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Ime in priimek
Razred
Razrednik

Naslov
Domači telefon

______________________________________
Službeni telefon staršev
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“Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš,
ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če
roko stisneš komu, ki ga kaj boli, ta
svet je lep, če si človek do ljudi.”
(Tone Pavček)

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,
če smo šolsko leto 2019/20 zaključili z oznako, da je bilo drugačno kot vsa šolska leta do sedaj, lahko za letošnje leto
2020/21 to samo potrdimo. Zdi se, da teče življenje po dveh tirih; na prvem želimo živeti povsem običajno, na
drugem pa iščemo rešitve zaradi virusa, ki je med nami. V šoli se bomo vse leto trudili, da bomo oba tira združili,
da se boste učenci počutili varne in sprejete, da bomo vsi ostali zdravi, da bomo v največji dopustni meri razvijali in
negovali socialne stike, omogočilo učenje na vseh področjih, sodelovali in se medsebojno podpirali.
Če kdaj, potem velja letos, da iščimo rešitve, ki so najboljše za naše otroke, SKUPAJ. Zato vas, dragi straši,
naprošam, da ste svojim otrokom v oporo. Stojte jim ob strani, jih vzpodbujajte in sodelujte z učitelji in strokovnimi
delavci šole.
V tej knjižici je zapisan načrt dela v šolskem letu 2020/21. Naj vam bo v pomoč.
Meta Trček, ravnateljica

ORGANIZACIJA ŠOLE
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Šolska ulica 15, 1351 Brezovica
Tel: 01 292 72 00, 041 293 758, fax: 01 365 55 39
E-pošta: info@os-brezovica.si
Spletna stran šole: http://www.os-brezovica.si
POŠ Notranje Gorice
Podpeška 390, 1357 Notranje Gorice
Telefon: 01 235 5370, 070 773 889
E-pošta: info-pos@os-brezovica.si

Administratorka in knjigovodkinja:
Klavdija Podobnik/Vanja Felicijan
Tel: 01 292 72 06
E-pošta: racunovodstvo@os-brezovica.si
Vodja šolske prehrane: Irena Kambič
Tel: 01 292 72 07, odjava prehrane: 031 570 222
E-pošta: prehrana@os-brezovica.si

Ravnateljica: Meta Trček
Tel: 01 292 72 03
E-pošta: meta.trcek@os-brezovica.si
Pomočnica ravnateljice: Barbara Kavčnik Rogelj
Tel: 01 292 72 05
E-pošta: barbara.kavcnik.rogelj@os-brezovica.si
Pomočnica ravnateljice: Barbara Benčina
Tel: 01 292 72 04
E-pošta: barbara.bencina@os-brezovica.si
Vodja POŠ: Danila Grebenc Brezočnik
Tel: 070 773 889
E-pošta: danila.grebenc.brezocnik@os-brezovica.si
Svetovalna služba – pedagoginja:
Maja Novljan
Tel: 01 292 72 29
E-pošta: maja.novljan@os-brezovica.si
Svetovalna služba - psihologinja:
Psihologinja: Lidija Pečjak Zgonc
Tel: 01 292 72 12
E-pošta: lidija.pecjak.zgonc@os-brezovica.si
Svetovalna služba - POŠ:
Psihologinja: Vesna Pregelj
Tel: 031 279 468
E-pošta: vesna.pregelj@os-brezovica.si
Poslovna sekretarka: Jana Lukan
Tel: 01 292 72 00
E-pošta: info@os-brezovica.si

Ustanovitelj: Občina Brezovica Tržaška cesta 390,
1351 Brezovica
Tel: 01 360 17 70
Transakcijski račun šole: 01208-6030645082 Matična
številka: 5089646000
Identifikacijska številka: SI24113794

Matična šola
Matično šolo obiskujejo učenci, ki stanujejo na področju krajevnih skupnosti Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice,
Plešivica in Žabnica.
Podružnična šola Notranje Gorice
Podružnično šolo obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda iz Notranjih Goric, Plešivice in Žabnice.
Šolski prostor
Matična Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani in Podružnična šola Notranje Gorice obsegata objekta šole na Šolski ulici 15,
1351 Brezovica in Podpeški 390, 1357 Notranje Gorice ter športne površine, parkirišča, šolska igrišča in zelene površine. V
času vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola prevzame odgovornost za učence v vseh šolskih prostorih in na pripadajočih
zunanjih površinah, vendar le, če učenci upoštevajo Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red.
Organi upravljanja
Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

Predstavniki ustanovitelja

Predstavniki šole

Predstavniki staršev

Katja Avanzo
Monika Pulko Jurca – predsednica
Damjan Rus
Janja Tomc
Špela Čekada Zorn
Polona Jerkič
Marija Premrl
Klara Perme
Mateja Lekan Štrukelj
Maja Stebernak
Miha Homar

Svet šole je organ upravljanja zavoda in odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, akt o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi,
sprejema Letni delovni načrt zavoda, potrjuje letno poročilo ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Ravnateljica
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.
Učiteljski zbor
Sestavljajo ga vsi zaposleni pedagoški delavci. Na svojih srečanjih člani izmenjujejo informacije, načrtujejo in usklajujejo tekoče
aktivnosti, obravnavajo in rešujejo učno in vzgojno problematiko, izrekajo vzgojne ukrepe. Pomembno je njihovo aktivno
vključevanje v planiranje in izvajanje letnega dela šole ter izrekanje mnenja ob imenovanju ravnatelja.
Oddelčni učiteljski zbor
Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje programe za delo z nadarjenimi učenci in za učence, ki
težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih.
Predmetni strokovni aktivi
Povezujejo med seboj učitelje po razredih, kot je praksa na razredni stopnji, ali po sorodnih strokah na predmetni stopnji.
Oblikovanih je deset strokovnih skupin. Vsaka skupina ima svojega vodjo. Vodja skliče sestanek vsaj trikrat v šolskem letu, če
je potrebno pa večkrat. Na sestankih načrtujejo in usklajujejo delo, obravnavajo, usklajujejo in potrjujejo kriterije
ocenjevanja, se dogovarjajo o skupnih dejavnostih, izmenjujejo izkušnje, se izobražujejo, pripravijo predloge za letno
planiranje dela šole. Ob srečanjih pišejo zapisnike in vodijo evidenco prisotnosti. Ob zaključku šolskega leta napiše vodja
poročilo o delu svoje skupine in skupaj s člani odda plan dela za naslednje leto.
Razrednik
Uresničuje vzgojno delo v vsakodnevnem stiku z učenci, sistematično pa na razrednih urah, ki so vsak drugi teden. Razrednik
na razredni uri z učenci ureja tekoče zadeve, poleg tega pa skupaj z učenci načrtuje tematske ure z aktualnimi vsebinami.
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Skrbi za reševanje vzgojnih in učnih težav, sodeluje s šolsko svetovalno službo in drugimi institucijami, izvaja govorilne ure,
vodi šolsko dokumentacijo oddelka in drugo administrativno delo v zvezi z učenci oddelka, predlaga učence za pohvale in
priznanja, sodeluje na sestankih strokovnih delavcev za dodatno strokovno pomoč učencem, opravlja druge naloge v skladu s
šolsko zakonodajo.
Sorazrednik
Sorazrednik je strokovni delavec, ki pomaga oziroma nadomesti razrednika, ko je le-ta odsoten. Sorazredništvo bomo tudi
letos organizirali v vseh oddelkih predmetne in razredne stopnje.
Strokovni kolegij
Sestaja se na mesečnih sestankih, in sicer v zasedbi Meta Trček, ravnateljica, pomočnica ravnateljice Barbara Benčina,
pomočnica ravnateljice Barbara Kavčnik Rogelj ter svetovalna služba.
Načrtuje, usmerja in vzpodbuja pedagoško delo, se posvetuje o aktualni problematiki na šoli, o realizaciji ur dodatne
strokovne pomoči, se posvetuje o pomembnih strokovnih odločitvah, podpira in pomaga učiteljem pri uvajanju novosti in
reševanju problemov.
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
ŠTEVILO UČENCEV V ODDELKIH
Učenci razredne stopnje so razporejeni v 17 oddelkov na matični šoli in v 6 oddelkov na podružnični šoli. Učenci predmetne
stopnje obiskujejo pouk na matični šoli v 17 oddelkih.

ODDELEK
1. a
1. b
1. c
1. g
Skupaj
2. a
2. b
2. c
2. d
2. g
Skupaj
3. a
3. b
3. c
3. g
Skupaj
4. a
4. b
4. c
4. g
4. h
Skupaj
5. a
5. b
5. c
5. d
5. g
Skupaj
OD 1.–5.:

ŠTEVILO DEČKOV
17
15
15
16
62
11
13
14
12
14
64
16
15
18
8
56
16
13
13
8
9
58
13
11
13
12
7
56
297

ŠTEVILO DEKLIC
9
10
10
12
41
12
11
10
12
10
55
11
12
9
14
46
12
15
14
7
7
55
10
12
10
13
10
55
251

ŠTEVILO UČENCEV
26
25
25
28
103
23
24
24
24
24
119
27
27
27
22
102
28
28
27
15
15
113
23
23
23
25
17
111
548
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ODDELEK
6. a
6. b
6. c
6. d
6. e
Skupaj
7. a
7. b
7. c
7. d
Skupaj
8. a
8. b
8. c
8. d
Skupaj
9. a
9. b
9. c
9. d
Skupaj
Od 6.–9.:
Skupaj 1.–9.:

ŠTEVILO DEČKOV
7
9
9
10
12
47
11
14
11
13
49
13
12
13
13
51
14
14
15
14
57
204
501
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ŠTEVILO DEKLIC
16
15
14
14
11
70
13
12
16
13
54
14
14
13
13
54
10
10
11
10
41
219
470

ŠTEVILO UČENCEV
23
24
23
24
23
117
24
26
27
26
103
27
26
26
26
105
24
24
26
24
98
423
971

V šolskem letu 2020/21 se bo v 1., 2., 3. in 6. razredu po en učenec šolal na domu.

STIKI MED STARŠI IN ŠOLO
Zelo pomembno je sodelovanje staršev, učiteljev in učencev v smislu skupnega prizadevanja za boljši učni uspeh, trajnejše
znanje in s tem boljše počutje učencev. Vzgojno-izobraževalne cilje bomo dosegli ob sprotnem sodelovanju med šolo in družino.
Za starše bomo v okviru roditeljskih sestankov organizirali različna predavanja.
Na tabor za nadarjene bomo povabili starše, ki bi želeli izvesti delavnice za učence.
Skozi šolsko leto bomo tudi tokrat odprti za predloge in pobude staršev.
RODITELJSKI SESTANKI
V šolskem letu 2020/2021 bosta organizirana dva roditeljska sestanka.
MESEC
1.

september

2.

februar

TEMA
Uvodna navodila in informacije za novo šolsko
leto
Analiza 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja

GOVORILNE URE
Na govorilnih urah se starši in učitelji pogovorijo o posameznem učencu ter o motivaciji in pozitivnem vplivu na otrokov
vzgojno-izobraževalni razvoj. Pogovorijo se tudi o otrokovih morebitnih učnih, vzgojnih in socialnih težavah ter možnih
rešitvah ali se dogovorijo o nudenju pomoči. Popoldanske govorilne ure se izvajajo od 17.00 do 18.30 ure. Na govorilnih urah
7
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sodelujejo vsi učitelji in šolska svetovalna služba. To šolsko leto bodo govorilne ure potekale na daljavo, po potrebi pa bodo učitelji
starše na pogovor povabili tudi osebno.

RAZREDNA STOPNJA
vsaka druga sreda v mesecu
7. 10. 2020
11. 11. 2020
9. 12. 2020
13. 1. 2021
10. 3. 2021
7. 4. 2021
12. 5. 2021

PREDMETNA STOPNJA
vsak drugi četrtek v mesecu
8. 10. 2020
12. 11. 2020
10. 12. 2020
14. 1. 2021
11. 3. 2021
8. 4. 2021
13. 5. 2021

Govorilne ure imajo vsi strokovni delavci enkrat tedensko tudi v dopoldanskem času, in sicer pol ure po urniku. V nujnih
primerih so učitelji dosegljivi tudi preko telefona.
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE - predmetna stopnja

priimek in ime

dan

čas

kje

Brajer Renata

petek

9.20–9.50

zbornica

Bregar Marija

sreda

12.15–12.45

zbornica

But Merhar Maruša

četrtek

11.25–12.10

zbornica

Cajnar Barbara

torek

9.30–10.00

zbornica

Cvetko Marjeta

ponedeljek

10.45–11.15

zbornica

Čekada Zorn Špela

sreda

9.30–10.00

zbornica

Dobnikar Andreja

sreda

11.30–12.00

C114

Doria Peternel Alenka

četrtek

10.50–11.20

kabinet fizike C5

Hladnik Maja

četrtek

10:50–11:20

kabinet D14

Hvalec Marjana

sreda

12.15–12.45

zbornica

Intihar Klančar Nataša

petek

12.15–12.45

zbornica

Ivančič Zdenka

petek

8.30–9.00

knjižnica

Jakomin Darja

sreda

10.50–11.20

zbornica

Kavčnik Rogelj Barbara

sreda

8.25–8.55

pisarna – tajništvo

Klančar Špela

torek

9.15–10.00

kabinet D14

Kos Alenka

torek

10.40–11.10

zbornica

Krušič Ana

ponedeljek

11.30–12.00

kabinet C107 ali zbornica

Kšela Iztok

ponedeljek

8.30–9.00

zbornica

Lavrič Marija

sreda

8.30–9.00

zbornica

Mantel Andreja

torek

8.20–8.50

zbornica

Marinko Gabrijela

petek

8.30–9.00

zbornica

Možina Stojan

torek

11.30–12.00

kabinet C107
8

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b l ja n i

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Muhič Barbara

četrtek

12.30–13.00

zbornica

Premrl Marija

petek

8.30–9.00

zbornica

Pristavec Košuta Mihaela

torek

11.00–11.30

C 101

Račnik Tina

četrtek

12.20–12.50

C202

Raušl Polona

petek

8.30–9.00

knjižnica

Rus Elizabeta

torek

9.30–10.00

zbornica

Sodnik Melita

četrtek

10.50–11.20

zbornica

Suhadolnik Pavla

petek

9.30–10.00

C 15 – učilnica tehnike

Susman Simona

četrtek

10.50–11.20

zbornica

Šebenik Mateja

sreda

12.30–13.00

zbornica

Šušteršič Tatjana

torek

10.50–11.20

zbornica

Ugovšek Valentina

torek

8.25–9.10

zbornica

Zazvonil Blaž

četrtek

9.20–9.50

zbornica

Žagar Cvitič Simona

petek

8.30–9.00

zbornica

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB

priimek in ime

dan

čas

kje

Benčina Barbara

sreda

10.35–11.05

tajništvo/pisarna

Bošnjak Nika

ponedeljek

8.40–9.10

D2

Burger Erika

četrtek

8.30–9.00

B6

Cerkovnik Barbara

ponedeljek

8.30–9.00

zbornica

Černigoj Majda

sreda

7.45–8.15

kabinet B10

Černigoj Milena

četrtek

11.40–12.10

kabinet B11

Delux Špela

ponedeljek

12.20–12.50

kabinet E1

Drobnič Diana

četrtek

7.20–7.50

kabinet A9

Jerkič Polona

sreda

10.40–11.10

kabinet B11

Jurčić Nada

torek

10.00–10.30

zbornica

Kavčič Alenka

petek

9.15–10.00

kabinet 2. r.

Kosanc Irena

torek

10.40–11.10

kabinet 2. r.

Kraševec Matevž

sreda

11.25–11.55

kabinet B11

Kuhar Čakš Ksenija

torek

11.40–12.10

zbornica

Kuntarič Sabina

sreda

9.15–9.45

kabinet 2. r. (A 11)

Leskovec Marjeta

ponedeljek

11.40–12.10

kabinet pri E1

Manevski Vaniya

ponedeljek

9.50–11.20

C11
9
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Medja Petra

ponedeljek

10.45–11.15

kabinet A11

Mesarič Lučka

ponedeljek

10.45–11.15

kabinet A11

Modic Marija

četrtek

8.30–9.00

C10

Mudronja Andreja

ponedeljek

11.40–12.10

kabinet pri E1

Novak Velkavrh Ana

petek

10. 30–11.00

zbornica

Oblak Miklavčič Teja

torek

9.30–10.00

kabinet B10

Pahor Klaudija

četrtek

12.30–13.00

kabinet pi E1

Penko Karmen

torek

11.30–12.00

kabinet A 11

Pišljar Mojca

ponedeljek

12.20–12.50

kabinet E1

Sbil Irena

ponedeljek

10.50–11.20

C 203

Skopec Miha

ponedeljek

11.25–11.55

C 12

Svete Bojana

ponedeljek

8.40–9.10

B3

Šerjak Ellen

sreda

12.15–12.45

kabinet 2. r.

Šulak Tina

petek

9.15–9.45

kabinet 2. r.

Veber Mateja

sreda

10.40–11.10

zbornica

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB POŠ Notranje Gorice

priimek in ime

dan

čas

kje

Bačar Urška

četrtek

11.30–12.00

zbornica

Grebenc Brezočnik Danila

četrtek

11.30–12.00

zbornica

Jesih Teodora Edita

četrtek

7.15–7.45

zbornica

Lugarič Majda

torek

9.30–10.00

zbornica POŠ

Mikelj Suzana

ponedeljek

12.15 – 12.45

Zbornica POŠ

Pirnat Alenka

ponedeljek

12.30–13.00

zbornica

Perme Klara

ponedeljek

13.00–13.30

zbornica

Pregelj Vesna

sreda

10.35–11.20

računalnica POŠ

Sbil Irena

ponedeljek

10.50–11.20

C 203 (MAŠ)

Svete Tina

sreda

12.30–13.00

zbornica POŠ

Toplak Maša

sreda

12.30–13.00

zbornica

Žagar Saša

petek

11.30–12.00

zbornica

Žakelj Mojca

torek

11.30–12.00

zbornica POŠ

Žnidar Dečman Goranka

sreda

11.40–12.10

zbornica POŠ

10
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – dodatna strokovna pomoč in svetovalna služba

priimek in ime

dan

čas

kje

Božič Irena

sreda

9.20–9.50

D4 a

Drvarič Žiga

ponedeljek

11.25–11.55

D4 b

Juranovič Mateja

petek

10.35–11.05

C14

Klenovšek Barbka

ponedeljek

10.35–11.05

C118

Pečjak Zgonc Lidija

torek

10.50–11.20

C105

Pregelj Vesna

sreda

10.35–11.20

računalnica POŠ

Vrhunc Mojca

torek

10.50–11.20

B9

Vulić Nadja

ponedeljek

11.25 – 11.55

D3

UČITELJICE IN UČITELJ PRVEGA TRILETJA TER OPB

Oddelek
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
2. d
3. a
3. b
3. c
TJA
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
OPB 6
OPB 7
OPB 8
OPB 9

Št. mat. učil.
A1
E1
E2
A2
A3
A5
A4
B2
A6
B1
A1
E1
E2
A5
A3
A2
A4
A6
B1

Razredniki
Petra Medja, Lucija Mesarič
Marjeta Leskovec, Andreja Mudronja, Klaudija Pahor
Špela Delux, Mojca Pišljar
Karmen Penko
Sabina Kuntarič
Alenka Kavčič
Irena Kosanc
Matevž Kraševec
Ellen Šerjak
Polona Jerkič
Diana Drobnič
Ksenija Kuhar Čakš
Ana Novak Velkavrh
Nada Jurčič
Tina Šulak
Nika Bošnjak, Barbara Cerkovnik
Mateja Veber
Melita Sodnik, Mateja Šebenik, Teja Oblak Miklavčič
Barbara Muhič
Milena Černigoj

UČITELJICE IN UČITELJA 4. IN 5. RAZREDA TER OPB

Oddelek
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c

Št. mat. učil.
B4
B3
B5
C10
B6
C12

Razredniki
Teja Oblak Miklavčič
Bojana Svete
Majda Černigoj
Marija Modic
Erika Burger
Miha Skopec
11
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5. d
TJA
OPB 10
OPB 11
OPB 12
OPB 13

C11

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Vaniya Manevski
Irena Sbil, Barbara Benčina
Klaudija Pahor
Barbara Cerkovnik
Maruša But Merhar
Marjan Gril

B4
B5
B3
B6

PODRUŽNIČNA ŠOLA

Oddelek
1. g
2. g
3. g
4. g
4. h
5. g
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
TJA

Št. mat. učil.
P 408
P 414
P 410
P 411
P 407
P 412
P 408
P 414
P 410
P 411
P 412

Razredničarke
Urška Bačar, Danila Grebenc Brezočnik
Klara Perme
Majda Lugarič
Goranka Žnidar Dečman
Saša Žagar
Teodora Edita Jesih
Suzana Mikelj
Tina Svete
Maša Toplak
Žiga Drvarič, Mojca Žakelj
Alenka Pirnat
Irena Sbil, Diana Drobnič

UČITELJICE IN UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

Ime in priimek
Darja Jakomin
Elizabeta Rus/Urša Krvina
Špela Čekada Zorn
Andreja Dobnikar
Maruša But Merhar
Melita Sodnik
Zdenka Ivančič
Tina Račnik
Nataša Intihar Klančar
Barbara Cajnar
Marjana Hvalec
Marija Bregar
Barbara Kavčnik Rogelj
Alenka Doria Peternel
Ana Krušič
Špela Klančar
Stojan Možina
Marjeta Cvetko
Mateja Šebenik
Tatjana Šušteršič

Učil/učila bo:
slovenščina
slovenščina
slovenščina
slovenščina
slovenščina, OPB
zgodovina, DKE, OPB
slovenščina, knjižnica POŠ in MAŠ
angleščina
angleščina
angleščina, nemščina
angleščina
matematika
fizika
fizika, matematika
matematika
matematika, računalništvo, ROID
matematika
naravoslovje, biologija, gospodinjstvo
naravoslovje, biologija, gospodinjstvo
biologija, gospodinjstvo
12
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Marija Premrl
Simona Susman
Marija Lavrič
Barbara Muhič
Mihaela Pristavec Košuta
Simona Žagar Cvitič
Pavla Suhadolnik
Valentina Ugovšek
Gabrijela Marinko
Iztok Kšela
Blaž Zazvonil
Renata Brajer
Alenka Kos
Maja Hladnik
Andreja Mantel/Teja Kavčič
Manfreda
Polona Raušl

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

kemija, biologija
zgodovina
geografija
geografija, OPB
likovna umetnost
tehnika in tehnologija, likovna umetnost
tehnika in tehnologija
glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor
šport
šport
šport
šport, kolesarstvo
šport
matematika, računalništvo, ROID
španščina
knjižnica MAŠ

RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI

Razred
1. a
1. b
1. c
1. g
2. a
2. b
2. c
2. d
2. g
3. a
3. b
3. c
3. g
4. a
4. b
4. c
4. g
4. h
5. a
5. b
5. c
5. d
5. g
6. a
6. b
6. c
6. d

razrednik
Petra Medja
Marjeta Leskovec
Špela Delux
Urška Bačar
Karmen Penko
Sabina Kuntarič
Alenka Kavčič
Irena Kosanc
Klara Perme
Matevž Kraševec
Ellen Šerjak
Polona Jerkič
Majda Lugarič
Teja Oblak Miklavčič
Bojana Svete
Majda Černigoj
Goranka Žnidar Dečman
Saša Žagar
Marija Modic
Erika Burger
Miha Skopec
Vaniya Manevski
Teodora Edita Jesih
Marija Bregar
Simona Žagar Cvitić
Mateja Šebenik
Špela Čekada Zorn

sorazrednik
Lucija Mesarič
Andreja Mudronja, Klaudija Pahor
Mojca Pišljar
Danila Grebenc Brezočnik
Mateja Veber
Diana Drobnič
Tina Šulak
Ana Novak Velkavrh
Tina Svete
Barbara Muhič
Ksenija Kuhar Čakš
Milena Černigoj
Maša Toplak
Žiga Drvarič
Barbara Cerkovnik
Mojca Vrhunc
Vesna Pregelj
Mojca Žakelj
Marjan Grilj
Nada Jurčič
Barbka Klenovšek
Irena Sbil
Alenka Pirnat
Elizabeta Rus
Tatjana Šušteršič
Darja Jakomin
Irena Božič
13
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6. e
7. a
7. b
7. c
7. d
8. a
8. b
8. c
8. d
9. a
9. b
9. c
9. d

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Gabrijela Marinko
Simona Susman
Marjana Hvalec
Melita Sodnik
Ana Krušič
Marija Premrl
Marjeta Cvetko
Renata Brajer
Valentina Ugovšek
Andreja Dobnikar
Nataša Intihar Klančar
Marija Lavrič
Barbara Cajnar

Špela Klančar
Maja Hladnik
Alenka Kos
Tina Račnik
Nadja Vulić
Maruša But Merhar
Mateja Juranovič
Blaž Zazvonil
Alenka Doria Peternel
Stojan Možina
Mihaela Pristavec Košuta
Nika Bošnjak
Zdenka Ivančič

STROKOVNI DELAVCI
NAZIV
pedagoginja
psihologinja
socialna pedagoginja

IME IN PRIIMEK
Maja Novljan
Lidija Pečjak Zgonc
Vesna Pregelj

DELOVNE NALOGE
svetovalno delo, DSP
svetovalno delo, DSP
svetovalno delo, DSP

OSTALI STROKOVNI DELAVCI
IME IN PRIIMEK
Mangala Serčič
Barbara Žalar Černe
Peter Žun

NALOGA
logopedinja – zunanja sodelavka
Spremljevalka gibalno oviranih
Spremljevalec

TEHNIČNO ADMINISTRATIVNI DELAVCI
NAZIV
vodja šolske prehrane
spremljevalka gibalno ovirane učenke
spremljevalec gibalno oviranega
učenca
poslovna sekretarka
knjigovodkinja
administratorka
vodja šolske kuhinje, kuharica
kuharica
kuharica
kuharica
kuhinjska pomočnica
kuhinjska pomočnica
kuhinjska pomočnica
kuharica POŠ
kuharica POŠ
hišnik
hišnik
čistilka
čistilka

IME IN PRIIMEK
Irena Kambič
Barbara Žaler Černe
Peter Žun
Jana Lukan
Vanja Felicijan/Klavdija Podobnik
Barbara Sojer
Janja Tomc
Andreja Berlec
Martina Jesenovec
Janja Brčan
Simona Miklošič
Antonija Novak
Fani Artač
Tanja Krnc
Slavica Hrka
Bojan Raušl
Janez Kršinar
Emina Libić/Šefika Kostič
Jelica Trček
14

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b l ja n i

čistilka
Čistilka POŠ
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Darinka Artač
Vesna Maček
Martina Koritnik
Andreja Kogovšek/Esma Kuduzović
Lubica Popovska
Valerija Plahanc
Bernarda Jamnik

DEVETLETNI OSNOVNOŠOLSKI PROGRAM
Šolanje poteka devet let. Razdeljeno je na triletja.
ZNAČILNOSTI PRVEGA TRILETJA
Opisno ocenjevanje pri vseh predmetih v 1. in 2. razredu.
 V 3. razredu prehod na številčno ocenjevanje.
 V prvem razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica.
 Delo je prilagojeno starosti otrok med 6. in 8. letom – delo po kotičkih.
 Vsebine učnih ur se med seboj povezujejo in prepletajo.
 Neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu.
 Obvezni predmet angleščina v 2. razredu.
ZNAČILNOSTI DRUGEGA TRILETJA
 Številčno ocenjevanje pri vseh predmetih.
 En tuj jezik – angleščina.
 Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda.
 Manjše učne skupine v 6. razredu pri slovenščini in angleščini.
 Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu.
ZNAČILNOSTI TRETJEGA TRILETJA
 Številčno ocenjevanje pri vseh predmetih.
 Manjše učne skupine v 7. razredu pri slovenščini, matematiki in angleščini.
 V 8. in 9. razredu pri slovenščini, matematiki in angleščini pouk poteka v manjših učnih skupinah.
 Učenci si poleg rednih predmetov izberejo še dve uri izbirnih predmetov, v soglasju s starši pa lahko izberejo tri
ure.
 Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, lahko zaprosijo za oprostitev obiskovanja ur izbirnih predmetov.
 Na koncu devetega razreda je obvezno nacionalno preverjanje znanja; letos se bo izvajalo iz slovenščine,
matematike in tehnike in tehnologije.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Učitelj preverja znanje učenca sprotno pri vseh predmetih.
Preverjanje je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja, razumevanju posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in
odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume.
Znanje se ocenjuje na podlagi pisnih izdelkov, ustnih odgovorov, pisnih, likovnih, praktičnih, tehničnih in drugih izdelkov.
Ocenjevanje je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja. Učitelj seznani učence s pravili in načini
ocenjevanja. Učenčevo znanje se na podlagi pisnih izdelkov lahko oceni največ dvakrat na teden.
ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2020/2021
1. 9. 2020
26. 10.–1. 11. 2020
31. 10. 2020
1. 11. 2020
25. 12. 2020–2. 1. 2021
25. 12. 2020

začetek pouka
jesenske počitnice
dan reformacije
dan spomina na mrtve
novoletne počitnice
božič
15
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26. 12. 2020
1. 1.–2. 1. 2021
31. 1. 2021
8. 2. 2021
12. 2.−13. 2. 2021
22. 2.−26. 2. 2021
5. 4. 2021
26. 4. 2021
27. 4. 2021
27. 4.– 2. 5. 2021
1. 5.–2. 5. 2021
4. 5. 2021
6. 5. 2021
10. 5. 2021
15. 6. 2021
16. 6.− 30. 6. 2021
24. 6. 2021
25. 6. 2021
28. 6.−9. 7. 2021
18. 8.−31. 8. 2021

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
zaključek ocenjevalnega obdobja
Prešernov dan, slov. kulturni praznik
informativni dan v srednjih šolah
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
Pouka prost dan
dan upora proti okupatorju
prvomajske počitnice
praznik dela
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz angleščine za 6. razred in iz zgodovine za 9. razred
zaključek pouka za učence 9. razreda, razdelitev spričeval
popravni izpiti za učence 9. razreda
zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval
dan državnosti
predmetni, razredni in popravni izpiti 1. rok
predmetni, razredni in popravni izpiti 2. rok

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA:

Razred
6. razred

Predmet
slovenščina: 4. 5. 2021
matematika: 6. 5. 202
angleščina: 10. 5. 202
slovenščina: 4. 5. 202
matematika: 6. 5. 202
zogdovina: 10. 5. 2021

9. razred

ORGANIZACIJA POUKA
URA
OD
06.15
07.10
predura
07.30
1.
08.25
2.
09.15
odmor
10.00
odmor
10.15
3.
10.35
4.
11.25
5.
12.15
12.15
12.10
6.
13.05
7.
13.55
15.30

DO
08.15
07.30
08.15
09.10
10.00
10.15
10.30
11.20
12.10
13.00
14.45
13.50
14.40
16.40
16.40

DEJAVNOST IN VSEBINSKE AKTIVNOSTI
jutranje varstvo za učence 1.– 5. razreda
zajtrk za učence 1.– 5. razreda
izbirni predmeti, dopolnilni in dodatni pouk, individualni pouk, priprave na
delo učna ura
prva
druga učna ura
malica
rekreativni odmor
tretja učna ura
četrta učna ura
peta učna ura
kosilo
začetek OPB in interesnih dejavnosti
šesta učna ura, pouk izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti
sedma učna ura, interesne dejavnosti
združevanje skupin OPB in interesne dejavnosti
zaključek programa OPB

16

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b l ja n i

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

PREDMETNIK
Prikaz tedenskega števila ur po obveznem predmetniku:
RAZREDNA STOPNJA
PREDMET
slovenščina
matematika
angleščina
likovna umetnost
glasbena umetnost
družba
spoznavanje okolja
naravoslovje in tehnika
gospodinjstvo
šport
neobvezni izbirni predmet
oddelčna skupnost
dopolnilni, dodatni pouk
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi
število predmetov
tedensko ur pouka
tednov pouka

70
70

T
7
4
2
2
2

L
245
140
70
70
70

T
7
5
2
2
2

RAZRED
3.
L
245
175
70
70
70

105

3

105

3

105

1.

2.

T
6
4

L
210
140

2
2
3

3
2
1

105
70

3
----

35

1

4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
20
35

3
---

35

1

4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
21
35

PREDMETNA STOPNJA
PREDMET
slovenščina
matematika
angleščina
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina
domovinska in državljanska kultura in etika
fizika
kemija
biologija
naravoslovje
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
šport
neobvezni izbirni predmet
predmet 1
predmet 2
predmet 3
oddelčna skupnost
dopolnilni, dodatni pouk
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi
št. predmetov
tedensko ur
tednov pouka

105
----

105
--35

4.

5.

T
5
5
2
2
1,5
2

L
175
175
70
70
52,5
70

T
5
4
3
2
1,5
3

3

105

3
1
3
1/2
0,5
1

3
1/2
0,5
1

4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
22
35

105
35/70
17.5
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
8
24
35

L
175
140
105
70
52,5
105
105
35
105
35/70
17.5
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
9
26
35

RAZRED
6.

7.

T
5
4
4
1
1
1
1

L
175
140
140
35
35
35
35

2
2
1,5
3
1/2

70
70
52,5
105
35/70

0,5
1

17,5
35
3 dni
3 dni
4dni
5 dni
11
26
35

T
4
4
4
1
1
2
2
1

3
1
2
2
2/1
1
1
0,5
1

8.
L
140
140
140
35
35
70
70
35

105
35
70
70
70/35
35
35
17,5
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
14
29,5
35

9.

T
3,5
4
3
1
1
1,5
2
1
2
2
1,5

L
122,5
140
105
35
35
52,5
70
35
70
70
52,5

1

35

2
2
2/1
1
1
0,5
1

70
70
70/35
35
35
17,5
35
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
16
30
35

T
4,5
4
3
1
1
2
2

L
144
128
96
32
32
64
64

2
2
2

64
64
64

2
2
2/1
1
1
0,5
1

64
70
64/32
32
32
16
32
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
14
30
32
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IZBIRNI PREDMETI
Izbirne predmete učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjeni so pridobivanju, poglabljanju in nadgradnji
znanja z nekega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja ter
odkrivanju interesov za poklice.
Vsem izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden, razen tujemu jeziku, ki obsega dve uri tedensko. Učenec izbere
dve uri predmetov, izjemoma tri, ki so lahko iz leta v leto različni. Če izbere tuji jezik, ne potrebuje drugega izbirnega
predmeta.
Izbirni predmet

Oznaka

Izvajalec

Nemščina 3

NI3

Klaudija Pahor

Nemščina 1, Nemščina 2

NI1, NI2

Barbara Cajnar

Španščina 1, Španščina 2, Španščina 3

ŠP1, ŠP2, ŠP3

Andreja Mantel/Teja Kavčič Manfreda

Likovno snovanje 1, Likovno snovanje 2, Likovno
snovanje 3

LS1, LS2, LS3

Mihaela Pristavec Košuta

Obdelava gradiv – les

OGL

Pavla Suhadolnik

Obdelava gradiv – umetne snovi

OGU

Pavla Suhadolnik

Šport za sprostitev

ŠSP

Iztok Kšela, Gabrijela Marinko, Blaž
Zazvonil

Šport za zdravje

ŠZZ

Renata Brajer, Alenka Kos

Načini prehranjevanja

NPH

Tatjana Šušteršič, Mateja Šebenik

Sodobna priprava hrane

SPH

Tatjana Šušteršič

Računalniška omrežja

ROM

Maja Hladnik

Multimedija

MME

Špela Klančar

Urejanje besedil

UBE

Maja Hladnik

Izbrani šport odbojka

IŠO

Alenka Kos, Gabrijela Marinko

Izbrani šport nogomet

IŠN

Iztok Kšela

Genetika

GEN

Marjeta Cvetko

Organizmi v naravi in umetnem okolju

ONA

Marjeta Cvetko

Raziskovanje organizmov v domači okolici

ROD

Marjeta Cvetko

Retorika

RET

Andreja Dobnikar

Šolsko novinarstvo

ŠNO

Elizabeta Rus

Poskusi v kemiji

POK

Marija Premrl

Kemija v okolju

KEO

Marija Premrl

Učenec, ki ima negativno oceno pri izbirnem predmetu, opravlja popravni izpit ali celo ponavlja razred, če je to tretja
18
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negativna ocena.
V novem šolskem letu učenec nadaljuje obiskovanje predmeta, če je predmet večleten, ali pa si izbere novega.
NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE BOMO IZVAJALI V 1., 4., 5. in 6. RAZREDU.
V 1. razredu so se vsi učenci vključili v pouk neobveznega predmeta angleščina.
V 4., 5. in 6. razredu pa bomo na matični šoli izvajali pouk računalništva, športa, umetnosti, nemščine in tehnike in tehnologije
(samo 5. in 6. razred), na podružnici pa pouk računalništva in nemščine.
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. Pri delu se
uporablja različne metode dela (samostojno učenje, problemski pouk …). Pouk poteka po urniku.
Dopolnilni pouk je organiziran za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju in ki potrebujejo še dopolnilno učiteljevo razlago
snovi.
Dodatni in dopolnilni pouk potekata izmenično vsak teden (npr.: vsakih 14 dni je dopolnilni pouk). Od 1. do 5. razreda imajo
dopolnilni in dodatni pouk razredne učiteljice in učitelji.
Ime in priimek

Predmet

Razred

Darja Jakomin

SLJ

6.

Špela Klančar

MAT

6.

Barbara Cajnar

TJA

6.

Maruša But Merhar

SLJ

7.

Ana Krušič

MAT

7.

Marjana Hvalec

TJA

7.

Andreja Dobnikar

SLJ

8.

Barbara Kavčnik Rogelj

MAT

8.

Tina Račnik

TJA

8.

Marija Premrl

KEM

8.

Alenka Doria Peternel

FIZ

8.

Špela Čekada Zorn

SLJ

9.

Marija Bregar

MAT

9.

Nataša Intihar Klančar

TJA

9.

Marija Premrl

KEM

9.

Alenka Doria Peternel

FIZ

9.

PODALJŠANO BIVANJE
Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 2020/2021 je 13 oddelkov podaljšanega bivanja na MAŠ ter 5
oddelkov podaljšanega bivanja na POŠ.
Odločili smo se, da bomo v OPB dali prednost reševanju delovnih obveznosti in domačih nalog, sledila bo sprostitvena
dejavnost, malica in nato interesne dejavnosti po urniku. V času podaljšanega bivanja se bodo pripravile in izvedle razne
kulturne, športne in druge dejavnosti. Določeni so okvirni datumi in odgovorne osebe za izvedbo dejavnosti.
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DEJAVNOST
štafetne igre znotraj OPB
oddelka
knjižni kviz
moštvene igre znotraj OPB
oddelka
igre na snegu (znotraj OPB
oddelka)
dekoracija šole
kostanjev piknik
OPB ima talent
delavnica za mame

DATUM
september, oktober
2020
februarja 2021
maj 2021

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

VODJA na POŠ

VODJA na MAŠ

vsi učitelji OPB

vsi učitelji OPB

vsi učitelji OPB

Klaudija Pahor
vsi učitelji OPB

januar, februar 2021 vsi učitelji OPB

vsi učitelji OPB

oktober, december,
april
oktober
marec
oktober, januar,
marec

Mateja Veber, Tina Šulak,

Ksenija Kuhar Čakš
Alenka Pirnat
Alenka Pirnat

Ana Novak Velkavrh

Vsi učitelji bodo izvajali uro, v kateri bodo učenci (na)pisali domačo nalogo, ponovili snov, ki so jo osvajali dopoldne, ponovili
poštevanko, prebrali knjigo … Starše prosimo, da v tem času ne prihajajo po otroke.
JUTRANJE VARSTVO
Poteka vsak dan od 6.15 do 8.15. Učitelji poskrbijo za prijetno vzdušje in počutje otrok. Jutranje varstvo je organizirano za
učence od 1. do 4. razreda. V jutranje varstvo pripeljejo otroke starši ali druga odrasla oseba oz. brat, sestra, starejša od 10 let –
velja za učence 1. razreda (Zakon o varnosti v cestnem prometu). Otroke pripeljejo starši v jutranje varstvo do 8. ure zjutraj.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Če učenec potrebuje individualno učno pomoč, je zanj organiziran individualni pouk, ki ga izvajajo strokovni delavci šole.
DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI
Na šoli se izvaja dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami. Pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji
individualiziranega programa sodelujejo starši otrok, strokovni delavci ter ravnateljica šole. Strokovno pomoč izvajajo
strokovni delavci šole in mobilne specialne pedagoginje.
NADARJENI UČENCI
Dodatni pouk
Dodatni pouk bo organiziran za učence v obliki odkrivanja in razvijanja močnih področij ter poglabljanja snovi. Na razredni
stopnji ga bodo izvajali razredniki z učenci, ki kažejo večje zanimanje za določene vsebine pri različnih predmetih. Namen
dodatnega pouka na predmetni stopnji pa je predvsem razvijanje učenčevih močnih področij, poglabljanje tekoče učne snovi ter
priprave na tekmovanja iz znanja.
Drugo delo z nadarjenimi
Namen dela z nadarjenimi učenci je predvsem razvijanje učenčevih močnih področij, poglabljanje tekoče učne snovi ter za
priprave na tekmovanja iz znanja, razne nastope ter usmerjanje v raziskovalno delo. Na razredni stopnji ga bodo izvajali
razredniki z učenci, ki kažejo večje zanimanje za določene vsebine pri različnih predmetih.
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V okviru dela z nadarjenimi učenci se bodo izvedle naslednje dejavnosti:
Dejavnost

mentor/ica

Tabor za nadarjene –
delavnice

Polona Jerkič

Izdelava uradnih šolski
novoletnih voščilnic

Danila Grebenc
Brezočnik, Saša Žagar

Tabor za nadarjene –
likovna delavnica
Ogled glasbene predstave

Mihaela Pristavec
Košuta
Valentina Ugovšek

Knjižni sejem

Polona Raušl, Zdenka
Ivančič
Zdenka Ivančič, Špela
Čekada Zorn, Darja
Jakomin

Filmsko/
gledališko popoldne

Bralna noč v šolski
knjižnici 6. in 7. razred

Polona Raušl

Bralna noč v šolski
knjižnici za 8. in 9. razred

Zdenka Ivančič

Raziskovanje držav, tabor
za nadarjene

Barbara Muhič

Medpredmetna ekskurzija

Andreja Dobnikar

Kreativno pisanje

Andreja Dobnikar

Tabor za nadarjene –
Avstralija

Nataša Intihar Klančar

kratek opis
Pridobivanje dodatnih
znanj in spretnosti, za
katere pri pouku ni dovolj
časa. Otroci bodo preživeli
dva dni z zunanjimi in
notranjimi izvajalci.
Ponujen jim bo pester izbor
delavnic.
Z izbranim motivom bomo
ustvarili voščilnice, s
katerimi bo šola uradno
voščila poslovnim
partnerjem in sodelavcem.
Z voščilnicami želimo
izkazati spoštovanje do
prejemnikov in pokazati
ustvarjalnost naših
učencev.
Slikanje na platno in druga
likovna dela.
Člani MPZ in različnih
izbirnih predmetov si bodo
ogledali glasbeno
predstavo.
Učenci obiščejo knjižni
sejem.
Učenci obiščejo kino ali
gledališče, si ogledajo
predstavo in se o njej
pogovarjajo.
Učenci predhodno
preberejo knjige se o njih
pogovarjajo, jih
poustvarjajo in si ogledajo
film na obravnavano temo.
Učenci predhodno
preberejo izbrane knjige na
določeno temo, se o njih
pogovarjajo, jih
poustvarjajo in si ogledajo
film na obravnavano temo.
Družbeno in naravno
geografsko raziskovanje
značilnosti držav.
Učenci bodo spoznavali
kulturne in naravne
znamenitosti.
Pisanje proze in poezije ter
sodelovanje na različnih
natečajih.
Učencem bom s pomočjo
slikovnega gradiva

razredi vključenih
učencev
4.–9. r.

okvirni datum
izvedbe
19.–20. 2. 2021

1.–5. r. POŠ

7.–9. r.

februar

6.–9. r.

6.–9. r.

november

6.–9. r.

jesen 2020

6.–7. r.

januar 2021

8.–9. r.

marec 2021

7.–9. r.

februar 2021

8.–9. r.

oktober

6.–9. r.

celo leto

6.–9. r.

24./25. 1. 2021
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Ptice Ljubljanskega
barja – tabor za
nadarjene
Kemija je uporabna –
tabor za nadarjene
Športni tabor
Debel Rtič

Marjeta Cvetko

Medrazredne tekme
Tabor za nadarjene

Gabrijela Marinko
Lidija Pečjak Zgonc,
Barbara Kavčnik
Rogelj

Marija Premrl
Gabrijela Marinko

predstavila Avstralijo.
Spoznali bomo njene
kulturne, geografske,
zgodovinske in družbene
značilnosti. Ogledali si
bomo tudi njihov zanimiv
živalski svet.
Opazovanje ptic na
Ljubljanskem barju.
Izdelava naravnih
kozmetičnih izdelkov.
Medgeneracijsko
povezovanje učencev.
Učence vzgajamo v
športnem duhu.
Spoznavanje z novimi
športnimi aktivnostmi.
Organizacija, koordinacija
in izvedba dvodnevnega
tabora za učence, ki so
spoznani za nadarjene.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

6.– 9. r.

19.–20. 2. 2021

7.–9. r.

19.–20. 2. 2021

7.–9. r.

2. 10.–3. 10. 2020

6.–9. r.
4. –9. r

19.–20. 2. 2021
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ŠOLA V NARAVI

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala letno in zimsko šolo v naravi.
 Za učence 5. razreda bomo letno šolo v naravi (poudarek bo na šoli plavanja) izvedli 14.–18. 9. 2020 na
Debelem Rtiču. Vodja šole v naravi je Miha Skopec.


Zimska šola v naravi bo organizirana za učence 6. razreda. Izvedena bo v dveh delih, in sicer 25. 1.–29. 1.
2021 (za 6. a in 6. b) ter od 1.–5. 2. 2021 (za 6. c in 6. d ter 6. e) v Ribnici na Pohorju. Učenci se bodo učili
smučati ali pa bodo svoje znanje smučanja izpopolnili. Vodji šole v naravi sta Alenka Kos (6. a in 6. b) ter Blaž
Zazvonil (6. c in 6. d ter 6. e).

Planinska šola v naravi –
Pokljuka

Gabrijela Marinko
junij 2021

Datum
14. 9.–18. 9. 2020

Dan
pon.–pet.

25. 1.–29. 1. 2021 in 1.
2.–5. 2. 2021

Pon.-pet.

Dejavnost
Šola v naravi
– plavanje
Šola v naravi
– smučanje

Pohodništvo, orientacija v naravi,
učinkovita uporaba plezalne opreme,
nordijska hoja, preživetje v naravi,
druženje, zabava).

Vodja
Miha Skopec

Predvidena cena
cca. 140 evrov

Alenka Kos in
Blaž Zazvonil

cca. 240 evrov

TABORI
Za učence bomo izvedli naslednje tabore:
Enotedenski intenzivni tečaj angleščine (konec avgusta 2021)
Jezikovna šola English in Action (EiA) bo na naši šoli konec avgusta ponovno izvedla enotedenski intenzivni tečaj angleščine.
Vodil ga bo učitelj "native speaker" (rodni govorec) iz Velike Britanije, prijavijo se lahko učenci 6., 7. in 8. razredov. Vsak dan
bodo imeli učenci šest učnih ur v angleščini, popestrene bodo z zabavnimi in poučnimi aktivnostmi, kvizi, predstavitvami,
projektnim delom in gledališko igro, ki jo učenci ustvarijo sami in predstavijo na zaključnem nastopu za starše. Cena tečaja je
cca 140 evrov. Organizatorka tečaja na šoli je Nataša Intihar Klančar.
Tabor Spleti in razširi socialno mrežo – tabor za učence 6. razreda (september, oktober 2020)

Tabor Spleti in razširi svojo mrežo prijateljstva je namenjen spoznavanju in ustvarjanju nove razredne skupnosti. V sproščenem
okolju na Planini nad Vrhniko bomo krepili socialne in življenjske veščine ter spoznavali vrednost medsebojnega spoštovanja in
sodelovanja. Preko skupinskih dejavnosti in socialnih iger bodo učenci skupaj z razredniki in učitelji sestavljali in gradili razredno
skupnost. Okvirna cena bivanja še ni potrjena, bo pa predvidoma 35 evrov + DDV na učenca (vključuje 2 kosili, zajtrk, večerjo in
bivanje v koči). Predvideni bodo še stroški prevoza (okvirno 10 evrov na otroka).
V primeru uvedbe posebnega higiensko-varnostnega režima bomo program prilagodili in izvedli celodnevne dejavnosti v šoli.
Vodja: Maja Novljan

Športni tabor Debeli rtič, oktober 2020 za 7.–9. razred (2.–3. 10. 2020)
Medgeneracijsko povezovanje učencev. Učence vzgajamo v športnem duhu. Spoznavanje z novimi športnimi aktivnostmi.
V dveh dneh bi učenci razvijali skupinsko športno dinamiko, utrjevali ekipno povezanost v odbojki na mivki, nogometu in
košarki, izvajali športe na vodi, v vodi in pod vodo. Cena 65 €.
Vodja tabora je Gabrijela Marinko.
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Tabor za nadarjene (19.–20. 2. 2021)
Namen tabora je spoznavati in razvijati močna področja pri posameznikih, poleg tega pa razvijati in oblikovati tudi tista, ki pri
posamezniku morda do sedaj še niso bila opažena kot nadpovprečna, pa bi učenec vseeno rad poskusil, sodeloval, se naučil.
Učenci bodo pridobili veliko novih vsebin, znanj, spretnosti in veščin, ki jih bodo lahko pri svojem delu, učenju in zabavi
pogosteje uporabili in še dodatno razvijali svoje potenciale. Mentorici sta Barbara Kavčnik Rogelj in Lidija Pečjak Zgonc.
Tabor Pokljuka za 8. razred (junij 2021)
Tabor je namenjen učencem 8. razreda. Na taboru se poleg izpeljanih pohodnih tur na okoliške vrhove Pokljuke in
planine (Blejska koča na Lipanci, Viševnik, Uskovnica, planina Zajamniki) srečamo tudi z dejavnostmi, kot so spretnosti z vozli,
orientacija v naravi, prva pomoč, družabne igre. Predvidena cena tabora je 100 evrov. Vodja tabora je Gabrijela Marinko.
PROJEKTI ZA UČENCE
Projekt
Tačke Pomagačke

Nosilec in sodelujoči učitelji
ter učenci (razred) v projektu
Petra Medja in razredniki in
učenci 1., 2. r

Sodelovanje z vrtcem

vzgojiteljice vrtca in učiteljice
ter učenci 1 . r.

Pojoči medvedki – letni koncert

Irena Kosanc in Karmen Penko,
učenci »pevci«

Dramski krožek – gledališče
Petka

Marjeta Leskovec in učenci
»igralci«

Prostovoljci

Klaudija Pahor in učenci
»prostovoljci«

Spoznavamo svet

Peter Žun

Kratek opis
Prisotnost terapevtskih psov
v šoli pozitivno vpliva na učno
okolje in motivacijo učencev.
V prvem razredu bodo
potekale predstavitve
terapevtskega psa, v drugem
razredu pa bomo sodelovali
pri nekaterih učnih urah.
1. razredi bodo vsak mesec
izvajali različne dejavnosti
skupaj z vrtcem. Vrtčevski in
šolski otroci se bodo
nekajkrat obiskali. Izvajali
bodo različne ustvarjalne
delavnice športni poligon,
tržnico »Prodajamo za
gumbe« …
Na tradicionalnem letnem
koncertu bodo pevci
predstavili letni program. Z
različnimi pesmimi bodo
nastopali na različnih
koncertih in srečanjih. S
posameznimi glasbenimi
vložki bodo sodelovali tudi na
različnih prireditvah v šoli.
Z dramskim krožkom bodo
sodelujoči prikazali gledališko
predstavo. Le-ta je navadno
namenjena ogledu razredne
stopnje. Učenci si bodo
predstavo ogledali v Brezovi
dvorani.
Učenci »prostovoljci« bodo
za učence izvajali delavnice.
Nudili bodo učno pomoč in
vodili različne igre. Dejavnosti
bodo izvajali med glavnim
odmorom.
Otroci bodo spoznali tujo

Razred vključenih
učencev
1., 2. r.

1. r.

1., 2. r.

1., 2. r.

1., 2. r.

1., 2. r.
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Teden pisanja z roko

Teja Oblak Miklavčič in
razredniki

Peš v šolo s kokoško Rozi

3., 4., 5. razredi z razredniki
Koordinatorki:
Renata Brajer
Mateja Veber

Policist Leon

5. razredi z razrednikom in
razredničarkami,
Otmar Reiter

Ambasadorji
nasmeha/Prostovoljno društvo
Tačke pomagačke

Ambasadorji
nasmeha/Prostovoljno društvo
in razredničarke

Bralna značka v mesecu kulture
– umetnik na obisku

Polona Raušl

Svetovni dan knjige za otroke

Polona Raušl

Zaključna prireditev za
predmetno stopnjo

Melita Sodnik

Območna revija otroških
gledaliških skupin

Polona Raušl

Stopimo skupaj

Polona Raušl

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

deželo. S slikovnim in
konkretnim materialom se
bodo seznanili z načinom
življenja v tuji deželi. Nato
bodo primerjali načine
življenja različnih kultur.
Društvo Radio z roko bo v
januarju 2021 organiziralo
Teden pisanja z roko. Vabijo
nas k sodelovanju.
Vseslovenski projekt
ozaveščanja o trajnostni
mobilnosti. Cilj je
spreminjanje potovalnih
navad učencev. Glavni namen
je, da bi učenci v šolo prihajali
peš oziroma na trajnostni
način.
Akcija za povečanje
prometne varnosti. V
projektu se pridruži policist.
Seznanja jih z različnimi
temami in ustreznimi ravnanji
v določenih življenjskih
situacijah.

1.,2. r.

3., 4., 5. r.

5. r.

Obiski terapevtskega para
(terapevtski pes + vodnik).
Obiski bodo potekali enkrat
mesečno. Terapevtski par bo
sodeloval tudi z ISOP SLJ z
namenom povečati veselje do
branja ob pomoči psa.
Učenci se bodo srečali z
literarnim ustvarjalcem, rešili
nagradno vprašanje …
Dogodek je nagrada za bralne
značkarje in izpodbuda za vse
bralce.

3. r.

V knjižnici bo priložnostna
razstava, učenci bodo reševali
knjižne uganke, povezane z
aktualnimi knjižnimi
novitetami.
Prireditev za predmetno
stopnjo ob dnevu državnosti
ter podelitev priznanj.
Na šoli gostimo otroške
gledališke in lutkovne
skupine, poskrbimo za
namestitev igralcev,
povezovanje programa in
omogočimo učencem, da si
ogledajo predstave.
Dobrodelna prireditev

vsi učenci PS

vsi učenci

vsi učenci PS

vsi učenci (po urniku)

vsi učenci
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Dan samostojnosti in enotnosti
– prireditev za predmetno
stopnjo – KVIZ

Špela Čekada Zorn, Polona
Raušl

Dan upora proti okupatorju

Polona Raušl

Dan Evrope

Melita Sodnik

Evropska vas

Barbara Muhič

Rastem s knjigo

Polona Raušl, Zdenka Ivančič

Barjanska lestvica in žrebanje

Polona Raušl

Prireditev ob kulturnem dnevu

Zdenka Ivančič

Šolski časopis Barje

Polona Raušl, Gabrijela
Marinko, Klaudija Pahor, Ana
Krušič

Teden pisanja z roko

Zdenka Ivančič

Društvo Sobivanje

Andreja Dobnikar

11. Šolski pesniški natečaj

Zdenka Ivančič

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Šolskega sklada, na kateri
nastopajo učenci, starši,
delavci šole in drugi gostje.
Učenci se bodo udeležili
prireditve in sodelovali na
kvizu o poznavanju Slovenije
in njenih zanimivosti.
Po šolskem radiu bomo
obeležili spomin na
pomemben zgodovinski
dogodek – 27. april.
Učenci 7. razredov bodo
pripravili vsebino o EU, ki jo
predstavijo v avli.
Učenci bodo pripravili
predstavitev izbrane države
na Vrhniki v okviru EU.
Projekt bo izveden kot TD za
7. razrede. Obiščejo Mestno
knjižnico Ljubljana, enoto
Prežihov Voranc, spoznajo
COBISS in se pogovarjajo o
pomenu branja.
Po šolskem radiu na ta
dogodek izžrebamo sladke
nagrade za razredne
skupnosti, ki so oddale
predloge za glasbeno lestvico,
objavljeno v šolskem časopisu
branju.
Zaključek šolskega pesniškega
natečaja, branje izbranih
pesmi in podelitev nagrad
najboljšim pesnikom na šoli.
Zbiranje literarnih in likovnih
prispevkov ter različnih
poročil o dogajanju na šoli,
lektoriranje in računalniška
priprava za tisk.
Z državnim projektom bomo
spodbujali pisanje z roko.
Otroci in njihovi domači
različnih generacij bodo
lastnoročno zapisali besedilo
v slovenskem jeziku. Po
končanem projektu bomo
pripravili razredne in šolsko
razstavo.
Učenci se bodo poučili o varni
poti v šolo, spodbujali
prijateljstvo, spoznavali
Slovenijo, kot jo vidijo sami,
ter si prizadevali za zdravo
življenje.
Učenci bodo pisali svoje
pesmi in tako razvijali

vsi učenci PS

vsi učenci

7. r.

8. in 9. r.

7. r.

vsi učenci

vsi učenci

vsi učenci

vsi učenci

6.–9. r.

2.–9. r.
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Festival jezikajmo

Valentina Ugovšek in Klaudija
Pahor

Območna revija pevskih zborov
JSKD RS

Valentina Ugovšek

Jezikajmo na Bledu

Klaudija Pahor,
Valentina Ugovšek

Pomagam prvi

Marija Premrl

Preventivne delavnice za Prvo
pomoč – Delavnice v OZRK
Ljubljana
Trajnostna mobilnost

Marija Premrl

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

literarno domišljijo.
Učenci izbirnega predmeta
Nemščina se bodo na
festivalu na Bledu predstavili
z glasbeno–nemško točko.
OPZ in MPZ se bosta
predstavila na območni
pevski reviji JSKD RS, enote
Ljubljana z okolico.
Glasbeni nastop v nemščini.

Priprave in preverjanje
usposobljenosti ekip PP.
Preventivne delavnice za 5.
razrede.

Krpan

Renata Brajer, Alenka Kos,
Gabrijela Marinko, Blaž
Zazvonil
Alenka Kos

Zlati sonček

Alenka Kos.

Naučimo se plavati

Renata Brajer

Varni brez vrstniškega nasilja

Maja Novljan, Lidija Pečjak
Zgonc, Barbara Benčina, Melita
Sodnik, Teja Miklavčič Oblak,
Edita Teodora Jesih, Polona
Jerkič

Poklicna tržnica (šola
gostiteljica OŠ Brezovica pri
Ljubljani)

Lidija Pečjak Zgonc + ostale
šole

Vzgajali bomo učence, da v
šolo pridejo na trajnostno
mobilnostni način.
Izvajanje dejavnosti po
nacionalnem programu.
Izvajanje dejavnosti po
nacionalnem programu.
Izvajanje dejavnosti po
nacionalnem programu.
V 3., 5., 7., in 8. razredih
bomo izvedle delavnice, s
katerimi učence učimo
prepoznavati nasilno vedenje
in asertivno odzivanje.
Seznanimo jih, kako reagirajo
v primeru nasilja sorojencev,
z vlogo prič, kako
prepoznavati, kaj vse je
spolno nasilje in kako se
zaščititi v primeru spletnega
nasilja.
Na šoli gostiteljici
organiziramo čim več
predstavitev srednjih šol in
poklicev v enem popoldnevu.

OPZ in MPZ (3.–9.
razred)

učenci 5. in 6. razreda,
ki obiskujejo neobvezni
izbirni predmet
nemščina
9. r.
5. r.

1.–9. r.

4. in 5. r.
1.–3. r.
1., 3. in 5. r.
3., 5., 7., 8. r.

9. r.

Projekti na POŠ
Projekt

Nosilec in sodelujoči učitelji ter
učenci (razred) v projektu

Policist Leon

PP Ljubljana Vič, Edita Teodora
Jesih

NEON –Varni brez
medvrstniškega nasilja

Maja Novljan (koordinatorka)
Edita Teodora Jesih, Polona
Jerkič, Barbara Benčina

Kratek opis

Ozaveščanje pomena varnosti v prometu
in dejavnikov, ki nam omogočajo
varnost.
V 3. in 5. razredih bomo izvedle
delavnice, s katerimi učence učimo
prepoznavati nasilno vedenje. Učimo jih,

Razred
vključenih
učencev
5. r.

3., 5. r.
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kaj so njihove in tuje pravice in kako jih
spoštovati. Seznanimo jih, kako reagirajo
v primeru nasilja, o vlogi prič in kako se
zaščitijo.
Ambasadorji nasmeha

Petra Medja, Majda Lugarič

Enkrat mesečno nas bo obiskala ga.
Sonja Tomšič s terapevtskim kužkom.
Skupaj s parom bomo izvajali različne
vaje čuječnosti, telovadili ter krepili
veselje do branja in urili poštevanko. Pri
krepitvi veselja do branja bo sodeloval
tudi polž ahatnik.

3. r.

Trajnostna mobilnost:
Peš v šolo s kokoško Rozi

Majda Lugarič, Goranka Žnidar
Dečman, Saša Žagar, Edita
Teodora Jesih, Irena Sbil
(koordinatorka)

2.–5. r

Povezovanje z vrtcem

Danila Grebenc Brezočnik,
razredniki

Nadaljujemo s projektom, ki so ga tik
pred izvedbo prekinili izredni ukrepi.
Projekt skuša ozavestiti pomen
trajnostne mobilnosti, kar vključuje
uporabo “čistih” prevoznih sredstev
(kolo, skiro, vlak), javnega prevoza,
skupnih prevozov (“car sharing”) ter več
pešačenja, kar prispeva k ohranjanju
čistega okolja. Poudarek je tudi na
socialnem vidiku (druženje med skupnim
prevozom, peš hojo ali med prevozom z
javnim prometom ter spodbujanje
samostojnosti učencev).
1. razredi bomo vsak mesec izvajali
različne dejavnosti skupaj z vrtcem,
izmenjaje v vrtcu in šoli (ustvarjalne
delavnice različnih tematik, izdelava
adventnih venčkov, športni poligon, igra,
tržnica prodajamo za gumbe, predstava
ob koncu šolskega leta, skupni izlet v
gozd …).
2.—5. razredi sodelujejo s sosednjim
vrtcem preko obiskov, skupnih bralnih
uric in igre.

1. r.

2.–5. r.

POSEBNI DNEVI
V učencih želimo vzpodbujati domoljubje. Tej tematiki bomo posvetili predvsem dneve ob naslednjih državnih praznikih: ob
dnevu enotnosti in samostojnosti, Prešernovem dnevu in dnevu državnosti. Takrat bomo posvetili več pozornosti spoznavanju
naše države, njene zgodovine, kulture, umetnosti … Omenjene praznike bomo obeležili tudi s prireditvami za učence in
zaposlene.
Dejavnost
Razredno praznovanje pred
božično-novoletnimi prazniki
Razredno praznovanje in
slavnostna podelitev spričeval
Kulturna prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku
Obisk kulturnika
Rastem s knjigo –
7. razred
Stopimo skupaj

Vodja
razredničarke

24. 12. 2020

Datum

razredničarke

24. 6. 2021

Zdenka Ivančič

februar 2020

Polona Raušl
Polona Raušl

februar 2020
oktober 2020

Polona Raušl

maj 2021
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Območna revija otroških
gledaliških skupin
Zaključna prireditev za
predmetno stopnjo
Dan samostojnosti in enotnosti –
prireditev za predmetno stopnjo
– KVIZ
Dan Evrope
Evropska vas
Medpredmetna ekskurzija
Medpredmetna ekskurzija
Osijek–Beograd
Prireditev ob kulturnem dnevu
Dan upora proti okupatorju (po
radiu 20 min.)
Gardaland
Petkovškova kolonija Vrhnika
Bralna noč 6., 7. razred
Bralna noč 8. in 9. razred
Pevska revija JSKD
Barjanska lestvica
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Območna revija
otroških gledaliških
skupin
Melita Sodnik

marec 2021

Špela Čekada Zorn

24. 12. 2020

Melita Sodnik
Barbara Muhič
Andreja Dobnikar

7. 5. 2021
maj 2021
oktober 2020

Špela Čekada Zorn

2021

Zdenka Ivančič
Polona Raušl

petek, 5. 2. 2021
23. 4. 2021

Valentina Ugovšek
Mihaela Pristavec
Košuta
Polona Raušl
Zdenka Ivančič
Valentina Ugovšek
Polona Raušl

maj ali junij 2021
maj 2021

24. 6. 2021

januar 2021
marec 2021
13. 4., 14. 4. 2021, 15. 4. 2021 OŠ Škofljica
junij 2021

TEKMOVANJA
V tem šolskem letu se bodo učenci lahko udeležili naslednjih tekmovanj:
ime tekmovanja - predmet

Vodja tekmovanja

Razred vključenih učencev

Cici vesela šola

Lučka Mesarič

1., 2., 3.,4. r.

Kenguru

Irena Kosanc

1., 2. r.

ga. Majda Šmit in razredničarke 2.

2. r.

Tekmovanje za zdrave zobe

r.
Matematično tekmovanje Bober
Angleška bralna značka za 2. r.
Cankarjevo tekmovanje /
Mehurčki
Kenguru

Alenka Kavčič

2. r.

Tina Račnik

2. r.

Majda Černigoj

4., 5.

(3. r.) Ellen Šerjak

3. r.

(3. r.) Polona Jerkič

3., 4., 5. r.

(4. in 5. r.) Vaniya Manevski
Kresnička
Vesela šola
Angleška bralna značka 1. —4. razred

Matevž Kraševec

3., 4., 5. r.

Teja Oblak Miklavčič

4., 5. r.

Irena Sbil

1.–4. r.

Klara Perme
Barbara Benčina
Diana Drobnič
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Krpanov kros Turjak

Alenka Pirnat/Ksenija Kuhar Čakš

2.–5. r.

Kros Loški Potok

Alenka Pirnat/Ksenija Kuhar Čakš

2.–5. r.

Cankarjevo tekmovanje

Špela Čekada Zorn

8. in 9. r.

Cankarjevo tekmovanje

Maruša But Merhar

6. in 7. r.

Barbara Muhič

7.–9. r.

Polona Raušl, Zdenka Ivančič

6.–9. r.

Tekmovanje iz geografije

Barbara Muhič

8.–9. r.

Tekmovanje iz zgodovine

Melita Sodnik

8.–9. r.

Tekmovanje za 7. r.

Marjana Hvalec

7. r.

Tekmovanje za 8. r.

Tina Račnik

8. r.

Tekmovanje za 9. r.

Nataša Intihar Klančar

9. r.

Tekmovanje iz biologije

Marjeta Cvetko

8., 9. r.

Tekmovanje iz naravoslovja
(Kresnička)

Marjeta Cvetko

6., 7. r.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Marija Premrl

6.–9. r.

Tekmovanje za Preglovo priznanje

Marija Premrl

8., 9. r.

Lokalno preverjanje usposobljenosti ekip prve

Marija Premrl

6.–9. r.

Marija Premrl

8., 9. r.

Tekmovanje iz astronomije

Alenka Doria Peternel

8., 9. r.

Tekmovanje iz fizike

Alenka Doria Peternel

8., 9. r.

Tekmovanje iz računalništva – Bober

Špela Klančar

1.–9. r.

Tekmovanje iz računalništva –

Maja Hladnik

3.–9. r.

Maja Hladnik

3. – 9. r

Tekmovanje iz matematike
Tekmovanje iz logike
Logična pošast
atletika – posamezno
ŠPF
Odbojka deklice (mala, velika)
Odbojka na mivki dekleta
Odbojka na mivki fantje
Odbojka dečki (mala, velika)
Nogomet (mlajši, starejši)
Košarka (mlajši, starejši)
Plezanje
Atletika – ekipno
Kanu

Špela Klančar
Ana Krušič
Ana Krušič
Alenka Kos
Alenka Kos
Alenka Kos
Alenka Kos
Iztok Kšela
Iztok Kšela
Iztok Kšela
Blaž Zazvonil
Blaž Zazvonil
Blaž Zazvonil
Gabrijela Marinko

6.–9. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
4.–9. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
4.–9. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
8.–9. r.
6.–9. r.

Badminton

Gabrijela Marinko

6.–9. r.

Ekipni badminton

Gabrijela Marinko

6.–9. r.

Vesela šola
Bralna značka

pomoči
Kemijski eksperiment

Scratch in Phyton
Tekmovanje iz računalništva - Pišek
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Namizni tenis

Gabrijela Marinko

6.–9. r.

Smučanje

Gabrijela Marinko

7.–9. r.

Blaž Zazvonil, Ksenija Kuhar Čakš

1.–9. r.

Gimnastika MPP

Renata Brajer

4.–9. r.

Gimnastika akrobatika

Renata Brajer

4.–9. r.

Troboj

Renata Brajer

5. razred

Gabrijela Marinko (samo prijava)

8.–9. r.

Plavanje

Renata Brajer

4.–9. r.

Nemščina

Barbara Cajnar

9. r.

Kros

Cheerleading

Tekmovanja na POŠ
ime tekmovanja – predmet
Cankarjevo tekmovanje

Vodja tekmovanja

Razred vključenih učencev

Teodora Edita Jesih

4., 5. r.

Cankarjevo tekmovanje – MEHURČKI

Majda Lugarič

3. r.

Matematično tekmovanje – Kenguru

Urška Bačar

1., 2., 3., 4., 5. r.

Naravoslovno tekmovanje - Kresnička

Goranka Žnidar Dečman

4., 5. r.

Saša Žagar

4., 5. r.

Teodora Edita Jesih

4., 5. r.

Krpanov kros

Alenka Pirnat

2.–5. r.

Kros Loški Potok

Alenka Pirnat

2.–5. r.

Tina Svete/Danila Grebenc Brezočnik

1.–4. r.

Računalniško tekmovanje – Bober

Špela Klančar

3. –5. r.

Tekmovanje iz računalništva – Pišek

Maja Hladnik

3. – 5. r

Računam z Lili in Binetom

Majda Lugarič

3. r.

Majda Šmit

2. –5. r.

Klara Perme, Diana Drobnič, Barbara

2.–5. r.

Tekmovanje Računanje je igra
Vesela šola

Cicivesela šola

Tekmovanje za zdrave zobe
Angleška bralna značka

Benčina, Irena Sbil
Matemček

Tina Svete

2. in 4. r.

UČENJE PLAVANJA ZA UČENCE 1. in 3. RAZREDA
Plavalni tečaj za učence 1., 2. in 3. razreda bomo izpeljali v bazenu Savsko naselje v Ljubljani. Za 3. razred v terminih 12. 10.
2020–13. 11. 2020. Tečaj za 1. razred pa bo organiziran v terminih 3. 5. 2021–14. 5. 2021. Tečaj za učence 2. razreda pa bo v
času od 16.11.2020–4.12. 2020. Stroške tečaja za 3. razred v celoti krije Občina Brezovica. Za izvedbo plavalnega tečaja učencev
1. in 2. razreda pa se stroški porazdelijo, in sicer starši plačajo 10 eur na otroka, ostalo krije Občina Brezovica. Tudi v tem
šolskem letu bomo zaprosili Šolski sklad, da bomo sredstva 10 eur/učenca črpali iz njega.
KOLESARSKI IZPIT
Učenci 5. razreda v okviru pouka usvojijo teoretične, na šolskem poligonu pa praktične vsebine. Na cesto jih peljejo mentorji
prometne vzgoje.
Mentorji na cesti so: Renata Brajer, Polona Jerkič, Barbara Benčina, Petra Medja, Alenka Kos in Vaniya Manevski. Vodja
kolesarskega tečaja je Petra Medja.
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DRUŽBENOKORISTNO DELO
Družbeno koristno delo bodo oddelčne skupnosti opravile v skladu s potrebami. Temeljna naloga na tem področju bo skrb za
urejene in čiste učilnice (cvetlice v učilnicah, pospravljene in prezračene učilnice in red v garderobnih omarah).
Druge akcije:
 zbiranje starega papirja po oddelkih (29. 9.–1. 10. 2020, 7. in 8. 4. 2021),
 zbiranje tekstila,
 pomoč pri splakovanju posode v jedilnici,
 urejanje oglasne deske za učence in razstavnih panojev,
 tedensko čiščenje okolice šole.
K družbeno koristnemu delu sodi pomoč mlajšim učencem, dežurstvo učencev pri vhodu v šolo in dežurstvo učencev v jedilnici.
Dežurstvo je pravica in dolžnost učencev, da prispevajo svoj delež k dobri organiziranosti dela na šoli. Dežurni učenec pri vhodu
je za zunanjega obiskovalca prvi stik s šolo. Obiskovalca vljudno pozdravi, ga vpraša o namenu obiska in mu pomaga najti iskano
osebo.
PRIREDITVE IN HUMANITARNE AKCIJE, V KATERIH BOMO SODELOVALI
Vrsta prireditve, akcije
Pustovanje

vodja
Karmen Penko in Andreja Mudronja

Zaključni nastopi za starše

razredničarke in učenci 1., 2. r.

Zbiralna akcija za živali

Petra Medja, učenke 8. razreda

Stopimo skupaj

Polona Raušl

Nagajivi oder

ZKOS

Pustovanje

Vaniya Manevski

Proslava ob dnevu državnosti

Teja Oblak Miklavčič

Pevska revija JSKD

Valentina Ugovšek

Valeta 2020/21
Petka za nasmeh

razredniki 9. razredov
Lidija Pečjak Zgonc

Kino dan

Lidija Pečjak Zgonc

Kratek opis
Učenci 1. in 2. razredov bodo imeli glasbenoplesno prireditev v Brezovi dvorani. K
veselemu rajanju so vabljeni vsi , tudi
razredniki. Posamezni oddelki se bodo na odru
pokazali ostalim v dvorani.
Učenci posameznih oddelkov bodo pripravili
zaključno prireditev za starše. Tam se bodo
predstavili na različne kulturne/športne
načine. Po končanem nastopu se bodo starši,
učenci in učitelji še podružili.
Zbirali bomo hrano in opremo za živali v
zavetišču. Zbrano bomo dostavili v zavetišče.
Akcija bo izpeljana vsaj enkrat v šol. letu.
Učenci bodo nastopali na dobrodelni
prireditvi. Namen prireditve je zbiranje
prostovoljnih prispevkov obiskovalcev za
šolski sklad. Učence spodbujamo k
dobrodelnosti.
Ogledali si bomo gledališke predstave po
razporedu. Predstavila se bo tudi šolska
dramska skupina. Učenci bodo spoznali
osnove dramske igre.
Povorka po Podpeški cesti. Spodbujanje
inovativnih in ustvarjalnih, doma izdelanih
mask. Učenci bodo z rajanjem odgnali zimo.
S proslavo bomo obeležili dan državnosti.
Najuspešnejšim učencem na tekmovanjih
bomo podelili priznanja. Najuspešnejšim
učencem iz generacije bomo podelili bronaste
breze.
OPZ in MPZ se bosta predstavila na pevski
reviji JSKD RS, najverjetneje na OŠ Škofljica.
Prireditev ob zaključku šolanja.
Koordinacija financiranja prehrane in
dejavnosti.
Soorganizacija kino dneva za pridobivanje
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sredstev, ki se bodo uporabila v dobrodelne
namene.
Sodelovali bomo v humanitarnih projektih
brezplačnega letovanja in pomoči socialno
ogroženih družinam.

Humanitarni program ZPM

Maja Novljan

Novoletna obdaritev RK
Šolski plesi

Maja Novljan
Lidija Pečjak Zgonc

Koordiniranje načrtovanja in izvedbe šolskih
plesov (9. razred).

INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so organizirane po pouku oziroma v popoldanskem času. Učenci in učenke se prijavijo k dejavnostim, ki
jih zanimajo, po posvetu s starši. V interesne dejavnosti se učenci vključujejo prostovoljno in jih redno obiskujejo.
Urniki interesnih dejavnosti se prilagodijo rednemu pouku in učencem, ki jih obiskujejo.
DEJAVNOST
Gibalnice
Ustvarjalnice
Šah
Planinske urice
Pravljični vrtiljak
Vesela šola
Supermulc
Odbojkarske igrarije
Angleška bralna značka 4. razred

MENTOR/ICA
Mojca Pišljar
Alenka Kavčič
Anton Prijatelj
Petra Medja
Žiga Drvarič
Teja Oblak Miklavčič
Vaniya Manevski
Mateja Veber
Barbara Benčina

RAZRED
1. r.
1. r.
1. r., 2. r.
1. r., 2. r.
1. r., 2. r.
4., 5. r.
5. r.
2. r.
4. r.

Angleška bralna značka 5. razred
English Drama Club
Recikliramo stara oblačila
Priprava na tekmovanje iz zgodovine 8. in 9. r.
Vesela šola
Priprava na Cankarjevo tekmovanje 6. in 7. r.
Priprava na Cankarjevo tekmovanje 8. in 9. r.
Priprava na tekmovanje iz geografije 8. in 9. r.
Prva pomoč
Časopis Barje

Barbara Benčina
Irena Sbil
Ana Novak Velkavrh
Melita Sodnik
Barbara Muhič
Maruša But Merhar
Špela Čekada Zorn
Barbara Muhič
Marija Premrl
Polona Raušl, Ana Krušič, Klaudija
Pahor, Gabrijela Marinko
Špela Čekada Zorn
Andreja Dobnikar
Irena Sbil
Marjeta Cvetko
Marjeta Cvetko

5. r.
4.–6. r.
4.–9. r.
8. in 9. r.
7.–9. r.
6. in 7. r.
8. in 9. r.
8. in 9. r.
6.–9. r.
1.–9. r.

Marija Premrl
Marija Premrl

7.–9. r.
6.–9. r.

Ana Krušič
Mateja Šebenik, Tina Šulak
Gabrijela Marinko
Alenka Kos
Alenka Kos
Gabrijela Marinko
Gabrijela Marinko
Renata Brajer

5. in 6. r.
6.–9. r.
4. in 5. r.
6. in 7. r.
8. in 9. r.
6.–9. r.
6.–9. r.
3.–5. r.

Po poteh skupne preteklosti
Kreativno pisanje
S tapkanjem proti tremi
Priprave na tekmovanje iz biologije
Priprave na tekmovanje iz naravoslovjaKresnička
Kemijski krožek
Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni
Logika
Šolski vrt
Mini odbojka
Mala odbojka dekleta
Odbojka dekleta
Badminton in namizni tenis
Popotništvo
Prva pomoč

9. r.
6.–9. r.
4.–7. r.
8., 9. r.
6., 7. r.
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Lidija Pečjak Zgonc
Lidija Pečjak Zgonc
Maja Novljan
Tonka Černilogar

4.–9. r.
6.–8. r.
1.–9. r.
2.–5. r.

MENTOR/ICA
Saša Žagar,
Danila Grebenc Brezočnik
Teodora Edita Jesih
Urška Bačar
Alenka Pirnat
Teja Oblak Miklavčič
Mojca Žakelj
Klara Perme
Anton Praznik
Tonka Černilogar
Petra Medja
Vesna Pregelj
Tina Svete
Goranka Žnidar Dečman

RAZRED
1.–5. r.

INTERESNE DEJAVNOSTI NA POŠ
DEJAVNOST
Ustvarjalnice
Vesela šola
Dramski krožek “Dramčki”
Vrtnarjenje
Otroški pevski zbor
Športne igre - gimnastika
Orffova skupina
Šah
Klekljanje
Planinske urice
Pravljice v lepši dan
Pletke spletke
EKO detektivi

4., 5. r.
5. r.
1.–5. r.
1.–5. r.
2. r.
3.–5. r.
1.–5. r.
2.–5. r.
1.–5. r.
1.–5. r.
1.r
1.–5. r.

V primeru premajhnega števila prijav se interesna dejavnost ne bo izvajala. Obvestilo o tem bo objavljeno na šolski spletni
strani. Prav tako bi na spletni šolski strani objavljen urnik interesnih dejavnosti.
Dejavnosti, ki jih izvajajo klubi in organizacije na šoli v popoldanskem času:
DEJAVNOST

IZVAJALEC

Ples

Društvo Bolero Domžale
Dance design, Nika Ojsteršek s. p.
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana
Karate klub Brezovica
PRESKOK, Jure Kern s. p. za ŠD Sokol Brezovica
INŠTITUT JUDA Zavod za promocijo juda in razširjenje športa
ŠD NK JUNIOR
ŠD Brezovica
ŠD Špička
ŠD Špela Brezovica
Plezalno društvo Grif Brezovica
ŠD ABC šport
ŠD OŠ Log-Dragomer »Žabice«
Maxi šola d.o.o.
Glasbena šola Vič Rudnik
ŠD SHOTO – rekreacija, karate
POLMA, Matjaž Poljanšek, s.p.

Košarka
Karate
Športna gimnastika
Mala šola juda
Nogomet
Odbojka
Ritmična gimnastika
Telovadba za najmlajše in atletska šola
Športno plezanje
Telovadba za predšolske otroke
»Žabice«
Tečaji angleškega jezika in plesne urice
Glasbena šola Vič Rudnik
Karate
Poučevanje diatonične harmonike, kitare,
klavirja in sintisajzerja.
Delavnica – sestavljanje lego kock in osnove
programiranja z ozoboti

KIDS CREATIVE j.d.o.o.- podružnica Slovenija

34

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b l ja n i

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

DNEVI DEJAVNOSTI ZA 1. RAZRED

dejavnost
tehniški dnevi

naravoslovni
dnevi

kulturni dnevi

športni dnevi

Vsebina

datum

vodja

kraj izvedbe

predvideni stroški

Računalniško
opismenjevanje
Lutke

22. 9. 2020

Maja Hladnik

Brezovica, Notranje Gorice

/

5. 2. 2021

Urška Bačar

Brezovica, Notranje Gorice

/

Dan poklicev (Minicity)
Gozd jeseni

22. 10. 2020
30. 9. 2020

Brezovica, Notranje Gorice
Brezovica, Notranje Gorice

/
/

Dvoživke

15. 3. 2021

Brezovica, Notranje Gorice

/

Travnik in druga bližnja
življenjska okolja
Bralna značka – kulturnik
na obisku
Dan pravljic in druženja
(medgeneracijsko druženje)
Gledališče

6. 5. 2021
13. 5. 2021
2. 4. 2021

Klaudija Pahor
Danila Grebenc
Brezočnik
Danila Grebenc
Brezočnik
Petra Medja

Brezovica, Notranje Gorice

/

Andreja Mudronja

Brezovica, Notranje Gorice

/

9. 11. 2020
(ali pomlad 2021)
22. 12. 2020

Marjeta Leskovec

Brezovica, Notranje Gorice

/

Marjeta Leskovec

Brezovica, Notranje Gorice

Vstopnica ?

Glasbena pravljica

21. 4. 2021

Špela Delux

Brezovica, Notranje Gorice

/

Jesenski pohod po Barju

15. 9. 2020

Mojca Pišljar

Brezovica, Notranje Gorice

/

Zimski pohod

11. 2. 2021

Špela Delux

Brezovica, Notranje Gorice

/

Sankanje, tek na smučeh

13. 1. 2021

Mojca Pišljar

Brezovica, Notranje Gorice

Spomladanski pohod

25. 5. 2021

Lučka Mesarič

Brezovica, Notranje Gorice

Plesni dan

21. 12. 2020

Petra Medja

Brezovica, Notranje Gorice

/

PLAVALNI TEČAJ (vodja Danila Grebenc): 3.–7. 5. 2021 + 10.–14. 5. 2021
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P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

DNEVI DEJAVNOSTI ZA 2. RAZRED

dejavnost
tehniški dnevi

naravoslovni
dnevi

vsebina

športni dnevi

vodja

kraj izvedbe

predvideni stroški

Računalniško
opismenjevanje
Ustvarjalni dan

22. 9. 2020

Maja Hladnik

Brezovica, Notranje Gorice

/

19. 4. 2021

Alenka Kavčič

Brezovica, Notranje Gorice

/

Tehniške delavnice CŠOD

22. 3. 2021
24. 3. 2021
29. 3. 2021
20. 10. 2020

Sabina Kuntarič

CŠOD Kočevje

tabor

Klara Perme

Brezovica, Notranje Gorice

/

12. 1. 2021

Irena Kosanc

Brezovica, Notranje Gorice

/

23. 3. 2021
25. 3. 2021
30. 3. 2021
2. 4. 2021

Sabina Kuntarič

CŠOD Kočevje

tabor

Alenka Kavčič

Brezovica, Notranje Gorice

/

11. 11. 2020

Irena Kosanc

Brezovica

/

Lutkovna predstava

21. 12. 2020

Karmen Penko

Ljubljana

Glasbena pravljica

15. 3. 2021

Karmen Penko

Ljubljana

Plesni dan s Kazino

15. 10. 2020

Klara Perme

Ljubljana

Spomladanski pohod

16. 4. 2021

Irena Kosanc

Brezovica, Notranje Gorice

Mini Olimpijada

6. 5. 2021

Karmen Penko

Brezovica, Notranje Gorice

Gozd jeseni
Voda v različnih agregatnih
stanjih
Živali doma Jurček CŠOD

kulturni dnevi

datum

Bralna značka – kulturnik na
obisku
Pravljični dan

učna ura (10 €)

/
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CŠOD – pohod

Veselje na snegu

24. 3. 2021
26. 3. 2021
31. 3. 2021
29. 1. 2021

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Sabina Kuntarič

CŠOD Kočevje

Klara Perme

Brezovica, Notranje Gorice

tabor

PLAVALNI TEČAJ (vodja Karmen Penko) – 16. 11. 2020–20. 11. 2020 2. a in 2. b, 23. 11. 2020–27. 11. 2020 2. c in 2. d, 30. 11. 2020–4. 12. 2020 2. g
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P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

DNEVI DEJAVNOSTI ZA 3. RAZRED

DEJAVNOST
tehniški dnevi

naravoslovni
dnevi

kulturni dnevi

športni dnevi

VSEBINA
1. Novoletni okraski
2. Po zraku s padalom
3. Vreme
1. Peš s kokoško Rozi
2. Živalski vrt/raznolika
življenjska okolja - kmetija

DATUM
10. 12. 2020 (a, b, c, g)
pet., 19. 3. 2021
čet., 8. 4. 2021
6. 10. 2020
tor., 8 . 6. 2021

VODJA
Ellen Šerjak
Majda Lugarič
Matevž Kraševec
Polona Jerkič
Ellen Šerjak

KRAJ
Brezovica/Notranje Gorice
Brezovica/Notranje Gorice
Brezovica/Notranje Gorice
Brezovica/Notranje Gorice
Ljubljana

STROŠKI
/
/
/
/
vstopnina 5,5 €
vodenje 10 €/skupino
prevoz cca. 4 €
/

3. Računalniško
opismenjevanje
1. Ogled tržnice in
mestnega muzeja
Bralni dan z delavnicami
Izdelava glasbila

8. 9. 2020

Maja Hladnik

Brezovica/Notranje Gorice

28., 29. 9. 2020
(a, b, c, g)
1. 4. 2021
pet., 16. 11. 2020

Matevž Kraševec

Ljubljana

Majda Lugarič
Polona Jerkič

Brezovica/Notranje Gorice
Brezovica, Notranje Gorice

Spoznajmo japonsko
gledališče KAMIŠIBAJ
1. Jesenski pohod na
Katarino
Plavalni tečaj
3. a/3. b
3. c/3. g
Plavalni tečaj
3. a/3. b
3. c/3. g

pet., 14. 5. 2021

Majda Lugarič

Brezovica/Notranje Gorice

tor., 15. 9. 2020

Majda Lugarič

prevoz cca. 4 €

pon., 12. 10. 2020
pon., 2. 11. 2020

Ellen Šerjak

Žerovnikov graben, Katarina
nad Ljubljano
Ljubljana – Savsko naselje

pet., 23. 10. 2020
pet., 13. 11. 2020

Polona Jerkič

Ljubljana – Savsko naselje

/

4. Zimski športni
dan/medrazredne športne
igre
5. Spomladanski pohod na

čet., 7. 1. 2021
tor., 15. 6. 2021

Matevž Kraševec

Brezovica/Notranje Gorice

/

pet., 28. 5. 2021

Polona Jerkič

Šmarna gora

prevoz 4 €

vstopnina 4 €
prevoz cca 4 €
/
vstopnina 5 €
prevoz cca. 4 €
/

/
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Šmarno goro
Plavalni tečaj: 12. 10. –23. 10. 2020 in 2. 11. –13. 11. 2020
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P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

DNEVI DEJAVNOSTI ZA 4. RAZRED

DEJAVNOST
tehniški dnevi

naravoslovni
dnevi

kulturni dnevi

športni dnevi

VSEBINA
1. Računalniško
opismenjevanje
2. Elektrika in električni
krog
3. Obdelava papirnih in
lesnih gradiv
4. Voda, mlinček, vodni
stolp
1. Človek
2. Obisk Postojnske jame
3. Ekskurzija po domači
pokrajini
1. Šolski muzej
2. Cesarjeva nova oblačila
3. Narodna Galerija
1. Pohod Planinca
2. Medgeneracijsko
sodelovanje
3. Orientacijski pohod

DATUM
16. 9. 2020

VODJA
Majda Černigoj

10. 3. 2021

Majda Černigoj

16. 4. 2021

Saša Žagar

24. 6. 2021

Bojana Svete

5. 10. 2020
17. 2. 2021
8. 4. 2021

Teja Oblak Miklavčič
Goranka Žnidar Dečman
Bojana Svete

1. 12. 2020
10. 2. 2021
28. 5. 2021
25. 9. 2020
8. 6. 2021

Teja Oblak Miklavčič
Saša Žagar
Majda Černigoj
Bojana Svete
razredniki

13. 5. 2021

Goranka Žnidar Dečman

4. Pohod na Brezoviški hrib
(Žaba)
5. Mala olimpiada

20. 4. 2021

Saša Žagar

23. 6. 2021

Goranka Žnidar Dečman

KRAJ
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica, Notranje Gorice
Brezovica, Postojna
Brezovica, Rakitna

STROŠKI
/

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Planinca
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica

avtobus + vstopnina 9 €
avtobus + vstopnina
avtobus + vstopnina 8,7 €
avtobus 4 €
/

Brezovica,
Notranje Gorice

/

/
/
/
/
svtobus + vstopnina 17 €
avtobus 4 €

/
avtobus
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DNEVI DEJAVNOSTI ZA 5. RAZRED

DEJAVNOST
tehniški dnevi

naravoslovni
dnevi
kulturni dnevi

športni dnevi

VSEBINA
1. Gibanje teles v zraku

DATUM
16. 3. 2021

VODJA
Erika Burger

KRAJ
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica,
Notranje Gorice
Brezovica,
Notranje Gorice
Debeli rtič
Debeli rtič
Bistra
Piran
Ljubljana (Filharmonija)
Ljubljana

STROŠKI
/

2. Računalniško
opismenjevanje
3. Gugalnica, tehtnica

10. 9. 2020

Erika Burger

6. 5. 2021

Vaniya Manevski

4. Mahač

23. 6. 2021

Marija Modic

1. Snovi v naravi
2. V vodi in ob vodi
3. Žolna, peka kruha
1. Kulturna dediščina
2. Glasbene delavnice
3. Ljubljana v preteklosti

17. 9. 2020
16. 9. 2020
21. 4. 2021
18. 9. 2020
16. 10. 2020
9. 6. 2021

Erika Burger
Vaniya Manevski
Marija Modic
Vaniya Manevski
Edita Teodora Jesih
Miha Skopec

1. Igre v vodi
2. Plavanje
3. Kolesarjenje

14. 9. 2020
15. 9. 2020
6. 4. 2021

Blaž Zazvonil
Renata Brajer
Renata Brajer

Debeli rtič
Debeli rtič
Brezovica,
Notranje Gorice

ŠVN
ŠVN
/

4. Slivnica
5. Športne igre v Jami

19. 5. 2021
18. 6. 2021

Erika Burger
Edita Teodora Jesih

Slivnica
Brezovica,
Notranje Gorice

10,00 €

/
/
/
ŠVN
ŠVN
10,00 €
ŠVN
5 € + prevoz
2,5 € (prevoz)

41

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b l ja n i

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

DNEVI DEJAVNOSTI ZA 6. RAZRED

dejavnost
kulturni dnevi

naravoslovni
dnevi

tehniški dnevi

Vsebina

datum in dan v tednu

vodja

kraj izvedbe

predvideni stroški

Christmas

sreda, 23. 12. 2020

Tina Račnik

Šola

/

Etnografski muzej in
glasbeni koncert Igraj
kolce SF in Glasbena
mladina

torek, 9. 3. 2021

Melita Sodnik

Ljubljana,
SEM,
Cankarjev
dom

5 € vstopnica +
3 € muzej +
prevoz

Gledališka ali filmska
predstava ter
medgeneracijsko
povezovanje
Eksperimenti pri
naravoslovju

april 2021

Špela Čekada Zorn

Ljubljana

8 € / 5 € vstopnica
+ prevoz

ponedeljek, 19. 10. 2020 – 6. Marjeta Cvetko
c, 6. d
Torek, 20. 10. 2020 – 6. a, 6. b
Sreda, 21. 10. 2020 – 6.e

Šola

/

Plodovi in semena

sreda, 21. 4. 2020 – 6. a, 6. b Marjeta Cvetko
četrtek, 22. 4. 2020 – 6. c, 6. d
Petek,23. 4. 2020 – 6. e

Šola

/

Računalniško opismenjevanje

september 2020

Maja Hladnik

Šola

Tehniška in kulturna
dediščina – Cerkniško
jezero

sreda, 30. 9. 2020

Simona Susman

Cerknica,
Rakov Škocjan

7 € + prevoz

Naprave na smučišču

28. 1. 2021
4. 2. 2021

Alenka Kos
Blaž Zazvonil

Ribnica na
Pohorju

okvirno 220–240 €
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Varnost na smučišču

športni dnevi

Luka Koper
Pohod

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

29. 1. 2021
5. 2. 2021
petek, 4. 6. 2021
21.–22. 9. – 6. a
24.–25. 9. – 6. b
28.–29. 9. – 6. c
1.–2. 10. – 6. d
5.–6. 10. – 6. e

Alenka Kos
Blaž Zazvonil
razredniki
Alenka Kos
Blaž Zazvonil
Iztok Kšela
Renata Brajer
Gabrijela Marinko

Ribnica na
Pohorju
Koper

okvirno 220–240 €
15 € + prevoz

Planina nad Vrhniko prevoz

Alpsko smučanje

25. 1. 2021
1. 2. 2021

Alenka Kos
Blaž Zazvonil

Ribnica na
Pohorju

okvirno 220–240 €

Alpsko smučanje

26. 1. 2021
2. 2. 2021

Alenka Kos
Blaž Zazvonil

Ribnica na
Pohorju

okvirno 220–240 €

Alpsko smučanje

27. 1. 2021
3. 2. 2021

Alenka Kos
Blaž Zazvonil

Ribnica na
Pohorju

okvirno 220–240 €

Športne igre

Sreda, 16. 6. 2021

Iztok Kšela

Jama
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DNEVI DEJAVNOSTI za 7. RAZRED

dejavnost
kulturni dnevi

vsebina
Delavnica CAJON na šoli in izdelava
glasbil

datum in dan v
tednu
torek, 29. 9. 2020

vodja

kraj izvedbe

predvideni stroški

Valentina
Ugovšek

Na šoli

4 € za delavnico +
stroški za material

Špela Čekada
Zorn

Ljubljana

5 € vstopnica + prevoz

Ljubljana

lastna URBANA

Ljubljana
šola
Tolmin

6 € + prevoz

Koroška

13 € + prevoz

Gledališka ali filmska predstava ter
medgeneracijsko povezovanje

april 2021

Rastem s knjigo

ponedeljek, 19. 10. Zdenka Ivančič
– 7. a
torek, 20. 10. – 7. b
sreda, 21. 10. – 7. c
četrtek, 22. 10. – 7.
d
petek, 11. 9. 2020 Marjeta
september 2020
Maja
Hladnik
Cvetko
14. 6.–17. 6. 2021 Ana Krušič
(7. b, d)
Melita Sodnik
21. 6.–24. 6. 2021
(7. a, c )

naravoslovni dnevi

Botanični vrt
Računalniško opismenjevanje
CŠOD

tehniški dnevi

Tehniška in kulturna dediščina Koroške sreda, 30. 9. 2020

Melita Sodnik
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športni dnevi

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Emona

petek, 23. 4. 2021

Simona
Susman

Ljubljana - Mestni muzej in
Brezovica - delavnice na šoli

CŠOD

14. 6.–17. 6. 2021
(7. a, b)
21. 6.–24. 6. 2021
(7. c, d)

Simona
Susman
Melita Sodnik

Tolmin

Papir, tisk

petek, 4. 6. 2021

Tina Račnik

Rašica, Turjak

Pohod

sreda, 23. 9. 2020

Blaž Zazvonil

Jošt

prevoz

Zimski športni dan/
Zimska orientacija

četrtek, 11. 2. 2021 Gabrijela
Marinko

K. G., Kranj, Brezovica

smučarska karta 13 € in
prevoz 7 €,
drsanje in izposoja drsalk
(1,5 €, izposoja 4 €)

CŠOD

14. 6.–17. 6. 2021
(7. a, b)
21. 6.–24. 6. 2021
(7. c, d)

Simona
Susman

Tolmin

14. 6.–17. 6. 2021
(7. a, b)
21. 6.–24. 6. 2021
(7. c, d)

Simona
Susman

CŠOD

4 € vstopnica + prevoz

Melita Sodnik
Tolmin

Melita Sodnik
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CŠOD

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

14. 6.–17. 6. 2021
(7. a, b)
21. 6.–24. 6. 2021
(7. c, d)

Simona
Susman

Tolmin

Melita Sodnik
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DNEVI DEJAVNOSTI ZA 8. RAZRED

dejavnost
kulturni dnevi

naravoslovni
dnevi

tehniški dnevi

vsebina

datum in dan v tednu

vodja

kraj izvedbe

predvideni stroški

KONCERT ter ogled
parlamenta

torek, 23. 3. 2021

Valentina Ugovšek

Ljubljana

5 € vstopnica + prevoz

Gledališka ali filmska
predstava ter
medgeneracijsko
povezovanje

april 2021

Špela Čekada Zorn

Ljubljana

5 € + prevoz

Vsi drugačni, vsi
enakopravni

sreda, 19. 5. 2021

Darja Jakomin

Na šoli

Merjenja - kombinacija s
Prvo pomočjo

ponedeljek, 14. 9. 2020 – 8. Alenka Doria Peternel
b in 8. c
četrtek, 17. 9. 2020 – 8. a in
8. d

šola

/

Astronomija

četrtek, 26. 11. 2020

šola

7–8 €

Prva pomoč in Zavod vozim ponedeljek, 14. 9. 2020 – 8. Tatjana Šušteršič
- kombinacija z merjenjem b in 8. c
četrtek, 17. 9. 2020 – 8. a in
8. d

šola

2€

Tehniška in kulturna
dediščina Pomurja

Pomurje

20 € + prevoz

četrtek, 24. 9. 2020

Alenka Doria Peternel

Barbara Muhič
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četrtek, 12. 11. 2020 – 8. a Pavla Suhadolnik
in 8. d
sreda, 18. 11. 2020 – 8.b in
8.c
Maja Hladnik
september 2020

Polhov Gradec

Železarstvo, ročna obrt,
Kropa, Vrba – Prešeren

petek, 4. 6. 2021

Maruša But Merhar

Kropa, Vrba

11 € + prevoz

Bowling / Pohod

torek, 13. 10. 2020

Alenka Kos

Klub 300

prevoz + karta

Zimski športni dan,
Zimska orientacija

petek, 12. 2. 2021

Gabrijela Marinko

K.G., Kranj,
Brezovica

smučarska karta 13 € in
prevoz 7 €,
drsanje in izposoja
drsalk (1,50 €, izposoja
4 €)

Pohod – tabor

ponedeljek, 21. 6. 2021

Gabrijela Marinko

Pokljuka

100 €

Pohod – tabor

torek, 22. 6. 2021

Gabrijela Marinko

Pokljuka

100 €

Pohod – tabor

sreda, 23. 6. 2021

Gabrijela Marinko

Pokljuka

100 €

Pošta in telekomunikacije

Računalniško
opismenjevanje

športni dnevi

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

šola
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DNEVI DEJAVNOSTI ZA 9. RAZRED

dejavnost
kulturni dnevi

naravoslovni
dnevi

vsebina

datum in dan v tednu

vodja

kraj izvedbe

predvideni stroški
/

Thanksgiving (Zahvalni dan) petek, 27. 11. 2020

Barbara Cajnar

Ljubljana

Glasbena predstava Tesla in
Muzej novejše zgodovine

Valentina Ugovšek

CD in Muzej novejše 5 € vstopnica, 3 € muzej +
zgodovine, Ljubljana prevoz

Gledališka ali filmska
predstava ter
medgeneracijsko
povezovanje

april 2021

Špela Čekada Zorn

Ljubljana

Jedrski reaktor in Center za
ravnanje z odpadki

torek, 2. 3. 2021

Marija Premrl

Podgorica, Ljubljana prevoz + vstopnina

Mikrobiologija in
biotehnologija

sreda,13. 1. 2021 – 9. a Tatjana Šušteršič
in 9. b
četrtek, 14. 1. 2021 – 9. c
in 9. d

OŠ Brezovica

7,5 €

Čistilne naprave v občini
Brezovica

Ponedeljek,12. 4. 2021

Brezovica

avtobusni prevoz

Marija Premrl

5 € + prevoz
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Tehniška in kulturna
dediščina Idrija, Kobarid

Četrtek, 24. 9. 2020

Marija Lavrič

Posočje

16 € + prevoz

Zamejstvo

Petek, 4. 6. 2021

Marija Lavrič

Celovec

prevoz + vstopnina

Človek v urbanem
okolju, Plečnikova
Ljubljana, Stalna zbirka
Narodne galerije,
Hostel Celica

9. a – tor., 25. 9. 2020
9. b – čet., 23. 9. 2020
9. c – sre., 15. 9. 2020
9. d – pet., 17. 9. 2020

Mihaela Pristavec Košuta

Narodna galerija,
Hostel Celica,
Ljubljana

4 € + 1 € + Urbana

Računalniško
opismenjevanje
Pohod

september 2020

Maja Hladnik

šola

Zimski športni dan,
Zimska orientacija

četrtek, 10. 2. 2021

četrtek, 30. 9. 2020

Mnogoboj/adrenalinski park sreda, 7. 10. 2020

Športne igre – Jama

ponedeljek, 14. 6. 2021

Ples – generalka

torek, 15. 6. 2021

Blaž Zazvonil

Blegoš, Ratitovec

Gabrijela Marinko

Kranjska Gora,
Kranj, Brezovica

Smučarska karta 13 € in
prevoz 7 €,
drsanje in izposoja
drsalk (1,5 €, izposoja 4
€)

Alenka Kos
Gabrijela Marinko
Iztok Kšela
Renata
Brajer,
Iztok Kšela
Blaž Zazvonil

Brezovica

/

Jama

1,30 €

Barbara Cajnar, razredniki

telovadnica
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljni cilj osnovne šole in tako tudi osnovna skrb svetovalne službe je optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Svetovalna služba v šoli deluje z osnovnim namenom, da bi bili učenci, učitelji in šola kot celota čim bolj uspešni. S svojim
strokovnim znanjem se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj in sodeluje z vsemi
udeleženci (učenci, učitelji, vodstvom šole in starši) v procesu izobraževanja in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi
ustanovami. S svetovalno službo se učenci prvič srečajo ob vstopu v osnovno šolo in njihov sopotnik ostane do zaključka
osnovnega šolanja, ko je pred učenci odločitev – kam po osnovni šoli.
Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pristopiti, ko zmanjka moči, ali usmeriti pogled v pravo smer,
ko se zazdi, da se vse rešitve izmikajo.
Delo v grobem obsega: delo z učenci (od 1. do 9. razreda, vpisi in delo s prvošolci (izvedba vpisa, ugotavljanje pripravljenosti za
vstop v šolo, koordinacija srečanj za starše in bodoče prvošolce, sestava oddelkov), koordinacija dejavnosti glede pridobitve
statusa športnika in kulturnika, mentorstvo otroškemu parlamentu, evidentiranje, identifikacija ter delo z nadarjenimi,
usmerjanje in delo z učenci s posebnimi potrebami, obravnava in svetovanje učencem z različnimi težavami, stiskami in
strahovi, karierna orientacija in izvedba vpisa v srednje šole, obravnava socialno ekonomskih stisk …), strokovno izobraževanje
in izpopolnjevanje, delo z učitelji, delo s starši, sodelovanje z vodstvom in sodelovanje z zunanjimi ustanovami.
Šolsko svetovalno službo sestavljajo pedagoginja Maja Novljan, psihologinja Lidija Pečjak Zgonc in socialna pedagoginja Vesna
Pregelj.
Zaradi posebne situacije v državi se bodo nekatere dejavnosti izvajale prilagojeno oz. v izjemnih primerih tudi odpadle.
STATUS PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA OZ. MLADEGA UMETNIKA
Status učencem urejata:
 Zakon o osnovni šoli in
 Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika.
a) Status perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in se uvršča na
tekmovanja v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
b) Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki je star 14 let in ima vrhunske športne dosežke na mednarodnem,
svetovnem ali olimpijskem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih športnikov kot
vrhunski športnik.
c) Status perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki ima vidne rezultate na državnih tekmovanjih s področja
umetnosti.
d) Status vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se uvršča na najvišja mesta oziroma prejema nagrade na
mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Postopek za pridobitev statusa in trajanje
Predlog za dodelitev oz. podaljšanje statusa podajo starši ali zakoniti zastopniki.
Status se praviloma dodeli prvi mesec v šolskem letu, lahko pa tudi med šolskim letom. Status se dodeli za tekoče šolsko
leto. Obrazce za pridobitev statusa najdete na spletni strani šole pod Starši – Obrazci.
ŠOLSKI PARLAMENT
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi
obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
Izbrana tema za šolsko leto 2020/2021 je »Moja poklicna prihodnost«.
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah
v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na
občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese
vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.
Naloge:
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oblikuje se pogovori na izbrano temo,
zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti za izboljšanje, spremembe v šolskem okolju in okolju, kjer živijo,
organizira in sodeluje na skupnih akcijah,
predstavniki šole sodelujejo na Nacionalnem otroškem parlamentu.

Skozi celo šolsko leto:
1. Zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z aktualnim dogajanjem na šoli, s programom pouka, o
dnevih dejavnosti, ekskurzijah, interesnih dejavnostih, prireditvah oz. o vseh dejavnostih, ki jih organizira šola.
2. Spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje vodstva šole na morebitne kršitve pravic
učencev.
3. Sodelovanje in organiziranje šolskih prireditev, sodelovanje pri izdelavi obvestil in plakatov za informiranje ostalih
učencev o skupni dejavnosti.
4. Načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije …).
5. Predlogi za izboljšavo bivalnega okolja.
6. Opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorimo na pobudo učencev.
7. Sodelovanje na šolskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu.
Mentorici otroškega parlamenta sta Lidija Pečjak Zgonc in Mateja Šebenik.

ŠOLSKA KNJIŽNICA OŠ BREZOVICA
»Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi. Šolska
knjižnica opremlja učence s spretnostmi za vseživljenjsko učenje, razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot
odgovorni državljani.« (Manifest o šolskih knjižnicah)
 ČLANSTVO: Člani so vsi učenci in delavci OŠ Brezovica.
 KNJIŽNIČNA IZKAZNICA: Ob prvem obisku dobijo učenci izkaznice, s katerimi si izposojajo knjižnično gradivo. Prva
izkaznica je brezplačna, če jo uporabnik izgubi, mora kupiti novo. Cena je 2,00 eur. Če se izkaznica obrabi, se lahko
brezplačno naroči novo. Izposoja brez izkaznice ni mogoča.
 URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE: Odprta je vsak dan od 7.00 do 8.15 ter od 12.10 do 14.30, ob petkih pa do 13.45. (Urnik
podružnične šole je objavljen na spletni strani OŠ Brezovica.) Knjižnica je zaprta, kadar knjižničarki nadomeščata
oziroma izvajata druge oblike vzgojno-izobraževalnega procesa na centralni ali podružnični šoli. Obiskovalci so o
tem praviloma obveščeni en dan prej.
 IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: Učenci prvega razreda si izposodijo eno knjigo, učenci drugega razreda dve,
učenci tretjega tri, ostali pa največ štiri knjige. Učenci 1. in 2. razreda prihajajo v knjižnico organizirano vsak
teden v spremstvu učiteljic oz. vzgojiteljic. Knjige je treba vrniti v 14 dnevih, čas izposoje je možno podaljšati, a ne
za knjige, ki so predpisane za domače branje. Zamudnina se ne obračunava, vendar v primeru neporavnanih
sprotnih obveznosti izposoja gradiva ni mogoča. Ob koncu šolskega leta je treba poravnati vse obveznosti v šolski
knjižnici. Knjigo, ki se poškoduje ali izgubi, se mora nadomestiti z novo enako knjigo ali plačati znesek za nakup
nove. S knjižničnim gradivom se ravna skrbno, da je v veselje tudi drugim obiskovalcem knjižnice. Videokaset in
DVD-jev se ne izposoja na dom, namenjeni so uporabi pri pouku.
Navodila za obisk šolske knjižnice
V šolskem letu 2020/21 bodo dejavnosti potekale po pravilih, prilagojenih priporočilom NIJZ.
1.

Uporabniki vstopajo posamezno.

2. Čitalnica je odprta v času izposoje. Uporabnik, ki jo želi uporabljati, obvesti knjižničarko, ki ga napoti k prosti mizi. Pri vsaki
mizi je lahko le en uporabnik, tako je lahko v prostoru hkrati največ 19 učencev.
V čitalnici je uporaba zaščitnih mask obvezna zaradi učencev iz različnih razredov.
3. Do gradiva oz. polic, zabojčkov in vozičkov ni prostega dostopa (žal ni samostojnega izbiranja in »brskanja« po gradivu).
4. Izposojate si lahko predhodno naročeno gradivo
 po e-pošti: zdenka.ivancic@os-brezovica.si
polona.rausl@os-brezovica.si
 po telefonu 01 29 27 203 (knjižnica)
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oziroma ga v času izposoje naročite osebno. V vrsti pred knjižnico lahko čaka na varni razdalji največ 10 učencev. V
knjižnici pred pultom so lahko na varni razdalji največ trije uporabniki, ki jim knjižničarka poišče in izroči želene
knjige. Uporaba zaščitnih mask je obvezna.

5. Knjige uporabniki vračajo samo v škatlo na klopi pred knjižnico, knjig ni treba podpisovati.
6. Vrnjeno gradivo gre v karanteno za 3 dni in šele nato ponovno v izposojo.
7. Natančno si oglejte urnik izposoje in urnik razgovorov za Bralno značko.
Knjižničarki sta Polona Raušl in Zdenka Ivančič.
UČBENIŠKI SKLAD
V uporabi so izbrani učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovne šole, izberejo pa jih učitelji posameznih aktivov.
Osnovna šola s pomočjo ministrstva za šolstvo omogoči vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo
učbeniški komplet. Ta vsebuje vse učbenike za posamezni razred, posameznih knjig pa ni mogoče izbirati. Uporabnik sklada je
dolžan plačati odškodnino, če poškoduje, uniči ali izgubi učbenik (dolžan je plačati pol cene učbenika). Učenec prejme in vrne
učbenike učitelju posameznega predmeta. Izposojevalnino, v vrednosti ene tretjine cene učbenika, krije MIZŠ. Učenci prvega
razreda ob koncu šolskega leta obdržijo delovne zvezke. Upravljavka učbeniškega sklada je Zdenka Ivančič.
RAČUNOVODSTVO
Obveznosti se plačujejo s položnicami. Starši za plačevanje svojih obveznosti pri svoji banki lahko odprete trajni nalog.
Denarne zadeve se urejajo ob torkih in četrtkih od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 13.00.
Prosimo vas, da stroške poravnate do roka, ki je označen na položnici.
ŠOLSKA PREHRANA
Organizacija prehrane
V šoli bomo ponudili naslednje obroke:
zajtrk (7.15–7.30),
dopoldansko malico (10.00 – 10.15),
kosilo (12.15–14.45),
popoldansko malico od 14.30 dalje.
Kultura prehranjevanja
Za vsak organiziran obrok je treba zagotoviti ustrezen čas, da otroci in mladostniki ne hitijo pri jedi, in okolje, ki spodbuja pozitiven
odnos do prehranjevanja (umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor in postrežba, ustrezen način postrežbe).
Otroci od 1. do 9. razreda jedo dopoldansko malico v razredih kot del vzgojno-izobraževalnega procesa po drugi šolski uri.
Otroke in mladostnike v obliki različnih dejavnosti poučimo o kulturi lepega vedenja pri mizi. V vzgojnem načrtu šole je omenjeno
kulturno uživanje hrane v jedilnici. V jedilnici je v času obrokov dežurni učitelj.
S kulturo prehranjevanja je povezana tudi skrb za ustrezno higieno rok. Z rokami se pogosto prenašajo številne nalezljive bolezni.
Zato je pomembno, da si otroci in mladostniki temeljito umijejo roke pred jedjo, takoj po uporabi sanitarij in po vsakem
umazanem delu. Umivalnike imamo nameščene tako v razredih kot tudi v jedilnici, kjer so izobešena podrobnejša navodila za
umivanje rok.
Hrano učencem razdelimo čim hitreje, razdeljevanje je higiensko, neoporečno in organizirano, ponudimo ustrezen jedilni pribor,
prtičke in kozarce.
Pravila obnašanja v jedilnici
Na kosilo počakamo v vrsti in se ne vrivamo.
Po kosilu za seboj pospravimo (ločeno zbiranje odpadkov).
Med kosilom se ne obmetavamo s hrano.
Na kosilo ne smemo brez izkaznice. (Če učenec izkaznico pozabi ali izgubi, gre po listek za malico ali/in kosilo v
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tajništvo.)
V jedilnico ne hodimo v čevljih.
Šolske torbe pustimo v garderobah.
Živil iz jedilnice ne odnašamo.

Upravičenost do subvencije prehrane (malice, kosila) s 1. 9. 2014 izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki se
ugotavlja z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Pogodbe o prehrani ter odjava in prijava
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano
strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši
odjavijo prehrano vodji šolske prehrane do 8.00 ustno, po telefonu na št. 01/292 72 07, mobilnem telefonu (lahko tudi preko
SMS) na št. 031/570-222 ter po elektronski pošti (prehrana@os-brezovica.si). Starši so pri odjavi dolžni navesti dan oz. čas
odjave prehrane. V primeru, ko je datum nemogoče določiti, lahko starši vsak dan sproti sporočajo odsotnost. Prav tako so
dolžni sporočiti vsako spremembo odjave (v primeru, da otrok pride v šolo prej, kot je bila sporočena odjava).
V primeru odsotnosti vodje šolske prehrane je odjava prehrane možna tudi v tajništvu na telefon št. 01/292 72 00, po faksu na
št. 01/365 55 39 ali pisno.
Pravočasna odjava je odjava, sporočena do 8. ure zjutraj, in velja s tekočim dnem. Odjava, sporočena po 8. uri, je
nepravočasna. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Preklic prijave prehrane za nedoločen čas:
Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Prijava se prekliče pisno. Preklic
prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni
mogoč.
PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE
Zdravstveno varstvo otrok – sistematski pregledi šolarjev
Namen sistematskih pregledov je sledenje rasti in razvoju otroka ter izvedba presejalnih testov za določene bolezni.
Preventiva šolarjev je pomembna, zlasti v obdobju hitre rasti.
Sistematski pregledi učencev bodo potekali v Zdravstvenem domu Vič.
Šolska zobna ambulanta
Zobozdravnica Nataša Kocmut Škof, dr. dent. med., prihaja na šolo. Sistematsko pregleda vse učence na šoli.
Zdravstveno-vzgojne vsebine
Razred

Tema

Planirano število ur

1. razred

Jaz sem šolar z lepim nasmehom

2 šolski uri

2. razred

Zdrave navade
Poskrbi za svoje zobe in ostani zdrav

2 šolski uri
2 šolski uri

3. razred

Osebna higiena
Zdrav način življenja

2 šolski uri
2 šolski uri
1 šolska ura
2 šolski uri

5. razred

Pokončna drža
Preprečevanje poškodb
Pokončna drža (projekt ZDL) Učenci vaje
izvajajo dnevno sede v razredu z učiteljico
razrednega pouka (6 do 10 min.)
Pokončna drža
Zasvojenost

1 šolska ura
2 šolski uri

6. razred

Odraščanje

2 šolski uri

7. razred

Pozitivna samopodoba in stres

2 šolski uri

4. razred
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8. razred

9. razred
Starši učencev 1. in 2.
razredov
Starši učencev 2. triade

Skrbim za zdrave zobe
Medosebni odnosi
Temeljni postopki oživljanja z
defibrilatorja
Vzgoja za zdravo spolnost

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

uporabo

1 šolska ura
2 šolski uri
2 šolski uri
2 šolski uri

Skrb za zdravje otrokovih zob

1 šolska ura

Pokončna drža

1 šolska ura
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KORISTNI SPLETNI NASLOVI
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/ (razpis za vpis v srednje šole, podatki o
številu prijav, omejitve vpisa)
 Zavod RS za šolstvo: www.zrsz.si
 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
 Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/
http://europa.eu/index_sl.htm
 Spletna svetovalnica za mlade: http://www.tosemjaz.net
 Poklicni kažipot: http://www.mojaizbira.si
KAM ŠE SE LAHKO OBRNEM PO POMOČ
 Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor Slovenije, Mirje 19, Ljubljana, tel.: 01 241 43 00
 Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISS), Kunaverjeva 2–4, Ljubljana, tel.: 01 510 16 70
 Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, Posvetovalnica za mlade, Metelkova 9, Ljubljana, (od 7.
do 13. ure, ponedeljek. od 14. do 19. ure) tel.: 01 472 37 00
 Ginekološka klinika Ljubljana, Šlajmerjeva 2, ginekološko svetovanje za mlade, tel.: 01 540 20 00 (dogovor po
telefonu vsak dan od 8. do 14. ure)
 Center za mentalno zdravje, Oddelek za mladostnike, Zaloška c. 29, Ljubljana, tel.: 01 540 20 30
 UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem, Miklošičeva 16, Ljubljana, tel.: 01 432 10 55
 IZIDA, Kotnikova 2, Ljubljana - pomoč pri odločitvi za določen poklic, poklicno svetovanje, tel.: 01 439 49 50
 Odprti telefon šolskega ministra (vsak zadnji ponedeljek v mesecu, od 15. do 18. ure) tel.: 01 478 46 00
 SOPOTNIK, klic v duševni stiski, tel.: 080 22 23
 SOS telefon za žrtve nasilja, tel.: 080 11 55
 SAMARIJAN, klic v duševni stiski, (dan in noč, vse dni v letu), tel.: 080 11 13
SPOŠTUJMO NAŠE PRAVICE IN DOLŽNOSTI
UČITELJI bomo:
poskrbeli, da bodo učenci v šoli varni in zadovoljni,
zagotovili pogoje in usmerjali učence, da bo lahko vsak otrok dosegel take standarde znanja, ki jih je sposoben,
vzgajali otroke v duhu medsebojnega prijateljstva,
sodelovali s starši in jih obveščali o napredku ter posebnostih otroka.
STARŠI bomo:
redno prihajali na govorilne ure, roditeljske sestanke in ostale oblike sodelovanja s šolo,
skrbeli, da bo otrok redno in točno obiskoval šolo,
otrokovo odsotnost pravočasno sporočili in opravičili,
kontrolirali otroka, da bo prinašal v šolo potrebno opremo in pripomočke,
podpirali in spremljali otrokovo delo za šolo,
sproti poravnali vse obveznosti do šole.
UČENEC/KA bom:
k pouku prihajal/a redno in pravočasno,
v šolo prinašal/a vse potrebščine, ki jih potrebujem pri pouku,
šolsko delo in domače naloge opravljal/a kar najbolje,
do ljudi vljuden/a, nikoli ne bom nasilen/a,
skrbel/a za red in čistočo v šoli in doma,
upošteval/a Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red.
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ŠOLSKI KOLEDAR 2020/2021

AVGUST
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
SEPTEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PON
TOR
SRE
ČET
PET
SOB
NED
PON

8.

TOR 1ND3r
SRE roditeljski sestanek 7. in 8. r.

9.
10.

TOR začetek pouka, objava predmeta za 3. predmet NPZ
SRE
ČET roditeljski sestanek 1. in 5. r.
PET
SOB
NED
PON roditeljski sestanek 2. in 6. r.
roditeljski sestanek 3. in 4. r.

roditeljski sestanek 9. r.

11.
12.
13.

ČET 1TD 5 r.
PET
SOB
NED

14.

PON 1ŠD 5. r.

ŠVN 5. r.
1 in 2 ND 8. bc
ŠVN 5. r.
1ŠD 1. r.
1ŠD 3. r.
2ŠD 5. r.
2TD 9. c.

15.

TOR

16.

SRE 1TD 4. r.

ŠVN 5. r.
1ND 5. r.
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ŠVN 5. r.
2ND 5. r.
2TD 9. d
1 in 2 ND 8. ad
delovna konferenca

17.

ČET

18.

PET ŠVN 5. r.

19.
20.

SOB
NED

21.

PON tabor 6. c

22.

TOR 1TD 1. r.

1KD 5. r.

1ŠD 6. r.

tabor 6. c
1TD 2. r.

23.

SRE tabr 6. a

24.

ČET 1ŠD 6. r.

2TD 9. b

tabor 6. a
1TD 8. in 9. r.
1ŠD 4. r.

25.

PET 2TD 9. a
1ŠD 7. r.

26.
27.

SOB
NED

28.

PON 1ŠD 6. r.

tabor 6. d
1KD 3. r.
tabor 6. d
1KD 3. r.
1KD 7. r. zbiralna akcija papirja

29.

TOR

30.

SRE 1ND 1. r.

1TD 6. in 7. r.
1ŠD 9. r. zbiralna akcija papirja

OKTOBER
1.

ČET tabor 6. b

2.

PET tabor 6. b

3.
4.

SOB športni tabor
NED

1ŠD 6. r. zbiralna akcija papirja
športni tabor
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tabor 6. e

5.

PON 1ŠD 6.- r.

6.

TOR

1ND 4. r.
tabor 6. e
2ND 3. r.

7.

SRE 2ŠD 9. r.

8.

ČET

9.
10.
11.

PET
SOB
NED

12.

PON 2ŠD 3. r.

13.

TOR 1ŠD 8. r.
SRE plavalni tečaj 3. r.

14.

GU RS

GU PS

plavalni tečaj 3. r.
plavalni tečaj 3. r.

plavalni tečaj 3. r.
1ŠD 2. r.
delovna konferenca

15.

ČET

16.

PET 2KD 5. r.
SOB
NED

17.
18.

plavalni tečaj 3. r.

19.

plavalni tečaj 3. r.
2KD 7. a
PON TJA 8. r. šolsko
1ND 6. cd

20.

TOR 1ND 6. ab
SRE

plavalni tečaj 3. r.
2KD 7. c
BIO šolsko
1ND 6. e

22.

ČET

plavalni tečaj 3. r.
2KD 7. d
2TD 1. r.

23.

PET 3ŠD 3. r.
SOB
NED
PON izobraževanje - Le z drugimi smo 2. del

21.

24.
25.
26.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

plavalni tečaj 3. r.
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27.
28.
29.
30.
31.
NOVEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TOR
SRE
ČET
PET
SOB

jesenske počitnice
jesenske počitnice
jesenske počitnice
jesenske počitnice
dan reformacije

NED dan spomina na mrtve
plavalni tečaj 3. r.

PON 2ŠD 3. r.
TOR plavalni tečaj 3. r.
SRE plavalni tečaj 3. r.
ČET plavalni tečaj 3. r.
PET plavalni tečaj 3. r.
SOB
NED
plavalni tečaj 3. r.

PON 1KD 1. r.
TOR plavalni tečaj 3. r.
SRE

GU RS
plavalni tečaj 3. r.
1KD 2. r.
2TD 8. ad

12.

ČET

GU PS
plavalni tečaj 3. r.
TJA 9. r. šolsko

13.
14.
15.

PET 3ŠD 3. r.
SOB
NED

16.

PON plavalni tečaj 2. ab

17.

TOR plavalni tečaj 2. ab

18.

SRE plavalni tečaj 2. ab

19.

ČET plavalni tečaj 2. ab
PET plavalni tečaj 2. ab
SOB nemščina šolsko
NED

11.

20.
21.
22.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

plavalni tečaj 3. r.

2KD 3. r.

SLJ šolsko
2TD 8. bc

delovna konferenca
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TJA 8. r. državno

23.

PON plavalni tečaj 2. cd

24.
25.

TOR plavalni tečaj 2. cd
SRE plavalni tečaj 2. cd

26.

ČET plavalni tečaj 2. cd

27.

PET plavalni tečaj 2. cd
SOB
NED
PON plavalni tečaj 2. g

28.
29.
30.
DECEMBER
1.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

GEO šolsko

3ND 8. r.
1KD 9. r.

1KD 4. r.

2.

TOR plavalni tečaj 2. g
SRE plavalni tečaj 2. g

3.

ČET plavalni tečaj 2. g

4.

PET BIO državno

5.
6.

SOB
NED

7.

PON izobraževanje na daljavo J. Prgič:Kako ustaviti in preseči 15 škodljivih

8.
9.

TOR
SRE GU RS

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ČET 1TD 3. r.
PET
SOB
NED
PON
TOR
SRE
ČET
PET
SOB
NED

21.

PON 2KD 2. r.

ASTRONOMIJA šolsko

plavalni tečaj 2. g

komunikacijskih navad v odnosih, na delovnem mestu in zasebno
ZGO šolsko
GU PS

2ŠD 1. r.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
JANUAR
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TOR
SRE
ČET
PET
SOB
NED
PON
TOR
SRE
ČET

2KD 1. r.

SRE
PET
SOB
NED
PON
TOR
SRE
ČET
PET
SOB
NED
PON
TOR

novo leto

13.

SRE 3ŠD 1. r.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

1KD 6. r.
KVIZ - Dan samostojnosti in enotnosti 6.—9. r.
božič
Dan samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice
novoletne počitnice
novoletne počitnice
novoletne počitnice
novoletne počitnice

novo leto
dela prost dan

4ŠD 3. r.

ASTRONOMIJA državno

2ND 2. r.
GU RS
1ND 9. ab

14.

GU PS

ČET SLJ področno
1ND 9. cd

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PET
SOB
NED
PON
TOR
SRE
ČET
PET

bralna noč 8. in 9. r.
bralna noč 8. in 9. r.

TJA 9. r. regijsko
delovna konferenca
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23.
24.

SOB
NED

25.

PON ŠVN 6. ab

26.

TOR GEO področno

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

2ŠD 6. r.

ŠVN 6. ab
3ŠD 6. r.

27.

SRE ŠVN 6. ab

28.

ČET ŠVN 6. ab

TD 6. r.
TD 6. r.

ŠVN 6. ab
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
2ŠD 2. r.
4ŠD 6. r.

29.

PET

30.
31.
FEBRUAR

SOB
NED

1.

PON ŠVN 6. cde

2.

TOR ZGO regijsko

2ŠD 6. r.

ŠVN 6. cde
3ŠD 6. r.
ŠVN 6. cde
FIZ šolsko
kresnička šolsko
4ŠD 6. r.

3.

SRE

4.

ČET ŠVN 6. cde
TD 6. r.

ŠVN 6. cde
3TD 1. r.
TD 6. r.
kulturna prireditev ob Prešernovem dnevu

5.

PET

6.
7.
8.
9.

SOB
NED
PON Prešernov dan, kulturni praznik
TOR

10.

SRE 3ŠD 9. r.

11.

ČET 2ŠD 7. r.

2KD 4. r.
4ŠD 1. r.
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12.

PET informativni dan

13.
14.
15.
16.
17.

SOB informativni dan
NED
PON
TOR
SRE 2ND 4. r.

18.

ČET izsiljevanje doma in na delovnem mestu

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
MAREC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PET tabor za nadarjene
SOB tabor za nadarjene
NED
PON zimske počitnice

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

2ŠD 8. r.

izobraževanje na daljavo J. Prgič: Kako prepoznati in zaustaviti čustveno

TOR
SRE
ČET
PET
SOB
NED

zimske počitnice
zimske počitnice
zimske počitnice
zimske počitnice

PON
TOR ND 9. r.
SRE
ČET
PET
SOB
NED
PON
TOR KD 6. r.
GU RS
Vesela šola šolsko
3TD 4. r.

10.

SRE

11.

ČET GU PS

12.

PET bralna noč 6. in 7. r.

13.

SOB SLJ državno

FIZ šolsko

ASTRONOMIJA izbirni testi
bralna noč 6. in 7. r.
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14.

NED

15.

PON 2ND 1. r.

16.

TOR

17.

SRE

18.

ČET MAT šolsko

19.
20.
21.

PET 2TD 3. r.
SOB ZGO državno
NED

22.

PON 2TD 2. r.

23.

TOR 3ND 2. r.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

3KD 2. r.
TJA 9. r. državno
2TD 5. r.

delovna konferenca

CŠOD 2. r.
CŠOD 2. r.
1KD 8. r. nemščina državno
CŠOD 2. r.
3ŠD 2. r.

24.

SRE

25.

ČET CŠOD 2. r.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
APRIL
1.

PET
SOB
NED
PON
TOR
SRE

2.

PET 3KD 1. r.

3.
4.
5.
6.

SOB
NED
PON velikonočni ponedeljek
TOR 3ŠD 5. r.

7.

SRE zbiralna akcija papirja

8.

GU PS
zbiralna akcija papirja
SLJ mehurčki
3TD 3. r.
3ND 4. r.

Nagajivi oder gledaliških skupin Brezova dvorana
CŠOD 2. r.

CŠOD 2. r.
CŠOD 2. r.
CŠOD 2. r.

ČET 3KD 3. r.
4KD 2. r.

GU RS

ČET
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9.
10.
11.
12.
13.

PET
SOB
NED
PON 3ND 9. r.
TOR

14.

SRE Vesela šola državno

15.

ČET delovna konferenca

16.

PET 4ŠD 2. r.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

območna revija pevskih zborov

GEO državno
3TD 4. r.

17.
18.
19.
20.

SOB MAT državno
NED
PON 3TD 2. r.
TOR 2ŠD 4. r.

21.

SRE 3ND 5. r.

4KD 1. r.

2ND 6. ab

22.

ČET 2ND 6. cd
2ND 6. e
2TD 7. r
radijska oddaja ob dnevu upora proti okupatorju

23.

PET

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
MAJ
1.
1.
2.
3.

SOB
NED
PON
TOR
SRE
ČET
PET

4.

TOR NPZ SLO

5.

SRE plavalni tečaj 1. r.

PET
SOB
NED
PON

pouka prost dan
dan upora proti okupatorju
prvomajske počitnice
prvomajske počitnice
prvomajske počitnice
praznik dela
praznik dela
praznik dela
plavalni tečaj 1. r.
plavalni tečaj 1. r.
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NPZ MAT
plavalni tečaj 1. r.
3ND 1. r.
5ŠD 2. r.
3TD 5. r.

6.

ČET

7.
8.
9.

PET plavalni tečaj 1. r.
SOB FIZ državno
NED

10.

PON NPZ 6. r. TJA, 9. r. ZGO

11.

TOR plavalni tečaj 1. r.

12.

SRE plavalni tečaj 1. r.

13.

ČET

GU PS
plavalni tečaj 1. r.
3ND 1. r.
3ŠD 4. r.

14.

PET 4KD 3. r.

plavalni tečaj 1. r.
GU RS

plavalni tečaj 1. r.
Evropska vas

15.
16.
17.
18.

SOB
NED
PON
TOR

19.

SRE 3KD 8. r.
ČET Stopimo skupaj
PET
SOB
NED
PON
TOR 5ŠD 1. r.
SRE
ČET delovna konferenca

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
JUNIJ

4ŠD 5. r.

5ŠD 3. r.

PET 3KD 4. r.
SOB
NED
PON
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TOR
SRE
ČET
PET
SOB
NED
PON

8.

TOR

9.
10.
11.
12.
13.

SRE 3KD 5. r.
ČET
PET
SOB
NED

14.

PON 3ŠD 7. ab

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

vpogled NPZ 9. r.
vpogled NPZ 9. r.
vpogled NPZ 9. r.
4TD 6. r. 3TD 7. r. 4TD 8. r. 4TD 9. r.

vpogled NPZ 6. r.
vpogled NPZ 6. r.
3ND 3. r.
4ŠD 4. r.
vpogled NPZ 6. r.

4TD 4. r.
4ŠD 9. r.

15.

TOR 5ŠD 9. r.

16.

SRE

17.
18.
19.
20.

ČET ND 7. r.
PET 5ŠD 5. r.
SOB
NED

21.

PON 3ŠD 8. r.

22.

TOR 4ŠD 7. cd

23.

SRE

5ŠD 4. r.
4TD 5. r.
5ŠD 7. cd
5ŠD 8. r.

24.

ČET podelitev spričeval 1.—8. razred in zaključna prireditev

25.
26.
27.
28.

PET dan državnosti
SOB
NED
PON

valeta, podelitev spričeval 9. r.
5ŠD 6. r.
5ŠD 7. ab

3ŠD 7. cd

4ŠD 8. r.

ND 7. r.
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29.
30.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

TOR
SRE
16. 6. —30. 6. popravni 9. r.
28. 6. —9. 7. popravni 7., 8. r.
18. 8. —31. 8. popravni vsi

OŠ Brezovica pri Ljubljani
Pripravila: Meta Trček, ravnateljica
Uredila: Barbara Kavčnik Rogelj, pomočnica ravnateljice
Lektorirala: Darja Jakomin
Brezovica, september 2020
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--

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
OSNOVNE ŠOLE
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
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Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in
40/12-ZUJF) je Svet Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani na seji dne 6.3.2013 na predlog ravnatelja sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
OSNOVNE ŠOLE
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
UVOD
S pravili šolskega reda se natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načini zagotavljanja varnosti, pravila
obnašanja in ravnanja, določa vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in
sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.
Pravila šolskega reda so namenjena učencem, učiteljem in drugim delavcem šole, da bi se v šoli počutili prijetno in varno.
Pravila šolskega reda so določena s pravili življenja in vedenja v šoli. Obvezujoča so za vodstvo šole, učitelje in druge zaposlene,
učence, starše ter vse ostale, ki se nahajajo v šolskih prostorih in v okolici šole.
Osnovna usmeritev ravnanj in odgovornosti vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa je opredeliti jasna pravila in
načine ravnanj pri obravnavanju izrednih dogodkov. Pri tem je bistvenega pomena osveščenost vseh udeležencev vzgojno
izobraževalnega procesa, da imajo učenci pravico do varnega in spodbudnega okolja ter do pomoči v primerih, ko se znajdejo v
nesprejemljivih situacijah in dogodkih.
Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa lahko podajo pripombe ali predloge za dopolnitev ali spremembo pravil, ki jih
obravnava učiteljski zbor. Če so predlogi za spremembo in dopolnitev pravil utemeljeni, jih ravnatelj predlaga v sprejem Svetu
šole.

IZVAJANJE DOKUMENTA TER NALOGE POSAMEZNIH UDELEŽENCEV PRI SEZNANITVI S PRAVILI IN UKREPANJI
Za izvajanje strategije ravnanj skrbijo vsi zaposleni šole. Razredniki na ocenjevalnih konferencah (ob polletju in ob zaključku
šolskega leta) podajo poročilo o številu izrednih dogodkov v oddelku, vrsto izrednih dogodkov ter o številu izrečenih vzgojnih in
drugih ukrepov.
2.1 Oddelčna skupnost učencev
Na oddelčni skupnosti razrednik z učenci obravnava sprejeta pravila šole ter jim predstavi ravnanja v primeru kršenja teh pravil.
Razrednik z učenci razpravlja o medsebojnih odnosih v oddelku, jih usmerja v sporazumno reševanje sporov in nesoglasij,
spodbuja k medsebojnemu sodelovanju, iskanju konstruktivnih rešitev in k medsebojni pomoči ter skrbi za kulturno
komunikacijo. Razrednik poduči učence, kako ustrezno ravnati, če so očividci spora (verbalnega ali fizičnega) in jim priporoči,
naj nemudoma poiščejo pomoč najbližjega učitelja ali drugega zaposlenega šole oziroma odrasle osebe.
Na urah oddelčne skupnosti učenci oblikujejo in sprejmejo dogovor o vedenju ter ga obesijo na vidno mesto.
2.2 Skupnost staršev
Na roditeljskih sestankih razrednik starše seznani s sprejetimi pravili šole ter predstavi sprejete strategije ravnanj v primeru
njihovega kršenja. Razrednik na rednih roditeljskih sestankih poroča o učnem in vzgojnem stanju v oddelku ter o napredku
učencev. Starše spodbuja k sodelovanju ter dajanju pripomb in predlogov. Skupaj s starši se iščejo rešitve za morebitne težave
v oddelku. O predlogih, pripombah in težavah v oddelku ter sprejetih rešitvah razrednik obvešča ravnatelja.

71

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b lja n i

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

V primeru izrednih dogodkov razrednik sam ali na pobudo staršev po predhodnem posvetu z ravnateljem skliče izredni roditeljski
sestanek.
2.3 Svetovalna služba
Spremlja razvoj učencev v oddelčnih skupnostih na učnem in vzgojnem področju. Sodeluje pri pripravi preventivnega programa
na področju preprečevanja nasilnih oblik vedenja.
Preko razgovorov z razredniki in učenci ali preko hospitacij spremlja stanje v oddelkih. Na pobudo razrednika se ob dogovoru s
starši odloči, kateri učenci zaradi učnih, vedenjskih ali drugih težav potrebujejo pomoč ali svetovanje.
V primeru hujših sporov v oddelku svetovalna služba v sodelovanju z razrednikom aktivno sodeluje pri ugotavljanju vzrokov za
spore in učence spodbuja k iskanju konstruktivnih rešitev za izboljšanje medsebojnih odnosov v oddelku.
Svetovalna služba za učenca, ki tudi po izrečenih vzgojnih ukrepih ob predhodnih kršitvah krši dolžnosti in odgovornosti,
določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, podaja mnenja o njegovem premeščanju v drug oddelek ali zanj pripravi
individualiziran vzgojni načrt ter spremlja njegovo izvajanje.
2.4 Svet staršev
Ravnatelj na seji Sveta staršev najmanj enkrat letno poroča o stanju na šoli ter predstavi dogajanje in starše seznani s sprejetimi
ukrepi za reševanje problematike. Predstavniki staršev na sejah Sveta staršev poročajo o sprejetih ukrepih na roditeljskih
sestankih oddelkov ter podajajo svoje predloge za izboljšanje šolske klime in medsebojnega sodelovanja.
2.5 Svet zavoda
Ravnatelj na seji Sveta zavoda najmanj enkrat letno poroča o stanju na šoli ter predstavi dogajanje in člane Sveta seznani s
sprejetimi ukrepi za reševanje problematike. Člani Sveta zavoda podajo mnenja in predloge ter sprejmejo morebitne
spremembe in dopolnitve pravil.
2.6 Učiteljski zbor
Celotni učiteljski zbor se z dogajanjem in problematiko seznani na rednih (in izrednih) sejah učiteljskega zbora, sodeluje pri
izreku in izvajanju vzgojnih ukrepov ter poda mnenje in predloge za spremembe in dopolnitve pravil. Vsi člani učiteljskega zbora
se seznanijo z vsemi pravili in jih tudi upoštevajo. Odgovorni so z njihovo izvajanje.
2.7 Vodstvo šole
Ravnatelj poda Svetu šole predlog za sprejem novih ali dopolnjenih Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta. Vodstvo šole
seznani učiteljski zbor na rednih in izrednih sejah z dogajanji, spremembami, novostmi ter problematiko na šoli. Vodstvo šole je
odgovorno za dosledno izvajanje teh dokumentov.
2.8 Tehnično osebje
Tako kot strokovni delavci šole morajo tudi ostali delavci upoštevati sprejeta pravila šole. Če so prisotni ob izrednem dogodku,
morajo ukrepati v skladu s sprejetimi pravili ter o dogodku nemudoma obvestiti vodstvo šole ali strokovnega delavca šole.

DOLŽNOSTI, ODGOVORNOSTI IN PRAVICE UČENCEV
Dolžnosti in odgovornosti učenca na šoli so, da:
spoštuje pravila šolskega in hišnega reda,
spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter se do njih vede spoštljivo,
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ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase, spola
in drugačnosti,
izpolni osnovnošolsko obveznost,
redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih
učencev in delavcev šole,
varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino učencev in delavcev šole in le-tega namerno ne poškoduje,
sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,
od 6. razreda dalje dežura pri glavnem vhodu in v jedilnici,
po svoji moči prispeva v dobrobit vseh,
skrbi za red in čistočo,
varčuje z vodo in energenti (elektrika …) in vestno ločuje odpadke.

Pravice vsakega učenca na šoli so, da:
obiskuje pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
mu šola zagotavlja enakopravno obravnavo ne glede na spol, raso ali etično pripadnost, veroizpoved, socialni status
družine in druge okoliščine,
šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico
do zasebnosti in drugačnosti,
mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,
dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev in šolskega parlamenta,
sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih,
mu šola v primeru spora z drugim učencem ali učiteljem omogoči reševanje nesoglasij,
mu šola v primeru povzročene škode omogoči restitucijo.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V ŠOLI
V vseh medsebojnih stikih moramo vsi spoštovati temeljna pravila bontona, šolske in razredne dogovore. Prijaznost, spoštljivost
in prevzemanje odgovornosti so naša glavna vodila v medsebojnih odnosih, ki veljajo za vse udeležence vzgojnoizobraževalnega procesa (učence, učitelje in starše). Pravila obnašanja in ravnanja so objavljena v prostorih šole (LCD, hodniki,
učilnice in na spletni strani šole).

1. SPLOŠNA PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
Vse učence in delavce na šoli spoštujemo tako, kot želimo, da drugi spoštujejo nas.
Do drugih smo vljudni, spoštljivi ter upoštevamo njihova mnenja.
Spore rešujemo na miren in učinkovit način.
Učenci, delavci šole in starši se primerno vedejo: pozdravijo, se zahvalijo, se opravičijo, ne uporabljajo kletvic ter neprimernih
izrazov ter se obnašajo po bontonu.
Učenci so v šoli spodobno oblečeni. Oblačila naj ustrezajo prostoru, vremenu in dogodku ter času dogajanja.

73

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b lja n i

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Učenci v šoli vse odrasle vikajo.
Vsi zaposleni na šoli in starši so zgled učencem.
Starši in učitelji se medsebojno spoštujejo in pozitivno sodelujejo v korist otroka.
V šoli, šolski okolici in na dnevih dejavnosti ni dovoljeno fotografiranje in snemanje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole
brez njihovega soglasja.
Učenci s statusom športnika ali kulturnika so deležni pravic, ki se določijo individualno na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih
obveznosti.
V šoli in na šolskem področju je prepovedano fizično, psihično, spolno in besedno nasilje nad in med učenci ter delavci šole.
Prepovedano je izsiljevanje ter grožnje namenjene vrstnikom ali delavcem šole.
V šolo je prepovedano prinašanje in uporaba pirotehničnih in drugih eksplozivnih sredstev ter nevarnih predmetov.
V šoli in okolici šole je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drugih nevarnih in prepovedanih substanc ter njihovo
preprodajanje.
Starši se kulturno in nenasilno obnašajo do učiteljev in drugih zaposlenih na šoli ter se o njih, zlasti pred otrokom, spoštljivo
izražajo. V odnosu med učiteljem in otrokom pristopijo s pozitivnim namenom, da se poišče skupna rešitev.
Učitelji in drugi zaposleni na šoli se spoštljivo izražajo pred otrokom o njegovih starših, njihov odnos do staršev pa mora biti
spoštljiv in nenasilen.

2. PRAVILA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Starši in učenci morajo poskrbeti za pravočasen prihod v šolo – 10 minut pred pričetkom prve ure pouka po urniku.
Učitelji morajo biti na delovnem mestu 15 minut pred svojo prvo obveznostjo in ostanejo na delovnem mestu še najmanj 15
minut po zaključku svoje zadnje obveznosti.
Učenci redno prinašajo šolske potrebščine, poslušajo razlago in navodila, izvajajo zastavljene naloge, pišejo domače naloge in
opravljajo tudi druge obveznosti, ki jih zahteva učitelj določenega predmeta.
Učenci ne motijo pouka in ostalih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
Naloge rediteljev v razredu so: brisanje table med in po končani uri, javljanje odsotnosti učencev in drugih sprememb v oddelku,
pospravljanje učilnice po pouku, skrb za urejenost učilnice in javljanje odsotnosti učitelja. Reditelja v oddelku oz. skupini določi
učitelj, ki oddelek oz. skupino poučuje.
V primeru izostankov učenci poskrbijo, da nadoknadijo učno snov. Za učence nižjih razredov za to poskrbijo starši po navodilih
učitelja. Kadar otrok ne razume snovi, je na svojo pobudo ali na priporočilo učitelja dolžen obiskati dopolnilni pouk.
Učenci redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
V šolskih prostorih morajo biti učenci obuti v šolske copate, v telovadnici so lahko obuti tudi v čiste športne copate.
Šolskih prostorov učenci ne zapuščajo v copatih.
Če učitelja ni k uri, reditelj pet minut po začetku ure to sporoči tajnici ali pomočnikoma ravnatelja.
V telovadnici so učenci vedno z učiteljem športne vzgoje oziroma z učiteljem, ki jih le to poučuje. Upoštevajo navodila za varno
vadbo in za varnost v garderobah. Učenci telovadijo vedno v športni opremi, garderobe pa zapustijo čiste in urejene.
Uporaba mobilnih telefonov, glasbenih in drugih predvajalnikov med vzgojno-izobraževalnim delom ni dovoljena.
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V času pouka učenec ne sme uživati hrane in žvečiti žvečilnih gumijev. Žvečilni gumi učenec pred poukom obvezno vrže v koš za
smeti.
Učenci po končanem pouku odidejo domov in se ne zadržujejo v prostorih šole.
Učenci vključeni v OPB (organizirano podaljšano bivanje) so prednostno upravičeni do uporabe šolskih igrišč in igral od 12.00 do
16.40 ure.

3. PRAVILA VEDENJA NA DNEVIH DEJAVNOSTI
Na vseh organiziranih dnevih dejavnosti izven šole (športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, tabori, šole v naravi, prireditve
itd.) učenci upoštevajo splošna pravila lepega vedenja ter se ravnajo po navodilih učiteljev, spremljevalcev in zunanjih izvajalcev
dejavnosti.
Dnevi dejavnosti so sestavni del rednega pouka, zato je udeležba obvezna. Če učenci že vnaprej vedo, da bodo zaradi
opravičljivega razloga odsotni, razredniku predhodno prinesejo opravičilo. Za plačljive dejavnosti je potrebno načrtovano
odsotnost javiti razredniku vsaj tri dni pred izvedbo, sicer mora učenec zaradi neupravičene odsotnosti na dnevih dejavnosti
poravnati vse stroške, ki nastanejo zaradi neudeležbe. Na dan izvedbe dejavnosti je potrebno nenačrtovano odsotnost učenca
sporočiti v tajništvo šole do pol ure pred odhodom oz. najkasneje do 7.30, sicer mora učenec plačati avtobusni prevoz na
dejavnost in v naprej kupljene vstopnice.
Vedenje učencev mora biti primerno glede na kraj obiska in ne sme kvariti ugleda šole. Strogo prepovedano je zapuščanje svoje
skupine brez vednosti učitelja spremljevalca in vsakršno vedenje, ki ogroža varnost učenca ali drugih. Učenci morajo imeti
primerna oblačila in obutev glede na dejavnost in navodila vodje dejavnosti. Če bi udeležba učenca na dejavnosti zaradi
neustrezne opreme po mnenju vodje dejavnosti utegnila ogroziti njegovo varnost, učenec ostane v šoli, zanj pa se organizira
nadomestni vzgojno-izobraževalni proces.
V primeru organiziranega prevoza učenci poskrbijo za čistočo avtobusa in pospravijo za seboj. Med vožnjo ne uživajo hrane in
pijače. Morebitno namerno povzročeno materialno škodo poravnajo starši učenca (več učencev).

4. PRAVILA VEDENJA MED ODMORI
Krajši (petminutni) odmori med urami so namenjeni opravljanju osebnih potreb (odhod na stranišče, pitje vode ipd.), pripravi
na naslednjo šolsko uro in prehajanju iz razreda v razred.
Daljši odmor (rekreativni odmor in odmor za malico) je namenjen malici in sprostitvi. Prav tako je namenjen opravljanju osebnih
potreb in pripravi na naslednjo šolsko uro.
Učenci med odmori ne smejo zapustiti šole ali šolskega okoliša z namenom odhoda domov ali v trgovino. Med odmori je
prepovedana uporaba rolk, rolerjev, čevljev s koleščki in vseh prevoznih sredstev.
V času odmorov učenci po hodnikih in stopnicah ne tekajo in ne ležijo. Prav tako ne sedajo po ograjah in se po njih ne drsajo.
Hodijo umirjeno in se držijo desnega pravila.
Vsi učenci pazijo na red in čistočo na hodnikih in straniščih. S papirjem, vodo in elektriko ravnajo varčno. Na straniščih se ne
zadržujejo dlje, kot je to potrebno.
V avli so za učence garderobne omarice, ki so namenjene odlaganju obleke in obutve. Učenci skrbijo za njihovo urejenost in za
ključe svoje garderobne omarice ter ne brskajo po tujih omaricah.
Za varnost na hodnikih skrbijo vsi učitelji in drugi zaposleni na šoli, še zlasti dežurni. Učenci in obiskovalci morajo upoštevajo
njihova navodila in navodila dežurnega učenca.
Učenci predmetne stopnje uporabljajo le straniščne prostore, ki so namenjeni učencem predmetne stopnje. Učenci, ki imajo
pouk na hodniku A ali na hodniku B, uporabljajo tamkajšnje straniščne prostore.
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5. PRAVILA VEDENJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI
V šolski knjižnici se obnašamo kulturno.
V knjižnici učenci:
samostojno iščejo knjige ali prosijo za pomoč in nasvet knjižničarko,
pomagajo mlajšim učencem pri iskanju knjig,
uživajo ob branju knjig, časopisov in revij,
tiho govorijo in ne motijo ostalih obiskovalcev,
pišejo domače in seminarske naloge in se učijo,
uporabljajo računalnik v skladu s pravili knjižnice,
tiho igrajo družabne igre, ki jih po končanem igranju pospravijo,
rešujejo knjižne uganke,
si ogledujejo različne razstave,
po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole, se pogovarjajo o prebranih knjigah za bralno značko.
V knjižnici se ne sme:
kričati, preklinjati, vpiti ali se glasno pogovarjati, zlasti od 13.30 do 14.30, ko je »URA TIŠINE«,
žaliti in motiti ostalih uporabnikov,
tekati, se skrivati, odpirati oken, razmetavati stolov, knjig po policah, uničevati razstavljenih predmetov, igrač in
družabnih iger,
uporabljati računalnikov brez vednosti knjižničark,
uporabljati knjižničarkinega računalnika in hoditi za izposojevalni pult,
uporabljati mobilnih telefonov,
prinašati hrane in pijače.
Kdor kljub opozorilu knjižničark ne upošteva knjižničnega reda, mora za tisti dan zapustiti šolsko knjižnico. Prepoved obiska ŠK
lahko traja tudi dlje, vendar ima v tem primeru bralec pravico do običajne izposoje gradiva in pogovora o prebranih knjigah za
bralno značko.
Šolska knjižnica je naša. Potrudimo se, da se bomo v njej počutili prijetno in varno.

6. PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI
V jedilnici se obnašamo kulturno.
Za vsak organiziran obrok je treba zagotoviti ustrezen čas, da učenci ne hitijo pri jedi, in okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do
prehranjevanja (umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor in postrežba, ustrezen način postrežbe).
V jedilnici je v času obrokov dežurni učitelj. Učenci so dolžni upoštevati opozorila dežurnega učitelja.
Učenci so dolžni poskrbeti za ustrezno higieno rok.
Med prehranjevanjem se ne moti sošolcev.
V jedilnici se pogovarja umirjeno in kulturno.
S hrano se ne obmetava, temveč se z njo ravna spoštljivo.
K malici in h kosilu učenci praviloma prihajajo v spremstvu učitelja.
V času kosila je dovoljen vstop v jedilnico le učencem, ki so naročeni na kosilo. Učenci, ki niso naročeni na šolsko kosilo, lahko
prinesejo v jedilnico svojo hrano, vendar le-ta ne sme vsebovati sladkarij ali druge neprimerne hrane. V jedilnico učenci vstopajo
brez šolskih torb, ki jih pustijo v garderobi ali v zato namenjenih predalnikih.
Na malico in kosilo učenci čakajo v vrsti in se ne vrivajo.
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Po obroku vsak učenec za seboj pospravi.
Na kosilo učenci prihajajo z izkaznico. Če učenec kartico pozabi ali izgubi, gre v tajništvo po listek za malico ali kosilo. Za
izgubljeno ali uničeno izkaznico je potrebno poravnati stroške za izdelavo nove.
V jedilnico učenci prihajajo v šolskih copatih.
Iz jedilnice učenci ne odnašajo hrane.
V jedilnici učenci in zaposleni ne uporabljajo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.

7. PRAVILA DEŽURSTVA UČITELJEV IN UČENCEV
7.1 Dežurstvo učiteljev
Za red v šolskih prostorih med odmori skrbijo dežurni učitelji in drugi delavci šole. Vsi učenci in obiskovalci morajo upoštevati
njihova navodila in navodila dežurnega učenca.
Dežurstvo učiteljev vključuje jutranje dežurstvo, dežurstvo v odmorih in dežurstvo med kosilom. Praviloma dežurajo vsi
strokovni delavci šole po razporedu. Učitelji upoštevajo razpored dežurstev in dežurstva vestno ter redno opravljajo.
Učenci opozorijo dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in pravili šole. Učenci obvestijo dežurne učitelje
ali vodstvo šole tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.
7.2 Dežurstvo učencev pri glavnem vhodu
Naloge dežurnih učencev opravljata vedno dva učenca.
Mesto dežurnih učencev je v avli pri glavnem vhodu, kjer sta lahko prisotna le 2 učenca.
Učenci so dežurni vsak dan, ko poteka pouk. Dežurstvo se začne ob 7.30, ko učenca v tajništvu prevzameta opremo, in konča ob
13.50 – po končani 6. šolski uri, ko opremo tudi vrneta.
Dežurna učenca ne smeta izostati od napovedanega ustnega in pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja. O zamenjavi se
predhodno dogovorita z razrednikom.
Dežurajo učenci predmetne stopnje po presoji razrednika.
Kadar starši ali drugi obiskovalci pridejo v šolo, se javijo pri dežurnih učencih, ki jih napotijo v tajništvo. Med poukom naj starši
ne motijo otrok in učiteljev, če ni to nujno potrebno.
Naloge dežurnih učencev:


zapiranje vhodnih vrat ob 8.25 in 10.35 na obeh straneh šole



pospravljanje avle, sedežne garniture in garderobe (kot npr. sesanje pod paletami, pobiranje smeti, postavljanje
blazin na svoje mesto, …) ob 8.30 ter po glavnem odmoru ob 11.00



sprejem obiskovalcev, zapis v listo obiskovalcev in pomoč pri usmerjanju obiskovalca k iskani osebi



vračanje vozičkov za malico v kuhinjo ob 10.20 (1. in 2. razred)



razvoz, dostava in vračanje vozičkov za kosilo po navodilih kuhinje



vedenje v skladu s pravili šole



nudenje pomoči učitelju, kadar sta naprošena.
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Dežurna učenca ne smeta uporabljati elektronskih naprav, razen šolskega telefona v namene šole.
Učenci so dolžni upoštevati navodila dežurnih učencev.
Dežurstva učencev na POŠ Notranje Gorice ni. Obiskovalci prihajajo v šolo le ob predhodni najavi. Svoj prihod javijo v zbornici
šole.

7.3 Dežurstvo učencev v jedilnici
Pri kosilu dežurata 2 učenca istega razreda predmetne stopnje. Seznam pripravi razrednik oz. razredničarka, ki ga posreduje
vodji šolske prehrane v naprej.
Dežurstvo se začne ob 12.15. Dežurni učenci končajo z delom, ko večina učencev zapusti jedilnico. Dežurstvo se
konča najkasneje ob 14.15.
Dežurni učenec je lahko učenec, ki na dan dežuranja 6. uro nima pouka izbirnega predmeta oziroma dopolnilnega pouka.
Oba dežurna učenca spodbujata ostale učence h kulturnemu prehranjevanju in pospravljanju posode ter izpirata posodo.
Po končanem dežuranju sta dežurna učenca upravičena do brezplačnega kosila.

8. ODGOVOREN ODNOS DO ŠOLSKE IN TUJE LASTNINE
Namerno ali nenamerno se ne uničuje šolske in tuje lastnine.
Skrbi se za urejenost učilnic ter drugih šolskih prostorov.
Škodo, ki jo učenec povzroči namerno, mora poravnati sam oziroma jo poravnajo njegovi starši.
Odtujitev in skrivanje tujih predmetov ni dovoljeno.

9. ODGOVORNOST ZA OSEBNO LASTNINO
Za osebno lastnino odgovarjajo učenci in delavci šole sami.
V garderobnih omaricah se ne pušča denarja in vrednejših stvari.
Šola za dragocenosti, puščene brez nadzora, ne odgovarja.
Vrednejše najdene predmete se hrani v tajništvu šole (denarnice, ključe, ure …).
Mobilni telefoni in druge elektronske ter tehnične naprave morajo biti med poukom izključene. Za nujne klice je na voljo telefon
v tajništvu.

VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI ZA PREPREČEVANJE KRŠITVE PRAVIL
Vzgojni ukrepi se izvedejo, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ali drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi
ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev, ki jih določajo 5. do 13. člen in 50. do 57. člen Zakona o osnovni šoli. Vzgojni ukrepi se
uporabljajo, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne
dejavnosti. Namenjeni so zaščiti pravic učencev, učiteljev in staršev, vzdrževanju pravil in dogovorov ter upoštevanju obveznosti.
Vzgojni ukrep je za učenca in njegove starše obvezujoč.
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Učenec krši pravila, če:
izvaja verbalno, fizično ali psihično nasilje nad učencem, učiteljem, drugim delavcem šole ali drugo osebo,
spolno nadleguje učence in delavce šole,
izsiljuje druge učence in delavce šole,
krade lastnino šole, lastnino drugih učencev, delavcev šole ali obiskovalcev,
ogroža življenje in zdravje učencev in delavcev šole,
ponavlja istovrstne kršitve dolžnosti, ne upošteva pravil obnašanja in ravnanja v šoli,
namerno moti pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti v šoli,
namerno poškoduje šolsko lastnino, lastnino drugih učencev, delavcev šole in obiskovalcev,
uničuje uradne dokumente, jih popravlja ali ponareja,
v šolo prinaša, ponuja, prodaja ali napeljuje na uživanje alkohola in drugih nevarnih in prepovedanih substanc,
v šolo prinaša ali uporablja pirotehnična in druga nevarna sredstva,
krši hišni red ali pravila šolskega reda.

10. VZGOJNI UKREPI
Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, ponavlja kršitve ali krši pravila, lahko šola učencu izreče vzgojni ukrep.
Vzgojni ukrep se oblikuje kot:
ustna zahteva učitelja,
sklep razrednika, šolske svetovalne službe, ravnatelja ali učiteljskega zbora,
dogovor med šolo in starši o določenem skupnem ravnanju,
obveza učenca po določenem ravnanju,
druga primerna oblika.
Učencu so lahko izrečeni naslednji vzgojni ukrepi:
ustno opozorilo učencu in presedanje, če za to obstajajo možnosti;
zadržanje učenca po pouku, da učitelj opravi razgovor o problemu oz. pripravi zaposlitev za učenca; učitelj po svoji
presoji glede na vrsto in težo kršitve obvesti starše, na razgovor lahko povabi tudi starše, razrednika in svetovalno
službo;
izločitev motečega učenca iz oddelka ali skupine;
povečanje nadzora nad učencem;
pogostejši prihodi staršev v šolo – tedenski kontakti s starši;
povabilo staršev na razgovor v razširjeni skupini (svetovalna služba, ravnatelj, drugi starši);
naložitev opravljanja koristnega dela;
povrnitev povzročene škode;
prepoved zadrževanje v šolski knjižnici, omogočena mu je samo izposoja gradiv;
prepoved zadrževanja v jedilnici, omogočeno mu je samo obedovanje;
ukinitev celodnevnega dežuranja;
ukinitev nekaterih ali vseh pravic, ki izhajajo iz statusa športnika ali kulturnika, učencu, ki si je pridobil status športnika
ali kulturnika ter krši določila Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti;
prepoved udeležbe npr. na ekskurzijah, dnevih dejavnosti, v šoli v naravi,… – se nadomesti z dejavnostmi na šoli;
izročitev elektronskih naprav, nedovoljenih sredstev in predmetov;
napotitev v poseben prostor, kjer učenec samostojno nadaljuje delo ob spremstvu dežurnega učitelja (v nadaljnjem
besedilu modra soba).
-

ali kakršenkoli ukrep, ki se zdi primeren strokovnemu delavcu
- in drugi vzgojni ukrepi, ki izhajajo iz teh pravil;

Kršitve pravil in vzgojni ukrepi se dokumentirajo kot zabeležke, zapisi v mapi učenca in mapi oddelka, zapisi strokovnih služb ali
organov šole, kot sklepi v zapisnikih učiteljskega zbora. O vzgojnem ukrepu so starši obveščeni s strani strokovnega delavca.
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11. VZGOJNI OPOMIN
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole
in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Vzgojni opomin šola izreče za kršitve, ki so bile storjene v času pouka, v dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblik vzgojnoizobraževalnega dela ter pri dejavnostih, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in
drugih aktih šole. V posameznem šolskem letu lahko učiteljski zbor izreče učencu vzgojni opomin največ trikrat. Če je bil učencu
izrečen drugi vzgojni opomin v šolskem letu, mora šola obvestiti starše o tem, da lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem
opominu prešola na drugo šolo brez njihovega soglasja. Če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub
izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
se prične postopek prešolanja.
Če učenec po izrečenem drugem vzgojnem opominu še vedno krši pravila, je možna premestitev v drug oddelek. Na pobudo
razrednika in ob predhodni pridobitvi mnenja šolske svetovalne službe razredni učiteljski zbor odloča o premestitvi učenca. S
sklepom razrednega učiteljskega zbora razrednik seznani starše premeščenega učenca.
2.1 Individualizirani vzgojni načrt
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izreka opomina pripravi
individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.
Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca.
Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta.
2.2 Prešolanje na drugo šolo
V skrajnem primeru je posledica treh izrečenih vzgojnih opominov premestitev učenca na drugo šolo – s soglasjem ali brez
soglasja staršev. Če sledi prešolanje brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi
mnenje Centra za socialno delo ter soglasje šole, na katero bo učenec prešolan. Glede na okoliščine pa si šola pridobi tudi mnenje
drugih inštitucij.
Za učenca, ki se bo prešolal na drugo šolo, individualiziran vzgojni načrt pripravi ta šola.
2.3 Postopek izrekanja vzgojnih opominov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strokovni delavec šole poda razredniku obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina. Predlog za vzgojni opomin
lahko pripravi tudi razrednik sam glede na zapise kršitev v mapi učenca.
Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, ter katere
vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola predhodno že izvedla.
Razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca,
če se starši ne udeležijo pogovora.
Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru.
Celotni učiteljski zbor glasuje za izrek vzgojnega opomina. Izrek opomina je potrjen, če je za glasovala večina prisotnih
pedagoških delavcev.
Razrednik pošlje staršem obvestilo s povratnico za seznanitev z izrečenim vzgojnim opominom. En podpisan izvod zadrži
šola. Če starši nočejo podpisati prejema vzgojnega opomina, razrednik naredi zabeležko.
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi
individualizirani vzgojni načrt. Svetovalna delavka spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta.
O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina svetovalna delavka vodi zabeležke.
Izrek vzgojnega opomina razrednik zabeleži v mapo vzgojnih opominov ter vanjo vloži izvod vzgojnega opomina, s katerim
so starši seznanjeni.
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12. UKREPANJE IN OBRAVNAVA RAVNANJ V PRIMERU KRŠENJA PRAVIL
3.1 Kršitve pravil
3.1.1.

Zanemarjanje šolskih obveznosti (domače naloge, športna oprema, učni pripomočki in potrebščine)

Učitelj učenca po pouku zadrži v šoli, da naredi domačo nalogo ali dodatno nalogo – napiše spis ali pripravi predstavitev na
določeno temo. Učitelj o zadržanju obvesti starše. Če se učenec kljub dogovoru ne udeleži dela po pouku, se o tem obvesti
starše.
Če učenec ne prinaša učnih pripomočkov, potrebščin, športne opreme, se učitelj pogovori z učencem. Ob nadaljnjem prihajanju
k pouku brez ustreznih pripomočkov učitelj o tem obvesti razrednika, starše. Učitelj o nadaljnjih ukrepih obvesti starše.
Učitelj učenca nauči voditi dnevnik obveznosti.
Če se kršitev ponavlja, lahko učitelj učenca vpraša in ustno oceni.

3.1.2.

Zamujanje k pouku

Če učenec zamudi uro, se opraviči učitelju, ki v dnevnik zapiše, koliko učne ure je zamudil. Razrednik po razgovoru z učiteljem
in učencem odloči, ali bo zamudo opravičil ali ne.

3.1.3.

Uživanje hrane (razen pri praktičnih vajah pri GOS, SPH in NPH) ter žvečenje žvečilnih gumijev med poukom

Učitelj učenca opozori, da hrano pospravi ali žvečilni gumi vrže v smeti.
Ob neupoštevanju opozoril učitelja, mora učenec opraviti dodatno delo v dogovoru z učiteljem.
Učitelj lahko učenca zaradi motenja pouka pošlje v modro sobo.
3.1.4.

Prepisovanje pri pisnem ocenjevanju znanja

Učitelj opomni učenca.
Če učenec prepisuje, mu učitelj vzame test, zapiše nanj opombo, da je učenec prepisoval, in ga oceni.
3.1.5.

Motenje sošolcev pri pisnem ocenjevanju znanja

Učitelj opomni učenca.
Če učenec kljub opozorilu učitelja nadaljuje z motenjem sošolcev, učitelj učenca presede.
Če zgornji ukrep ni uspešen, učitelj vzame njegov test in ga oceni.
Učitelj lahko učenca zaradi motenja pouka pošlje v modro sobo.
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Uporaba elektronskih naprav, vključno z napravami za avdio in video snemanje, v času trajanja vzgojnoizobraževalnega procesa (tudi med odmori in na dnevih dejavnosti)

V šoli in v času trajanja vzgojno-izobraževalnega procesa (tudi med odmori in na dnevih dejavnosti) je prepovedana uporaba
elektronskih naprav brez dovoljenja učitelja.
Če učenec napravo kljub prepovedi uporablja, jo je dolžan na zahtevo izročiti strokovnemu delavcu šole. Naprava se odnese v
tajništvo, kjer se shrani v kuverto, dokler ponjo ne pridejo starši. O izročitvi se napravi zaznamek, starši pa ob prevzemu
podpišejo, da so napravo prevzeli.
Ko učence trikrat krši pravilo, se mu dodeli dodatni vzgojni ukrep.
3.1.7.

Nespoštljiv odnos do učencev in delavcev šole

Učitelj učenca opozori na nespoštljivo vedenje, se z njim pogovori in od njega zahteva, da se opraviči ter opravi koristno delo
po presoji učitelja.
3.1.8.

Zadrževanje v drugih prostorih šole, ko je organizirano varstvo vozačev oziroma čakajočih na naslednjo
šolsko uro v za to namenjenih učilnicah

Učitelj ustno opozori učenca, ki se neupravičeno zadržuje v šoli, ter o tem obvesti starše.
Učenec opravi dodatno delo v dogovoru z učiteljem.
3.1.9.

Zadrževanje v šoli po pouku ali pred poukom

Učitelj ustno opozori učenca, ki se neupravičeno zadržuje v šoli, ter o tem obvesti starše.
Učenec opravi dodatno delo v dogovoru z učiteljem.
3.1.10.

Zanemarjanje dela reditelja

Učitelj učencu podaljša delo reditelja.
3.1.11.

Neprimerno ravnanje s hrano med malico in kosilom

Učitelj učencu podaljša rediteljske obveznosti, mu dodeli dodatno delo v jedilnici ali začasno prepove dodatno malico ali
dodatno kosilo.
En teden je učenec zadnji v vrsti pri kosilu oziroma malici.
Učenec razredniku pomaga pri pripravi razredne ure na temo odnos do hrane ali pomaga v jedilnici.
Razrednik obvesti starše o obnašanju njihovega otroka med malico ali kosilom.
3.1.12.

Neprimerno vedenje med odmori, pred in po pouku (ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih - tekanje
po hodnikih in lovljenje, skrivanje po straniščih, zadrževanje v garderobah, uporaba rolk/skirojev na
hodniku)

Če učenec ne upošteva pravil, ostane ob dežurnem učitelju ves čas odmora. Če učenec z neprimernim vedenjem nadaljuje, ga
dežurni učitelj vpiše v zvezek »Vedenje med odmori, pred in po pouku« in o tem obvesti razrednika. Po 3-kratnem vpisu
razrednik obvesti starše o neprimernem vedenju učenca med odmori, sam ali v sodelovanju s šolsko svetovalno službo, pa
pripravi za učenca vzgojni ukrep in z njim seznani starše.
Učitelj lahko učencu začasno prepove prosto gibanje med odmori, učenec dobi zadolžitev – koristno delo med odmori …

82

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b lja n i

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Ukrepanje učenca:
dežurnemu učitelju pomaga vzpostaviti red.

3.1.13.

Neprimerno vedenje v jedilnici (vrivanje v vrsto med malico in kosilom, neprimeren odnos do učencev in
zaposlenih, neupoštevanje opozoril učiteljev)

Učitelj učenca prestavi na zadnje mesto v vrsti pri malici ali kosilu, ga dodatno zaposli v jedilnici ali mu začasno prepove dodatno
malico ali dodatno kosilo.
Če učenec ne upošteva pravil obnašanja v jedilnici in opozoril ter navodil učitelja, mora zapustili jedilnico.
Pri ponavljajočem se neprimernem vedenju učenca v jedilnici med kosilom dežurni učitelj o tem obvesti razrednika ter
svetovalno službo. Razrednik obvesti starše, da se bo ob nadaljevanju neprimernega vedenja učencu za določen čas ukinila
pravica do šolskega kosila. V kolikor se neprimerno vedenje nadaljuje, se ob soglasju staršev, učencu za določen čas ukine pravica
do kosila.

3.2 Hujše kršitve pravil
Motenje pouka in neprimerno vedenje na dnevih dejavnosti
Dolžnost učenca je, da ostalih učencev in delavcev šole ne moti pri pouku oziroma njihovem delu.
Učitelj učenca ali skupino učencev, ki motijo pouk, poskuša najprej motivirati za sodelovanje in preprečiti nadaljnje motenje
pouka. Če pri tem ni uspešen, učenca opozori na oddelčna pravila vedenja ter ga opomni, da bo moral v primeru nadaljnjega
motenja zapustiti razred.
Če moteči učenec kljub opozorilu nadaljuje z motenjem, ki otežuje delo učitelja in onemogoča učenje drugih učencev, se
učenca pošlje v modro sobo. Učitelj kasneje preveri učenčevo delo.
Učitelj, ki je dežuren v modri sobi, se pogovori z učencem in neprimerno vedenje ter zapisnik pogovora zapiše na poseben
obrazec, ki ga izroči razredniku učenca.
Po presoji učitelja se o tem obvesti starše.
Če je učenec zaradi motenja pouka trikrat izločen iz razreda, se mu izreče vzgojni ukrep po dogovoru z razrednikom in šolsko
svetovalno službo. Po dogovoru z razrednikom ali šolsko svetovalno službo se mu lahko izreče restitucija.
Če učenec moti pouk tako, da ne upošteva navodil v času vzgojno izobraževalnega dela in je zaradi tega lahko ogrožena
njegova varnost ali varnost drugih učencev, lahko šola učencu prepove udeležbo na dnevih dejavnosti, šoli v naravi … Zanj se
organizira nadomestno delo v šoli.
Če učenec z neprimernim vedenjem in obnašanjem moti delo in vzgojno-izobraževalni proces na dnevih dejavnosti, se poveča
učiteljev nadzor. Šola lahko učencu prepove obisk naslednjega dneva dejavnosti izven šole ter mu zagotovi nadomestno
dejavnost v šoli. Če učenec na dnevih šole v naravi ogroža varnost, se njegovo bivanje prekine. Starši poskrbijo za učenčev
odhod domov.
Zadolžitve učenca:
- nudi medvrstniško pomoč,
- opravi koristno delo po presoji učitelja,
- sprejme zaposlitev med odmorom,
- pomaga razredniku pri pripravi razredne ure,
- izvede drugo zadolžitev po presoji razrednika in/ali svetovalne službe.
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Pretep, ki ima za posledico fizično poškodbo ali obstaja sum, da je do poškodbe prišlo
Učitelj ali druga odrasla oseba, ki prvi opazi pretep, takoj poseže med sprta učenca in ju primerno loči. Če kdorkoli potrebuje
pomoč, mu je dolžan pomagati vsak delavec šole ali druga oseba, ki je v bližini.
Če med pretepom v bližini ni učitelja ali drugega delavca šole, so učenci očividci dolžni nemudoma poklicati na pomoč najbližjo
odraslo osebo.
V primeru poškodbe učenca, učitelj ali druga odrasla oseba poskrbi za poškodovanega učenca. Če je potrebna zdravniška oskrba,
strokovni delavec šole obvesti starše in počaka ob poškodovanemu otroku do prihoda staršev oziroma v dogovoru z njimi poskrbi
za ustrezen prevoz do zdravstvene ustanove. V primeru, ko strokovni delavec šole presodi, da gre za hudo poškodbo ali da je
ogroženo otrokovo življenje, je šola dolžna poskrbeti za prevoz z reševalnim vozilom do ustrezne zdravstvene ustanove tudi brez
dogovora s starši. V takem primeru šola otroku zagotovi spremstvo strokovnega delavca.
Učitelj ali druga odrasla oseba o dogodku čim prej obvesti vodstvo šole, svetovalno službo in razrednike vpletenih ter sodeluje
pri razčiščevanju okoliščin dogodka.
O dogodku se izpolni zapisnik o poškodbi učenca (Priloga 3: Zapisnik o poškodbi učenca) ter se navedejo imena učencev in drugih
oseb, ki so bili priče dogodka. Zapisnik izpolni učitelj ali drug strokovni delavec, ki je bil prisoten ob dogodku. Zapisniki o
poškodbah se hranijo v tajništvu šole.
Razrednik ali vodstvo šole obvesti vse starše, katerih učenci so bili udeleženi pri dogodku, in se dogovori za razgovor.
Razrednik ali svetovalni delavec z obema udeleženima učencema ali učenci ločeno opravi razgovor ter jima/jim omogoči, da
povesta/povejo svoje mnenje o okoliščinah dogodka in o razlogih za spor. Učitelj ali druga odrasla oseba, udeležena učenca
oziroma učenci, ki so bili udeleženi v pretepu, zapišeta/zapišejo dogodek v obrazec o izrednem dogodku (Priloga 4 in 5: Zapisnik
o izrednem dogodku).
Razrednik ali svetovalni delavec se po potrebi še isti dan ali v najkrajšem času pogovori z učenci očividci; učenci napišejo izjavo
o videnju spora.
Vodstvo šole čim prej skliče sestanek strokovne skupine, ki jo sestavljajo razrednik, svetovalna služba in drugi strokovni delavci,
da se prouči teža dogodka. Na podlagi ugotovljenih dejstev se načrtuje nadaljnja obravnava dogodka ter nudenje potrebne
pomoči udeleženim. Strokovna skupina po potrebi predlaga oblike sodelovanja s starši oddelka.
V vseh primerih namerno povzročenih telesnih poškodb ravnatelj zaradi kaznivega dejanja obvesti pristojno policijsko postajo.
Če je potrebno, se v obravnavo in analizo dogodka vključijo tudi zunanje strokovne službe (Center za socialno delo, Svetovalni
center za otroke, mladostnike in starše …).
Zadolžitve učenca:
opraviči se in se še isti dan udeleži svetovalnega razgovora,
sodeluje pri pripravi svetovalnega programa z namenom izboljšanja komunikacije z vrstniki in nenasilnega
sodelovanja v medvrstniškem odnosu,
izvede drugo zadolžitev po presoji razrednika in/ali svetovalne službe.

Pretep brez poškodb in verbalno nasilje
Učitelj ali druga odrasla oseba, ki je prisotna ob pretepu ali verbalnem napadu, primerno situaciji loči oba ali več učencev.
Učitelj očividec ali druga odrasla oseba o dogodku obvesti vodstvo šole, razrednika ali svetovalno službo ter zapiše dogodek v
obrazec za izredne dogodke (Priloga 4 in 5: Zapisnik o izrednem dogodku). Strokovni delavec šole poskrbi, da se razreševanje
spora in umirjanje učencev ne odvija na hodniku ali v razredu pred ostalimi učenci, temveč v prostorih šolske svetovalne službe
ali v drugem ustreznem prostoru.
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Razrednik, šolska svetovalna služba ali strokovni delavec takoj po dogodku vodi razgovor z udeleženci v sporu tako dolgo, da se
učenca ali skupina učencev pomirijo, da ni več nevarnosti nadaljnjega fizičnega ali verbalnega obračunavanja ter da pride do
rešitve spora in skupnega dogovora obeh strani. Razrednik spremlja upoštevanje dogovora.
Šolska svetovalna služba skupaj z razrednikom oceni, ali udeleženi učenci potrebujejo nadaljnje svetovanje in spremljanje ter o
dogodku obvesti starše udeležencev in jih povabi na razgovor, da se dogovorijo za sodelovanje in spremljanje vedenja.
Zadolžitve učenca:
opraviči se in se še isti dan udeleži svetovalnega razgovora,
sodeluje pri pripravi svetovalnega programa z namenom izboljšanja komunikacije z vrstniki in nenasilnega
sodelovanja v medvrstniškem odnosu,
izvede drugo zadolžitev po presoji razrednika in/ali svetovalne službe.

Izsiljevanje učenca in grožnje
Učence se spodbuja, da v primeru, če jih kdo izsiljuje ali jim grozi ali če vedo, da je kdo izmed sošolcev žrtev izsiljevanja ali
groženj, takoj obvestijo starše, razrednika ali šolsko svetovalno službo.
Če so starši seznanjeni ali sumijo, da je njihov otrok žrtev izsiljevanja ali groženj, morajo to takoj sporočiti razredniku ali šolski
svetovalni službi.
Razrednik ali šolska svetovalna služba ločeno opravi razgovor z obema učencema ali skupino učencev z namenom, da se
izsiljevanje in grožnje takoj prenehajo. Na razgovor se povabi tudi starše učenca, ki je žrtev izsiljevanja in groženj in starše
učenca, ki izsiljuje, ter jih seznani z dogodkom. Skupaj sprejmejo dogovor o nadaljnjem spremljanju.
Razrednik o izsiljevanju obvesti ravnatelja, v hujših primerih ravnatelj obvesti tudi pristojno policijsko postajo.
Zadolžitve učenca:
opraviči se in opravi koristno delo po presoji učitelja,
napiše esej na temo dogodka,
odpove se ugodnostim (npr. ugodnostim, ki izhajajo iz statusa športnika ali kulturnika),
udeleži se svetovalnega pogovora,
pogovori se z učiteljem,
izvede drugo zadolžitev po presoji razrednika in/ali svetovalne službe.

Uničevanje in kraja šolske in tuje lastnine
Vsi učenci so dolžni skrbno paziti na svojo lastnino in spoštovati tujo.
Učitelj ali drug delavec šole, ki je prisoten ob uničevanju šolske lastnine, takoj posreduje in prepreči nadaljnje uničevanje, se z
učencem pogovori in zapiše zapisnik o dogodku z imenom učenca ali skupine učencev ter o tem obvesti razrednika in ravnatelja.
Če je uničevanju šolske lastnine priča učenec, o tem nemudoma obvesti razrednika ali vodstvo šole. V primeru, da je storilec
neznan, vodstvo šole izvede postopek ugotavljanja storilca za poškodovanje stvari in povzročene škode šoli. Če sošolci prikrivajo
storilca, nosijo posledice povzročene škode skupaj z njim.
Ravnatelj pokliče učenca ali skupino učencev na razgovor. Če ugotovi, da gre za namerno poškodovanje kot obliko vandalizma,
lahko o dogodku obvesti tudi pristojno policijsko postajo, še zlasti, če je bilo uničenje posledica namernega delovanja skupine
učencev.
Razrednik ali vodstvo šole obvesti o dogodku starše učenca ali skupine učencev. Vodstvo šole oceni škodo ter se s starši dogovori
za odpravo ali finančno poravnavo povzročene škode.
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V primeru kraje učenec obvesti razrednika, svetovalno službo ali vodstvo šole. Če razrednik v razgovoru z oškodovancem in
ostalimi učenci odkrije storilca, o tem obvesti njegove starše. Storilec ukradeno stvar vrne ali v celoti oziroma delno poravna
povzročeno materialno škodo.
Če krivca ni mogoče odkriti, razrednik obvesti vodstvo šole in po presoji tudi pristojno policijsko postajo.
Krajo osebnih predmetov na šoli morajo starši sami prijaviti na pristojno policijsko postajo.
Zadolžitve učenca:
vrne ukradeno stvar,
materialno škodo delno ali v celoti poravna.
Fizični ali verbalni napad na učitelja ali drugega delavca šole
Učitelj ali drug delavec šole, ki je s strani učenca doživel fizični ali verbalni napad, o tem obvesti vodstvo šole in dogodek zapiše.
Ravnatelj se o dogodku takoj pogovori z učencem in obvesti razrednika. Razrednik na razgovor pokliče starše učenca in šolsko
svetovalno službo.
Učitelj, ki je doživel napad, se v primernem času pogovori z učencem, da rešita nesporazum in se dogovorita za nadaljnje
sodelovanje.
V primeru hujših groženj, ravnatelj obvesti pristojno policijsko postajo in Center za socialno delo.
Zadolžitve učenca:
opraviči se in opravi koristno delo po presoji učitelja,
napiše esej na temo dogodka,
odpove se ugodnostim (npr. ugodnostim, ki izhajajo iz statusa športnika ali kulturnika),
udeleži se svetovalnega pogovora,
pogovori se z učiteljem,
izvede drugo zadolžitev po presoji razrednika in/ali svetovalne službe.

Nesreče v šolskem prostoru in na šolskem igrišču
Učitelj, ki vidi nesrečo ali je prvi na kraju dogodka, nudi prvo pomoč poškodovanemu. V primeru resnejše poškodbe se takoj
obvesti starše učenca in po dogovoru z njimi poskrbi za prevoz z reševalnim vozilom. V primeru, ko strokovni delavec šole
presodi, da gre za hudo poškodbo ali da je ogroženo otrokovo življenje, je šola dolžna poskrbeti za prevoz z reševalnim vozilom
do ustrezne zdravstvene ustanove tudi brez dogovora s starši. V takem primeru šola otroku zagotovi spremstvo strokovnega
delavca. O dogodku se obvesti tudi razrednika in vodstvo šole.
Učitelj ali drug strokovni delavec šole, ki je bil prisoten ob dogodku o poškodbi učenca obvezno izpolni zapisnik o poškodbi
učenca (Priloga 3: Zapisnik o poškodbi učenca) ter navede imena prič.
Če učitelj ali vodstvo šole ugotovi, da je do poškodbe prišlo namenoma ali zaradi malomarnosti druge osebe, o tem obvesti
pristojno policijsko postajo.
Uživanje, posedovanje, preprodaja ali ponujanje zdravil, nedovoljenih sredstev ali predmetov (droge, alkohol, cigarete,
pirotehnična sredstva, nevarni predmeti, šiša, poživila, vključno z energijskimi napitki; …) in vdihavanje
nevarnih snovi
V primeru, da učenec poseduje, uporablja ali ponuja drugim katerokoli od zgoraj navedenih nedovoljenih sredstev ali
predmetov, učenec ali vsak delavec šole o tem nemudoma obvesti vodstvo šole ali svetovalno službo.
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Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno posedovanje in uporaba zdravil učencu, ki ta zdravila potrebuje iz zdravstvenih
razlogov na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali soglasja staršev.
Vodstvo šole ali svetovalna služba takoj opravi razgovor z učencem, zadrži zasežene nevarne predmete in o tem obvesti starše
učenca.
V vseh primerih odkritja posedovanja ali prodaje droge na območju šole in okolišu šole ter posedovanja orožja ravnatelj
nemudoma obvesti pristojno policijsko postajo.
Spolno nadlegovanje in spolno nasilje
Vsak učenec ima pravico do telesne nedotakljivosti in spoštovanja osebne integritete.
V primeru, da je učenec fizično ali verbalno (opolzko govorjenje) nadlegovanje s strani vrstnika ali odrasle zaposlene osebe šole,
mora sam ali njegovi starši o tem takoj obvestiti razrednika, vodstvo šole ali šolsko svetovalno službo.
Razrednik ali svetovalni delavec takoj opravi razgovor s tistim, ki nadleguje. Učencu je potrebno jasno sporočiti kritiko njegovega
vedenja in mu prepovedati nadaljnje nadlegovanje. O tem mora razrednik ali svetovalna služba nemudoma obvestiti njegove
starše.
Če povzročitelj nadlegovanja ne preneha s svojim ravnanjem, se šola lahko poveže s pristojnimi strokovnimi institucijami.
Občasno ali strnjeno neopravičeno izostajanje od pouka
Če je učenec neopravičeno odsoten od ene do dveh ur, sledi ustno opozorilo razrednika.
Če je učenec neopravičeno odsoten tri ure, razrednik staršem pošlje obvestilo o neopravičeni odsotnosti učenca s povratnico.
Če je učenec neopravičeno odsoten od štiri do šest ur, razrednik staršem pošlje drugo obvestilo o neopravičeni odsotnosti
učenca s povratnico.
Če je učenec neopravičeno odsoten do devet ur, razrednik staršem pošlje zadnje obvestilo o neopravičeni odsotnosti učenca s
povratnico z opozorilom, da bo pri naslednji neopravičeni uri o izostankih obveščen Center za socialno delo. Učencu se izreče
vzgojni opomin.
Ukrepanje učenca:
sprejme koristno delo po presoji učitelja in ga opravi po pouku ali med odmorom.
3.2.11. Ponarejanje, spreminjanje in uničevanje uradnih listin in sporočil
Če učenec ponaredi, spremeni ali uniči uradno listino ali sporočilo, se mu izreče vzgojni ukrep. Z učencem razgovor opravi
razrednik, šolska svetovalna služba in po potrebi tudi ravnatelj, o tem pa se obvesti starše.
3.2.12. Prižiganje ognja, uporaba vžigalnika, vžigalic in drugih zažigalnih sredstev
Če učenec prižge ogenj, uporabi vžigalnik ali druga zažigalna sredstva, se mu izreče vzgojni ukrep. Z učencem razgovor opravi
razrednik, šolska svetovalna služba in po potrebi tudi ravnatelj, o tem pa se obvesti starše. Učenec mora omenjene predmete
izročiti prisotnemu strokovnemu delavcu.
3.2.13. Neupoštevanje navodil strokovnega delavca o izročitvi elektronske naprave
Če učenec elektronske naprave kljub navodilu delavca šole ne izroči, se mu izreče vzgojni ukrep. Z učencem razgovor opravi
razrednik, šolska svetovalna služba in po potrebi tudi ravnatelj, o tem pa se obvesti starše.
3.2.14. Neupoštevanje navodil strokovnega delavca
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V primeru neupoštevanja navodil učitelja učitelj učenca opozori. Če učenec kljub ponovnemu opozorilu navodila ne upošteva,
z njim opravi razgovor razrednik ali šolska svetovalna služba, po potrebi tudi ravnatelj.
Po potrebi se učencu izreče vzgojni ukrep.

ODSOTNOST UČENCEV OD POUKA IN OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Starši so dolžni odsotnost svojega otroka javiti po telefonu v tajništvo prvi dan odsotnosti.
Starši odsotnost svojega otroka od pouka opravičijo v petih delovnih dneh po prihodu otroka v šolo. Starši pisno opravičijo
odsotnost učenca z navedbo vzroka izostanka. Preko elektronske pošte starši lahko napovejo odsotnost učenca, vendar morajo
kljub temu tudi pisno opravičiti odsotnost v petih dneh po vrnitvi otroka v šolo.
Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa ne opravičijo odsotnosti, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove,
da sporočijo vzrok izostanka. Če starši ne sporočijo vzroka izostanka učenca, se šteje izostanke za neopravičene ure. Ne glede
na navedeno se upošteva opravičilo, ki ga starši predložijo po izteku petdnevnega roka, če za to obstajajo opravičljivi razlogi.
Če je učenec odsoten od posamezne ure, učitelj odsotnost zabeleži v dnevnik.
Razrednik je dolžan sproti pregledovati izostanke učencev in ustrezno ukrepati (se pogovoriti z učencem o vzrokih izostankov,
po treh neopravičenih urah obvestiti starše).
Učenec lahko zapusti šolo v času pouka samo v primeru, da starši predhodno pisno ali izjemoma telefonsko najavijo njegovo
odsotnost.
Za neopravičen izostanek se šteje vsaka odsotnost, ki ni bila napovedana oziroma za katero starši niso predložili opravičila. Če
je učenec odsoten brez opravičila, vzrok izostanka pa je takšne narave, da bi učenec potreboval pomoč in svetovanje, se
izostanek ne šteje za neopravičen.
Če je učenec neopravičeno odsoten do 9 ur, razrednik staršem pošlje zadnje obvestilo o neopravičeni odsotnosti učenca s
povratnico, z opozorilom, da bo pri naslednji neopravičeni uri o izostankih obveščen Center za socialno delo. Učencu se izreče
vzgojni opomin.
Učenec lahko največ pet dni v šolskem letu izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če izostanek vnaprej
pisno napovejo. Ti dnevi so lahko strnjeni ali v več delih. Prosti dnevi so namenjeni urejanju neodložljivih osebnih obveznosti,
predvsem pa preživljanju dopusta s starši, ki ga ne morejo preložiti na čas šolskih počitnic. Odsotnost do pet dni opraviči
razrednik.
Ravnatelj lahko na podlagi pisno obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
Na šoli skrbimo za zdravje in ne ogrožamo zdravja učencev in vseh zaposlenih na šoli. Osveščamo učence o škodljivosti in
posledicah kakršnihkoli zasvojenostih, o načinih iskanja ustrezne pomoči ter o primernih ustanovah, kjer bi le-to dobili. V te
namene šola organizira različne aktivnosti – delavnice, predavanja pri pouku kot tudi širše.
Šola v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami organizira redne zobozdravstvene in sistematične preglede, obvezne zdravniške
preglede za otroke, vpisane v 1. razred, ter cepljenja.
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ORGANIZIRANOST UČENCEV
13. ODDELČNA SKUPNOST
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Učenci oddelčne skupnosti predmetne stopnje imenujejo enega
predstavnika oddelka v šolski parlament.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti
in zavoda ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in reševanje problemov.
Vsaka oddelčna skupnost izdela oddelčna pravila.

14. ŠOLSKI PARLAMENT
Za uveljavljanje oddelčnih interesov se predstavniki oddelčnih skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev.
Šolski parlament sestavljajo učenci, po en izvoljeni predstavnik vsake oddelčne skupnosti od 6. do 9. razreda. Šolski parlament
učencev skliče ravnatelj zavoda najmanj enkrat v vsakem šolskem letu.
Učiteljski zbor, Svet staršev in Svet šole najmanj enkrat v šolskem letu obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so
jih le-ti oblikovali v šolskem parlamentu učencev.

KONČNE DOLOČBE
Pravila šolskega reda se objavijo na spletni strani šole. V tiskani obliki se hranijo v šolski zbornici na matični in podružnični šoli
ter v tajništvu šole.
S Pravili šolskega reda se seznanijo vsi učenci, delavci šole in starši.
Z začetkom veljavnosti teh Pravil prenehajo veljati Pravila šolskega reda, ki so bila sestavni del Vzgojnega načrta šole.
Pravila šolskega reda je sprejel Svet šole na seji dne 6.3.2013 in se začnejo uporabljati od 6.3.2013 dalje.

Predsednik Sveta šole

Kristijan Musek Lešnik

__________________

Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda je sprejel Svet Šole na seji dne 17.6.2014 in se začnejo uporabljati 1.9.2014.
___________________

Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda je sprejel Svet šole na seji dne 30.9.2014.
___________________

Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda je sprejel Svet šole na seji dne 1.3.2016 in se začnejo uporabljati 2.3.2016.
___________________
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Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda je sprejel Svet šole na seji dne 7.6.2016 in se začnejo uporabljati 8.6.2016.
-----------------------------Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda je sprejel Svet šole na seji dne 6.3.2019 in se začnejo uporabljati 7.3.2019.
-----------------------------Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda je sprejel Svet šole na seji dne 2.10.2019 in se začnejo uporabljati 3.10.2019.

PRILOGE
-

Priloga št. 1: Izjava o seznanitvi s Pravili šolskega reda, Vzgojnega načrta in Hišnega reda za prvošolce
Priloga št. 2: Izjava o seznanitvi s Pravili šolskega reda, Vzgojnega načrta in Hišnega reda
Priloga št. 3: Zapisnik o nezgodi – poškodbi učenca/ke
Priloga št. 4: Zapisnik o izrednem dogodku - učenci
Priloga št. 5: Zapisnik o izrednem dogodku - zaposleni
Priloga št. 6: List opažanj št. 1 v primeru motenja pouka – učitelji
Priloga št. 7: List opažanj št. 2 v primeru motenja pouka – učenci
Priloga št. 8: Obvestilo o vzgojnem opominu
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Datum: 25. 8. 2020

SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI
BOLEZNIMI IN PROTOKOLI ZA ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19
(Priloga hišnega reda)
Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi
proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:
Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (vsaj 1,5m) in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa;
Redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa;
V šolskih prostorih se maske uporabljajo v skladu z veljavnimi odloki vlade, navodili MIZŠ in priporočili NIJZ.
Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.
Splošnih higienski in preventivni ukrepi:
1. Seznanitev učencev s higieno rok, kašlja in kihanja poteka večkrat dnevno. V ta namen šola objavi plakate in drugo
gradivo.
2. Umivanje rok se izvaja večkrat dnevno in obvezno po vsaki uporabi toaletnega prostora, ob dotiku kljuke, pipe ali
ograje. V razredih, kjer ni tople vode, se poleg umivanja izvaja tudi razkuževanje rok. Za razkuževanje je odgovoren
učitelj, ki ima razkužilo na varnem mestu. Razkužilo se pri vhodih namesti na varno višino.
3. Učenci uporabljajo le tisti toaletni prostor, ki je v istem nadstropju kot matična učilnica.
4. Zaprti prostori se večkrat dnevno temeljito prezračijo, priporočeno po vsaki
uri (na stežaj odprta okna le v navzočnosti odrasle osebe).
5. V šolskih prostorih učenci, učitelji in drugi zaposleni in zunanji obiskovalci maske uporabljajo v skladu z veljavnimi
odloki vlade, navodili MIZŠ in priporočili NIJZ.
6. V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in z upoštevanjem vseh
potrebnih zaščitnih ukrepov (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).
7. Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo pred vstopom v šolo najaviti strokovnemu delavcu oz v tajništvu šole.
8. Govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike pridobivanja informacij starši praviloma opravijo po telefonu ali
preko računalniške povezave.
9. Vsi sestanki se praviloma izvajajo preko video sestankov. Izjeme so sestanki, kjer je zaradi reševanja problematike
potreben osebni pristopi. Ti se organizirajo z upoštevanjem vseh splošnih ukrepov in le za enega od staršev.
10. Organiziranje javnih ali skupinskih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. predstave, proslave, razstave, koncerti,
tekmovanja, treningi, vadbe…) je odsvetovana oz. se jih lahko izvede le ob zagotavljanju vseh varnostnih ukrepov
NIJZ.
11. Izvajanje dejavnosti klubov so dovoljene v času popoldanskem času in ob upoštevanju navodil NIJZ.
Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
POVEZAVE: Kaj lahko storim, da preprečim širjenje korona virusa?
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci
tev-sirjenja.pdf
Zdravstvene omejitve:
1. V šolo naj vstopajo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal).
2. Ob začetku šolskega leta so o zdravstvenih omejitvah obveščeni vsi starši.
Protokol vstopanja in izstopanja iz šole:
1. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo. Vsi ostali obiskovalci v šolo ne
vstopajo, razen, kadar je to nujno potrebno, najavljeno in evidentirano v tajništvu šole.
2. Učenci vstopajo skozi vhod, katerega so jim določili razredniki. Odidejo do garderobe in nato v učilnice. Zadrževanje v
garderobi ni dovoljeno. Za nadzor skrbijo dežurni delavci šole. Seznam dežurstev je objavljen na oglasni deski.
3. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila.
4. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku.
5. Starši otrok, ki so vključeni v OPB, se v anketi opredelijo, ob kateri uri bodo prihajali po svojega otroka, ki ga počakajo
pred šolo. V primeru zamude sporočijo zamik prihoda na Brezovici na 031 767 386 in v Notranjih Goricah na 031 279
468.
6. V času med 13.00 in 16.30 uro je pred vhodom v šolo dežurni delavec, ki pomaga usmerjati učence iz šole.
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Protokol izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa:
1. Strokovni delavci vodijo seznam (eAsistent) prisotnih pri obveznem in razširjenem programu.
2. Oddelek ima pouk le v eni učilnici in se ne seli, razen, ko je to potrebno zaradi izvajanja specifičnih učnih predmetov.
3. Sedežni red v učilnicah se ne spreminja. Če je mogoče, se zagotovi razdalja med učenci, ki naj znaša vsaj 1,5 metra.
4. Učitelj poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave učnih pripomočkov, gradiv in učil.
5. V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Zadrževanje na hodnikih šole ni
dovoljeno. Nadzor nad hodniki izvajajo dežurni delavci šole.
6. Na razredni stopnji učitelji vsaj enkrat dnevno v različnih časovnih zamikih organizirajo aktiven odmor za učence,
sprehode ali druge oblike sprostitve. Učitelji se vpisujejo v dnevno časovnico prehajanja iz razreda na določene
zunanje površine šole. Učenci 6. – 9. razreda med glavnim odmorom izmenjajoče odhajajo na izmenjajoče zunanje
površine skupaj z dežurnim učiteljem. Razpored površin in dežurnih učiteljev je objavljen na oglasni deski.
7. Gibanje po šoli določajo talne oznake – pravilo gibanja po desni strani.
8. Priporoča se uporaba učilnice na prostem. Evidenca uporabe se vodi preko aplikacije.
9. Pri uporabi zunanjih igrišč in telovadnice učitelj zagotovi, da med učenci ne sme priti do tesnejših stikov med
različnimi skupinami. Za red in nadzor skrbi učitelj, ki tudi poskrbi, da se po uporabi rekvizite razkuži. Pri tem mu je
lahko v pomoč dežurna čistilka.
10. Za potrebe pouka športa učitelji športa razkužujejo garderobe po vsaki uporabi posamezne skupine učencev. Če
vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj.
11. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah se učenci med seboj
lahko mešajo. Učne skupine so iste pri vseh predmetih in ne prehajajo med učilnicami razen v izjemnih primerih.
12. Računalniška učilnica se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.
13. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
Odrasla oseba je na zadostni razdalji oz. z zaščitno masko.
14. JV in OPB izvajajo učitelji v kombiniranih skupinah. V času po 15.00 se združujejo tudi po vertikali, vendar se med
učenci različnih razredov skuša zagotoviti minimalno razdaljo.
15. Dnevi dejavnosti se v največji možni meri izvajajo na šoli. Skupine učencev so ločene.
16. Plavalni tečaj se organizira na bazenu ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ.
17. Šole v naravi bomo izvedli le na varnih destinacijah.
18. Dežurstvo delavcev šole poteka po razporedu.
Protokol v knjižnici:
1. Uporabniki vstopajo posamezno.
2. Čitalnica je odprta v času izposoje. Uporabnik, ki jo želi uporabljati, obvesti knjižničarko, ki ga napoti k prosti mizi. Pri vsaki
mizi je lahko le en uporabnik, tako je lahko v prostoru hkrati največ 19 učencev. V čitalnici je uporaba zaščitnih mask obvezna
zaradi učencev iz različnih razredov.
3. Do gradiva oz. polic, zabojčkov in vozičkov ni prostega dostopa (žal ni samostojnega izbiranja in »brskanja« po gradivu).
4. Izposojate si lahko predhodno naročeno gradivo
 po e-pošti: zdenka.ivancic@os-brezovica.si ali polona.rausl@os-brezovica.si
 po telefonu 01 29 27 203 (knjižnica)
 oziroma ga v času izposoje naročite osebno. V vrsti pred knjižnico lahko čaka na varni razdalji največ 10 učencev. V
knjižnici pred pultom so lahko na varni razdalji največ trije uporabniki, ki jim knjižničarka poišče in izroči želene knjige.
Uporaba zaščitnih mask je obvezna.
5. Knjige uporabniki vračajo samo v škatlo na klopi pred knjižnico, knjig ni treba podpisovati.
6. Vrnjeno gradivo gre v karanteno za 3 dni in šele nato ponovno v izposojo.
7. Natančno si oglejte urnik izposoje in urnik razgovorov za Bralno značko.

Protokol za pevske zbore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pevskih vaj se lahko udeležijo samo zdrave osebe,
upošteva se zdravstvene omejitve pri zaposlenih in učencih,
umivanje/razkuževanje rok,
higiena kihanja in kašlja,
čiščenje in razkuževanje površin,
zračenje prostorov,
ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,

92

O s n o v n a š o la B r ez o v ic a p r i L ju b lja n i

8.
9.
10.
11.

P u b l i k a c i ja 2 0 2 0 / 2 0 2 1

zadostna medosebna razdalja med učenci, ki ne pripadajo istemu oddelku,
urnik uporabe prostorov (odmori, prihod s časovnim zamikom),
sedežni red učencev pevskega zbora,
vodenje evidence prisotnosti.

Protokol čiščenja:
1. Organizirano je dopoldansko dežurstvo čistilke. Dežurna čistilka v pouka čisti in razkužuje stikala, kljuke, pipe,
umivalnike, sanitarije in druge površine.
2. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži (mize,
pripomočke).
3. Za razkuževanje tal uporabljamo 5% natrijev hipoklorit, za delovne površine in učne pripomočke pa pršilo z
razkužilom za roke in krpo.
4. Posebna pozornost se nameni celovitemu čiščenju toaletnih prostorov, razredov, jedilnice in garderob.
5. Če ni nujno potrebno, se v dopoldanskem času tla ne čistijo z mokro krpo. Dežurna čistilka nadaljuje z rednim
čiščenjem po 14. uri.
6. V dopoldanskem času naj bodo okna sanitarij odprta – razen v kurilni sezoni.
7. Čistilka skrbi za pravilno zračenje prostorov. Po koncu dela poskrbi, da so okna zaprta.
8. Razpored ostalih čistilk se pa po potrebi prerazporedi.
Protokol dela v kuhinji in jedilnici:
1. Ravnanje z živili mora potekati skladno z sistemom HACCP.
2. Med pripravo hrane in deljenjem obrokov je obvezno nošenje zaščitnih mask, rokavic, dnevno čistih oblačil in redno
umivanje rok.
3. Kuhinjsko osebje redno skrbi za čiščenje in razkuževanje kuhinjskih prostorov, jedilnih površin in spremljevalnih
prostorov kuhinje.
4. Kuhinjsko osebje se razporedi glede na potrebe in se lahko spreminja. Del osebja, ki se financira iz lastnih sredstev
šole, bo napotenega na čakanje na domu, če se zaradi karantene spremeni obseg priprave prehrane.
5. Jedi/živila naj bodo pred morebitno kontaminacijo zaščitena s folijo.
6. Zajtrk, kosilo in popoldanska malica se pripravijo v jedilnici.
7. Kosilo se omogoči za vse odjemalce, tudi za zunanje abonente.
8. V razrede razredne stopnje malico pripeljejo in odpeljejo zaposleni v kuhinji. Od 6. razreda naprej to storijo dežurni
učenci. Vsi učenci malicajo v matičnih učilnicah.
9. Učenci prve triade kosijo v učilnicah. V učilnice hrano dostavi kuhinjsko osebje. Učenci 4. in 5. razredov kosijo v
jedilnici od 14. ure dalje. Učenci 7. in 9. razreda kosijo v jedilnici od 13.00 – 13.15, učenci 6. in 8.razreda pa v času od
13.15 – 13.30 oz po končani šesti šolski uri.
10. Upoštevamo talne označbe za varno medsebojno razdaljo pri čakanju v vrsti na kosilo in oddaji pladnjev.
11. Upoštevamo razporeditev v jedilnici – oddelki se ne mešajo. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes
razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži.
12. Uporabniki jedilnice se držijo vseh higienskih ukrepov.
13. Za nadzor reda v jedilnici skrbijo dežurne odrasle osebe.
Protokol v primeru suma na okužbo s korona virusom oz. znaki covid-19:
1. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna
simptome in znakecovid-19, učenca odpelje v tajništvo in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca
prevzamejo.
2. Ravnateljica šole o potrjenem primeru covid-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili
Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana na tel. 01/58 63 900.
3. V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu, se ga takoj napoti domov.
4. Prostori, kjer se je gibal učenec/zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo, razkužijo in prezračijo.

Ukrepi v skladu z modelom B
Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)
Samo zdrave osebe

Starši, zaposleni, učenci
+
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Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih
Umivanje/razkuževanje rok
Higiena kihanja in kašlja
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami
Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju
večja
Uporaba mask (zaposleni, učenci)
Čiščenje in razkuževanje površin
Zračenje prostorov
Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine)
Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnica)
Določene poti gibanja (koridor)
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)
Odsvetovanje prireditev
Ekskurzije in šole v naravi
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe)
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču
Spodbujanje pouka na prostem
Poseben režim v jedilnici
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega
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+
+
+
+
+
težko
+
+
+
dezinfekcija
URNIK, dezinfekcija
PROMET
+
e-prireditve
Preverjene destinacije
Dezinfekcija
+
+
Dezinfekcija
Dežurni učenec
Tajništvo šole (Brezovica) in
računalniška učilnica
(Notranje Gorice)

Ravnateljica seznani zaposlene o ukrepih za preprečevanje okužb:
27. 8. 2020 – seznanitev za tehniško osebje in administracijo;
17. 9. 2020 – seznanitev za strokovne delavce.
Ravnateljica:
Meta Trček
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