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I. VIZIJA IN RAZVOJ ŠOLE 

 
POSLANSTVO 
Poslanstvo osnovne šole je izobraţevanje in vzgoja otrok in mladine v skladu z javno 
veljavnim programom. Vzgoja in izobraţevanje potekata v varnem in prijaznem okolju za vse 
učence in zaposlene na šoli. 
 
VIZIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŢ 
Uresničimo sanje za srečno prihodnost, vzgajajmo za human odnos do ljudi in prijazen 
odnos do okolja. 
 
Osrednji cilji v šolskem letu 2018/2019 

 nadaljevanje prizadevanj za dvig bralne kulture 
 nadgrajevanje oblik in načinov formativnega spremljanja 
 izboljšanje gibalnih navad učencev 
 varna uporaba spleta in mobilnih naprav. 

 
LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE 
 
Z letnim delovnim načrtom se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 
81/06– UPB3, 102/0, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13) določijo vsebina, obseg in 
razporeditev vzgojno-izobraţevalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in z učnim 
načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. 
Letni delovni načrt (LDN) je zastavljen operativno. Omogoča spremljanje vseh dejavnosti. 
Spremembe se beleţijo sproti in bodo osnova za letni delovni načrt v prihodnjem šolskem 
letu. Nastal je v okviru šolskih strokovnih aktivov, na strokovnem kolegiju učiteljskega zbora 
in sestanku Sveta staršev. 
Vodstvo šole, vodje aktivov in drugi strokovni delavci šole so dolţni spremljati in vrednotiti 
načrtovano delo. Na predlog učiteljskega zbora, sveta zavoda in na predlog vodstva se lahko 
LDN med letom  dopolni oziroma spremeni. 
 

II. MATERIALNI, KADROVSKI TER DRUGI POGOJI 

 
Šolski okoliš 
Osnovno šolo Milana Majcna Šentjanţ obiskujejo učenci iz območja krajevne skupnosti 
Šentjanţ. Šolski okoliš obsega naslednje vasi: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal, 
Koludrje, Leskovec, Osredek, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanţ, Štajngrob in Veliki 
Cirnik. 
Večina učencev se v šolo vozi s šolskim avtobusom in kombijem. 
 
Prostorski pogoji 
Šola je bila zgrajena leta 1960. Za potrebe enoizmenskega pouka je  bila šola kasneje  
nadgrajena in delno adaptirana. V letu 2015 smo dobili novo fasado s kvalitetno toplotno 
izolacijo ter novo streho. 
V letu 2016 pa je bila zgrajena nova telovadnica, ki je nadomestila dotrajano staro stavbo. 
V šolski stavbi je leta 1980 začela delovati enota vrtca z enim oddelkom oziroma od leta 
2011 dalje z dvema oddelkoma. 
V šolsko leto 2018/2019 smo vstopili z delno okrnjenimi prostorskimi moţnostmi. Med 
počitnicami smo pričeli z deli za izgradnjo šolske kuhinje, ki bo po napovedih zaključena 
konec meseca oktobra.   
Trenutno zaradi nezaključene gradnje ne razpolagamo z učilnico za tehnični pouk, obroke 
šolske prehrane pa vozimo iz OŠ Trţišče. Izgradnja šolske kuhinje z jedilnico ter nove 
učilnice bo skupaj z ostalimi  desetimi učilnicami, računalniško učilnico, knjiţnico, kabineti in 
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telovadnico, garderobami in sanitarijami, zbornico zaokroţila potrebe šole glede na število 
učencev. Enota vrtca z  dvema igralnicama načeloma sicer zadošča kriterijem, a bi 
ustreznejši prostori bistveno doprinesli kvaliteti bivanja.. 
Ob šoli je otroško igrišče,  asfaltirana površina za igre z ţogo pa kliče po izgradnji športnega 
igrišča. 
  
Učenci 
Gibanje števila učencev od leta 2008/2009 - podatki ob začetku šolskega leta. 
  

Šol. 
leto 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/2012 2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Št.  124 123 115 120 126 123 124 121 112 122 117 

  

  

  
Šolsko leto 2018/2019 
 
Na šoli je 117 učencev,  8. in 9. razred poučujemo v kombinaciji. 

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

15 23 8 15 15 8 15 14 4 

 

  
Šolski prevozi 
Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če 
je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Če pristojni organ 
za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogroţena varnost učencev na poti v šolo, se 
prevoz zagotovi tudi zanje. 
Ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole pa ima učenec pravico do 
brezplačnega prevoza v 1. razredu. 
Prevoze organizira in financira Občina Sevnica. 
O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in z lokalno skupnostjo. 
Na OŠ Milana Majcna Šentjanţ je v šolskem letu 2018/2019 skupaj 78 učencev vozačev, kar 
predstavlja 70,5% vseh učencev. Učenci se vozijo iz smeri Brunk, Koludrje, Veliki Cirnik, Kal, 
Leskovec, Rupa, Glino. 
Prevoze opravljajo prevozniška podjetja z ustreznimi licencami ter šolski kombi. 
 
Kadrovski načrt 
Na osnovi 49. in 51. člena ZIPRS1415(Ur.l.RS, št.101/13), Uredbe o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 
leti 2014 in2015 (Ur.l. RS, št 12/14), ZJF (Ur.l. RS, št 79/99), Navodil o pripravi finančnih 
načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS, št. 91/2000 in 
122/2000) bomo sledili naslednjemu kadrovskemu načrtu, ki je osnova financiranja 
dejavnosti s strani MIZŠ: 
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Obsegu zaposlovanja, ki je v celoti podrejeno sistemizaciji delovnih mest, tveganje 
predstavljajo nadomeščanja bolniških dopustov in porodniških dopustov ter uvajanje novih 
predmetov - neobveznih izbirnih predmetov. 
 
Kadrovske razporeditve 
Delovno obvezo pri nas dopolnjujejo učitelji iz 

 OŠ Krmelj: učiteljica  kemije gospa Podlogar, DDK in zgodovine  gospa Mandl 
Dirmbek, svetovalna delavka gospa  

 iz OŠ Trţišče učiteljica TIT gospa Hribar, organizator informacijskih dejavnosti 
gospod Dobovšek (0,20), svetovalna delavka Lucija Umek 

 iz OŠ Ane Gale Sevnica učiteljica DSP gospa Ţnidaršič  (0,82) 
Učiteljica naše šole, ki dopolnjuje na drugih šolah: gospa Livk BIO  
    
V 1.VIO poučujejo razredničarke vse predmete razen neobvezni izbirni predmet 
angleščina v 1. razredu, angleščino kot prvi tuj jezik v 2. razredu ter TJA v 3.razredu, ki jo 
poučuje profesorica angleščine. 
V 2. VIO:  4. razred poučuje profesorica razrednega pouka, razen TJA, ŠPO, NIP šport in 
NIP tehnika, ki jih poučujejo učitelji predmetnega pouka. 
Peti razred  poučuje razredničarka, razredna učiteljica, razen TJA, ŠPO in NIP šport in NIP 
tehnika, k jih poučujejo učitelji predmetnega pouka. 
Delo v knjiţnici opravljata v deleţu gospa Repovţ in gospa Klukej. 
Organizatorica šolske prehrane in Sheme šolskega sadja je gospa Livk. 
Pomoč učencem s teţavami in dodatno učno pomoč opravljajo učitelji razrednega in 
predmetnega pouka v skladu z odločbami in razporeditvijo ter specialna pedagoginja gospa 
Martina Ţnidaršič, logopedinja gospa Sara Biber in socialni pedagoginji Lucija Umek in 
Karmen Pfeifer Lapuh. 
 
Razpored dela zaposlenih na šoli   
  
Vsi delavci opravljajo 40 urno tedensko obvezo. 
Pedagoški delavci opravijo učno obvezo, dejavnosti razširjenega programa in 
nadstandardnega programa ter druge dejavnosti, načrtovane v Letnem delovnem načrtu 
šole, s katerim izpolnijo 40 urni delovnik. 
Ravnateljica Marija Brce , od 7.00 do 14.00; pet ur tedensko za konference in sestanke 
Socialna pedagoginja Lucija Umek, ponedeljek od 7.30 do 11.30 in četrtek od 9.20 do 
15.00. 
Računovodkinja Darja Pačnik  od 6.00 do 14.00 
Tajnica v VIZ Martina Lindič od 7.00 do 13.00, ob četrtkih odsotna 
Hišnik Marko Kašič od 6.30 do 14.30 
Kuharici Pavla Ručman in Alenka Brečko od 6.00 do 14.00 
Čistilki Alenka Cvelbar in Darinka Strnad od 12.30 do 20.30 
 

  

III. ORGANIZACIJA IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA DELA 
 

1. Organizacija pouka 
Pouk bo potekal po urniku med 7.45 in 13.55  v eni izmeni, oz. do 15.30 oddelek 
podaljšanega bivanja. 
Dodatni in dopolnilni pouk za učence predmetne stopnje bo organiziran vsak dan preduro v 
dogovoru z učitelji. 
Vaje pevskega zbora bodo potekale vsak ponedeljek in sredo;  šesto uro OPZ in sedmo 
uro MPZ. 
Nekatere interesne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci, bodo potekale po končani 7. 
šolski uri. 
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2. Šolski koledar  

predpiše minister za izobraţevanje znanost in šport 

Šolsko leto  2018/2019                                                              
3.9.2018 - 31.8.2019  

1. Prvo ocenjevalno obdobje 3.9.2018 - 31.1.2018  

2. Drugo ocenjevalno obdobje 1.2.2019 - 24.6.2019      za 
9.razred 14.6.2019  

Jesenske počitnice 29.10.2018 - 2.11.2018      

Novoletne počitnice 25.12.2018 - 2.1.2019  

Informativni dnevi v  SŠ 15.2.2019, 16.2.2019 

Zimske počitnice 18.2.2019 - 22.2.2019 

Prvomajske počitnice 27.4.2019 - 2.5.2019 

Prvi rok za predmetne, razredne in popravne izpite za 
učence od 1. do 8. razreda 

26.6.2019 - 9.7.2019 

Prvi rok za predmetne, razredne in popravne izpite za 
učence 9. razreda 

17.6.2019 – 1.7.2019 

2. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za 
učence od 1. do 9. razreda 

19.8.20199- 30.8.2019 

 

Prazniki in dela prosti dnevi v šolskem letu 2018/2019 

Dan reformacije 31.oktober 

Dan spomina na mrtve 1.november  

Boţič 25.december  

Dan samostojnosti in enotnosti 26.december 
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Novo leto 1., 2.januar  

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 8.februar 

Velikonočni ponedeljek 22.april  

Dan upora proti okupatorju 27.april  

Praznik dela 1., 2. maj  

Dan drţavnosti 25.junij  

   
5. Ocenjevalne konference 2018/2019 

  

Ocenjevalno obdobje Datum 

Prvo  - za učence 1. do 9. razreda 31.1.2019  

Drugo - za učence 9. razreda 11.6.2019  

Drugo - za učence od 1. do 8. razreda 19.6.2019  

     

  
6. Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2018/2019 

Objava sklepa o izboru največ štirih predmetov za določitev 
tretjega predmeta na NPZ za 9. razred 
Tretji predmet: LIKOVNA UMETNOST 

  

  
3.9.2018 
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NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA: 
 SLO (6. in 9. razred)                         
 MAT (6. in 9. razred)                            
TJA (6. razred), LUM (9. razred)                    

 
TOREK, 7.maj 2019 
 
ČETRTEK, 9.maj 
2019 
 
PONEDELJEK, 
19.maj 2019 

Seznanitev učencev, vpogled staršev v doseţke učenca na NPZ in poizvedbe: 
9. razred:    3. junij 2019                                  

Seznanitev učencev, vpogled staršev v doseţke učenca na NPZ in poizvedbe: 
6. razred:      6. junij 2019                      

  
8. predmetnik za šolsko leto 2018/2019 

Učitelj/strokovni delavec Učni predmet/področje/delovno mesto Razrednik 

Bregar Gordana Razredni pouk, PB, JV 2. 

Ruda Buršič Sršan TJA, GEO 9., 8. 

Verhovšek Ana GUM, OPZ, MPZ  

Dobovšek Roman Računalnikar, organiz. informac. dej   

Felser Alja Razredni pouk, OPB, JV 4. 

Hribar Helena Razredni pouk, OPB, JV, ID9 1. 

Hribar Tjaša TIT, IP OGK, IP RAČ   

Jazbec Nada Razredni pouk, PB 3. 

Kocjan Mateja TJA, OPB   

Lindič Nada Drugi učitelj v 1. razredu, PB, ID9   

Livk Darinka NAR, BIO, GOS, org. šol. preh., labor.,PB  

Mandl Mateja DKE, ZGO   



 
7 LDN 2018/2019 

Pelko Joţica Razredni pouk, OPB, JV, ID9 5. 

Podlesnik Repovţ Majda SLO, Knjiţničarka   

Podlogar Darinka KEM, IP POK   

Pungerčar Slavica MAT, FIZ, OPB, JV 7.  

Tominc Dragan ŠPO, ŠSP, ŠZZ, ,NŠP 6. 

Nena Bedek LUM, LIS  

Iris Kukanja NI1, Ni2, OPB  

Ţnidaršič Martina Tina DSP   

 

4. Obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019 
 
Glede na izbiro učencev bomo organizirali naslednje obvezne izbirne predmete v 3. VIO: 

Izbirni predmet Učitelj-ica 

Nemščina 1  Iris Kukanja 

Nemščina 2 Iris Kukanja 

Izbrani šport,  Dragan Tominc 

Šport za zdravje Dragan Tominc 

Urejanje besedil, računalniška omreţja Tjaša Hribar 

Obdelava snovi, kovine Tjaša Hribar 

Poskusi v kemiji Darinka Podlogar 



 
8 LDN 2018/2019 

Likovno snovanje Nena Bedek 

  
Neobvezni izbirni predmeti: 
 

1.razred Angleščina - N1A Mateja Kocjan 

4. razred Tehnika - NTE 
Šport - NŠP 

Tjaša Hribar 
Dragan Tominc 

5. razred Tehnika - NTE 
Šport - NŠP 

Tjaša Hribar 
Dragan Tominc 

6. razred Tehnika - NTE 
Šport - NŠP 

Tjaša Hribar 
Dragan Tominc 

Učenci druge triade se ţal niso odločili za ponujeni neobvezni izbirni predmet nemščina. 
  

  
5. Učne skupine v šolskem letu 2018/2019 
Na osnovi 40. člena Zakona o osnovni šoli bomo izvajali pouk v dveh skupinah pri SLJ, MAT 
in TJA v kombiniranem razredu v skladu s standardi in normativi. 
6. Dodatni in dopolnilni pouk 

1. Dodatni pouk bo organiziran za učence iz SLJ, MAT, TJA, BIO, KEM, ZGO. Učenci 
pri dodatnem pouku širijo znanje na posameznih področjih in se pripravljajo na 
tekmovanja iz znanj. 

2. Dopolnilni pouk bomo organizirali iz SLO, MAT in TJA za učence, ki trenutno 
potrebujejo dodatno pomoč. 

Učence k dodatnemu in dopolnilnemu pouku povabijo učitelji, ki predmet poučujejo. 
Razrednik starše sproti obvešča o prisotnosti učencev predvsem pri dopolnilnem pouku. 
    
7. Jutranje varstvo 
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda, če je prijavljenih najmanj 10 učencev. 
Priključijo pa se lahko tudi učenci ostalih razredov razredne stopnje. 
   
8. Varstvo učencev vozačev 
V šolo se vozi okvirno 70 odstotkov učencev. Prevoze izvajamo z avtobusom  in šolskim 
kombijem. Organizirano varstvo vozačev zjutraj poteka od 6.45 do 7.45. Izvajata ga dve  
strokovni delavki. Popoldne po končanem pouku učenci predmetne stopnje, ki so prosti ţe 6. 
uro, ostanejo pod nadzorom pri uri samostojnega učenja, sedmo uro in do odhoda avtobusov 
pa so učenci v varstvu vozačev. 
Občina kot ustanoviteljica financira dve uri varstva vozačev na dan (382 ur na leto). Ostalo 
delo strokovnih delavcev šteje kot doprinos. 
 
Število ur varstva vozačev kot doprinos v šolskem letu 2018/2019  
 



 
9 LDN 2018/2019 

Vrsta varstva Čas varstva letno št. ur Letno št. delovnih dni 

Ura samostojnega učenja 12.20 - 13.05 175 21 

 

 

 

9. Podaljšano bivanje 
Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport nam je letos odobrilo 55 ur podaljšanega 
bivanja tedensko. Standardi in normativi bodo glede na število prijavljenih učencev zadoščali 
za izvedbo programa in bomo lahko pokrili potrebe staršev po podaljšanem bivanju  otrok v 
šoli. 
Število učencev v OPB po razredih: 
 

1.r.: 
14 

2. r.: 
21 

3.r 
8 

4.r.: 
15 

5. r: 
13 

 
Podaljšano bivanje bodo v treh oddelkih izvajali: Nada Lindič, Darinka Livk, Alja Felser, 
Helena Hribar, Joţica Pelko, Nada Jazbec, Gordana Bregar, Mateja Kocjan, Slavica 
Pungerčar in Iris Kukanja. 
 
10. Naloge v zvezi s poukom 
Naloge v zvezi s poukom temeljijo na predmetniku in učnem načrtu. Spremljali bomo 
realizacijo zastavljenih nalog: 
Izvajanje pouka po učnem načrtu. 
Kakovostne pisne priprave na pouk za procesno ciljno izvedbo pouka. 
Pri poučevanju bomo upoštevali individualizacijo in diferenciacijo, predznanje in razvojno 
stopnjo učencev, aktualne razmere in materialne pogoje. 
V skladu z zahtevami formativnega spremljanja bomo spodbujali učence k dejavni vlogi, 
samostojnosti in odgovornosti. Vključeni bodo pri načrtovanju učenja in poučevanja ter 
vrednotenje doseţenih ciljev.    
Poglabljanje bralnega razumevanja bomo izvajali pri vseh predmetih in v vseh razredih. 
Učenci bodo pri pouku čim bolj samostojni, usvajali bodo različna  znanja, iskali različne 
poti do rezultatov, znanje bo prepoznano kot vrednota, ob tem pa bodo gojili tudi podjetnost, 
socialno kompetenco. 
Z rednim spremljanjem dela in napredka učencev, z lastnim odnosom do dela in povratnimi 
informacijami bodo postali odgovorni in kritični ljudje. 
Izvajali bomo izboljšave na področju gibalnih navad. 
Učence bomo ozaveščali o pomenu varne uporabe spleta in mobilnih naprav. 
Spodbujali jih bomo  k čim boljšemu uspehu, tolerantnosti, kreativnosti, socialni 
naravnanosti. 
Delo v šoli bomo povezovali z okoljem in obravnavali aktualne druţbene, kulturne in druge 
dogodke. 
Skrbno bomo ravnali z učili in učnimi pripomočki. 
  
11. Drugo delo strokovnih delavcev 
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Strokovni delavci poleg svoje osnovne funkcije - poučevanja - opravijo tudi pedagoške 
konference, ocenjevalne konference, strokovne aktive, sestanke strokovnih skupin za delo z 
učenci s posebnimi potrebami, deţurstva pri kosilu, med odmori, pri samostojnem učenju, 
pred poukom, pripravljajo dneve dejavnosti, projekte, vodijo različne evidence, analize, 
pripravljajo poročila. 
Strokovni delavci so člani različnih komisijah in organih šole. 
Opravljajo varstvo vozačev, spremstva, nadomeščajo odsotne sodelavce, opravljajo 
govorilne ure, roditeljske sestanke, druga srečanja in prireditve za starše, sodelujejo v 
inventurnih komisijah, urejajo učilnice in skupne prostore, učne pripomočke, sodelujejo z 
društvi v kraju in drugo. 
Izven sistemizacije učitelji izvajajo še interesne dejavnosti in učno pomoč  učencem v 
okviru dodatne strokovne pomoči za učence z odločbo otroka s posebnimi potrebami in 
zahtevne timske sestanke.  
  

 

 
12. Šola v naravi, oziroma Ţivljenje v naravi 
V soglasju s starši organiziramo bivanje v naravi za vse učence šole. Destinacije in termine 
usklajujemo s Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. 
  

RAZRED LOKACIJA DATUM OKVIRNI STROŠKI NA UČENCA 

1. ČEBELICA, Čatež 19.06. - 19.06.19 90,00 € 

2.+3. LIPA, ČRMOŠNJICE 8.4. - 10.4.2019 70 - 80€ 

4. 
Čebelica (Dolenja vas pri 
Čatežu) 10.06.-14.06.19 120 € 

6.+7.+8.+9 KAVKA 04.03.-8.03.19 90-110 € 

5. ANKARAN 

27.05.2019-
31.5.2019 

Cena se oblikuje glede na višino subvencije 
MIZŠ in Občine Sevnica 

   
  
Učence v šolo v naravi praviloma spremljajo razredniki. V šolo plavanja jih po potrebi 
spremlja tudi učitelj plavanja. Ţivljenje v naravi plačajo starši. Cena je seštevek cen bivanja, 
vstopnine za bazen, prevoza in dejanski stroški strokovnih delavcev.     
Šolo plavanja za učence 5. razreda sofinancira MIZŠ in Občina Sevnica. 
Starši podajo strinjanje za izvedbo ţivljenja v naravi na roditeljskih sestankih oziroma na 
Svetu staršev. 
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 13. Usposabljanje za voţnjo s kolesom in kolesarski izpit 
Šola bo tudi v letošnjem šolskem letu organizirala usposabljanje učencev za samostojno 
voţnjo s kolesom (kolesarski izpit). Kolesarski izpit bodo opravljali učenci 5. razreda. 
Sestavljen bo iz teoretičnega in praktičnega dela. 
Teoretični del obsega 20 ur (ure rednega pouka + razredne ure). Tu se učenci seznanijo, kaj 
pomeni varno kolo, spoznajo prometne znake in ostala pravila, ki jih je potrebno poznati pri 
voţnji s kolesom. Znanje bodo pridobivali in utrjevali v spletni učilnici Kolesar. 
Praktični del izpita je sestavljen iz usposabljanja na prometnem poligonu (TEHNIŠKI DAN: 5 
ur) ter voţnje na javnih prometnih površinah (5 ur). 
Najprej se bomo posvetili spretnostni voţnji, to bomo opravili s pomočjo poligona na igrišču 
pred šolo, potem pa bo sledila voţnja na javnih prometnih površinah. Učenci bodo razdeljeni 
v skupine po 5. Vsaka skupina bo imela na voljo 5 ur voţnje po cesti. Ko bodo učenci osvojili 
vso potrebno znanje za varno voţnjo po cestišču, bo sledilo preverjanje in ocenjevanje. 
  

  
14. Tečajni pouk 
Preizkus prilagojenosti na vodo 
Učenci 1. razreda bodo v spomladanskem času izvedli športni dan v bazenu Hrastnik z 
namenom prilagajanja na vodo. Starši plačajo prevoz  in vstopnino za bazen. 
ŠOLA NARAVI (5. razred) 
Za učence 5. razreda bomo v letošnjem šolskem letu organizirali ŠOLO V NARAVI, ki jo 
bomo izvedli v Ankaranu, od 27. 5. do 31.5. 2019. Poleg plavanja bodo učenci spoznavali 
značilnosti primorskega sveta, spoznavali bodo ţivali v morju, ustvarjali v likovnih delavnicah, 
se udeleţevali različnih športnih iger … Načrtujemo pa tudi voţnjo z barčico do Pirana ter 
ogled starega mestnega jedra. Obiskati nameravamo tudi Akvarij Piran, Muzej školjk in 
polţev Piran, multimedijski muzej Mediadom Pyrhani ter Pomorski muzej. 
 
Plesni tečaj bo organiziran tudi za mlajše učence in otroke z vrtca. Tečaj Plesni tečaj 
bo potekal v organizaciji plesne šole Bolero in  ga plačajo starši. 
  
15. dnevi dejavnosti 
Dnevi dejavnosti nadgrajujejo učno snov pridobljeno pri pouku. Pedagoški proces lahko 
poteka v prostorih šole ali izven nje. Vsebine dni dejavnosti so medpredmetno načrtovanje. 
Starši krijejo stroške prevoza in ostale stroške vezane na izvedbo dejavnosti na terenu. 
Dejavnost se izvede, če se starši strinjajo s kritjem stroškov. 
  

  
Načrtovane dejavnosti v letu 2018/2019: 

kulturni dnevi 

Razred Vsebina Nosilec Čas izvedbe 

1.,2., 
3. 
 

Prosti čas Hribar,Lindič, 
Bregar, Jazbec 

oktober 
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Otroške gledališke predstave Hribar,Lindič, 
Bregar, Jazbec 

marec 

Bralna značka Hribar,Lindič, 
Bregar, Jazbec 

maj 

Ogled gledališke predstave Hribar,Lindič, 
Bregar, Jazbec 

december 

4. Lutkovno/gledališka predstava  - SLG Celje  Felser december 

4. Kulturni dan - France Prešeren  Felser februar 

4. Gledališke/lutkovne predstave  Felser marec 

5. Prosti čas Pelko oktober 

5. Lutkovno gledališče Celje Pelko december 

5. Gledališke/lutkovne predstave Pelko marec 
 

6.- 9. Ogled filma Gajin svet in delavnice na to 
temo v Cineplexx Novo mesto 

Majda P. Repovţ oktober 
(4.10.2018) 

6.- 9. Ogled razstave Nena Bedek 
M.P. Repovţ 

 
december 

6.- 9. Ogled glasbene predstave M.M. Dirnbek  
M. P. Repovţ 

januar 

 

Naravoslovni   dnevi 

Razred Vsebina Nosilec Čas izvedbe 
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1., 2., 3. Tradicionalni slovenski zajtrk Hribar, Lindič, Bregar, Jazbec november 

2., 3. Potok (ŢVN) Bregar, Jazbec april 

1.,2., 3. Ţivalski vrt Hribar, Lindič, Bregar, Jazbec junij 

1. ŢVN Hribar, Lindič junij 

4. ZOO – Ljubljana Felser junij 

4. ŢVN - CŠOD Čebelica  Felser junij 

4. ŢVN - CŠOD Čebelica  Felser junij 

5. Tradicionalni slovenski zajtrk Pelko november 

5. Primorski svet (ŠVN) Pelko junij 

5. Ţivali v morju (ŠVN) Pelko junij 

6.-9. Svet energije KRŠKO Livk 27.11.2018 

6.-9. ŢVN ( 2 naravoslovna  dneva ) razredniki marec 

 

Tehniški    dnevi 

Razred Vsebina Nosilec Čas izvedbe 

1., 2., 3. Okrasimo šolo Hribar, Lindič, Bregar, Jazbec november 
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2., 3. Gugalnica in tehtnica (ŢVN) Bregar, Jazbec april 

1.,2., 3. Dan Zemlje Hribar, Lindič, Bregar, Jazbec april 

1. ŢVN Hribar, Lindič junij 

4. Okrasimo šolo/bazar Felser november 

4. Tradicionalni slovenski zajtrk  Felser november 

4. Dan Zemlje  Felser april 

4. ŢVN (CŠOD Čebelica - junij) Felser april 

5. Okrasimo šolo/bazar Pelko 
 

november 

5. Dan Zemlje Pelko april 

5. Promet Pelko maj 

5. Likovne delavnice (ŠVN) Pelko junij 

6.- 9. . Okrasimo šolo Nena Bedek november 

6.-.9. ŢVN razredniki  marec  

 

Športni   dnevi 

Razred Vsebina Nosilec Čas izvedbe 

1.,2., 3. Jesenski pohod Hribar, Lindič, Bregar, Jazbec september 
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1.,2., 3. Atletski mnogoboj Hribar, Lindič, Bregar, Jazbec maj 

1.,2., 3. ŠVK Hribar, Lindič, Bregar, Jazbec april 

1. ŢVN Hribar, Lindič junij 

1., 2., 3. Z gibanjem do zdravja Hribar., Lindič, Bregar, Jazbec oktober 

2., 3. Športne veščine (ŢVN) Bregar, Jazbec april 

4. Z gibanjem do zdravja  Felser september 

4. Pohod Tominc oktober 

4. Atletski mnogoboj  Tominc maj 

4. ŢVN (CŠOD Čebelica - junij) Felser junij 

4. ŢVN (CŠOD Čebelica - junij) Felser junij 

5. Z gibanjem do zdravja  Pelko september 

5. Pohod Tominc oktober 

5. Atletski mnogoboj Tominc maj 

5. Plavanje (ŠVN) Tominc junij 

5. Plavanje (ŠVN) Tominc junij 

6.-9. Plavanje   Tominc junij 

6.-9. Pohod po poteh Milana Majcna Tominc oktober 
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6.-9. Atletski mnogoboj (šolski sklad) Tominc maj 

6.-9. ŢVN  (dva dneva) Razredniki marec 

 
16. Svetovalne ure za učence 
Učitelji načrtujejo tedensko eno svetovalno uro. Na razpolago so učencem za dodatno 
razlago snovi ali pogovor. Po potrebi učitelj sprejme tudi učenca, ki moti delo v oddelku. 
Učenci so seznanjeni s časom svetovalnih ur, z učiteljem pa se lahko individualno dogovori 
tudi za drug termin. V Letnem delovnem načrtu je naveden skupaj s časom dopoldanskih 
pogovornih ur za starše. 
  
17. Dodatna strokovna pomoč 
 
Na šoli imamo trenutno 7 učencev z Odločbo OPP in je za njih potrebno prilagoditi izvajanje  
vzgojno izobraţevalnega programa v različnem obsegu. 

Vrsta pomoči Izvajalec št. ur 

Učna pomoč Učitelji 5 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, oz. motenj Specialna pedagoginja 10 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, oz. motenj Logoped 2 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, oz. motenj Socialni pedagog 3 

Svetovalna storitev  5 

 
Pomoč učencem poteka individualno. V postopku  načrtovanja, izvajanja  in evalvacije  
individualiziranega programa sodelujejo starši učencev in učenci s posebnimi potrebami. 
Strokovne skupine se za posameznega učenca sestajajo trikrat letno, po potrebi tudi 
pogosteje. 
  

 
18. Delo z nadarjenimi učenci 
 
Število identificiranih po razredih 
 

Razred 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 
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Št. uč. 2 2 3 3 0   12 

 
Tudi v šolskem letu 2017/18 bomo opravili postopek identifikacije  nadarjenih učencev v 4. 
razredu, po potrebi tudi v drugih razredih. Vsem identificiranim nadarjenim učencem bo v 
okviru pouka zagotovljena individualizacija in diferenciacija pouka. Hkrati pa jim bomo 
ponudili različne dejavnosti, h katerim se bodo lahko prijavili. Dejavnosti bodo potekale 
znotraj ali izven pouka. Glede na izraţene interese nadarjenih bomo izdelali individualizirane 
programe. Dokumentacijo dela z nadarjenimi učenci koordinira svetovalna delavka Lucija 
Umek 
  

  

   
Nadarjenim učencem bomo ponudili naslednje dejavnosti: 

  Mentor Dejavnost,  tekmovanje Razred 

1. M.P. Repovţ Cankarjevo priznanje 
 

6.-9. 

2. S. Pungerčar Vegovo priznanje 6.-9. 

3. S. Pungerčar Stefanovo priznanje 6.-9. 

4. D. Livk Proteusovo priznanje 8.-9. 

5. Felser Kresnička - naravoslovje 1.-7. 

6. M Mandl Dirnbek Tekmovanje iz znanja zgodovine 8.-9. 

7. R. Buršič Sršan 
M. Kocjan 

Tekmovanje iz angleščine 
Angleška bralna značka 

 8. 
5. - 9. 
3. - 4. 

8. I.Kukanja Nemška bralna značka 7.- 8. 

9. Šolski projektni tim Projekt eTwinning 7.-8. 

10. G. Bregar Vesela šola 4.-9. r 

11. N. Jazbec, Hribar, Bregar Mehurčki 1.-3.r 
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12. Jazbec, Hribar, Bregar Računam z Lili in Binetom - ma 1.-3. 

13. Jazbec, Hribar, Bregar Znam za več - medpredmetno 1.-3. 

 
Poglabljanje in razširjanje znanja na določenem področju v okviru rednega pouka, dodatnega 
pouka, interesnih dejavnosti, je namenjeno nadarjenim učencem in učencem, ki izkazujejo 
posebne interese za posamezna področja. 
Učence bomo povabili k poskusom iz fizike, origami in liki iz tangramov, activiti, priprava 
preparatov in mikroskopiranje, predstavitev in uporaba aplikacije Kahoot, prirejanje delavnic 
za mlajše učence in vrtec, sodelovanje na natečaju Evropa v šoli z novo tehniko – fotografija, 
ekošola in kreativnost–izdelki iz odpadnih materialov, scrabble - šolsko tekmovanje. 
Učenci se bodo udeleţili Akademije znanja na Gimnaziji Novo mesto in raziskovalnih 
delavnic, ki jih organizira Gen-i. Glede na dodatno ponudbo (jezikovni tečaji npr.) jih bomo 
sproti obveščali. 
 

Mentor Dejavnost Razred 

Helena Hribar priprava na šolska tekmovanja pri matematiki, slovenščini, 
naravoslovju. 

1. 

Gordana Bregar priprava na šolska tekmovanja pri matematiki, slovenščini in 
naravoslovju, vesele šole 

2. 

Nada Jazbec priprava na šolska tekmovanja pri matematiki, slovenščini, 
naravoslovju 

3. 

Alja Felser priprava na šolska tekmovanja pri matematiki, slovenščini, 
naravoslovju 

4. 

Joţica Pelko 
 

priprava na šolska tekmovanja pri matematiki, slovenščini, 
naravoslovju 

5. 

Majda P. Repovţ Priprave na Cankarjevo tekmovanje, priprave na nacionalni 
preizkus znanja 

6. - 9. 

Slavica Pungerčar Priprava na tekmovanje v znanju matematike in fizike, priprava 
na NPZ 

6.-9. 
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Mateja Mandl 
Dirnbek 

Priprava na tekmovanje iz znanja zgodovine 8.-9. 

Darinka Livk Priprava na tekmovanja iz naravoslovja in biologije 6.-9. 

Ruda Buršič 
Sršan 

Priprava na tekmovanje iz angleškega jezika, priprava na NPZ   6.-9. 

   

Dejavnosti bodo učencem predstavili mentorji in jih povabili k sodelovanju. 
 

19. predvidena tekmovanja, sodelovanje na natečajih, na  revijah…. 

Področje tekmovanja Nosilec Razred 

biologija - Proteusovo tekmovanje Darinka Livk 8. in 9. 

naravoslovje -Kresnička Darinka Livk 6. in 7.. 

Računam z Lili in Binetom 1, Znam za več z Lili in Binetom 1, 
Cankarjevo tekmovanje, Kresnička, Mednarodni matematični 
Kenguru, Bralna značka, Zlati sonček 

Helena Hribar 1.r. 

Računam z Lili in Binetom 2, Znam za več z Lili in Binetom 2, 
Mehurčki (tekm. iz slovenščine), Kresnička, Mednarodni 
matematični Kenguru, Bralna značka, Zlati sonček 

Gordana 
Bregar 

2. r. 

Vesela šola Gordana 
Bregar 

4. - 9. 
r. 

Računam z Lili in Binetom, Znam za več z Lili in Binetom 3, 
Mehurčki (tekmovanje iz slovenščine) Kresnička, Mednarodni 
matematični Kengeru, Bralna značka, Zlati sonček 

Nada Jazbec 3.r. 

Cankarjevo tekmovanje- slovenščina Majda P. 
Repovţ 

6. - 9. 

Bralna značka Majda P. 
Repovţ 

6. - 9. 

Evropa v šoli - literarni natečaj Majda P. 
Repovţ 

6. - 9. 
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Cankarjevo tekmovanje- slovenščina Joţica Pelko 5.. 

Vegovo tekmovanje - matematika Joţica Pelko 5. 

Kresnička - naravoslovno tekmovanje Joţica Pelko 5. 

Bralna značka Joţica Pelko 5. 

Cankarjevo tekmovanje- slovenščina Alja Felser 4. 

Bralna značka Alja Felser 4. 

Vegovo tekmovanje - matematika Alja Felser 4. 

Kresnička - naravoslovno tekmovanje Alja Felser 4. 

Kaj veš o prometu? Alja Felser 6.-9. 

Vegovo tekmovanje-matematika Slavica 
Pungerčar 

6.-9. 

Štefanovo tekmovanje- fizika Slavica 
Pungerčar 

6.-9. 

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika Ruda Buršič 
Sršan 

8. 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Helena Hribar 6.-9.r 

Angleška bralna značka Ruda Buršič  
Sršan 
Mateja Kocjan 

5. -9. 
3. in 4. 

Nemška bralna značka Iris Kukanja 7. - 8. 

Tekmovanje iz znanja zgodovine Mateja Mandl 
Dirnbek 

8,9. 

  
Rok tekmovanj: po programu tekmovanj in razpisih natečajev. 
Športna tekmovanja 

Področje tekmovanja Nosilec Razred 

Atletika Tominc 1.-9. 
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Košarka Tominc 6.-9. 

Nogomet Tominc 6.-9. 

Namizni tenis Tominc 4.-9. 

Šah L. Cvirn 1.-5. 

Zlati sonček razredničarke 1. triade 1.-3. 

Krpan Dragan Tominc 4, 5., 6. 

  
Likovni, literarni natečaji 

Področje tekmovanja Nosilec Razred 

Evropa v šoli - literarni natečaj M. P. Repovţ 6. - 9. 

Evropa v šoli - likovni natečaj Nena Bedek 6. - 9. 

Evropa  v šoli Alja Felser 4. 

Paleta brez meja Alja Felser 4. 

Evropa v šoli - likovni natečaj 
Paleta brez meja 
»Naravne in druge nesreče –Številka za klic v sili 112!« 

Helena Hribar, N.Lindič 1. 

Evropa v šoli - likovni natečaj, 
Paleta brez meja 

Bregar G. 2. 

Evropa v šoli - likovni natečaj 
Paleta brez meja 
likovni natečaji 

Jazbec N. 3. 
 
likovni kroţek 

Evropa v šoli - likovni natečaj 
Paleta brez meja 

Pelko Joţica 5. 

 
 
Revije pevskih zborov, srečanja lutkovnih in gledaliških skupin 
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Področje tekmovanja Nosilec Razred Termin 

Območno srečanje otroških gledaliških skupin 
v Krmelju 

J. Pelko, H. 
Hribar 

2., 3. triada 15. marec 
2019 

Območno srečanje lutkovnih skupin v 
Šentjanţu 

Nada Lindič 2. in 3.triada 28. marec 
2019 

Območno srečanje mladinskih pevskih zborov Ana 
Verhovšek 

3. triada april 2019 

Območno srečanje otroških pevskih zborov Ana 
Verhovšek 

1.in 2.triada april 2019 

Območno srečanje predšolskih  in mlajših 
pevskih zborov “RINGARAJA” 

Ana 
Verhovšek 

vrtec in prvi 
razred 

maj 2019 

 

 

  

 
20. kulturne prireditve 

Dejavnost Nosilci Čas 

Bazar J. Pelko november 2018 

Prireditev ob kulturnem prazniku M. P. Repovţ, .R. B. Sršan februar 2019 

Prireditev od 1. do 5. razreda G. Bregar, N. Jazbec 
razredničarke od 1. - 5. 
razreda 

maj 

Kulturna prireditev ob krajevnem 
prazniku  

A.Felser, J. Pelko oktober 2018 

Srečanje upokojencev  A.Felser december 2018 

Prihod dedka Mraza J. Pelko, H. Hribar december 2018 

Srečanje beguncev in izgnancev Verhovšek april 2019 

Pohod od Murnic do Telč M. P. Repovţ april 2019 
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Prireditev ob zaključku šolskega leta S. Pungerčar, D.Livk junij 2019 

Spominske ure ob 26. dec. in 
25.juniju 

Mateja Mandl Dirnbek december 2018 in junij 
2019 

Srečanje najboljših učencev z 
ţupanom občine 

Ravnateljica junij 2019 

Valeta Ruda Buršič Sršan junij 2019 

Zaključna prireditev Livk, Pungerčar  junij 2019 

 

 

IV. PROJEKTNE DEJAVNOSTI ZA DVIG KAKOVOSTI ZNANJA 
1. Formativno spremljanje 

Formativno spremljanje je krovna besedna zveza za didaktične pristope, kjer 
povratne informacije ne posreduje le učitelj učencu ampak tudi učenec učitelju. V 
ospredju je predstavljanje osmišljenih  namenov učenja. 
Na učinkovito delo, motivacijo  in odgovornost odločilno vplivajo dobro izoblikovani 
kriteriji uspešnosti, ki temeljijo na ciljih (namenih učenja) in standardih znanja. 
Pomembno je učno okolje, ki predstavlja miselno spodbudno, psihološko varno 
sproščeno vzdušje za vse učence. 
Načela formativnega spremljanja se lahko uveljavijo na vseh področjih učenja, pri 
vseh predmetih, gre pa za proces, ki ga ni moč uveljaviti čez noč, ampak lahko traja 
več let. 

2. eTwinning 
Je projektno partnerstvo z izbranimi šolami v Evropski uniji. Je spletno sodelovanje, 
kjer učenci prevzamejo aktivno vlogo pri izmenjavi idej, znanj in prispevkov in jih 
sproti  dokumentirajo. So motivirani, saj so aktivno vključeni v izmenjavo. Namen 
projekta je spoznavati in razumeti navade in kulturo vrstnikov iz drugih evropskih 
deţel preko aktivne komunikacije. Projekt širi obzorja in omogoča komunikacijo in 
učenje v tujem jeziku. 
  

V. KULTURNE DEJAVNOSTI 
Trţnica v Šentjanţu - v septembru se bomo priključili gibanju turističnega društva v 
Šentjanţu in se na trţnici v kraju predstavili z izdelki učencev. 
Prednovoletni bazar - decembra bomo starše povabili na prireditev, kjer se jim bomo 
predstavili s kulturnim programom, ponudili pa jim bomo tudi naše izdelke, ter z 
izkupičkom obogatili šolski sklad. 
Veseli december bomo obogatili s prireditvami in dejavnostmi, ki nas bodo popeljale v 
prednovoletni čas. 
Likovne razstave del učencev v prostorih Občine Sevnica, knjiţnice v Sevnici, 
udeleţba na različnih  natečajih - načrtujemo udeleţbo na vseh ţe ustaljenih 
natečajih. 
Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Člani šolske skupnosti bodo 
letos na otroškem parlamentu razpravljali in izvajali različne akcije na temo Šolstvo in 
šolski sistem. V mesecu marcu bomo imeli šolski parlament, udeleţili pa se bomo tudi 
občinskega parlamenta na gradu Sevnica. 

 

VI. PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
Policist Leon 
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Učenci 5. razreda bodo v šolskem letu 2018/2019 vključeni v projekt POLICIST LEON 
SVETUJE. Cilj projekta je seznaniti učence o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v 
vsakdanjem ţivljenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem 
ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega je namen projekta povečati 
prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji 
in starši ter policijo. 
Obravnavane varnostne vsebine, ki jih bo med letom učencem predstavil policist Marko 
Turšič, bodo razdeljene na pet sklopov in bodo zajemale več vsebin: 

 promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev), 
 pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka), 
 nasilje (med vrstniki, v druţini, srečanje z neznanci ...), 
 kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in 
 kolo (varna voţnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...). 

Prometna vzgoja v okviru pouka - aktivnosti za varnost ob začetku šolskega leta, obiski 
policistov (1. razred, petarde..),spoznavanje CPP v okviru kolesarskega izpita, opozorila in 
obvestila  staršem na roditeljskem sestanku. 
 
Izvedba evakuacijske vaje je del preventivne dejavnosti varstva pred poţari in se izvaja 
enkrat letno. 
Predavanja o pomenu gibanja za učenje in zdravje, o delovanju in kapacitetah moţgan, 
nudenju prve pomoči. 
 
Skrb za zdravje in higieno učencev. Učence bomo v sodelovanju s Centrom za krepitev 
zdravja (CKZ) opozarjali in navajali na zdrav način ţivljenja. Sem sodi osveščanje o zdravi 
prehrani in ohranjanju ustrezne telesne teţe, navajanje na aktivno preţivljanje prostega 
časa, ustrezna uporaba oblačil in obutve glede na priloţnost, vreme, dejavnost… Učence 
bomo spremljali na zdravniške in zobozdravniške preglede. 
Zdravstvena vzgoja. CKZ bo v okviru svojih kompetenc izvedel dve uri zdravstvene vzgoje v 
vsakem razredu. Teme so vnaprej določene in primerne starosti in stopnji razvoja otrok. 
Skrb za varnost učencev je pomembna in stalna naloga vseh zaposlenih na šoli. Še posebej 
smo pozorni pri praktičnem delu pouka TIT in športni vzgoji. Skrb za varnost učencev je  
posebej poudarjena Hišnem redu in Pravilih šolskega reda. 
 
Šolska prehrana. V šoli nudimo prehrano  učencem in delavcem šole. Jedilnike sestavlja 
vodja šolske prehrane gospa Livk. Poudarek je na zdravi prehrani in na biološko oz. 
integrirano pridelanih sestavinah hrane. V največji moţni meri vključujemo tudi lokalno 
pridelana ţivila. Tudi letos bomo izvajali akcijo razdeljevanja sadja in zelenjave, katere cilj je 
pospeševanje porabe sadja in zelenjave v prehrani učencev. 
Izvedli bomo tradicionalni slovenski zajtrk, ki je prerasel v tradicionalno obliko uvajanja 
zdrave prehrane in navajanja na zdrav ţivljenjski slog. Imeli bomo tudi ribji zajtrk. Vključeni 
smo v shemo šolskega sadja, zelenjave in mleka, ki je financiran s strani evropske unije. 
 

VII. HUMANITARNA DEJAVNOST 
Oddelki se lahko med šolskim letom odločijo za sodelovanje v humanitarni akciji glede na 
morebitne ekološke nesreče ali druge nepredvidene dogodke. 
 
OKOLJSKO USMERJENE IN DRUGE PROJEKTNE DEJAVNOSTI 
Planetu Zemlja prijazna šola 
(dejavnosti za ohranjanje naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila….) 

 

Razred/skupina Dejavnost Nosilci 

http://www.policija.si/index.php/component/content/article/36/514
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1. - 3. r. Eko beri Jazbec, Bregar, Hribar 

 

 
Delovne akcije, druţbeno potrebno delo: posebno skrb bomo posvetili urejenosti in čistoči 
okolice šole in razvijanju ekološke naravnanosti otrok. 
 
Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti: učenci bodo izdelovali in prodajali 
novoletne čestitke ( 9. razred),  predstavili svoje izdelke  na Šentjanški trţnici in na 
novoletnem bazarju. 
Na šoli bo uveden podjetniški kroţek, ki ga bodo vodili zunanji izvajalci. Financiran bo s 
strani Občine Sevnica. 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
Učenci se za interesne dejavnosti odločajo prostovoljno, obiskujejo pa jih obvezno. Mentorji 
pripravijo predlog načrta dela in vodijo dnevnik dela interesne dejavnosti ter prisotnost 
učencev. Učenci se za kroţke odločajo glede na svoje posebne interese in talente. Interesne 
dejavnosti imajo izrazito vzgojno vlogo, saj razvijajo močna področja otrok in jih ob tem 
uvajajo v organizirano društveno in samostojno delovanje. V okviru interesnih dejavnosti 
bodo potekale tudi nekatere dejavnosti za nadarjene. Interesne dejavnosti ponudijo strokovni 
delavci glede na izkušnje, lastna dodatna znanja, interese učencev in glede na urnik in 
moţnosti izvajanja dejavnosti razširjenega programa šole. 
  

  

  

  

  Interesna dejavnost Mentor Opombe 

1. Namizni tenis D. Tominc 4.-9. razred 

2. Ansambelska igra A. Verhovšek 6.-9. razred 

3. Gledališki kroţek H. Hribar, J. Pelko 2. in 3. triada 

4. Lutkovni kroţek N. Lindič 2., 3. triada 

5. Šolski parlament J. Pelko 1.- 9. razred 

6. Dopisniški  kroţek M. P. Repovţ 6. - 9. razred 
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7. Prometni kroţek A. Felser 6. - 9. razred 

8. Vesela šola G. Bregar 4. - 9. razred 

9. Šah L. Cvirn 1.- 6.razred  

10. Čebelarski kroţek L. Martinčič 1.- 9. razred 

11. Likovni kroţek N. Jazbec 3. - 8. razred 

12. Športni kroţek Hribar, Bregar, Jazbec, Lindič 1.- 3. razred 

13. Glasbena pripravnica Ana Verhovšek 1. razred 

14.  diabetes Helena Hribar 6.-9. razred 

 
Poleg kroţkov, ki jih vodijo strokovni delavci šole, bodo učencem ponujeni tudi športne 
dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci (so plačljivi)  - maţorete, ples, tenis, nogomet, 
gimnastika, judo, nemščna fakultativno. 

 

VIII. DELO RAVNATELJICE IN STROKOVNIH ORGANOV 
Program dela ravnateljice  Med nalogami in odgovornostmi, ki so zapisane v Zakonu o 
osnovni šoli in Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja so 
najpomembnejše naslednje: ravnateljica je neposredna odgovorna za načrtovanje, 
organiziranje in nadzor ţivljenja in dela šole. Zato skrbi za pripravo Letnega delovnega 
načrta šole in nadzoruje njegovo izvajanje pri posameznih nosilcih. 
Kot pedagoški vodja vodi delo učiteljskega zbora, usklajuje delo strokovnih aktivov in drugih 
organov, ki opravljajo določene pedagoške  naloge, spremlja delo delavcev šole. Skrbi za 
uresničitev načrtovanega dela s starši in analizo zadovoljstva staršev in učencev z delom 
šole. Odgovorna je za zakonitost poslovanja šole, pripravi finančni in kadrovski načrt, poroča 
o delu šole, oblikuje predloge za napredovanje pedagoških delavcev. 
Pripravi analizo učnega uspeha in prikaz realizacije LDN šole ob polletju in ob koncu 
šolskega leta. Vodi in nadzoruje vodenje pedagoške dokumentacije. Spremlja in vrednoti 
uspešnost dela delavcev. Skrbi za povezavo šole z okoljem. 
Organizira strokovno izobraţevanje delavcev šole in mentorstvo pripravnikom. 
Šolska svetovalna sluţba 
Delo šolske svetovalne sluţbe v skladu z individualnim delovnim načrtom, usklajenim  z 
LDN in s smernicami za delo  ŠSS, na naši šoli op5avlja Lucija Umek. 
Z učenci, strokovnimi delavci, starši in drugimi udeleţenimi  sodeluje na področju učenja, 
poučevanja, vzgoje, šolske klime in kulture, na področju čustvenega in socialnega razvoja 



 
27 LDN 2018/2019 

otrok, in pri reševanju različnih osebnostnih, socialnih in ekonomskih stisk. Delo poteka v 
individualnih in skupinskih oblikah. 
Pomemben deleţ dela šolske svetovalna sluţbe predstavlja karierna orientacija. 
Namen karierna orientacije je informiranje učencev in staršev in zagotavljanje moţnosti za 
ustrezno odločitev o srednji šoli oz. nadaljnji poklicni karieri. Program se izvaja za učence od 
7. razreda dalje, še posebej intenzivno pa se izvaja za učence in starše 8. in 9. razreda z 
namenom pomagati učencem pri izbiri in samem vpisu v srednje šole. 
Pri tem sodelujemo s psihologi Zavoda za zaposlovanje pri anketiranju učencev, pri 
organizaciji ogledov srednjih šol ali s predstavitvami na naši šoli. 
Za starše 8. in 9. razreda izvedemo dve predavanji oz. delavnici o vlogi staršev pri poklicnem 
razvoju in odločanju, o izbiri poklicne poti, seznanimo jih z vpisnim postopkom in razpisom o 
vpisu v srednje šole. Za učence organiziramo več skupinskih poklicnih svetovanj v času 
razrednih ur in nadomeščanj drugih ur pouka. Vsakemu učencu se pred zaključkom osnovne 
šole ponudi  vsaj en individualni svetovalni razgovor, ki ga izvede šolska svetovalna sluţba, 
za katerega se dogovorijo starši individualno. 
Podroben načrt karierne orientacije je sestavni del letnega delovnega načrta ŠSS. 
  
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja 
Tina Ţnidaršič kot mobilna specialna pedagoginja izvaja dodatno strokovno pomoč za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Učencem pomaga ublaţiti oz. prebroditi 
teţave, ki jih imajo na področju učenja in pri usvajanju učne snovi, ki bi jo le ti zaradi različnih 
vzrokov ne zmogli (teţave s pozornostjo in koncentracijo, slaba motiviranost za učenje, slaba 
samopodoba, teţave z branjem, pisanjem, računanjem…) Specialni pedagog sodeluje s 
starši, dnevno z učitelji, v strokovnih skupinah in po potrebi z zunanjimi institucijami. 
Specialno pedagoške pomoči so deleţni učenci z odločbo komisije za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami. Na šoli opravi 10 ur pomoči otrokom z odločbami. 
Za otroke s posebnimi potrebami pripravi individualizirane načrte za delo z učenci skupaj s 
strokovnim timom in opravlja druge naloge v skladu z LDN. 
Logopedinja   bo izvajala korekcije govora 2 oz. kasneje 3  ure tedensko pri učencih, ki imajo 
odločbo. 
Socialna pedagoginja - izvaja 3 ure DSP na teden 
Program dela razrednika - razrednik organizira in usklajuje vzgojno izobraţevalno delo  in 
drugo delo v oddelku. Opravlja vsa razredniška in administrativna dela. Skrbi za stalno 
sodelovanje s starši  učencev - na roditeljskih sestankih govorilnih urah in drugih 
individualnih stikih. Spremlja razvoj učencev, skrbi za dvig kakovosti znanja učencev in 
izboljšanje učno vzgojnih doseţkov. 
Predlaga in izreka pohvale vzgojne ukrepe, v sodelovanju s šolsko svetovalno sluţbo 
opravlja naloge poklicnega usmerjanja, je vodja tima za pripravo in izvedbo 
individualiziranega načrta za učence z odločbo otroka s posebnimi potrebami, vodi vso 
predpisano pedagoško dokumentacijo in izdela poročila. 
 
Program dela strokovnih delavcev 
Učiteljski zbor obravnava zlasti uresničevanje programa ţivljenja in dela šole, ter daje 
mnenje in predloge Svetu zavoda, Svetu staršev  in ravnateljici šole. Učiteljski zbor načrtuje  
vzgojno izobraţevalno delo v šoli, sodeluje pri razporejanju dela  in obveznosti učencev in 
učiteljev ter skrbi, da je delo v šoli sodobno in vsebinsko učinkovito, usklajeno ter da so 
učenci primerno obremenjeni pri vseh sestavinah dela in ţivljenja šole. 
  
Konference pedagoških delavcev 
Učiteljski zbor se sestaja na jutranjih sestankih praviloma vsak  petek  zjutraj. Sestanki so 
operativne narave in sluţijo kratkoročnemu načrtovanju in usklajevanju dela. 
Na konferencah učiteljskega zbora spremljamo in analiziramo izvajanje LDN, sledimo 
izvajanju dejavnosti v okviru zastavljenih projektov, sproti se seznanjamo s spremembami 
šolske zakonodaje. 
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Pedagoška konferenca Datum 

Vsak teden Jutranji organizacijsko informativni sestanek 

29. avgust 2018 Uvodna pedagoška konferenca 

31.avgust 2018 Uvodne konferenca  II. del 

15.november 2018 pedagoška konferenca 

31. januar 2019 Prva ocenjevalna konferenca 

27. marec 2019 Pedagoška konferenca 

12.junij 2019 2. ocenjevalna konferenca 9. razred 

18. junij 2019 2. ocenjevalna konferenca 1. do 8. razred 

27. junij 2019 zaključna konferenca 

 

  

  
Strokovni aktivi    (Vodja, člani, program dela) 
 

AKTIV 2.TRIADE 

vodja člani program dela 
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Felser J. Pelko in A. Felser 1. srečanje v mesecu avgustu: 
TEMI: 
Letni delovni načrt ter merila in kriteriji 
ocenjevanja 
Načrtovanje dnevov dejavnosti 
 
2. srečanje v mesecu septembru: 
TEMA: 
Načrtovanje aktivnosti v tednu otroka 
 

3. srečanje v mesecu januarju  
TEMA: Načrtovanje kulturnega dne o Francetu 
Prešernu 
 

 
AKTIV 1. TRIADE 

N. Jazbec H. Hribar, G. Bregar, N. 
Lindič in N. Jazbec 

1. srečanje v mesecu avgustu: 
Letni delovni načrt ter merila in kriteriji 
ocenjevanja 
Načrtovanje dnevov dejavnosti 
Samoevalvacija 
 
     2. srečanje v mesecu januarju 
Pregled dela v 1. ocenjevalnem obdobju 
Pregled priprav na šolska tekmovanja 
 
     3.srečanje v mesecu maju 
Analiza šolskih tekmovanj v šolskem letu 
2018/19 
Samoevalvacija 

AKTIV  za SLOVENŠČINO 
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M. P. 
Repovţ 

G. Bregar, H. Hribar, N. 
Lindič, N. Jazbec, J. 
Pelko, A. Felser 

1. srečanje v avgustu 
Kriteriji in standardi znanja 

 Obisk v knjiţnici; knjige za Cankarjevo 
tekmovanje, naslovi knjig za domače 
branje in bralno značko; formativno 
spremljanje 

 Skrb za lepo urejene zvezke pri 
slovenščini 

    2.   srečanje v novembru 
 Priprave za Cankarjevo tekmovanje, ki bo 

v decembru 2017; vpis rezultatov in 
analiza tekmovanja 

 načini predstavljanja knjig za bralno 
značko 

 3. srečanje z učiteljicama 4. in 5.  razreda v 
marcu 

 Na NPZ se učenci lahko začnejo 
pripravljati ţe v 4. in 5. razredu; delo z 
besedilom, pravopis, samostojno in 
natančno branje navodil pri umetnostnih 
in neumetnostnih besedilih   

AKTIV 
NAR 
Livk 
Darinka 

Helena Hribar, Nada 
Jazbec, Gordana Bregar, 
Joţica Pelko, Alja Felser, 
Darinka Podlogar, Slavka 
Pungerčar, Mateja 
Mandel Direnbek 

1. Avgust:- Letni delovni načrt ter merila in 
kriteriji za  ocenjevanje znanja. -
Načrtovanje dnevov dejavnosti. 

2. September:- priprave na tekmovanje iz 
biologije za Proteusovo priznanje, -
organizacija in naloge za naravoslovni 
dan Svet energije KRŠKO 

3. Februar: priprave na tekmovanje iz 
naravoslovja - KRESNIČKA, - 
Predstavitev primerov dobre prakse 

 
AKTIV 
MAT 

 

   

Pungerčar 
S. 

Helena Hribar, Nada 
Jazbec, Gordana Bregar, 
Joţica Pelko, Alja Felser 

1. Kriteriji in standardi znanja 
2. Marec: Priprave na Evropski matematični 

kenguru 
3. April :Analiza tekmovanja 
4. Maj: Priprave na popravljanje NPZ, 

seznam učbenikov za prihodnje šolsko 
leto. 

Aktiv za tuja jezika. 
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R. B.  
Sršan, 
Mateja 
Kocjan, 
 

 Prvo srečanje: september 
 seznanitev s kriteriji in standardi 

ocenjevanja znanja 
 priprava seznama knjig ter 

seznanitev učencev z literaturo za 
domače branje (angleška ter 
nemška bralna značka) 

Drugo srečanje: december 
 priprave na NPZ 
 sodelovanje ob kulturnih dnevih 
 eTwinning projekt za nadarjene 

učence 
Tretje srečanje: maj 

 izbor učbenikov za prihodnje šol. leto 
 evalvacija projekta eTwinning 

    

IX. DRUGE DEJAVNOSTI ZA OBOGATITEV UČNOVZGOJNEGA PROCESA 
Šolska knjiţnica 
Preko vsega šolskega leta bova po urniku izposojali knjige učencem od 1. do 9. razreda. V 
urah, ki so namenjene knjiţnici, bova izvajali knjiţnično vzgojo, z učenci od 6. do 9. razreda 
pa se bom pogovarjala tudi o prebranih knjigah za bralno značko. 
V inventarno knjigo in v računalnik - COBISS program -  bova sproti vpisovali knjiţne novosti; 
v COBISS program pa bova vpisali tudi vse ostale knjige, ki so v knjiţnici. Nove knjige bova 
ovijali in  jih pripravili za postavitev na police, ki so sedaj postavljene v nov, velik, svetel 
prostor; v našo novo knjiţnico. 
Knjige s tematskih  področij bova uredili po UDK ( univerzalni decimalni klasifikaciji ) in se 
potrudili, da bo knjiţnica prijazen in miren prostor, kamor bodo učenci in delavci šole radi 
zahajali. 
 
Učbeniški sklad 
Učenci si lahko iz naslova učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike za tekoče 
šolsko leto. Učbeniški sklad nam zagotavlja MIZŠ, ki - bolj ali manj - poskrbi tudi za 
pravočasno  obnovo in prenovo učbenikov v določenem časovnem obdobju. 
Razpolagamo tudi z manjšim številom učbenikov za na klop. Število le teh je bilo pred leti 
večje, s prenovo učbenikov pa nam dodeljena sredstva niso več dopuščala obnove knjiţnega 
fonda. 
 
Delo organizatorja računalniške dejavnosti 
Na šoli smo dobro opremljeni z računalniško opremo. Učitelji sledijo sodobnim trendom s 
tega področja,  pogrešamo pa večji deleţ organizatorja računalniških dejavnosti. Po 
sistemizaciji nam pripada 0,20 delavca, kar je absolutno premalo za široko zasnovano 
računalniško delovanje na šoli. 
    
Šolski sklad 
Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraţevalnega programa, 
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zvišanje 
standarda pouka in podobno. 
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij podjetij, zapuščin, prihodki od prodaje 
izdelkov učencev in podobno. 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije 
predstavniki šole. Svet staršev imenuje  upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. 
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X. NAČRT IZOBRAŢEVANJA ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

  Delavec Področje  ţelenega izobraţevanja  

1. Alja Felser 1. Izpopolnjevanje na študijskih skupinah. 
2. Seminar: Konferenca učiteljev razrednega pouka 

 

2. Joţica Pelko 1. Seminar v Ljubljani za šolski parlament: Šolstvo in šolski sistem. 
 

 

3.  
Majda P. Repovţ 

 
1. Izobraţevanje - izpopolnjevanje v študijskih skupinah 
2. COBISS program v knjiţnici 

 

4. Slavica 
Pungerčar 

1. Izpopolnjevanje na študijskih skupinah 
 

 

5. Helena Hribar 1. Izpopolnjevanje na študijskih skupinah. 
2. Akademija z Lili in Binetom 
3. Seminar: Poučevanje po metodi AC 
2. Seminar: Konferenca učiteljev razrednega pouka 

 

6. Gordana Bregar 1. Izpopolnjevanje na študijskih skupinah 
2. Poučevanje po metodi AC 
3. Papir, voščenke, tempere, vodenke 

4.  

7. Dragan Tominc 1. Izpopolnjevanje na študijskih skupinah 
2. Novi pristopi na področju športa otrok in mladine (seminar) 

3.  

8. Darinka Livk 1. izpopolnjevanje na študijskih skupinah 
2. Varna priprava hrane 

3.  

9. Nada Jazbec 1. izpopolnjevanje na študijskih skupinah 
2. Papir, voščenke, tempere, vodenke 

3.  

10. Ruda Buršič  
Sršan 

1. eTwinning od A do Ţ (avgust) 
2. Izpopolnjevanja na študijskih skupinah 
3. OUP konferenca (december) 

4.  

11. Ana Verhovšek 1. Izpopolnjevanje na študijskih skupinah. 
 

 

12. Mateja Kocjan 1. eTwinning od A do Ţ  
2. Študijske skupine 

3.  

 
Izobraţevanje tehničnih in drugih strokovnih delavcev na šoli bo potekalo v skladu z 
zahtevami področne zakonodaje, varnosti pri delu, higiene in drugimi aktualnimi temami. 
Izobraţevanje ravnateljice 
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 sklici ravnateljev s strani MIZŠ 
 sklici ravnateljev s strani ZRSŠ Novo mesto 
 vsakoletni posveti ravnateljev v Portoroţu 
 seminar s področja vodenja v organizaciji Šole za ravnatelje 
 izobraţevanje s področja aktualnih sprememb v zakonodaji 

Realizacija individualnih izobraţevanj je odvisna od sredstev, ki bodo na razpolago. 
 

XI. PROGRAM DELA IN SODELOVANJA S STARŠI 
 

Predvideni datumi govorilnih ur in roditeljskih sestankov 

skupni roditeljski sestanek 11.9.2018 
29.1.2019 

ob 15.30 

govorilne ure 23.10.2018 
27.11.2018 
18.12.2018 
26.2.2019 
26.3.2919 
23.4.2019 
28.5.2019 
24.6.2019 

ob 14.30 

 
Govorilne ure so namenjene pogovoru staršev z vsemi učitelji na šoli, ne le z razrednikom. 
Razrednik starše informira o učnem uspehu in vedenju učenca. Skupaj poiščeta ukrepe za 
morebitno izboljšanje le teh oziroma razjasnita zadeve pomembne za razumevanje učenčeve 
situacije. Na govorilno uro je lahko povabljen tudi učenec oziroma drugi učitelj. 
  
Pogovorna ura  s starši v dopoldanskem času. 
Starši se za sestanek v dopoldanskem času predhodno dogovorijo z učiteljem. 

Strokovni delavec Čas 

Tominc Dragan torek: 11.15 do 12.00 

Darinka Livk četrtek : 10.30 do 11.15 

Helena Hribar sreda, 11.20- 12.05 

Nada Jazbec ponedeljek, 12.20 - 13.05 

Majda P. Repovţ ponedeljek, 10.30 - 11.15 
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Mateja Mandl ponedeljek, 9.25 - 10.10 

Joţica Pelko Ponedeljek, 10.30 - 11.15 

Alja Felser Sreda: 9.25 - 10.10 

Slavica Pungerčar Četrtek,  10.30 - 11.15 

Gordana Bregar sreda, 11. 20 - 12. 05 

Tina Ţnidaršič petek, 10.30 - 11.15 

Ruda Buršič Sršan torek, 08.35 -09.20 

Mateja Kocjan Sreda, 10.30 - 11.15 

 
Roditeljski sestanek je sklican najmanj dvakrat letno. Starše obveščamo o vzgojno 
izobraţevalnih temah, organiziramo predavanja in se seznanjamo z njihovimi predlogi, 
mnenji. Razredniki glede na potrebe oddelčne skupnosti skličejo tematske sestanke. O 
roditeljskih sestankih se vodijo zapisniki, o posebnih  pobudah in predlogih se obvesti 
ravnateljico. 
Ostale oblike dela s starši 

o prireditev za starše učencev od 1. do 5. razreda 
o tematski sestanki (pred odhodi v ŢVN..) 
o karierna orientacija za učence zadnje triade 

 

XII. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 Sodelovanje s sosednjimi šolami na kulturnem in športnem področju, 
 Sodelovanje s srednjimi šolami - dnevi dejavnosti, na srednjih šolah, udeleţba na 

delavnicah za nadarjene učence, dnevi odprtih vrat v sklopu poklicne orientacije. 
 Sprejemanje dijakov in študentov na obvezno prakso - s srednjimi šolami in 

univerzami imamo sklenjene sporazume o sprejemu dijakov in študentov na praktični 
del usposabljanja, volontersko pripravništvo… 

 Z Zavodom za šolstvo bomo sodelovali preko študijskih skupin in seminarjev, ki jih bo 
organiziral Zavod, oziroma na posameznih področjih npr. s strokovnimi delavci s 
področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebi. 

 Sodelovanje z organizacijami in društvi v kraju in občini ter širše. V skladu z LDN  
šole in v vsakodnevnem vzgojno izobraţevalnem delu bomo poudarjali pripadnost 
domači skupnosti in ekološko naravnanost mladih v lastnem okolju ter uveljavljanje 
trajnostnega razvoja. Tesne stike bomo krepili z društvi, ki v svoje vrste vključujejo 
šolsko mladino. 

 sodelovali bomo pri pripravi proslav in prireditev v kraju. 

 

XIII. DELO SVETA ZAVODA IN SVETA STARŠEV 
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Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, pedagoških in drugih strokovnih 
delavcev zavoda in predstavniki staršev. 
Svet sprejema Letni delovni načrt in poročilo o njegovem uresničevanju ter odloča o 
zadevah, ki so ki so zapisane v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja. 
Sestava sveta: 
predstavniki ustanoviteljice: 
Ivan Orešnik, Petra Majcen, Danica Kramţar 
predstavniki staršev: 
Katja Ţičkar, Simon Marolt, Iris Majcen Aupič 
Predstavniki zavoda: 
Joţica Pelko (predsednica Sveta zavoda), Gordana Bregar, Helena Hribar, Mateja Kocjan, 
Tatjana Zupan 
 
Svet staršev 
je oblika vključevanja staršev v ţivljenje in delo šole ter uvajanje njihovega vpliva na ţivljenje 
in delo šole. Člane Sveta in njihove namestnike izvolijo starši na prvem roditeljskem 
sestanku v šolskem letu. Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat na leto. Svet bo 
obravnaval Letni delovni načrt, učno vzgojne uspehe, vsebine roditeljskih sestankov in 
govorilnih ur. Skrbel bo za povezovanje šole z okoljem, v katerem šola deluje. 
Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2018/19: Vrtec skupina Sončki Maja Skoporec, 
skupina Račke Petra Jazbec, 1. razred  Bojana Erman, 2. razred Simon Marolt, 3. razred 
Katja Ţičkar, 4. razred Marjetka Vozelj 5.razred Mojca Šev. 6. razred Suzana Krajnc, 7. 
razred Enver Gashi, 8. in 9. razred Janez Ţganjar.  
  

XIV. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE 
Realizacijo obdobnih delovnih načrtov bomo spremljali na pedagoških konferencah. Po 
potrebi bomo v LDN vnašali tudi spremembe, ki jih ob začetku šolskega leta ni bilo mogoče 
predvideti. Dokumentacijo o tem predstavljajo zapisniki pedagoških konferenc. 
Ob koncu ocenjevalnih obdobij bomo razpravljali o realizaciji LDN na pedagoški konferenci, 
na Svetu zavoda in Svetu staršev. 
Zaključno poročilo o realizaciji LDN šole bomo sestavili v mesecu juniju in ga obravnavali na 
pedagoški konferenci, Svetu zavoda in Svetu staršev ga bomo predstavili v septembru 2019. 
 

XV. INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT 
Vsak pedagoški delavec sestavi na podlagi LDN šole svoj letni delovni načrt za vzgojno 
izobraţevalno delo. 

 

XVI. POSEBNA DOLOČILA 
Sestavni del letnega delovnega načrta so: 

 letni delovni načrt delavca 
 delovni načrt razrednikov, vodij strokovnih aktivov, mentorjev interesnih dejavnosti 
 urnik dopolnilnega in dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, dopoldanskih govorilnih 

in svetovalnih ur 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 je bil: 

 obravnavan na pedagoški konferenci 29. 8. 2018 
 obravnavan na  Svetu staršev  ___________ 
 sprejet  na Svetu zavoda _____________ 

  

  

  

  

  
Predsednica Sveta zavoda 

Joţica Pelko 
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