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1. UVOD
Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim šola določi vsebino, obseg in razporeditev
vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom ter učnim načrtom in obseg,
vsebino ter razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih bo šola izvajala v tem šolskem
letu.
S tem dokumentom se določi delo, obseg, aktivnosti vseh strokovnih delavcev, 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 izobraževalnimi, raziskovalnimi institucijami, posvetovalnicami oziroma
svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, ki so potrebne za
uresničitev programa osnovne šole.
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je pripravljen v skladu z: Zakonom o osnovni šoli
(Ur. l. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L), Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 10/07 , 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj) in drugimi
dokumenti, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje dela v osnovni šoli.
Razprava o osnutku LDN je na sejah učiteljskega zbora stekla že ob koncu šol. l. 2020/21; v
juniju 2021 je učiteljski zbor sprejel predlog razporeditve dela in posebnih prednostnih
opredelitev za delo v prihodnjem šolskem letu, ki ga je potem dokončno potrdil na pedagoški
konferenci v septembru – 6. 9. 2021 za šolsko leto 2021/2022.
LDN je sprejet v tekstualni obliki, obliki tabel, ima pa tudi vrsto prilog; nekatere so priložene,
druge se hranijo v dokumentaciji šole. Najpomembnejše priloge so letne delovne priprave vseh
strokovnih delavcev za pouk predmetov po razredih, za dodatni in dopolnilni pouk, za delo z
oddelčno skupnostjo in interesne dejavnosti ter drugo vzgojno izobraževalno delo (ure dodatne
strokovne pomoči, individualnih in skupinskih oblik pomoči …) in se hranijo v letnem arhivu
šole.
Spremembe LDN med letom so možne iz različnih razlogov: organizacijske spremembe,
kadrovske spremembe, nove naloge zaradi aktualnih usmeritev MIZŠ, ZRSŠ; ustanovitelja šole
– Mestne Občine Maribor itd.

2. TEMELJNE PREDNOSTNE NALOGE
Šola si bo prizadevala doseči temeljne prednostne naloge vzgoje in izobraževanja:
! z zagotavljanjem stalnega strokovnega izpopolnjevanja vsem strokovnim delavcem,
! z razvijanjem sposobnosti za razumevanje in izražanje v maternem jeziku,
! s pridobivanjem splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno
soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja,
! z omogočanjem osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi
razvoja,
! z razvijanjem in ohranjanjem lastne kulturne tradicije in seznanjanjem z drugimi kulturami in
civilizacijami,
! z vzgajanjem za medsebojno strpnost s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s
tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
! z razvijanjem nadarjenosti, umetniškega doživljanja in izražanja,
! z oblikovanjem in spodbujanjem zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do zdravega
okolja.
Šola – učiteljski zbor, starši, učenci in vsi zaposleni sledimo dolgoročnim ciljem, ki predstavljajo tudi
vizijo šole:
“Spoštovanje,
Znanje,
Odgovornost
naše so vrednote, skupaj delamo zanje.”

3. PREDSTAVITEV PROJEKTOV

3.1 Maistrov projektni teden

Šolski projekt je namenjen varovanju kulturne dediščine, negovanju tradicije in ohranjanju
spomina na generala Maistra in njegove borce.
Učenci bodo v šolskem letu 2021/2022 v mesecu novembru s projektnim delom pri pouku
slovenščine, zgodovine in likovne vzgoje ter ŠSU obnavljali in poglabljali znanje o generalu
Maistru – pesniku, vojaku in bibliofilu. Obiskali bodo njegov grob, si ogledali spominska
obeležja v Mariboru, brali in ilustrirali njegove pesmi ter obiskali njegovo knjižnico. Projekt
bo zajel vse učence šole, posebej pa bo nagovarjal učence zadnjega VIO.
Projektni teden bomo zaključili s prireditvijo ob spominskem dnevu Rudolfa Maistra.
Koordinatorice projekta so Alenka Fingušt, Klara Napast in Mateja Barbarič.

3.2 Projekt Erasmus+ Healthy Styles - Pathways for Life

Projekt Erasmus+ z naslovom Healthy Styles - Pathways for Life se je podaljšal do 31. 8.
2022. V projektu sodelujejo zraven naše šole še šole iz Italije, Španije, Latvije ter Grčije. Kot
govori že sam naslov, bomo namenili čas raziskovanju poti, ki vodijo do zdravega življenja v
zdravem okolju. Projekt vsebuje mobilnosti učiteljev ter učencev ter aktivnosti, ki bodo
potekale na šoli. Namen je vključiti čim večje število učencev, učiteljev ter staršev, da bomo
danes naredili največ za zdrav jutri.
V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo mobilnost učencev v Latvijo v mesecu maju, obisk
učencev, ki jih bomo meseca marca gostili v Sloveniji, ter mobilnost učiteljev meseca avgusta
v Grčijo. V tem času bomo izvedli tudi virtualno mobilnost. Prav tako se načrtuje veliko
dejavnosti, povezanih z nosilno temo, ki bodo namenjene učencem naše šole.
Koordinatorici projekta sta Natalija Augustinovič ter Alenka Fingušt.

3.3 Projekt šolske in vrstniške mediacije

Glavni cilji projekta Šolska in vrstniška mediacija so spodbujanje pozitivne komunikacije,
zmanjševanje nasilja, izrekanja vzgojnih ukrepov, izključitev iz šole ter spodbujanje učencev,
da prevzemajo odgovornost za reševanje svojih konfliktov. Ob tem se učenci učijo aktivno
poslušati, razvijajo veščine kritičnega razmišljanja, učijo se mirnega soočanja z drugačnostjo
ter razlikami in si privzgajajo občutek za pravičnost.
V šolskem letu 2021/2022 bomo izvedli izobraževanje za nove vrstniške mediatorje, izvajali
bomo supervizijska srečanja za šolske mediatorje ter izvajali šolske in vrstniške mediacije. V
projektu sodelujejo Alenka Repnik, Alenka Frangeš, Petra Hernah, Aleksandra Boršič in Tjaša
Lajmsner Paklec. Koordinatorica projekta je Natalija Augustinovič.

3.4 Erasmus+ Boost

Projekt Erasmus+ Boost (Building on Opportunities for Story-Telling - Ustvarjanje priložnosti
za pisanje zgodbic) je zaradi epidemije podaljšan do 30. 6. 2022. V projektu sodelujemo z
dvema šolama z Malte, šolo z Irske, Islandije in Turčije. Glavni koordinator je šola z Malte. V
mesecu oktobru 2021 načrtujemo obisk šole na Islandiji.
Koordinatorici projekta sta Metka Kozar in Mateja Barbarič.

3.5 Projekt NA-MA POTI

Na šoli izvajamo projekt NA-MA POTI, NAravoslovno MAtematična Pismenost,
Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost. Projekt je del operacije Razvoj in udejanjanje
inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc in spada v sklop
Naravoslovna in matematična pismenost – spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja
problemov. Omenjeno operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. V projektu sodelujejo številni konzorcijski partnerji, naša šola v projektu

sodeluje kot implementacijski vzgojno-izobraževalni zavod. Glavni cilj projekta je razviti in
preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z
vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu
razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...)
otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol. Koordinatorica projekta na šoli je postala z
januarjem 2021 Bojana Robič.

3.6 Projekt Pasavček

Projekt Pasavček temelji na pozitivni spodbudi za uporabo otroških sedežev med vožnjo v
avtomobilu. V projekt Pasavček »Red je vedno pas pripet« bodo vključeni učenci 1. razredov.
Pod vodstvom učiteljic bodo spoznavali in uresničevali pravilno in dosledno uporabo
varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev. Otroke in odrasle bodo ozavestili o pomenu
uporabe varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev. Projekt bo potekal z uporabo
različnih pristopov in metod dela pri obravnavi teme (npr. likovno ustvarjanje, pogovor, branje,
poslušanje, razlaga, delo na terenu …). Vključeval bo vsebine pri različnih predmetih,
aktivnostih (pri slovenskem jeziku, matematiki, spoznavanju okolja, športni, likovni, glasbeni
vzgoji …). Projekt se bo kontinuirano izvajal dalj časa (v obdobju od oktobra 2021 do aprila
2022). Vključeni bodo tudi starši in policisti. Izpeljani bodo posebni dogodki na temo pripetosti
med vožnjo v osebnih avtomobilih. Pripravila se bo razstava izdelkov.
Koordinator je Marija Leben.

3.7 Teden vseživljenjskega učenja

V mesecu septembru bodo na šoli organizirane prostovoljne delavnice v okviru vseslovenskega
projekta Teden vseživljenjskega učenja. Osnovni namen projekta je opozarjati na
vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih
posameznik v svojem življenju prevzema. V ta namen se bodo na naši šoli razvrstile številne
aktivnosti, ki so namenjene promociji vseživljenjskega učenja. Tako bo tudi naša šola

prispevala pomemben delež k uveljavljanju slogana “Slovenija, učeča se dežela”.
Koordinatorici projekta sta Marija Leben in Katja Viltužnik.

3.8 Mednarodni projekt Vetrnice za mir

V šolskem letu 2021/2022 se bodo učenci 3. in 4. razredov ponovno pridružili mednarodnemu
projektu Vetrnice za mir. S tem projektom opominjamo mlade na svetovni dan miru in
zavedanje, kako pomembno je v sebi vzgajati človeške vrednote. Sajenje vetrnic bo
predvidoma septembra 2021 na Rožnem griču v Mestnem parku.
Koordinatorica na šoli je Mojca Birsa.

3.9 Večer pravljic

Večer pravljic je bralno-ustvarjalen projekt, ki bo izveden v mesecu decembru 2021 in je
namenjen učencem od 1. do 5. razreda. Projekt združuje in povezuje mlade bralce, ki jim je
pomembna družba dobre knjige, ki v branju uživajo in se o prebranih knjigah radi pogovarjajo.
Pravljice nosijo v sebi nekaj čudovitega, čudežnega in prav v tem je njihova čarobnost;
posrkajo nas vase tudi, ko že odrastemo.
Cilji večera pravljic so:
- privzgajati mladim bralcem veselje do branja,
- doživljati branje kot prijetno opravilo, ki omogoča tudi druženje,
- doživeti besedilo, ga začutiti in razumeti njegovo sporočilnost,
- preživeti v šoli drugačne trenutke.
Koordinatorici projekta sta Romana Bračič in Aleksandra Boršič.

3.10 Eko branje za eko življenje

Ekobranje za ekoživljenje je bralno-ustvarjalen projekt, v okviru katerega z branjem na
najučinkovitejši način preko ustvarjalnega mišljenja krepimo ekološko zavest s pomočjo
knjige. Zaradi široke naravnanosti projekt nudi veliko možnosti za kreativnost. Pri projektu gre
za prebiranje literature z različnimi ekološko obarvanimi temami, s katerimi pri učencih
spodbujamo pozitiven odnos do branja, individualno kreativno mišljenje, razvijamo pozitiven
odnos do okolja, spodbujamo različne aktivnosti z ekološkimi vsebinami ter ustvarjanje
konkretnih izdelkov.
Koordinatorica je Aleksandra Boršič.

3.11 Zdrava šola

Naša šola je vključena v slovensko mrežo Zdravih šol. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje
in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je nacionalni
podporni center Zdravih šol.
Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot
zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in
okoljsko) zdravje.
Dejavnosti v okviru projekta bodo potekale skozi celo šolsko leto.
Program zajema celotno šolo, tako učence, učitelje, starše. Vsebine zdravja so vključene v učni
načrt, pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje);
prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje – pravila, klima,
medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti,
razredne ure, tabori …). Upoštevamo tudi načelo spodbujanja k sodelovanju (sodelovanje s
starši, zdravstvenimi in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo, odprtostjo navzven,
povezovanjem z okoljem).
Koordinatorica projekta je Bojana Robič.

3.12 Projekt SKUM

Osnovna šola borcev za severno mejo sodeluje v projektu Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). S projektnimi aktivnostmi udejanjamo
strategijo prožnih oblik učenja kot obliko poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo
obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki bodo tudi z
vključevanjem novih tehnologij, pripomogle k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost,
matematična, naravoslovna, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna
kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri
učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost
odločanja, radovednost, odgovornost.
Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo
pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta SKUM

na didaktični in

organizacijski ravni ter premišljeni rabi IKT. Strategija je vključena v krovne dokumente VIZ.
Strategijo razberemo v viziji VIZ, objavljena je v LDN. O uspešno izvedeni strategiji poročamo
v poročilu o udejanjanju strategije prožnih oblik učenja, ki bo objavljena na spletni strani VIZ.
Projekt SKUM je razvojni projekt, ki se izvaja do junija 2022. Sofinancirata ga Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni skladi. Konzorcij sestavlja 35 partnerjev.
Naša šola je vključena kot implementacijska šola. Namen projekta je razvijati povezave med
vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih
in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok
in mladostnikov. V šolskih in za umetnost avtentičnih okoljih bodo učenci v sodelovanju z
umetniki spodbujeni k doživljanju in spoznavanju raznovrstnih umetniških praks ter izražanju
v umetniških jezikih in preko njih.
V projektu sodelujejo učenci in učiteljice 1. VIO. V tem šolskem letu bomo v okviru ur pouka,
v daljšem časovnem obdobju, izvedli aktivnosti z umetniki v 1. in 2. razredu.
Koordinatorici projekta na šoli sta Mateja Draškovič in Katja Viltužnik.

3.13 Projekt Little Big Enterpreneurs

Projekt se izvaja od šolskega leta 2020 do 2023. Projekt je mednarodni in vanj so poleg
Slovenije vključene še Portugalska, Grčija in Estonija. Namen projekta je ustvariti računalniško
igro, ki spodbuja podjetništvo. Igro bodo razvijali Portugalci, naloga osnovnih šol (Slovenije,
Estonije) bo preizkušanje računalniških iger in podajanje povratne informacije. Prav tako bo v
letošnjem šolskem letu potekala mobilnost učiteljev v Estonijo in na Portugalsko. V projekt
bodo vključeni učenci od 2. do 5. razreda.
Koordinatorji projekta na šoli so: Alenka Frangeš, Denis Kokol, mag. Lučka Lazarev Šerbec.

3.14 Kulturni dnevnik
Petošolci bodo sodelovali pri projektu Kulturni dnevnik, s katerim jim bomo omogočili obisk
kulturnih ustanov in spoznavanje kulturnih poklicev. Kulturni dnevnik je projekt, ki želi
vzpodbuditi osnovnošolsko mladino k lastnemu ustvarjanju. Skozi brezplačne obiske
kulturnih ustanov, doživetje kulturnih dogodkov, srečanja in pogovore z ustvarjalci in
umetniki želimo učencem omogočiti, da bolje spoznajo poklice v kulturi, procese nastajanja
predstav, delovanje in zgradbo kulturne ustanove. Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna
vzgoja, katere pomemben del in eden od temeljnih ciljev je vzgajanje kritičnega in
občutljivega gledalca, poslušalca. Program Kulturnega dnevnika predvideva brezplačen obisk
sedmih različnih prireditev in kulturnih ustanov od oktobra 2020 do aprila 2021 in zaključno
prireditev konec maja.
Koordinatorica projekta na šoli je Danica Kladošek

3.15 Bistro glavo varuje čelada

S prometnim krožkom bomo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Mestne občine Maribor, ki v mesecu aprilu načrtuje izvedbo vzgojno-preventivne akcije Bistro

glavo varuje čelada. Z omenjeno akcijo želimo predstaviti koristnost in uporabnost kolesarskih
čelad za otroke in odrasle ter opozoriti na varnost kolesarjev v prometu.
Mentorica prometnega krožka je Danica Kladošek.

3.16 Drugače na pot – v šolo s kolesom

Z učenci prometnega krožka se bomo udeležili vzgojno-preventivne akcije Drugače na pot – v
šolo s kolesom v času tedna mobilnosti v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Z akcijo želimo zmanjšati potrebo po vsakodnevni uporabi avtomobila,
vplivati na prometne navade mladih in jih spodbuditi k uporabi alternativnih prevoznih
sredstev, predstaviti varne kolesarske poti in izpeljati učno uro varnega kolesarjenja po mestnih
prometnicah. Mentorica prometnega krožka je Danica Kladošek.
3.17 Ekošola
Učenci bodo znotraj programa Ekošola v šolskem letu 2021/22 uresničevali naslednje cilje:
-

razvijali pozitiven odnos do okolja,

-

razvijali okoljsko odgovornost,

-

spoznavali učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija),

-

povezovali okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi ...

Cilje ekošole se bodo uresničevali preko nekaterih projektov in številnih aktivnosti, ki jih bo
ekoakcijski odbor načrtoval po Konferenci koordinatorjev programa Ekošola.
Organizirani bosta dve zbiralni akciji odpadnega papirja.
Koordinatorici projekta sta Svetlana Nikolič in Anja Pušnik.
3.18 Žogarija
Sodelovali bomo v mednarodnem projektu ŽOGARIJA. Namen in cilj Žogarije je preko
športa in spremljajočih dejavnosti krepiti povezovanje, prijateljstvo in sožitje med mladimi
narodi. Žogarija predstavlja športno druženje, gibanje in zabavo mladih. Vsebine in namen

Žogarije so tudi razvijanje in spodbujanje strpnosti, fair play-a v igrah z žogo, nastopih
navijaških skupin, druženje in zabavo s pevskimi in plesnimi nastopi, ustvarjanje v ustvarjalnih
delavnicah, osveščanje in pomen zdrave prehrane in ekološko osveščanje v smislu ohranjanja
narave. V projektu sodelujejo učenci od sedmega do enajstega leta starosti. Koordinatorica na
šoli je Petra Hernah. Preberi več
3.19 Dvig digitalnega opismenjevanja

Projekt je namenjen razvijanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uporabo sodobnih
informacijsko-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšanje
digitalnih kompetenc otrok.
Razvojni tim sestavljajo: Sergej Pukšič, dr. Gregor Škratek, Urška Lukovnjak, Svetlana
Nikolič.

3.20 Projekt Arnes - ReactEU - IKT za VIZ
Gre za sofinanciranje programa IKT tehnologije za OŠ borcev za severno mejo s strani MIZŠ
in Arnes-a v višini 18.701,58 eur. Polovica zneska je namenjena nabavi prenosnih
računalnikov.
Koordinatorja na šoli sta ravnateljica, mag. Lučka Lazarev Šerbec in Sergej Pukšič.

4. PREDSTAVITEV TEKMOVANJ

4.1 Cankarjevo tekmovanje

Cankarjevo tekmovanje letos nosi naslov Vedre bližine med nami. Učenci bodo brali naslednje
literarne predloge:
- 4. in 5. r.: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka;
- 6. in 7. r: Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke;
- 8. in 9. r.: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko);
Janja Vidmar: Elvis škorc, genialni štor (državno).
Šolsko tekmovanje bo predvidoma 9. novembra, območno 9. decembra in državno 12.
februarja 2022.
Koordinatorica šolskega tekmovanja na šoli je Mateja Barbarič.

4.2 Tekmovanje iz nemške bralne značke - Epi Lesepreis
Učenci, ki obiskujejo različne oblike pouka nemškega jezika, kot so fakultativni pouk od 4. 6. r., NI 1 - 3, bodo tudi v tem šol. l. lahko sodelovali v tekmovanju za nemško bralno značko.
Cilj bralne značke je spodbujati učence k branju tuje literature, k urjenju v bralnem
razumevanju in poglabljanju besednega zaklada ter spoznavanju kulture nemško govorečih
dežel. Mentorice tem učencem bodo: Mateja Barbarič, Metka Kozar in Maruška Vekjet.
Datumi tekmovanj in literatura bodo objavljeni naknadno.
4.3 Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred
Devetošolci bodo tekmovali iz znanja angleščine, ki je namenjeno preverjanju širšega znanja
angleškega jezika s cilji: širjenje in poglabljanje znanja angleščine, motivacija za nadaljnje
poglabljanje znanja angleščine, popularizacija angleščine in njene praktične uporabe,
medpredmetno povezovanje in primerjanje znanja angleščine med učenci iz vse Slovenije.

Šolsko tekmovanje ni vezano na literarno predlogo, za sodelovanje na območnem in državnem
nivoju pa morajo učenci prebrati knjigo pisatelja Johna Greena Turtles All the Way Down.
Šolsko tekmovanje bo 11. 11. 2021, državno pa 16. 3. 2022.
Mentorica je Metka Kozar.

4.4 Tekmovanje iz angleščine za 8. razrede

Tekmovanje iz angleščine za osmošolce je namenjeno preverjanju širšega znanja iz angleščine,
ki je namenjeno preverjanju širšega znanja angleškega jezika s cilji: širjenje in poglabljanje
znanja angleščine, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja angleščine, popularizacija
angleščine in njene praktične uporabe, medpredmetno povezovanje in primerjanje znanja
angleščine med učenci iz vse Slovenije. Tekmovanje ni vezano na literarno predlogo.
Šolsko tekmovanje bo 11. 11. 2021, državno pa 16. 3. 2022.
Mentorica je Nevenka Petrič.

4.5 Tekmovanje iz angleške bralne značke
Angleška bralna značka Epi Reading Badge je namenjena učencem, ki želijo izpopolniti
znanje angleškega jezika. Sodelujejo lahko učenci od 3. do 9. razreda. Cilj bralne značke je
spodbujati učence k branju tuje literature, hkrati se urijo v bralnem razumevanju in širijo
besedni zaklad ter spoznavajo tudi angleško kulturo. Tekmovanje bo potekalo v mesecu marcu
2022. Mentorice bralne značke so Metka Kozar, Nevenka Pilih, Svetlana Nikolić in Maruška
Vekjet.

4.6 Tekmovanje v znanju iz nemškega jezika
Tekmovanje iz znanja nemščine je namenjeno učencem 8. in 9. razreda, ki na šoli obiskujejo
izbirni predmet nemščina, pa tudi tistim, ki se učijo nemščino izven šole, in se želijo preizkusiti
v znanju. Razpisuje ga Zavod RS za šolstvo. Šolsko tekmovanje bo potekalo 18. 11. 2021 na
naši šoli. Državno tekmovanje bo potekalo 23. 3. 2022. Državno tekmovanje se za 9. razred

navezuje na knjižno predlogo Stefanie Höfler: Mein Sommer mit Mucks, v 8. razredu pa knjižne
predloge ni. Mentorica učencem 8. razreda in 9. razreda je Anja Rajh.

4.7 Cankarjevo tekmovanje - Mehurčki 1. VIO
Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala
naslov tekmovanja VEDRE BLIŽINE MED NAMI in izbrala besedila za šolsko leto
2021/2022 v tekmovanju Mehurčki:
1. razred: Saša Vegri: Jure kvak kvak
2. in 3. razred: Andrej Skubic: Babi nima več telefona
Tekmovanje bo marca 2022. Natančni datum bo izbran kasneje.
Koordinatorica tekmovanja je Mojca Birsa.

4.8 Tekmovanje iz fizike
Želimo in upamo, da bo naslednje šolsko leto takšno, da se bodo učenci lahko pripravljali in se
udeležili tekmovanja za Stefanovo priznanje iz fizike. V okviru pripravljanja nadarjenih učenk
in učencev za poglobljeno znanje fizike, bomo skušali doseči čim več.
Priprave in tekmovanje na nivoju šole bo organiziral Vladimir Širec.

4.9 Tekmovanje v modelarstvu
Naši učenci se bodo tega tekmovanja udeležili, če bo možno organizirati modelarski krožek v
zadostni količini ur, saj zadnji dve leti zaradi znanih težav to ni bilo možno.
Z učenci bo delal in jih pripravljal Vladimir Širec.

4.10 Tekmovanje iz zgodovine
Tudi v šolskem letu 2021/22 Zavod za šolstvo Republike Slovenije razpisuje selekcijsko
tekmovanje iz zgodovine za učence 8. in 9. razredov. Tema letošnjega tekmovanja nosi naslov
Rimski vsakdan na slovenskih tleh. Tekmovanje bo potekalo na dveh stopnjah - šolsko, 7. 12.
2021 in državno, 10. 3. 2021. Želimo si, da bi se z učenci lahko pripravljali v šolskem prostoru
in prav tam pisali tekmovalne pole ter s tem omogočili dobre in objektivne rezultate za vse
tekmovalce/-ke.
Učencem bo mentorica Breda Gaber Pavlović.

4.11. Tekmovanje iz znanja geografije

Tema tekmovanja zajema naslov Gore Slovenije in sveta.
Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter
terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna
geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C
(terenski del tekmovanja).
Tekmovanje poteka na dveh ravneh:
Raven A - 8. in 9. razred
Raven B - 6. in 7. razred
Tekmovanje bo izvedeno:
* šolska raven tekmovanja: torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri,
* državna raven tekmovanja: sobota, 2. 4. 2022, ob 10. uri.
Mentorica tekmovanja je Maja Pečnik.

4.12. Tekmovanje iz znanja prve pomoči

Tekmovanje iz znanja prve pomoči bo potekalo predvidoma konec marca. Ekipo bo sestavljalo
6 učencev, ki bodo obiskovali interesno dejavnost prva pomoč. Na tekmovanju bodo učenci
predstavili osnovno znanje iz prve pomoči, tako teoretično kot tudi praktično.
Mentorica je Alenka Frangeš.

4.13 Ekokviz

Tekmovanje organizira Telekom Slovenije za šole, ki so vključene v mrežo Ekošol.
Tekmovanje je ekipno in poteka preko spletnega mesta. Na njem sodelujejo učenci 6., 7. in 8.
razreda.
CILJI:
-

Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in
začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem
oziroma širšem okolju, ponuja narava.

-

S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.

-

Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi
okolici.

-

Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.

TEME za šolsko leto 2021/2022:
-

6., 7. in 8. razred: BIOTSKA PESTROST (Letošnji strateški plan FEE je GAIA 20:30
– biotska pestrost, zato naj bi vsi sodelujoči prebrali to gradivo)

-

6. razred: GOZD IN GOZDARSTVO V SLOVENIJI

-

7. razred: EKOSISTEMI

-

8. razred: VODA

Datum šolskega in državnega tekmovanja:

-

šolsko tekmovanje: 27. januar 2022,

-

državno tekmovanje: marec 2022

Mentorica na šoli je Maja Pečnik.

4.14 Vesela šola

V znanju Vesele šole se preizkušajo učenci od četrtega do devetega razreda. Namen
tekmovanja je širjenje splošnega znanja. S sodelovanjem na tekmovanju učenci spoznavajo
različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Pri pripravah nanj
so učencem v pomoč spletni kvizi in veselošolske teme v mesečni reviji PIL. Šolsko
tekmovanje bo 9. marca, državno pa 13. aprila 2022.
Mentorica učencem od 4. do 6. razreda bo Višnja Jančec, učencem od 7. do 9. razreda pa Urška
Lukovnjak.

4.15 Otroška varnostna olimpijada

Na Otroški varnostni olimpijadi, ki jo organizira Policijska uprava Maribor, bo sodelovalo 10
učencev iz četrtega razreda. Pomerili se bodo v štirih različnih igrah (teoretični del, vožnja s
kolesom po poligonu, sestavljanje logotipov in požarna vaja).
Glavni cilj je usvajanje in ponavljanje znanja o varnosti in samozaščitnem ravnanju.
V mesecu maju se bodo izvedla predtekmovanja na različnih šolah. V sredo, 18. 5. 2022, bo na
OŠ Draga Kobala predtekmovanje, kjer bo sodelovala tudi naša ekipa. Finalna prireditev, kjer
se pomerijo najboljše ekipe, bo predvidoma v četrtek, 26. 5. 2022.
Mentorica bo Višnja Jančec.

5. PREDSTAVITEV NATEČAJEV

5.1 Mladi za napredek Maribora

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo že tradicionalno sodelovali na 39. srečanju Mladi za
napredek Maribora, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Maribor. Namen natečaja je,
da mladi raziskovalci odkrivajo, spoznavajo in širijo svoja spoznanja.

Glavni cilji takšnega raziskovanja so: spodbujati radovednost po novih spoznanjih, aktivno,
samostojno raziskovalno delo, usvajanje zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov ter novih
znanj. Raziskovalne naloge in inovacijske predloge bodo pripravljali predvsem nadarjeni
učenci. Koordinatorica raziskovalne dejavnosti na šoli je Alenka Repnik.

5.2 Kviz o življenju in delu generala Maistra
Muzej NOO in Vojaški muzej kadetnice Rudolfa Maistra v maju vsako leto za osnovnošolce
organizira kviz tekmovanje na imenovano temo. Udeležili se ga bosta dve skupini osmošolcev,
ki se bosta pripravljali pri zgodovinskem krožku.
Vodja je Breda Gaber Pavlovič.

6. PREDSTAVITEV DOGODKOV

6.1 Šolska skupnost
Šolsko skupnost sestavljajo oddelčne skupnosti šole. Cilj šolske skupnosti je, da učenci skupaj
z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev. Šolska
skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje
pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne
akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. V šolskem letu 2021/2022 si
je šolska skupnost zastavila naslednje naloge:
● Spremljanje aktualne problematike, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ipd;
● Zbiranje pripomb in posledično oblikovanje predlogov oddelčnih skupnosti

za

kvalitetnejše delo in počutje učencev.
●

Izvolitev predsednika in podpredsednika šolske skupnosti

● Planiranje dejavnosti ob Tednu otroka
● Priprava predstavnikov oddelčnih skupnosti na temo Otroškega parlamenta, ki jo
predstavijo sošolcem
● Sodelovanje na šolskem in občinskem otroškem parlamentu;
●

Organizacija Valentinove pošte

● Sodelovanje pri dobrodelnih akcijah, npr. zbiranju šolskih potrebščin za učence iz
socialno šibkih družin
● Prispevanje k ohranjanju kulturne dediščine (npr. obisk Maistrovega groba ob
državnem prazniku)
Tema OP tudi v tem šolskem letu ostaja Moja poklicna prihodnost.
Teden otroka bo potekal med 4. in 10. 10. 2021, in sicer pod naslovom Razigran uživaj dan. V
tem času bomo ponudili delavnice in predstavniki ŠS bodo sprejeli prvošolčke v ŠS.
Deveti razred bo v tem tednu obiskal muzej v Melju in si ogledal razstavo Ob 80-letnici
vzpostavitve nacističnih uničevalnih taborišč pri pouku ZGO.
Mentorica šolske skupnosti je Mateja Barbarič.

6.2 Astronomski večer
V jesenskem ali spomladanskem času bomo za nadarjene učence na šoli organizirali
astronomsko-opazovalni večer nočnega neba s teleskopi. Najprej bomo imeli predavanje o
sončnem sistemu in ozvezdju, nato bo sledila delavnica, ki bo vključevala praktični prikaz s
teleskopom in nočno opazovanje neba.
Koordinatorica dejavnosti na šoli je Bojana Robič.

6.3 Lutkovni abonma
Učenci prvega izobraževalnega obdobja bodo imeli lutkovni abonma v Lutkovnem gledališču
Maribor. Predvidene predstave so: Drobtine iz mišje doline, Bimberli in Travniške sanje. Cilji
abonmaja so, da učenci doživljajo in razumejo različne gledališke ali lutkovne predstave,
prepoznavajo značilnosti glavne književne osebe, zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in
druge prvine gledališkega dogodka, ozaveščajo podobnost/različnost gledališkega dogodka in
že znane pravljice, obnavljajo dogajanje, sporočilo povezujejo z lastnimi izkušnjami, govorijo
o tem, kaj jih je v predstavi pritegnilo ali odvrnilo in zakaj.
Koordinatorica lutkovnega abonmaja na šoli je Petra Hernah, sodelovale bodo tudi učiteljice
prvega izobraževalnega obdobja.

7. PREDSTAVITEV PRIREDITEV

7.1 Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Dne 24. 12. 2021 bo potekala prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Spomnili se bomo
dogodkov, ki so vodili v samostojnost naše države, ter se napotili praznikom naproti. Prireditev
bo pripravila Mateja Barbarič z Urško Lukovnjak.

7.2 Prireditev ob dnevu žena

V mesecu marcu bo izpeljana kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu. V
kulturnem programu se bodo z recitali, plesom in pesmijo predstavili učenci od prvega do
petega razreda.
Prireditev bosta koordinirali Mateja Draškovič in Anja Pušnik.

7.3 Zaključna prireditev za predmetno stopnjo
V četrtek, 9. 6. 2022, bo v večnamenskem prostoru šole potekala zaključna prireditev za učence
predmetne stopnje, na kateri bomo predstavili projekte in dosežke letošnjega šolskega leta.
Učencem, ki bodo na različnih tekmovanjih dosegli srebrna in zlata priznanja, bomo le-ta
podelili, predstavili bomo tudi učence, ki bodo osvojili bronasta priznanja in druge dosežke.
Pester kulturni program bodo obogatili glasbeni talenti naše šole. Vodja zaključne prireditve
bo psihologinja Tjaša Lajmsner Paklec.

7.4 Prireditev ob Maistrovem prazniku

Osrednja prireditev v spomin Rudolfu Maistru bo 22. 11. 2021. S kulturnim programom bomo
obeležili spominski dan ter predstavili sadove projektnega dela. Prireditev bo organizirala
Klara Napast.

7.5 Valeta

14. 6. 2022 bo v popoldanskem času potekala valeta za učence 9. razredov. Učenci se bodo
poslovili s kulturnim programom, ki jim ga bo pomagala pripraviti Alenka Fingušt.

7.6 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
7. 2. 2022 bo potekala prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Predstavili bomo učence,
ki s svojim delom in zgledom živijo vrednote OŠ borcev za severno mejo. Ob tej priložnosti
bodo prejeli Prešernove listine. Prireditev bosta pripravili Alenka Fingušt in Mateja Barbarič.

8. PREDSTAVITEV RAZSTAV

8.1 Razstave v šolski avli
Priložnostne razstave v šolski avli so namenjene obeležitvi važnejših spominskih in drugih
datumov ter osebnostim, pomembnim za šolo, Maribor, Slovenijo in svet. Z njimi želimo
ohranjati narodno, kulturno, zgodovinsko identiteto ter jo vključevati v šolski prostor za
učence, zaposlene in priložnostne obiskovalce. Teme razstav so določene na sestankih
zgodovinskega krožka, ki sodeluje pri pripravi.
Mentorica je Breda Gaber Pavlović.

8.2 Stalne šolske razstave
Stalne šolske razstave zajemajo:
- vitrino, posvečeno Rudolfu Maistru,
- razstavo R. Maistra, 10 uokvirjenih otroških plakatov,
- galerijo s 55 likovnimi deli znanih umetnikov.
V likovnem razstavišču šole bomo predstavili dve pregledni razstavi otroških likovnih del:
tematsko razstavo NAŠA ŠOLA v mesecu novembru
(avtoportret učenca) v maju.
Mentorica je Tina Erjavičnik.

in razstavo

MOJA PODOBA

9. POSEBNOSTI ŠOLE
Posebnosti naše šole, ki smo jih dopolnili in ohranili:
-

nadstandard — nemščina v 3., 4., 5. in 6. razredu,

-

nadstandard — računalništvo v 4., 5. in 6. razredu,

-

nadstandard — jezikovne interesne dejavnosti od 1. do 2. razreda (nemščina),

-

jutranje varstvo za učence 2. in 3. razredov sklopu poskusa Rap,

-

jutranje varstvo za učence prvega razreda devetletke od 6.00 do 8.00 ter možnost izbire
zajtrka,

-

nadstandard — plavalni tečaj za učence 1. razreda,

-

vključevanje računalnika kot učnega pripomočka pri učnem procesu od 1. do 9. razreda,

-

vključevanje interaktivne table kot učnega pripomočka,

-

pevski zbor za učence 1. razreda,

-

veliko število različnih interesnih dejavnosti,

-

veliko število športnih interesnih dejavnosti,

-

preizkus plavanja za učence 6. razreda,

-

športno druženje učencev v sklopu poskusa Rap (v sklopu ZRSŠ) - Gibanje ...

-

podaljšano bivanje – dežurstvo do 1630,

-

ohranjanje kulturne dediščine,

-

dvig digitalne kompetence,

-

razvijanje kulturnih dejavnosti: abonma v lutkovnem gledališču,

-

slavnostni zaključek šolanja za učence 9. razreda (v šoli),

-

astronomski vikend,

-

izbor naj učenca/učenke oddelka in šole,

-

podelitev Prešernove listine,

-

izbor naj športnika in naj športnice šole z nagrado prostih vstopnic za športne
dejavnosti,

-

humanitarne akcije.

10. ORGANIZIRANOST VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Pouk se prične ob 820. Ura, ki se po urniku začne ob 730, je namenjena dopolnilnemu pouku,
dodatnemu pouku, nekaterim uram pouka po obveznem predmetniku ter uram izbirnih
predmetov.

REDNA ČASOVNICA POUKA v šolskem letu 2021/2022

1. - 4. r

5. - 9. r

0. ura

7.30 – 8.15

0. ura

7.30 – 8.15

1. ura

8.20 – 9.05

1. ura

8.20 – 9.05

9.05 - 9.20

Rekreativni
odmor

9.05 – 9.25

9.20 -10.05

2. ura

9.25 – 10.10

Rekreativni
odmor

10.05 – 10.25

Malica

10.10 – 10.25

3. ura

10.25 – 11.10

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

4. ura

11.15 – 12.00

5. ura

12.05 – 12.50

5. ura

12.05 – 12.50

6. ura

12.55 – 13.40

6. ura

12.55 – 13.40

Malica

2. ura

Odmor za kosilo 13.40 – 13.55
7. ura

13.55 – 14.40

Odmor za kosilo

13.40 – 13.55

7. ura

13.55 – 14.40

8. ura

14.45 – 15.30

8. ura

14.45 - 15.30

9. ura

15.35 -16.20

9. ura

15.35 -16.20

URNIK OPB

1. ura

12.00 – 12.50

2. ura

12.50 – 13.40

3. ura

13.40 – 14.30

4. ura

14.30 – 15.20

5. ura

15.20 – 16.10

dežurstvo

16.10 - 16.30

Šolski zvonec se nastavi po urniku za 5.-9. razred.

IZREDNA ČASOVNICA – čas korone

1. - 4. r
0. ura
1. ura

7.30 – 8.15
8.20 – 9.05

5. - 9. r
0.ura
1. ura

7.30 – 8.15
8.20 – 9.05

Malica+odmor

9.05 - 9.35

2. ura

9.35 -10.20

2. ura

9.10 – 9.55

Malica+odmor

9.55 – 10.25

3. ura

10.25 – 11.10

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

4. ura

11.15 – 12.00

5. ura

12.05 – 12.50

5. ura

12.05 – 12.50

6. ura

12.55 – 13.40

6. ura

12.55 – 13.40

13.40 – 13.55

Odmor za kosilo

13.40 – 13.55

7. ura

13.55 – 14.40

7. ura

13.55 – 14.40

8. ura

14.45 – 15.30

8. ura

14.45 - 15.30

9. ura

15.35 -16.20

9. ura

15.35 -16.20

Odmor za kosilo

Vsak ponedeljek imajo učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja od 8.30
do 900 razredno uro, strokovni delavci pa imamo od 730 ali 745 strokovni delovni posvet. Učenci
prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja imajo vsak ponedeljek od 820 do 900 dopolnilni
oziroma dodatni pouk.
V vseh razredih bo pouk potekal v dopoldanskem času.

10.1 Šolski okoliš

Sedež Osnovne šole borcev za severno mejo je v mestni četrti Pobrežje v Mariboru, Borcev za
severno mejo 16, Maribor. Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor. Šolski okoliš obsega
območje treh šol.
Učenci prihajajo iz gravitacijskega območja, ki meji na sosednja zavoda OŠ Draga Kobala
in OŠ Toneta Čufarja ter obsega prostor med sosesko Greenwich ter Kosovelovo in Jurančičevo
ulico na vzhodu, Stražunom na jugu ter železnico na zahodni strani. Mestna uprava Mestne
občine Maribor je z odlokom določila vsem trem osnovnim šolam na Pobrežju skupni šolski
okoliš.
V šolskem letu 2021/2022 je v šoli 19 oddelkov, 362 učencev, vsi delajo po programu
devetletne osnovne šole. Življenje in delo šole traja od 600 (jutranje varstvo) do 1630, ko se
končajo interesne dejavnosti ter se zaključijo aktivnosti v oddelkih podaljšanega bivanja. V
OPB je vključenih 188 učencev od prvega do petega razreda.

10.2 Število oddelkov, učencev ter učencev v OPB

Razred

Št.

Št.

Vključenih v

oddelkov

učencev

OPB

1. razred

2

33

31

2. razred

2

39

39

3. razred

3

53

52

4. razred

2

31

24

5. razred

2

36

26

6. razred

2

33

/

7. razred

2

44

/

8. razred

2

45

/

9. razred

2

45

/

Skupaj

19

359

172

10.3 Neobvezni izbirni predmeti

Triada

Predmet

Št. učencev

Št. ur tedensko

1. triada

NIP - Prvi tuji j. - Angleščina

33

4

2. triada

NIP - Šport

74

4

2. triada

NIP - Tehnika

41

3

148

11

Skupaj

10.4 Individualna in skupinska pomoč

Planiran obseg

Planirano

Planirano št. vklj. učencev

pomoči za nadarjene

št. ur /

učence

teden

Lastni delavci

9,50

44

9,5

44

Delavci druge šole
oz. zavoda

Skupaj

10.5 Šolska prehrana

Da/Ne
Ali imate v LDN vključene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane z zdravo prehrano in
Da

dejavnosti, s katerimi boste vzpodbujali zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja?

10.6 Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so del obveznega programa osnovne šole in jih učenec izbere ob koncu
prejšnjega šolskega leta.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov (IP) iz družboslovno-humanističnega
in naravoslovno-tehničnega sklopa.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem
soglašajo starši (ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure izbirnih predmetov;
torej, če izbere nemščino, je to dvourni predmet in zadošča, lahko pa s soglasjem staršev izbere
še en enourni predmet). Učenec izbira po svojih interesih v dogovoru s starši ne glede na sklop.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen
obiskovanja izbirnih predmetov (v celoti ali pa samo eno uro).

Predmet

Učitelj

Št. skupin

Št ur tedensko

Vladimir Širec

1

1

Boštjan Kamenšek

1

2

Kemija v življenju /i/

Bojana Robič

1

1

Likovno snovanje 1 /i/

Tina Erjavičnik

1

1

Multimedia /i/

Sergej Pukšič

1

1

Nemščina I /i/

Metka Kozar

1

2

Nemščina II /i/

Metka Kozar

1

2

Nemščina III /i/

Mateja Barbarič

1

2

Elektrotehnika /i/
Izbrani šport /i/

Obdelava gradiv: les /i/

Vladimir Širec

1

1

Poskusi v kemiji /i/

Bojana Robič

1

1

Računalniška omrežja /i/

Sergej Pukšič

1

2

Sodobna priprava hrane /i/

Tina Erjavičnik

1

1

Šport za sprostitev /i/

Boštjan Kamenšek

1

2

Šport za zdravje /i/

Boštjan Kamenšek

1

2

Urejanje besedil /i/

Sergej Pukšič

1

1

Breda Gaber Pavlovič

1

1

Tina Erjavičnik

1

2

Maja Pečnik

1

1

18

26

Odkrivajmo preteklost mojega
kraja
Načini prehranjevanja
Turistična vzgoja
Skupaj

Soglasje ministrstva za skupine, ki presegajo normativni izračun števila skupin
Število otrok z oprostitvijo od izbirnih predmetov zaradi glasbene šole

0
0

10.7 Jutranje varstvo

V oddelek jutranjega varstva prihaja 30 učencev 1. razreda. Čeprav smo obvezni organizirati
jutranje varstvo le za prvošolce, smo oblikovali tudi nadstandardni RaP oddelek še za učence
2. in 3. razreda. Večina učencev prihaja v šolo peš, vedno več pa jih v šolo pripeljejo starši.
Okolje, iz katerega prihajajo učenci, ima značilnosti primestnega naselja, kjer možnosti za
zaposlitev skoraj ni. Zato so starši učencev zaposleni v drugih predelih Maribora in se zelo
zavzemajo za podaljšano bivanje in prehrano otrok v šoli.
Sodelovanje z okoljem je dobro in šola še vedno pomeni središče kulturnega in tudi družbenega
dogajanja. Socialno stanje družin, iz katerih izhajajo naši učenci, se že nekaj let slabša. Zato so
v šoli potrebne razne oblike pomoči, tako učencem kot posredno tudi njihovim staršem:
učbeniki za na klop, subvencioniranje šole v naravi, organiziranje letovanja – skupno z ZPM
in RK.
V šolskem letu 2021/2022 v šoli ponovno gostimo dva oddelka vrtca Pobrežje, in sicer 41 otrok
predšolske skupine.

10.8 Prostorski pogoji

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka in drugih
aktivnosti (dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi), določenih z delovnim načrtom, na
področju šolskega prostora, ki obsega šolski stavbi, dvorišče, šolsko športno igrišče, šolske
zelenice in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer poteka pouk in se izvajajo druge dejavnosti.
V šolskem prostoru veljajo pravila hišnega reda.

10.9 Zunanje površine

Obsežne površine šolskega zemljišča so namenjenega športni vzgoji in rekreaciji. Imamo štiri
asfaltirana igrišča za rokomet, košarko, odbojko in nogomet. Vzhodno od telovadnice je
ograjeno otroško igrišče, ki smo ga in ga še bomo opremljali z igrali. Po dogovoru z NK
Pobrežje so si nogometaši na lastne stroške uredili pomožno igrišče za vadbo na šolskem
zemljišču, ki sega do nasipa ob hitri cesti. Seveda ostaja to zemljišče v lasti šole.
Ob šoli je tudi velik park dreves ter okrasnega grmovja, ki ga redno urejamo in širimo.
Razširjena cesta s povečanim prometom vpliva na šolsko delo. Zato je potrebna celoletna skrb
za varnost učencev.

10.10 Notranji prostori

Učilnice
V šoli je 11 matičnih učilnic za I. in II. vzgojno-izobraževalno obdobje in 16 namenskih učilnic
za 6. razred ter III. vzgojno-izobraževalno obdobje. Sodobno je opremljena računalniška
učilnica za izvajanje RO (računalniškega opismenjevanja). Vsi razredi I. vzgojnoizobraževalnega obdobja so lepo in funkcionalno opremljeni in tako ustrezno prirejeni za delo
z najmlajšimi učenci. Ostale učilnice so funkcionalno opremljene, nekatere pa še čakajo na

prenovo. Tla v učilnicah so pokrita s ploščami iz umetne mase. Knjižnica je v celoti
prenovljena, tako tla kot pohištvo.
V večini učilnic sta ena ali dve kinestetični mizi.

Telovadnica
Imamo veliko (469 m2) in malo telovadnico (130 m2). S pregradno zaveso lahko v veliki
uporabljamo dva ločena prostora in je možno v istem času organizirati športno vzgojo za tri
skupine. Stene velike telovadnice so obdane z mehko oblogo. Prenova bi bila potrebna tudi v
drugih prostorih telovadnice (mala telovadnica, prostor za orodje, umivalnici). MOM
predvideva sanacijo v letu 2023.

Knjižnica
V knjižnici so razen knjig dostopni tudi drugi viri informacij. Izposojo in evidenco knjig
opravljata s pomočjo računalnika knjižničarki, ki sta tudi upravljalki učbeniškega sklada.
Letošnje šolsko leto je knjižnica odprla svoja vrata v novi, privlačnejši podobi, s čimer ciljamo
tudi na to, da jo bodo tudi starejši učenci raje obiskovali. Knjižnica je opremljena z
računalnikom, projektorjem, DVD predvajalnikom, televizorjem ter ima dva nova bralna
kotička v podobi dnevne sobe knjižnice. Nov je tudi čitalniški del z 22 sedeži.
Uresničili smo prioritetno nalogo in prešli na Cobiss. Prav tako bomo poskrbeli za nabavo
gradiva, potrebnega za razna tekmovanja ter delno posodobili nabor knjig za domače branje.
Mesečno bomo posodabljali knjižnično zbirko z novostmi v skladu s finančnimi zmožnostmi
šole.
Tekom leta bodo v knjižnici potekale razne dejavnosti, povezane z branjem in kulturo.
Knjižničarki sta Klara Napast in Janja Hleb.

Tehnika in tehnologija
Ena učilnica – delavnica in strojni oddelek ter namenska učilnica za računalništvo predstavljajo
prostore za izvajanje pouka tehnike in tehnologije in izbirnih predmetov tega področja. Po
celotni šoli je speljano računalniško–internetno omrežje, priklopljeni smo na optični kabel, kar
je financiralo MIZŠ, tako da je dostop do interneta mogoč v vseh prostorih šole. Vse učilnice
so opremljene s projektorji (razen učilnica številka 11, ki ima prenosni projektor). Vsaka
učilnica je opremljena s prenosnim računalnikom, za katerega je zadolžen učitelj.

Gibalnica
S pomočjo dobrodelnega združenja Koraki za korakce smo opremili učilnico št. 10, tako
imenovano gibalnico. Ciljno opremljen prostor služi raznovrstnim gibalnim dejavnostim v
smislu specialno-pedagoških, učnih, športnih in interesnih dejavnosti. Prostor je namenjen tudi
aktivnemu preživljanju odmorov. Vse dejavnosti bodo potekale po vnaprej določenem urniku
ter pod vodstvom učiteljev. Cilji dejavnosti v gibalnici so: spodbujanje gibalnega razvoja,
telesnega in duševnega zdravja, spodbujanje in razvijanje psihomotoričnega razvoja otrok,
zmanjševanje hiperaktivnosti, impulzivnosti, agresivnosti, razvijanje senzorične integracije,
razvijanje orientacije, sproščanje in umirjanje otrok, dopolnilna terapija pri premagovanju
specifičnih učnih težav, spodbujanje samozavesti, vztrajnosti, učenje plesa, dopolnjevanje
učnih vsebin pouka …

Kabineti
Kabineti so prostori za shrambo učil in delo učiteljev (13 prostorov).
Soba za mediacijo
V šoli smo uredili sobo za mediacijo, ki je namenjena izvajanju vrstniške in šolske mediacije.

Zbornica
Zbornica je prostor, ki je namenjen učiteljem, da se v prostem času srečujejo in imajo v njem
sestanke.

Večnamenski prostor
Večnamenski prostor uporabljamo vsak dan za jedilnico, priložnostno pa za šolske kulturne in
družabne prireditve. Na hodnikih je šolsko razstavišče, kjer letno organiziramo vsaj tri razstave
likovnih del naših učencev in tudi gostujočih umetnikov. Ta prostor občasno koristi Mestna
četrt Pobrežje za namene družbenega okolja (volišče, proslave).

Šolska kuhinja
Šolska kuhinja je nekoliko pretesna in delno neustrezno opremljena. Osebje kuhinje ima
garderobni prostor za osebna in službena oblačila. V naši kuhinji že osmo leto pripravljamo
kosila tudi za Osnovno šolo Draga Kobala. Do oktobra 2021 pa bomo kuhali še 200 velikih
kosil za OŠ Tabor 1, ki izvaja prenovo kuhinje.
Skupno pripravimo dnevno okoli 10 zajtrkov, 362 malic, več kot 800 kosil in 160 popoldanskih
malic.

Šolska svetovalna služba ter individualna in skupinska pomoč učencem
Socialna delavka opravlja svoje delo v posebnih prostorih, ki so nekoliko odmaknjeni od
osrednjega dela šole.
Psihologinja izvaja delo učitelja za individualno in skupinsko pomoč nadarjenim učencem.
V šoli sta zaposleni tudi pedagoginji in specialna pedagoginja, ki nudita učencem z učnimi
težavami individualno in skupinsko pomoč pri učenju in delata tudi z učenci s posebnimi
potrebami.
Zaradi večjega števila učencev s posebnimi potrebami bomo še naprej sodelovali s Svetovalnim
centrom in njihovim inkluzivnim timom.

Zobna ambulanta
Zobna ambulanta deluje v okviru šole in ima stalnega zobozdravnika in asistentko. Poleg
zdravljenja zob se oba veliko ukvarjata tudi z zobno preventivo. Ambulanta je na voljo otrokom
vsak ponedeljek in torek.

10.11 Prometna varnost

Učenci prihajajo v šolo peš. Na našem gravitacijskem območju učenci niso oddaljeni več kot
4 km od šole.
Problem predstavlja hoja po Črnogorski, Makedonski ulici ter Ulici heroja Vojka, kar pomeni
nevarnost za naše učence. Sedaj izvajajo izgradnjo pločnika po Črnogorski ulici. Varnost naših
učencev ogroža tudi dohod po Mejni ulici, saj je le-ta tudi brez pločnikov.
Mentorica prometno-kolesarskega krožka, Danica Kladošek, bo za letošnje šolsko leto
pripravila nov prometno-varnostni načrt z aplikacijami, ki si jih boste lahko ogledali v šolskih
prostorih. Učence do 7. leta starosti so dolžni pripeljati v šolo in v razred starši oziroma druga
ustrezna oseba. Dejavno se vključujemo v izvajanje aktivnosti Varnost otrok in prometno
vzgojne akcije, ki jih načrtuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike
Slovenije. Za kolesarje so pri šoli postavljena stojala, ki smo jih dobili od komunalne direkcije
MOM. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

MOM predvideva izvedbo

medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu na naši šoli v aprilu 2022.

11. KADROVSKA ZASEDBA

Na šoli imamo preko javnih del zaposlenega informatorja in urejevalca šolskega okolja.

Delovno mesto
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Učitelj v I., II.
vzgojnoizobraževalnem
obdobju

Delavci
mag. Lučka Lazarev Šerbec (svetnica)
Jelka Golob (svetovalka)
Katja Viltužnik
(svetovalka)

Danica Kladošek (svetnica)

Alenka Frangeš
(svetnica)

Anja Pušnik (svetovalka)

Mojca Birsa
(svetovalka)

Marija Leben (svetovalka)

Aleksandra Boršič
(mentorica)

Svetlana Nikolić (svetovalka)

Romana Bračič
(svetovalka)

Maja Prodanovič (svetovalka)

Natalija Čerček
(svetnica)

Višnja Jančec (svetovalka)

Mateja Draškovič
(svetovalka)

Petra Hernah (svetovalka)

Tina Erjavičnik

Denis Kokol

Irena Tarkuš Trikič
(svetnica)

Boštjan Kamenšek (svetnik)

Učitelj v III. vzgojnoizobraževalnem
obdobju

Mateja Barbarič
(svetovalka)

mag. Nina Kolenc (svetnica)

Bojana Robič

Metka Kozar (svetnica)

Alenka Fingušt
(svetnica)

Urška Lukovnjak

Breda Gaber Pavlović
(svetnica)

Klara Napast (svetnica)

Jelka Golob
(svetovalka)

Tina Erjavičnik

Eva Hršak

Maja Pečnik (svetnica)

Nevenka Pilih
(svetovalka)

Alenka Repnik (svetovalka)

Maruška Vekjet
(mentorica)

Vladimir Širec (svetnik)

dr. Gregor Škratek
Zaposleni v projektih

Mihael Kraner –
poskus Rap

Spremljevalci gibalno
oviranega oz.
dolgotrajno bolnega
otroka

Anja Rajh, Dejan Pahole, Mateja Fifer, Janja Hleb, Helena
Ivančič

Specialna pedagoginja

Natalija Augustinovič (svetnica)

Pedagoginji

Sanja Fridau (mentorica), Eva Hršak

Psihologinji

dr. Branka Ribič Hederih (svetnica)
Tjaša Lajmsner Paklec (svetovalka)

Knjižničarki

Janj Hleb
Klara Napast (svetnica)

Računalnikar
Računovodstvo
Tajnica

Sergej Pukšič (mentor)

Center poslovanja
Ivana Lugonjić

Hišnik - kurjač

Boris Šiker

Kuhar/kuharica

Marjetka Bjelčević

Senada Dulić

Ljubica Bukovec MIZŠ

Silva Ornik

Dušanka Kolarič
Gorazd Zagoranski
Marko Arnuš
Organizator šolske
prehrane
Čistilka

Saška Jelen

Anela Krajinić - 50%

Hanka Mulaj
Munira Kostjerevac – 75 % in
25% vrtec Pobrežje

Helena Jenuš

Mira Tomič

Milica Zečevič -50%

Ljubica Kolar - 50%

JD - Informator

Zikret Selimović

JD - Urejevalec
okolja

Matjaž Ploj

Učitelj za delo z
Romi

Urška Lukovnjak

12. OSNOVNI PODATKI O UČENCIH

V šolskem letu 2021/2022 obiskuje šolo 361 učencev.
Oddelki v šolskem letu 2021/2022:

Raven izobraževanja

Število oddelkov

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

7

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

6

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

6

Oddelki podaljšanega bivanja

4,56

Jutranje varstvo 1. razred

1

V oddelke podaljšanega bivanja je skupaj vključenih 172 otrok. V času od 1200 do 1520
organiziramo sedem skupin, tako da je delo v OPB znosno. Po 1520 skupine združujemo
v manjše do 1630 ure.

Jutranje varstvo:
Oddelki jutranjega varstva
1. skupina

Vključeni učenci (razred)
1. a, 1. b

Število učencev
15+15

Skupaj:

30

13. VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO–
IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU S PREDMETNIKOM IN
UČNIM NAČRTOM
13.1 Šolski koledar
ŠOLSKI KOLEDAR ZA OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

OCENJEVALNI OBDOBJI
1. ocenjevalno obdobje:
1. september 2021 - 31. januar 2022
2. ocenjevalno obdobje:
1. februar 2022 - 15. junij 2022 (9. razred)
1. februar 2022 - 24. junij 2022 (1. – 8. razred)
POČITNICE
jesenske počitnice: 25. oktober 2021 - 1. november 2022
novoletne počitnice: 25. december 2021 - 1. januar 2022
zimske počitnice:
28. februar 2022 – 4. marec 2022
prvomajske počitnice: 27. april 2022 - 2. maj 2022
poletne počitnice:
25. junij 2022 - 31. avgust 2022
PRAZNIKI (POUKA PROSTI DNEVI)
dan reformacije:
nedelja, 31. oktober 2021
dan spomina na mrtve:
ponedeljek, 1. november 2021
božič:
sobota, 25. december 2021
dan samostojnosti in enotnosti:
nedelja, 26. december 2021
novo leto:
sobota, 1. januar - nedelja, 2. januar 2022
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: torek, 8. februar 2022
velikonočni ponedeljek:
18. april 2022
dan upora proti okupatorju:
sreda, 27. april 2022
praznik dela:
nedelja, 1. maj 2022 - ponedeljek, 2. maj 2022
dan državnosti:
sobota, 25. junij 2022
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
petek, 11. februar 2022 in sobota, 12. februar 2022

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Učenci ob koncu 6. razreda pišejo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine,
matematike in angleščine, ob koncu 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tretjega
predmeta, ki bo objavljen naknadno.

1. september 2021, sreda
30. november 2021, torek
4. maj 2022, sreda
6. maj 2022, petek
10. maj 2022, torek
31. maj 2022, torek

1. junij 2022, sreda
2. junij 2022, četrtek
7. junij 2022, torek

8. junij 2022, sreda
9. junij 2022, četrtek

15. junij 2022, sreda

24. junij 2022, petek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz
katerega se bo na posamezni OŠ preverjalo znanje učencev 9.
razreda z NPZ.
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda,
ki bodo opravljali NPZ
NPZ SLJ – 6. in 9. razred.
NPZ MAT – 6. in 9. razred.
NPZ tretji predmet – 9. razred
NPZ TJA – 6. razred.
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev
pri NPZ v 9. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri
NPZ v 6. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
učencev v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
preizkuse v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 9. razreda.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
učencev 6. razreda.
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. 6. - 29. 6. 2022
27. 6. - 8. 7. 2022
18. 8. - 31. 8. 2022

1. rok
1. rok
2. rok

učenci 9. razreda
učenci 1.-8. razreda
učenci 1.-9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. 5. - 15. 6. 2022
3. 5. - 24. 6. 2022
18. 8. - 31. 8. 2022

1. rok
1. rok
2. rok

učenci 9. razreda
učenci 1.-8. razreda
učenci 1.-9. razreda

13.2 Ocenjevalna obdobja

1. ocenjevalno obdobje:

1. september 2021 - 31. januar 2022

2. ocenjevalno obdobje:

1. februar 2022 - 15. junij 2022 (9. razred)
1. februar 2022 - 24. junij 2022 (1. – 8. razred)

13.3 Ocenjevalne konference

1. ocenjevalna konferenca

27. januar 2022 ob 16.00 uri za učence od 1. do 9.
razreda

2. ocenjevalna konferenca

13. junij 2022 ob 7.00 za učence 9. razreda
20. junij 2022 ob 15.00 za učence od 1. do 8. razreda

13.4 Delo učiteljev

Razpored razredništva, pouk, dopolnilni in dodatni pouk:

Učitelj
Maja Prodanovič
Petra Hernah

Razredništvo
1.A

1.A

Poučuje
RP
RP, JV, PB

(druga strokovna
delavka)
Katja Viltužnik
Marija Leben

1.B

1.B

RP
RP, JV, PB

(druga strokovna
delavka)
Anja Pušnik
Denis Kokol

2.B
3.B

RP
RP

Svetlana Nikolić

2.A

RP, TJA (2.A)

Alenka Frangeš

3.C

RP

Mateja Draškovič

3.A

RP

Višnja Jančec

4.A

RP, NAR

Mojca Birsa

4.B

RP, LUM (2.A)

Danica Kladošek

5.A

RP, MAT (6.r), kolesarski krožek

Natalija Čerček

5.B

RP

Mateja Barbarič

7.A

SLJ, TJN-f, NI 3

Boštjan Kamenšek

6.B

Sergej Pukšič
Nevenka Petrič

ŠPO, IZŠ, ŠSP, ŠZZ

RAČ-f, ROM, MME, UBE

7.B

TJA

(sorazredničarka)
Mag. Nina Kolenc
Urška Lukovnjak

8.A

6.A

ŠPO, NIP
GUM, RAP, OPZ MPZ

(sorazredničarka)
Breda Gaber Pavlović

8.B

Tjaša Lajmsner
Paklec

7.A

ZGO, DKE
svetovalna delavka, DSP

(sorazredničarka)
Maja Pečnik
Vladimir Širec

Irena Tarkuš Trikić
Natalija Augustinovič

GEO, PB

9.A

9.B

9.B
(sorazredničarka)

TIT, FIZ, OGL, ELE

BIO, KEM, NAR
DSP, svetovalna delavka

Sanja Fridau

9. A

DSP, svetovalna delavka

(sorazredničarka)
Alenka Repnik

MAT, DOD/DOP MAT

Eva Hršak

Učiteljica DSP, TJA

Metka Kozar

TJA, NI 1, NI 2

Maruška Vekjet

6.A

TJA, TJN-f

Aleksandra Boršič

-

PB

Romana Bračič

-

PB

Tina Erjavičnik

6. B

GOS, SPH, NPH, OPB, LUM, LS

(sorazredničarka)
Alenka Fingušt

7. B

SLJ, DOP/DOD SLJ, NPZ SLJ

Jelka Golob

-

pomočnica ravnateljice, MAT,
DOP/DOD MAT

Janja Hleb

-

Knjižničarka, spremljevalka, PB

dr. Gregor Škratek

-

TIT, NTE, RAČ-f, OPB

Mihael Kraner

-

ŠPO, GIB, RaP

Klara Napast

8. A

SLJ, knjižničarka

(sorazredničarka)
Helena Ivančič

-

spremljevalka, PB

Anja Rajh

Dr. Branka Ribič
Hederih
Bojana Robič

-

spremljevalka, PB, TJN-f

-

nadarjeni

KEM, POK, KVŽ, MAT, DOP/DOD
MAT, laborant

8.B
(sorazredničarka)

13.5 Fleksibilni predmetnik

razred
6. razred

Obvezni predmeti
GOS

7. razred
8. razred

9. razred

LUM

DKE
D
K
E

Izbirni predmeti

BIO

LUM
GEO

LUM

LU
M

SPH

TIT

ŠZZ

MME

ŠSP

IZŠ

ROM

POK

LS
NPH

KVŽ

13.6 Obvezne dejavnosti in predmetnik

DNEVI DEJAVNOSTI:
Tedensko število
ur:

1.
razred

2.
razred

3.
razred

4.
razred

5.
razred

6.
razred

7.
razred

8.
razred

9.
razred

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Število tednov
dejavnosti

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6.
razre
d

7.
razre
d

8.
razre
d

9.
razre
d

2

2

2

0,5

0,5

0,5

Šola v naravi

RAZŠIRJENI PROGRAM:
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Tedensko število
ur:
Prvi tuji jezik

1.
razre
d

2.
razre
d

3.
razre
d

4.
razre
d

5.
razre
d

2

Drugi tuji jezik
Drugi tuji jezik /
umetnost /
računalništvo/špo
rt/tehnika
Individualna in
skupinska pomoč
učencem

0,5

0,5

0,5

2/1

2/1

2/1

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in
dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne
dejavnosti
Podaljšano
bivanje, jutranje
varstvo

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Predmetnik

OBVEZNI PROGRAM:
1.
razred

2.
razred

3.
razred

4.
razred

5.
razred

6.
razred

7. razred

8. razred

9. razred

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

2

2

2

3

4

4

3

3

Tedensko število
ur:

Tuji jezik
Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

2

3

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

1

1

Družba

Domovinska in
državljanska
kultura ter etika
Spoznavanje
okolja

3

3

3

Fizika

2

2

Kemija

2

2

Biologija

1,5

Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika

3

Šport

3

3

3

3

2

3

2

1

1

2

2

2

2/3

2/3

2/3

3

Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo

2

1

1,5

3

3

Izbirni predmeti*
Število predmetov

6

7

7

8

9

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Število ur tedensko

20

23

24

23,5

25,5

25,5

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

Število tednov
pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

Oddelčna skupnost

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

13.7 Interdisciplinarne ekskurzije učencev
Interdisciplinarne ekskurzije učencev bodo v spomladanskem času in bodo enodnevne.
Razredni učiteljski zbori pripravijo vsebinski načrt ekskurzije, ki mora vključevati vsebine, ki
so se obravnavale pri pouku, pomočnica ravnateljice, Jelka Golob, pa organizira izvedbo
ekskurzije. Te bodo po Sloveniji, plačajo jih starši, del sredstev za prevoz pa prispeva
Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Izvedbo ekskurzije dodelimo turističnim agencijam z
ustrezno licenco na podlagi zbranih ponudb.
7. razred izvede svojo interdisciplinarno ekskurzijo v Postojno v času šole v naravi.

1.

Pastirčkov dan (Bistriško Pohorje)

sreda, 15. junij 2022

2.

Podčetrtek, Olimje

četrtek, 16. junij 2022

3.

Ančnikov dan (Bistriško Pohorje)

četrtek, 16. junij 2022

4.

Prekmurje, Vulkanija

četrtek, 16. junij 2022

5.

Ljubljana, Kamnik

četrtek, 16. junij 2022

6.

Koroška in Velenjski rudnik

četrtek, 16. junij 2022

7.

Postojnska jama, Predjamski grad

16. junij 2022

8.

Postojnska jama, Predjamski grad

1. oktober 2021

9.

Bled, Bohinj

8. september 2021

14. PREGLED OBSEGA DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA IN
NADSTANDARDNEGA PROGRAMA

14.1 Nadstandardni program

Dejavnost
Nemščina –

3. razred

Število tednov

Nosilci dejavnosti

35 tednov

Anja Rajh

nadstandard:

Računalništvo

4. razred

Maruška Vekjet

5. razred

Maruška Vekjet

6. razred

Mateja Barbarič

4. razred

35 tednov

dr. Gregor Škratek

–
nadstandard:

5. razred

Sergej Pukšič, dr. Gregor Škratek

6. razred

Sergej Pukšič

Izvajanje

9. razred

2 dni

Boštjan Kamenšek, Alenka

pouka

Maistrov pohod čez

(23.9. – 24.9.

Repnik, Metka Kozar

izbirnih

Pohorje

2021)

predmetov
Jutranje varstvo 1. razred

38 tednov

Marija Leben, Petra Hernah

Pouk nemščine in računalništva (nadstandard) se financira iz občinskih sredstev.
Zimsko šolo v naravi za 5. razred delno sofinancira MŠŠ.
Program šole v naravi za učence 2., 4. ter 7. razreda v celoti krijejo starši, saj sodi v razširjen
program šole. Obstaja tudi možnost subvencioniranja prispevka staršev za šolo v naravi.

Komisija in ravnateljica na podlagi pisne vloge staršev odločita o upravičenosti učenca do
subvencionirane šole v naravi in o odločitvi starše pisno obvestita.
Jutranje varstvo 1. razreda financira Ministrstvo za šolstvo in šport, jutranje varstvo za 2., 3.,
4. in 5. razrede je nadstandardno in ga plačajo starši.

14.2 Šola v naravi
RAZRED
2.

VSEBINA
Kmetija

TERMIN
6.-8. december 2021

KRAJ / UČITELJI
CŠOD Škorpijon
Svetlana Nikolič, Anja
Pušnik, Marija Leben

8.-10. december 2021

CŠOD Škorpijon
Mateja Draškovič,
Alenka Frangeš, Denis
Kokol, Anja Rajh

*3.

Kmetija

4.

Naravoslovna

19.-22. april 2022

CŠOD Štrk
Mojca Birsa, Višnja
Jančec, Mihael Kraner

5.

Alpsko smučanje

7.-11. marec 2022

Ribnica na Pohorju
Danica Kladošek,
Boštjan Kamenšek,
Alenka Frangeš, Petra
Hernah

6.

Alpsko smučanje

20.-24. december 2021

Ribnica na Pohorju
Danica Kladošek,
Boštjan Kamenšek,
Mihael Kraner, Alenka
Repnik

7.

Naravoslovna

30. maj -3. junij 2022

MK Fiesa
Mateja Barbarič, Alenka
Fingušt, Mihael Kraner,
Boštjan Kamenšek,
Bojana Robič, Anja Rajh

*8.

Naravoslovna

27.-30. september 2021

MK Fiesa
Irena Tarkuš Trikič, Nina
Kolenc, Bojana Robič,
Klara Napast, Mihael
Kraner

Cilji šole v naravi
2. razred:
V letošnjem šolskem letu bo organizirana tridnevna šola v naravi za učence 2.razredov.
Potekala bo od 8.12.2021 do 10.12.2021 v CŠOD dom Škorpijon na SV. Duhu na Ostrem vrhu.
Tema šole v naravi bo KMETIJA. Glavni cilj je druženje otrok v drugačnem okolju,
medsebojno spoznavanje in navajanje na življenje v skupnosti, ob tem pa še:
-

veliko gibanja in vadbe na svežem zraku,

-

spoznavanje novih športov in športno obnašanje,

-

pridobivanje splošne telesne kondicije,

-

opazovanje in spoznavanje narave pozimi,

-

spoznavanje pojma življenjsko okolje (naravno, umetno),

-

ogled življenjskih okolij: gozd, polje,

-

navajanje na pravilen odnos do narave, živali,

-

spoznavanje skrbi za domače živali in živali v gozdu pozimi,

-

prepoznavanje sledi živali v snegu,

-

pristen stik z živalmi.

Vodja šole v naravi je Svetlana Nikolić.

4. razred
Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala šolo v naravi za učence 4. razredov. Izvajala se bo
v CŠOD Štrk v Spuhlji pri Ptuju, in sicer od 19. 4. 2022 do 22. 4. 2022. Učenci bodo v šoli v
naravi pridobivali splošno uporabna znanja, spoznavali določene vsebine iz naravoslovja,
družbe in športa, dopolnjevali svoje znanje, si ogledali Ptujski grad ter Dominkovo domačijo.
Cilji:
● pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje,
● razvijanje učenčevih osebnostnih lastnosti,
● dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta,
● socializacija posameznika in skupine,
● razvijanje odgovornosti za lastno varnost in zdravje,
● spoznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, športa, kulture in življenja v naravi,

● spoznavanje lokostrelske opreme in tehnike streljanja z lokom,
● spoznavanje varnostnih zahtev pri streljanju.
Vodja šole v naravi je Višnja Jančec.
5. razred

Cilji zimske šole v naravi:
● pridobivanje osnov alpskega smučanja,
● samostojna in varna uporaba žičniške naprave na smučišču,
● samostojna uporaba smučarske opreme,
● smučanje po smučišču lažje težavnostne stopnje (zelena proga),
● seznanitev s pomembnostjo ukvarjanja z alpskim smučanjem in športom za zdrav
razvoj človeka,
● spoznavanje alpskega smučanja kot tekmovalnega športa (udeležba na razredni
tekmi).
Vodja šole v naravi je Mihael Kraner.

6. razred

Cilji zimske šole v naravi:
● pridobivanje osnov alpskega smučanja,
● samostojna in varna uporaba žičniške naprave na smučišču,
● samostojna uporaba smučarske opreme,
● smučanje po smučišču lažje težavnostne stopnje (zelena proga),
● seznanitev s pomembnostjo ukvarjanja z alpskim smučanjem in športom za zdrav
razvoj človeka,
● spoznavanje alpskega smučanja kot tekmovalnega športa (udeležba na razredni
tekmi).
Vodja šole v naravi je Boštjan KamenšekSplošni cilji:

● Povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec pridobiva tudi preko te oblike
vzgojno-izobraževalnega dela.
● Spodbuja sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in
odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja.
● Spodbuja socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične
komunikacijske kulture.
● Spodbuja sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje
medosebnih in družbenih odnosov.
● Razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca
usposablja za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno
odpravljanje/reševanje le-teh.
● Spodbuja pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za
lastno varnost in zdravje.
● Skrbi in spodbuja skladen telesni in duševni razvoj posameznika (možnost izbire in
povezovanja različnih področij, spoznavanje praktičnih veščin za življenje).
● Zagotovi plavalno in/ali smučarsko pismenost osnovnošolca.
● Razvija odgovoren odnos do okolja.
● Spodbuja vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja
znanja).

Cilji morske šole v naravi, vezani na učni načrt:
● Spoznavanje morja kot naravnega ekosistema, v katerem snovi ter energija krožijo.
● Opazovanje makije – sredozemskega rastja, ki ga sestavljajo sredozemske zimzelene
vrste (krhlika, ruj, mirta, bljušč, žuka…).
● Izdelava algarija – zbirke predstavnikov morskih alg.
● Spoznavanje za živa bitja pomembnih lastnosti morske vode (slanost, temperatura,
prepustnost za svetlobo.
● Seznanjanje s posameznimi življenjskimi predeli, ki se med seboj razlikujejo po
življenjskih razmerah in živih bitjih.
● Spoznavanje predstavnikov živalskega planktona.
● Ugotavljanje, kaj je značilno za planktonska živa bitja
● Spoznavanje najpogostejših živali obrežnega pasu in bibavice.
● Spoznavati notranjo in zunanjo zgradbo spužev
● Spoznavanje nekaj predstavnikov ožigalkarjev.
● Razlikovanje med obliko telesa polipa in meduze.

15. OBSEG, VSEBINA IN RAZPOREDITEV INTERESNIH IN DRUGIH
DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA

15.1 Interesne dejavnosti

Zanje se odločijo učenci po svojem izboru, vendar spodbujamo učence, da se vsak vključi v
vsaj eno dejavnost.
Vse aktivnosti so zasnovane s programi, ki jih oblikujejo mentorji skupaj z učenci. Mentorji
dejavnosti usmerjajo in vodijo ustrezno dokumentacijo. Zadolžitve in obveznosti učiteljev ter
zunanjih sodelavcev so razvidne iz priloge LDN.
Navodila za delo interesnih dejavnosti:
• Razredniki seznanijo učence s krožki, ki se bodo izvajali v šolskem letu.
• Razredniki v času od 1. do 3. tedna pouka zberejo prijave učencev za posamezne
interesne dejavnosti.
• Mentorji na osnovi prijav oblikujejo skupine in obvestijo učence o pričetku
dejavnosti.
• Mentor interesne dejavnosti izdela program dela na osnovi letnega števila
planiranih ur. Program odda ravnateljici.
• Opravljene ure se vpisujejo v elektronski dnevnik. Na osnovi realizacije se
mesečno izvrši izplačilo ur.
•

V neto vrednost ure je vključena tudi priprava. Mentor vodi med šolskim letom
prisotnost učencev pri krožku. Vodstvo šole spremlja delo v interesnih
dejavnostih. Ob koncu šolskega leta mentor izdela poročilo o opravljenem delu
(realizacija programa, opravljene ure, uspehi na tekmovanjih …)

INTERESNA DEJAVNOST
Angleška bralna značka

RAZRED

UČITELJ

6.-9.

Metka Kozar

6.-9.

Maruška Vekjet

4.-9.

Nevenka Petrič

Tapkanje

6.-9.

Mateja Barbarič

Diabetes

8.-9.

Irena Tarkuš Trikič

Eko bralna značka

1., 2.

Aleksandra Boršič

Nogomet

3., 4.

Denis Kokol

Ekokviz

6.-8.

Maja Pečnik

Folklora

2.-5.

Anja Pušnik
Urška Lukovnjak

Geografski krožek

6.-9.

Maja Pečnik

Maistrov pohod

7.-9.

Boštjan Kamenšek, Metka Kozar,
Alenka Repnik

Likovni krožek

3., 4.

Tina Erjavičnik

2.

Romana Bračič

Literarno-umetniški šov

7.–9.

Klara Napast

Logika

4.-5.

Danica Kladošek

6.-9.

Alenka Repnik

Matematični krožek

4.-5.

Natalija Čerček

Fotografski krožek

6.-9.

Urška Lukovnjak

Mediacija

Natalija Augustinovič
Alenka Frangeš
4.-9.

Aleksandra Boršič
Petra Hernah
Alenka Repnik
Tjaša Lajmsner Paklec

Mladinski pevski zbor (MPZ)

5.-9.

Urška Lukovnjak

Modelarstvo

6.-9.

Vlado Širec

Naj bralec

2.-5.

Janja Hleb

Nemščina

1.

Maruška Vekjet

2.

Mateja Barbarič

6.-9.

Mateja Barbarič

7.-9.

Metka Kozar

4.-6.

Maruška Vekjet

Nemška bralna značka

Kemijski krožek

1. – 9.

Bojana Robič, Irena Tarkuš Trikič

Otroški pevski zbor (OPZ)

Prežihova bralna značka

Promet

1.

Maja Prodanovič

2.-4.

Urška Lukovnjak

6.-9.

Mateja Barbarič

6.-9.

Alenka Fingušt

2.-9.

Klara Napast

7.-9.

Danica Kladošek
Vladimir Širec

Prva pomoč

7.-9.

Alenka Frangeš

Ustvarjalni krožek

2.

Mateja Draškovič

Valeta

9.

Alenka Fingušt
Jelka Golob

Varnostna olimpijada

4.

Višnja Jančec

Vesela Šola

4.-9.

Višnja Jančec, Urška Lukovnjak

Vivaristika

6.-9.

Bojana Robič

Biološki krožek

8.-9.

Irena Tarkuš Trikič

Zgodovinski krožek

8.-9.

Breda Gaber P.

Zlata kuhalnica

7.-8

Tina Erjavičnik

Šolski radio

6.-9.

dr. Gregor Škratek

Interesne dejavnosti se lahko med šolskim letom zaradi objektivnih razlogov dopolnjujejo in
spreminjajo.

15.2 Delo z nadarjenimi učenci
Na OŠ borcev za severno mejo Maribor že vrsto let poteka delo z nadarjenimi učenci. V
slovenskem konceptu odkrivanja nadarjenih si pomagamo z opazovanjem učenčevih
značilnosti na različnih področjih:
● miselno-spoznavnem področju,
● učno-storilnostnem področju,
● socialnem in čustvenem področju.
Izvajamo naslednje tri stopnje odkrivanja nadarjenih:
● evidentiranje,
● identifikacija,
● seznanitev in mnenje staršev.
LDN je osredotočen na delo z nadarjenimi učenci:
- v prvem triletju izvajamo proces odkrivanja nadarjenih pri pouku s pomočjo diferenciranih
dejavnosti, tekmovanj. Učiteljice si dejavnosti učencev, ki izstopajo po posameznem področju,
beležijo na opazovalni list (interni dokument),
- v drugem in tretjem triletju še vedno poteka proces odkrivanja nadarjenih učencev skozi vse
faze.
V šolskem letu 2021/2022 je na OŠ borcev za severno mejo 44 nadarjenih otrok, od tega 20
dečkov in 24 deklic. Po razredih so razporejeni, kot prikazuje tabela:

Število nadarjenih učencev po razredih:

5.a
dečk
i

deklice

5.b
dečk
i

Skupaj:

deklice dečki deklice

Število
skupaj:
12

3

3

3

6.a

3

6

6.b

dečk
i

deklice

dečk
i

0

4

2

7.a

Skupaj:

deklice

dečk
i

0

0

3

8.a

2

2

deklice

dečk
i

2

2

2

9.a
deklice

dečk
i

3

5

2

5

deklice dečki deklice

2

3

2
Skupaj:

7

deklice dečki deklice

1

4

9.b

dečk
i

6
Skupaj:

8.b

dečk
i

8

deklice dečki deklice

7.b

dečk
i

6

3
Skupaj:

12

deklice dečki deklice

2

5

7
44

Pri vseh predmetih se delo pri poučevanju diferencira in personalizira. Nadarjeni učenci
dosegajo višje oz. najvišje standarde znanja. Nadarjeni učenci imajo možnost udeležbe na
različnih tekmovanjih, pri raziskovalnih nalogah, šolskih projektih, interesnih dejavnostih.

V različnih fazah odkrivanja nadarjenih učencev se z njimi permanentno, skozi šolsko leto,
ukvarjata dr. Branka Ribič Hederih, univ. dipl. psih., in Tjaša Lajmsner Paklec, ki kot
svetovalna delavka po potrebi nudi podporo tem učencem. V letošnjem šolskem letu pa bodo
z nadarjenimi učenci delali tudi Alenka Repnik, Mateja Barbarič, Mateja Draškovič, Jelka
Golob in Irena Tarkuš Trikič. Vsi navedeni strokovni delavci sestavljajo tim za delo z
nadarjenimi učenci, katerega koordinacijo prevzema Alenka Repnik. Tim se bo sestajal po
potrebi, a vsaj trikrat letno.
Tim za nadarjene učence bo organiziral popoldanske delavnice za nadarjene učence, in sicer
dvakrat letno (po en jesenski in spomladanski termin).

Pregled aktivnosti za nadarjene učence:

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Izvajalec – vsebina, vrsta dejavnosti, trajanje
Sep
2021

Okt
2021

Nov

STAROSTNI
RAZPON
UDELEŽENCEV

Repnik, Kladošek – Logika, ID & tekmovanje, do okt.

4. - 9.r

Matematiki – dodatni pouk, priprave na tekmovanje iz
znanja matematike, celo šolsko leto

6. - 9.r

Tarkuš Trikič - priprave na tekmovanji Diabetes in
Proteus (do decembra)

8. in 9. r

Projekt Erasmus+ Boost – celo šolsko leto

6 .- 9.r

Jančec, Birsa - Priprave na Cankarjevo tekmovanje (do
novembra)
Barbarič, Napast, Fingušt - Dodatni pouk SLJ – celo
šolsko leto, priprave na Cankarjevo tekmovanje – do
novembra; spodbujanje k sodelovanju pri literarnih
natečajih in prireditvah
Tarkuš Trikič, Barbarič, Draškovič, Repnik, Ribič
Hederih, Golob, Birsa - sodelovanje pri izvedbi delavnic
za nadarjene, 4 ure
Germanistke - Nemška bralna značka - okt. - marec

4.r

Anglistke - Angleška bralna značka - okt.-marec

4.-9.r

Kladošek, Čerček - Priprave na Cankarjevo tekmovanje,
dodatni pouk, 4 šolske ure

5.r

Tarkuš Trikič- priprava na tekmovanje iz znanja kemije (
do maja 2022)

8. in 9. r

6. -9. r

4. - 9.r
4.-9.r

Kladošek, Čerček - Hanojski stolpi, dodatni pouk, 2 šolski
uri
Petrič, Kozar– tekmovanje iz znanja angleščine

5.r

Anja Rajh – tekmovanje iz znanja nemščine

8. in 9. r

Jančec - Vesela šola ID do aprila

4. - 6.r

Draškovič, Erjavičnik - likovna delavnica

4.-5.r

Kladošek, Čerček- Aktivnosti s tangrami, dodatni pouk, 2
šolski uri
Kladošek, Čerček - Priprave na Matematično tekmovanje,
dodatni pouk, 2 šolski uri

5.r

Jančec, Birsa - Laterarno razmišljanje - logika (MAT) - 2
uri
Kladošek, Čerček - Gradimo energetski stolp, dodatni
pouk, 2 šolski uri

4. r

Kladošek, Čerček - Priprave na Matematično tekmovanje,
dodatni pouk, 2 šolski uri

5.r

Tarkuš Trikič, Robič- delavnice za nadarjene

4. in 5. razred

Kladošek, Čerček - Priprave na Matematično tekmovanje,
dodatni pouk, 4 šolske ure

5.r

Jančec, Birsa - Priprave na matematično tekmovanje
Kenguru
Anglistke - Angleška bralna značka

4.r

Kenguru – tekmovanje iz znanja matematike

1. - 9.r

Jančec - Vesela šola - tekmovanje

4. - 6.r

Anglistke - Angleška bralna značka

1. – 3.r

Apr
2022

Kladošek, Čerček - Aktivnosti s štirikotniki na geoplošči,
dodatni pouk, 2 šolski uri

5.r

Maj
2022

Tarkuš Trikič, Barbarič, Draškovič, Repnik, Ribič
Hederih, Golob, Birsa - sodelovanje pri izvedbi delavnic
za nadarjene, 4 ure
Kladošek, Čerček - Aktivnosti s Pattern blocks, , dodatni
pouk, 2 šolski uri

4. - 9.r

Jančec, Birsa - Učenec učitelj - po dogovoru

4.r

2021

Dec
2021

Jan
2022

Feb
2022

Mar
2022

8. in 9. r

5.r

5.r

1. – 3.r

5.r

15.3 Učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami

Šolska specialna pedagoginja, Natalija Augustinovič, psihologinja, Tjaša Lajmsner Paklec ter
pedagoginji Sanja Fridau in Eva Hršak delajo z učenci posebnimi potrebami, ki imajo ta status
pridobljen bodisi z odločbo o usmeritvi bodisi so njihove specifične težave prepoznane od
staršev in učiteljev. Delajo z otroki, ki imajo specifične učne težave pri posameznih predmetih,
govorno-jezikovne težave, grafomotorične težave, motnje pozornosti in koncentracije,
vedenjske in čustvene težave, so dvojezični, levoročni ali dolgotrajno bolni. Delo poteka v
specializiranih kabinetih ter v razredu, individualno ali v skupini. Specialna pedagoginja,
psihologinja, pedagoginja sodelujejo z zunanjimi institucijami, kjer je otrok obravnavan.

15.4 Tekmovanja

Zavod RS za šolstvo bo tudi v tem šolskem letu skrbel za usklajen potek srečanj in tekmovanj
v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci
in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence za večino tekmovanj v znanju.
Organizirali bomo šolska in občinska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili
medobčinskih in državnih tekmovanj (glej koledar tekmovanj v znanju).
•

Tekmovanja v znanju:

izvajajo nosilci predmetov, ki nalogo načrtujejo v letni pripravi.
•

Natečaji z umetniškega in literarnega področja:

nosilci so vsi delavci jezikovno umetniškega področja in učiteljice na razredni stopnji.
•

Področje športa:

atletika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje, lokostrelstvo, kros, rokomet, košarka, alpsko
smučanje, športna gimnastika, badminton, deskanje na snegu, namizni tenis, odbojka na
mivki, smučarski tek, streljanje z zračno puško, bowling, med dvema ognjema, triatlon …,
izvajajo športni pedagogi.

Logika

Šolsko

Območno

Državno

23. 9. 2021

16. 10. 2021

6. 11. 2021

Alenka Repnik
Danica Kladošek

Tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni

15. 10.
2021

/

20. 11.
2021

Biologija

20. 10.
2021

/

3. 12. 2021

Irena Tarkuš
Trikič

Angleščina (8. razred)

16. 2. 2022

/

12. 4. 2022

Nevenka Petrič

Angleščina (9. razred)

11. 11.
2021

/

16. 3. 2022

Metka Kozar

Nemščina (9. razred)

18. 11.
2022

/

23. 3. 2022

Anja Rajh

Zgodovina

7. 12. 2021

/

10. 3. 2022

Breda Gaber
Pavlović

Slovenščina 4.-9. razred

9. 11. 2021

9. 12. 2021

12. 2. 2022

Mateja Barbarič

29. 3. 2022

/

/

Mojca Birsa

17. 1. 2022

26. 3. 2022

7. 5. 2022

Irena Tarkuš
Trikič

16. 11.
2021

/

2. 4. 2022

Maja Pečnik

Ekokviz

27. 1. 2022

/

marec 2022

Maja Pečnik

Fizika

2. 2. 2022

14. 4. 2022

21. 5. 2022

Vladimir Širec

Vesela šola

9. 3. 2022

/

13. 4. 2022

Višnja Jančec,
Urška Lukovnjak

Matematika

17. 3. 2022

6. 4. 2022

23. 4. 2022

Alenka Repnik

(Proteusovo priznanje)

Irena Tarkuš
Trikič

(Cankarjevo priznanje)
Slovenščina I. VIO Mehurčki
(Cankarjevo priznanje)
Kemija
(Preglovo priznanje)
Geografija

(Stefanovo priznanje)

(Vegovo priznanje)

Modelarstvo
Naravoslovje
Kresnička

-

/

do 20. 5.
2022

4. 6. 2022

Vladimir Širec

14. 4. 2022

/

/

Irena Tarkuš
Trikič

15.4.1 Področje LUM
• Državni likovni natečaj »Svet otrok« Šoštanj
• Bienale grafike Žalec
Vodja: Tina Erjavičnik
15.4.2 Množične dejavnosti

• Bralna značka: koor. Klara Napast
• Angleška bralna značka: mentorice Nevenka Pilih, Metka Kozar, Maruška Vekjet,
Svetlana Nikolič
•..Tekmovanje iz matematike "Kenguru": mentorice učiteljice I. in II. vzgojnoizobraževalnega obdobja, Bojana Robič, Jelka Golob, Alenka Repnik
• Kolesarski izpit: mentorica Danica Kladošek

15.5 Tečaji
Plavalni tečaj za 3. in 4. razred bo potekal v kopališču Pristan od 9.5. do 20.5.2022.
Učenci 6. razreda bodo opravili preizkus plavanja v Pristanu, in sicer bo datum znan kasneje.
Učenci 5. razreda bodo v maju opravljali kolesarski izpit.
Kopališče Pristan je še vedno v renoviranju, zato lahko pride do spremembe datuma.

15.6 Organiziranost učencev

Na šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika
organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja,
povezana z delom in življenjem učencev. Oddelčne skupnosti se povezujejo v šolsko skupnost.
Šolska skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja
uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in
organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Člani šolske skupnosti bodo letos na
otroškem parlamentu razpravljali o temi z naslovom Poklicna orientacija Otroški parlamenti
se kot oblika demokratičnega dialoga med osnovnošolci izvajajo v večini osnovnih šol po
Sloveniji in potekajo na več ravneh: na razredni in šolski ravni, na občinski in medobčinski
ravni, na regionalni ravni in na nacionalni ravni. Otroški parlament bomo na šolski ravni izvedli
v mesecu januarju.
Naloga šolske skupnosti, torej vseh nas, je ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna
pogovoriti in prepoznati ter reševati probleme in oblikovati skupnost, v kateri se vsi dobro
počutimo.

V šolskem letu 2021/2022 si je šolska skupnost zastavila naslednje naloge:
● sodelovati na šolskem in občinskem otroškem parlamentu;
● organizirati valentinovo pošto;
● sodelovati pri aktualnih šolskih zadevah;
● prispevati k ohranjanju kulturne dediščine (npr. obisk Maistrovega groba ob
državnem prazniku).
Šolska skupnost se bo sestala dva- do trikrat v šolskem letu oz. po potrebi. Mentorica šolske
skupnosti je Mateja Barbarič.

15.7 Humanitarna dejavnost

V Tednu otroka bodo učencem ponujene delavnice, ki si jih bodo izbrali po svojih interesih. V
času popoldanskih govorilnih ur bodo izbrani predstavniki šolske skupnosti zbirali šolske
potrebščine za učence iz socialno šibkih družin. Po potrebi oz. vabilu se bomo udeležili še
kakšne druge humanitarne akcije, kot je npr. pokloni zvezek, ki jo vsako leto izvaja slovenska
Karitas.

15.8 Manifestacije

ČAS

MANIFESTACIJA

ORGANIZATORJI

SEPTEMBER
September (ure SLJ + ostali
predmeti po želji
8.9.-10.10.)

Nacionalni mesec skupnega
branja

Klara Napast + slavistke

pet., 17.9.

Dan zlatih knjig

Klara Napast (prvošolčki)

pet., 24.9.

Evropski dan jezikov - radijska
oddaja (3. šolsko uro)

Aktiv TJ (anglistke in
germanistke)

Teden otroka

Mateja Barbarič + šolski
parlament

OKTOBER
4.-8.10.

Sprejem prvošolcev v ŠS

sreda, 20.10.

Dan Maribora (Občinski
praznik Maribora)

Urška Lukovnjak
Breda Gaber Pavlović
dr. Gregor Škratek
Metka Kozar

pet, 22.10.– 3. šolska ura

Radijska oddaja ob dnevu
OZN

Breda Gaber Pavlović

NOVEMBER
2. 11. 2021

Projekt: Rastem s knjigo – 7.
razred

5. 11. 2021

SNG: Sosedov sin 6.-9. razred

Janja Hleb

KULTURNI DAN

Med 8. in 12.11. - projektni
teden Maister

Obisk Maistrove knjižnice – 8.
razred (nadarjeni)
5. razred: ogled obeležij
9. razred: obisk kadetnice

Alenka Fingušt
razredniki, Breda Gaber
Pavlović

pon., 22.11.

Proslava

Klara Napast

Razstava

Urška Lukovnjak

Obisk Maistrovega groba
razred

4.

DECEMBER
december

Božični koncert v Ljubljani

Urška Lukovnjak

četrtek, 16.12.

Božični koncert + upokojenci

Urška Lukovnjak

pet., 24.12. pouk po urniku

Ob 10.30 proslava ob dnevu
samostojnosti

Mateja Barbarič, Urška
Lukovnjak

Teden pisanja z roko (vsi
učenci, učitelji, starši)

Klara Napast

Proslava + podelitev
Prešernovih listin

Alenka Fingušt, Mateja
Barbarič

JANUAR
januar

FEBRUAR
Pon., 7.2.
KULTURNI DAN

+
Delavnice ali obisk ustanov

28.2.-4.3. Zimske
počitnice
MAREC

Tina Erjavičnik

marec

Revija OPZ

Urška Lukovnjak

april

Izlet v Celovec in Minimundus

germanistke

petek, 22.4.

Noč knjige – v dopoldanskem
času aktivnosti branja v
knjižnici (6.-9. razred)

Klara Napast

petek, 26.4.

Oddaja šolskega radia ob 27.
aprilu in 1. maju

Breda Gaber Pavlović

maj

Mladina poje MPZ

Urška Lukovnjak

maj

Zaključek bralne značke

Klara Napast

Predaja ključa

Alenka Fingušt

APRIL

MAJ

JUNIJ

torek, 14.6

Valeta

sreda, 15.6.

Športni Borči

Boštjan Kamenšek

čet., 16.6.

Zaključne ekskurzije

razredniki

čet., 24.6.

Proslava ob dnevu državnosti

Klara Napast

KULTURNI DAN
(1.-8. razred)

16. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Izobraževanje
Razvojna naloga
Govorna vzgoja
pedagoga in
komunikacija
Študijsko srečanje
za šolske svetovalne
delavce
Študijsko srečanje
za izvajalce DSP

Študijsko srečanje za
učitelje ZGO

Študijsko srečanje za
učitelje MAT

Izvajalec

Vključeni

Čas in kraj izvedbe

Zavod RS za
šolstvo

Lučka Lazarev Šerbec
in Tjaša Lajmsner
Paklec

September - december
2021, Ljubljana

Zavod RS za
šolstvo

Tjaša Lajmsner
Paklec

Avgust in september
2021

Zavod RS za
šolstvo

Natalija Augustinovič
Sanja Fridau

Avgust in september
2021

Zavod RS za
šolstvo

Breda Gaber Pavlović

Avgust in september
2021

Zavod RS za
šolstvo

Bojana Robič
Alenka Repnik

Avgust in september
2021

Natalija Čerček
Maja Prodanovič
Helena Ivančič
Tina Erjavičnik,
Mateja Fifer
Mateja Barbarič

September 2021
2. 9. in 8. 9. 2021 2X3 učitelji in
spremljevalci

Seminar o sladkorni
bolezni

Pediatrična
klinika,
Ljubljana

Študijsko srečanje za
učitelje
slovenščine/nemščin
e

Zavod RS za
šolstvo

Izobraževanje za
mentorje OP
Študijsko srečanje
za učitelje
razrednega pouka

September 2021

September 2021
Zavod RS za
šolstvo

Maja Prodanovič
Katja Viltužnik
Petra Hernah
Marija Leben

Avgust in september
2021

Svetlana Nikolič,
Anja Pušnik, Mateja
Draškovič, Alenka
Frangeš, Denis Kokol,
Mojca Birsa
Učenje skozi oči
nevroznanosti

Študijsko srečanje za
učitelje glasbene
umetnosti

Center Motus

Zavod RS za
šolstvo

Natalija Augustinovič

Urška Lukovnjak

Urška Lukovnjak
Maja Prodanovič

Spletno izobraževanje

Avgust 2021

26. Mala
zborovska šola

Zavod RS za
šolstvo

Stari plesi pri
pouku GUM in
ŠPO

Zavod RS za
šolstvo

Konferenca
koordinatorjev
Ekošola

DOVES - FEE
SLOVENIA

Svetlana Nikolić

Zaključna
konferenca
Trajnostna
mobilnost

Min. za
infrastrukturo,
UL FF...

Svetlana Nikolić

22. 9. 2021

Izbira likovnega
motiva

Zenart, LJ

Mateja Draškovič

8. 1. 2022

ŠPIK

Filozofska
fakulteta,
Ljubljana

Janja Hleb

oktober 2021 - april
2022

Bibliopedagoška
šola

Maribor

Klara Napast

Urška Lukovnjak

19. in 20. 10. 2021

15. 1. 2022

20. 9. 2021

Anja Pušnik

Janja Hleb

pomlad 2022

Program stalnega strokovnega izobraževanja delavcev OŠ borcev za severno mejo Maribor je
v skladu z obstoječo zakonodajo – Zakonom o osnovni šoli (Ur. L. RS št. 12/1996 – 63/2006),
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L. RS št. 55/2003) in
Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju (Ur. L. RS št. 64/04, 83/05, 27/07).
Prav tako bo vodstvo šole vzpodbujalo k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju tudi
administrativno-tehnične delavce.
S programom so določene smernice in vsebine izobraževanja delavcev OŠ borcev za severno
mejo Maribor v šolskem letu 2021/2022. Vsebine se lahko v teku šolskega leta dopolnjujejo in
nadgrajujejo.

Cilji programa:
- zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega
področja,
- E-kompetenten učitelj,
- uvajanje metod za dvig bralne pismenosti (celoten kolektiv),
- zagotavljanje usposobljenosti vseh delavcev zavoda,
- dvig ravni izobrazbe in usposobljenosti,
- izboljšanje kvalitete storitev,
- spodbujanje koncepta vseživljenjskega učenja,
- mediacija (spodbujanje reševanja konfliktnih situacij),
- spoznavanje drugih šolskih sistemov in primerjava s slovenskim šolskim sistemom.

16.1 Delovna srečanja ravnateljev

Ravnateljica se bo udeleževala delovnih in študijskih srečanj, ki jih bo organiziral Zavod za
šolstvo RS, Poslovna skupnost OŠ ter Kolegij mariborskih ravnateljev. Vsebina srečanj bo
namenjena izmenjavi izkušenj ter reševanju konkretnih problemov, s katerimi se pri svojem
delu srečujejo posamezne šole. Prav tako bodo za ravnatelje zavodov vsaj štirje posveti, ki jih
organizira MIZŠ in Šola za ravnatelje ZRSŠ. V šol.l. 2016/17 je ravnateljica pristopila k
dvoletnemu izobraževanju v sklopu ŠR, in sicer: VKR. Projekt je bil zaradi COVID- 19
nekoliko upočasnjen, verjetno ga bomo v šol. l. 2021/22 nadaljevali. Udeležila se bo
vsakoletnega srečanja ravnateljev v Portorožu in na Bledu ter morebitne večdnevne strokovne
ekskurzije v tujino, preko ZRŠŠ, PSOŠ in projekta Little Big Enterpreneurs. Ravnateljica se
bo udeležila tudi različnih konferenc in posvetov, ki jih sklicujejo inštitucije, ki so nosilke
projektov (Združenje ravnateljev Slovenije, Javni sklad za kadre in štipendije, ŠR, CŠOD,
Zavod RS Planica, Inštitut za etiko, ...).
Pomočnica ravnateljice se bo udeležila strokovnega srečanja pomočnikov v Laškem, v
septembru 2021 in v marcu 2022 v organizaciji Združenja ravnateljev Slovenije..
Na predlog ravnateljice se lahko plan izobraževanja za vse delavce šole med letom dopolni
oziroma spremeni.

16.2 Študijske skupine strokovnih delavcev

Študijske skupine so namenjene usposabljanju in izmenjavi izkušenj strokovnih delavcev. V
šolskem letu 2021/2022 bo velik poudarek na n Predvidevajo se trije sklici študijskih skupin
za strokovne delavce.
Prvo srečanje: avgust, september. Drugo srečanje: december, januar. Tretje srečanje: april, maj.
Vsi strokovni delavci se morajo študijskih skupin obvezno udeležiti.

16.3 Strokovni aktivi

Aktiv
1. vzgojno-izobraževalno obdobje
2. vzgojno-izobraževalno obdobje
OPB
Aktiv šolske svetovalne službe
Matematični
Slavistični
GUM

Vodja aktiva
Denis Kokol
Natalija Čerček
Romana Bračič
Tjaša Lajmsner Paklec
Bojana Robič
Mateja Barbarič
Urška Lukovnjak

16.4 Sestava strokovnih vertikalnih aktivov:

1.

SLOVENSKI JEZIK

2.

ANGLEŠKI JEZIK

Mateja Barbarič - vodja aktiva
Alenka Fingušt, Klara Napast
ter vse učiteljice I. in II. VIO

Maruška Vekjet - vodja aktiva
Metka Kozar
Svetlana Nikolić
Nevenka Pilih
Eva Hršak

3.

4.

MATEMATIKA

DRUŽBOSLOVJE

Danica Kladošek - vodja aktiva
Jelka Golob, Bojana Robič in Alenka
Repnik ter vse učiteljice razrednega
pouka od 1. do 5. razreda

Maja Pečnik - vodja aktiva
1. VIO: Alenka Frangeš
2. VIO: Danica Kladošek
Mojca Birsa
3. VIO: Breda Gaber Pavlović
dr. Gregor Škratek, Sanja Fridau

5.

6.

NARAVOSLOVJE

LUM

Irena Tarkuš Trikič - vodja aktiva
1. VIO: Mateja Draškovič
2. VIO: Višnja Jančec
Natalija Čerček
3. VIO: Irena Tarkuš Trikič
Alenka Repnik,
Jelka Golob,
Bojana Robič,
Vladimir Širec,
dr. Gregor Škratek,
Sergerj Pukšič,
Nina Kolenc,
Boštjan Kamenšek,
Mihael Kraner,
Saška Jelen.

Tina Erjavičnik - vodja aktiva
Vse učiteljice 1. in 2. VIO, ki poučujejo
LUM.

7.

8.

GUM

ŠPO

Urška Lukovnjak - vodja aktiva
Vse učiteljice 1. in 2. VIO, ki poučujejo
GUM

Mag. Nina Kolenc - vodja aktiva
Boštjan Kamenšek, Mihael Kraner
VIO:
Mateja Draškovič, Petra Hernah
Katja Viltužnik
2.VIO: Mojca Birsa Anja Pušnik
3. OPB: Romana Bračič

9.

10. AKTIV ZA DELO Z
NADARJENIMI UČENCI

PODALJŠANO BIVANJE

Romana Bračič - vodja aktiva
Aleksandra Bračič, Maja Pečnik, Janja
Hleb, Urška Lukovnjak, Miha Kraner,
Anja Rajh, Mateja Fifer, dr. Gregor
Škratek, Petra Hernah

Alenka Repnik - vodja aktiva
Tjaša Lajmsner Paklec, Branka Ribič
Hederih, Jelka Golob, Irena Tarkuš
Trikič

11. AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE
SLUŽBE

12. NEMŠKI JEZIK

Tjaša Lajmsner Paklec
Natalija Augustinovič
Eva Hršak
Sanja Fridau - vodja aktiva

Anja Rajh - vodja aktiva
Metka Kozar
Mateja Barbarič
Maruška Vekjet

13. AKTIV RAZREDNIKOV

14. DELOVNA SKUPINA ZA
RAZREDNE URE

NATALIJA AUGUSTINOVIČ - vodja
aktiva
razredniki in sorazredniki

NATALIJA AUGUSTINOVIČ - vodja
aktiva
Alenka Fingušt, Danica Kladošek, Tjaša
Lajmsner Paklec, Sanja Fridau, Petra
Hernah, Višnja Jančec

Aktiv razrednikov
Aktiv razrednikov vključuje vse razrednike in sorazrednike na šoli in je namenjen
sistematičnemu usklajevanju tematskih področij za razredne ure. Vodja aktiva razrednikov je
Natalija Augustinovič.
Delovna skupina za razredne ure
Dela aktiva razrednikov bo spremljala, koordinirala in vodila delovna skupina za razredne ure.
Člani skupine so Alenka Fingušt, Danica Kladošek, Tjaša Lajmsner Paklec, Petra Hernah in
Višnja Jančec. Skupino vodi Natalija Augustinovič.

17. DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE

17.1 Delo ravnateljice

Ravnateljica je pedagoški vodja in individualni poslovodni organ šole. Vodi in usmerja delo
šole v skladu z veljavnimi zakoni, ustanovitvenim aktom šole in drugimi veljavnimi pravilniki
šole. Skrbi za izvajanje zakonito sprejetih sklepov Sveta šole. Skrbi za izvajanje in realizacijo
delovnega programa šole, sodeluje z Zavodom RS za šolstvo in šport, Uradom za vzgojo in
izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost – Sektor za
izobraževanje Mestne občine Maribor, Ministrstvom za šolstvo in šport in izvršuje sklepe Sveta
šole in ustanovitelja. Povezuje šolo z okoljem in sodeluje na kolegijih ter aktivih ravnateljev,
združenih v Skupnosti OŠ Maribor.
V letošnjem šolskem letu bo pedagoško vodstvo šole spremljalo delo v vseh razredih in sicer
delo pri pouku, razrednih urah, v oddelkih podaljšanega bivanja, rod. sestankih, interesnih
dejavnostih …
Ravnateljica pripravi načrt spremljanja učiteljevega dela, ki je priloga LDN. Posebno pozornost
bomo namenili letnim pripravam na pouk v OŠ.

17.2 Delo pomočnice ravnateljice

Poleg vodenja statističnih podatkov, priprave in spremljanja vseh dejavnosti ob pouku ter
sprotnega spremljanja realizacije le-teh bo opravljala

predpisano učno obvezo, urejala

nadomeščanja, sodelovala pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli in izven nje, spremljala
in usmerjala delo aktivov, določala dežurstva učiteljev in učencev ter spremstva učencem,
pripravljala urnik za predmetno in razredno stopnjo po veljavnem predmetniku in didaktičnih
načelih, pripravljala statistična poročila ter spremljala, izvajala in pomagala pri vsakodnevnih
dejavnostih šole. Skupaj z ravnateljico šole bo načrtovala in spremljala izvajanje izobraževanja
strokovnih delavcev šole.

17.3 Delo šolske svetovalne službe

Članice aktiva so Natalija Augustinovič, Sanja Fridau, Eva Hršak in Tjaša Lajmsner Paklec.
Aktiv se sestaja enkrat tedensko. Po potrebi se na srečanje aktiva povabi tudi ravnateljico. Na
srečanjih aktiva se obravnava sprotna učno-vzgojna problematika na šoli. Hkrati članice aktiva
prenašajo znanje/izobraževanja, literaturo in se informirajo med seboj. Članice aktiva nudijo
podporo in svetovanje učiteljem in vodstvu šole ter učencem in njihovim staršem. Nudijo
strokovno mnenje in pomoč pri vpeljevanju novosti ter drugih dejavnostih in projektov na šoli.
Porazdelitev nalog:
Natalija Augustinovič
- opravlja specialno pedagoško diagnostiko;
- hospitira v razredih;
- svetuje učiteljem ob vzgojnih in učnih problemih;
- svetuje staršem;
- sodeluje z učiteljskim zborom;
- svetuje učencem z učnimi, vedenjskimi težavami in težavami, ki izvirajo iz družinskega
okolja;
- vodi učence s specifičnimi učnimi težavami;
- učiteljem nudi podporo pri načrtovanju in izvedbi edinstvenih delovnih načrtov pomoči
za učence z učnimi težavami;
- sodeluje z zunanjimi ustanovami;
- vodi pripravo vzgojnega načrta in sodeluje pri izvajanju vzgojnih ukrepov;
-

vodi aktiv razrednikov ter sodeluje pri vertikalnem načrtovanju razrednih ur.

Tjaša Lajmsner Paklec
- staršem in učencem predava o poklicni orientaciji;
- seznanja učence o informativnih dnevih;
- vodi vpis v srednje šole;
- ugotavlja socialno klimo na šoli;
- svetuje staršem in sodeluje z njimi;
- sodeluje z učiteljskim zborom;
- svetuje učencem z učnimi, vedenjskimi težavami in težavami, ki izvirajo iz družinskega
okolja;
-

skupinsko dela z učenci z učnimi težavami (individualna in skupinska učna pomoč);

-

sodeluje z Zavodom za zaposlovanje;

-

pripravlja predavanja in delavnice za starše;

-

organizira preventivne dejavnosti;

-

vodi evidenco romskih sredstev;

-

vodi humanitarne dejavnosti in zbiranje donacij;

-

dela s šolskimi novinci – vodi vpis in razgovore o razvojnih značilnostih otroka;

-

sprejema učence prvih razredov v šolo;

-

vodi razgovore z učiteljicami glede prvošolcev;

-

svetuje staršem in z njimi sodeluje;

-

predlaga učence za brezplačno prehrano, brezplačne učbenike in šolo v naravi;

-

vodi razgovore o šolanju otroka oziroma o odložitvi šolanja;

-

vodi in izdeluje razne evidence, statistike, poročila;

-

vodi in izdeluje statistične preglede;

-

analizira učni uspeh;

-

organizira vpise in izpise učencev in dokumentacijo o prešolanju.

Skupne naloge
-

urejanje dokumentacije (vsaka za svoje učence);

-

individualno spremljanje učencev;

-

posvetovanje z vodstvom šole;

-

koordiniranje z zunanjimi strokovnimi službami;

-

delo z učenci s posebnimi potrebami;

-

sodelovanje na pedagoških konferencah in strokovnih aktivih;

-

organiziranje in izvajanje strokovnih izpopolnjevanj zaposlenih v šoli;

-

sodelovanje z vzgojno-varstvenimi in zdravstvenimi šolami;

-

sodelovanje s centri za socialno delo.

17.4 Delo šolske knjižnice

Šolska knjižnica je s svojim delovanjem in knjižnično zbirko podpora vzgojnoizobraževalnemu procesu. Je informacijsko središče šole. Knjižnična zbirka v prvi meri
zagotavlja gradiva, ki jih potrebujejo učenci in učitelji za pouk in dejavnosti povezane z njim
(domače branje, tekmovanja, bralni projekti …) Delo knjižničarke zajema:
-

nabava, obdelava in vnos knjižničnega gradiva,

-

ažuriranost knjižnične zbirke (odpisi),

-

sodelovanje z računovodstvom šole,

-

vodenje in potrjevanje računov v programu Saop,

-

izvajanje bibliopedagoških ur v okviru KIZ,

-

svetovanje in izposoja gradiva,

-

promocija branja,

-

skrb za dvig bralne kulture podprto z bralnimi projekti: Noč knjige, Naša mala
knjižnica, Bralna značka, Rastem s knjigo, GG4U, …,

-

obeležitev pomembnejših praznikov, obletnic, datumov,

-

organizacijo posameznih dogododkov povezanih z branjem, npr. Prežihova bralna
značka, gostitev književnikov),

-

spremljanje novosti na knjižnem trgu,

-

branje mladinske literature.

Knjižničarki sta Klara Napast in Janja Hleb.

17.5 Delo strokovnih organov šole

Učiteljski zbor se bo sestajal enkrat mesečno na pedagoških konferencah. Med temi
konferencami sta dve ocenjevalni konferenci. Redna bodo strokovna srečanja ob ponedeljkih
zjutraj. Na začetku šolskega leta in na koncu šolskega leta bo teh srečanj več zaradi narave
dela. V začetku leta bo učiteljski zbor izpeljal horizontalno in vertikalno medpredmetno
načrtovanje in načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela. Za vsako konferenco se načrtuje
strokovno predavanje in seznanjanje učiteljev z novostmi, pomembnimi za delo šole.
Velik del spremljanja bo namenjen sodobnemu pouku in projektom, ki se bodo odvijali na šoli.
Učiteljski zbor bo opravljal tudi vse druge naloge v skladu z zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbori se bodo sestali najmanj štirikrat letno. Na njih bomo obravnavali
vzgojno-izobraževalno problematiko vsakega oddelka in druge naloge.
Razredniki bodo vodili oddelčne učiteljske zbore, analizirali učne in vzgojne uspehe,
sodelovali bodo s starši in svetovalno službo in opravljali druge naloge.
Strokovni aktivi bodo med drugim usklajevali merila za ocenjevanje ter opravljali druge
naloge.

Sestanki strokovnih aktivov bodo najmanj trikrat letno. Za uspešno reševanje disciplinskih
težav v skladu s pravili šolskega reda bo skrbel strokovni tim, katerega vodja je Natalija
Augustinovič.
Zaradi načrtovanja dela pri fleksibilni in delni zunanji diferenciaciji se bodo učitelji sestajali
tedensko, na usklajevanjih.

18. SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

18.1 Sodelovanje z osnovnimi šolami

Z osnovnimi šolami na mestnem področju sodelujemo v strokovnih srečanjih ter v organizaciji
različnih skupnih športnih in drugih prireditev.

18.2 Sodelovanje z vrtci Pobrežja

Učiteljice in učenci prvih razredov bodo sodelovali z otroci enote Ob gozdu.
Srečanja bodo potekala v dopoldanskem času v prostorih šole. Učiteljice bodo časovno
uskladile srečanja z vzgojiteljicami vrtca. Športne igre in delavnice bodo potekale na igriščih
vrtca in šole.
Otroci se bodo ob igri sproščali in razvijali osnovne motorične sposobnosti. Aktivno bodo
sodelovali v skupini sovrstnikov in utrjevali stike z vrstniki ter sprejemali različne naloge v
skupini. Skrbeli bodo za dobro počutje in skupne dosežke.
Med šolskim letom bodo učiteljice povabile bodoče učence ter njihove starše na druženje v
šolo.
Koordinatorica Marija Leben.

18.3 Sodelovanje s srednjimi šolami

S srednjimi šolami sodelujemo v obliki prakse za dijake in seznanjanja učencev 9. razreda s
programi posameznih šol, vpisnimi pogoji – vse v okviru poklicnega usmerjanja, z obiski na
informativnih dnevih in z ekskurzijami na posamezne SŠ.

18.4 Sodelovanje s PeF, Zavodom RS za šolstvo, ŠR in Pedagoškim inštitutom
S PeF, Zavodom RS za šolstvo, ŠR in Pedagoškim inštitutom sodelujemo v smislu:
•

permanentnega izobraževanja učiteljev in študijem na drugi stopnji pedagoške
fakultete ali njej ustrezne visoke šole,

•

opravljanja hospitacij in nastopov študentov PeF med šolskim letom,

•

sodelovanja v projektih in raziskavah,

•

redne prakse študentov.

18.5 Sodelovanje z društvi in drugimi dejavniki

Zvezi prijateljev mladine nudimo prostore za izvedbo ustvarjalnih delavnic med šolskim letom
in v času poletnih počitnic.
Dobro sodelujemo z mestno četrtjo Pobrežje in RK Pobrežje pri organizaciji proslav in drugih
prireditev v kraju.
ŠŠD sodeluje na različnih tekmovanjih, ki jih organizirajo posamezna društva in klubi. Šola je
odprta za prireditve in uporabo prostorov organizacijam in krajanom, staršem našega šolskega
okoliša ter delovnim organizacijam za izobraževanje svojih in drugih delavcev.
Mesečno ter med jesenskimi počitnicami bo ZPM izvajala dejavnosti, ki so usmerjene v
vzpodbujanje ročnih spretnosti in pozitivnega odnosa učencev drugačnih.

INŠTITUCIJA

NAMEN SODELOVANJA

Ministrstvo za znanost, izobraževanje

Svetovalne storitve, različni portali,

kulturo in šport

sistemizacija …

ZRSŠ enote MB in LJ

Izobraževanje, svetovalne storitve,
usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami

Zavod za zaposlovanje, Center za

Poklicna orientacija

informiranje CIPS, Filternet,
Center za socialno delo Maribor

Družinska, socialna problematika,
timski sestanki, poročila

Svetovalni center za otroke,

Družinska, učna, vedenjska

mladostnike in starše Maribor

problematika in testiranje nadarjenih

Rdeči križ MČ Pobrežje

Denarne pomoči, plačilo šolskih
potrebščin, delovnih zvezkov, šole v
naravi

Zveza prijateljev mladine Maribor in

Letovanja v Poreču, na Pohorju,

ZPM

otroški parlament, tabor za nadarjene,
pustno rajanje, organizacija določenih
delavnic …

MOM

Nadstandardni program

Dispanzer za šolske otroke in

Preventiva, HPV, sistematični

mladino

pregledi

Zavod za šport Maribor

Športne aktivnosti

Društvo za boljši svet

Preventivno vzgojno delovanje šole

Medicinska fakulteta

Prva pomoč in izobraževanje

Zdravstveni dom Adolfa Drolca

Individualna obravnava učencev

Center za sluh in govor

Individualna obravnava učencev

SERŠ in PeF, FF Maribor

Praksa dijakinj in študentov

Sodelovanje z OŠ okoliških krajev

Interdisciplinarnost

Arriva d.o.o.

Prevoz otrok

Zveza za tehniško kulturo MB

Raziskovalne naloge in organizacija
tabora

Šola za ravnatelje

Izobraževanja

Policijska postaja Maribor

Zagotavljanje varnosti

Zavod za zdravstveno varstvo

Vzorci, analize, deratizacija,

Maribor

dezinsekcija

Državni izpitni center- RIC

NPZ, izobraževanje

ŠRD Zvezdica Maribor

Zlati sonček, Krpan

Lokalna TV, POP TV, RTV SLO,

Pripravljanje prispevkov, ogledi,

Radio Maribor, Radio City, Radio

pripravljanje oddaj …

Center
Športna društva

Sodelovanje pri organizaciji turnirjev

ŠKL

Sodelovanje pri organizaciji turnirjev

NIJZ

Covid stanje na šoli- napotki,
informacije, usmeritve

19. ORGANI ŠOLE
19.1 Svet zavoda

Člani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani
oz. imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
Svet zavoda sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja- MOM,
- 5 predstavnikov zavoda in
- 3 predstavniki staršev.
Predsednik Sveta zavoda je Boštjan Kamenšek, podpredsednica je Klara Napast.
Pristojnosti Sveta zavoda obravnava 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI).

19.2 Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Prvi sklic
Sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

- voli predstavnike v Svet zavoda,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega, ki ga starši izvolijo na
prvem roditeljskem sestanku oddelka.

RAZRED

PREDSTAVNIK STARŠEV
1. A

Dejan Paklec

1. B

Nina Nuša Zorc

2. A

Selma Špijodić

2. B

Doroteja Sobočan

3. A

Aleš Zorc

3. B

Mira Mihič Vesenjak

3. C

Katja Glazer Leskovšek

4. A

Andrej Šiker

4. B

Sanja Roj Čerle

5. A

Mojca Gjura

5. B

Mirela Auer

6. A

Tomaž Flac

6. B

Andreja Kolarek

7. A

Petra Feldeždi Horvat

7. B

Ema Dornik

8. A

Dejan Gjura

8. B

Matej Zorman

9. A

Robert Kraner

9.B

Darja Glogovšek

19.3 Ravnateljica

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica. Ravnateljica:
- organizira, načrtuje in vodi delo šole,
- pripravlja program razvoja šole,
- pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za izvedbo,
- je odgovorna za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo
in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja),
- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
- spremlja izvajanje vzgojnega načrta,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
- zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
- je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega
poročila o samoevalvaciji šole in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Prednostna naloga ravnateljice v tem šolskem letu bo spremljava pouka (hospitacije) s
poudarkom na formativnem spremljanju. Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog
iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pooblasti pomočnico ravnateljice oz.
delavca šole.

19.4 Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki
ter sorazredniki.

19.5 Učbeniški sklad
Učbeniški sklad deluje v okviru knjižnice ter zagotavlja vsem učencem šole brezplačno
uporabo vseh učbenikov. Za učence od 1. do 3. razreda učbeniški sklad zagotavlja tudi delovne
zvezke. Upravljalka učbeniškega sklada je Klara Napast.

19.6 Šolski sklad
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij,
zapuščin in iz drugih virov.
Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb
posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše
učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potrebah posameznega razreda, ki niso v
rednem programu in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, o
pomoči socialno šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, šolah v naravi, taborih, o
potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.
Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev
in ki je tudi osnova za nabavo opreme ali za drugačno porabo sredstev.
Predsednica/skrbnica UO šolskega sklada je Nevenka Petrič.

20. ŠOLA IN STARŠI

V šolskem letu bodo razredniki izvedli najmanj tri roditeljske sestanke. Okvirna razporeditev
roditeljskih sestankov je zapisana v publikaciji. Na prvem roditeljskem sestanku se bodo starši
seznanili z življenjem in delom šole v novem šolskem letu, drugi sestanek bo tematsko različen
glede na razred, tretji pa bo zajemal pregled nad celoletnim delom. Razredniki v svojem letnem
programu v sodelovanju s socialno delavko načrtujejo vsebino roditeljskih sestankov.

1. roditeljski
sestanek
9. 9. 2021

2. roditeljski
sestanek
10. 2. 2021

3. roditeljski
sestanek

4. roditeljski
sestanek

17. 3. 2021

12. 5. 2022

9. 12. 2021
(5. razred)

Tudi v tem šolskem letu bomo na šoli organizirali predavanja za starše. Predavanja bodo
namenjena pridobivanju novih znanj in izkušenj s področja vzgoje, osebnostne rasti in drugih
tem, ki bodo aktualne za starše. V želji po kvalitetnih in pristnih odnosih med učenci, starši in
učitelji smo se odločili, da bi skupaj s strokovnjaki krepili zavest, da je dobra komunikacija
temelj za uspešne odnose. V ta namen smo izbrali zanimive teme, s katerimi bomo skupaj s
starši tkali naše vezi. Predavanjem sledijo govorilne ure.

Datum

Predavanje

9. 9. 2021 ob 17.00

Moj otrok bo šolar, mag. Tadeja za starše učencev 1. razreda
Batagelj, univ. dipl. psih.
(Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše Maribor)

14. 10. 2021 ob 17.00

Želim si, da bi bil moj otrok za starše učencev od 1. do 9.
samozavesten in bi imel dobro razreda
samopodobo (Polona Brglez,
mag. zakon. in druž. štud., ABintra

13. 1. 2022 ob 17.00

Dejavniki poklicnega izbora, za starše učencev 8. razreda
Tjaša
Lajmsner
Paklec,
psihologinja (OŠ borcev za
severno mejo)

10. 2. 2022 ob 17.00

Merila za vpis v srednjo šolo – za starše učencev 9. razreda
poklicna orientacija, Tjaša
Lajmsner Paklec, psihologinja
(OŠ borcev za severno mejo)

21. SKRB ZA ZDRAV TELESNI RAZVOJ - RAZŠIRJENI PROGRAM
(RaP)

Naša šola je bila izbrana, da v šol. letu 2021/2022 nadaljuje koncept razširjenega programa
(RaP) v osnovni šoli - področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.
Področje zajema tri sklope:
-

GIBANJE,

-

HRANA IN PREHRANJEVANJE,

-

ZDRAVJE IN VARNOST.

Uresničevali bomo naslednje cilje:
· ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
· izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in
varnega okolja, sprostitve in počitka;
· spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega
prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju;
· pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
· oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in
drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.
V sklopu tega programa bomo učencem omogočiti 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur
obveznega in razširjenega programa. Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo. Izvedba odobrenih
sistemiziranih ur gibanja s strani MIZŠ je odvisna od števila prijavljenih učencev.
Vodja projekta je Mihael Kramer.

22. PREHRANA

V šoli obratuje kuhinja za pripravo zajtrkov, malic in kosil. Pripravljamo tudi kosila za OŠ
Draga Kobala. Pripravo jedilnikov bo tudi v letošnjem letu oblikovala organizatorka prehrane.
Poskrbela bo tudi za kvantitativni in kvalitativni nivo prehrane.
Jedilnik za malico in kosilo je za vse učence enak, razen za učence, ki imajo zdravniško
predpisano dieto.
Vsi učenci imajo oziroma morajo imeti malico v šoli, kosilo pa vsi učenci vključeni v OPB in
tisti učenci predmetne stopnje, ki jim starši to omogočijo.
Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je
pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih
otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v
kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.
Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo
prehrano otrok, povzeta po evropskih priporočilih (DACH priporočila). Pri načrtovanju
prehrane se ravnamo po prehranskih smernicah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, s
sodelovanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2005. Pri prehrani otrok
upoštevamo tudi nove standarde in normative, ki jih je izdal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju
z Ministrstvom za zdravje (Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja, Ljubljana 2008;
Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih komisije za pripravo strokovnih
podlag vezanih na Zakon o šolski prehrani, Ljubljana 2010).
Veliko pozornost namenjamo razvijanju ustreznih prehrambenih navad otrok, pripravi in
postrežbi jedi, nudimo prijazno prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek.
Na naši šoli nudimo štiri obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko
malico.
Zjutraj in dopoldne imajo vsi otroci možnost sadnega obroka (jabolko). Učencem bomo
tedensko nudili bio malico.

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti ter finančnih sredstev, ki jih
predpisuje Zakon o šolski prehrani.
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši oziroma skrbniki na podlagi Potrdila o medicinsko
indicirani dieti za otroka, ki ga izpolni in potrdi specialist pediater. Starši so dolžni izročiti
potrdilo organizatorki šolske prehrane, če želijo, da se za njihovega otroka pripravljajo dietni
obroki. Priprava dietnih obrokov se prične po razgovoru staršev z organizatorko šolske
prehrane.
Za vsako naslednje šolsko leto je potrebno v septembru predložiti veljavno zdravniško potrdilo.
V primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši ravno tako dolžni predložiti Potrdilo o
ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolni in potrdi specialist
pediater.

22.1 Tradicionalni slovenski zajtrk
Tradicionalni slovenski zajtrk, predvidoma v novembru, bo tudi letos eden izmed osrednjih
dogodkov dneva slovenske hrane.
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali
zavedanje o pomenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v
okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v
lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k
pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno
pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.
Obeleževanje dneva slovenske hrane ter izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka se nam
zdi pomembno, saj se zavedamo pomena zajtrka, kot pomembnega dnevnega obroka ter vseh
prednosti uživanja lokalne hrane.
22.2 Šolska shema
ŠOLSKA SHEMA (ŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU. Strategijo je pripravila
medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podlaga

za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od
šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023.
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in
mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri
otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa
(sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd.).
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠS eden od ukrepov, ki bi lahko
dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam
članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave
ter mleka in mlečnih izdelkov učencem. Financira tudi Republika Slovenija.
Naša šola bo tudi v tem šolskem letu sodelovala v šolski shemi. Učencem želimo čim večkrat
ponuditi sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke ter jih tudi na ta način seznanjati o
pomenu sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov za zdravje.
V šolski shemi se učencem od 1. do 9. razreda v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten
obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti
spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih
prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni
pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v
šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je
razdeljeno tudi financiranje. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov
sheme ter obveščanje javnosti.
Z izvajanjem šolske sheme smo na naši šoli pričeli že v mesecu septembru. Razdeljevanje sadja
in zelenjave poteka vsaj 1-krat tedensko. Razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov pa 1-krat
do 2-krat na 14 dni. Izvajanje je označeno tudi na jedilniku (ŠSS in ŠSM). V času izvajanja
šolske sheme je v avli šole izobešen plakat »Šolska shema« Evropske unije, kot to predpisuje
Uredba.

23. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA

S strani šole je bila MOM (Mestne občine Maribor) posredovana potreba po spodaj predloženih
investicijah. MOM je umestila v svoj plan investicij sledeče:

obnova sanitarij v telovadnici MOM plan 2023

pleskarska dela po učilnicah - šola

oprema učilnic - pohištvo MOM

Izvedba je odvisna od financerja, to je MOM. Glej prilogo.

24. ZAKLJUČEK

Pred nami je še eno šolsko leto z mnogimi izzivi. Osnovna šola na Slovenskem se je znašla v
močnem oprijemu pandemije - epidemije

korona virus, ki je posegel v globalu na

izobraževanje.
Pričakovanja s strani družbe do šole so na eni strani velika, po drugi strani pa tedensko
prejemamo obvestila države in lokalne skupnosti s pozivi o peprečevanju širjenja koronavirusa,
ki grobo posega v vzgojn- izobraževalno delo šole..
Z večanjem družbene krize – socialne krize zaradi pandemije, se veča tudi nestrpnost in
konfliktnost na vseh ravneh. Zato bomo veliko energije namenili premagovanju napetosti ter
reševanju socialne stiske med posameznimi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa v naši
ustanovi.
Želimo si, da bi nam z načrtnim strokovnim delom uspelo nadgraditi učno-vzgojne rezultate
iz preteklih let, da bi nam uspelo ohraniti kvaliteto ponudbe pri dodatnih dejavnostih.
Kljub vsemu smo prepričani, da je kolektiv OŠ borcev za severno mejo dovolj družbeno
odgovoren in strokovno usposobljen, da bo zastavljene cilje kljub neugodnim pogojem uspel
uresničiti.

LetnI delovni načrt je potrdil učiteljski zbor: 6. 9. 2021
Letni delovni načrt je obravnaval Svet staršev: 21. 9. 2021
Letni delovni načrt je obravnaval in sprejel Svet šole: 21. 9. 2021
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