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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 (LDN), 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  

 

 Šolo bomo vključevali v okolje in se trudili za prepoznavnost v njem, med drugim tudi 

preko projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam« (naložbo sofinancirata Republika Slovenija 

in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada). 

 

 Uredili bomo šolsko okolico in pri tem vključili čim več učencev, staršev in zunanjih 

strokovnjakov.  
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2 ŠOLSKI KOLEDAR 

2.1 Pričetek in zaključek pouka 

 pričetek pouka: 1. september 2017 

 zaključek pouka: 22. junij 2018 

 zaključek pouka za učence 9. razreda: 15. junij 2018 

 

2.2 Ocenjevalna obdobja 

 prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018 

 drugo ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2018  do 15. oz. 22. junija 2018 

 

2.3 Počitnice 

 jesenske počitnice: od 30. oktobra do 3. novembra 2017 

 novoletne počitnice: od 25. decembra 2017 do 2. januarja 2018 

 zimske počitnice: od 26. februarja do 2. marca 2018 (drugi termin) 

 prvomajske počitnice: 30. aprila do 2. maja 2018 

 

2.4 Pouka prosti dnevi 

 31. oktober 2017 – dan reformacije (torek) 

 1. november 2017 – dan spomina na mrtve (sreda)  

 25. december 2017 - božič (ponedeljek) 

 26. december 2017 – dan samostojnosti in enotnosti (torek) 

 1. in 2. januar 2018 - novo leto (ponedeljek, torek) 

 8. februar 2018 – Prešernov dan (četrtek) 

 2. april 2018 – velikonočni ponedeljek 

 27. april 2018 – dan upora proti okupatorju (petek) 

 1. in 2. maj 2018 – praznik dela (torek, sreda) 

 

2.5 Delovna sobota 

 7. april 2018 – ponedeljkov urnik 
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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 

UČENCEV 
DEČKI DEKLICE 

OD TEGA 
NOVINCI 

OD TEGA 

UČENCI ROMI 

1. razred 4 3 1 2 2 

2. razred 7 6 1 2 3 

3.  razred 9 5 4 2 3 

4.  razred 11 7 4 1 7 

5. razred 8 6 2 0 4 

6./7.  razred 4/3 3/0 1/3 0/0 4/3 

8.  razred 9 8 1 1 3 

9.  razred 9 8 1 1 1 

SKUPAJ 64 46 18 9 30 

ODDELEK 
SKUPAJ- 
UČENCEV 

DEČKI DEKLICE 
OD TEGA 

NOVINCI 

OD TEGA 

UČENCI ROMI 

1. stopnja 7 4 3 2 0 

2./3. stopnja 7 5 2 0 2 

4./5 stopnja I 6 4 2 0 0 

4./5. stopnja II 8 2 6 1 0 

5./6. stopnja 8 2 6 0 0 

SKUPAJ 36 17 19 3 2 

PROGRAM 
ŠTEVILO 

ODDELKOV 
ŠTEVILO 
UČENCEV 

NOVINCI 
UČENCI   
ROMI 

Prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim 
izobrazbenim standardom 

8 64 9 30 

Posebni program 5 36 3 2 

SKUPAJ  13 100 12 32 
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3.4 Učenci po občinah  

 OBČINA 

Nižji   

izobrazbeni 
standard 

Posebni program SKUPAJ 

NOVO MESTO 52 18 70 

ŠKOCJAN 3 0 3 

ŠENTJERNEJ 1 2 3 

ŠMAR. TOPLICE 1 1 2 

DOL. TOPLICE 0 4 4 

ŽUŽEMBERK 2 3 5 

MIRNA PEČ 1 0 1 

KRŠKO 0 1 1 

TREBNJE 1 2 3 

METLIKA 0 1 1 

STRAŽA 3 3 6 

IVANČNA GORICA 0 1 1 

SKUPAJ 64 36 100 
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4 PODATKI O ZAPOSLENIH 
 

4.1 Shematski prikaz 

USTANOVITELJICA 

Mestna občina 

 Novo mesto 

RAVNATELJICA 

Vida Marolt 

  

SVET ZAVODA 

Predsednica: 

Nataša Jakše 

  

UČITELJSKI ZBOR 

Borut Arh 

Jasna Banovec 

Alenka Derganc 

Mateja Drobnič 

Dajana Držanič 

Nataša Jakše 

Urška Kapš 

Janja Kastelic 

Bojana Klančičar 

Nuša Korče 

Barbara Luzar 

Gabriela Maček 

Ksenija Pejanovič 

Adriana Perič 

Irena Petrovič 

Darinka Pirc 

Đurđa Puljak 

Helena Prosen Zupančič 

Alenka Slak 

Darja Starc 

Mojca Šuklje 

Marjeta Rožič 

Nataša Udovč 

Laura Zrilić 

 

Jasmina Škrbec Masilo 

  

STROKOVNI AKTIVI 

razredne stopnje 

predmetne stopnje 

posebnega programa 

  

  

SVET STARŠEV 

  

 SVETOVALNA SLUŽBA 

Blanka Stariha Šašek 

Saša Medved 

  

KNJIŽNICA 

Damijana Karlič 

  

  

POSLOVNA               

SEKRETARKA 

Janja Ljubi 

  

RAČUNOVODSTVO 

Koda, d.o.o. 

  

  

RAČUNALNIKAR 

Vinko Črnič 

  

  

VARUHI IN         
SPREMLJEVALCI 

Brigita Peklar 

Veronika Luzar 

Alenka Kočevar 

Mateja Oštir 

Renata Štravs 

Irena Lahne 

Marko Feguš 

Darinka Kulovec 

 

Branimirka Dušanič 

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 Zaposleni po stopnji izobrazbe (stanje septembra 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3 Viri financiranja 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 Mestna občina Novo mesto  

 SOUS  

 Projekta: »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s po-
sebnimi potrebami in njihovim družinam« ter Program dodatnega usposabljanja 
(Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega soci-
alnega sklada) 

 lastna sredstva 

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

ravnateljica 1      1 

svetovalna delavka 2      2 

knjižničarka 1      1 

učitelji 19 4 1    24 

na porodniškem do-
pustu 

1      1 

SKUPAJ: 24 4 1 0 0 0 29 

        

varuhinje 1  4    5 

spremljevalci gibalno 
oviranih učencev 

  2    2 

medicinska sestra   1    1 

romska pomočnica 
(MONm) 

   1   1 

javna dela    1   1 

računalnikar   1    1 

SKUPAJ: 1 0 8 2 0 0 11 

        

tajnica  1     1 

kuharice   1 1   2 

čistilke   1   2 3 

hišnik   1    1 

SKUPAJ: 0 1 3 1 0 2 7 

        

SKUPAJ 25 5 12 3 0 2 47 
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4.4 Strokovni delavci šole in njihova učna obveznost 

 

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 820 na višji stopnji in v posebnem programu pa ob 730.  

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. 

 

4.5 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 

računalnikar Vinko Črnič torek in četrtek od 8.00 do 14.00 

varuhinja Brigita Peklar  5.20 – 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 Luzar  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  Stane Škrbec   6.00 - 14.00 

tehnično osebje  Marta Hrlec  6.00 - 14.00 

tehnično osebje  Marija Kermc  6.00 - 14.00 

tehnično osebje  Polona Gorenc  6.00 - 14.00  oz. 13.30 - 21.30                              

(petek 13.45 - 21.45) 

tehnično osebje  Jožica  Staniša  6.00 - 14. 00  oz. 13.30 - 21.30                                  

(petek 13.45 - 21.45) 

tehnično osebje  Suzana Juran  6.00 - 14. 00  oz. 13.30 - 21.30                                 

(petek 13.45 - 21.45) 
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   4.6 Koriščenje letnega dopusta za strokovne delavce 

 

   V šolskem letu 2017/2018 je za pouka prostih 60 dni.  

Zaradi različno odmerjenega letnega dopusta strokovnih delavcev so vsi delavci zaradi 

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

šolskega leta. 

Razliko med pouka prostimi dnevi in dnevi dopusta se lahko opravlja izključno z 

doprinosi (za 1 delovni dan se šteje 5 opravljenih pedagoških ur nadomeščanja) oziroma 

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

letovanju.  

Ure, opravljene nad določenim doprinosom glede na število dni dopusta, se lahko po 

vnaprejšnjem dogovoru koristijo v začetku julija in konec avgusta oz. v času jesenskih in 

zimskih počitnic. Proste dneve, pridobljene z urami nad doprinosom oz. na celodnevnih 

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

o koriščenju vnaprej dogovori z ravnateljem.   

Obvezno se koristi letni dopust v času novoletnih (3 dni) in prvomajskih počitnic (1 dan) 

ter od 16. 7. do 16. 8. (22 dni), kar znaša skupno 26 dni. V omenjenem času je šola za 

strokovne delavce zaprta.  

V šolskem letu 2017/2018 so v času šolskih počitnic planirane aktivnosti 2. in 3. 

novembra (2 dni), od 26. februarja do 3. marca (5 dni), do 6. julija (9 dni) in od 27. 

avgusta (5 dni).  

Strokovni delavci, ki imajo 40 dni letnega dopusta, niso dolžni opravljati doprinosa.  

V šolskem letu 2017/2018 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 po 

naslednjem razporedu:  

 oktober, november - ob ponedeljkih,  

 december, januar – ob torkih,  

 februar, marec - ob sredah, 

 april, maj - ob četrtkih.  

Vsi strokovni delavci so dolžni do 25. v mesecu (če ni sporočeno drugače), oddati 

evidenčne liste z urami, kjer s svojim podpisom potrjujejo resničnost podatkov.  
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4.7 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 učitelj 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.  

 

4.8 Izobraževanja  

Stroške seminarjev, ki so v interesu zavoda, krije šola, za ostala izobraževanja se lahko 

po zakonodaji koristi največ pet dni v šolskem letu. 
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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 

Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Glasbena umetnost 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 opismenje-
vanje 

      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 - Mateja Drobnič 

 2. razred - Irena Petrovič 

 3. razred - Alenka Derganc 

 4. razred - Gabriela Maček 

 5. razred -  Alenka Slak 

 6./7. razred  - Laura Zrilić 

 8. razred - Borut Arh 

 9. razred - Bojana Klančičar 

 

 

5.1.4 Nerazredniki 
 

 Jasna Banovec 

 Dajana Držanič 

 Barbara Luzar 

 Helena Prosen Zupančič 

 Mojca Šuklje 

 Nataša Udovč 
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5.1.5 Spremljevalci gibalno oviranih učencev 

 

 Darinka Kulovec (8. razred) 

 Marko Feguš (8. razred) 

 

5.1.6 Pomočnica za učence Rome 

 

 Andreja Krese 

 

5.1.7 Javna dela – učna pomoč 

 

 Branimirka Dušanić 

 

 

5.1.8 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:  

 načini prehranjevanja  

 obdelava gradiv – les 

 ples 
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5.1.9 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

   V prvem vzgojno izobraževalnem obdobju od 1. do vključno 3. razreda se znanje ocenjuje z 

opisnimi ocenami.  V drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju od 4. do vključno 

9. razreda se znanje ocenjuje s številčnimi 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. 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. Učenci lahko pišejo izdelke, 

namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan, lahko pa tudi 

trikrat na teden, če bo tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V tem primeru učenci ne smejo 

pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti 

učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco 

učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, če bodo pisni izdelek ponavljali.  

 

5.1.10 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 2017/2018:  

 4. maj 2018  

 7. maj 2018  

 9. maj 2018 

   Informativni dnevi za učence 9. razreda:  

 9. in 10. februar 2018 
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5.2 Posebni program 

 
 

5.2.1 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             
samostojno-

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 pred-
met 

      2 2 

Število ur na   
teden 

22 26 30 30 30 

Kulturni dne-
vi 

4 3 3 2 3 3 3 

Naravoslovni 
dnevi 

3 3 3 3 2 3 3 

Športni dne-
vi 

5 5 5 5 5 

Delovni dne-
vi 

3 4 8 6 6 
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5.2.2  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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5.2.3 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 

 

5.2.4 Razredniki 

 

 Nuša Korče - 1. stopnja  

 Darinka Pirc - 2./3. stopnja  

  Đurđa Puljak - 4./5. stopnja I  

 Marjeta Rožič - 4./5. stopnja II  

 Adriana Perič - 5./6. stopnja   

 

5.2.5 Nerazredniki 

 

 Ksenija Pejanovič 

 Nataša Jakše 

 Janja Kastelic 

 

5.2.6 Medicinska sestra  

 

 Renata Štravs 

 

5.2.7 Varuhinje 

 

 Brigita Peklar, Irena Lahne  - 1. stopnja 

 Veronika Luzar - 2./3. stopnja 

 Alenka Kočevar - 4./5. stopnja I 

 Mateja Oštir - 4./5. stopnja II 

 Renata Štravs - 5./6. stopnja 

 

5.2.8 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 27 16 Darja Starc 

OŠ Brusnice 5 4 Nataša Udovč 

OŠ Center 
5 

2 

4 

1 

Helena Prosen Zupančič 
Nataša Udovč 

OŠ Šmihel   
5 

5 

3 

3 

Jasna Banovec 

Damijana Karlič  

OŠ Stopiče 11 9 Urška Kapš 

SKUPAJ  60 40    

OŠ Dragotina Ketteja 
2 

1 

2 

1 

Bjanka Bogovac         
(socialni pedagog) 

Vlasta Lah (logoped) 

Izobraževanje na domu 5 1 Adriana Perič 
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6 OBSEG, VSEBINA IN RAZPOREDITEV RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 

 

6.1 Podaljšano bivanje  

   Podaljšano bivanje se izvaja vsak dan po programu podaljšanega bivanja. 

Učenci se vanj vključijo  po koncu pouka. Traja do 15.20 ure, razen ob petkih, 

ki traja do 15. ure. Od 15.20 do 16. ure 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 Varstvo učencev med šolskimi počitnicami   

   V letošnjem šolskem letu bomo organizirali varstvo za učence  med šolskimi 

počitnicami glede na potrebe staršev: 

 jesenske počitnice (2. in 3. november 2017) 

 zimske počitnice (26. februarja do 2. marca 2018) 

 poletne počitnice (do 20. julija in od 20. avgusta 2018) 

 

 

6.4 Dopolnilni pouk 

   Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu. Dopolnilni 

pouk izvajamo v vseh oddelkih programa z nižjim izobrazbenim standardom.  

 

6.5 Dodatni pouk 
 

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

 

6.6.1 Nižji izobrazbeni standard 

ZAP. 

ŠT. 
DEJAVNOST MENTOR 

ŠT. UR NA 

TEDEN 

1. Pevski zbor  
Barbara Luzar 

Darinka Pirc 

2 

2 

2. Kolesarski krožek Alenka Slak 0,5 

3. Prometni krožek Alenka Slak 0,5 

4. 100 + 1 igra Alenka Derganc 1 

5. Pravljični krožek 
Damijana Karlič, 

 Nataša Udovč 
1 

6. Boardmaker Gabriela Maček 4 

7. Plesni krožek Dajana Držanič 1 

8.  Gibalne igre Irena Petrovič 1 

9. Športni krožek Borut Arh 1 

10. Računalništvo 1. - 5.r. Mateja Drobnič 1 

12. Medijski krožek Laura Zrilić 2 

13. Nogometni krožek 
Sveto Bijelić -                 

zunanji sodelavec 
1 

6.6.2 Posebni program 

ZAP. 

ŠT. 
DEJAVNOST MENTOR 

ŠT. UR NA 

TEDEN 

14. Gibalne igre Đurđa Puljak 1 

15. Razvedrilne igre Marjeta Rožič 1 

16. Glasbeni krožek Darinka Pirc 
 

1 
 

17. Računalništvo  Adriana Perič 1 
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6.6.3 Urnik interesnih dejavnosti za NIS  

 

 
 

 

 
 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK 

 
Glasbeni krožek (Pirc) 

6.45 - 7.30 
  

Pevski zbor z osnovami   
igranja na mala 

glasbila (Luzar, Pirc) 
 

13.30 – 15.00 

Gibalne igre 

PPVI (Puljak) 

13.30 -14.15 

Razvedrilne igre 

PPVI (Rožič) 

13.30 -14.15 

Računalništvo 

PPVI (Perič) 

13.30 -14.15 

6.6.4 Urnik interesnih dejavnosti za PPVI 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

   
100+1 igra 
(Derganc) 
7.30-8.15  

Pravljični      
krožek 

(Karlič, Udovč) 
7.30-8.15 

 

Pevski zbor 

(Luzar, Pirc) 
13.30 – 15.00 

  
Plesni krožek 

(Držanič) 
13.30 – 15.00 

  

 
 

Gibalne igre 

(Petrovič) 
13.15 -14.00 

 
Medijski     
krožek 
(Zrilić) 

13.15 – 14.00 
 
  

 
Kolesarski/

prometni    
krožek 
(Slak) 

13.15 – 14.00 
 

Računalništvo 
1. - 5.r 

(Drobnič) 
13.15-14.00 

 Nogomet (Bjelić) 
13.15 – 14.00 

 

Delavnica PDU* 

(Klančičar) 

13.15 -14.00  

Športni      
krožek  
(Arh) 

13.15 – 14.00 
  

*izvaja se v okviru projekta Program dodatnega usposabljanja kot dejavnost, ki jo socinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
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   6.7 DNEVI DEJAVNOSTI 

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

Kulturni dnevi 

 Naravoslovni dnevi 

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

število 

dni 
4 dnevi 4 dnevi 4 dnevi 3 dnevi 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

Glasbena predstava 

GŠ Marjana Kozine, 

Muzikal Veselje, 10.11. 

ali 1.12. 2017, Karlič  

Glasbena predstava 

GŠ Marjana Kozine, 

Muzikal Veselje, 10.11. 

ali 1.12. 2017, Karlič  

Glasbena predstava 

GŠ Marjana Kozine, 

Muzikal Veselje, 10.11. 

ali 1.12. 2017, Karlič  

Glasbena predstava 

GŠ Marjana Kozine, 

Muzikal Veselje, 

10.11. ali 1.12. 2017, 

Karlič  

Proslava ob dnevu  

samostojnosti in    

enotnosti; novoletna 

prireditev,                

21. 12. 2017, Pirc 

Proslava ob dnevu  

samostojnosti in    

enotnosti; novoletna 

prireditev,                

21. 12. 2017, Pirc 

Proslava ob dnevu  

samostojnosti in    

enotnosti; novoletna 

prireditev,                

21. 12. 2017, Pirc 

Proslava ob dnevu  

samostojnosti in    

enotnosti; novoletna 

prireditev,                

21. 12. 2017, Pirc 

Predstava Maček Muri 

(Slovensko ljudsko 

gledališče Celje,  Lj), 

Karlič                                                                                                                                                                                                                                                       

Predstava Maček Muri 

(Slovensko ljudsko 

gledališče Celje,  Lj), 

Karlič                                                                                                                                                                                                                                                       

Predstava Maček Muri 

(Slovensko ljudsko 

gledališče Celje,  Lj), 

Karlič                                                                                                                       

Predstava Maček Muri 

(Slovensko ljudsko 

gledališče Celje,  Lj), 

Karlič                                                                                                                       

Ogled kino  predstave, 

pica, 22. 6. 2018,        

Klančičar 

Ogled kino  predstave, 

pica, 22. 6. 2018,        

Klančičar 

Ogled kino  predstave, 

pica, 22. 6. 2018,        

Klančičar 

  

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

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

Delavnica: Kuhajmo 

zdravo – v povezavi s 

slovenskim 

tradicionalnim 

zajtrkom,                         

Maček                                

Delavnica: Kuhajmo 

zdravo – v povezavi s 

slovenskim 

tradicionalnim 

zajtrkom,                         

Maček                                

  Delavnica: Kuhajmo 

zdravo – v povezavi s 

slovenskim 

tradicionalnim 

zajtrkom,                         

Maček                                

Delavnica: Kuhajmo 

zdravo – v povezavi s 

slovenskim 

tradicionalnim 

zajtrkom,                         

Maček                                

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 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 

Spoznavanje hišnih 

ljubljencev – Zavetišče 

za živali, april, maj,  

Drobnič                                                                                                                            

Spoznavanje hišnih 

ljubljencev – Zavetišče 

za živali, april, maj,  

Drobnič                                                                                                                           

Spoznavanje hišnih 

ljubljencev – Zavetišče 

za živali, april, maj,  

Drobnič                                                                                                                      

Spoznavanje hišnih 

ljubljencev – Zavetišče 

za živali, april, maj,  

Drobnič                                                                                                                      
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Tehniški dnevi 

Športni dnevi 

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

število 

dni 
5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

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                                 

Plesne delavnice (Krka) 
ali jahanje v Češči 

vasi, Petrovič                              

Plesne delavnice (Krka) 
ali jahanje v Češči 

vasi, Petrovič                              

Plesne delavnice (Krka) 
ali jahanje v Češči 

vasi, Petrovič                              

Plesne delavnice 
(Krka) ali jahanje v 

Češči vasi, Petrovič                             

Jahanje v Češči vasi, 

junij, Drobnič                            
Jahanje v Češči vasi, 

junij, Drobnič                            
Jahanje v Češči vasi, 

junij, Drobnič                            
Jahanje v Češči vasi, 

junij, Drobnič                            

Zbor učencev,  športne 
igre, 14. 6. 2018, Zrilić 
(zbor učencev), 

Derganc (športne igre)  

Zbor učencev,  športne 
igre, 14. 6. 2018, Zrilić 
(zbor učencev), 

Derganc (športne igre)  

Zbor učencev,  športne 
igre, 14. 6. 2018, Zrilić 
(zbor učencev), 

Derganc (športne igre)  

Zbor učencev,  športne 
igre, 14. 6. 2018, Zrilić 
(zbor učencev), 

Derganc (športne igre)   

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

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 4 dnevi 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

Izdelava voščilnic in 

novoletnih okraskov, 

december,               

Drobnič 

Izdelava voščilnic in 

novoletnih okraskov, 

december,               

Drobnič 

Izdelava voščilnic in 

novoletnih okraskov, 

december,               

Drobnič 

Izdelava voščilnic in 

novoletnih okraskov, 

december,               

Drobnič 

Urejanje okolice šole, 

7. 4. 2018, Klančičar 

Urejanje okolice šole, 

7. 4. 2018, Klančičar 

Urejanje okolice šole, 

7. 4. 2018, Klančičar 

Urejanje okolice šole, 

7. 4. 2018, Klančičar 

Z vlakom v Metliko, 

delavnica Od zrna do 

kruha (ekskurzija), 

maj/junij, Petrovič, 

Maček 

Z vlakom v Metliko, 

delavnica Od zrna do 

kruha (ekskurzija), 

maj/junij, Petrovič, 

Maček 

Z vlakom v Metliko, 

delavnica Od zrna do 

kruha (ekskurzija), 

maj/junij, Petrovič, 

Maček 

Z vlakom v Metliko, 

delavnica Od zrna do 

kruha (ekskurzija), 

maj/junij, Petrovič, 

Maček 

      

Ogled kino predstave, 

pizza, 22. 6. 2018, 

Klančičar                            
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6.7.2 Plan dni dejavnosti za učence od 5. do 9. razreda 

 

Kulturni dnevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravoslovni dnevi 

 

                      

 

razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 2 dneva 3 dnevi 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

Predstava v 

Ljubljani,   

Krka,        

Karlič 

Predstava v 

Ljubljani,   

Krka,        

Karlič 

Predstava v 

Ljubljani,   

Krka,        

Karlič 

Novoletna     

prireditev,       

21. 12. 2017, 

Pirc 

Predstava v 

Ljubljani,  

Krka,        

Karlič 

Prireditev ob 

prenovi šole,    

9. 11. 2017, 

Banovec  

Prireditev ob 

prenovi šole,    

9. 11. 2017, 

Banovec  

Prireditev ob 

prenovi šole,    

9. 11. 2017, 

Banovec 

Predstava v 

Ljubljani,    

Krka, Karlič  

Novoletna     

prireditev,       

21. 12. 2017, 

Pirc 

Novoletna     

prireditev,       

21. 12. 2017, 

Pirc 

Novoletna     

prireditev,       

21. 12. 2017, 

Pirc 

Novoletna     

prireditev,       

21. 12. 2017, 

Pirc 

  

Valeta,           

15. 6. 2018,   

Klančičar 

razre

d 
5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

števil

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

 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

Urejanje 

okolice šole,  

7. 4. 2018 

Klančičar 

Urejanje 

okolice šole,  

7. 4. 2018 

Klančičar 

Urejanje 

okolice šole,  

7. 4. 2018 

Klančičar 

Urejanje 

okolice šole,  

7. 4. 018 

Klančičar 

Urejanje 

okolice šole, 

7. 4. 2018 

Klančičar 

Floristika,    

marec 2018,       

Slak, Pejanovič  

Floristika,    

marec 2018,       

Slak, Pejanovič  

Floristika,    

marec 2018,       

Slak, Pejanovič  

Floristika,    

marec 2018,       

Slak, Pejanovič  

Krompirjada, 

sept/okt 17 

Klančičar 

Dan zemlje - 

eko dan,  

20. 4. 2018, 

Pejanovič  

Dan zemlje - 

eko dan,  

20. 4. 2018, 

Pejanovič  

Dan zemlje - 

eko dan,  

20. 4. 2018, 

Pejanovič  

 Dan zemlje - 

eko dan,      

20. 4. 2018, 

Pejanovič  
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Športni dnevi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

število 

dni 
5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

Kolesarski  

poligon,     

evakuacija, 

september 
2017,       

Slak, Arh 

Kolesarski  

poligon,     

evakuacija, 

september 
2017,       

Slak, Arh 

Kolesarski  

poligon,     

evakuacija, 

september 
2017,       

Slak, Arh 

Kolesarski   

poligon,       

evakuacija, 

september 
2017,        

Slak, Arh 

Kolesarski 

poligon,    

evakuacija, 

september 
2017,      

Slak, Arh 

Obisk           

vojašnice,    

Držanič 

Obisk           

vojašnice,    

Držanič 

Obisk           

vojašnice,    

Držanič 

Obisk           

vojašnice,    

Držanič 

Obisk           

vojašnice,    

Držanič 

Plesne        

delavnice – 

Krka,         

Držanič 

 Plesne        

delavnice – 

Krka,         

Držanič 

 Plesne        

delavnice – 

Krka,         

Držanič 

Plesne        

delavnice – 

Krka,         

Držanič 

 Plesne        

delavnice – 

Krka,         

Držanič 

Atletika-
peteroboj,   

maj 2018, 

Arh, Držanič 

Atletika-
peteroboj,   

maj 2018, 

Arh, Držanič 

Atletika-
peteroboj,   

maj 2018, 

Arh, Držanič 

Atletika-
peteroboj, 

maj 2018, 

Arh, Držanič 

Atletika-
peteroboj, 

maj 2018, 

Arh, Držanič 

Jahanje v 

Češči vasi,  

junij 2018, 

Držanič 
 

Jahanje v 

Češči vasi,  

junij 2018, 

Držanič 
 

Jahanje v 

Češči vasi,  

junij 2018, 

Držanič 
 

 Jahanje v 

Češči vasi, 

junij 2018, 

Držanič 
 

Jahanje v 

Češči vasi, 

junij 2018, 

Držanič 
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Tehniški dnevi 

 

razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

število 

dni 
4 dnevi 4 dnevi 4 dnevi 10 dni 10 dni 

V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

Pohod po   

Machovi poti, 

oktober 2017, 

Zrilić 

Pohod po   

Machovi poti, 

oktober 2017, 

Zrilić 

Pohod po   

Machovi poti, 

oktober 2017, 

Zrilić 

Pohod po  Machovi 

poti, oktober 2017, 

Zrilić 

10 tehniških 

dni bo     

izvedenih na 

Kmetijski 

šoli Grm in 

biotehniški 

gimnaziji v 

sklopu    

projekta 

»Program 

dodatnega 

usposablja-

nja«. 

  

Predvidoma 

bo vsak   

mesec     

izvedena ena 

delavnica. 
  

OPOMBA: 
Delavnice na 

Kmetijski 

šoli Grm in 

biotehniški 

gimnaziji so 

sofinancira-

ne s strani 

RS in EU iz 

ESS. 
  

  

  

  

  

  

  

Krompirjada, 

oktober 2017, 

Klančičar 

Krkin izlet – 

Morje (Soline) 

5. 6. 2018, 

Slak 

Krkin izlet – 

Morje (Soline) 

5. 6. 2018, 

Slak 

Krompirjada,       

oktober 2017,   

Klančičar 

 Krkin izlet – 

Morje (Soline) 

5. 6. 2018, 

Slak 

Zaključna  

ekskurzija – 

Črnomelj, 

30.5.2018, 

Banovec 

Zaključna  

ekskurzija – 

Črnomelj, 

30.5.2018, 

Banovec 

Prireditev ob prenovi 

šole,  9. 11. 2017, 

Banovec 
  

Zadnji šolski 

dan,            

22. 6. 2018, 

Klančičar 

 Zadnji šolski 

dan,            

22. 6. 2018, 

Klančičar 

 Zadnji šolski 

dan,            

22. 6. 2018, 

Klančičar 

 Skrb za zdravje– 

zdravniški pregled, 
Arh 

      

Zadnji šolski dan,             

22. 6. 2018,      

Klančičar 

      

Šolski center Novo 

mesto –lesna 

(delavnice), novem-

ber 2017, Arh 

      

Zaključna ekskurzi-

ja – Črnomelj, 

30.5.2018, Banovec 

      
Planica, 

marec 2018, Pirc 

      
Krkin izlet,             

5. 6. 2018,  Slak 

      
Zbor učencev, 

14. 6. 2018,  Zrilić 
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6.7.3 Plan dni dejavnosti za učence od PPVI 

Kulturni dnevi 

Naravoslovni dnevi 

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

število 

dni 
4 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 

 V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

  

  

Prireditev ob 

zaključku 

obnove šole,  

9. 11. 2017, 

Banovec 

Prireditev ob 

zaključku 

obnove šole,  

9. 11. 2017, 

Banovec 

Prireditev ob 

zaključku 

obnove šole,  

9. 11. 2017, 

Banovec 

Prireditev ob 

zaključku 

obnove šole,  

9. 11. 2017, 

Banovec 

Prireditev ob 

zaključku 

obnove šole,  

9. 11. 2017, 

Banovec 

Novoletna     

prireditev,      

21. 12. 2017 

Novoletna         

prireditev,          

21. 12. 2017 

Novoletna               

prireditev,          

21. 12. 2017 

Novoletna       

prireditev,        

21. 12. 2017 

Novoletna     

prireditev,      

2. 12. 2017 

Predstava v      

Ljubljani, Krka, 

Karlič 

Predstava v      

Ljubljani, Krka, 

Karlič 

Predstava v     

Ljubljani, Krka, 

Karlič 

Predstava v     

Ljubljani, Krka, 

Karlič 

Predstava v     

Ljubljani, Krka, 

Karlič 

Kulturni dan, 

Dan državnosti 

Pejanovič, Pirc 

    

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

število 

dni 
3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 3 dnevi 

V  

S  

E  

B  

I  

N  

A 

Obisk vrtnarije, 

zasaditev sadik, 

marec, april, 

razrednik 

Cvetoči majski 

travnik, maj, 

Pirc 

Obisk vrtnarije, 

zasaditev sadik, 

marec, april, 

razrednik 

Projektni teden, 

Rožič 

Obisk vrtnarije, 

zasaditev sadik, 

marec, april, 

razrednik 

Krkin izlet,  

5. 6. 2017, 

Jakše 

Krkin izlet,  

5. 6. 2017, 

Jakše 

Krkin izlet,  

5. 6. 2017, 

Jakše 

Krkin izlet,  

5. 6. 2017, 

Jakše 

Krkin izlet,  

5. 6. 2017, 

Jakše 

Ekskurzija: 

Kostanjevica, 

Otočec, maj, 

junij, Puljak 

Ekskurzija: 

Kostanjevica, 

Otočec, maj, 

junij, Puljak 

Ekskurzija: 

Kostanjevica, 

Otočec, maj, 

junij, Puljak 

Ekskurzija: 

Kostanjevica, 

Otočec, maj, 

junij, Puljak 

Ekskurzija: 

Kostanjevica, 

Otočec, maj, 

junij, Puljak 
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Delovni dnevi 

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

število 

dni 
3 dnevi 8 dni 6 dni 6 dni 6 dni 

 V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 
  

  

  

  

  

  

  

  

Spet v šoli -

spoznajmo se 

september – 

razrednik 
(socialne igre 

spoznavanja 

in urejanje     

predalov, 

omar in 
garderobe) 

Spet v šoli -

spoznajmo se 

september – 
razrednik 
(socialne igre 

spoznavanja in 

urejanje        

predalov, omar 

in garderobe) 

 Izdelava 

okraskov in 

krasitev 

prostorov ob 

novem letu, 

Puljak  

Projektni 

teden, 
Spoznavam 

svoje mesto 3, 

september, 

oktober, Rožič 

Krompirjada 
(september, 

oktober) 
Perič 

Evakuacijska 

vaja, Arh 

Urejanje 

rekvizitarne -  

rekvizitov, 
kostumov, 

oktober, Pirc 

Izdelovanje 

novoletnih  

voščilnic 
december,         

Puljak 

Projektni 

teden, 

Spoznavam 

svoje mesto 3, 
september, 

oktober, Rožič 

Izdelovanje 

novoletnih  

voščilnic, 
december, Perič 

Dan zemlje,  

20. 4. 2018, 

Pejanovič 

Evakuacijska 

vaja, Arh 

Izdelava daril 

za 8. marec, 

materinski dan, 

Puljak 

Pohod po 

Machovi poti, 

oktober 2017, 

Zrilić 

Pustovanje, 

februar, Perič 

  

  

Peka prazničnih 

dobrot, 

december, 

Pirc 

Izdelovanje 

velikonočnih 

simbolov, 

Puljak 

Dan zemlje,  

20. 4. 2018, 

Pejanovič 

Urejanje šolske 

okolice, 7. 4. 2018, 

Perič 

  

Izdelava lutk in 

lutkovnega 

gledališča, 

februar, Pirc 

Urejanje šolske 

okolice, 7. april 

2018, Puljak 

Praksa VDC, 
Rožič 

Dan zemlje,  20. 4. 

2018, Pejanovič 

  

Izdelava daril za 

8. marec, 

materinski dan, 

Pirc 

Urejanje in 

pospravljanje 

učilnice, junij, 

Puljak 

Evakuacijska 

vaja, Arh 

Evakuacijska vaja, 

Arh 

  

Urejanje šolske 

okolice, 7. april 

2018, Pirc 

     

  

Dan zemlje,    

20. 4. 2018, 

Pejanovič 
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Športni dnevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

število 

dni 
5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

  V 

S 

E 

B 

I 

N 

A 

  

  

  

  

  

Varna pot - 

pohod 

september, 

Korče 

Varna pot - 

pohod 

september, Pirc 

Varna pot - 

pohod 

september, 

Puljak 

Jahanje v  

Češči vasi 

september, 

oktober,     

Korče, Jakše 

Jahanje v  

Češči vasi 

september, 

oktober,     

Korče, Jakše 

Jahanje v  

Češči vasi 

september, 

oktober,     

Korče, Jakše 

Jahanje v  Češči 

vasi september, 

oktober,     

Korče, Jakše 

 

Jahanje v  Češči 

vasi september, 

oktober,     

Korče, Jakše 

Jahanje v    

Češči vasi,   

april, maj,   

Korče, Jakše 

Jahanje v    

Češči vasi,   

april, maj,   

Korče, Jakše 

Jahanje v    

Češči vasi,   

april, maj,   

Korče, Jakše 

Jahanje v    

Češči vasi,   

april, maj,   

Korče, Jakše 

Jahanje v    

Češči vasi,   

april, maj,   

Korče, Jakše 

Projektni teden: 

Spoznavam 

moje mesto  

september ali 

oktober 2017, 

(Rožič) 

Regijsko 

srečanje 

učencev 6. 

stopnje, Perič 

Plesna 

delavnica -

Krka; Kastelic 

Plesna delavnica 

- Krka; Kastelic 

Plesna delavnica 

-Krka; Kastelic 

Projektni teden: 

Spoznavam 

moje mesto  

september ali 

oktober 2017, 

(Rožič) 

Zadnji šolski 

dan,              

22. 6. 2018, 

Klančičar, 

Rožič 

Zadnji šolski 

dan,              

22. 6. 2018, 

Klančičar, 

Rožič 

Zadnji šolski 

dan,               

22. 6. 2018, 

Klančičar, Rožič 

Zadnji šolski 

dan,               

22. 6. 2018, 

Klančičar, Rožič 

Zadnji šolski 

dan,              

22. 6. 2018, 

Klančičar, 

Rožič 

Plesna 

delavnica -

Krka; (Kastelic) 
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6.8 Projekti 

 

Varno na pot (Alenka Slak) 

 
V šolskem letu 2017/2018 bomo v okviru projekta Varno na pot poleg teoretičnih vsebin 

učencem omogočili tudi praktično pridobivanje znanja in izkušenj o prometu, prometnih 

predpisih ter varnosti v prometu. 

Že v septembru bodo učitelji s posameznim razredom izvedli učne sprehode na temo Varna 

pot v šolo. Učence bomo seznanili z nevarnimi točkami na poti v šolo in se učili pravilnega 

ravnanja, saj je varnost učencev na prvem mestu, ker so le ti najbolj ranljiva skupina v 

cestnem prometu. Sodelovali bomo v mednarodnem projektu Evropski teden mobilnosti. 

Posamezni oddelki bodo v tem mesecu izkoristili brezplačno vožnjo z mestnim avtobusom ali 

pa se udeleževali v prometu kot kolesarji.  

V tednu mobilnosti bomo poskusili spodbuditi učence in njihove starše k celostni mobilnosti. 

Tako naj bi se v tem tednu manj vozili z avtom, v šolo prišli peš, s kolesom, avtobusom, 

kombijem ali pa bi prišli peš en del poti do šole glede na gibalne zmožnosti posameznega 

učenca. 

Učenci nižje stopnje bodo s pomočjo svojih staršev še naprej sodelovali v projektu Pasavček, 

ki  poudarja pomen varnostnega pasu med vožnjo v avtomobilu. 

Učenci višjih razredov bodo s spletno aplikacijo Kolesar na Sio portalu preverjali in 

dopolnjevali svoje znanje o cestno-prometnih predpisih.  

Na dnevu dejavnosti bomo za učence od 5. do 9. razreda organizirali šolsko prometno 

tekmovanje. Učenci bodo tekmovali v teoretičnem poznavanju cestno prometnih predpisov in 

na spretnostnem poligonu, kjer bomo preverili njihove kolesarske spretnosti. 

V okviru projekta bomo izvajali tudi dve interesni dejavnosti; prometni krožek, kjer bomo 

učence pripravljali na teoretični preizkus kolesarskega izpita in kolesarski krožek, kjer se 

bodo učenci tudi kot udeleženci podali na praktično vožnjo v cestnem prometu. Kolesarski 

izpit bodo opravljali učenci 5. in 6. razreda, ki bodo opravili teoretični preizkus znanja. 

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

Svetom za preventivo in vzgojo v prometu sodelujemo z željo, da bi  poskusili odpraviti 

nekatere nevarne prometne točke v neposredni okolici šole. 

Kot vodja projekta se bom tudi v nadaljnje izobraževala na temo prometa in prometne vzgoje 

v osnovni šoli. 
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   Pasavček (Gabriela Maček) 

 

V šolskem letu 2017/18 bodo v projekt Pasavček vključeni učenci 1. in 4. razreda. Poleg 

ponujenih aktivnosti s strani organizatorja projekta bomo v sklopu pouka na šoli izvajali še 

nekatere druge aktivnosti, vezane na varnost v prometu ter pravilno rabo varnostnega pasu.  

Tako v tem šolskem letu načrtujemo: 

 nadaljevanje z ozaveščanjem staršev naših učencev  o pomenu varne rabe varnostnega 

pasu v prometu, 

 spodbujanje staršev k aktivnem sodelovanju pri projektu z namenom, da bodo svojim 

otrokom zgled,  

 dnevno beleženje pravilne rabe varnostnega pasu na poti v šolo in domov, 

 praktično demonstracijo pravilne rabe varnostnega pasu v avtomobilu in v vozilih 

javnega prometa, 

 izvedbo učnih sprehodov in družabnih iger, preko katerih bomo ponovili in utrdili 

znanje o varnosti v prometu, prometnih predpisih,  

 izvedbo varne vožnje s kolesom po poligonu, 

 likovne delavnice: Izdelaj si priponko Pasavčka, s katerimi bomo mentorice ob koncu 

šolskega leta nagradile vse učence, ki so poskrbeli za varnost pri vožnji z avtomobilom. 
 

 
Blazinica tolažbe (Laura Zrilić, Gabriela Maček, Marjeta Rožič) 

 

V tem šolskem letu se bodo učenci skupaj z učiteljicami iz 4. in 7. razreda NIS ter 4./5. 

stopnje PPVI pridružili dobrodelnemu projektu »Blazinica tolažbe«, ki ga je v širši 

slovenski prostor vpeljala policistka Stanislava Zupanc.  

Pri tem projektu nastajajo ročno sešite blazinice, sestavljene iz 14 kosov blaga v obliki 

šestkotnikov. Za izdelavo blazinic je potrebno kar nekaj spretnosti in velika mera 

vztrajnosti, da nastane ličen izdelek. To blazinico policisti nato uporabijo pri svojem delu 

in jih dajo otrokom v stiski. Na uvodnem srečanju nas bo obiskala pobudnica projekta, ki 

nam bo prinesla potrebni material za začetek šivanja. V načrtu imamo mesečna srečanja 

s policistko, v sklopu katerih nam bo priskočila na pomoč pri izdelavi blazinic ter nam 

priskrbela material. Zadali smo si cilj, da bo vsak učenec do konca leta ročno sešil eno 

blazinico. Ko bodo blazinice sešite, jih bomo uradno predali policistom. V tem letu 

načrtujemo obisk Policijske postaje Novo mesto.  

 

CILJI: 

 razvijanje ročnih spretnosti (striženje papirja po obliki, šivanje blazinic),  

 razvijanje socialnih veščin (druženje skupin iz dveh programov šole), 

 vključevanje v lokalni prostor (sodelovanje v dobrodelnem projektu – pomoč otrokom v 

stiski), 

 povezovanje šole z ustanovami v domačem kraju (s policijo). 
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Pravljična drevesa (Gabriela Maček, Ksenija Pejanovič) 

 
V mesecu maju načrtujemo projektni teden, ki bi potekal v povezavi z eno izmed aktivnosti 

Centra, in sicer  z urejanjem okolice šole. K aktivnostim projektnega tedna se bodo imeli 

možnost vključiti vsi učenci naše šole, ki želijo popoldanski čas preživeti na šoli, so 

pripravljeni ustvarjati, razvijati ročne spretnosti in domišljijo ter imajo željo doživeti 

nepozabno izkušnjo - spanje v šoli. 

 

V sklopu projektnega tedna načrtujemo: 

 razvijanje socialnih veščin med učenci (sodelovanje, dogovarjanje, poslušanje, izražanje 

želja in idej...), 

 reciklaža starih puloverjev, 

 razvijanje domišljije in ročnih spretnosti, 

 spoznavanje novih tehnik ustvarjanja (kvačkanje), 

 aktivno sodelovanje pri urejanju okolice šole, in sicer na nekoliko drugačen način - iz 

kvačkanih vzorcev nameravamo narediti "oblačila" za debla naših dreves ter jih vsaj za 

nekaj časa spremeniti v mavrična drevesa. 

 

 
Mednarodni projekt: Amnesty International: Noč knjige  

(Damijana Karlič, Marjeta Rožič) 

 
Noč knjige je mednarodni dogodek, ki poteka vsako leto 23. aprila, na svetovni dan knjig. V 

projekt se bomo vključili v sodelovanju z Amnesty International Slovenija. Kot spremljevalne 

dejavnosti bo skupina učencev (višji razredi in 5./6. stopnje PPVI) obiskala Knjižnico Mirana 

Jarca, si ogledala priložnostne razstave in se udeležila ure pravljic. V šolski knjižnici pa bodo 

potekale dejavnosti s knjižnim gradivom, ki ga bodo zagotovili Amnesty International. Letos 

bomo sanjali o miru ob slikanici Johna Lennona Pomisli (Imagine), ki jo je izvrstno prevedel 

Milan Dekleva. Učenci bodo prespali v internatu oziroma v šolski knjižnici.  

 

Glavni cilji projekta so: 

 širiti ljubezen do branja in knjig, 

 dvigati zavest o pomenu branja, 

 družiti se in sprejemati različnost med nami, 

 učiti se ustreznih oblik vedenja, 

 povezovati in vključevati se v širše okolje. 

 

Dejavnosti bomo predstavili na spletni strani šole, v šolskem časopisu in Časopisu Amnesty 

International. 
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Šolska shema – eko vrt (Damijana Karlič; Ksenija Pejanovič) 

 

 
Šolska shema (ŠSH) je nov ukrep skupne kmetijske politike EU, ki je avgusta 2017 

nadomestil Shemo šolskega sadja in zelenjave. Nameni ukrepa ostajajo podobni - ustaviti 

trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa tudi omejiti 

naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih.  

V projekt smo se prijavili junija 2017, z razdeljevanjem dodatnega obroka sadja/zelenjave pa 

smo pričeli v septembru 2017. Sadje/zelenjava je na voljo vsako sredo med glavnim odmorom, 

ob koncu šolskega leta predvidevamo pogostejše delitve. Za nabavo in razdeljevanje sadja/

zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je pester in raznolik, vodja prehrane se 

trudi, da je usklajen z vsakokratno malico. Poudarek je na slovenskem sezonskem sadju in 

zelenjavi, zato je npr. v jesenskem času več jabolk in grozdja, konec šolskega leta pa se že 

sladkamo z jagodami in češnjami.  

 

Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v SŠSZ so naslednji: 

 Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave. 

 Izboljšati prehrambene navade učencev. 

 Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja. 

 Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave. 

 Spoznati pomen uživanja domačega sadja in zelenjave, ki je ekološko pridelano. 

 Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave. 

 Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem 

povezane. 

 

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na 

starost in njihove sposobnosti: 

 Ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom ŠSH. 

 Izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava«  pri pouku likovne umetnosti. 

 Spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri pouku gospodinjstva in 

spoznavanja okolja. 

 Ogled šolske kuhinje in gospodinjske učilnice. 

 Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva. 

 Obisk Kmetijske šole Grm Novo mesto (sušilnica sadja, izdelava jabolčnega soka, kisanje 

zelja,…). 

 Ogled sadovnjaka pri Kmetijski šoli Grm Novo mesto. 
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V okviru spremljevalnih ukrepov bomo nadaljevali s projektom Šolski vrt, katerega vodi 

Ksenija Pejanovič. 

 

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, bomo predstavili na različne načine: 

 Na spletni strani šole bomo s prispevki učence, delavce šole, starše in ostale obveščali o 

dejavnostih, ki jih bomo izpeljali v okviru projekta ŠSH.  

 Pripravili bomo razstavo na hodnikih šole in predstavili likovne izdelke učencev na temo 

»sadje, zelenjava«.. 

 Na roditeljskih sestankih bomo starše obvestili o dejavnostih, ki jih izvajamo  v okviru 

projekta. 

 ŠSH bomo predstavili v šolskem časopisu »Preproste besede«. 

 

Rastem s knjigo (Damijana Karlič) 

 
Rastem s knjigo je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture, ki ga izvaja Javna 

agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in slovenskimi osnovnimi 

šolami. Programsko izvedbo projekta vsako leto pripravi delovna skupina, ki vključuje 

predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Društva 

slovenskih pisateljev, Zavoda RS za šolstvo, Združenja splošnih knjižnic in druge. 

Cilji projekta so: 

 spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne 

literature; 

 promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; 

 spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in dijakih in njihova obiskovanja splošnih 

knjižnic; 

 motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške 

programe ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega 

leposlovja. 

Naša šola sodeluje v projektu s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Vsako leto sedmošolci 

knjižnico obiščejo, jo pobliže spoznajo, se včlanijo in prejmejo darilo - izbrano knjigo 

slovenskega avtorja. V šolskem letu 2017/2018 bodo prejeli delo Mihe Mazzinija Zvezde 

vabijo.  

Igrajmo se gledališče (Jasna Banovec) 

 
Sodelujoči: 

 OŠ Dragotina Ketteja: dramski, 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)  
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 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 

 

Dejavnosti:  

 srečanja preko videokonference  

 izmenjava idej in deljenje na portalu etwinning 

 

 

Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s 
posebnimi potrebami in njihovim družinam  (Helena Prosen Zupančič) 

 
Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in 

njihovim družinam (CSPP) je skupni projekt Osnovne šole Milke Šobar - Nataše iz Črnomlja 

in Osnovne šole Dragotina Ketteja iz Novega mesta. Ključni cilj projekta je vertikalna, 

celostna, dolgoročna podpora osebi s posebnimi potrebami, njegovi družini in strokovnim 

delavcem – od rojstva, v času šolanja in vse do vstopa na trg dela. Naše dejavnosti so 

namenjene predšolskim otrokom, učencem osnovnih šol, srednješolcem, družinam, 

strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, pa tudi širši javnosti. Projekt se izvaja na 

osnovi razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom »Mreža strokovnih 

institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Projekt bo 

potekal od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2020. Vse dejavnosti v okviru projekta so sofinancirane s 

strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Dejavnosti, ki v okviru projekta v šolskem letu 2017/2018 potekajo na naši šoli so 

naslednje: 

 Dnevni center 

Deloval bo od torka do četrtka, od 14.30 do 16.45. Je popoldanski program s strokovno 

podporo mladostnikom s posebnimi potrebami – namenjen srednješolcem, ki potrebujejo 

celostno strokovno podporo v procesu izobraževanja. Skozi različne aktivnosti bodo razvijali 

učne in delovne navade, dobili ustrezno psihosocialno oporo ter pomoč strokovnega delavca 

na različnih področjih njihovega funkcioniranja. Kot del dejavnosti Dnevnega centra bo 

ponujena tudi podpora strokovne delavke pri reševanju težav mladostnikom, njihovim 

staršem ter učiteljem, ki sodelujejo z njimi. Individualni pogovori oz. svetovanje so na voljo 

vsak ponedeljek med 7.30 in 10.30 uro (po predhodnem dogovoru).  

 

 



42 

 LETNI DELOVNI NAČRT 2017/2018 

 Praktične skupinske delavnice  

Izvajale se bodo ob ponedeljkih, od 14.30 do 15.45. Otroci s posebnimi potrebami in njihovi 

vrstniki bodo preko zanimivih praktičnih skupinskih dejavnosti, ki se bodo prepletale, 

odkrivali in razvijali svoje talente, spodbujali osebni, učni, socialni in čustveni napredek ter 

samostojnost in spletali nove prijateljske vezi. Odvijale se bodo naslednje delavnice: plesno-

gibalna, dramsko-gledališka, likovno-tehnična in glasbeno-instrumentalna.  

 Strokovne urice  

Namenjene so vsem otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnim delavcem, ki si želijo 

pogovor, podporo, pomoč, pregled ali svetovanje strokovnjaka z izkušnjami na področju 

posebnih potreb. Strokovna podpora vam je na voljo vsak torek in sredo, med 14.30 in 16.00 

uro.  

 Skupina za starše  

Delovala bo vsak tretji torek v mesecu, od 17.00 do 18.30 ure in je namenjena staršem otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki si želijo z drugimi starši deliti svoje dobre 

izkušnje ali morebitne skrbi, ki se jim porajajo ob spremljanju svojega otroka skozi proces 

odraščanja. 

 Logoped 

Za učence naše šole, ki potrebujejo pomoč logopeda, bo ta prihajal enkrat mesečno iz OŠ 

Milke Šobar – Nataše Črnomelj. 

Več informacij v zvezi z dejavnostmi projekta je objavljenih na spletni strani https://

cspp.splet.arnes.si/. 

 

Program dodatnega usposabljanja (Helena Prosen Zupančič) 
 

Z mesecem majem 2017 smo pričeli s projektom Program dodatnega usposabljanja, ki je bil 

prijavljen na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom »Spodbujanje 

socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Naša šola 

deluje kot del konzorcija, skupaj s CIRIUS Vipava (nosilec projekta) in z OŠ Milke Šobar 

Nataše Črnomelj (konzorcijski partner). V konzorciju sodelujeta tudi Osnovna šola Stanka 

Vraza Ormož in Združenje bodi ZDRAV. Cilj razpisa je oblikovati in izvajati module, torej 

dejavnosti, ki naj bi omogočile otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v zadnjih 

razredih osnovne šole, da bi se lažje vključili v lokalno okolje, na trg dela ali v samostojno 

življenje. Pri tem naj bi se med seboj povezovale osnovne in srednje šole, družina, lokalna 

skupnost, obrtniki itd.  

Dejavnosti, ki v okviru projekta v šolskem letu 2017/2018 potekajo na naši šoli so 

naslednje : 

 Ureditev vrta in okolice šole ter pridobitev strokovnjaka, ki bi nam pri tem svetoval in 

pomagal – v okviru tehnični dni 
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 Redno praktično delo učencev v modulih:  Priprava in spremljanje ciljne populacije; 

Sodelovanje v obrtnih storitvah; Pomoč pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo ter 

gospodinjska opravila – enkrat tedensko 

 Praktične delavnice za učence višjih razredov na Kmetijski šoli Grm in biotehnični 

gimnaziji – enkrat mesečno v okviru tehniških dni. 

 

 Vse dejavnosti v okviru projekta so sofinancirane s strani Republike Slovenije in 

Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Več informacij v zvezi z dejavnostmi projekta je objavljenih na spletnih straneh:  

 http://dknm.splet.arnes.si/category/projekti/program-dodatnega-usposabljanja/  

 https://pdu.splet.arnes.si/konzorcijski-partnerji/  

 

 

6.9 Projektni tedni 

 projektni teden – Ustvarjalne gibalnice: glasbene, dramske, plesne, športne delavnice in 

priprava kulturnega programa za prireditev ob zaključku sanacije šole. Jasna Banovec, 

Darinka Pirc, Bojana Klančičar, Gabriela Maček, Dajana Držanič, Ksenija Pejanovič, 

Marko Feguš, Matic Novak; 18. – 22. 9. 2017  

 projektni teden – Pravljično drevo: Gabriela Maček, Ksenija Pejanovič, pomlad 2018 

 projektni teden – Igrarije;  Đurđa Puljak, Darinka Pirc, april 2018  

 projektni teden: Spoznavam moje mesto 3, Marjeta Rožič, oktober 2017 

 

 

http://dknm.splet.arnes.si/category/projekti/program-dodatnega-usposabljanja/
https://pdu.splet.arnes.si/konzorcijski-partnerji/
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6.10 Ekskurzije in izleti 

 

V šolskem letu 2017/2018 se bodo učenci udeležili teh ekskurzij: 

 Ekskurzija za starejše učence (od 5. do 9. razreda) – Črnomelj – 30. maj 2018, 

Banovec, Klančičar 

 Ekskurzija za mlajše učence (od 1. do 4. razreda) – Metlika,  maj/junij 2018, 

Petrovič, Maček 

 Ekskurzija za PPVI – z avtobusom: Kostanjevica; maj/junij 2018, Puljak 

 Krkin izlet:   

 Sečoveljske soline, Strunjan, 5. junij 2018, Slak, (od 5. do 9. 

razreda NIS);   

 Ljubljana; 5. junij 2018, Jakše (od 1. do 6. st. PPVI) 

 

6.11 Tekmovanja 

 

   Letos se bodo učenci udeležili naslednjih tekmovanj:  

 Vesela šola - Karlič 

 Računalništvo - Barbara Luzar 

 Srečanje mladih tehnikov - Arh, Rožič 

 Srečanje gledaliških skupin – Banovec 

 Glasbena revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo - Pirc 

 Likovno srečanje  -  Pejanovič, Držanič 

 Računanje je igra – Slak 

 Športna tekmovanja: plavanje, med dvema ognjema, nogomet, atletika, 

badminton, košarka, namizni tenis – Držanič, Arh 

 Cici vesela šola (šolsko tekmovanje) – Petrovič 

 
6.12 Ostale dejavnosti 

 

6.12.1 Kulturne dejavnosti 

Proslave 

 

 proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, novoletna prireditev, animator 

(Krka) 21. december 2017, Pirc, Arh 

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

 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. februar 2018, animator (Krka), 

Pejanovič 

 proslava ob dnevu državnosti, 21. junij 2017, Pirc, Maček 
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Predstave 

 

 Dve glasbeno-gledališki predstavi v Ljubljani, november, april, Karlič  

 Pokaži, kaj znaš, april 2018, Pirc, Udovč 

 Zadnji šolski dan  - kinopredstava, 22. junij 2018, Klančičar 

 

Podelitve 

 

 Podelitev bralne značke – Karlič 

 Zbor učencev, podelitev priznanj in nagrad - 14. junij 2018, Zrilić 

 izbor »NAJ UČENCA« šole  

 

Ostale kulturne dejavnosti 

 

 Urejanje in izdaja šolskega glasila - Kastelic 

 EKO bralna značka, Karlič 

 Bralna značka,  Karlič 

 Bralni nahrbtnik, Karlič  

 

 

6.12.2 Družabna srečanja in prireditve 

 

 mednarodno srečanje »V jati z drugačnimi«, od 19. do 21. oktobra 2017 – izmenjava 

skupin, Rožič  

 Prireditev ob zaključku prenove šole, 9. november 2017, Banovec 

 Prireditev ob predaji blazinic tolažbe, Zrilič, Maček, Rožič 

 marec 2018, regijsko srečanje učencev 5. in 6. stopnje PPVI, Perič 

 Srečanje partnerjev projekta »Program dodatnega usposabljanja*«, marec, april 

2018, Prosen Zupančič; *projekt Program dodatnega usposabljanja sofinancirata Re-

publika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada  

 Teden humanosti in prostovoljstva, Krka, novinarska konferenca 

 valeta, 15. junij 2018, Klančičar 
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6.12.3 Športne dejavnosti 

 

 organizacija področnih  tekmovanj – košarka, med dvema ognjema, Držanič, Arh 

 

6.12.4 EKO dejavnosti 

 

 Dan brez avtomobila - Slak 

 Zbiranje papirja, zamaškov, rabljenih baterij in kartuš za šolo  - Pejanovič  

 Šolska shema – Karlič 

 Tradicionalni slovenski zajtrk – Karlič 

 

6.12.5 Dobrodelne dejavnosti 

 

 Sodelovanje v projektu Blazinica tolažbe  - Zrilič, Rožič, Maček 

 

6.12.6 Natečaji 

 

 Sodelovanje na likovnem natečaju Planica in otroci - Pirc, Pejanovič, Maček 

 Sodelovanje na likovnem natečaju OZRK Ker nam je mar - Maček 

 Sodelovanje na Medexovem likovnem natečaju   

 Sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju Otroci rišejo svet 

 Sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju Drevo 

 Sodelovanje na likovnem natečaju v povezavi s festivalom Igraj se z mano 

 

 

6. 12.7 Vključevanje učencev PPVI v delovno okolje 

 

 Sodelovanje s šolo Biotehnike in turizma (vključevanje učencev posebnega 

programa v delo) 
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7 DELO ORGANOV ŠOLE, KOMISIJ IN OSTALE ZADOLŽITVE 

 
7.1 Organi šole 

 

7.1.1 Svet šole 

   Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja šole, predstavniki delavcev šole in predstavniki 

staršev. Člani imajo štiriletni mandat. 

   Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda. 

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

 

7.1.2 Svet staršev 

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

1. roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta. Mandat sveta staršev je eno 

šolsko leto.  Svet staršev se konstituira na prvi seji Sveta staršev, ki bo 28. 9. 2017,  kjer se 

izmed članov izvoli tudi predsednika za tekoče šolsko leto. 

 

                7.1.3 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 in skrbi za organizacijo dela na šoli.  

 

       7.1.4 Strokovni organi šole 

 

   Učiteljski zbor 
 

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

učiteljskega zbora predvidoma enkrat mesečno.  

 

Oddelčni učiteljski zbori 
 

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

 

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.  
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Strokovni aktivi 
 

   Plan dela strokovnega aktiva učiteljev razredne stopnje 
 

 

Vodja aktiva: Irena Petrovič 

   Planirane naloge:  

 Oblikovati plan dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2017/18 

 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 1. 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 v elektronski obliki  (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 in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta 

 Analiza izvedbe dejavnosti iz LDN za 1.- 4. razred, za šolsko leto 2017/18 

 Oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za 1.- 4. razred za šolsko leto 2018/19 

 Pregled in potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2018/19 

 Sodelovanje s Centrom za prostovoljno delo, ki v naselju Brezje izvaja delavnice 

  Pregled in urejanje dokumentacije ob zaključku šolskega leta 

 Spremljanje, načrtovanje strategij za izboljšanje obiska romskih otrok  

 

Plan dela strokovnega aktiva učiteljev predmetne stopnje 
 

   Vodja aktiva: Laura Zrilić 

 

Planirane naloge: 
 Oblikovati plan dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2017/18 

 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 e-dnevnikov in ostale dokumentacije  (med šolskim letom)  
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 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 2018/19 

 Pregled in urejanje dokumentacije ob zaključku ocenjevalnega obdobja 

 Oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za predmetno stopnjo za šolsko leto 2018/19 

 Spremljanje obiska romskih otrok 

 Spremljati sodelovanje s starši romskih otrok 

 Analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta 

 

 

   Plan dela strokovnega aktiva učiteljev v posebnem programu 

 

   Vodja aktiva: Nataša Jakše 

 

Planirane naloge: 
 
 Oblikovanje Letnega delovnega načrta (LDN) za PPVI. 

 Oblikovanje in usklajevanje urnikov pouka v podaljšanem bivanju 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, zdravstveno službo. 

 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,  ki jih izdamo učencem ob koncu šolskega leta. 

 Spremljanje morebitnih sprememb glede predvidene dokumentacije za učence PPVI in 

učitelje. 

 Izmenjava izkušenj pri delu z otroci z Motnjo avtističnega spektra (MAS). 

 Pregled in poenotenje letnih učnih načrtov za posebni program . 

 Poenotenje vpisov dni dejavnosti v dokumentacijo (LOPOLIS). 

 Sodelovanje na skupnih aktivih vseh stopenj. 
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7.5 Šolska skupnost (Bojana Klančičar) 

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

oblikuje Šolska skupnost za šolsko leto 2017/18. 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…),  
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 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.   

 

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, · se pogovarjala na temo 

Tedna otroka; Povabimo sonce v šolo (radovedna šola, veselje do novega, odprtega in 

uporabnega znanja, svetle prihodnosti). 

 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, · ogledali in pogovorili se bomo o zloženki Foruma proti 

telesnemu kaznovanju otrok.  

 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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  7.6 Članstvo v svetih, komisijah in ostale zadolžitve 

 

Svet šole (december 2016 – december 2020) 

 Predstavniki MONM: Boštjan Murn, Ana Marija Kozlevčar, Marko Dvornik 

 Predstavniki staršev: Ana Jukić, Tine Markovič, Mojca Kiren 

 Predstavniki zaposlenih: predsednica Nataša Jakše, Dajana Držanič, Blanka 

Stariha Šašek, Laura Zrilić, Irena Lahne 

 

Svet staršev 

 Predsednik sveta staršev: izvoljen na seji Sveta staršev, 28. 9. 2017. V šolskem 

letu 2017/2018 je predsednik Boštjan Murn, namestnica je Tanja Vrbinc. 

 

Komisija za korupcijo  

 Gabriela Maček, Irena Lahne, Darinka Pirc 

 

Pritožbena komisija (sept. 2017 - sept. 2021)  

 6 predstavnikov zaposlenih: Damijana Karlič, Janja Kastelic, Ksenija Pejanovič, 

Dajana Držanič, Urška Kapš, Blanka Stariha Šašek  

 2 predstavnika staršev: izvoljena na seji Sveta staršev, 28. 9. 2017: Boštjan Murn, 

Ana Jurekić 

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

Drska) 

 

Komisija za šolsko prehrano 

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

Damijana Karlič, Marija Kermc  

 Predstavnik staršev: Erna Kastelic 

 Predstavnik učencev: Gašper Ljubi  
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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 

 

Komisija za uničevanje dokumentacije  

 Blanka Stariha, Irena Petrovič, Đurđa Puljak 

 

Šolski sklad (sept. 2017 - sept. 2019) 

 Predstavniki šole: Karmen Rovan, Ksenija Pejanovič, Gabriela Maček, Darinka Pirc 

 3 predstavniki staršev: Boštjan Murn, Renata Kocjan; predstavnik izvoljen na seji 

Sveta staršev, 28. 9. 2017: Ana Jurekić 

 

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

 Stane Škrbec, Jožica Staniša, Borut Arh, Janja Ljubi 

 

Ekipa prve pomoči 

  Renata Štravs, Brigita Peklar, Alenka Kočevar 

 
Urednik šolske kronike 

  Damijana Karlič 

 

 

Skupina za samoevalvacijo 

  Saša Medved, Janja Kastelic, Mateja Drobnič 
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Skrbnik matične knjige 

 Alenka Slak  

 

Šolski vrt 

 Ksenija Pejanovič 

 

Šolsko glasilo 

 Janja Kastelic 

 

Urednica šolske spletne strani 

  Laura Zrilić 
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8 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (Blanka Stariha Šašek, univ. dip. psih.; Saša Medved) 
 

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,  

 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. 

 

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.  

 

Sodelovanje s starši: 

 

 ob predstavitvi šole, 

 ob vpisu in sprejemu učenca v šolo, 

 pri obravnavah otrok, 

 pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov, 
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 pri pripravi in spremljanju individualiziranih vzgojnih načrtov, 

 pri postopkih usmerjanja, 

 pri poklicni orientaciji, 

 priprava 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). 

 

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, 

 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. 

 

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.), 
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 pisanje poročil, 

 obveščanje staršev in sodelavcev, 

 urejanje oglasne deske, 

 urejanje pošte, 

 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, 

 udeležba na srečanjih aktiva svetovalnih delavcev osnovnih šol s prilagojenim programom, 

udeležba na posvetih. 

 

 

9 ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD (Knjižničarka Damijana Karlič) 
 

9.1 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: 

 

 interno strokovno bibliotekarsko delo 

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

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

 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. 

 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. Med učenci prve triade potuje Bralni nahrbtnik, učenci 7. razreda 

sodelujejo v projektu Rastem s knjigo, konec aprila pa bomo brali tudi v projektu Noč knjige.  
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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 (MIZŠ), pri 

kulturnih dnevih in drugih dnevih dejavnosti. 

Urnik knjižnice 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.2 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. 

 

DAN URA 

PONEDELJEK 7.30 - 12.10 

TOREK 7.30 -11.50 

SREDA 7.30 -12.30 

ČETRTEK 7.30 -13.00 

PETEK 7.30 -10.10 
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10 DEJAVNOSTI, S KATERIMI ŠOLA ZAGOTAVLJA ZDRAV RAZVOJ  

 

10.1 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. 

 

10.2 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. 

 
 

10.3 Skrb za dobro počutje učencev 
 

   Skrbeli bomo za omogočanje izražanja svojega mnenja, pomoč v konfliktih situacijah, 

učenje tehnik sproščanja, primerna medsebojna komunikacija. 

 
 

10.4 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. 

 
 

10.5 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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   Delo medicinske sestre na šoli 

 

 V marcu v sodelovanju s preventivno zobozdravstveno službo sistematski pregledi 

zob in ob tem demonstracija pravilnega čiščenja zob.  

 Skrb za predpisano dietno prehrano učencev. 

 Redna dezinfekcija igrač in didaktičnih sredstev. 

 Medicinska sestra na šoli dnevno daje predpisano stalno terapijo in skrbi za 

terapijo v pripravljenosti. Sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci in starši.  

 "Koordiniranje SP (SISTEMATSKIH PREGLEDOV) učencev v sodelovanju s ŠD ZD 

Novo mesto". 

 

 

Plan delavnic na temo zdravstvenega varstva 

Vsa predavanja naj bi se začela ob 8:20 zjutraj. Plan narejen junija 2017, v sodelovanju z 

VZC ZD Novo mesto.  

 

 
VSEBINA 

  
RAZRED TRAJNJE TERMIN 

Preprečevanje širjenja prehla-
dnih obolenj in umivanje rok s 

praktičnim prikazom 
1. -  4. razred 2 šolski uri 9. 10. 2017 

Odraščanje, medosebni odnosi  
(vsebini bi  združili) 

8. razred, 4. stopnja,  
5. stopnja, 6. stopnja 

2 šolski uri 15. 11. 2017 

Alkohol med mladimi 8. in 9. razred 2 šolski uri 29. 11. 2017  

Preprečevanje poškodb in varno 
na počitnice (vsebini bi  združili) 

od 4. do 6. razreda in  
5. stopnja PPVI 

2 šolski uri 4. 4. 2018 
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10.6 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 hrana 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 internetni 

strani šole, 

 izvajanje aktivnosti, da se v naslednjem šolskem letu vključimo v projekt »Shema 

šolskega sadja«, 

 sodelovanje zaposlenih na kuharskih delavnicah (ekonomska šola). 
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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. 

 

 

   10.7 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.  

 

 

10.8 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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11 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 

11.1 Sodelovanje s starši 

 

11.1.1 Vključevanje staršev v vzgojno izobraževalne dejavnosti 
 

 spodbujati  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). 

 

11.1.2 Sodelovanje pri oblikovanju življenja in dela šole 
 

 starše spodbujati k dajanju pobud in povratnih informacij,   

 organizirati  piknike in drugih neformalnih oblike druženja, 

 sodelovanje s predstavniki sveta staršev in sveta šole, 

 sodelovanje pri povezavah z zunanjimi institucijami,  

 pomoč pri zbiranju sponzorskih sredstev. 

 

 

11.1.3 Svetovanje in usmerjanje 

 

 pomoč staršem pri postopkih usmerjanja in pri spremembah programa izobraževanja, 

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

 

11.1.4 Roditeljski sestanki 

 

 26. 9. 2017 -  LDN, izvolitev v svet staršev, razredniki 

 druga polovica januarja 2018 - vpis v srednjo šolo za 9. razred  

 maj 2018 - 8. razred, poklicno usmerjanje 

 

11.1.5 Govorilne ure 

 

 26. septembra 2017 

 14. novembra 2017 

 16. januarja 2018  

 13. marca 2018  

 22. maja 2018  
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Dopoldanske govorilne ure – urnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Sodelovanje s širšim okoljem 

 

 Sodelovanje s Krko  

 

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

RAZRED UČITELJ DAN URA 

1.r Mateja Drobnič torek 7.45 - 8.15 

2.r Irena Petrovič torek 7.45 - 8.15 

3.r Alenka Derganc torek 7.45 - 8.15 

4.r Gabriela Maček torek 7.40 - 8.15 

5..r Alenka Slak torek 11.20 - 12.05 

6./7.r Laura Zrilić petek 9.10 - 9.55 

8.r Borut Arh torek 10.30 - 11.15 

9.r Bojana Klančičar torek 11.20 - 12.05 

1. stopnja Nuša Korče sreda 10.30 -  10.30 

2./3. stopnja Darinka Pirc sreda 10.30 - 11.15 

4./5. stopnja I Đurđa Puljak sreda 9.30 - 10.15 

4./5. stopnja II Marjeta Rožič torek 10.30 - 11.30 

5./6. stopnja Adriana Perič torek 10.30 - 11.10 

DEJAVNOSTI DATUM IZVEDBE 

Animatorji za prireditve (klovn, gost na novoletni 
prireditvi, gledališče kamišibaj ob kulturnem 
prazniku in gost na podelitvi bralne značke) 

1. september 2017 
21. december 2017 

7. februar 2018 
maj 2018  

Ogled dveh gledaliških predstav v Ljubljani 
 november 2017, 
 april 2018 

Ogled skokov v Planici marec 2018 

Jahanje konj v Češči vasi (4 krat) 
 jeseni 2017 
spomladi 2018 

Krkin izlet: 
 Strunjan, soline 
 Ljubljana 

 5. junij 2018 

Plesne delavnice  april 2018 

Ogled kino predstave in pica ob zaključku leta  22. junij 2018 
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Sodelovanje z ostalimi organizacijami 

Sodelovanje z okoljem pri vzgojno izobraževalnih dejavnostih 

 Sodelovanje pri dnevih dejavnosti: Kmetijska šola, Gasilsko društvo, 

Policijska postaja, Krka - tovarna zdravil, vojašnica, športni 

strokovnjaki...  

 Vodenje interesne dejavnosti – nogomet 

Sodelovanje pri oblikovanju življenja in dela šole 

 Organiziranje prireditev, ki so odprte za javnost: za starše in drugi 

sorodnike učencev, strokovne delavce, šole, vrtci, 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, DSO…) 

 Sodelovanje s Krko d.d, ki je pokroviteljica šole, in Lions klubom 

Novo mesto, ki vsakoletno prispevajo donatorska sredstva 

 Obiski knjižnice Mirana Jarca in potujoče knjižnice 

 Sodelovanje z zdravstvenim domom 

 Sodelovanje s Posvetovalnico za učence in starše 

 Sodelovanje z JSKD v okviru programa Kulturna šola 

Seznanjanje javnosti o šoli  

 Seznanjanje javnosti o šoli in posameznih dejavnostih, ki se izvajajo 

v pisanih medijih, na televiziji, preko elektronskih medijev. 
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12 SAMOEVALVACIJA 

 

 
12.1. Samoevalvacija v šolskem letu 2017/18 – prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom: SPODBUJANJE SODELOVANJA IN POMOČI  

(Saša Medved) 

 

V preteklem šolskem letu so se aktivnosti za spodbujanje strpnosti in prijateljstva izkazale za 

uspešne, saj so pripomogle k večji strpnosti, izboljšanju medsebojnih odnosov in znižanju 

pojava nasilja med učenci na šoli, zato bomo z nekaterimi aktivnostmi tudi v tem šolskem 

letu nadaljevali. 

Splošni cilj v letošnjem šolskem letu je spodbujanje sodelovanja in pomoči, zato bomo izvajali 

aktivnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje in pomoč tako med učenci, razredi kot tudi med 

zaposlenimi. Na podlagi tega smo si zastavili naslednje cilje: 

 povečati sodelovanje med sošolci 

 povečati sodelovanje med razredi 

 spodbujati nudenje pomoči učenec-učencu 

 povečati nudenje pomoči med razredi 

 spodbujati sodelovanje med zaposlenimi na šoli 

 nadaljevati s preventivnim delom proti pojavu nasilja na šoli 

Učence bomo vključevali v različne aktivnosti za spodbujanje sodelovanja in nudenja pomoči 

v okviru prijateljskih razredov, nudenje pomoči starejših učencev mlajšim, sodelovanja 

učencev pri urah socialnega učenja, v okviru oddelčnih ur in šolske skupnosti. Pri tem 

želimo povečati sodelovanje med učenci prilagojenega in posebnega programa. V vse 

aktivnosti bomo vključevali tudi zaposlene na šoli in s tem krepili medsebojno sodelovanje in 

pomoč. Na koncu šolskega leta bomo izvedli tudi anketo o pojavu nasilja in primerjali 

pridobljene podatke s podatki iz prejšnjih let. 
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12.2 Samoevalvacija v šolskem letu 2017/2018 – posebni program: 

MOČ ROK IN RAMENSKEGA OBROČA TER NOG IN MEDENIČNEGA OBROČA  

(Adriana Perič) 

 

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

gibljivosti. V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da s samoevalvacijo nadaljujemo. Letos 

bomo spremljali in sistematično razvijali z ustreznimi vajami moč rok in ramenskega obroča 

ter nog in medeničnega obroča. Moč ima velik pomen v človekovem življenju, saj nam moč 

mišic omogoča premagovanje sile teže lastnega telesa ter bremen in ovir. Večja mišična moč 

nam omogoča opravljanje različnih aktivnosti z manj napora ter zmožnost vztrajanja pri neki 

aktivnosti dlje časa. Prav tako nam večja moč zagotavlja bolj učinkovito in varno gibanje. 

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

leta bomo pri vseh učencih preverili moč rok in ramenskega obroča ter nog in medeničnega 

obroča, nato pa skozi šolsko leto pri urah športne vzgoje sistematično izvajali vaje za razvoj 

in urjenje le-te. Ob koncu šolskega leta bomo moč rok in ramenskega obroča ter nog in 

medeničnega obroča pri učencih zopet preverili in ugotavljali rezultate vadbe.   

 
 
 
 

13 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.  

 
 



68 

 LETNI DELOVNI NAČRT 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po potrditvi članov Sveta šole na seji 28. septembra 2017 je Letni delovni načrt 
za šolsko leto 2017/2018 sprejet.   

 

 

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda:                                                  Ravnateljica:                                     
Nataša Jakše                                                         Vida Marolt                                                
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