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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).

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.
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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 Vizija šole
 Omogočali bomo osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi,
vključno z razvojem njihove pozitivne samopodobe.
 Vzgajali bomo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno
strpnost.
 Šolo bomo vključevali v okolje in se trudili za prepoznavnost v njem.

1.6 Prednostne naloge
 Skrbeli bomo za zdravje in dobro počutje učencev, in sicer z rednim gibanjem, zdravo prehrano,
dobrimi medsebojnimi odnosi in urejeno okolico šole.
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2 ŠOLSKI KOLEDAR
2.1 Pričetek in zaključek pouka
 pričetek pouka: 1. september 2022
 zaključek pouka: 23. junij 2023
 zaključek pouka za učence 9. razreda: 15. junij 2023

2.2 Ocenjevalna obdobja
 prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023
 drugo ocenjevalno obdobje: od 28. januarja 2023 do 15. oz. 23. junija 2023

2.3 Počitnice
 jesenske počitnice: od 31. oktobra do 4. novembra 2022
 novoletne počitnice: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023
 zimske počitnice: od 30. januarja do 3. februarja 2023 (prvi termin)
 prvomajske počitnice: 27. aprila do 2. maja 2023

2.4 Pouka prosti dnevi
 31. oktober 2022 – dan reformacije (ponedeljek)
 1. november 2022 – dan spomina na mrtve (torek)
 25. december 2022 - božič (nedelja)
 26. december 2022 – dan samostojnosti in enotnosti (ponedeljek)
 1. in 2. januar 2023 - novo leto (nedelja, ponedeljek)
 8. februar 2023 – Prešernov dan (sreda)
 10. april 2023 – velikonočni ponedeljek
 27. april 2023 – dan upora proti okupatorju (četrtek)
 1. in 2. maj 2023 – praznik dela (ponedeljek, torek)
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3 PODATKI O UČENCIH
3.1 Učenci v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom (na dan 6. 9. 2022)

RAZRED

SKUPAJ
UČENCEV

DEČKI

DEKLICE

OD TEGA
NOVINCI

1./2. razred

6

4

2

3

2. a/3. a razred

7

4

3

3

3. b razred

9

5

4

3

4. a razred

8

5

3

1

4. b razred

7

7

0

0

5. razred

8

6

2

1

6. razred

11

8

3

1

7./8.a razred

10

8

2

1

8. b razred

6

2

4

0

9. razred

7

2

5

0

SKUPAJ

79

52

27

13

OD TEGA
NOVINCI

3.2 Učenci v posebnem programu

ODDELEK

SKUPAJUČENCEV

DEČKI

DEKLICE

1./2. stopnja

8

5

3

2./3. stopnja

7

4

3

3. stopnja

9

9

0

4 iz NIS-a

3./4. stopnja

8

4

4

1 iz NIS-a

5. stopnja

9

7

2

6. stopnja

9

4

5

SKUPAJ

50

33

17

2

2
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3.3 Skupno število učencev in oddelkov

PROGRAM

ŠTEVILO
ODDELKOV

ŠTEVILO
UČENCEV

NOVINCI

PREUSMERJENI

Prilagojeni izobraževalni
program z nižjim
izobrazbenim standardom

10

79

13

/

Posebni program

6

50

2

5

SKUPAJ

16

129

15

5

3.4 Učenci po občinah

OBČINA/ PROGRAM

Nižji izobrazbeni
standard

Posebni program

SKUPAJ

Novo mesto

60

31

91

Žužemberk

3

4

7

Dolenjske Toplice

6

3

9

Trebnje

1

2

3

Škocjan

3

2

5

Straža

3

3

6

Šmarješke Toplice

1

2

3

Šentjernej

1

2

3

Ivančna Gorica

0

1

1

Mirna Peč

1

0

1

SKUPAJ

79

50

129
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4 PODATKI O ZAPOSLENIH
4.1 Shematski prikaz

USTANOVITELJICA
Mestna občina
Novo mesto

UČITELJSKI ZBOR (29)

Borut Arh
Jasna Banovec
Sara Beg
Alenka Derganc
Mateja Drobnič
Dajana Držanič
Tea Grgić
Tea Grmšek
Nataša Jakše
Bojana Klančičar
Barbara Luzar
Gabriela Maček
Adriana Perič
Irena Petrovič
Darinka Pirc
Marjeta Rožič
Andreja Schwenner
Alenka Slak
Darja Starc
Jasmina Škrbec Masilo
Monika Šalinger
Mojca Šuklje
Nataša Udovč
Nina Vizlar
Laura Zrilić

RAVNATELJICA
Vida Marolt

SVET ZAVODA
Predsednica:
Nataša Jakše

STROKOVNI AKTIVI

SVET STARŠEV

1. aktiv nižje stopnje NIS
(vodja: Jasmina Škrbec Masilo)
2. aktiv višje stopnje NIS
(vodja: Laura Zrilić)

SVETOVALNA SLUŽBA

3. aktiv posebnega programa
(vodja: Nataša Jakše)

Blanka Stariha Šašek
Lea Drenik

KNJIŽNIČARKA
Damijana Karlič

POSLOVNA SEKRETARKA
Janja Ljubi

RAČUNALNIKAR
Vinko Črnič

RAČUNOVODSTVO
Koda, d.o.o.

VARUHI IN
SPREMLJEVALCI
Brigita Peklar
Veronika Luzar
Alenka Kočevar
Mateja Oštir
Renata Štravs
Irena Lahne
Andreja Krese
Josipa Felbabić

KUHINJSKO OSEBJE
Marta Hrlec
Suzana Gorše

VZDRŽEVALNA DELA
Marko Feguš

ČISTILKE
Suzana Juran
Stoja Vujnić
Mersa Pajić
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4.2 Zaposleni po stopnji izobrazbe (stanje septembra 2022)
VRSTA DELA

VII.

ravnateljica

1

svetovalna delavka

1

knjižničarka

1

strok. delavci

21

3

1

25

SKUPAJ:

24

3

2

29

1

4

5

1

1

varuhinje

VI.

V.

IV.

II.

SKUPAJ
1
2

1

1

medicinska sestra
romski pomočnik
(MONm, MIZŠ)

2

računalnikar
1

tajnica

1

kuharice

6

2
1

1

SKUPAJ:

1

9

1
2

2

čistilke

3

hišnik
SKUPAJ:

SKUPAJ

III.

36

1

1

1

3

7

5

11

1

45
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4.3 Viri financiranja






Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Mestna občina Novo mesto
SOUS
lastna sredstva
donatorska sredstva

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 8. 20, na višji stopnji in v posebnem programu pa ob 7. 30.
Učitelji izvajajo učno obveznost v okviru zakona.

4.5 Delovni časi nepedagoških delavcev
DELOVNO MESTO

IME IN PRIIMEK

DELOVNI ČAS

ravnateljica

Vida Marolt

8.00 – 15.00

poslovna sekretarka

Janja Ljubi

6.45 – 14.45

svetovalna delavka

Blanka Stariha Šašek

6.30 – 14.30

svetovalna delavka

Lea Drenik

6.45 - 14.45

računalnikar

Vinko Črnič

ponedeljek in sreda od 8.00 – 15.00
četrtek od 8.00 do 14.00

varuhinja

Veronika Luzar

5.20 – 13.20

varuhinja

Renata Štravs

6.00 – 14.00

varuhinja

Irena Lahne

6.30 – 14.30

varuhinja

Mateja Oštir

6.30 – 14.30

varuhinja

Alenka Kočevar

6.30 – 14.30

varuhinja

Brigita Peklar

7.00 – 15.00

romska koor.

Andreja Krese

6.45 – 11.00, 12.00 – 13.45

romska koor.

Josipa Felbabić

5.45 – 13.45

hišnik

Marko Feguš

6.00- 14.00

kuharica

Marta Hrlec

6.00 - 14.00

kuharica

Suzana Gorše

6.00 - 14.00

čistilka

Suzana Juran

6.00 - 14. 00 oz. 13.30 - 21.30

čistilka

Stoja Vujnić

6.00 - 14.00 oz. 13.30 - 21.30

čistilka

Mersa Pajić

6.00 - 14. 00 oz. 13.30 - 21.30
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4.6 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,
 letno pripravo.
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.

4.7 Izobraževanja
Stroške seminarjev, ki so v interesu zavoda, krije šola. Za izobraževanja se lahko po zakonodaji
koristi največ pet dni (40 ur) v šolskem letu.

4 .8 Strokovno delo učiteljev
Osnovna šola Dragotina Ketteja nudi naslednje dejavnosti s področja znanj iz specialne
pedagogike:
 strokovna predavanja v obliki delavnic,
 svetovanja za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
 individualna svetovanja staršem in obravnave otrok,
 obravnave v multisenzorni sobi,
 trening pozornosti in koncentracije s programom Play attention,
 hospitacije v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom,
 skupina za starše otrok s posebnimi potrebami,
 pomoč pri prehodu otroka iz večinske osnovne šole v prilagojen izobraževalni program z
nižjim izobrazbenim standardom,
 mentorstvo študentom na praksi in učiteljem začetnikom,
 pisanje člankov o primerih dobre prakse.
Izvajalci dejavnosti so usposobljeni strokovni delavci s področja specialne pedagogike z bogatimi
praktičnimi izkušnjami na področju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki in mladostniki s
posebnimi potrebami ter njihovimi družinami.
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5
VSEBINA,
OBSEG
IZOBRAŽEVALNEGA DELA

IN

RAZPOREDITEV

VZGOJNO-

5.1 Program z nižjim izobrazbenim standardom
5.1.1 Predmetnik
Število ur na
teden

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

6

7

7

5

5

5

4

4

4

2

2

2

Predmeti
Slovenski jezik
TJA-angleščina
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

3

2

2

2

4

3

2,5

2,5

2,5

4

2

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

0,5

1

1

Naravoslovje
Spoznavanje okolja

3

3

3

Družboslovje
Šport

3

3

3

Izbirni predmet
Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

Računalniško
opismenjevanje

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Socialno učenje

1

1

1

1

1

1

Skupaj ur na teden

20,5

21,5

22,5

25

26

27

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

2

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

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. – 4. razred
1. ura: 8. 20 – 9.05
2. ura: 9.10 – 9.55
Malica in glavni odmor
3. ura: 10.30 – 11.15
4. ura: 11.20 – 12.05
5. ura: 12.10 – 12.55
Kosilo

5. – 9. razred
1. ura: 7.30 – 8.15
2. ura: 8.20 – 9.05
3. ura: 9.10 – 9.55
malica in glavni odmor
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./2. razred – Jasmina Škrbec Masilo
2.a/3. a razred – Alenka Derganc
3. b razred – Irena Petrovič
4. a razred – Mateja Drobnič
4. b razred – Tea Grmšek
5. razred – Alenka Slak
6. razred – Jasna Banovec
7./8.a razred – Sara Beg
8. b razred – Nataša Udovč
9. razred – Laura Zrilić

5.1.4 Nerazredniki
 Mojca Šuklje
 Borut Arh
 Tea Grgić

5.1.5 Pomočnici za učence Rome
 Andreja Krese
 Josipa Felbabić
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5.1.6 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:
 obdelava gradiv – kovine
 računalništvo – multimedija
 šport za sprostitev.

5.1.7 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.
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5.1.8 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 1. septembra 2022 s
sklepom določi minister za šolstvo. Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih, ki bodo
opravljali NPZ je 30. november 2022.
Datumi NPZ v šolskem letu 2022/2023:
 4. maj 2023 slovenski jezik
 8. maj 2023 matematika
 10. maj 2023 tretji predmet (9. razred)
Informativni dnevi za učence 9. razreda:
 17. in 18. februar 2023
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5.2 Posebni program

5.2.1 Predmetnik - od 1. do 5. stopnje
Stopnje
Leta šolanja

1. stopnja
1.

2.

3.

2. stopnja
4.

5.

6.

3. stopnja
7.

8.

9.

4. stopnja
10. 11.

12.

5. stopnja
13.

14.

15.

Število ur na
teden
Področja

Razvijanje
samostojnosti

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

2

2

30

30

Izbirni predmet
Število ur na
teden

22

26

Kulturni dnevi

4

3

3

2

3

3

3

Naravoslovni
dnevi

3

3

3

3

2

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Delovni dnevi

3

4

8

6

6

30
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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

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

Dnevi dejavnosti

Fond ur

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

Razširjeni program

Interesne dejavnosti

Fond ur

16. leto

17. leto

18. leto

19. leto

20. leto

5

5

5

5

5

875
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5.2.3 Šolske ure
1. ura: 7.30 – 8.30
2. ura: 8.30 – 9.30
9.30 malica
3. ura: 9.30 – 10.30
4. ura: 10.30 – 11.30
5. ura: 11.30 – 12.30 (kosilo po razporedu)
6. ura: 12.30 – 13.30

5.2.4 Razredniki







Gabriela Maček - 1./2. stopnja
Nataša Jakše – 2./3. stopnja
Marjeta Rožič - 3. stopnja
Darinka Pirc – 3./4. stopnja
Bojana Klančičar - 5. stopnja
Dajana Držanič - 6. stopnja

5.2.5 Nerazredniki
 Nina Vizlar
 Monika Šalinger
 Andreja Schwenner

5.2.6 Medicinska sestra
 Renata Štravs

5.2.7 Varuhinje







Veronika Luzar - 1./2. stopnja
Alenka Kočevar - 2./3. stopnja
Renata Štravs – 3. stopnja
Mateja Oštir – 3./4. stopnja
Brigita Peklar – 5. stopnja
Irena Lahne – 6. stopnja
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5.2.8 Ocenjevanje
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno opisno.
Učenci so razporejeni v šest stopenj 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.

5.3 Dodatna strokovna pomoč
Izvajalci dodatne strokovne pomoči nudijo učencu s posebnimi potrebami pomoč v obsegu ur, ki
so določene z odločbo o usmeritvi.
Specialni pedagoginji za izvajanje dodatne strokovne pomoči s polnim delovnim časom sta Darja
Starc in Adriana Perič.
ŠOLA

ŠTEVILO UR

ŠTEVILO
UČENCEV

IZVAJALEC

OŠ Žužemberk

22

15

Darja Starc

OŠ Šmihel
(matična šola)

15

12

Adriana Perič

OŠ Birčna vas
(podružnica)

7

3

Adriana Perič

OŠ Šmihel
(matična šola)

6

3

Damijana Karlič

Skupaj:

50

33

ŠTEVILO UR

ŠTEVILO
UČENCEV

IZVAJALEC

Izobraževanje na domu

5 ur SRP

1

Adriana Perič

OŠ Dragotina Ketteja

2 ur soc. ped.

2

Tea Grmšek
4 ure Dragana Žunič

OŠ Dragotina Ketteja

5 ur tifloped.

2

0,5 ure Gašper Tanšek (ŠPO)
0,5 ure Igor Miklavčič (Iris)

OŠ Dragotina Ketteja

2 uri logoped

2

Nina Kumer
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6 OBSEG, VSEBINA IN RAZPOREDITEV RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
6.1 Razširjen program
1. Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje se izvaja vsak dan po programu podaljšanega bivanja. Učenci se vanj vključijo
po koncu pouka. Traja do 15. ure.
Do 15.30 je organizirano varstvo, izjemoma po dogovoru najkasneje do 16. ure. Predvideni odhodi
učencev iz podaljšanega bivanja so
 po kosilu in
 po 14. uri.
2. Dopolnilni pouk
Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu. Dopolnilni pouk izvajamo v
vseh oddelkih programa z nižjim izobrazbenim standardom.
3. Dodatni pouk
Organiziran je za učence, ki si želijo pridobiti več znanja.
4. Jutranje varstvo
Pred poukom organiziramo za učence jutranje varstvo, ki se začne ob 6.30, izjemoma ob 5.30. Za
obiskovanje jutranjega varstva se je potrebno dogovoriti z razrednikom.
5. Interesne dejavnosti

6.2. Nadstandardne dejavnosti
 Varstvo učencev med šolskimi počitnicami
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali varstvo za učence v času zimskih (od 30. 1. do
3. 2. 2023) in poletnih (od 26. 6. do 21. 7. 2023) počitnic. Počitniško varstvo je del
razširjenega program in je plačljivo. Izvajali ga bomo, če bodo prijavljeni najmanj trije učenci.
 Projektni tedni (plačilo dodatnih obrokov)
 Logopedske obravnave
 V okviru sodelovanja s Krko: jahanje konj v Češči vasi, novoletno obdaritev učencev,
večkratni ogled lutkovnih ali gledaliških predstav za otroke, Krkin izlet
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Plačljive dejavnosti:
a)





Obvezne dejavnosti:
obisk muzeja v okviru tehniškega dneva
zaključna ekskurzija (prevoz z vlakom/avtobusom, vstopnine)
material za likovno umetnost, tehniko in praktični pouk gospodinjstva
dodatni obroki za učence, ki se udeležijo projektnih tednov (popoldanska malica, večerja
(malo kosilo), zajtrk, če učenec prespi v šoli)
 paket papirja, papirnatih robčkov in prtičkov
b)




Neobvezne dejavnosti:
počitniško varstvo
fotografiranje učencev
nakup šolskega glasila Preproste besede

V primeru spremembe letnega delovnega načrta lahko pride tudi do sprememb pri financiranju
dejavnosti.
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6.3 Interesne dejavnosti
DEJAVNOST

ODDELKI

MENTOR

Pravljični krožek

1. triada

Damijana Karlič

Spretni prstki

1. triada

Jasmina Škrbec Masilo

1. triada

Jasmina Škrbec Masilo

Gibalne igre

1. triada

Irena Petrovič

Cicivesela šola

1. - 4. razred

Irena Petrovič

100 + 1 igra

1. triada

Alenka Derganc

Ustvarjalni krožek

1. triada

Alenka Derganc

Pravljična joga

1. triada

Mateja Drobnič

Radovedni novinarji

3.- 6. razred

Tea Grmšek

Prometno-kolesarski krožek

5., 6. razred

Alenka Slak

Zbudimo možgančke

6. razred

Tea Grgić

Kuharski krožek

6 . - 9. razred

Tea Grgić

Šport je špas

5. - 6. razred

Mojca Šuklje

Računalniški krožek

2., 3. triada

Sara Beg

Vesela šola

2., 3. triada

Nataša Udovč

Dramski krožek

2., 3. triada

Jasna Banovec

Likovni krožek

2., 3. triada

Andreja Schwenner

Angleški krožek

3. triada

Laura Zrilić

Športni krožek

3. triada

Borut Arh

Tibetančki PPVI

PPVI (1./2. stopnja)

Gabriela Maček

Pravljični krožek

PPVI

Nataša Jakše

Pevski zbor

PPVI

Darinka Pirc

Gospodinjski krožek

PPVI

Bojana Klančičar

Matematični/prometni krožek

PPVI

Bojana Klančičar

Oblikovanje nakita

PPVI

Andreja Schwenner

Športni krožek

PPVI

Dajana Držanič

Sprostitveni krožek
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6.3.1 Urnik interesnih dejavnosti
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

NIS
7. 30 – 8.15
Spretni prstki
(Š. Masilo)
Zbudimo
možgančke
(Grgić)

Pravljični krožek
(Karlič)

Ustvarjalni
krožek
(Derganc)

Gibalne igre
(Petrovič)

Pravljična joga
(Drobnič)

13.15 – 14.00
Radovedni
novinarji
(Grmšek)

Vesela šola
(Udovč)

Prometno kolesarski krožek
(Slak)

Računalništvo
(Beg)

Dramski krožek
(Banovec)

Angleški krožek
(Zrilić)

100+1 igra
(Derganc)

Sprostitveni
krožek
(Š.Masilo)
Športni krožek
(Arh)
Šport je Špas
(Šuklje)

Cici vesela šola
(Petrovič)

Kuharski krožek
(Grgić)
Likovni krožek
(Schwenner)
13.30 - 14.15

PPVI

Matematični/
prometni krožek
13.30 – 14.15
(Klančičar)

Gospodinjski
krožek
13.30 – 14.15
(Klančičar)

Oblikovanje
nakita
13.30 – 14.15
(Schwenner)

Pevski zbor
6.45 – 7.30
(Pirc)
Športni krožek
13.30 – 14.15
(Držanič)
Pravljični krožek
13.30 – 14.15
(Jakše)

Tibetančki
12.30 – 13.15
(Maček)
Pevski zbor
13.30 – 14.15
(Pirc)
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6.4 Dnevi dejavnosti
6.4.1 Plan dni dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda
 Kulturni dnevi
razred

1./2.razred

2.a/3.a razred

3.b razred

4.a razred

4.b razred

število
dni

4 dnevi

4 dnevi

4 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

V
S
E
B
I
N
A

Predstava v
KCJT, Krka,
Karlič
Novoletna
prireditev
22. 12. 2022
Predstava v
KCJT,
Karlič

Predstava v KCJT, Predstava v KCJT, Predstava v KCJT, Predstava v KCJT,
Krka,
Krka,
Krka,
Krka,
Karlič
Karlič
Karlič
Karlič
Novoletna
prireditev
22. 12. 2022

Novoletna
prireditev
22. 12. 2022

Novoletna
prireditev
22. 12. 2022

Predstava v KCJT, Predstava v KCJT, Predstava v KCJT, Predstava v KCJT,
Karlič
Karlič
Karlič
Karlič

Zadnji šolski
dan,
23.6.2023;

Zadnji šolski dan,
23.6.2023;

razred

5. razred

6. razred

število
dni

3 dnevi

3 dnevi

V
S
E
B
I
N
A

Novoletna
prireditev
22. 12. 2022

Zadnji šolski dan,
23.6.2023;

/

/

7. razred

8. razred

9. razred

3 dnevi

2 dneva

3 dnevi

Predstava v KCJT, Predstava v KCJT, Predstava v KCJT, Predstava v KCJT,
Karlič
Karlič
Karlič
Karlič

Novoletna
prireditev
22.12.2022

Novoletna
prireditev
22.12.2022

Novoletna
prireditev
22.12.2022

Proslava pred
kulturnim
praznikom
7.2.2023

Proslava pred
kulturnim
praznikom
7.2.2023

Proslava pred
kulturnim
praznikom
7.2.2023

Novoletna
prireditev
22.12.2022

/

Predstava v
KCJT,
Karlič
Novoletna
prireditev
22.12.2022
Proslava pred
kulturnim
praznikom
7.2.2023
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 Naravoslovni dnevi
razred

1./2.razred

2.a/3.a razred

3.b razred

4.a razred

4.b razred

število
dni

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

V
S
E
B
I
N
A

Življenjska okolja,
maj/junij 2023

Življenjska
Življenjska okolja,
Življenjska okolja, Življenjska okolja,
okolja, maj/junij
maj/junij 2023
maj/junij 2023
maj/junij 2023
2023

Dan Zemlje

Dan Zemlje

Dan Zemlje

razred

5. razred

6. razred

število
dni

3 dnevi

3 dnevi

V
S
E
B
I
N
A

Dan Zemlje

Dan Zemlje

7. razred

8. razred

9. razred

3 dnevi

3 dnevi

2 dneva

Skrbimo za okolje Skrbimo za okolje Skrbimo za okolje Skrbimo za okolje
+ krompirjada
+ krompirjada
+ krompirjada
+ krompirjada
(jesen 2022)
(jesen 2022)
(jesen 2022)
(jesen 2022)
Dan Zemlje,
21.4.2023

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Dan Zemlje
21.4.2023

Dan Zemlje
21.4.2023

Dan Zemlje
21.4.2023

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

Skrbimo za
okolje +
krompirjada
(jesen 2022)
Dan Zemlje
21.4.2023

/
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 Tehniški dnevi
razred

1./2.razred

2.a/3.a razred

3.b razred

4.a razred

4.b razred

število
dni

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

4 dnevi

4 dnevi

Zaključna
ekskurzijaČrnomelj- vlak
(Petrovič)

Zaključna
ekskurzijaČrnomelj-vlak
(Petrovič)

Zaključna
ekskurzijaČrnomelj-vlak
(Petrovič)

Zaključna
ekskurzijaČrnomelj- vlak
(Petrovič)

Zaključna
ekskurzijaČrnomelj- vlak
(Petrovič)

Diši po
praznikih,
Š. Masilo

Diši po
praznikih,
Š. Masilo

Diši po
praznikih,
Š. Masilo

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

/

/

/

Zadnji šolski
dan,
23.6.2023

Zadnji šolski dan,
23.6.2023

V
S
E
B
I
N
A

Diši po praznikih, Diši po praznikih,
Š. Masilo
Š. Masilo
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razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

število
dni

4 dnevi

4 dnevi

4 dnevi

10 dni

10 dni

Obisk vojašnice
NM,
oktober/pomlad
2022

Obisk vojašnice
NM,
oktober/pomlad
2022

Obisk vojašnice
NM,
oktober/pomlad
2022

Obisk vojašnice
NM,
oktober/pomlad
2022

Obisk vojašnice
NM,
oktober/pomlad
2022

S-faktor

S-faktor

S-faktor

S-faktor

S-faktor

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

Krkin izlet,
junij 2023

Zaključna
ekskurzija,
junij 2023

Zaključna
ekskurzija,
junij 2023

Zaključna
ekskurzija,
junij 2023

Zaključna
ekskurzija,
junij 2023

Zaključna
ekskurzija,
junij 2023

Šolski center Novo
mesto

Šolski center
Novo mesto

Delavnice v
Dolenjskem
muzeju,
pomlad 2023

Delavnice v
Dolenjskem
muzeju,
pomlad 2023

Skrb za zdravje

Priprava na
valeto

Poklicna orientacija

Valeta

Izdelava daril,
nov/dec 2022

Zadnji šolski dan,
15.6.2023

Proslava pred
kulturnim
praznikom
7.2.2023

Tradicionalni
zajtrk,
18.11.2022

V
S
E
B
I
N
A
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 Športni dnevi
razred

1./2.razred

2.a/3.a razred

3.b razred

4.a razred

4.b razred

število dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Igraj se z mano,
Šuklje

Igraj se z mano,
Šuklje

Jesenski pohod
s kostanjevim
piknikom,
Petrović

V
S
E
B
I
N
A

število
dni

Jesenski pohod s
Jesenski pohod s
kostanjevim
kostanjevim
piknikom,
piknikom, Petrović
Petrović

Zimski športni
dan,
Šuklje

Zimski športni
dan,
Šuklje

Zimski športni dan, Zimski športni dan, Zimski športni dan,
Šuklje
Šuklje
Šuklje

Atletski
peteroboj,
Šuklje

Atletski
peteroboj,
Šuklje

Atletski peteroboj,
Atletski peteroboj, Atletski peteroboj,
Šuklje
Šuklje
Šuklje

Jahanje v Češči
vasi,
Drobnič

Jahanje v Češči
vasi,
Drobnič

Jahanje v Češči
vasi,
Drobnič

Jahanje v Češči
vasi,
Drobnič

Jahanje v Češči
vasi,
Drobnič

Mini Kettejev
mnogoboj,
Šuklje

Mini Kettejev
mnogoboj,
Šuklje

Mini Kettejev
mnogoboj,
Šuklje

Mini Kettejev
mnogoboj,
Šuklje

Mini Kettejev
mnogoboj,
Šuklje

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Zimski športni dan Zimski športni dan Zimski športni dan Zimski športni dan

V
S
E
B
I
N
A

Igraj se z mano,
23.9.2022

Igraj se z mano,
23.9.2022

Igraj se z mano,
23.9.2022

Igraj se z mano,
23.9.2022

Atletika-peteroboj, Atletika-peteroboj, Atletika-peteroboj, Atletika-peteroboj,
maj 2023
maj 2023
maj 2023
maj 2023

Zimski športni
dan
Igraj se z mano,
23.9.2022
Atletikapeteroboj, maj
2023

Kettejev mnogoboj,
maj 2023

Kettejev
mnogoboj,
maj 2023

Kettejev
mnogoboj,
maj 2023

Kettejev mnogoboj,
maj 2023

Kettejev
mnogoboj,
maj 2023

Šolsko prometno
tekmovanje,
pomlad 2023

Šolsko prometno
tekmovanje,
pomlad 2023

Šolsko prometno
tekmovanje,
pomlad 2023

Šolsko prometno
tekmovanje,
pomlad 2023

Šolsko prometno
tekmovanje,
pomlad 2023
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6.4.2 Plan dni dejavnosti za učence od 1. do 6. stopnje PPVI

 Kulturni dnevi

razred
število
dni

V
S
E
B
I
N
A

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

6. stopnja

4 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

Novoletna
prireditev z
Dedkom Mrazom
22.12.2022

Novoletna
prireditev z
Dedkom
Mrazom
22.12.2022

Novoletna
prireditev z
Dedkom
Mrazom
22.12.2022

Novoletna
prireditev z
Dedkom
Mrazom
22.12.2022

Novoletna
prireditev z
Dedkom
Mrazom
22.12.2022

Novoletna
prireditev z
Dedkom
Mrazom
22.12.2022

Prešernova
proslava
7.2.2023

Prešernova
proslava
7.2.2023

Prešernova
proslava
7.2.2023

Prešernova
proslava
7.2.2023

Prešernova
proslava
7.2.2023

Ogled predstave
v KC Janeza
Trdine

Ogled
predstave v
KC Janeza
Trdine

Ogled
predstave v
KC Janeza
Trdine

Ogled
predstave v
KC Janeza
Trdine

Ogled
predstave v
KC Janeza
Trdine

Ogled
predstave v
KC Janeza
Trdine

Glasbene
dogodivščine ob
dnevu Zemlje –
30.9.
(Maček)

/

/

/

/

Prešernova
proslava
7.2.2023
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 Naravoslovni dnevi
razred

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

6. stopnja

število
dni

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

3 dnevi

Dan Zemlje,
21.4.2023
Maček, Vizlar

Dan Zemlje,
21.4.2023
Maček, Vizlar

Dan Zemlje,
21.4.2023
Maček, Vizlar

Dan Zemlje,
21.4.2023
Maček, Vizlar

Dan Zemlje,
21.4.2023
Maček, Vizlar

Dan Zemlje,
21.4.2023
Maček, Vizlar

Tradicionalni
slovenski
zajtrk,
18.11.2023
Drobnič

Tradicionalni
slovenski
zajtrk,
18.11.2023
Drobnič

Ekskurzija

Ekskurzija

V
S
E
B
I
N
A

Tradicionalni
Tradicionalni
Tradicionalni
slovenski zajtrk, slovenski zajtrk, slovenski zajtrk,
18.11.2023
18.11.2023
18.11.2023
Drobnič
Drobnič
Drobnič

Ekskurzija

Ekskurzija

Ekskurzija

Tradicionalni
slovenski
zajtrk,
18.11.2023
Drobnič

Ekskurzija

32

Letni delovni načrt 2022/2023

 Športni dnevi

razred

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja
(Jakše, Rožič)

3./4.stopnja

5. stopnja

6. stopnja

št. dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Evropski
športni dan,
23.9.2022,
Šuklje

Evropski
športni dan,
23.9.2022,
Šuklje

Evropski
športni dan,
23.9.2022,
Šuklje

Evropski
športni dan,
23.9.2022,
Šuklje

Evropski
Evropski športni
športni dan,
dan,
23.9.2022,
23.9.2022,
Šuklje
Šuklje

Zima, zima
bela, Zimski
športni dan,
januar 2023,
Držanič in
razredniki

Zima, zima
bela, Zimski
športni dan,
januar 2023,
Držanič in
razredniki

Zima, zima
bela, Zimski
športni dan,
januar 2023,
Držanič in
razredniki

Zima, zima
bela, Zimski
športni dan,
januar 2023,
Držanič in
razredniki

Zima, zima
bela, Zimski
športni dan,
januar 2023,
Držanič in
razredniki

Zima, zima
bela, Zimski
športni dan,
januar 2023,
Držanič in
razredniki

Jahanje v
Češči vasi,
Jakše

Jahanje v
Češči vasi,
Jakše

Jahanje v
Češči vasi,
Jakše

Jahanje v
Češči vasi,
Jakše

Jahanje v
Češči vasi,
Jakše

Jahanje v Češči
vasi, Jakše

Paraolimpijski
športni dan,
Držanič

Paraolimpijski
športni dan,
Držanič

Paraolimpijski
športni dan,
Držanič

Zadnji
šolski dan
23.6.2023
Klančičar

Zadnji
šolski dan
23.6.2023
Klančičar

V
S
E
B
I
N
A

Paraolimpijski Paraolimpijski Paraolimpijski
športni dan,
športni dan,
športni dan,
Držanič
Držanič
Držanič

Športne igre in Športne igre in Športne igre in Športne igre in
Planica,
Planica,
Planica,
Planica,
marec 2023
marec 2023
marec 2023
marec 2023
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 Delovni dnevi

razred

1. stopnja
(Maček)

2.stopnja
(Maček,
Jakše)

3. stopnja
(Jakše)

3. stopnja
(Rožič,
Pirc)

4.stopnja
(Pirc)

5. stopnja

6. stopnja

število
dni

3 dni

4 dni

8 dni

8 dni

6 dni

6 dni

6 dni

Pot do
samostojnosti
– ob
svetovnem
dnevu
zavedanja o
avtizmu –
31.3.2023
Maček

Pot do
samostojnosti
– ob
svetovnem
dnevu
zavedanja o
avtizmu –
31.3.2023
Maček

Pot do
samostojnosti –
ob svetovnem
dnevu
zavedanja o
avtizmu –
31.3.2023
Maček

Pot do
samostojnost
i – ob
svetovnem
dnevu
zavedanja o
avtizmu –
31.3.2023
Maček

Pot do
samostojnosti
– ob
svetovnem
dnevu
zavedanja o
avtizmu –
31.3.2023
Maček

/

/

/

Krompirjada,
skrb za okolje,
jesen 2022
Klančičar

Krompirjada,
skrb za okolje,
jesen 2022
Klančičar

Krompirjada,
skrb za
okolje,
jesen 2022
Klančičar

Krompirjada,
skrb za okolje,
jesen 2022
Klančičar

Krompirjada,
skrb za
okolje,
jesen 2022
Klančičar

Krompirjada,
skrb za
okolje,
jesen 2022
Klančičar

Šopek za
mamice – za
materinski
dan,
24.3. 2023,
Vizlar
Izdelam igre iz
naravnih
materialov,
pomlad 2023

Šopek za
mamice – za
materinski
dan,
24.3. 2023,
Vizlar
Izdelam igre iz
naravnih
materialov,
pomlad 2023

/

V jati z
drugačnimi
15.9.2022,
Držanič

V jati z
drugačnimi
15.9.2022,
Držanič

/

V
S
E
B
I
N
A

Šopek za
mamice – za
materinski dan,
24.3. 2023,
Vizlar

Svet čebel,
maj 2023
Jakše

Izdelam igre iz
naravnih
materialov
pomlad 2023

Izdelam igre
iz naravnih
materialov,
pomlad 2023

/

/

/

/

Krkin izlet

Krkin izlet

Krkin izlet

Krkin izlet

Krkin izlet

/

/

Svet čebel,
maj 2023
Jakše

Decembrska
okrasitev
šole,
november
2022,
Schwenner

Decembrska
okrasitev šole,
november
2022,
Schwenner

Decembrska
okrasitev
šole,
november
2022,
Schwenner

Decembrska
okrasitev
šole,
november
2022,
Schwenner

/

/

Taborniški dan,
maj 2023,
Jakše

Krkin teden
humanosti

Krkin teden
humanost

Krkin teden
humanosti

Krkin teden
humanosti

/

Gibanje,
povezano z
domačimi
opravili,
november
2022,
Jakše

Zadnji šolski
dan,
23.6.2023
Klančičar

Zadnji šolski
dan,
23.6.2023
Klančičar

Zadnji šolski
dan,
23.6.2023
Klančičar

Zadnji šolski
dan,
23.6.2023
Klančičar

/
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6.5 Projekti

6.5.1 Mednarodni projekti
Noč knjige; svetovni dan knjige v sodelovanju z Amnesty International v aprilu 2023;
vodja Damijana Karlič
2.
Šolska shema; ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in
zelenjavo preko celega šolskega leta; vodja Damijana Karlič
3.
Branje ne pozna meja; mednarodni projekt spodbujanja branja in različnih vrst
pismenosti; vodja Damijana Karlič
4.
Projekt EnoArt Prižgimo luč Zemlji; izdelava lampijonov sreče ter prižig luči skupaj z več
državami po svetu; vodja Gabriela Maček
5.
Evropski šolski športni dan; mreža šolskih športnih dni, ki so združeni z namenom
promocije gibanja in športa med mladimi; vodja Mojca Šuklje
6.
S-faktor: izdelava video posnetka na temo prijatelj, vodja Sara Beg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

1. Noč knjige (Damijana Karlič)
Noč knjige je mednarodni dogodek, ki vsako leto poteka 23. aprila, na svetovni dan knjig. V projekt
se bomo vključili s slovensko sekcijo Amnesty International. Sekcija bo pripravila knjižno gradivo,
povezano s človekovimi pravicami. Ob branju in ustvarjanju bomo spoznavali svet okoli nas ter se
učili sprejemati drugačnost, ki ima lahko zelo veliko obrazov. Letos bodo sodelovali učenci 6.
razreda in 3. stopnje PPVI skupaj s prvošolci OŠ Drska.
Glavni cilji projekta:
 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 Slovenija.

2. Šolska shema (Damijana Karlič)
Šolska shema (ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim skušamo ustaviti
trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa tudi omejiti
naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih. Evropska unija vsako leto nameni finančno
pomoč državam članicam za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave oziroma mleka in
mlečnih izdelkov. V septembru 2022 smo začeli deliti dodatna obroka sadja in zelenjave, ki sta na
voljo dvakrat tedensko med glavnim odmorom. Ob koncu šolskega leta predvidevamo pogostejše
delitve. Za nabavo in razdeljevanje sadja/zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je
usklajen s smernicami EU, je pester in raznolik, vodja prehrane se trudi, da je usklajen z
vsakokratno malico. Na jedilniku so delitve označene s kratico ŠSH. Poudarek je na svežem
sezonskem sadju in zelenjavi, v zimskem času ponudimo tudi suho sadje.
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Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v ŠSH 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.
 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.
V okviru spremljevalnih ukrepov bomo nadaljevali s projektom Šolski vrt, 18. novembra pa bomo
v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka pripravili različne delavnice. Izvedene aktivnosti
bomo predstavili na spletni strani šole in v šolskem časopisu.

3. Branje ne pozna meja (Damijana Karlič)
Mednarodni projekt vključuje slovenske in hrvaške šole. Namenjen je promociji glasnega branja,
razvoja bralnih navad in bralnega razumevanja, pa tudi spoznavanju avtorjev sosednje države.
Projekt poteka tako, da učitelji in knjižničarji učencem glasno berejo prevedeno otroško in
mladinsko književnost sosednje države. Berejo lahko tudi učenci, nato pa poustvarjajo z
dejavnostmi, povezanimi z učnim načrtom. Projekt vključuje še spoznavanje zgodovine in
znamenitosti kraja partnerske šole ter kulture naroda. Letos bomo peto leto sodelovali z OŠ
Pećine iz Rijeke. V septembru smo določili hrvaškega avtorja (Sunčano Škrinjarić) oziroma
slovenskega avtorja (Deso Muck), ki ju bomo obravnavali v tem šolskem letu. Skušali se bomo
dogovoriti za obisk prijateljske šole s Hrvaške oziroma druge oblike izmenjave rezultatov projekta.
Dejavnosti bomo predstavili na spletni strani in v šolskem glasilu.

4. Mednarodni projekt EnoArt – Prižgimo luč Zemlji (Gabriela Maček)
S sodelovanjem na mednarodnem projektu EnoArt – Prižgimo luč Zemlji se bomo tudi v šolskem
letu 2022/23 priključili številnim državam po svetu ter skupaj z njimi na isti dan in ob isti uri prižgali
luč za Zemljo. K izdelavi lampijonov za Zemljo bodo povabljeni vsi učenci naše šole, nekateri med
njimi pa bodo sodelovali tudi v projektnem tednu Lampijoni sreče, kjer bomo z narejenimi lampijoni
okrasili drevesa pred šolo in skupaj prižgali luč za Zemljo.
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5. Evropski športni dan (Mojca Šuklje)
Sodelovali bomo v mednarodnem projektu Evropski šolski športni dan, ki bo letos v Sloveniji
potekal 30. septembra. Evropski šolski športni dan predstavlja mrežo šolskih športnih dni, ki so
združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim
predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni
športni dejavnosti.

6. S- faktor (Sara Beg)
Naša šola se bo v šolskem letu 2022/23 vključila v mednarodni projekt S-faktor in v njem aktivno
sodelovala. Namen projekta je povezovati osebe s posebnimi potrebami in jim omogočiti izkušnjo
nastopanja.
Cilji, ki jih bomo poskusili realizirali:
 vključiti učence naše šole v sodelovanje v projektu in sicer pri ideji, snemanju in igranju v
glasbenem videu,
 spodbujati učence, da razvijajo svoje talente in jih predstavijo,
 z učenci posneti glasbeni video, v katerem se bodo predstavili sami in tudi utrip naše šole na
temo: »Prijatelj«,
 sodelovati z drugimi ustanovami, tako v regiji kot tudi mednarodno,
 izmenjavati izkušnje z ostalimi strokovnimi delavci, spoznavati druge ustanove in njihove
učence.
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6.5.2 Državni projekti
1.
Tradicionalni slovenski zajtrk; vodja Mateja Drobnič
2.
Blazinice tolažbe; vodji Laura Zrilić, Dajana Držanič
3.
Rastem s knjigo; vodja Damijana Karlič
4.
Pasavček; vodja Gabriela Maček
5.
Varno na pot; vodja Alenka Slak
6.
Tedni vseživljenjskega učenja; vodja Jasmina Škrbec Masilo
7.
Teden umetnosti v šoli in vrtcu; vodji Darinka Pirc, Andreja Schwenner
8.
Mreža gozdnih vrtcev in šol – gozdna pedagogika; vodja Gabriela Maček
9.
Dan brez zaslonov; vodja Blanka Stariha Šašek
10. Varno s soncem; vodja Jasmina Škrbec Masilo
11. Policist Leon; preventivni projekt Službe generalnega direktorja policije, vodja Nataša Jakše
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tradicionalni slovenski zajtrk (Mateja Drobnič)
Sodelovali bomo v projektu, ki ga organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z
ostalimi ministrstvi ter Čebelarsko zvezo Slovenije; dogodek z zajtrkom bo 18. novembra 2022.
Glavni namen obeležitve je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter
spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.
2. Blazinice tolažbe (Laura Zrilić, Dajana Držanič)
Dobrodelni projekt Blazinica tolažbe je v slovenski prostor vpeljala policistka Stanislava Zupanc.
Pri tem projektu nastajajo ročno sešite blazinice, sestavljene iz 14 kosov blaga v obliki
šestkotnikov. Te blazinice policisti nato uporabijo pri svojem delu ter jih otrokom, žrtvam
kriminalnih dejanj ali prometnih nesreč. V letošnjem šolskem letu se bodo projektu priključili
učenci 9. razreda ter učenci 6. stopnje PPVI.

3. 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 njihovo 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 lahko včlanijo in prejmejo darilo - izbrano knjigo
slovenskega avtorja.
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4. Pasavček (Gabriela Maček)
V šolskem letu 2022/23 bodo v projekt Pasavček vključeni učenci 1./2. razreda NIS, 1./2., 2./3. in
3./4. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Poleg aktivnosti ponujenih 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:
 izvedbo učnih sprehodov po prometnih poteh v okolici šole z namenom spoznavanja
prometnih znakov, vloge pešca v prometu, hoje po pločniku in pravilnega prečkanja prehoda
za pešce (kar bomo izvajali v okviru dni dejavnosti, pouka ter učnih sprehodov v okolici šole),
 nadaljevanje z ozaveščanjem učencev in njihovih staršev o pomenu varne rabe varnostnega
pasu v prometu,
 opazovanje in beleženje nevarnih točk v bližnji okolici šole in opozarjanje na postavitev
prehoda za pešce, oznak za cono 30 ter vizualno ponazoritev poti (pločnikov) za pešce,
 spoznavanje obvezne opreme kolesarja ter vožnjo s kolesom po poligonu.

5. Varno na pot (Alenka Slak)
Varnost učencev v prometu je pomembna naloga, saj so le ti najbolj ranljiva skupina. Zato bomo
med šolskim letom izvajali različne dejavnosti, kjer bomo učencem poleg teoretičnih vsebin
omogočiti tudi praktično pridobivanje znanja in izkušenj v prometu, o prometnih predpisih ter
varnosti v prometu.
V okviru projekta Varno na pot bomo v septembru v okviru matičnih razredov izvedli učne
sprehode, si ogledali varno pot v šolo in se vozili z mestnim avtobusom. Na učnih sprehodih se
bodo učenci seznanili z nevarnimi točkami na poti v šolo in se učili pravilnega ravnanja.
Sodelovali bomo v mednarodnem projektu Evropski teden mobilnosti. »Trajnostno povezani« je
slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. V tednu mobilnosti
bomo poskusili spodbuditi učence in njihove starše k celostni mobilnosti. V tem tednu bomo z
učenci izvedli daljše učne sprehode. 22. septembra 2022 bo med 9. in 12. uro na Glavnem trgu
potekal zabavno-izobraževalni program ob Dnevu brez avtomobila, ki jo bo organizirala Mestna
občina Novo mesto. Prireditve se bodo udeležili tudi naši učenci.
Učenci višjih razredov bodo v spletni učilnici na Sio portalu Kolesar utrjevali in preverjali svoje
poznavanje prometnih predpisov in pravil. Na dnevu dejavnosti bomo za učence od 5. do 9.
razreda organizirali šolsko prometno tekmovanje. Učenci bodo tekmovali v teoretičnih vsebinah o
prometu in v spretnostni vožnji na prometnem poligonu. Pri vseh dejavnostih s kolesom bomo
skrbeli za varnost učencev tudi z uporabo kolesarske čelade. V okviru projekta bomo izvajali tudi
interesno dejavnost, kjer bomo učence pripravljali na teoretični preizkus kolesarskega izpita in na
praktično vožnjo v cestnem prometu. Spomladi, predvidoma v aprilu, bomo izvedli projektni teden
pod naslovom “Kolesar bom”, kjer bodo učenci pokazali svoje znanje in nekateri pridobili
kolesarsko izkaznico. 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.
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6. Tedni vseživljenjskega učenja (Jasmina Škrbec Masilo)
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju
izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga
prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj
naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt
soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju
slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. Na naši šoli bomo v projektu sodelovali z raznimi
delavnicami, druženji, ustvarjanji, ipd., s katerimi bomo spodbujali učenje in opozarjali na
pomembnost le tega.

7. Teden umetnosti v šoli in vrtcu (Darinka Pirc)
Cilj projekta je sodelovanje učencev v večini kulturnih dogodkov na šoli ter povezovanje le teh v
skupni predstavitvi, ki bo objavljena v zborniku organizacije Unesco.
V projekt bodo vključeni vsi kulturni dogodki na naši šoli: Koncert Tu sem doma, spletni Miklavžev
koncert, Novoletna prireditev, Kettejeva spominska ura, Proslava ob kulturnem prazniku, Državno
likovno srečanje, Video S-Faktor, Proslava ob dnevu državnosti. Pri kulturnih dogodkih bodo
sodelovali učenci dramskega krožka ter pevskega zbora, instrumentalna skupina Kettejevci ter
učiteljska dramska skupina.

8. Mreža gozdnih vrtcev in šol - Gozdna pedagogika (Gabriela Maček)
V šolskem letu 2022/23 bo naša šola nadaljevala s članstvom v Mreži gozdnih vrtcev in šol
Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za
šolstvo. Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol bomo spodbujali kreativnost, inovativnost,
radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Skupaj z našimi učenci bomo iskali pot nazaj k
naravi ter k večji svobodi gibanja in razmišljanja. Gre za celoletni projekt, ki vzpodbuja dejavnosti
na prostem, zato se bomo skozi celo leto poskušali čim več zadrževati na prostem: v bližnjem
gozdu, na travniku ter se potrudili pouk prenesti v naravno okolje. S tem bomo našim učencem
omogočili hitrejši razvoj gibalnih in motoričnih spretnosti ter jim omogočili pridobivanje znanja,
izkušenj na konkretnem nivoju – torej v naravi. V projektu bodo sodelovali vsi učenci posebnega
programa ter učenci 1./2., 4.a in 4.b razreda NiS.

9. Dnevi brez zaslonov (Blanka Stariha Šašek)
Naša šola bo v tem šolskem letu nadaljevala s pobudo Dnevi brez zaslonov. Njen namen je, da
bi z rednimi mesečnimi odklopi od digitalnih naprav spodbujali dobro psihično in fizično počutje
vseh ter poudarjali pomen gibanja in druženja v živo, normalizirali dneve brez zaslonov in s tem
spodbujali kreativnost in uporabo domišljije v prostem času ter tako zmanjševali tveganja za razvoj
zasvojenosti in izpostavljenosti rizičnim vedenjem na spletu. Namen pobude je tudi zmanjševanje
razlik med mladimi, saj nimajo vsi enakih možnosti in dostopa do digitalnih naprav ter se zaradi
slabše dostopnosti počutijo še bolj izključeni v medvrstniških odnosih. Dneve brez zaslonov bomo
izvajali vsak prvi torek v mesecu, k sodelovanju pa bomo spodbujali učence, vse zaposlene na
šoli pa tudi starše, da dan brez zaslona, med družinskim časom, vsaj ta dan velja za vso družino.
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10. Varno s soncem (Jasmina Škrbec Masilo)
Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih
epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka
RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z
izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Namen projekta
je učence seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem
UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno.
11. Policist Leon svetuje ( Nataša Jakše)
Pri projektu bodo sodelovali vsi učenci posebnega programa, razen učenci 1./2. stopnje. Srečanja
bodo potekala enkrat mesečno, v dveh skupinah. Policista bosta izvedla 10 interaktivnih delavnic.
S pomočjo predavanj ter slikovnega gradiva in videoposnetkov bosta otrokom približala naslednje
teme: Predstavitev poklica policist, Varna pot v šolo, Igra in promet, Z avtobusom v šolo, Varnostni
pas, Posledice uporabe pirotehnike, Vandalizem in njegove posledice, Varnost pred neznanci,
Sam doma, Nasilje v družini in med vrstniki. Načrtovan je bil tudi obisk policijske konjenice ter
ogled policijske postaje in aktivno sodelovanje učencev pri opravljanju poklica policista v prometu.
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6.5.3 Šolski projekti
1. Celoletni športni projekt: Sonček na PPVI, vodja Dajana Držanič in Krpan na NIS-u, vodja
Mojca Šuklje
2. Celoletni projekt Bodi pozitiven; vodja Gabriela Maček
3. Celoletni projekt: Eko šola; vodji: Nina Vizlar, Gabriela Maček
4. Celoletni projekt: Bralno – pisalni trening; vodja Mateja Drobnič
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Sonček, Krpan (Dajana Držanič (PPVI), Mojca Šuklje (NIS) )
V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali športni projekt SONČEK-KRPAN. Vsebine smo prilagodili
za učence s posebnimi potrebami in se lahko izvedejo v različnih oblikah/dejavnostih, glede na
sposobnosti učencev. Podrobna navodila za izvajanje so napisana v treh knjižicah za vse stopnje
izvajanja projekta. Učenci bodo prejeli beležke za informativno spremljanje opravljenih nalog.
Namen programa je motivirati čim več učencev za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih
vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Največ
pozornosti bo namenjeno igri in vadbi, ki bo prijetna in prilagojena otroku. Projekt bosta koordinirali
na PPVI Dajana Držanič in NIS Mojca Šuklje ob sodelovanju z razredniki in ostalimi učitelji, ki
poučujejo šport.
2. Bodi pozitiven (Gabriela Maček)
Letošnji šolski projekt Bodi pozitiven je nadaljevanje lanskega šolskega projekta Razmišljaj
pozitivno. Vanj bodo vključeni vsi učenci naše šole, in sicer z namenom razvijanja pozitivnega
odnosa in naravnanosti do sebe, soljudi in narave. Izvajanje aktivnosti šolskega projekta bodo
potekale skozi celo šolsko leto, tako da bodo sodelujoči mesečno seznanjeni z nalogami, ki se
bodo prepletale s tekočimi dogodki na in zunaj šole, temami različnih mednarodnih dogodkov ter
vsebinami pouka. Glavni namen šolskega projekta je ta, da navajamo učence na pozitivno
naravnanost pri soočanju z ovirami, ki se bodo pojavile tekom njihovega šolanja ter jih naučimo,
da pri sebi in drugih soljudeh vidijo in najdejo le pozitivne značilnosti.
3. Eko šola (Nina Vizlar, Gabriela Maček)
V šolski projekt Eko šola bodo skozi celo šolsko leto vključeni vsi učenci naše šole, saj bomo
nadaljevali s sortiranjem in ločevanjem odpadkov, skrbeli za urejeno okolico šole, se pogovarjali
o reciklaži ter se ponovno preizkusili v recikliranju. Vodji projekta bosta vse sodelujoče mesečno
seznanili z nalogami in načrtovanimi aktivnostmi. Najbolj zanimivo dejavnost bomo ob dnevu
Zemlje predstavili tudi na dogodku, ki ga organizira Komunala NM na Glavnem trgu, kjer bomo
sodelovali na stojnici in predstavili delo naših učencev. Načrtujemo pa tudi izbor najboljšega
izdelka iz recikliranega materiala, ki bi ga izbrali ob globalnem dnevu reciklaže (18. 3. 2023).
4. Bralno – pisalni trening (Mateja Drobnič)
Pisanje in branje sta med najbolj zahtevnimi in zapletenimi opravili, ki jih zmorejo naši možgani,
zato potrebujemo tudi veliko let učenja, da postanemo res vešči obeh spretnosti. Vaje pisanja in
branja so namenjene razvoju in urjenju spretnosti, ki otroku omogočajo boljše in hitrejše pisanje,
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ter razvija njihovo besedno ustvarjalnost. Vključeni bodo učenci 4., 5. in 6. razreda.
Cilji treninga:
 Izboljšati tehnike branja.
 Izboljšati razumevanje prebranega besedila.
 Povečati hitrost branja.
 Širiti besedišče.
 Uriti pisanje in samostojno pisanje.
 Ozavestiti učence o pomembnosti znanja s področja pisanja.
 Osmisliti učencem bralno-pisalni trening.

6.6 Projektni tedni
datum

odd.

Naslov

Vodja

Gozdne pustolovščine

Arh

1.

26. – 30. 9. 2022

2.

17. - 21.10. 2022

1. - 6. st.

3.

24. – 26. 10. 2022

5. r

4.

28.11.-2.12.2022

PPVI
1./2.st,
1./2.r

Lampijoni sreče

Maček

5.

marec 2023

1.- 4. r

Z gibanjem do
»sončka«

Šuklje

6.

17. – 21. 4. 2023

6. r

Kolesar bom

Slak

7.

8. - 12. 5. 2023

8.b

Športno – raziskovalni
teden

Šuklje

8.

15. - 17.5. 2023

PPVI 2./3,
3.,3./4.,6.
st.

Mavrični dotiki

Jakše

9.

22.- 26.5. 2023

3.a

Moje mesto

Petrovič

10.

maj 2023

PPVI 4., 5.
st.

Letovanje in aktivnosti
v Portorožu

Klančičar

11.

29.5. - 2. 6. 2023

1./2.st.PPVI
, 1./2. r 4.r

Gozdni bojevniki

Maček

12.

5. – 9. junij 2023

9. r,
6. st.

Priprava na valeto

Zrilić
Držanič

6., 7./8. r

Mavrične Kettejeve
dogodivščine
Moj sošolec, moj
prijatelj

Pirc
Slak

Spremljevalec
Beg, Banovec,
(Lahne/ Kočevar)
Vsi učitelji na
posebnem programu
Grgić,
(Felbabić/ Drenik)
Vizlar,
Škrbec Masilo,
(V.Luzar/Oštir)
Škrbec Masilo,
Petrović, Drobnič,
Grmšek (brez
nočitev)
Grgić
Šuklje
(Felbabić/ Drenik)
Udovč
(Oštir/Lahne)
Držanič, Rožič,
Kočevar, Lahne,
Vizlar
Derganc
(brez nočitev)
Pirc
Vizlar, Škrbec
Masilo, Drobnič,
(Luzar/Oštir)
Arh, Šalinger
(Lahne)
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6.7 Proslave, prireditve, tekmovanja in ostala dogajanja na šoli

6.7.1 Proslave in prireditve
 proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti z novoletno prireditvijo; 22. december 2022,
Jasna Banovec, Andreja Schwenner
 kulturna ura ob dnevu šole; 19. januar 2023, Jasmina Škrbec Masilo
 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Kettejevih nagrad, 7. februar 2023,
Mateja Drobnič
 proslava ob dnevu državnosti z zaključno prireditvijo in zborom učencev; 22. junij 2023,
Barbara Luzar

6.7.2 Ostala dogajanja na šoli
datum

sep/okt
9. 9.
9. - 11. 9.
15. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
23.- 30. 9.
30. 9.

1.- 9.10.
18. 11.

6. 12.
22. 12.

naslov
september
Krompirjada, skrb za okolje
Eko dan
Festival Slovenija v Slavoniji
V jati z drugačnimi
Koncert: Tu sem doma
Dan brez avtomobila
Igraj se z mano
Dan slovenskega športa
Evropski teden športa
Evropski šolski športni dan
oktober
Nacionalni mesec branja
Teden otroka
november
Tradicionalni slovenski zajtrk
Državno prvenstvo v badmintonu
december
Miklavžev spletni koncert
Novoletna prireditev

vodja

organizacija ali
udeležba

Klančičar
Maček, Vizlar
Pirc
Držanič,
Klančičar
Pirc
Slak
Šuklje
Šuklje
Šuklje
Šuklje

organizacija
udeležba
udeležba

Karlič
Klančičar

udeležba
udeležba

Drobnič
Arh, Šuklje

udeležba
udeležba

Pirc
Banovec,

organizacija
organizacija

udeležba
organizacija
organizacija
udeležba
udeležba
udeležba
udeležba
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23. 12.

2.12.
19. 1.

Novoletni ples, turnir strelastike
Področno tekmovanje
v boju med dvema ognjema
Državno tekmovanje v plavanju
januar
Dan šole, kulturna ura
Delavnice »Pisanje z roko«
Šolsko računalniško tekmovanje

7. 2.
14. 2.
21. 2.

februar
Proslava ob kulturnem dnevu
Valentinovo
Pustni ples
Področno tekmovanje v košarki
Državno računalniško tekmovanje

8. 3.

21. 3.
31. 3.
5. 4.
7. 4.
12. 4.

marec
Vesela šola (šolsko tekmovanje)
Srečanje gledaliških skupin
RA=I (šolsko tekmovanje)
Obeležitev Svetovnega dne Downovega
sindroma
Obeležitev Svetovnega dne avtizma
april
Dan odprtih vrat šole /Živa knjižnica
Tekmovanje v namiznem tenisu v Litiji
Vesela šola (državno tekmovanje)
Plavalni tečaj (nižja stopnja)
Državno matematično tekmovanje Računanje
je igra na Jesenicah
Državno likovno srečanje učencev šol s
prilagojenim programom
Področno tekmovanje v nogometu
Predaja blazinic tolažbe

Schwenner
Klančičar,
Banovec

organizacija

Arh, Šuklje

organizacija

Arh, Šuklje

udeležba

gledališka
skupina
Drobnič
Schwenner
(PPVI)
Beg (NIS)

organizacija
organizacija
udeležba

Drobnič
Klančičar
Klančičar
Arh, Šuklje
Schwenner
(PPVI)
Beg (NIS)

organizacija
organizacija
organizacija
organizacija

Udovč
Banovec
Udovč

udeležba
udeležba
udeležba

Beg

organizacija

Maček

organizacija

Banovec
Arh
Udovč
Šuklje

organizacija
udeležba
udeležba
organizacija

Udovč

udeležba

Schwenner
Arh, Šuklje
Zrilić

udeležba

Organizacija,
udeležba
udeležba
organizacija
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Policist Leon (3. – 6. stopnje)
Regijsko srečanje mladih tehnikov
Debatno srečanje v Žalcu

23. 5.
26. 5.

15. 6.
22. 6.
23. 6.

Predstave v KC J. Trdine
Noč knjige
maj
Podelitev bralne značke
Cicivesela šola
S-faktor
Področno tekmovanje v atletiki
Tekmovanje v kajaku in kanuju
Državno tekmovanje v atletiki
Zaključna ekskurzija
Krkin izlet
junij
valeta
Zaključna prireditev in proslava ob dnevu
državnosti
Zadnji šolski dan: pica
Bralni nahrbtnik
Bralna značka
Izmenjava knjižnih kazal
Otroški parlament

Jakše
Arh
Klančičar,
Banovec
Karlič
Karlič

organizacija
udeležba

Karlič
Petrović
Beg
Arh, Šuklje
Arh, Šuklje
Arh, Šuklje

organizacija
udeležba
udeležba
udeležba
udeležba
udeležba
organizacija
organizacija

Zrilić

organizacija

Luzar

organizacija

Klančičar
Karlič
Karlič
Karlič
Banovec

organizacija
organizacija
organizacija
udeležba
udeležba

udeležba
udeležba
organizacija
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6.7.3 Likovni natečaji
 Srečanje mladih likovnih ustvarjalcev v Kostanjevici na Krki
 Sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju Lidice
 Sodelovanje na likovnem natečaju Otroci za varnost v prometu
 Sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju Igraj se z mano
 Sodelovanje na državnem likovnem natečaju Anica
 Sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj
 Sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju EnoArt
 Sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju Lions kluba Plakat miru
Za sodelovanje na natečajih se bomo odločali tokom leta glede na razpise.

6.8 Ekskurzije in izleti






Zaključna ekskurzija:
1. - 4. razred: Z vlakom v Črnomelj
5. - 9. razred: Z vlakom v Sevnico
1./2. stopnja in 2./3. stopnja PPVI – Kostanjevica, Otočec, junij 2023
3., 4., 5., 6. stopnja PPVI – avtobus – Kostanjevica, junij 2023

 Krkin izlet za NIS in PPVI: Postojnska jama, junij 2023 (Banovec)

6.9 Tekmovanja in srečanja
Letos se bodo učenci udeležili naslednjih tekmovanj in srečanj:
 Državno debatno srečanje učencev šol s prilagojenim programom v Žalcu – Klančičar,
Banovec
 Otroški parlament - Banovec
 Cicivesela šola - Petrovič
 Vesela šola – Udovč
 Organizacija državnega likovnega srečanja učencev šol s prilagojenim programom,
Schwenner
 S- faktor - Beg
 Računalništvo Z miško v svet (PPVI) – Schwenner
 Računalništvo Z računalniki skozi okna (NIS) - Beg
 Matematično tekmovanje Računanje je igra (NIS) – Udovč
 Športna tekmovanja - Arh, Šuklje
 Šolsko prometno tekmovanje - Slak

47

OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto
Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto
Tel: +386 (0)7 37 30 850
tajnistvo-os.dk@guest.arnes.si
http://www.dknm.si/

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 prvem
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 29. 9. 2022, 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 nižje stopnje NIS (vodja aktiva: Jasmina Škrbec
Masilo)
 Oblikovati plan dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2022/23.
 Oblikovanje razporeda dežurstev, določitev interesnih dejavnosti (termin izvedbe), ki se bodo
izvajale, govorilne ure, roditeljski sestanki, prednostne naloge, projekti (skupaj z ostalimi
aktivi).
 Oblikovanje, sprejem kriterijev opisnega ocenjevanja znanja od 1. do 4. r.
 Pregled Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ.
 Pregled Pravilnika o dokumentaciji.
 Pregled in urejanje dnevnikov in ostale dokumentacije (med šol. l., ob zaključku šol. l.).
 Pregled izvajanja in priprava načrtovanih dni dejavnosti.
 Posredovanje znanj pridobljenih na izobraževanjih, seminarjih.
 Izpolnjevanje nalog po navodilih ravnateljice.
 Analiza izvedbe dejavnosti iz LDN za 1. - 4. razred, za šolsko leto 2023/24.
 Oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za 1. - 4. razred za šolsko leto 2022/23.
 Pregled in potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2023/24.
 Sodelovanje s Centrom za prostovoljno delo, ki v naselju Brezje izvaja učne delavnice.
 Analiza izvedbe in realizacije nalog aktiva ob koncu šolskega leta.

Plan dela strokovnega aktiva učiteljev višje stopnje NIS (vodja aktiva: Laura Zrilić)
 Oblikovati plan dejavnosti (LDN) za šolsko leto 2022/23.
 Določitev interesnih dejavnosti (termin izvedbe), ki se bodo izvajale, govorilne ure, roditeljski
sestanki, prednostne naloge, projekti (skupaj z aktivom razredne stopnje NIS in PPVI).
 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).
 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. triado.
 Pregled in potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2023/24.
 Pregled in urejanje dokumentacije ob zaključku ocenjevalnega obdobja.
 Oblikovanje okvirnega plana dejavnosti za predmetno stopnjo za šolsko leto 2023/24.
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 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)
 Spremljanje morebitnih sprememb glede predvidene dokumentacije za učence PPVI in
učitelje. Na nivoju celotne šole se bomo dogovorili glede urejanja dokumentacije (matična
knjiga, matični listi, izdaja posameznih dokumentov,….).
 Oblikovanje Letnega delovnega načrta za PPVI. Če bodo s strani Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo podana navodila o prenovi Letnih delovnih načrtov, bomo seveda izvedli tudi
prenovo le-teh.
 Oblikovanje in usklajevanje urnikov pouka v OPB 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, udeležba na predavanjih, izobraževanjih.
 Načrtovanje in spremljanje izvajanja načrtovanih vsebin in dejavnosti po LDN.
 Predstavitev šole in stroke po različnih inštitucijah ter povezovanje z bližnjim okoljem: izvedba
predavanj po osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih, pisanjem strokovnih člankov ter objavo le
teh.
 Izvedba različnih delavnic za zunanje obiskovalce na matični šoli.
 Vključevanje in sodelovanje pri projektnih tednih našega programa oz.na nivoju cele šole.
 Mentorstvo članic aktiva PPVI in sodelovanje učencev PPVI pri različnih projektnih tednih.
 Vključevanje v mednarodne, državne in šolske projekte.
 Vključevanje in sodelovanje pri različnih interesnih dejavnostih.
 Ohranjanje in nadaljevanje z bralno značko tudi za nižje stopnje posebnega programa.
 Načrtovanje in spremljanje izvajanja načrtovanih vsebin dejavnosti po LDN.
 Oblikovanje pohval ob koncu šolskega leta.
 Pregled realizacije planiranih dni dejavnosti po LDN.
 Mentorstvo, sodelovanje članic aktiva PPVI ter sodelovanje učencev PPVI na mednarodnih
in državnih projektih, različnih likovnih natečajih, športnih tekmovanjih, proslavah, koncertih
in prireditvah.
 Mentorstvo študentom programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike za praktično
usposabljanje (praksa).
 Sodelovanje pri šolski skupnosti.
 Snovanje, oblikovanje ter tiskanje šolskega glasila Preproste besede.
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 Izmenjava izkušenj pri delu v multisenzorni sobi in gibalnici PPVI.
 Sodelovanje na skupnih aktivih vseh stopenj.
 Nabor dni, ki jih praznujemo v svetovnem merilu in jih bom izpostavili ter jim posvetili posebno
pozornost. (Downov sindrom, avtizem, dan pisanja na roke,…).
 Povezovanje z različnimi institucijami (šole, vrtci, DSO, kulturne ustanove...), v kolikor bodo
razmere dopuščale.

7.2 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 2022/23. 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, ki se bodo v tem
šolskem letu izvedli v živo. 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 (na sestankih, preko spletne pošte)
 spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala ravnateljico 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,
 predlagala vrline za učence,
 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.
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Zastavljeni vzgojno-izobraževalni cilji:
 povezati oddelčne skupnosti šole,
 spodbuditi oblikovanje in podajanje mnenj in predlogov glede svojega šolskega okolja,
 razviti sposobnost strpnega in aktivnega komuniciranja,
 poiskati možnosti sporočanja svojih razmišljanj in občutenj (likovno, glasbeno, z gibom…),
 obogatiti dogajanje na šoli z različnimi aktivnostmi,
 razviti medsebojne humane odnose in razviti čut za sprejemanje drugačnosti,
 spremljati dogodke okoli sebe in sodelovati pri šolskih projektih.
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 in načrtovala dejavnosti na temo
Tedna otroka; “Skupaj se imamo dobro” (3. – 9. 10. 2022).
 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, · dogovorili se bomo, kako izpeljati
novoletni ples ali medsebojno obdaritev · oblikovali bomo drugi kriterij za izbor vzornega
učenca v oddelčnih skupnostih in zapisali prve vzorne učence oddelčnih skupnosti.
 3. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – (predviden februarja) Na sestanku šolske skupnosti:
· dogovorili se bomo, kako izpeljati pustovanje (pustni ples) in praznovanje valentinovega
(valentinova pošta), · oblikovali bomo tretji kriterij za izbor vzornega učenca v oddelčnih
skupnostih in zapisali vzorne učence oddelčnih skupnosti.
 4. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – (predviden 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, · se bodo izbrani člani
šolskega parlamenta pripravili na debatno srečanje učencev OŠPP – »Ustavi misel, povej
naglas« v Žalcu, · bodo člani šolskega parlamenta pregledali celoletni seznam vzornih
učencev oddelkov ter oblikovali kriterije za določitev vzornega učenca šole.
 5. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI – (predviden maja) Na osnovi kriterijev bodo skupaj z
mentorico oblikovali predlog in izbor za vzorna 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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7.3 Članstvo v svetih, komisijah in ostale zadolžitve
Svet šole (december 2020 – december 2024)
 predstavniki MONM: Mario Krapež, Janez Povše, Darja Šurla Sladić
 predstavniki staršev: Krešimir Grgić, Lidija Mravljak, Ingrid Pureber
 predstavnikov zaposlenih: predsednica Nataša Jakše, Dajana Držanič, Jasna Banovec,
Tatjana Ljubi, Laura Zrilić
Svet staršev
 Predsednik sveta staršev:
 Namestnik predsednika sveta staršev:
KOMISIJA

ČLANI

Komisija za korupcijo

Gabriela Maček, Irena Lahne, Darinka Pirc

Pritožbena komisija
(sept. 2021 - sept. 2025)

Komisija za šolsko prehrano

Popisne komisije

- 6 predstavnikov zaposlenih: Damijana Karlič, Borut
Arh, Dajana Držanič, Jasmina Škrbec Masilo, Lea
Drenik, Laura Zrilić
- predstavnika staršev: Ana Jurekić, Boštjan Murn
- 2 predstavnika zunanjih institucij: Tihomir Troha
(OŠ Grm), Roman Judež (OŠ Drska)
- Predstavniki šole: Vida Marolt, Marta Hrlec, Renata
Štravs, Damijana Karlič, Mateja Drobnič
- Predstavnik staršev: Erna Kastelic
- Predstavnik učencev:
- za popis osnovnih sredstev, zalog materiala v kuhinji
in čistilnih sredstev: Marko Feguš, 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 Šašek, Irena Petrovič, Alenka Derganc

Ekipa prve pomoči

Renata Štravs, Brigita Peklar, Alenka Kočevar

Odgovorne osebe za gašenje začetnih
požarov (februar 2021 – februar 2024)

Marko Feguš, Suzana Juran, Borut Arh, Tatjana Ljubi
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ZADOLŽITVE

ZAPOSLENI

Urednik šolske kronike

Damijana Karlič

Skrbnik matične knjige

Alenka Slak

Šolski vrt in cvetje

Irena Lahne

Šolsko glasilo

Nina Vizlar, Tea Grmšek

Urednica šolske spletne strani

Laura Zrilić

Fitnes, telovadnica

Mojca Šuklje

Gospodinjska učilnica in okrasno cvetje

Tea Grgić

Tehnična učilnica

Borut Arh

Likovna učilnica

Andreja Schwenner

Računalniška učilnica

Laura Zrilić, Vinko Črnič

Kolesarnica

Alenka Slak

Multisenzorna soba

Gabriela Maček

54

OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto
Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto
Tel: +386 (0)7 37 30 850
tajnistvo-os.dk@guest.arnes.si
http://www.dknm.si/

8 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Poglavitna naloga svetovalne službe je vključevanje in razreševanje raznovrstnih pedagoških,
psiholoških in socialnih problematik vzgojno izobraževalnega dela v šoli, z namenom nudenja
pomoči in svetovanja vsem udeležencem in sodelovanja z zunanjimi institucijami. Letni delovni
načrt svetovalne službe sledi programskim smernicam za svetovalno delo v osnovni šoli, ki
predvidevajo tri vrste temeljnih dejavnosti, in sicer dejavnosti pomoči, preventivne in razvojne
dejavnosti ter dejavnosti evalvacije in analize. V šolskem letu 2022/23 bo delo svetovalne službe
zastopano v naslednjih področjih in oblikah dela:
Delo z učenci
Svetovalno delo z učenci temelji na vzpostavitvi svetovalnega odnosa in je namenjeno podpori
celostnega pristopa k otroku ali mladostniku, preventivnemu delu in nudenju potrebne pomoči.
 sprejem in spremljanje učencev novincev
 karierna orientacija
 pomoč učencem pri vpisu v srednjo šolo
 individualne in skupinske obravnave, namenjene učencem z učnimi, čustvenimi, vedenjskimi
ali socialno interakcijskimi težavami
 individualno in skupinsko delo z romskimi učenci
 preventivno delo: tehnike za sproščanje in socialne igre, učenje socialnih veščin, aktivnosti za
krepitev pozitivne samopodobe in podobno
 interventno delo: nudenje pomoči učencu ali skupini učencem v nenačrtovanih situacijah,
pomoč pri razreševanju sporov in konfliktnih situacij

Sodelovanje s starši
Sodelovanje s starši temelji na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije pri
zagotavljanju optimalnih razmer za učence ter načrtovanju in obveščanju o pomembnih
informacijah.
 podpora ob vpisu otrok, predstavitev programov in šole
 sodelovanje in svetovanje pri individualnih obravnavah učencev
 sodelovanje pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov
 sodelovanje pri pripravi in spremljanju individualiziranih vzgojnih načrtov
 svetovanje in sodelovanje ob aktualnih problematikah učencev, pri iskanju rešitev in sklepanju
dogovorov
 obveščanje o učenčevih neopravičenih izostankih od pouka, o številu neopravičenih
odsotnosti ter spodbujanje k rednemu obisku šole učencev
 posvetovanje v postopku preusmerjanja učencev
 posvetovanje pri karierni orientaciji učencev
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 sodelovanje na tematskih srečanjih (roditeljski sestanki, informiranje o pravicah učencev
posebnega programa, svetovanje o poklicni izbiri)
 sodelovanje pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk
Sodelovanje s strokovnimi delavci šole
Redni stiki in konstruktivno sodelovanje med učitelji, vodstvom šole in svetovalno službo je temelj
uspešnega vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Strokovni delavci z namenom skupnega
načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli s svojo usposobljenostjo na strokovnem področju
vstopajo v skupno reševanje in preprečevanje težav.
 redna in sprotna izmenjava informacij in posvetovanje o aktualnih temah
 načrtovanje in organiziranje sprejema novincev
 sodelovanje v strokovnih skupinah ter pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih
programov
 sodelovanje pri pripravi in spremljanju individualiziranih vzgojnih načrtov
 sodelovanje pri individualnih obravnavah učencev
 sodelovanje ter pomoč pri razreševanju aktualne problematike učencev
 sodelovanje pri karierni orientaciji ter organizaciji sestanka s starši in učenci v zvezi s poklicno
izbiro
 sodelovanje v postopku preusmerjanja učencev
 udeležba na sejah učiteljskega zbora, oddelčnih učiteljskih zborih in strokovnih aktivih
 koordinacija pri sodelovanju z zunanjimi institucijami
 sodelovanje pri delu s starši
 sodelovanje z vodstvom pri načrtovanju in spremljanju pedagoškega dela
 sodelovanje z vodstvom pri načrtovanju izobraževanj za strokovne delavce
 sodelovanje pri izvedbi projektov na šoli
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
Šolska svetovalna služba se redno povezuje in sodeluje z različnimi ustanovami in zunanjimi
strokovnjaki z namenom učinkovite celostne obravnave otroka in njegove družine ter pri
razreševanju socialno-ekonomskih stisk ali druge tekoče problematike.
 sodelovanje s centri za socialno delo
 sodelovanje z zdravstvenim domom
 sodelovanje s prevozniki šolskih prevozov
 sodelovanje z občinami, iz katerih prihajajo učenci
 sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo
 sodelovanje z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport
 sodelovanje z drugimi osnovnimi šolami
 sodelovanje s srednjimi šolami
 sodelovanje z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 sodelovanje s Centrom IRIS
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 sodelovanje pri projektih in dejavnostih humanitarnih organizacij (Rdeči križ, ZPM Moste, DPM
Mojca idr.)
 po potrebi sodelovanje z različnimi drugimi zunanjimi strokovnjaki oz. institucijami ob različnih
potrebah in stiskah učencev in njihovih staršev

















Drugo delo
vodenje in urejanje dokumentacije
vodenje zbirk podatkov
priprava pisnih gradiv (poročila, zapisniki)
spremljanje novosti na področju šolske zakonodaje ter predpisov
strokovno izpopolnjevanje
mentorstvo prostovoljcem in praktikantom
usmerjanje in pomoč zunanjim izvajalcem dodatne strokovne pomoči
sodelovanje na aktivu svetovalnih delavcev osnovnih šol s prilagojenim programom na
področju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, udeležba na posvetih, udeležba na srečanjih
študijskih skupin
udeležba in sodelovanje na študijskih skupinah svetovalnih delavcev
vodenje Komisije za uničevanje pedagoške dokumentacije
sodelovanje pri ostalih aktivnostih šole (prireditve, projekti …)
pisanje in objava prispevkov na šolski spletni strani
sodelovanje pri samoevalvaciji
ostalo delo po navodilih vodstva
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9 ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD (Damijana Karlič)
9.1 Šolska knjižnica
Šolska knjižnica je na voljo učencem, delavcem šole in zunanjim uporabnikom 35 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. Vse knjižnično gradivo
je obdelano v sistemu Cobiss, tako da lahko uporabniki poizvedbe opravljajo tudi na daljavo, preko
interneta.
 bibliopedagoško delo
Učenci individualno in v skupinah spoznavajo knjižnico kot prostor, kjer so dostopne 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, natančneje so opredeljeni v letnem
delovnem načrtu šolske knjižnice. Za KIZ so vsakemu razredu/oddelku namenjene štiri pedagoške
ure letno.
 ostale dejavnosti
Učenci se lahko v šolski knjižnici naročijo na otroške in mladinske revije, sodelujejo pri bralni
znački, ekološki bralni znački, 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,
oktobra bomo sodelovali v projektu Nacionalni mesec skupnega branja in konec aprila brali v
projektu Noč knjige. Učenci 9. razreda 3./4. stopnje in 6. stopnje PPVI bodo sodelovali v projektu
Branje ne pozna meja, učenci 5. in 6. razreda pa v Nacionalni izmenjavi knjižnih kazalk. Delavcem
šole pripravljam gradivo za teme, ki jih obravnavajo pri učnih urah in poizvedbe preko interneta.
Sodelovala bom tudi pri šolskih projektih, pri aktivnostih, ki jih bosta organizirala MO Novo mesto
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pri kulturnih dnevih in drugih dnevih dejavnosti.
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Urnik knjižnice:
DAN

URA

PONEDELJEK

6.30 - 11.00 12.00 - 14.30

TOREK

7.00 -11.00 12.30 - 14.30

SREDA

7.00 - 14.00

ČETRTEK

7.00 - 14.00

PETEK

7.00 - 10.00

9.2 Učbeniški sklad
V prostorih šolske 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 izposodijo
komplete učbenikov za posamezni razred ob začetku šolskega leta, stroške izposoje krije MIZŠ.
Ob koncu šolskega leta učbenike vrnejo, če jih poškodujejo ali izgubijo plačajo odškodnino. V
šolski knjižnici prejmejo tudi delovne zvezke in plačajo znesek, ki je odvisen od višine subvencije
MIZŠ.
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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 športa, 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.
Izvedla bo obvezna in neobvezna cepljenja:
 proti hepatitisu B, ki je obvezno cepljenje za učence prvega razreda in posebnega programa,
 revakcinacijo proti davici in tetanusu za učence, ki je obvezna za učence, ki letos prvič
obiskujejo 3. razred in učence posebnega programa,
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 cepljenje proti okužbam humanimi virusi papiloma (HPV) se izvaja kot neobvezno za učenke
in učence, ki letos prvič obiskujejo 6. razred (cepljenje se opravi z 2 odmerkoma cepiva v
skladu z navodili proizvajalca)
Zobna ambulanta bo izvedla preventivne sistematske preglede zob pri vseh šolskih učencih (NIS).

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.
 Koordinacija sistematskih pregledov učencev v sodelovanju s ŠD ZD Novo mesto.
Plan delavnic na temo zdravstvenega varstva
VSEBINA:
1. Preprečevanje širjenja
prehladnih obolenj, osebna
higiena. Prosim poudarek o
aktualnem obolenju. Umivanje
rok s praktičnim prikazom.
(vsebini bi združili.)
Poudarek na preventivnih ukrepe COVID,
prilagojeno starosti in sposobnosti učencev.

2. Delovanje človeškega telesa
3. Odraščanje – dve plati medalje
4. Pomen gibanja v obdobju
odraščanja in dobra drža
5. Medsebojni odnosi in vzgoja za
zdravo spolnost
6. Preprečevanje poškodb in varno
na počitnice

RAZRED:

TERMIN:

5. stopnja in 4. stopnja
3. stopnja
3. a in 3. b
4. a in 4. b
5. razred

oktober 2022
(ena do dve šolski uri,
predlagam izvajanje skupaj
po razredih kot je
napisano).

4. a in 4. b
6. razred
7. in 8. razred
9. razred
7. in 8. razred
9. razred
5. stopnja
6. razred
5. stopnja

januar ali februar 2023
november 2022
december 2022
januar ali februar 2023
april 2023
maj 2023

Plan narejen v sodelovanju z ŠD in VZC ZD Novo mesto.

61

OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto
Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto
Tel: +386 (0)7 37 30 850
tajnistvo-os.dk@guest.arnes.si
http://www.dknm.si/

10. 6. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (Drobnič, Štravs)
V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu bomo letos izvajali raznolike aktivnosti, ki bodo
namenjene vsem zaposlenim na šoli. Namen promocije je ohranjanje in krepitev telesnega in
duševnega zdravja zaposlenih. Preko ozaveščanja zaposlenih in zmanjšanja nezdravega
življenjskega sloga, bomo poskušali doseči boljše zdravje, ki je eno od osnovnih potreb in za
večino ljudi najvišje vrednota v življenju. Zaposleni bodo pridobili znanje o varnem in zdravem
načinu življenja na delovnem mestu, ki ga lahko prenesejo tudi v svoj življenjski slog in tako
izboljšajo svoje zdravje. Bolj zdrav delavec je bolj zadovoljen delavec. Pričakujemo, da bomo s
programom promocije zdravja na delovnem mestu v delovno okolje vnesli določene prednosti za
vse zaposlene (večja delovna storilnost, vzdrževanje splošne kondicije, lažje obvladovanje
stresa,…).
S programom promocije zdravja na delovnem mestu bomo spodbujali:
 pozitivno klimo in dobre medsebojne odnose,
 zdrav življenjski slog, zdravo prehranjevanje in zadostno pitje tekočin,
 aktivnosti za sproščanje,
 medsebojna druženja in s tem pozitivne družbeno socialne stike,
 zmerno gibanje.
Aktivnosti, ki jih bomo izvajali tokom šolskega leta:
aktivnost
Tanka črta odgovornosti
Naučimo se sprostiti
Meritve telesne sestave s
krajšim posvetom in razlago

izvajalec
Predavanja in delavnice:
Jani Prgić
ZD Novo mesto
ZD Novo mesto

Predviden datum
27. 10. 2022
31. 1. 2023
1. 2. 2023

Izobraževanje:
Supervizija

Vanja Švajger

oktober 2022 – junij
2023 (10 srečanj)

Ostale dejavnosti:
Prikaz vaj za zdravo
hrbtenico
Zimski pohod na Trško goro
Zaključni pohod na Gorjance
oglasna deska s promocijo
zdrave prehrane in telesne
aktivnosti

Mojca Šuklje

1. 2. 2023

Mateja Drobnič
šola

1. 2. 2023
5. 7. 2023

Renata Štravs (PPVI),
v jedilnici

skozi celo šolsko leto
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10.7 Šolska prehrana
V šolski kuhinji dve kuharici dnevno pripravljata zajtrke, dopoldanske malice, kosila za učence in
zaposlene ter popoldanske malice. Pripravljata dietne in prilagojene obroke.
Ob koncu šolskega leta pripravimo dve anketi o šolski prehrani: ena je namenjena učencem in
druga staršem. Rezultati teh anket so objavljeni na šolski spletni strani pod rubriko Prehrana.
Anketo o šolski prehrani pripravi Mateja Drobnič.

10.8 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.

10.9 Jutranje, popoldansko in počitniško varstvo 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
 udeležba 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 druge neformalne 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 ravni izobraževanja
 sodelovanje s šolo in zunanjimi institucijami pri reševanju težav na učnem ali vzgojnem
področju

11.1.4 Roditeljski sestanki
 27. september 2022
 februar 2023 (9. r, vpis)
 maj 2023 (8.r, poklicno usmerjanje)
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11.1.5 Govorilne ure






27. september 2022
15. november 2022
10. januar 2023
14. marec 2023
16. maj 2023

Dopoldanske govorilne ure
RAZRED

UČITELJ

DAN

URA

1./2. r

Škrbec Masilo

ponedeljek

12.10 -12.55

2. a/3. a

Derganc

torek

7.30 – 8.15

3. b

Petrovič

torek

12.10 -12.55

4. a

Drobnič

ponedeljek

9.10 – 9.55

4. b

Grmšek

sreda

9.10 – 9.55

5. r

Slak

četrtek

9.10 – 9.55

6. r

Banovec

sreda

10.30 – 11.15

7./8. a

Beg

torek

10.30 – 11.15

8. b

Udovč

četrtek

11.20 -12.05

9. r

Zrilić

četrtek

10.30 – 11.15

1./2. st.

Maček

torek

11.30 -12.30

2./3. st.

Jakše

ponedeljek

10.30 -11.30

3. st.

Rožič

ponedeljek

9.30 -10.30

3./4. st.

Pirc

ponedeljek

10.30 -11.30

5. st.

Klančičar

torek

9.30 -10.30

6. st.

Držanič

torek

11.30 -12.30
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11.2 Sodelovanje s širšim okoljem

 Sodelovanje s Krko

 Sodelovanje z ostalimi organizacijami
Sodelovanje s šolami: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, sosednje osnovne šole,
srednje šole v sklopu Šolskega centra Novo mesto, osnovne šole s prilagojenim programom.
Sodelovanje z različnimi institucijami v Novem mestu:
 Policijsko postajo Novo mesto,
 Domom starejših občanov,
 Zdravstvenim domom Novo mesto,
 Vojašnico Franca Uršiča,
 knjižnico Mirana Jarca
 gasilskim društvom
 Lions klubom Novo mesto,
 Društvom za razvijanje prostovoljnega dela (delavnice za romske otroke in otroke iz drugih
okolij),
 Posvetovalnico za učence in starše,
 JSKD (v okviru programa Kulturna šola).
Obveščanje medijev o dogajanju na šoli.
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12 SAMOEVALVACIJA
Samoevalvacija v šolskem letu 2022/2023: Krepitev socialnih in čustvenih kompetenc pri
otrocih na Osnovni šoli Dragotina Ketteja
Člani za samoevalvacijo: Tea Grgić, Alenka Derganc, Lea Drenik, Jasna Banovec
Zaradi opažanja povečanja stisk pri otrocih, smo na OŠ Dragotina Ketteja postavili razvijanje
čustvenih in socialnih veščin ter krepitev samopodobe otrok za prioritetno nalogo v šolskem letu
2021/22. Z izvajanjem preventivnih delavnic za krepitev socialnih in čustvenih veščin otrok smo
želeli okrepiti samopodobo otrok in jih opolnomočiti, da se bodo znali lažje prilagajati in pravilno
odzivati na izzive današnjega časa. V šolskem letu 2022/23 želimo nadaljevati z omenjeno nalogo
in v preventivne delavnice vključiti še večje število otrok.
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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

OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto
Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto
Tel: +386 (0)7 37 30 850
tajnistvo-os.dk@guest.arnes.si
http://www.dknm.si/

Po potrditvi članov Sveta šole na seji 29. septembra 2022 je Letni delovni načrt za šolsko
leto 2022/2023 sprejet.

Predsednica Sveta zavoda:
Nataša Jakše

Ravnateljica:
Vida Marolt

Številka dokumenta:
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