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1 UVOD 

   1.1 Vsebina letnega delovnega načrta 

   V skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06, št. 102/07) šola oblikuje 

letni delovni načrt, ki določa:  

 vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu    

s  predmetnikom in učnim načrtom,  

 obseg, vsebino in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola,  

 delo šolske svetovalne službe,  

 delo šolske knjižnice,  

 aktivnost, s katerimi se šola vključuje v okolje,  

 obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev,  

 oblike sodelovanja s starši,  

 strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,  

 sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi 

institucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri.  

   Letni delovni načrt sprejme svet šole najkasneje do konca meseca septembra v tekočem 

šolskem letu.  

1.2 Ustanoviteljica šole  

   Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja je 

Mestna občina Novo mesto s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 

 

1.3 Programi, ki jih šola izvaja  

   Osnovna šola Dragotina Ketteja je namenjena izobraževanju otrok in mladostnikov            

z motnjami v duševnem razvoju. Šola izvaja tri programe: 

 prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS),  

 posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI), 

 izvajanje dodatne strokovne pomoči v izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (na rednih OŠ) 
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1.4 Značilnosti šole  

   Učenec se vključi v ustrezni program šole na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

   Za vsakega učenca strokovna skupina, v tridesetih dneh po vpisu v program, izdela 

individualizirani program. Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci, ki poučujejo 

učenca, in svetovalna delavka, po potrebi tudi zunanji strokovnjaki. Pri sprejemu 

individualiziranega programa sodelujejo starši. 

   Učenci v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

končajo šolanje, ko zaključijo deveti razred. Šolanje nadaljujejo v programih nižjega 

poklicnega izobraževanja.  

   Če učenec v devetih letih ni končal programa šolanja, lahko nadaljuje s šolanjem še dve 

leti in obdrži status učenca. Učenec, ki izpolni osnovnošolsko obveznost, a ne bo nadaljeval z 

izobraževanjem v nižjem poklicnem izobraževanju, lahko nadaljuje z izobraževanjem na šoli 

še tri leta in obdrži status učenca.  

   Učenci posebnega programa lahko zaključijo izobraževanje s  šolskim letom, ko zaključijo 

obvezni del. Obvezni del ima tri stopnje, vsaka traja tri leta. Dejansko pa vsi učenci 

posebnega programa nadaljujejo na 4. stopnji, ki se imenuje obvezni del z možnostjo 

podaljšanja. Takrat postanejo polnoletni in dobijo status invalida. 

   Lahko pa še nadaljujejo z izobraževanjem za tri leta na peti stopnji, v tako imenovanem 

nadaljevalnem – neobveznem delu. Z zadnjo spremembo Zakona o osnovni šoli učenci 

posebnega programa po obveznem devetletnem šolanju lahko ostanejo na šoli še enajst let, v 

programu usposabljanje za življenje in delo (6. stopnja), vendar največ do 26. leta. Ko 

zaključijo šolanje na naši šoli, se večina vključi v varstveno delovne centre, posamezniki  pa 

ostanejo doma. 

 

1.5 Prednostne naloge  

 

 Vzgajali bomo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti, 

medsebojno strpnost in prijateljstvo.  

 Omogočali bomo osebnostni razvoj učencev v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njihove pozitivne samopodobe. 

 Šolo bomo vključevali v okolje in se trudili za prepoznavnost v njem.  

 Skrbeli bomo za dosledno udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi. 

 Skrbeli bomo za zdravje učencev, in sicer z rednim gibanjem, zdravo prehrano in 

dobrimi medosebnimi odnosi. 
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 1.6 Nadstandardni program  

 

 

   Dejavnosti, pri katerih nas finančno podpira Krka d.d. v okviru donacijske pogodbe:  

 

 

 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI DATUM IZVEDBE 

Čarodej Roman – prvi šolski dan 1. september 2016 

Trgatev 27. september 2016 

Ogled predstave v Ljubljani – višja stopnja 25. november 2016 

Individualna novoletna darila za učence december 2016 

Ogled skokov v Planici marec 2017 

Ogled predstave v Ljubljani – nižja stopnja 11. april 2017 

Izvirna glasbila - Peter Kus  - višja stopnja 24. april 2017 

Jahanje konj v Češči vasi 
jeseni 2016 

spomladi 2017 

Krkin izlet: 

 na morje 

 Volčji potok 

 

maj/junij 2017 

Lutkovna predstava Grajsko lutkovno gledališče 

Sevnica – nižja stopnja 
  

Letovanje v Osilnici – višja stopnja maj 2017 

Gost na podelitvi bralne značke - Eva  Škofljič 
Maurer 

15. maj 2017 

Nagrade ob koncu šole junij 2017 

Splavarjenje po Krki   

Ogled kino predstave in pica ob zaključku leta junij 2017 
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2 ŠOLSKI KOLEDAR 

2.1 Pričetek in zaključek pouka 

 pričetek pouka: 1. september 2016 

 zaključek pouka: 23. junij 2017 

 zaključek pouka za učence 9. razreda: 15. junij 2017 

 

2.2 Ocenjevalna obdobja 

 prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2016 do 31. januarja 2017 

 drugo ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2017  do 15. oz. 23. junija 2017 

 

2.3 Počitnice 

 jesenske počitnice: 2., 3. in 4. november 2016 

 novoletne počitnice: od 27. do 30. decembra 2016 

 zimske počitnice: od 20. do 24. februarja 2017 (prvi termin) 

 prvomajske počitnice: 28. april 2017 

 

2.4 Pouka prosti dnevi 

 31. oktober 2016 – dan reformacije (ponedeljek) 

 1. november 2016 – dan spomina na mrtve (torek)  

 26. december 2016 – dan samostojnosti in enotnosti (ponedeljek) 

 8. februar 2017 – Prešernov dan (sreda) 

 17. april 2017 – velikonočni ponedeljek 

 27. april 2017 – dan upora proti okupatorju (četrtek) 

 1. in 2. maj 2017 – praznik dela (ponedeljek, torek) 
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3 PODATKI O UČENCIH 
 

3.1 Učenci v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom 

 

3.2 Učenci v posebnem programu 

 

 

3.3  Skupno število učencev in oddelkov  

 

 

 

 

 

RAZRED SKUPAJ DEČKI DEKLICE 
OD TEGA 
NOVINCI 

OD TEGA 

1. razred 5 4 1 5 2 

2. razred 5 3 2 1 0 

3.  razred 7 6 1 2 5 

4.  razred 12 7 5 2 7 

5./6. razred 8 3 5 / 7 

7.  razred 6 5 1 / 2 

8. a  razred 7 7 0 / 7 

8. b  razred 6 5 1 / 0 

9.  razred 6 3 3 / 1 

SKUPAJ 62 43 19 10 31 (50%) 

ODDELEK 
SKUPAJ- 
UČENCEV 

DEČKI DEKLICE OD TEGA OD TEGA 

1. stopnja 6 4 2 3 / 

2./3. stopnja 7 6 1 / 3 

4. stopnja 7 4 3 / / 

4./5. stopnja 8 2 6 / / 

5./6. stopnja 7 2 5 / / 

SKUPAJ 35 18 17 3 3 

PROGRAM 
ŠTEVILO 

ODDELKOV 
ŠTEVILO 
UČENCEV 

NOVINCI 
UČENCI   
ROMI 

Prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim           
izobrazbenim standardom 

9 62 10 31 

Posebni program 5 35 3 3 

 

SKUPAJ 
14 97 13 

34 

(35%) 
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3.4 Učenci po občinah  

 OBČINA 

Nižji            

izobrazbeni 
standard 

Posebni program SKUPAJ 

NOVO MESTO 46 18 64 

ŠKOCJAN 3 0 3 

ŠENTJERNEJ 2 1 3 

ŠMAR. TOPLICE 1 1 2 

DOL. TOPLICE 1 4 5 

ŽUŽEMBERK 2 3 5 

MIRNA PEČ 3 0 3 

KRŠKO 0 1 1 

TREBNJE 1 2 3 

METLIKA 0 1 1 

STRAŽA 3 3 6 

IVANČNA GORICA 0 1 1 

SKUPAJ 62 35 97 
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4 PODATKI O ZAPOSLENIH 
 

4.1 Shematski prikaz 

  

USTANOVITELJICA 

Mestna občina 

 Novo mesto 

  

RAVNATELJICA 

Vida Marolt 

  

SVET ZAVODA 

Predsednica: 

Jasna Banovec 

  

  

UČITELJSKI ZBOR 

Borut Arh 

Jasna Banovec 

Nina Čižman 

Alenka Derganc 

Mateja Drobnič 

Dajana Držanič 

Urška Kapš 

Damijana Karlič 

Bojana Klančičar 

Nuša Korče 

Barbara Luzar 

Gabrijela Maček 

Saša Medved 

Nataša Oven 

Ksenija Pejanovič 

Adriana Perič 

Irena Petrovič 

Darinka Pirc 

Đurđa Puljak 

Helena Prosen Zupančič 

Alenka Slak 

Darja Starc 

Jasmina Škrbec Masilo 

Marjeta Rožič 

Nataša Udovč 

Laura Zrilić 

 

Urška Kapš 

Janja Kastelic 

 

  

STROKOVNI AKTIVI 

razredne stopnje 

predmetne stopnje 

posebnega programa 

  

  

SVET STARŠEV 

  

  

SVETOVALNA SLUŽBA 

Blanka Stariha Šašek 

  

KNJIŽNICA 

Damijana Karlič 

  

  

POSLOVNA               

SEKRETARKA 

Janja Ljubi 

  

RAČUNOVODSTVO 

Koda, d.o.o. 

  

  

RAČUNALNIKAR 

Vinko Črnič 

  

  

VARUHI IN         
SPREMLJEVALCI 

Brigita Peklar 

Veronika Župevec 

Alenka Kočevar 

Mateja Oštir 

Renata Štravs 

Irena Lahne 

Marko Feguš 

Darinka Kulovec 

 

Vesna Grgić 

Andreja Krese 

  

  

KUHINJSKO OSEBJE 

Marta Hrlec 

Marija Kermc 

  

VZDRŽEVALNA DELA 

Stane Škrbec 

  

ČISTILKE 

Polona Gorenc 

Jožica Staniša 

Suzana Juran 
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4.2 Viri financiranja 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 Mestna občina Novo mesto  

 SOUS  

 lastna sredstva 

 

4.3 Zaposleni po stopnji izobrazbe (stanje septembra 2016)  

 

 

 

 

 

 

VRSTA DELA VII. VI. V. IV. III. II. I. SKUPAJ 

ravnateljica 1             1 

svetovalna  delavka 1             1 

knjižničarka 1             1 

učitelji 
12 

4 DČ 
4 

4 DČ 

(absolv.) 
        24 

na porodniškem    
dopustu 

2             2 

SKUPAJ: 20 4 5         29 

         

varuhinje     
  

  
        5 

spremljevalci gibalno 
oviranih učencev 

    2         2 

medicinska  sestra     1         1 

romska pomočnica 
(MONm) 

      1       1 

javna dela     1         1 

računalničar     1         1 

SKUPAJ:               11 

         

tajnica    1          1 

kuharice     1 1       2 

čistilke     1     1 1 3 

hišnik     1        1 

SKUPAJ:               7 

         

SKUPAJ               47 
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5 VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA  

DELA 
 
 

5.1.1 Predmetnik  

5.1 Izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

Število  ur na 

                               teden                                                                                 

Predmeti 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9. r. 

Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 4 4 

TJA-angleščina             2 2 2 

LUM 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

GUM 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4 

Gospodinjstvo         2 2 2 2 2 

Naravoslovje       3 2 2 2 4 3 

Spoznavanje okolja 3 3 3             

Družboslovje       2,5 2,5 2,5 4 2 3 

Spoznavanje narave                   

Spoznavanje družbe                   

Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Izbirni predmet             1 1 1 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Računalniško              

opismenjevanje 
      1 1 1       

Socialno učenje 1 1 1 1 1 1       

Skupaj ur na teden 20,5 21,5 22,5 25 24 25 29,5 30 30 

Dopolnilni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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5.1.2 Šolske ure: 

 

1. ura: 7.30 – 8.15 

2. ura: 8.20 – 9.05 

3. ura: 9.10 – 9.55 

malica 

4. ura: 10.30 – 11.15 

5. ura: 11.20 – 12.05 

6. ura: 12.10 – 12.55 

kosilo 

7. ura: 13.15 – 14.00 

 

 

5.1.3 Razredniki 

 
 1. razred - Jasmina Škrbec Masilo 

 2. razred - Irena Petrovič 

 3. razred - Alenka Derganc 

 4. razred - Gabrijela Maček 

 5./6. razred -  Alenka Slak 

 7. razred  - Laura Zrilić 

 8. a razred - Bojana Klančičar 

 8. b razred - Jasna Banovec 

 9. razred - Helena Prosen Zupančič 

 

5.1.4 Druga strokovna delavka  

 
 1. razred -  Nina Čižman  

 

 

5.1.5 Predmetni učitelji 

 

 slovenski jezik - Nataša Udovč 

 šport - Dajana Držanič 

 likovna umetnost - Ksenija Pejanovič 

 tehnika in tehnologija - Borut Arh 

 glasbena umetnost - Darinka Pirc 
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  5.1.6 Podaljšano bivanje 

 

 Borut Arh 

 Dajana Držanič 

 Damijana Karlič 

 

5.1.7 Spremljevalci gibalno oviranih učencev 

 

 Darinka Kulovec (7. razred) 

 Marko Feguš (8. b razred) 

 

5.1.8 Pomočnica za učence Rome 

 

 Andreja Krese 

 

5.1.9 Javna dela – učna pomoč 

 

 Vesna Grgić  

 

 

5.1.10 Izbirni predmeti 

 

   V programu devetletne osnovne šole si učenec v tretji triadi izbere en izbirni predmet. Šola 

ponudi najmanj en izbirni predmet iz družboslovno-humanističnega in enega iz 

naravoslovnega področja.   

 

   V tekočem šolskem letu bomo izvajali:  

 šport za sprostitev 

 načini prehranjevanja  

 obdelava gradiv – les 

 računalništvo 

 družabni plesi  
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5.1.11 Ocenjevanje znanja 

 

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 

3. razredu osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa 

s številčnimi ocenami. V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca 

ocenjuje z opisnimi ocenami.  

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet izvaja. 

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje 

učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena 

na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot 

dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj 

dvakrat. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se 

znanje učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti 

pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Učenec lahko piše pisne izdelke, namenjene 

ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Učenec lahko piše pisne 

izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat na dan, če gre za ponovitev 

ocenjevanja. V tem primeru učenec ne sme pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O 

datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenec seznanjen vsaj pet delovnih dni prej. Pet 

delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenec ne piše izdelkov za oceno, razen v primeru, 

da bodo pisni izdelek ponavljali. 

 

5.1.12 Nacionalni preizkus znanja za učence 6. in 9. razreda  

 

   Nacionalni preizkusi znanja v programu z nižjim izobrazbenim standardom niso obvezni. 

Učenci se odločajo prostovoljno, s pisnim soglasjem staršev.  

   Znanje se preverja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga v marcu              

s sklepom določi minister za šolstvo.  

   Datumi NPZ v šolskem letu 2016/2017:  

 4. maj 2017  

 8. maj 2017  

 10. maj 2017 

   Informativni dnevi za učence 9. razreda:  

 10. in 11. februar 2017 
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5.2 Posebni program 
 

5.2.1.1 Predmetnik - od 1. do 5. stopnje 

 
Stopnje 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 4. stopnja 5. stopnja 

Leta šolanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Število ur na 

       teden 

Področja 

          

Razvijanje           sa-
mostojnosti 

8 7 5 4 4 

Splošna poučenost 5 7 7 5 5 

Gibalno športna   
vzgoja 

3 4 5 5 5 

Glasbeno vzgoja 2 3 3 2 2 

 Likovna vzgoja 2 2 4 3 3 

Delovna vzgoja 2 3 6 9 9 

Izbirni predmet       2 2 

Število ur na teden 22 26 30 30 30 

Kulturni dnevi 4 3 3 2 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 2 3 3 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 

Delovni dnevi 3 4 8 6 6 

5.2.1.2  Predmetnik za 6. stopnjo - usposabljanje za življenje in delo 

Osnovni del  16. leto  17. leto  18. leto  19. leto  20. leto Fond ur 

Splošna znanja 4 4 4 4 3 665 

Razvijanje in ohranjanje               
samostojnosti 

5 5 4 4 3 735 

Kreativna znanja 5 5 5 3 3 735 

Šport in rekreacija 3 3 2 2 2 420 

Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1 280 

Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1 175 

Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1 245 

Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13 1470 

Izbirne vsebine 3 3 3 3 3 525 

Število ur na teden 30 30 30 30 30   

Število tednov 35 35 35 35 35   

  Razširjeni program Fond ur 

16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20. leto   

Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875 

  Dnevi dejavnosti Skupaj  
ur 

16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20. leto   

Kulturni  dnevi 3 3 3 3 3 60 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 60 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 100 

Delovni dnevi 6 6 6 6 6 120 
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5.2.2. Šolske ure 

 

1. ura: 7.30 – 8.30 

2. ura: 8.30 – 9.30 

3. ura: 9.30 – 10.30  - vmes malica 

4.  ura: 10.30 – 11.30 

5. ura: 11.30 – 12.30 

6. ura: 12.30 – 13.30 -  vmes kosilo 

 

5.2.3 Razredniki 

 

 1. stopnja - Nuša Korče 

 2./3. stopnja - Nataša Oven 

 4. stopnja - Đurđa Puljak 

 4./5. stopnja - Marjeta Rožič 

 5./6. stopnja - Adriana Perič 

 

5.2.4 Podaljšano bivanje 

 

 Mateja Drobnič 

 Barbara Luzar 

 

5.2.5 Medicinska sestra  

 

 Renata Štravs 

 

5.2.6 Varuhinje 

 

 Brigita Peklar, Irena Lahne  - 1. stopnja 

 Veronika Župevec - 2./3. stopnja 

 Alenka Kočevar - 4. stopnja 

 Mateja Oštir - 4./5. stopnja 

 Renata Štravs - 5./6. stopnja 

 

5.2.7 Ocenjevanje 

 

   V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno 

opisno. Učenci so razporejeni v štiri stopnje glede na leto šolanja. 

   Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz individualiziranega 

programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka 

učenca po posameznih področjih.  
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5.3 Dodatna strokovna pomoč 
 
 

   Specialni pedagog izvaja dodatno strokovno pomoč  učencu s posebnimi potrebami na 

redni osnovni šoli v obsegu ur, ki so določene z odločbo o usmeritvi.  

 

   Specialna pedagoginja za izvajanje dodatne strokovne pomoči s polnim delovnim časom je  

Darja Starc.  

 

OSNOVNA ŠOLA 
ŠTEVILO 

UR 
ŠTEVILO 
UČENCEV 

SPECIALNA                
PEDAGOGINJA 

OŠ Žužemberk 23 11 Darja Starc 

OŠ Brusnice 4 3 Nataša Udovč 

OŠ Center 8 6 Nataša Udovč 

OŠ Šmihel   

 

 

POŠ Birčna vas 

9 

1  

 

2 

4 

1  

 

1 

Damijana Karlič  

Ksenija Pejanovič 

 

Ksenija Pejanovič 

SKUPAJ       

Izobraževanje na domu 5 1 Adriana Perič 
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6 OBSEG, VSEBINA IN RAZPOREDITEV INTERESNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI 

 

6.1 Podaljšano bivanje  

   Podaljšano bivanje se izvaja vsak dan po programu podaljšanega bivanja. Učenci se vanj vključijo  

po koncu pouka in traja do 15.20. Od 15.20 do 16.00 je za v začetku šolskega leta prijavljene učence 

organizirano varstvo.  

 

6.2 Jutranje varstvo 

   Pred poukom organiziramo za učence jutranje varstvo, ki se začne ob 6.30, izjemoma za vozače ob 

5.30. Za obiskovanje jutranjega varstva se je potrebno dogovoriti z razrednikom.  

 

6.3 Dopolnilni pouk 

   Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu. Dopolnilni pouk izvajamo v vseh 

oddelkih programa z nižjim izobrazbenim standardom.  

 

6.4 Dodatni pouk 

 

   Organiziran je za učence, ki si želijo pridobiti več znanja. 

 

6.5 Varstvo učencev med šolskimi počitnicami   

   V letošnjem šolskem letu bomo organizirali varstvo za učence  med šolskimi počitnicami glede na 

potrebe staršev: 

 jesenske počitnice (2., 3.  in 4. november 2016) 

 zimske počitnice (od 20. do 24. februarja 2017) 

 poletne počitnice (od 14. julija do 21. avgusta 2017) 

 

6.6 Šola v naravi oz. letovanja  

 Projektni teden Kulturni teden v šoli - od 19. do 23. septembra 2016 (bivanje v šoli, 

ukvarjanje z instrumentalnimi, dramskimi, likovnimi, plesnimi, ustvarjalnimi 

delavnicami, priprava predstave in kratkega filma za natečaj KPK za učence NIS od 6. do 

9. razreda ter za PPVI od 3. do 6. stopnje (Pirc, Banovec, Držanič, Pejanovič, Maček) 

 Projektni teden Spoznavam moje mesto od 26. do 30. septembra 2016 - bivanje v šoli 

za 4./5. stopnjo PPVI (Rožič)  

 Letovanje - Športni center Kovač Osilnica od 22. do 26. maja 2017 za učence NIS od 

6. do 9. razreda  
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6.7 Interesne dejavnosti 

 

6.7.1 Nižji izobrazbeni standard 

ZAP. 

ŠT. 
DEJAVNOST MENTOR 

ŠT. UR NA 

TEDEN 

 

1. 

Pevski zbor z osnovami igranja 

na mala  glasbila 
Darinka Pirc 

 

1 

2. Kolesarski krožek Alenka Slak 0,5 

3. 100 in ena igra za  prosti čas Alenka Derganc 1 

4. 
Učenje in sprostitev z Bra-

ingymom 
Helena P. Zupančič 1 

5. Ustvarjalne delavnice Gabrijela Maček 1 

6. Sprostitveni krožek 
Jasmina Š. Masilo,   

Nataša Udovč 
1 

7. Jejmo bio vsi Ksenija Pejanovič 1 

8. Plesni krožek Dajana Držanič 1 

9.  Gibalne igre Irena Petrovič 1 

10. Naravoslovni krožek Bojana Klančičar 1 

11. Računalništvo 1. - 5. r. Jasmina Š. Masilo 1 

12. Pevski zbor Barbara Luzar 0,5 

13. Medijski krožek Laura Zrilić 1 

14. Dramski krožek Jasna Banovec 1 

15. Ročna dela Damijana Karlič 1 

16. Nogometni krožek 
S. Bijelić -                 

zunanji sodelavec 
1 

6.7.2 Posebni program 

ZAP. 

ŠT. DEJAVNOST MENTOR 

ŠT. UR NA 

TEDEN 

17. Gibalne igre Đurđa Puljak 1 

18. Razvedrilne igre Marjeta Rožič 1 

19. Pevski zbor  
Darinka Pirc 

Nataša Oven  

1 

2 

20. Računalništvo -PP Adrijana Perič 1 
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6.7.3 Urnik interesnih dejavnosti za NIS  

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK 

Otroški pevski zbor 

PPVI  (Pirc) 

13.30 -14.15 

 Razvedrilne igre 

PPVI (Rožič) 

13.30-14.15 

Računalništvo 

PPVI (Perič) 

13.30-14.15 

Gibalne igre 

PPVI (Puljak) 

13.30-14.15 

Otroški pevski zbor 

PPVI  (Oven) 

13.30 -14.15 

 

Otroški pevski 

zbor PPVI  (Oven) 

13.30 -14.15 

 

6.7.4 Urnik interesnih dejavnosti za PPVI 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

      
Ročna dela 

(Karlič) 
7.30-8.15 

 

    
100+1 igra 
(Derganc) 
7.30-8.15 

Ustvarjalne       
delavnice 
(Maček) 

13.15 – 14.00  

  

Računalništvo     
1.- 5. razred 

(Škrbec Masilo) 
13.15-14.00 

   

Medijski      
krožek 
(Zrilić) 

13.15 – 14.00 

  

Naravoslovni    
krožek 

(Klančičar) 
13.15-14.00 

Gibalne igre 
(Petrovič) 

13.15-14.00 
  

Kolesarski    
krožek 
(Slak) 

13.15 – 14.00 

Sprostitveni  
krožek 
(Udovč,                 
Škrbec       
Masilo) 

13.15 – 14.00 

Jejmo bio vsi 
 (Pejanovič) 

-izmenično vsakih 
14 dni 

13.15-14.30 

Učenje in    
sprostitev z  
Braingymom 
 (P. Zupančič) 
14.00-14.45 

Dramski     
krožek 

(Banovec) 
13.15 – 14.00 

  
Pevski zbor z 

osnovami     
igranja na      

mala glasbila 
(Pirc) 

13.15 – 14.00 
  

Plesni krožek 
(Držanič) 

13.15 – 14.00 

 Nogomet 
(Bjelić) 

13.15 – 14.00 
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7 STROKOVNI DELAVCI ŠOLE IN NJIHOVA UČNA OBVEZNOST 

 

7.1 Uvod 

 

   Izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v programu OŠ poteka v skladu s standardi in 

normativi, predmetnikom in uradnim urnikom.  

Pouk na nižji stopnji se pričenja ob 8.20, na višji stopnji in v posebnem programu pa ob 

7.30.  

   Pouk se v prostorih šole izvaja v matični učilnici in v specializiranih učilnicah za glasbeno, 

likovno, tehnično vzgojo in gospodinjstvo ter v telovadnici.  

Učitelji izvajajo učno obveznost v okviru zakona. 

 

7.2 Delovni časi nepedagoških delavcev  

 

  

 

DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK DELOVNI ČAS 

ravnateljica Vida Marolt   8.30 – 15.00 

poslovna sekretarka  Janja Ljubi 6.30  – 15.00, petek 9.00 – 15.00  

svetovalna delavka  Blanka Stariha Šašek 6.30 – 14.30, torek 8.00 – 16.00 

svetovalna delavka  Saša Medved 6.30 – 14.30 

svetovalna delavka  Nina Čižman  11.05 – 14.20, petek 11.05 - 14.05 

računalničar Vinko Črnič torek in četrtek od 8.00 do 14.00 

varuhinja Brigita Peklar  5.30 – 13.30 

varuhinja Renata Štravs  5.45 – 13.45    

varuhinja Alenka Kočevar  menjaje 6.30 – 14.30, 7.00 – 15.00, 7.30 – 15.30 

varuhinja Mateja Oštir   menjaje 6.30 – 14.30, 7.00 – 15.00, 7.30 – 15.30 

varuhinja Veronika Župevec  menjaje 6.30 – 14.30, 7.00 – 15.00, 7.30 – 15.30 

varuhinja Irena Lahne   menjaje 6.30 – 14.30, 7.00 – 15.00, 7.30 – 15.30 

spremljevalec Marko Feguš  6.30 – 14.30  

spremljevalka Darinka Kulovec  6.30 – 14.30                   

tehnično osebje  Škrbec Stane  6.00 - 14.00 

tehnično osebje  Hrlec Marta 6.00 - 14.00 

tehnično osebje  Kermc Marija 6.00 - 14.00 

tehnično osebje  Gorenc Polona 6.00 - 14.00  oz. 13.30 - 21.30 (petek 13.45 - 21.45) 

tehnično osebje  Staniša Jožica  6.00 - 14.00  oz. 13.30 - 21.30  (petek 13.45 - 21.45) 

tehnično osebje  Juran Suzana 6.00 - 14.00  oz. 13.30 - 21.30  (petek 13.45 - 21.45) 
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   7.3 Koriščenje letnega dopusta za strokovne delavce 

 

   V šolskem letu 2016/17 je za pouka prostih 61 dni, od tega je za učitelje določeno     
18 dni kot delovnih, 43 dni pa kot letni dopust:  

 

Dnevi dopusta za strokovne delavce:  

 2., 3. in 4. november 2016 – 3 dni  

 27., 28., 29. in 30. december 2016 – 4 dni  

 22., 23. in 24. februar 2017 – 3 dni  

 28. april 2017 – 1 dan  

 od 10. julija do 23. avgusta 2017 – 32 dni   

Skupaj:  43 dni določenih kot letni dopust 

  

Delovni dnevi v času šolskih počitnic:  

 20. in 21. februar 2017 - 2 dni 

 od 26. junija do 7. julija 2017 - 10 dni  (zaključna konferenca - 7. julija 2017)   

 od 24. avgusta do 1. septembra 2017 – 6 dni (uvodna konferenca 24. avgusta 

2017)   

Skupaj: 18 dni določenih kot delovni dnevi v času šolskih počitnic  

 

 

   Zaradi različno odmerjenega letnega dopusta strokovnih delavcev so vsi delavci zaradi 

narave dela (šolske počitnice) razliko dolžni realizirati med delovnimi dnevi z 

nadomeščanji do konca šolskega leta. 

   Razliko med 43-imi določenimi prostimi dnevi in dnevi dopusta se lahko opravi 

izključno z doprinosi (za 1 dan se šteje 5 opravljenih pedagoških ur nadomeščanja), 

oziroma če se delavec odpove plačilu vseh ur pri celodnevnem bivanju z učenci na  

letovanju.  

  Proste dneve, pridobljene z nadomeščanji odsotnih delavcev oz. na celodnevnih 

letovanjih, lahko zaposleni koristi le v primeru, ko opravi vse svoje obveznosti in se o 

koriščenju dogovori z ravnateljem.   
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    V šolskem letu 2016/17 je za strokovne delavce obvezna 8-urna prisotnost na 

delovnem mestu enkrat tedensko ne glede na urnik pouka, in sicer od 7.30 do 15. 

ure oziroma od 8.30 do 16. ure za učitelje v podaljšanem bivanju po naslednjem 

razporedu:  

 oktober, november - ob ponedeljkih  

 december, januar – ob torkih  

 februar, marec - ob sredah 

 april, maj - ob četrtkih  

 

   Obveznosti strokovnih delavcev so poleg rednega pouka tudi:  

 voditi vso predpisano dokumentacijo (letne priprave, dnevne priprave, 

dnevnik, matično knjigo…) 

 opravljati dežurstvo med odmori  

 sodelovati pri vseh aktivnostih zavoda, pri dnevih dejavnosti ne glede na 

urnik pouka, se udeleževati izobraževanj, konferenc, spremljati učence na 

tekmovanja, voditi interesne dejavnosti, sodelovati v projektih in opravljati 

ostala dela  

 skrbeti za urejenost prostorov, v katerih večinoma delajo 

 

   Vsi strokovni delavci so dolžni do določenega dneva ob koncu tekočega meseca 

oddati evidenčne liste z urami (praviloma do 25. v mesecu). 

ŠTEVILO DNI 

DOPUSTA 

PEDAGOŠKE URE - 

NADOMEŠČANJA 

29 70 

30 65 

31 60 

32 55 

33 50 

34 45 

35 40 

36 35 

37 30 

38 25 

39 20 
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   8 DNEVI DEJAVNOSTI 

8.1 Plan dni dejavnosti za učence od 1. do 4. razreda 

 8.1.1 Kulturni dnevi 

 

 

 
8.1.2 Naravoslovni dnevi 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred razred 

4 dnevi 4 dnevi 4 dnevi 3 dnevi 
število 

dni 

Glasbena predstava 
GŠ Marjana Kozine, 

Karlič 

Glasbena predstava 
GŠ Marjana Kozine, 

Karlič 

Glasbena predstava 
GŠ Marjana Kozine, 

Karlič 

Glasbena predstava 
GŠ Marjana Kozine, 

Karlič 

 

Proslava ob dnevu  

samostojnosti in    
enotnosti; novoletna 
prireditev,                

22. 12. 2016, OKP 

Proslava ob dnevu  

samostojnosti in    
enotnosti; novoletna 
prireditev,                

22. 12. 2016, OKP 

Proslava ob dnevu  

samostojnosti in    
enotnosti; novoletna 
prireditev,               

22. 12. 2016, OKP 

Proslava ob dnevu 

samostojnosti in    
enotnosti; novoletna 
prireditev,                

22. 12. 2016, OKP 

 

Glasbena pravljica 
Peter in volk v        

Ljubljani, Karlič 

Glasbena pravljica 
Peter in volk v        

Ljubljani, Karlič 

Glasbena pravljica 
Peter in volk v        

Ljubljani, Karlič 

Glasbena pravljica 
Peter in volk v        

Ljubljani, Karlič 

 

Ogled kino  predstave, 
pica, 24. 6. 2017,        

Klančičar 

Ogled kino  predstave, 
pica, 24. 6. 2017,        

Klančičar 

Ogled kino  predstave, 
pica, 24. 6. 2017,   

Klančičar 

  

V
S

E
B

IN
A

 

razred 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 

 

Jesenske delavnice: 
priprava sadnih in   

zelenjavnih namazov, 
izdelovanje figuric iz 
jesenskih plodov                                 
oktober/november,  

Petrovič                                

Jesenske delavnice: 
priprava sadnih in  

zelenjavnih namazov, 
izdelovanje figuric iz 
jesenskih plodov                                 
oktober/november, 

Petrovič                                

  Jesenske delavnice: 
priprava sadnih in  
zelenjavnih namazov, 

izdelovanje figuric iz 
jesenskih plodov                                 
oktober/november, 

Petrovič                                

                 

Jesenske delavnice: 
priprava sadnih in  

zelenjavnih namazov, 
izdelovanje figuric iz 
jesenskih plodov                                 
oktober/november, 

Petrovič                                

 

Sistematični zdravniški 
pregled v Zdravstvenem 
domu (1., 3. r.), skrb za 
zdravje (2., 4.r.), Maček, 

Štravs                                       

Sistematični zdravniški 
pregled v Zdravstvenem 
domu (1., 3. r.), skrb za 
zdravje (2., 4.r.), 

Maček, Štravs                                       

Sistematični zdravniški 
pregled v Zdravstve-
nem domu (1., 3. r.), 
skrb za zdravje (2., 

4.r.), Maček, Štravs                                       

Sistematični       
zdravniški pregled v       
Zdravstvenem domu 
(1., 3. r.), skrb za 
zdravje (2., 4.r.), 

Maček, Štravs                                      

 
Obisk gozda z           
gozdarjem, september, 

Maček 

Obisk gozda z           
gozdarjem, september, 

Maček 

Obisk gozda z           
gozdarjem, september, 

Maček 

Obisk gozda z           
gozdarjem, september, 

Maček 

V
S

E
B

IN
A
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8.1.3 Tehniški dnevi 

 

8.1.4 Športni dnevi 

 

 

 

razred 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 

 

Izdelava voščilnic in 
novoletnih okraskov, 
december,               

Škrbec Masilo                                

Izdelava voščilnic in 
novoletnih okraskov, 
december,               

Škrbec Masilo                                

Izdelava voščilnic in 

novoletnih okraskov, 

december,                

Škrbec  Masilo                                                           

Izdelava voščilnic in 

novoletnih okraskov, 

december,              

Škrbec Masilo                               

 

Izdelava voščilnic in 

darilc ob Dnevu žena in 
Materinskem dnevu, 
začetek marca,        

Škrbec Masilo                                                                                            

Izdelava voščilnic in 

darilc ob Dnevu žena in 
Materinskem dnevu, 
začetek marca,       

Škrbec Masilo                                                                                            

Izdelava voščilnic in 

darilc ob Dnevu žena in 
Materinskem dnevu, 
začetek marca,         

Škrbec Masilo                                                                                           

Izdelava voščilnic in 

darilc ob Dnevu žena 
in Materinskem dne-
vu, začetek marca,  

Škrbec Masilo                                                                                           

 

Z vlakom v Črnomelj, 
ogled znamenitosti   
mesta (ekskurzija),      

maj/junij, Petrovič 

Z vlakom v Črnomelj, 
ogled znamenitosti  
mesta (ekskurzija),     

maj/junij, Petrovič 

Z vlakom v Črnomelj, 
ogled znamenitosti   
mesta (ekskurzija),      

maj/junij, Petrovič 

Z vlakom v Črnomelj, 
ogled znamenitosti 
mesta (ekskurzija), 

maj/junij, Petrovič 

V
S

E
B

IN
A

 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred razred 

5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 
število 

dni 

Jesenski pohod, 

september/ oktober,  

Petrovič                                 

Jesenski pohod, 

september/ oktober,  

Petrovič                                 

Jesenski pohod, 

september/ oktober,  

Petrovič                                 

Jesenski pohod, 

september/ oktober,  

Petrovič                                 

 

 

Zimski pohod,          

sankanje,  

januar/februar,        

Derganc                                 

Zimski pohod,          

sankanje,  

januar/februar,        

Derganc                                 

Zimski pohod,          

sankanje,  

januar/februar,        

Derganc                                 

Zimski pohod,          

sankanje,  

januar/februar,        

Derganc                                 

Jahanje v Češči vasi, 

junij, Petrovič                             
Jahanje v Češči vasi, 

junij, Petrovič                             
Jahanje v Češči vasi, 

junij, Petrovič                             
Jahanje v Češči vasi, 

junij, Petrovič                             
 

Atletika, kolesarjenje in 
orientacija, maj, Petro-

vič                                

Atletika, kolesarjenje 
in orientacija, maj, 

Petrovič                                

Atletika, kolesarjenje in 
orientacija, maj,       

Petrovič                                

Atletika, kolesarjenje 
in orientacija, maj, 

Petrovič                                

 

Zbor učencev,  športne 
igre 13. 6. 2017, Škrbec 
Masilo (zbor učencev), 

Petrovič (športne igre) 

Zbor učencev,  športne 
igre 13. 6. 2017, Škr-
bec Masilo (zbor učen-
cev), Petrovič (športne 

igre) 

Zbor učencev,  športne 
igre 13. 6. 2017, Škrbec 
Masilo (zbor učencev), 

Petrovič (športne igre) 

Zbor učencev,  športne 
igre 13. 6. 2017, Škr-
bec Masilo (zbor učen-
cev), Petrovič (športne 

igre) 

 

V
S

E
B

IN
A
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8.2 Plan dni dejavnosti za učence od 5. do 9. razreda 

 8.2.1 Kulturni dnevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Naravoslovni dnevi 

 

                      

 

razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. a razred 8. b razred 9. razred 

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 2 dneva 2 dneva 3 dnevi 

 

Predstava v 
Ljubljani,         
jan. - feb.,  

Karlič 

Predstava v 
Ljubljani,         
jan. - feb.,  

Karlič 

Predstava v 
Ljubljani,         
jan. - feb.,  

Karlič 

Novoletna  
prireditev,       

22. 12. 2016 

Novoletna  
prireditev,    

22. 12. 2016 

Predstava  
v Ljubljani,     
jan.-feb., 

Karlič 

                            

 
Novoletna  
prireditev,    

22. 12. 2016 

Novoletna  
prireditev,    

22. 12. 2016 

Pokaži kaj 

znaš, Pirc; 

Kulturni 

dan 

 

Predstava v 
Ljubljani,  

Krka, Karlič 

  

Predstava v 
Ljubljani,  

Krka, Karlič 

Novoletna  
prireditev,    
22. 12. 

2016 

 

Pokaži kaj 
znaš, 
6.4.2017, 

Pirc; 

Zadnji šolski 
dan,            
23. 6. 2017 

Klančičar 

Pokaži kaj 
znaš, 
6.4.2017, 

Pirc;  

Zadnji šolski 
dan,        
23. 6. 2017 

Klančičar 

Novoletna 
prireditev, 
22. 12. 

2016; 

Zadnji    
šolski dan, 
23. 6. 2017 

Klančičar 

  

Valeta,   
15. 6. 
2017,   
Prosen 
 Zupančič 

V
S

E
B

IN
A

 
razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. a razred 8. b razred 9. razred 

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 2 dneva 

 
Gozdar,    
oktober 2016,   

Zrilić 

Gozdar,    
oktober 2016,            

Zrilić 

Šola v      

naravi,      
22. - 26. 5. 
2017,      
Osilnica,  
Banovec,  

Držanič 

Novoletna  
prireditev, 22. 

12. 2016 

Šola v        

naravi,        
22. - 26. 5. 
2017,       
Osilnica,   
Banovec,   

Držanič 

Šola v      

naravi,      
22. - 26. 5. 
2017,     
Osilnica,  
Banovec, 

Držanič 

 

Dan zemlje - 
eko dan,    
21. 4. 2017, 

Pejanovič 

Dan zemlje - 
eko dan,    
21. 4. 2017, 

Pejanovič 

Krkin izlet, 
morje,         
6. junij 2017, 

Zrilić 

Dan zemlje - 
eko dan,     
21. 4. 2017, 

Pejanovič 

Splavarjenje, 
april 2017, 

Pejanovič 

Planica,   
marec 2017, 

Pirc 

 
Vrtnarjenje, 

maj, Slak 

Vrtnarjenje, 

maj, Slak 

Dan zemlje - 
eko dan,   21. 
4. 2017, Peja-

novič 

Gozdar,     
oktober 2016,  

Zrilić 

Dan zemlje - 
eko dan,     
21. 4. 2017, 

Pejanovič 

 

V
S

E
B

IN
A
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8.1.3 Tehniški dnevi 

5. razred 6. razred 8. b razred 9. razred razred 8. a razred 7. razred 

4 dnevi 4 dnevi 10 dni 10 dni št. dni 10 dni 4 dnevi 

Trgatev,    
september, 
oktober 2016, 

Slak 

Trgatev,    
september, 
oktober 2016, 

Slak 

Šola v naravi, 
22. - 26. 5. 
2017,        
Osilnica,   
Banovec,   

Držanič 

Šola v naravi, 
22. - 26. 5. 
2017,         
Osilnica,   
Banovec,   

Držanič 

 

Trgatev,      
september,  
oktober 2016, 

Slak 

Šola v naravi, 
22. - 26. 5. 
2017,      
Osilnica,   
Banovec,  

Držanič 

 

Evakuacijska 
vaja, oktober 

2016, Arh 

Evakuacijska 
vaja, oktober 

2016, Arh 

Šola v naravi, 
22. - 26. 5. 
2017,      
Osilnica,  
Banovec,      

Držanič 

Evakuacijska 
vaja, oktober 

2016, Arh 

Šola v naravi, 
22. - 26. 5. 
2017,       
Osilnica,   
Banovec,   

Držanič 

Šola v naravi, 
22. - 26. 5. 
2017,       
Osilnica,   
Banovec,       

Držanič 

 

Zaključna 
ekskurzija – 
Ljubljana   
31. 5. 2017, 

Banovec 

Zaključna 
ekskurzija – 
Ljubljana    
31. 5. 2017, 

Banovec 

Zaključna 
ekskurzija – 
Ljubljana   
31. 5. 2017, 

Banovec 

Urejanje šolske 
okolice in    
izdelava       
predmeta iz 
lesa,           

Klančičar 

Trgatev,     
september, 
oktober 2016, 

Slak 

Krkin izlet, 
morje,          
6. junij 2017, 

Zrilić 

 

Splavarjenje, 
april 2017, 

Pejanovič 

Splavarjenje, 
april 2017,    

Pejanovič 

Trgatev,   
september,    
oktober 

2016, Slak 

Skrb za zdravje
– zdravniški 
pregled,     

Klančičar 

Evakuacijska 
vaja, oktober 

2016, Arh 

Zaključna 
ekskurzija – 
Ljubljana   
31. 5. 2017, 

Banovec 

 

   Zadnji šolski 
dan,             
23. 6. 2017, 

Klančičar 

Skrb za     
zdravje,     

Banovec 

Trgatev,       
september,   
oktober  

2016, Slak 

 

   Jahanje v Češči 
vasi,            
junij 2017,  

Držanič 

Šolski center 
Novo mesto 
(delavnice), 
november,  

razrednik 

Evakuacijska 
vaja,         
oktober 2016, 

Arh 

 

  Zaključna 
ekskurzija –     
Ljubljana    
31. 5. 2017, 

Banovec 

Šolski center 
Novo mesto –
lesna 
(delavnice),  
november 
2016,        

razrednik 

Šolski center 
Novo mesto –
lesna 
(delavnice), no-
vember 2016, 

razrednik 

 

  Krkin izlet, 
morje,          
6. junij 2017, 

Zrilić 

Priprava na 
valeto,      
Prosen       

Zupančič 
 

Šolski center 
Novo mesto –
lesna 
(delavnice),  
november 

2016, razrednik 

 

  Jahanje v 
Češči vasi, 
junij 2017,    

Držanič 

Priprava na 
valeto,      
Prosen      

Zupančič 

 

Zaključna   
ekskurzija –      
Ljubljana 
31.5.2017,   

Banovec 

 

  Zadnji šolski 
dan,            
23. 6. 2017, 

Klančičar 

Priprava na 
valeto,      
Prosen      

Zupančič  

Zbor učencev, 

13. 6. 2017/ 

tombola (vsi 
romski učenci) 
junij 2017, 

Klančičar 

 

V
 S

 E
 B

 I N
 A
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8.2.4 Športni dnevi 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. razred 6. razred 8. b razred 9. razred razred 8. a razred 7. razred 

5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 
število 

dni 
5 dni 5 dni 

Pohod, maj 

2017, Slak 

Pohod, maj 

2017, Slak 

Šola v        
naravi,        
22. - 26. 5. 
2017,       

Osilnica,   
Banovec,      

Držanič 

Šola v        
naravi,        
22. - 26. 5. 
2017,       

Osilnica,   
Banovec,    

Držanič 

 
Pohod,  

Klančičar 

Šola v      
naravi,           
22. - 26.5. 
2017,      

Osilnica,  
Banovec,  

Držanič 

 

Jahanje v 
Češči vasi, 
junij 2017, 

Držanič 

Jahanje v 
Češči vasi, 
junij 2017, 

Držanič 

Šola v        
naravi,        
22. - 26. 5. 
2017,       
Osilnica,    
Banovec,   

Držanič 

Šola v        
naravi,        
22. - 26. 5. 
2017,       
Osilnica,   
Banovec,   

Držanič 

Sankanje, 
smučanje, 
Arh,        

Klančičar 

Šola v      
naravi,      
22. - 26. 5. 
2017,       
Osilnica,  
Banovec,  

Držanič 

Atletika-
peteroboj, 
maj 2017, 
Arh,         

Držanič 

Atletika-
peteroboj, 
maj 2017, 
Arh,         

Držanič 

Atletika-
peteroboj, maj 
2017, Arh,         

Držanič 

Atletika-
peteroboj, maj 
2017, Arh,         

Držanič 

 

Atletika-
peteroboj, maj 
2017, Arh,         

Držanič 

Atletika-
peteroboj, 
maj 2017, 
Arh,         

Držanič 

Atletika-
področno tek-
movanje, maj 
2017, Arh,        

Držanič 

Atletika-
področno 
tekmovanje, 
maj 2017, 
Arh,         

Držanič 

Atletika-
področno tek-
movanje, maj 
2017, Arh,         

Držanič 

Atletika-
področno tek-
movanje, maj 
2017, Arh,         

Držanič 

 

Atletika-
področno tek-
movanje, maj 
2017, Arh,         

Držanič 

Atletika-
področno 
tekmovanje, 
maj 2017, 
Arh,         

Držanič 

Kolesarski 
poligon (+prva 
pomoč 

IHELP),    
september 
2016,      

Slak, Arh 

Kolesarski 
poligon 
(+prva pomoč 

IHELP),    
september 
2016,     

Slak, Arh 

Kolesarski 
poligon (+prva 
pomoč IHELP),   

september 
2016,       

Slak, Arh 

Kolesarski 
poligon (+prva 
pomoč IHELP),   

september 
2016,       

Slak, Arh 

 

Kolesarski 
poligon (+prva 
pomoč IHELP), 
september 
2016,       

Slak, Arh 

Kolesarski 
poligon 
(+prva pomoč 
IHELP),    
september 
2016,     

Slak, Arh 

V
S
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B
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A
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razred 1. stopnja 2./3. stopnja 4. stopnja 4./5. stopnja 5./6. stopnja 

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 

 
Novoletna     
prireditev,      

22. 12. 2016 

Novoletna         
prireditev,          

22. 12. 2016 

Novoletna               
prireditev,          

22. 12. 2016 

Novoletna       
prireditev,        

22. 12. 2016 

Novoletna     
prireditev,      

22. 12. 2016 

 
Pokaži kaj znaš, 

6. 4. 2017, Pirc 

Predstava v      

Ljubljani, Karlič 

Predstava v     

Ljubljani, Karlič 

Predstava v     

Ljubljani,  Karlič 

Predstava v     

Ljubljani,  Karlič 

 
Kulturni dan, 

Dan državnosti 

Pokaži kaj znaš,   

6. 4. 2017, Pirc 

Pokaži kaj znaš,  

6. 4. 2017, Pirc 

Pokaži kaj znaš, 

6. 4. 2017, Pirc 

Pokaži kaj znaš, 

6. 4. 2017, Pirc 

V
S

E
B

IN
A

 

8.3 Plan dni dejavnosti za učence od PPVI 

 8.3.1 Kulturni dnevi 

8.3.2 Naravoslovni dnevi 

razred 1. stopnja 2./3. stopnja 4. stopnja 4./5. stopnja 5./6. stopnja 

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 2 dneva 2 dneva 

 

Obisk vrtnarije in 
zasaditev  sadik,       
marec, april,             

razredniki  

Obisk vrtnarije in 
zasaditev  sadik,       
marec, april,             

razredniki  

Obisk vrtnarije in 
zasaditev  sadik,       
marec, april,             

razredniki  

Obisk vrtnarije in 
zasaditev  sadik,       
marec, april,             

razredniki  

Obisk vrtnarije 
in zasaditev  

sadik,       

marec, april,             

razredniki  

 
Krkin izlet,    

arboretum, Oven  

Krkin izlet,    

arboretum, Oven  

Krkin izlet,    

arboretum, Oven  

Krkin izlet,    

arboretum, Oven  

Krkin izlet,    

arboretum, Oven  

 
Ekskurzija,     
Živalski vrt     

Ljubljana, Oven 

Ekskurzija,      
Živalski vrt       

Ljubljana, Oven 

Ekskurzija,        
Živalski vrt      

Ljubljana, Oven 

Ekskurzija,     
Živalski vrt     

Ljubljana, Oven 

Ekskurzija,     
Živalski vrt     

Ljubljana, Oven 

V
S

E
B

IN
A
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razred 1. stopnja 2./3. stopnja 4. stopnja 4./5. stopnja 5./6. stopnja 

število 

dni 
4 dnevi 8 dni 6 dni 6 dni 6 dni 

 

Spet v šoli -
spoznajmo se, 
september,   

razredniki; 

socialne igre 
spoznavanja in 

urejanje preda-
lov, omar in gar-

derobe 

Spet v šoli -
spoznajmo se,  
september,       

razredniki; 

socialne igre   
spoznavanja in 

urejanje predalov, 

omar in garderobe 

 

Spet v šoli -
spoznajmo se, 
september,      

razredniki; 

socialne igre  

spoznavanja in 
urejanje predalov, 

omar in garderobe 

Projektni teden 
Moje mesto,   

september 2016, 

Rožič 

Jesen v kuhinji, 

september 2016,   

Perič 

 
Evakuacijska 
vaja, oktober 

2016, Arh 

Izdelovanje       
novoletnih       
okraskov          
december,      

Izdelovanje       
novoletnih       
okraskov          
december,      

Projektni teden 
Moje mesto,   
september 2016, 

Rožič 

Izdelovanje   
velikonočnih 
simbolov, april, 

Perič 

 
Dan zemlje,    

21. 4. 2017 

Peka prazničnih 
dobrot, december, 

Oven 

Izdelovanje       
novoletnih       
okraskov          
december,      

Oven, Puljak 

Evakuacijska 
vaja, oktober 

2016, Arh 

Izdelovanje  
pustnih mask, 

februar, Perič 

 

Pospravljanje 
bivalnih         
prostorov, junij 
2017,           

razredniki 

Peka pustnih    
dobrot, december, 

Oven 

Dan zemlje,       

21. 4. 2017 

V jati z          
drugačnimi,   

oktober 

Izdelovanje   
novoletnih  
voščilnic,      
december,     

Perič 

  

Urejanje šolske 
okolice, marec, 

Oven 

Izdelovanje      
velikonočnih   
simbolov, april, 

Oven 

Dan zemlje,     

21. 4. 2017 

Evakuacijska 
vaja, oktober 

2016, Arh 

  
Dan zemlje,       

21. 4. 2017 

Izdelovanje    
pustnih mask, 

februar, Puljak 

Trgatev,         
september,     

2016, Rožič 
 

  

Izdelovanje       
velikonočnih    
simbolov, april, 

Oven 

Izdelovanje      
velikonočnih   
simbolov april, 

Oven 

  

  

Obisk mesta in 
knjižnice, junij, 

Oven 

Izdelava daril ob 
materinskem  
dnevu, Oven,   

Puljak 

  

V
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 B

 I N
 A

 

8.3 Plan dni dejavnosti za učence od PPVI 

 8.3.3 Delovni dnevi 
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8.3.4 Športni dnevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razred 1. stopnja 2./3. stopnja 4. stopnja 4./5. stopnja 5./6. stopnja 

število 

dni 
6 dni 6 dni 6 dni 5 dni 5 dni 

 

Varna pot -   
pohod,          
september,   

razredniki 

Varna pot -       
pohod,              
september,        

razredniki 

Varna pot -       
pohod,            
september,      

razredniki 

 

Jahanje v Češči 
vasi, september, 
oktober,               

Korče, Oven 

Jahanje v Češči 
vasi, september, 
oktober,               

Korče, Oven 

 

Jahanje v Češči 
vasi, september, 
oktober,               

Korče, Oven 

Jahanje v Češči 
vasi, september, 
oktober,               

Korče, Oven 

Jahanje v Češči 
vasi, september, 
oktober,               

Korče, Oven 

Jahanje v Češči 
vasi, maj, junij,   

Korče, Oven 

Jahanje v Češči 
vasi, maj, junij,   

Korče, Oven 

 
Jahanje v Češči 
vasi, maj, junij,   

Korče, Oven 

Jahanje v Češči 
vasi, maj, junij,   

Korče, Oven 

Jahanje v Češči 
vasi, maj, junij,   

Korče, Oven 

Projektni teden 
Spoznajmo moje 
mesto,  26. - 30. 

9. 2016, Rožič 

Varna pot -
pohod,          
september,    

razredniki 

 

Športne igre na 
igrišču,        
maj, junij,    

Korče, Oven 

Športne igre na 
igrišču,                
maj, junij,        

Korče, Oven 

Športne igre na 
igrišču,             
maj, junij,           

Korče, Oven 

Projektni teden 
Spoznajmo moje 
mesto,  26. - 30. 

9. 2016, Rožič 

Zadnji šolski 
dan,               
23. 6. 2017, 

Klančičar 

 

Zadnji šolski 
dan,                     
23. 6. 2017, 

Klančičar 

Zadnji šolski dan,               
23. 6. 2017,   

Klančičar 

Zadnji šolski dan,               
23. 6. 2017,  

Klančičar 

 

Zadnji šolski 
dan,                
23. 6. 2017, 

Klančičar 

 

V jati z         
drugačnimi,  
srečanje       
skupin 5. in 6. 
stopnje, oktober, 

Perič, Puljak 

 

V jati z         

drugačnimi,  
srečanje       
skupin 5. in 6. 
stopnje, oktober, 

Perič, Puljak 

V jati z             

drugačnimi,     
srečanje          
skupin 5. in 6. 
stopnje, oktober, 

Perič, Puljak 

V jati z            

drugačnimi,     
srečanje          
skupin 5. in 6. 
stopnje, oktober, 

Perič, Puljak 
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9 PROJEKTNO DELO 

 

V letošnjem šolskem letu bodo na šoli potekali naslednji projekti: 

 Varno na pot (Alenka Slak) 

 Za boljši svet (Darinka Pirc) 

 S-faktor (Jasna Banovec) 

 Igrajmo se gledališče (Jasna Banovec) 

 V jati z drugačnimi (Darinka Pirc) 

 

9.1 Varno na pot  

   Prometna varnost je področje, ki je pomembno za nas vse, saj smo vsi udeleženci v 

prometu, pa naj bo to kot pešci, kolesarji ali potniki v avtomobilu, kombiju ali avtobusu. 

Varnost učencev mora biti na prvem mestu prometne varnosti, saj so otroci najbolj ranljiva 

skupina v cestnem prometu.   

   Namen projekta je učence naučiti o pomenu varnosti v prometu in hkrati ozavestiti učitelje  

in starše pri njihovi aktivni vlogi pri zagotavljanju varnosti otrok v prometu. 

   V okviru projekta bomo sodelovali v mednarodnem projektu Evropski teden mobilnosti, 

obeležili bomo tudi evropski dan brez avtomobila, ki bo letos 16. septembra 2016. Učenci 

nižjih razredov že sodelujejo v projektu Pasavček, ki  poudarja pomen varnostnega pasu med 

vožnjo v avtomobilu. V ta projekt bomo poskušali pritegniti čim več učencev in njihovih 

staršev. 

   Organizirali bomo dan dejavnosti in na spretnostnem poligonu preverili kolesarske 

spretnosti učencev. Kolesarski izpit bodo opravljali učenci 7. razreda.  

   Učence višjih razredov bomo seznanili s spletno aplikacijo S kolesom v šolo in preverili 

njihovo znanje o cestno prometnih predpisih. Pri vseh dejavnostih s kolesom bomo skrbeli za 

varnost učencev tudi z uporabo kolesarske čelade. 

   Posodobili bomo Načrt šolskih poti in izvedli anketo s starši. V sodelovanju z MO Novo 

mesto s Svetom za preventivo in vzgojo v prometu bomo letos poskusili odpraviti nekatere 

nevarne prometne točke v neposredni okolici šole. 
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  9.2 Za boljši svet  

Cilj projekta: 

   Na naši šoli se prav dobro zavedamo, kako pomembni so dobri odnosi tako med učenci, 

starši kot tudi delavci šole, zato smo se odločili za celoletni projekt Za boljši svet. 

   Cilj projekta je poudarek na naših skupnih vrednotah in vrednotah vsakega izmed nas ter 

zavedanju o pomenu iskrenih odnosov ter naravnanosti k sočloveku. 

Načrtovane aktivnosti: 

 Muzikal – Ena ptička priletela (izbor otroških ljudskih pesmi, plesov in iger, 

povezanih v izvirno avtorsko celoto), (Darinka Pirc) 

 Napisati dramatizacijo in prirediti glasbo s poudarkom na vrednotah, ki jih 

najdemo prav v slovenski ljudski zakladnici (Darinka Pirc) 

 Izdelati kostume, sceno in rekvizite (Ksenija Pejanovič, Jasmina Škrbec Masilo, 

Gabrijela Maček) 

 Izpeljati projektni teden z različnimi delavnicami, postaviti okvir za predstavo s 

produkcijo, predstaviti učencem odlomke iz predstave (Jasna Banovec, Gabrijela 

Maček, Dajana Držanič, Ksenija Pejanovič, Darinka Pirc) 

 Izvesti sekcijske in skupne vaje za predstavo (Jasna Banovec, Dajana Držanič, 

Darinka Pirc) 

 Premierno uprizoriti predstavo ob kulturnem prazniku (večina učencev in 

učiteljev) 

 Udeležiti se državnega srečanja dramskih skupin (Jasna Banovec) 

 Sodelovati z OŠ Dolenjske Toplice z izmenjavo predstav (Jasna Banovec) 

 Ponoviti predstavo za okoliške OŠ ali vrtce  

 Izdati e-strip ali e-slikanico Za boljši svet 

 Izvesti likovni ali foto natečaj in razstavo z naslovom Za boljši svet (Ksenija 

Pejanovič, Marjeta Rožič, Gabrijela Maček, Laura Zrilić)  

 V vse kulturne prireditve na šoli vključiti besedila, ki so povezana s temo Za boljši 

svet (vsi učitelji na šoli) 

 Izvesti natečaj za najboljši logotip ter izdelati embleme 

 Postaviti pano z mislimi na temo Za boljši svet (razredniki z učenci) 

 Izvesti različne delavnice pri interesnih dejavnostih, dnevih dejavnosti…   

 Sodelovati z učenci OŠ Grm z delavnicami na temo muzikala v okviru 

mednarodnega projekta V jati z drugačnimi (Jasna Banovec, Darinka Pirc) 
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Časovni okvir izvedbe projekta 

 Projektni teden z delavnicami in nastajanjem muzikala od 19. do 23 . septembra 

2016 

 Slikanica ali strip v aprilu 2017 

 Natečaj za logotip – do konca oktobra 

 Natečaj za najboljše likovno delo ali fotografijo – v januarju, razstava v februarju 

2017 – tednu kulture 

 Sekcijske vaje za muzikal v času interesnih dejavnosti 

 Skupne vaje za predstavo enkrat mesečno do konca januarja 

  Premiera muzikala – 6. februar 2017 

 Udeležba na državnem srečanju dramskih skupin - marec 2017 

 Ponovitve predstave v marcu in aprilu 2017 

 Skozi vse leto: delavnice, različne dejavnosti… 

 

9.3 S-Factor  

 

   S-Factor into Eurovision je projekt, ki se je začel kot šolska prireditev talentov dveh 

angleških ustanov za učence s posebnimi potrebami, Kelfort in Hilltop school. V desetih letih 

je prerasel v dogodek, ki pritegne okrog 1000 gledalcev in na katerem z roko v roki sodelujejo 

prostovoljci, profesionalci, otroci s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki iz okoliških šol. 

Kot del šova talentov se odvija tudi predstavitev glasbenih videov. Na tak način so lahko v 

prireditev vključeni prav vsi otroci, tudi tisti, ki na odru ne morejo ali ne želijo nastopati. 

   Naša šola se bo tudi v šolskem letu 2016/17, v sodelovanju z OŠ Milke Šobar-Nataše iz 

Črnomlja, vključila v mednarodni projekt S-faktor in v njem aktivno sodelovala. Namen 

projekta je povezovati osebe s posebnimi potrebami in jim omogočiti izkušnjo nastopanja. 

Cilji, ki jih bomo poskusili realizirali: 

 vključiti učence naše šole v sodelovanje v projektu, in sicer pri ideji, snemanju in 

igranju v glasbenem videu 

 spodbujati učence, da razvijajo svoje talente in jih predstavijo 

 z učenci posneti glasbeni video, v katerem se bodo predstavili sami in tudi utrip 

naše šole  

 sodelovati z drugimi ustanovami, tako v regiji kot tudi mednarodno  

 izmenjavati izkušnje z ostalimi strokovnimi delavci, spoznavati druge ustanove in 

njihove učence 
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9.4 Igrajmo se gledališče - sodelovanje z OŠ Dolenjske Toplice  

in KUD Dolenjske Toplice  

 

 

Sodelujoči: 

 OŠ Dragotina Ketteja: dramski krožek, instrumentalni, plesni krožek (mentorice: 

Jasna Banovec, Darinka Pirc, Dajana Držanič) 

 OŠ Dolenjske Toplice: gledališki klub (mentorica Urška Bučar) 

 KUD Dolenjske Toplice (otroška skupina – mentorica Urška Bučar)  

 

 

Cilji sodelovanja: 

 spoznati delo ostalih gledaliških skupin v okolici 

 razvijati  področje socializacije (odnosi, vključevanje v skupino, samopotrjevanje in 

uveljavljanje) 

 izmenjevati ideje pri ustvarjanju in nastajanju predstav 

 izmenjevati izkušnje pri ustvarjanju in nastajanju predstav 

 sodelovati v predstavi (se vključiti s točko v predstavo na OŠ Dolenjske Toplice) 

 izvesti našo predstavo na OŠ Dolenjske Toplice 

 

 

Dejavnosti:  

 obisk KUD Dolenjske Toplice (otroške skupine), na naši šoli, v času projektnega 

tedna Kulturni teden v šoli in vključitev v delavnice v času obiska 

 obisk OŠ Dolenjske Toplice v mesecu decembru – sodelovanje s kratko točko na 

njihovi predstavi (tema: GIBANJE) 

 Gledališki klub OŠ Dolenjske Toplice sodeluje na naši novoletni predstavi s kratko 

točko 

 Izmenjava predstav proti koncu šolskega leta (izvedemo našo predstavo na OŠ 

Dolenjske Toplice in obratno) 

 srečanja preko videokonference  

 izmenjava idej in deljenje na portalu etwinning 

 Sodelovanje v mednarodnem projektu V jati z drugačnimi 
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9.5 V jati z drugačnimi - sodelovanje v mednarodnem projektu 

 

 

Cilj projekta: 

 Druženje in izmenjava izkušenj tako med osebami  s posebnimi potrebami kot 

ostalimi udeleženci v projektu.  

 Spoznati znamenitosti Novega mesta 

 

Udeleženci projekta: 

 Projekt je mednaroden, saj v njem sodelujejo osebe s posebnimi potrebami iz 

Avstrije, Hrvaške in Slovenije. 

 

Planirane dejavnosti:  

 Sodelovanje s kulturnim programom na otvoritveni slovesnosti srečanja v Novem 

mestu (Pirc, Banovec) 

 Ustvarjalne delavnice za učence OŠ Grm (Škrbec Masilo, Maček) 

 Obisk učencev PPVI 4./5. stopnje na OŠ Grm (Rožič) 

 Udeležba na predstavitvi udeležencev in večernem programu 

 

Časovni plan projekta: 

 

 Priprave na projekt: september -  oktober 2016 

 Izvedba projekta: od 19. do 21. oktobra 2016 
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10 LETNI PROGRAM DELA SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE (J. Škrbec Masilo) 

   V skladu z Vzgojnim načrtom in s Pravili hišnega reda OŠ Dragotina Ketteja se na šoli 

oblikuje Šolska skupnost za šolsko leto 2016/17. Do prvega sestanka šolske skupnosti 

učencev šole se v okviru oddelčnih skupnosti izpeljejo volitve dveh predstavnikov 

(predstavnik in namestnik) vsakega razreda. Po en predstavnik se udeleži sestankov šolske 

skupnosti. Skupnost učencev šole na svojem prvem sestanku sprejme letni program dela. 

Predstavniki skupnosti učencev šole v okviru oddelčnih skupnosti vsakokrat podajo ustno 

poročilo s sestankov šolske skupnosti učencev.  

   Na svojem prvem sestanku člani šolske skupnosti izmed prisotnih z glasovanjem izberejo 

pet članov šolskega parlamenta (po en predstavnik za vsako triletje prilagojenega ter dva 

predstavnika posebnega programa). Šolski parlament se sestane konec šolskega leta in po 

potrebi. Naloge sprejete na sestankih šolske skupnosti izvajajo vsi učenci vseh oddelčnih 

skupnosti. O izvajanju nalog v okviru oddelčnih skupnosti poročajo oddelčni predstavniki na 

sestankih skupnosti učencev šole. Skupnost učencev šole bo tekom šolskega leta opravljala 

naslednje naloge: 

 zbirala pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z načrtovanimi 

dejavnostmi, ki jih pripravlja šola, 

 spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala ravnatelja na 

morebitne kršitve pravic učencev, 

 izmed učencev izbrala predstavnika v komisiji za šolsko prehrano, 

 informirala učence oddelčnih skupnosti o svoji dejavnosti, 

 načrtovala in organizirala skupne akcije in naloge, 

 predlagala izboljšave bivalnega okolja in sodelovala pri uresničitvi idej, 

 oblikovala predloge za pohvale, nagrade, priznanja učencem (npr. vzorni učenec šole), 

 izbirala kriterije za izbor vzornega učenca oddelka in šole, 

 opravljala druge naloge, za katere se bodo dogovorili učenci skupaj z mentorjem. 

    

Zastavljeni vzgojno-izobraževalni cilji: 

 povezati oddelčne skupnosti šole 

 spodbuditi oblikovanje in podajanje mnenj in predlogov glede svojega šolskega 

okolja 

 razviti sposobnost strpnega in aktivnega komuniciranja 

 poiskati možnosti sporočanja svojih razmišljanj in občutenj (likovno, glasbeno,     

z gibom…) 

 obogatiti dogajanje na šoli z različnimi aktivnostmi 

 razviti medsebojne humane odnose in razviti čut za sprejemanje drugačnosti 

 spremljati dogodke okoli sebe in sodelovati pri šolskih projektih 
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Predviden plan dela: 

 1. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – (predviden septembra) 

   Skupnost učencev šole bo na ustanovnem sestanku: 

 pregledala, dopolnila in sprejela letni program dela šolske skupnosti, 

 izmed članov šolske skupnosti izvolila pet članov šolskega parlamenta, 

 izmed učencev šole izbrala predstavnika v komisiji za šolsko prehrano, 

 oblikovala prvi kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih skupnostih. 

 2. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – (predviden novembra) 

   Na sestanku šolske skupnosti se bodo učenci: 

 dogovorili, kako popestriti dogajanje v prednovoletnem času, v smislu 

povezovanja, obdarovanja in pozitivnih pozornosti,   

 oblikovali bomo drugi kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih skupnostih in 

zapisali prve vzorne učence oddelčnih skupnosti. 

 3. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – (predviden februarja) 

 dogovorili se bomo, kako izpeljati pustni in gregorjev ples, 

 oblikovali bomo tretji kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih skupnostih in 

zapisali vzorne učence oddelčnih skupnosti. 

 4. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – ( konec aprila) 

   Na sestanku šolske skupnosti: 

 bodo člani šolske skupnosti pregledali realizacijo delovnega načrta šolske 

skupnosti ter podali predloge za delo šolske skupnosti v naslednjem šolskem letu, 

 bodo člani šolskega parlamenta pregledali celoletni seznam vzornih učencev 

oddelkov ter oblikovali kriterije za določitev vzornega učenca šole.  

 SESTANEK ŠOLSKEGA PARLAMENTA – (v mesecu maju) 

   Na osnovi kriterijev bodo skupaj z mentorico oblikovali predlog in izbor za vzorne učence 

šole, nato pa ga posredovali ravnateljici.  

   Na vseh sestankih lahko učenci šolske skupnosti ali parlamenta skupaj z mentorjem 

dopolnijo ali spremenijo program dela s svojimi predlogi za izvajanje aktivnosti na šoli.  
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11 EKSKURZIJE IN IZLETI 

 

V šolskem letu 2016/17 se bodo učenci udeležili teh ekskurzij: 

 Ekskurzija za starejše učence (5. – 9. r) – Ljubljana  (ogled mestnega jedra, hiša 

eksperimentov ali vožnja z ladjico po Ljubljanici) – z vlakom – 31. maj 2017, 

Banovec 

 Ekskurzija za mlajše učence (1.- 4. razred) – z vlakom v Črnomelj,  maj/junij 

2017, Petrovič 

 Ekskurzija za PPVI – z avtobusom: Živalski vrt v Ljubljani; maj/junij 2017, Oven 

 Krkin izlet:   

 morje, 6. junij 2017, (od 5. do 9. razreda NIS), Zrilić    

 Arboretum Volčji Potok, 6. junij 2017, (od 1. do 6. st. PPVI), Oven 

 

12 TEKMOVANJA 

 

   Letos se bodo učenci udeležili naslednjih tekmovanj:  

 Vesela šola (Novo mesto) - Karlič 

 Srečanje mladih tehnikov (Brežice) – Škrbec Masilo, Rožič 

 Srečanje gledaliških skupin – Banovec 

 Računanje je igra (Jesenice) – Banovec 

 Športna tekmovanja: med dvema ognjema, atletika, košarka, namizni tenis – 

Držanič, Arh  

 Cici vesela šola (šolsko tekmovanje) – Petrovič 

 
13 OSTALE DEJAVNOSTI  

 

13.1 Kulturne dejavnosti 

13.1.1 Proslave 

 

 proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, novoletna prireditev, 22. december 

2016, OKP (odbor za pripravo kulturnih prireditev) 

 dan šole  (kulturna ura), 19. januar 2017, OKP 

 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. februar 2017, OKP 

 proslava ob dnevu državnosti, 22. 6. 2017, OKP 
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13.1.1 Predstave 

 

 Glasbeno-gledališka predstava Ena ptička priletela, februar 2017, Pirc 

 Glasbeno-gledališke predstave v Ljubljani, Karlič 

 Lutkovna predstava Grajskega gledališča Sevnica 

 Pokaži kaj znaš, 7. april 2017, Pirc 

 Koncert z izvirnimi glasbili ter delavnicami Petra Kusa, 24. april 2017, Pirc 

 Zadnji šolski dan  - kinopredstava, 23. junij 2017, Klančičar 

 

13.1.2 Podelitve 

 

 Podelitev bralne značke – Karlič 

 Podelitev eko-nagrad in eko bralne značke – junij 2017, Karlič, Pejanovič 

 Zbor učencev, podelitev priznanj in nagrad - 13. junij 2017, Škrbec Masilo 

 izbor »NAJ UČENCA« šole  

 

13.1.3 Ostale kulturne dejavnosti 

 

 Urejanje in izdaja šolskega glasila - Zrilić 

 EKO bralna značka - Karlič 

 Bralna značka – Karlič 

 Bralni nahrbtnik - Karlič 

 Rastem s knjigo - Karlič 

 

 

13.2 Družabna srečanja in prireditve 

 

 mednarodno srečanje »V jati z drugačnimi« izmenjava skupin, od 19. do 21. oktobra 

2016, 4./5. stopnja na OŠ Grm (Rožič), gosti iz OŠ Grm na naši šoli 20. 10. 2016 

(Pirc, Banovec) 

 plesi v sklopu šolske skupnosti (npr. novoletni, valentinov,…), Škrbec Masilo 

 tridnevno bivanje učencev posebnega programa iz Žalca v domu šole od 14. do 16. 

decembra 2016 (Perič)  

 pustno rajanje, 28. februar 2017, Drobnič 

 regijsko srečanje učencev 5. in 6. stopnje  PPVI, marec 2017, Perič 

 tombola za romske učence in starše, junij 2017, Klančičar 

 valeta, 15. junij 2017, Prosen Zupančič 
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13.3 Športne dejavnosti 

 

 organizacija področnih  tekmovanj – košarka, med dvema ognjema, atletika, 

Držanič, Arh 

 Turnir v strelastiki, Banovec 

 

13.4 EKO dejavnosti 

 

 Udeležba na prireditvi Dan brez avtomobila - 16. september 2016, Slak 

 Zbiranje papirja (september, november, marec, maj) in kartuš za šolo, Pejanovič  

 Shema šolskega sadja, Karlič 

 Tradicionalni slovenski zajtrk, Karlič 

 Urejanje šolskega vrta, Pejanovič 

 

13.5 Dobrodelne dejavnosti 

 

 Zbiranje zamaškov in plastenk za Lindo, Korče  

 Sodelovanje v projektu Blazinica tolažbe, Zrilić, Rožič  

 

13.6 Natečaji 

 

 Sodelovanje  s kratkim filmom na razpisu Komisije za preprečevanje korupcije (do 

31.oktobra 2016) – v sklopu projektnega tedna Kulturni teden v šoli, Maček, 

Banovec, Pirc 

 Sodelovanje na likovnem natečaju Planica in otroci, Pirc 

 

13.7 Sodelovanje z različnimi organizacijami  

 

13. 7.1 Vključevanje učencev PPVI v delovno okolje 

 

 Sodelovanje  z šolo Biotehnike in turizma (vključevanje učencev posebnega 

programa v delo), Rožič 

 

14 IZOBRAŽEVANJA 

   Oblikovali smo plan izobraževanj, ki določa, da stroške enega seminarja v letošnjem 

šolskem letu krije šola, ostale stroške pa udeleženec seminarjev sam.  Vsak delavec šole pa 

ima pravico do 5 dni odsotnosti zaradi izobraževanj. 
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  15 ZADOLŽITVE IN ČLANSTVO V KOMISIJAH 

 

15.1 Strokovni aktivi 

 Vodja aktiva NIS od 1. do 4. razreda -  Irena Petrovič 

 Vodja aktiva NIS od 5. do 9. razreda - Jasna Banovec 

 Vodja aktiva PPVI - Nataša Oven 

 

15. 2 Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov (feb. 2015 - feb. 2018)  

 Stane Škrbec, Jožica Staniša, Borut Arh, Janja Ljubi 

 

15.3 Ekipa prve pomoči 

  Renata Štravs, Brigita Peklar, Alenka Kočevar 

 

15.4 Komisija za korupcijo  

 Gabrijela Maček, Irena Lahne, Darinka Pirc 

 

15.5 Pritožbena komisija (sept. 2012 - sept. 2016)  

 6 predstavnikov zaposlenih: Damijana Karlič, Nuša Korče, Ksenija Pejanovič, 

Dajana Držanič, Urška Kapš, Blanka Stariha Šašek  

 2 predstavnika zunanjih institucij: Tihomir Troha (OŠ Grm), Roman Judež (OŠ 

Drska) 

 

15.6 Šolski sklad (sept. 2015 - sept. 2017) 

 Predstavniki šole: Karmen Rovan, Blanka Stariha Šašek, Damijana Karlič, Irena 

Petrovič 

 3 predstavniki staršev: Peter Medvešček, Boštjan Murn, Renata Kocjan 
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15.7 Komisija za šolsko prehrano 

 

 Predstavniki šole: Blanka Stariha Šašek, Marta Hrlec, Renata Štravs  

 Predstavnik učencev: Anže Vrbinc 

 

15.8 Svet šole (december 2012 – december 2016) 

 

 Predstavniki MONM: Ljubinka Počervina, Matija Blatnik, Jasna Hrastar 

 Predstavniki staršev: Ana Jukić, Kiren Mojca, Branko Vrbinc  

 Predstavniki zaposlenih: Janja Ljubi, Marko Feguš, Jasna Banovec – predsednica, 

Gabrijela Maček, Damijana Karlič 

 

15.9 Svet staršev 

 

 Predsednik sveta staršev: Klavdija Pečnik 

15.10 Popisne komisije 

 

 za popis osnovnih sredstev, zalog materiala v kuhinji in čistilnih sredstev:       

Stane Škrbec, Alenka Slak, Marta Hrlec 

 za popis terjatev in obveznosti: Dajana Držanič 

 za popis drugih sredstev (drobni inventar): Renata Štravs, Damijana Karlič, Brigita 

Peklar 

 

15.11 Komisija za uničevanje dokumentacije  

 

 Blanka Stariha, Irena Petrovič, Đurđa Puljak 
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15.12 Urednik šolske kronike 

  Damijana Karlič 

 

15.13 Skrbnik matične knjige 

 Alenka Slak  

 

15.14 Šolski vrt 

 Ksenija Pejanovič 

 

15.15 Šolsko glasilo 

 Laura Zrilić 

 

15. 16 Urednik šolske spletne strani 

  Darinka Pirc 

 

 

16 DELO ORGANOV ŠOLE 
 

16.1 Svet šole 

   Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja šole, predstavniki delavcev šole in predstavniki 

staršev. Člani imajo štiri letni mandat. 

   Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda. 

   Sestajal se bo po potrebi, najmanj pa dvakrat v šolskem letu, v septembru in v februarju.  

 

16.2 Svet staršev 

   Vsak oddelek na šoli ima v svetu staršev enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta. Mandat sveta staršev traja eno leto.  

 

16.3 Ravnateljica 

   Ravnateljica opravlja poslovodne in pedagoške naloge v zavodu in koordinira celotno delo 

na šoli. 

   Ravnateljica je kot pedagoški vodja odgovorna za uresničevanje vzgojno-izobraževalnega 

dela ter skrbi za organizacijo dela na šoli.  
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16.4 Strokovni organi šole 

 

 učiteljski zbor 

 oddelčni učiteljski zbori 

 razredniki 

 strokovni aktivi 

 strokovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega 

programa 

 

 

16.4.1 Učiteljski zbor 

 

   Učiteljski zbor sestavlja 29 strokovnih delavk in delavcev, ki se sestajajo na sejah 

učiteljskega zbora predvidoma enkrat mesečno.  

 

 

16.4.2 Oddelčni učiteljski zbori 

 

   Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku.  

 

 

16.4.3 Strokovne skupine  

za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa 

 

   Strokovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega 

programa sestavljajo učenčev razrednik, svetovalna delavka in vsi učitelji, ki poučujejo 

učenca.  

 

 

17 STROKOVNI AKTIVI 

 

 Strokovni aktiv učiteljev razredne stopnje (vodja Irena Petrovič) 

 

 Strokovni aktiv učiteljev predmetne stopnje (vodja Jasna Banovec) 

 

 Strokovni aktiv učiteljev v posebnem programu (vodja Nataša Oven) 
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   17.1 Plan dela strokovnega aktiva učiteljev razredne stopnje 

 
 

Vodja aktiva: Irena Petrovič 

   Člani aktiva razredne stopnje so vsi strokovni delavci – učitelji, ki poučujejo učence od        

1. do 4. razreda, in sicer:  Irena Petrovič, Alenka Derganc, Gabrijela Maček, Jasmina Škrbec 

Masilo in druga strokovna sodelavka v 1. razredu Nina Čižman.  

   Planirane naloge aktiva za razredno stopnjo v šolskem letu 2016/17: 

 oblikovanje plana dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2016/17  

 oblikovanje razporeda dežurstev, določitev interesnih dejavnosti (termin izvedbe), 

ki se bodo izvajale, govorilne ure, roditeljski sestanki, prednostne naloge, projekti 

(skupaj z ostalimi aktivi) 

 oblikovanje kriterijev opisnega ocenjevanja v prvi triadi 

 sprejem kriterijev pisnega in ustnega ocenjevanja znanja 

 pregled Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ 

 pregled Pravilnika o dokumentaciji 

 pregled dnevnikov in ostale dokumentacije  (med šolskim letom) 

 pregled izvajanja in pripravljanje načrtovanih dni dejavnosti 

 poročanje o novostih in zanimivostih s študijskih skupin in seminarjev/

izobraževanj 

 izpolnjevanje nalog po navodilih ravnateljice 

  analiza izvedbe dejavnosti iz LDN za 1., 2., 3. in 4.razred 

  pregled in potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 

  pregled in urejanje dokumentacije ob zaključku ocenjevalnega obdobja 

  oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za razredno stopnjo za šolsko leto 

2017/18 

  sodelovanje s Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki v naselju 

Brezje izvaja delavnice (izmenjava informacij, izkušenj, načrtovanje in izvedba 

delavnice v Brezju/na šoli) 

  spremljanje, načrtovanje strategij za izboljšanje obiska romskih otrok 

  analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta 
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   17.2 Plan dela strokovnega aktiva učiteljev predmetne stopnje 

 

   Vodja aktiva: Jasna Banovec 

   Člani aktiva: Dajana Držanič, Nataša Udovč, Ksenija Pejanovič, Bojana Klančičar, Alenka 

Slak, Borut Arh, Helena Prosen Zupančič, Laura Zrilić, Darinka Pirc 

 

Planirane naloge aktiva za predmetno stopnjo v šolskem letu 2016/17: 

 oblikovanje plana dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2016/17 

 oblikovanje razporeda dežurstev, določitev interesnih dejavnosti (termin izvedbe), 

ki se bodo izvajale, govorilne ure, roditeljski sestanki, prednostne naloge, projekti 

(skupaj z ostalimi aktivi) 

 oblikovanje kriterijev številčnega ocenjevanja v 2. in 3. triadi  

 sprejem kriterijev pisnega in ustnega ocenjevanja znanja 

 pregled Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ 

 pregled Pravilnika o dokumentaciji   

 pregled dnevnikov in ostale dokumentacije  (med šolskim letom)  

 pregled izvajanja in pripravljanje načrtovanih dni dejavnosti  

 poročanje o novostih in zanimivostih s študijskih skupin in seminarjev/

izobraževanj 

  planiranje in izvedba dni dejavnosti 

  izpolnjevanje nalog po navodilih ravnateljice 

  analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta 

  analiza izvedbe dejavnosti iz LDN za 2. in 3. triletje 

  pregled in potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 

  pregled in urejanje dokumentacije ob zaključku ocenjevalnega obdobja 

  oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za predmetno stopnjo za šolsko leto  

2017/18 

 spremljanje obiska romskih otrok 

 spremljanje sodelovanja s starši romskih otrok 

 analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta 

 sodelovanje pri pripravi vzgojnega načrta šole 

 spoznavanje praktičnega dela na strojih v tehnični učilnici 
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   17.3 Plan dela strokovnega aktiva učiteljev v posebnem programu 

 

   Vodja aktiva: Nataša Oven  

Člani aktiva: Marjeta Rožič, Nuša Korče, Djurdja Puljak, Adriana Perič, Nataša Oven, 

Darinka Pirc, Barbara Luzar, Ksenija Pejanovič in Mateja Drobnič.  

 

Planirane naloge aktiva za posebni program v šolskem letu 2016/17: 

 oblikovanje Letnega delovnega načrta za PPVI 

 oblikovanje in usklajevanje urnikov pouka v PB in v PPVI 

 razporeditev učencev v ostale oddelke v slučaju odsotnosti posamezne 

razredničarke 

 razporeditev nadomeščanj v času odsotnosti posameznih učiteljic 

 reševanje učno-vzgojne problematike v oddelku s sodelovanjem z vsemi, ki učenca 

obravnavajo in poročanje o posebnostih na sestankih aktiva 

 poročanje o posebnostih za posamezne učence po svetovanju ali po pogovoru s 

svetovalno delavko vzgojiteljico, zdravstveno službo 

 poročanje o novostih in zanimivostih s študijskih skupin 

 poročanje o pridobljenih informacijah iz seminarjev 

 spremljanje in usklajevanje vsebin in tematskih področij med posameznimi 

stopnjami 

 načrtovanje in spremljanje izvajanja načrtovanih vsebin in dejavnosti po LDN 

 oblikovanje enotnih obrazcev pohval, ki jih izdamo učencem ob koncu šolskega 

leta 

 pregled realizacije planiranih dni dejavnosti po LDN 

 spremljanje morebitnih sprememb glede predvidene dokumentacije za učence 

PPVI in učitelje 

 izmenjava izkušenj pri delu z otroci z Motnjo avtističnega spektra (MAS) 

 sodelovanje in izmenjava informacij ter izkušenj pri delu z interaktivno tablo 

 pregled in poenotenje letnih učnih načrtov za posebni program  

 sodelovanje na skupnih aktivih vseh stopenj 
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18 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (Blanka Stariha Šašek, univ. dip. psih.) 
 

18.1 Delo z otroci in mladostniki 

 individualne in skupinske obravnave v majhnih skupinah, namenjene učencem z 

učnimi, čustvenimi, vedenjskimi težavami ali socialno interakcijskimi težavami 

 preventivno delo: tehnike za sproščanje in socialne igre, učenje socialnih veščin 

aktivnosti za krepitev pozitivne samopodobe, delavnice o medvrstniškem nasilju 

 intervencija: nudenje pomoči posameznikom ali skupini posameznikov 

 spodbujanje prisotnosti romskih učencev 

 reševanje konfliktov 

 sprejem in vpis novincev 

 poklicna orientacija 

 pomoč pri izpolnjevanju prijav za vpis v srednjo šolo 

 

18.2 Sodelovanje s sodelavci 

 pri vpisu novincev 

 pri razreševanju tekoče problematike 

 pri obravnavah učencev 

 posvetovanje pri pripravi varnega in spodbudnega učnega okolja za učence 

 pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov 

 pri pripravi in spremljanju individualiziranih vzgojnih načrtov 

 pri poklicni orientaciji 

 pri uvajanju novih metod in oblik dela 

 pri postopkih usmerjanja 

 pri organiziranju prevozov 

 na sejah učiteljskega zbora, oddelčnih učiteljskih zborih in strokovnih aktivih 

 pri pripravi različnih obrazcev 

 pri samoevalvaciji 

 pri organiziranju povezav z zunanjimi institucijami 

 pri organiziranju predavanj za strokovne sodelavce 

 pri projektih 

 pri načrtovanju skupnih aktivnosti 

 sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju vzgojno-izobraževalnega 

dela 
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18.3 Sodelovanje s starši 

 

 ob predstavitvi šole 

 ob vpisu in sprejemu učenca v šolo 

 pri obravnavah otrok 

 pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov 

 pri pripravi in spremljanju individualiziranih vzgojnih načrtov 

 pri postopkih usmerjanja 

 pri poklicni orientaciji 

 priprava roditeljskega sestanka za starše in učence osmega razreda v zvezi               

s poklicno orientacijo 

 priprava roditeljskega sestanka za starše in učence devetega razreda zaradi vpisa   

v srednjo šolo 

 pri razreševanju tekoče problematike (osebni in telefonski pogovori) 

 

18.4 Sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki 

 

 ob prešolanju učencev 

 kadar je potrebna pomoč različnih strokovnjakov 

 pri vpeljevanju novih metod dela 

 pri poklicni orientaciji 

 pri obravnavi staršev, ki svojih otrok ne pošiljajo redno v šolo 

 pri urejanju prevozov 

 pri urejanju regresa za šolsko prehrano 

 pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk 

 pri pojavi družinskega in medvrstniškega nasilja 

 pri vključevanju učencev priseljencev v popoldanske delavnice, ki potekajo med 

šolskim letom in jih izvaja Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

 pri vključevanju romskih učencev v popoldanske delavnice, ki potekajo med šolskim 

letom in jih izvaja Dnevni center Brezje 

 pri vključevanju učencev v različne oblike poletnih taborov in delavnic 

 pri vključevanju družin v različne oblike pomoči, ki jih izvajajo vladne in nevladne 

organizacije 

 pri predstavljanju institucij na naši šoli 
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 pri izvajanju programov javnega dela 

 pri obiskovanju družin v romskih naseljih 

 pri izvedbi različnih raziskav 

 pri posredovanju zahtevanih podatkov institucijam 

 pri posredovanju zaradi tekoče problematike 

 

18.5 Ostalo delo 

 

 vodenje dokumentacije 

 vodenje zbirk podatkov 

 načrtovanje in evalvacija dela 

 priprava in analiza ankete o šolski prehrani 

 sodelovanje pri aktivnostih šole (prireditve, projekti ipd.) 

 pisanje poročil 

 obveščanje staršev in sodelavcev 

 urejanje oglasne deske 

 urejanje pošte 

 organizacija in izvedba NPZ 

 spremljanje sprememb na področju zakonodaje 

 pisanje prošenj in obvestil 

 priprava prispevkov za spletno stran 

 spremljanje prisotnosti romskih učencev in njihovega udejstvovanja v šolske 

aktivnosti 

 izobraževanja 

 udeležba na srečanjih študijskih skupin 

 vodenje aktiva svetovalnih delavcev osnovnih šol s prilagojenim programom (do 

decembra 2016) in udeležba na sestankih 

 udeležba na posvetih 
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19 ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD (Knjižničarka Damijana Karlič) 
 

19.1 Šolska knjižnica 
 

   Šolska knjižnica je na voljo učencem, delavcem šole in zunanjim uporabnikom 20 ur 

tedensko. Urnik je objavljen na spletni strani šole in visi na oglasni deski knjižnice.  

 

   Delo v šolski knjižnici je razdeljeno na naslednja področja: 

 

19.1.1 Interno strokovno bibliotekarsko delo 

   Obsega poizvedbe, naročanje in nabavo knjižničnega gradiva, obdelavo in postavitev 

gradiva, inventuro, odpis gradiva, vodenje inventarne knjige in geselskega kataloga.  

19.1.2 Bibliopedagoško delo 

   Učenci individualno in v skupinah spoznavajo knjižnico kot prostor, kjer pridobivamo 

informacije, se seznanijo z različnimi umetniki in razvijejo ustrezen odnos do knjige in brane 

besede. Izobraževanje učencev poteka njihovi starosti in sposobnostim primerno. Cilji in 

vsebine knjižničnih informacijskih znanj se izvajajo v vsakem razredu, temu so namenjene 

po štiri pedagoške ure letno za vsak razred/oddelek. 

19.1.3 Ostale dejavnosti 

   Učenci se lahko v šolski knjižnici naročijo na mladinske revije, sodelujejo pri bralni znački, 

ekološki bralni znački, tekmovanju iz Vesele šole, si izposojajo knjige za domače branje in 

seminarske naloge. Učenci prve triade sodelujejo v projektu Bralni nahrbtnik, učenci           

7. razreda pa v projektu Rastem s knjigo. Delavcem šole pripravljam gradivo za teme, ki jih 

obravnavajo pri učnih urah in poizvedbe preko interneta. Sodelovali bomo tudi pri šolskih 

projektih, pri aktivnostih, ki jih bosta organizirala MO Novo mesto in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost  in šport, pri kulturnih dnevih in drugih dnevih dejavnosti. 

 

19.1.4 Urnik knjižnice 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DAN URA 

PONEDELJEK 7.30-10.10 12.30-14.30 

TOREK 7.30-10.10 12.30-13.30 

SREDA 7.30-11.00 

ČETRTEK 7.30-12.00 13.00-14.00 

PETEK 7.30-10.10 
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19.2 Učbeniški sklad 
 

   V prostorih knjižnice je organiziran učbeniški sklad. Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI 

in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in 

učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V učbeniški sklad naše šole so 

vključeni učbeniki, predpisani za izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 

Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov za posamezni razred ob začetku šolskega leta, 

stroške izposoje krije MIZŠ. Ob koncu šolskega leta učbenike vrnejo. V šolski knjižnici 

prejmejo tudi delovne zvezke in plačajo znesek, ki je odvisen od višine subvencije MIZŠ. 

 

20 SPREMLJANJE DELA UČITELJEV 
 

Poudarek pri spremljanju pouka bo na:  

 spremljanju pouka v posebnem programu in podaljšanem bivanju  

 skladnosti tem z letnim delovnim načrtom (skladnost letnega delovnega načrta, 
dnevne priprave in vpisa v dnevnik),  

 sprotnih  pregledih dokumentacije (dnevniki). 

 

Ob hospitaciji učiteljica predloži: 

 dnevnik in redovalnico,  

 dnevne priprave na pouk, 

 letni delovni načrt. 

   Hospitacije se bodo izvajale v sklopih v mesecu oktobru in novembru ter marcu in aprilu. 

Po hospitaciji sledi razgovor z ravnateljico.  

   Po potrebi se bo spremljanje pouka izvajalo tudi nenapovedano.  

 

21 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
 

21.1 Sodelovanje s starši 

21.1.1 Vključevanje staršev v vzgojno izobraževalne dejavnosti 

 vzpodbujati  njihovo sodelovanje pri šolskih in razrednih projektih: zbiranje 

papirja, predstavitev starih običajev, izdelkov… 

 sodelovanje pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov 

 sodelovanje pri pripravi in evalvaciji individualiziranega vzgojnega načrta 

 udeleževanje na govorilnih urah in roditeljskih sestankih 

 sodelovanje pri izvajanju proaktivnih in preventivnih dejavnosti (zdrava prehrana, 

varna pot v šolo) 

 



57 

LETNI DELOVNI NAČRT 2016/2017 

 
21.1.2 Sodelovanje pri oblikovanju življenja in dela šole 

 

 starše spodbujati k dajanju pobud in povratnih informacij,   

 organizirati  piknike in drugih neformalnih oblike druženja, 

 sodelovati s predstavniki sveta staršev in sveta šole, 

 sodelovati pri povezavah z zunanjimi institucijami,  

 pomagati pri zbiranju sponzorskih sredstev. 

 
 

 

21.1.3 Svetovanje in usmerjanje 

 

 pomagati staršem pri postopkih usmerjanja in pri spremembah programa 
izobraževanja, 

 sodelovati s šolo in zunanjimi institucijami pri reševanju težav na učnem ali 
vzgojnem področju. 

 

 

21.1.4 Roditeljski sestanki 

 

 27. september 2016 -   LDN, izvolitev v svet staršev, razredniki 

 24. januar. 2017 - vpis v srednjo šolo za 9. razred  

 9. maj 2017 - ŠVN za učence od 6. do 9. razreda in poklicno usmerjanje za učence 

8. razreda 

 

 

21.1.5 Govorilne ure 

 

 27. septembra 2016  

 15. novembra 2016 

 januarja 2017  

 14. marca 2017  

 9. maja 2017 (NIS);  23. maja 2017 (PPVI) 



58 

LETNI DELOVNI NAČRT 2016/2017 

21.1.5.1 Dopoldanske govorilne ure – urnik 

 

 

 

 

21.2 Sodelovanje s širšim okoljem 

 

21.2.1 Sodelovanje z okoljem pri vzgojno izobraževalnih dejavnostih 

 vodenje interesne dejavnosti – nogomet 

 sodelovanje pri dnevih dejavnosti: Kmetijska šola, Gasilsko društvo, Policijska 

postaja, Krka -tovarna zdravil, športni strokovnjaki  

 

21.2.2 Sodelovanje pri oblikovanju življenja in dela šole 

 

 organiziranje prireditev, ki so odprte za javnost: za starše in drugi sorodnike 

učencev, strokovne delavce, šole, vrtce, VDC….. 

 sodelovanje z društvom za razvijanje prostovoljnega dela, ki izvaja delavnice za 

romske otroke in otroke iz drugih okolij  

 sodelovanje s srednjimi šolami,  dijaškim domom in drugimi institucijami pri 

izvajanju prostovoljnega socialnega dela 

 sodelovanje s srednjimi šolami pri poklicnem usmerjanju 

 razstave na različnih institucijah in ob različnih dogodkih (Dan zemlje…) 

 sodelovanje s Krko, ki je pokroviteljica šole, in Lions klubom Novo mesto, ki 

vsakoletno prispevajo donatorska sredstva 

 obiski potujoče knjižnice 

 

21.2.3 Seznanjanje javnosti o šoli  

 

 Seznanjanje javnosti o šoli in posameznih dejavnostih, ki se izvajajo v pisanih 

medijih, radiu, televiziji ter preko elektronskih medijev. 

RAZRED UČITELJ DAN URA 

1.r Škrbec Masilo četrtek 7.45 - 8.15 

2.r Petrovič torek 7.45 - 8.15 

3.r Derganc torek 7.45 - 8.15 

4.r Maček sreda 7.40 - 8.15 

5./6.r Slak torek 10.30 - 11.15 

7.r Zrilić četrtek 10.30 - 11.15 

8.a Klančičar sreda 10.30 - 11.15 

8.b Banovec torek 11.20 - 12.05 

9.r Prosen Zupančič sreda 10.30 - 11.15 

1. stopnja Korče torek 10.30-  11.30 

2./3. stopnja Oven četrtek 9.30 - 10.15 

4. stopnja Puljak petek 7.30 - 9.30 

4./5. stopnja Rožič torek 10.30 - 11.30 

5./6. stopnja Perič sreda 10.30 - 11.15 
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21.2.3 Sodelovanje s Krko, d.d.  

 

 

 

 

 

 

 

 čarodej Roman – prvi šolski dan 

 trgatev 

 ogled predstave v Ljubljani – višja stopnja 

 ogled predstave v Ljubljani – nižja stopnja 

 ogled skokov v Planici 

 individualna novoletna darila za učence 

 jahanje konj v Češči vasi 

 Krkin izlet: 

 na morje 

 v arboretum Volčji potok 

 ogled kino predstave in pica ob zaključku leta 

 letovanje v Osilnici – višja stopnja 

 gost na podelitvi bralne značke 

 nagrade ob koncu šole 

 splavarjenje po Krki 

 Izvirna glasbila—predstava in delavnice Petra Kusa  - višja stopnja 

 lutkovna predstava Grajsko lutkovno gledališče 

Sevnica – nižja stopnja 

 dodatna učila in učni pripomočki 

 program Play Attenton 

 stroji in orodja za opremo tehnične delavnice 

 zunanji fitnes – 2. del 

 širokopasovni mikrofoni 

 material za LUM 

 material za peskovnik za otroke na invalidskih vozičkih 

 senčna jadra 

 oprema za dodatno ureditev multisenzorne sobe 
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22 DEJAVNOSTI, S KATERIMI ŠOLA ZAGOTAVLJA ZDRAV RAZVOJ UČENCEV 
 

22.1 Skrb za ustrezne zdravstveno-higienske pogoje 

 

   To so: primerna osvetlitev in  temperatura, prostorov, sprotno prezračevanje,  vzdrževanje 
čistoče na območju šole in površinah, ki sodijo v šolski prostor. 

 

 

22.2 Skrb za gibalne aktivnosti 

 

     Gibalne aktivnosti bomo izvajali pri urah športne vzgoje, med odmori, v času pouka s 
prilagojenimi dejavnostmi, organiziranjem ustreznih interesnih dejavnosti, športnih dni in 
drugih aktivnostih, povezanih z gibanjem. 

 

 

 

22.3 Skrb za dobro počutje učencev 

 

   Skrbeli bomo za omogočanje izražanja svojega mnenja, pomoč v konfliktih situacijah, 
učenje tehnik sproščanja, primerna medsebojna komunikacija. 

 

 

 

22.4 Varnost učencev 

 

    Varnost učencev zagotavljamo na šolskem prostoru z upoštevanjem predpisanih 
standardov in normativov, z upoštevanjem dolžnosti učencev v osnovni šoli in pravil hišnega 
reda ter z nadzorom delavcev šole nad učenci pred poukom, med poukom in z dežurstvi 
učiteljev med odmori. Na ekskurzijah izven šolskega prostora zagotavljamo spremstvo 
učencev z zakonom določenim številom spremljevalcev. 

 

 

 

22.5 Zdravstveno varstvo 

 

   Zdravstvena služba šolskega dispanzerja Novo mesto bo opravila  sistematične preglede v 
1., 3., 6. in 8. razredu in pri učencih posebnega programa do 18. leta starosti.   

Zobna ambulanta bo izvedla preventivne sistematske preglede zob pri vseh šolskih učencih 
(NIS).  

   Izvedla bo cepljenje proti hepatitisu B za učence prvega razreda in posebnega programa ter 
revakcinacijo proti davici in tetanusu za  učence, ki letos prvič obiskujejo 3. razred in učence 
posebnega programa.  
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   22.5.1 Delo medicinske sestre na šoli 

 

 V septembru bo potekalo predavanje za učence 9. razreda o kontracepciji in 
spolno prenosljivih boleznih. 

 V oktobru se bodo v sodelovanju s preventivno zdravstveno službo izvedli 
sistematski pregledi zob in demonstracija pravilnega čiščenja zob vseh učencev. 
Organizirano je dnevno umivanje zob učencev v šoli.  

 Skrb za pravilno prehrano – pomoč pri sestavljanju zdravih jedilnikov. 

 Skrb za predpisano dietno in prilagojeno prehrano učencev 

 Redna dezinfekcija igrač in didaktičnih sredstev. 

 Izdelava plakatov in pogovori z učenci ob tednu RK, tednu otroka, dnevih boja 

proti zasvojenostim… 

 Dnevna skrb za izvajanje stalne terapije določenim učencem. 

 Sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci in starši.  

 

VSEBINA CILJNA SKUPINA TERMIN 

Preprečevanje poškodb in prva  

pomoč (vsebini bi  združili) 
1. in 5. razred 11. 4. 2017 

Pomen gibanja v obdobju           

odraščanja 

8., 5. razred, 4./5.stopnja, 

5./6. stopnja 
5. 10. 2016 

Odraščanje, medosebni odnosi  

(vsebini bi  združili) 

8., 4./5.stopnja, 

5./6. stopnja 
9. 11. 2016 

Nevarnosti interneta 7. in 8. razred,  3 učenci PPVI 21. 9. 2016 

Zdrava prehrana v obdobju       

odraščanja, preprečevanje   
širjenja prehladnih obolenj

(vsebini bi  združili) 

5.in 4. razred 

PPVI 4./5. stopnja 
20. 10. 2016 

Alkohol med mladimi in 8. razred 
23. 11. 2016 

  

Pozitivna   samopodoba in stres 
7. razred, PPVI 4./5.stopnja, 

5./6. stopnja (ne vsi učenci) 
17. 1. 2017 

Pristojnost  in ukrepanje pri poškodbi 

učenca 
predavanje za zaposlene  

 med zimskimi 

počitnicami  

  Vsa predavanja oz. delavnice naj bi se začele ob 8:20 in trajale od 1 do 2 šolski uri. 

Plan je bil narejen 4. junija 2016 z dipl. zdravstvenico Petro Žagar iz VZC ZD Novo mesto, ki bo 

delavnice tudi izvajala ob pomoči medicinske sestre Renate Štravs pri organizaciji.  
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22.6 Šolska prehrana 
 

 

   Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti za spodbujanje 

zdravega in kulturnega prehranjevanja: 

 pri sestavi jedilnika za posamezne obroke šolske prehrane se v največji možni 

meri upoštevajo načela zdrave prehrane (uporaba izdelkov iz različnih vrst moke, 

uporaba različnih sladil, priprava obrokov iz svežih živil…), 

 zdrav način priprave obrokov za učence, obenem se učence na to navaja pri 

pouku gospodinjstva, 

 učenci kot delavci šole imajo vsak dan na razpolago sadje, ki si ga vzamejo po 

svoji želji, 

 spodbujanje k pitju vode in nesladkanih čajev, 

 v največji možni meri uporaba živil iz našega okolja, 

 en dan na teden uporaba živil le rastlinskega izvora, 

 predstavitev hrane, ki je zdrava in so jo naši predniki pogosto uživali tako pri 

pouku gospodinjstva kot pri pripravi  obrokov, 

 predstavitev manj znanih živil in hrane in priprava obrokov iz njih (gospodinjstvo, 

šolska prehrana), 

 priprava samo zdrave hrane pri pouku gospodinjstva, 

 priprava slaščic z manj sladkorja pri  šolski prehrani kot pri urah gospodinjstva, 

 ustrezno ravnanje z živili, da ohranjajo čim več zdravju pomembnih sestavin, 

 poudarjanje pomena pridelave sadja in zelenjave na čim bolj naraven način, 

 skrb za zeliščni in zelenjavni vrt, 

 nabiranje, sušenje in uporaba zelišč, 

 sodelovanje na trgatvi na kmetijski šoli,  

 prestavitev zgoraj navedenih dejavnosti na plakatih v jedilnici šole in na spletni 

strani šole, 

 izvajanje aktivnosti, s katerimi se bomo tudi letos vključili v projekt »Shema 

šolskega sadja«. 
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   Učence se uči kulturnega prehranjevanja, kar zajema zdravo pripravo hrane, ustrezno 

pripravo na hranjenje (miza, jedilni pribor, osebna higiena), ustrezno zaužitje obroka in 

pospravljanje za sabo, poizkušanje neznane in manj priljubljene hrane, odklanjanje hrane 

na sprejemljiv način: 

 pri vseh obrokih, za kar poskrbi učitelj, ki je pri obroku prisoten 

 pri pouku gospodinjstva in ostalih predmetih, kjer je to smiselno (likovna vzgoja, 

družboslovje, naravoslovje..) 

 pri urah oddelčne skupnosti  pri pogovoru o pravilih šolskega reda, katerega 

sestavni del je ustrezno prehranjevanje kakor tudi pri pogovoru o posameznih 

nezaželenih dogodkih, ki se zgodijo 

 v okvirju vzgojnega načrta (pri proaktivnih in preventivnih dejavnostih) se 

izbirajo tudi vrednote in veščine, ki so povezane s prehranjevanjem 

 

 

   22. 7. Prevozi 

 

   Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s šolo organizira avtobusni prevoz v romsko 

naselje Brezje.  

   Učenci iz občin Žužemberk in Dolenjske Toplice imajo organiziran prevoz, ki ga izvajata 

občini.  

   Za prevoz drugih učencev poskrbijo starši. Stroške prevoza krijejo občine, kadar je 

prebivališče učenca oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole oziroma ne glede na 

oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi                  

o usmeritvi.   

   O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.  

 

 

22. 8 Jutranje varstvo, popoldansko varstvo in varstvo med počitnicami  

ter interesne dejavnosti  

 

   Z organizacijo teh oblik dela skrbimo za zdravo in varno preživljanje časa naših učencev 

izven rednega pouka.  
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23 SAMOEVALVACIJA 
 

23.1 Samoevalvacija v šolskem letu 2016/17 – prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom: SPODBUJANJE STRPNOSTI IN PRIJATELJSTVA 

 

Tim za samoevalvacijo: Blanka Stariha Šašek, Jasna Banovec, Gabrijela Maček  

 

   V preteklem šolskem letu smo na OŠ Dragotina Ketteja na podlagi samoevalvacije 

ugotovili, da je potrebno s preventivnim delom proti pojavu nasilja na šoli nadaljevati. Eden 

izmed predlogov izboljšav je bil tudi, da je potrebno učence šole še bolj izobraziti v smeri 

sprejemanja drugačnosti in medkulturnih razlik ter spodbujati sodelovanje vseh učencev v 

oddelku in med oddelki. Splošni cilj šole v letošnjem šolskem letu je povečanje strpnosti in 

medsebojnega prijateljstva.  

Na podlagi tega smo si zastavili naslednje cilje: 

 naučiti učence opaziti pozitivne lastnosti drugih 

 naučiti učence sprejemanja kulturnih razlik 

 povečati strpnost učencev do drugih 

 povečati sodelovanje s starši vseh učencev 

   Pričakujemo, da se bodo učenci preko različnih aktivnosti med poukom in izven njega 

opremili z znanjem o drugih kulturah, običajih in navadah, da se bodo bolj medsebojno 

sprejemali in bili bolj strpni do vseh učencev na šoli ter bodo bolj vešči opazovanja in 

izkazovanja pozitivnih lastnosti ostalim učencem. Pričakujemo tudi boljše sodelovanje s 

starši vseh učencev ter nižje poročanje učencev o pojavu nasilja na šoli. 

   Vse to bomo poskušali doseči z različnimi aktivnostmi pri urah socialnega učenja ter pri 

delu v oddelčni in šolski skupnosti. Izvedli bomo tudi šolski likovni natečaj in projekt z 

naslovom Za boljši svet. Spodbujali bomo sodelovanje ne le med učenci na prilagojenem 

programu, ampak tudi z učenci, ki so vključeni v posebni program. Z namenom rednega 

spremljanja pojava nasilja na šoli bomo konec šolskega leta anketirali učence in analizirali 

učinke naših prizadevanj. 
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23.2 Samoevalvacija v šolskem letu 2016/2017 – posebni program  

GIBLJIVOST ROK IN RAMENSKEGA OBROČA 

(Adriana Perič) 

 

 

   V preteklem šolskem letu smo na posebnem programu izvedli samoevalvacijo na področju 

koordinacije, ki je ena izmed gibalnih sposobnosti. Že nekaj let smo namreč ugotavljali, da 

gibalne sposobnosti naših učencev upadajo, kar se kaže tako, da imajo učenci tako pri 

gibanju kot tudi pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti vedno več težav. V letošnjem letu 

smo se odločili, da bomo spremljali in sistematično razvijali z ustreznimi vajami gibljivost rok 

in ramenskega obroča.  To sposobnost smo izbrali zato, ker ima velik vpliv na vsakodnevno 

življenje in je ključnega pomena za razvijanje samostojnosti in skrbi za samega sebe. V vadbo 

bodo vključeni vsi učenci, ne glede na njihovo stopnjo gibalne oviranosti. Na začetku leta 

bomo pri vseh učencih preverili stopnjo gibljivosti rok in ramenskega obroča, nato pa bomo 

skozi šolsko leto pri urah športne vzgoje sistematično izvajali vaje za razvoj in urjenje le-te. 

Ob koncu šolskega leta bomo gibljivost rok in ramenskega obroča pri učencih zopet preverili 

in ugotavljali rezultate vadbe.   

 
 

 

 

 

24 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA DELOVNEGA NAČRTA 
 

   Realizacijo načrta bomo spremljali na strokovnih konferencah. Med letom bomo po potrebi 

načrt dopolnjevali oz. spreminjali. Realizacijo bomo obravnavali na strokovnem zboru 

učiteljev, svetu staršev in poročilo predlagali v potrditev svetu šole.  

   Pridržujemo pa si pravico do sprememb Letnega delovnega načrta med šolskim 

letom.  
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Po potrditvi članov Sveta šole na seji 29. septembra 2016 je Letni delovni načrt 
za šolsko leto 2016/17 sprejet.   

 

 

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda:                                                  Ravnateljica:                                     
Jasna Banovec                                                         Vida Marolt                                               
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