota)
Z gibanjem do zdravja

januar 2019

Tatjana Car

6. april 2019

tim Zdrave šole

Balet Kekec v SNG Maribor
Prešernov praznik (1 ura)

11. december 2018
7. februar 2019

Pust (2 uri)

5. marec 2019

Cankarjevo leto (2 uri)

december, 2018

Ogled izbranih gledaliških predstav
Nuklearna Elektrarna Krško

med šolskim letom
18. september
2018
24. november 2018
december 2018
april 2019

Lukrecija Marič
Cvetka Š. Kerman,
Simon Hauko, Irena
V. Dervarič
Sandra Horvat,
Denis Ficko,
Martina Felkar
Milena Zver, Anita
Šinko
Simon Hauko
Darija Jakob

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

EKSKURZIJA

9. razred

KULTURNI DNEVI
in
KULTURNE URE

TEHNIŠKI DNEVI

Arhitektura in delo arhitekta Novaka
Novoletna okrasitev
Obdelava podatkov
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Jasna Žižek
Nataša Titan
Slavko Buček

ŠPORTNI DNEVI

EKSKURZIJA

Pohodništvo – gorništvo
Kros
Zimski športni dan – Areh
Atletika
Plavanje, odbojka na mivki
Po dogovoru

september 2018
september 2018
januar 2019
april 2019
junij 2019
junij 2019

Peter Juteršnik
Denis Ficko
Peter Juteršnik
Davorin Čeleš
Andrej Perhavec
razredniki

PROJEKTI, KI JIH BOMO IZVAJALI NA ŠOLI





Zdrava šola
Rastem s knjigo
EKO šola kot način življenja
Erasmus +

PREDNOSTNE NALOGE








Obeležitev 60. obletnice OŠ I M. Sobota
Formativno spremljanje znanja
Spremljanje učinkov uvajanja BUS v pouk od 1. – 9. r.
Povezovanje strokovnih aktivov po vertikali
Preverjanje in ocenjevanje znanja, upoštevajoč prilagoditve
Spremljanje učinkovitosti izvajanja VN
Spodbujanje različnih oblik prostovoljstva

DODATNA PONUDBA ŠOLE





Zimska šola v naravi, Rogla – tečaj smučanja za učence 6. r.
(17. 12.–21. 12. 2018)
Nadaljevalni tečaj smučanja in začetni tečaj bordanja za učence 7.–9. r.
na Rogli (13. 12.– 16. 12. 2018)
Projektni teden za učence 7. razreda v CŠOD Gorenje v Zrečah
(22. 10. 2018–26. 10. 2018)
Poletna šola plavanja za učence 5. razreda v Žusterni
(17. 6.–21. 6. 2019)

ŠOLA V NARAVI
Šola v skladu s sprejetim konceptom šole v naravi s strani Strokovnega sveta za
splošno izobraževanje sama oblikuje program in ga organizira v soglasju s starši.
Učenci se vanjo vključujejo prostovoljno.
Pravilnik o financiranju šole v naravi, objavljen v Ur. l. RS, (61/2004 in 70/2008), določa
elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca, predpisuje pa tudi višino
sredstev za zagotavljanje sofinanciranja in subvencioniranja šole v naravi.
ABONMA
Za vse učence šole organiziramo lutkovni oz. gledališko-lutkovni abonma. V okviru
lutkovnega abonmaja si bodo učenci 1. razreda ogledali šest predstav, učenci od 2. do
9. razreda pa v okviru gledališko-lutkovnega abonmaja dve predstavi.
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ŠOLSKI ZVONEC
Zap. ura

Čas trajanja

1.
2.

1. – 3. r.
8.00–8.20
malica 1.–3. r.
8.20–9.05
9.10–9.55

3.
4.
5.
6.
7.

10.05–10.50
10.55–11.40
10.45–12.30
12.35–13.10
13.15-14.00

Odmor

4.–9. r.
7.30-8.15
predura
8.20–9.05
9.25–10.10 – II. triletje
9.10–9.55 – III. triletje
10.20–11.05
11.10–11.55
12.00–12.45
12.50–13.35
14.00–14.45

malica 4.–6. r.
malica 7.–9. r.

kosilo, popoldanska malica

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim več možnosti za
izbiro tiste dejavnosti, kjer bodo lahko razvijali svoje sposobnosti in uresničevali želje.
Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. V
šolskem letu 2018/2019 bodo učenci lahko izbirali med naslednjimi interesnimi
dejavnostmi in delom v društvih:
PRVO TRILETJE (od 1. do 3. razreda):
 1, 2, 3 gibamo se vsi, plesna dejavnost (2. in 3. razred), likovno-ustvarjalni
krožek, lego dacta, igrajmo se gledališče, naravoslovni krožek (2. in 3.
razred), ustvarjalne rokice, otroški pevski zbor, šah (2. in 3. razred), košarka
dečki, košarka deklice, odbojka dečki, odbojka deklice (1. in 2. razred),
odbojka deklice (3. razred), nogomet (1. in 2. razred), mini rokomet (2. in 3.
razred) in judo.
DRUGO TRILETJE (od 4. do 6. razreda):
 angleški gledališčniki, šah, logika (4. in 5. razred), mladi prostovoljci, likovnotehnični krožek (4. in 5. razred), eko krožek (4. in 5. razred),
otroški/mladinski pevski zbor, lego dacta, nemški bralni klub, glasbeni
krožek, ansambelska igra, odbojka dečki, odbojka deklice, košarka dečki (4.
in 5. razred) in rokomet.
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TRETJE TRILETJE (od 7. do 9. razreda):
 angleški gledališčniki, šah, francoščina, mladi prostovoljci, robotika, digitalna
fotografija, nemški bralni klub, mladinski pevski zbor, ansambelska igra,
glasbeni krožek (7. razred) in ustvarjanje ob glasbi (8. in 9. razred).
OSTALE DEJAVNOSTI:
 vesela šola in cici vesela šola, šolska skupnost, otroški parlament, angleški
bralni klub, MČRK, slovenska, nemška in angleška bralna značka, literarni in
likovni natečaji, športna tekmovanja in mladi raziskovalci.

BRALNA ZNAČKA
Bralno značko, interesno dejavnost, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral
vse življenje, bomo tudi letos skrbno načrtovali in izpeljali.
Ob zaključku bralne značke (maj–junij 2019) bomo podelili bralna priznanja in knjižne
nagrade, ki nam jih podarja Društvo prijateljev mladine Slovenije.
Vse o dejavnosti bralne značke si lahko preberemo na spletni strani Društva Bralna
značka Slovenije: www.bralnaznacka.si.

SODELOVANJE S STARŠI
Medsebojna podpora in zaupanje med starši in učitelji sta bistvenega pomena za
napredek otroka.
Starše vabimo, da se vključijo v življenje in delo na šoli preko raznih dejavnosti, ki jih
bomo organizirali skozi šolsko leto. Pomembno je, redno sodelovanje z razrednikom in
učitelji, ki poučujejo otroka. Tako bodo starši dobili sprotne informacije o otrokovi
uspešnosti in njegovem napredku v šoli.
V ta namen bodo organizirani roditeljski sestanki in govorilne ure.
 Roditeljski sestanki bodo imeli v naprej določeno vsebino. Izvajali se bodo
drugi ponedeljek v mesecu ob 17. uri za učence od 4. do 9. razreda in za
učence od 1. do 3. razreda vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri. Prvi skupni
roditeljski sestanek bo v mesecu septembru.
 Govorilne ure bodo drugi ponedeljek v mesecu za učence od 1. do 9. razreda
od 17. do 19. ure za razrednike in od 17. do 18. ure za nerazrednike.
 Individualne govorilne ure bodo imeli učitelji tudi v dopoldanskem času
(urnik bo objavljen na oglasni deski), oziroma se bo izvedla po predhodnem
dogovoru s posameznim učiteljem.
 Starši bodo določene informacije o svojem otroku prejemali tudi preko
programa e-asistent.
 V letošnjem šolskem letu bomo staršem ponudili tudi strokovno predavanje.
 Nujna obvestila za učitelje sprejemamo tudi v tajništvu šole vsak dan med 7.
in 15. uro.
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Sodelovanje z vodstvom šole in šolsko svetovalno službo je možno na vseh
uradnih terminih govorilnih ur in roditeljskih sestankov; lahko pa tudi po
predhodnem dogovoru oziroma po potrebi.
Sodelovanje staršev s šolo poteka tudi preko vključevanja predstavnika
staršev vsakega oddelka v svet šole.

V skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov informacij o otrokovem učnem
uspehu ne dajemo po telefonu.

VZPOREDNO IZOBRAŽEVANJE, PERSPEKTIVNI ŠPORTNIKI, KULTURNIKI
Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javno
veljavne programe, oziroma je perspektivni športnik, lahko pridobi status učenca, ki se
vzporedno izobražuje, oziroma status športnika, kulturnika. Predlog za dodelitev
statusa podajo starši in učenec. Tem učencem se prilagodijo šolske obveznosti, ki se
uredijo s pisnim dogovorom med šolo in starši. Status učencu lahko preneha na
zahtevo učenca in staršev. Ob neupoštevanju sprejetih dogovorov, pa lahko status pri
učencu začasno miruje oz. se mu odvzame.
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev
statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.
Pravila se nahajajo na šolski spletni strani.

ŠOLSKI SKLAD
Svet šole OŠ I Murska Sobota je na svoji 12. redni seji s sklepom ustanovil Šolski sklad z
namenom pridobivanja in namenske porabe donacijskih sredstev.
Donacije lahko nakažete na šolski TRR štev.: 01280-6030671042, s pripisom: ZA
ŠOLSKI SKLAD, sklic: 00 9200 00 ali vplačate gotovino v tajništvu šole (od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro).
Več o ŠOLSKEM SKLADU lahko preberete na šolski spletni strani:
http://www.osenams.si

SKRB ZA UREJENOST ŠOLSKE OKOLICE
Oddelčne skupnosti bodo skrbele za lep videz šole in njene okolice v okviru razrednih
ur oziroma po dogovoru.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Šola v sodelovanju s šolskim zdravnikom zagotavlja obvezne sistematske preglede in
cepljenja po programu zdravstvenega varstva otrok.
Preventivni zobozdravstveni program poteka v šoli in v zobni ambulanti. Tudi letos se
bomo priključili tekmovanju: Akcija za čiste zobe.

PREVOZI UČENCEV
Šola organizira brezplačen prevoz za vse učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km.
Vozni red je objavljen na oglasni deski in spletni strani šole.
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VARNOST UČENCEV
Glede zagotavljanja varnosti otrok v prometu potekajo že nekaj let skupna
prizadevanja MIZŠ, Zavoda RS za šolstvo, policije, Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu RS ter drugih institucij in posameznikov. Skupaj pripravljamo
programe, akcije in opozorila za večjo varnost otrok.
Šola zagotavlja varnost učencev preko različnih aktivnosti in z uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih vsebin:
 zdravstvenega varstva,
 prometne varnosti,
 varnosti pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih in
 z doslednim izvrševanjem Pravilnika o varnosti.
Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt.
Zelo pomembno za varnost učencev je, da šola in starši skupaj najdemo otrokovo
najvarnejšo pot v šolo in domov.
Starši morajo poskrbeti, da bo imel njihov otrok, mlajši od sedem let, ustrezno
spremstvo na poti v šolo in domov! Spremljevalci so lahko tudi drugi otroci, starejši od
10 let, če tako s pisnim soglasjem potrdijo starši otroka, ki potrebuje spremstvo.
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NEKAJ IZVEČKOV IZ HIŠNEGA REDA





Šola za vzdrževanje reda v šolskih prostorih organizira dežurstvo strokovnih
delavcev in učencev šole po vnaprej določenem razporedu.



Učenci hranijo svojo garderobo (obutev, obleko) v šolskih garderobah.
Vrednejših predmetov naj ne nosijo v šolo.



Učenci opravljajo dežurstvo pri vhodu v šolo. Ravnajo se po navodilih za
dežurne učence.



Dežurni učitelji opravljajo dežurstvo v šolskih prostorih.



Obiskovalci šole se javijo pri informatorju pri vhodu.



Šola učence informira v obliki okrožnic, po šolskem radiu in ustno.



Za zagotavljanje hišnega reda v šoli naj učenci:
–

sodelujejo pri pouku,

–

v šolo prihajajo redno in točno,

–

v prostorih šole obvezno uporabljajo copate,

–

v učilnici mirno počakajo na začetek pouka,

–

med odmori se pripravijo na naslednjo uro,

–

do učiteljev, delavcev šole in sošolcev naj bodo vljudni in
spoštljivi,

–

malico in kosilo uživajo kulturno,

–

pazijo na svojo lastnino, tujo pa pustijo pri miru,

–

smeti mečejo v koš za smeti oziroma v smetnjak,

–

po pouku gredo učenci domov in se ne zadržujejo v okolici
šole,

–

doma ali v OPB naredijo naloge in se pripravijo za naslednji
dan.

V času trajanja vzgojno-izobraževalnega procesa morajo imeti učenci izklopljene
mobilne telefone.
(Hišni red se v celoti nahaja na šolski spletni strani.)
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