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LETNI DELOVNI NAČRT JE PRIPRAVILA
RAVNATELJICA DRAGICA EMERŠIČ

Svet staršev in svet zavoda je obravnaval in potrdil letni delovni načrt šole za
šolsko leto 2011/2012 na ……….. seji, dne ……………………

Predsednica sveta šole:

Ravnateljica:

…………………………

………………………

Marta Vindiš, spec. ped.

Dragica Emeršič, prof. def.
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UVOD
Čez petdeset let ne bo več pomembno,
kakšen avto ste vozili,
v kakšni hiši ste živeli,
koliko ste imeli na bančnem računu in
kako ste se oblačili.
A svet bo morda za odtenek boljši,
ker ste bili pomembni v življenju
nekega otroka.

Vzgojo in izobraževanje jemljemo odgovorno in resno, zato bomo v tem šolskem letu v
sodelovanju s starši našim učencem skušali omogočiti tisto najboljše, kar jim lahko damo kot
popotnico za pot v življenje.
Vsem, učencem, učiteljicam, učiteljem in njihovim staršem, želim prijetno, uspešno in izzivov
polno šolsko leto.
V šolskem letu 2011/2012 imamo čiste in kombinirane oddelke 9-letnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom.
Tako vsebinske kot organizacijske spremembe so naravnane v dobro učenk in učencev. Z njimi
želimo prispevati k dobremu počutju in omogočiti dobre rezultate dela. Prizadevali si bomo, da
bomo našim učencem in učenkam nudili še več. Omogočili jim bomo, da maksimalno razvijejo
svoje sposobnosti in se uspešno vključijo v življenje.
Učencem smo tako omogočili avtonomijo pri izbiri izbirnega predmeta v 7., 8. in 9. razredu in
jim organizacijsko približali izbirne vsebine.
Kljub večletnim prizadevanjem za boljše delovne pogoje oziroma za primernejše prostore za
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela za naše učence ostajamo v tej stari zgradbi, v upanju,
da ne bo več dolgo tako, vendar smo jo poskušali z barvami in pohištvom narediti prijaznejšo in
učencem zanimivo. Prebelili smo jedilnico in kuhinjo. Stopnišče in vrata učilnic smo barvno
označili, saj smo v tem šolskem letu všolali dva slabovidna učenca V knjižnici je nameščena
nova interaktivna tabla, ki bo popestrila in kvalitetno obogatila izvajanje pouka v vseh
oddelkih.
Vsega našega dela si brez prizadevanj učenk in učencev, brez pozornosti, spremljanja in
podpore staršev in preko njih širše javnosti ne moremo predstavljati.
Za nas je bilo in bo pomembno, da naše strokovno delo sproti bogatimo z znanji in pričakovanji
učenk in učencev ter preko njega pridobimo zaupanje, podporo in odobravanje staršev.

1. VLOGA IN POMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
LETNI DELOVNI NAČRT
Z letnim delovnim načrtom (LDN), ki je temeljni dokument Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka,
vsako leto določimo obseg, vsebino in organizacijo dela v šoli za tekoče šolsko leto.
V LDN imamo nakazane naloge, ki so predvidene, prav tako tudi tiste, ki so le nakazane ali se
bodo porajale sproti. Tako je LDN spremenljiv, je živ in raste ter se dograjuje skupaj z nami.
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Pri delu v tem šolskem letu se bomo trudili:
• da bomo največ pozornosti namenili kakovosti pouka,
• da bo vsem učencem in vsakemu posebej omogočeno, da bodo v največji meri razvijali
svoje sposobnosti in zadovoljevali svoje interese,
• da se bodo usposabljali za življenje in da bodo pridobljeno znanje znali koristno
uporabljati,
• da bomo učence pritegnili k delu in aktivnemu sodelovanju z novimi metodami in
oblikami dela,
• da bo šola strokovno, inovativno naravnana in odprta v okolje,
• da bomo skrbeli za strokovno izpopolnjevanje delavcev šole,
• da bomo aktivno sodelovali s starši in s širšo okolico.
Prizadevamo si za:
• prijazno šolo,
• zdravo šolo,
• zdravo prehrano,
• Ekošolo,
• varno šolo,
• sodelovanje z drugimi osnovnimi šolami.
Vsakemu učencu želimo:
• da bo z veseljem prihajal v šolo,
• da bi izrabil vse možnosti, ki mu jih nudimo v šoli,
• da bo razvil svoje sposobnosti z vključevanjem v dejavnosti šole,
• da bo varen v šoli in v šolskem okolju,
• da bo spoznal, da je sam po svojih možnostih odgovoren za svoj uspeh,
• da bo uresničil svoje cilje in pričakovanja,
• da bo ustvarjalen in uspešen.
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Naloge:
• iskanje novih oblik in vsebin dela (prenova dela, pedagoške novosti, medpredmetno
povezovanje),
• kakovostna organizacija in izvedba dela,
• aktivno sodelovanje in delo v mrežah šol,
• aktivno timsko delo v šoli, sodelovanje s predmetnimi učitelji in drugimi strokovnimi
delavci šole in izven nje,
• izvedba učnih ekskurzij,
• skrb za varnost učencev,
• izdelava in vrednotenje individualiziranih programov,
• uporaba novitet v praksi,
- pridobivanje delovnih navad,
- kakovostna priprava pedagoškega dela – izvedba učne ure in analiza dela,
- razvijanje lastne odgovornosti za napredek,
- sodelovanje med učitelji, učenci in starši – seznanjanje staršev z dosežki učencev,
- vodenje šolske dokumentacije,
• osebno izobraževanje, spremljanje novosti.
Izvajanje LDN bomo spremljali skozi vse leto, za spremljavo je zadolžena ravnateljica in vodji
strokovnih aktivov. Le-ti poročajo o rezultatih in evalvaciji načrtovanega vzgojnoizobraževalnega dela na pedagoških konferencah strokovnim delavcem, svetu staršev in svetu
zavoda.
V LDN 2011/2012 imamo zapisane aktivnosti in naloge, ki so povezane z drugimi inštitucijami.
Te aktivnosti in naloge so:
- šola v naravi za učence 6.-7. razreda
- računalniško opismenjevanje
- prehranjevanje učencev
- projekti …
Šola bo vse aktivnosti izpeljala ob sofinanciranju države, občin, donatorjev in staršev.
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II. PREDSTAVITEV ŠOLE
1. Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj izvaja vzgojno izobraževalni proces za otroke z
motnjo v duševnem razvoju. Ustanoviteljice regijske šole so:













Mestna občina Ptuj
Občina Destrnik
Občina Dornava
Občina Gorišnica
Občina Hajdina
Občina Juršinci
Občina Kidričevo
Občina Majšperk
Občina Markovci
Občina Videm
Občina Zavrč
Občina Žetale

Lokacija zgradbe Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju je v Mestni četrti CENTER. Na tej
lokaciji delujejo programi zavoda:
1.
2.
3.
4.

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.
Posebni program vzgoje in izobraževanja
Dejavnost knjižnic
Mobilna specialna pedagoška služba v osnovnih šolah.

V šolo prihajajo učenci iz navedenih občin ter še iz občin Sv. Andraž, Trnovska vas, Kungota,
Moravske Toplice, Benedikt in Ormož.
Učenci prihajajo v šolo peš, z rednim avtobusom in organiziranim šolskim prevozom.
Nekateri učenci bivajo v Dijaškem domu Ptuj, kjer je organizirana posebna obravnava, ki traja
od ponedeljka do petka.

ANALIZA STANJA MATERIALNIH POGOJEV
Prostorski pogoji so nespremenjeni. Trudimo se za ohranjanje šolskega inventarja ter urejenost
šolske okolice, za kar gre velika zasluga delavcem in učencem šole. Opremljenost je še vedno
pomanjkljiva, primanjkujejo še sodobna učila in didaktične igre. V tem letu bomo nabavljali
učila in učno tehnologijo skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

V mobilni defektološki službi je zaposlenih 13 specialnih pedagoginj, ki trenutno opravljajo
339 ur. Vključenih je 162 učencev, kar je kar za 48 učencev več kot lansko šolsko leto. To je
več kot zgovorno dejstvo, da narašča število ur individualne strokovne pomoči v večinskih
šolah, na osnovnih šolah s prilagojenim programom pa se znižuje število vpisanih učencev.
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Zraven defektologov in učiteljev predmetnega pouka poteka delo s :
•
•
•
•

psihologinjo
delovno terapevtko
knjižničarjem
računalnikarjem

Druga dela v zavodu:
•
•
•
•
•

hišnik, vzdrževalec
čistilka
kuharica
poslovna sekretarka
računovodkinja

1 delavec
3 delavke
1 delavka
1 delavka
1 delavka

VODSTVO ŠOLE

Ime in priimek

Delovno mesto

Delovne naloge
Upravno-pedagoško vodenje
šole, investicijsko
vzdrževanje šolske zgradbe,
organizacija dela
pedagoških in
administrativnih delavcev.

Dragica EMERŠIČ,
profesorica defektologije

Ravnateljica

Borislava MUNDA,
univ. dipl. psihologinja

Pomočnica ravnateljice

Nadomeščanje ravnateljice

ŠTEVILO ODDELKOV

Šolsko leto

OŠPP

2011/2012

7

OVI

6

varstvo
vozačev

jutranje
varstvo

1

1

OPB

2
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PREDNOSTNE NALOGE
1. Priprava individualiziranih programov – upoštevanje individualnih sposobnosti, interesov,
doživljanja in čustvovanja pri vsakodnevnem delu.
2. Skrb za ugodno klimo v kolektivu, dobro počutje, medsebojno zaupanje in spoštovanje –
komunikacija in medsebojni odnosi med učitelji in učenci ter ravnateljico šole.
3. Skrb za poklicni – profesionalni razvoj učiteljev in drugih strokovnih delavcev.
4. Iskanje zanimivih oblik sodelovanja s starši (analiza predlogov in idej staršev).
5. Priprava na investicijski projekt – izgradnja nove šolske zgradbe (investicijski program
Mestne občine Ptuj in ostalih občin soustanoviteljic).
6. Izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

OSTALE PEDAGOŠKE NALOGE
Vse ostale naloge so razdeljene v obsegu polne letne delovne obveznosti posameznika, ki si jo
na osnovi določenih nalog v LDN izdela vsak strokovni delavec v svojem individualnem
letnem delovnem načrtu. Naloge so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spremstva,
tekmovanja učencev,
dežurstvo,
sodelovanje z učenci,
stiki s starši,
strokovno usposabljanje,
konference,
strokovni aktivi,
prireditve …

PRIPRAVA INDIVIDUALNIH LETNIH NAČRTOV
»Pedagoškim delavcem v OŠ pripada osnovna plača za obseg vzgojno-izobraževalnega dela, ki
je opredeljen v sklopu učiteljeve letne delovne obveznosti. Pri tem se upošteva pedagoška
obveznost v obsegu 35 tednov in treh tednov dnevov dejavnosti oz. obveznih izbirnih vsebin v
času trajanja šolskega koledarja (35 tednov) v skupini povprečni normativni tedenski
obveznosti. Preostali del časa izpolnjujejo priprave na pouk in drugo vzgojno-izobraževalno
delo, opredeljeno z LDN, in sicer do izpolnitve posameznih tedenskih in letnih obveznosti.«
(Citirano iz navodil MŠŠ za izračun plač)
Glede na organizacijske težave, ki nastanejo zaradi odsotnosti učiteljev (bolniški dopust,
strokovno izpopolnjevanje, izredni dopust) in organizacijske težave, povezane s spremstvi na
tekmovanjih, je vsak strokovni delavec dolžan v šolskem letu odvisno od števila dni dopusta in
opravljanja drugih pedagoških nalog opraviti določeno število ur nadomeščanj, dežurstva,
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počitniškega varstva, ur jutranjega varstva, spremstva učencev in drugega strokovnega dela po
nalogu vodstva šole.
Letna delovna obveznost je delovna obveznost strokovnega delavca, izračunana za obdobje
enega šolskega leta, od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta.

LDN se določi v delovnih urah;
1.
-

Za izračun letne delovne obveznosti strokovnega delavca ta pravila določajo:
strukturo ene učne ure obveznosti ( v nadaljevanju: pedagoška ura),
koeficient vrednosti pedagoške ure,
tedensko učna obveznost strokovnega delavca, izraženo v delovnih urah,
letni obseg ur za posamezno delovno obveznost iz naslova drugega dela strokovnega
delavca.

2.
-

Ena pedagoška ura strokovnega delavca praviloma obsega:
pouk,
nadzor med odmori,
pripravo na pouk,
timsko delo v strokovnem aktivu,
evalvacijo pouka in popravo izdelkov.

3. Ena pedagoška ura strokovnega delavca traja praviloma 90 minut.

ODDELKI, RAZREDNIKI TER UČENCI

Razred:

Razrednik:

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

Tamara Tomašič
Lidija Marin Hameršak
Nada Pernek
Janja Žohar
Amalija Krajnc
Staša Potočnik
Milena Zupanič

OPB

Helena Petek Hari

Sorazrednik:
Nežka Šilak
Helena Petek Hari
Ian Emeršič
Marija Arnuš
Alenka Kosem
Borislava Munda
Marjan Leben

V letošnjem šolskem letu je v posameznih oddelkih zraven razrednika tudi so-razrednik. Starši
se lahko ob odsotnosti razrednika za informacije obračajo na so-razrednika.
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Oddelki vzgoje in izobraževanja (OVI)
Razred:
OVI 1-2
OVI 3
OVI 4A
OVI 4B
OVI 5A
OVI 5B

Razrednik:
Marta Vindiš
Tanja Merc
Tanja Kaučevič
Damjana Vršič
Zdenka Kokol
Darinka Rojko Pičerko

OPB OVI

Silvester Vogrinec, Ian Emeršič

Sorazrednik:
Sabina Dokl
Tanja Knehtl
Damjan Šimenko
Vesna Majcen
Tomaž Valenko
Jasna Veber Zazula

Učitelji predmetnega pouka

Učitelj:
Marija ARNUŠ
Ian EMERŠIČ
Zdenka KOKOL
Alenka KOSEM
Amalija KRAJNC
Marjan LEBEN
Staša POTOČNIK
Darinka ROJKO
PIČERKO
Damjan ŠIMENKO
Tomaž VALENKO
Jasna VEBER ZAZULA
Silvester VOGRINEC
Milena ZUPANIČ

Poučuje:
Gospodinjstvo, Tehnika in tehnologija v 5., 6., 7. in 8. r.,
Socialno učenje
Športna vzgoja v OVI
Glasbena vzgoja v 6., 7., 8. in 9. r.
Likovni vzgoja na višji in nižji stopnji ter v OVI
Matematika v 6., 7., 8., in 9. r., Gospodinjstvo v 6. in 7.r.
Tehnika in tehnologija v 5., 6., 7. in 8.r., Delovna vzgoja v OVI
Slovenski jezik v 6., 7., 8. in 9. r., Gospodinjstvo 7.r.
Tuji jezik
Računalniško opismenjevanje v 4.,5.,6. r.
Športna vzgoja na nižji, višji stopnji in v OVI
Likovni vzgoja in Delovna vzgoja v OVI
Tehnika in tehnologija v 9. r.
Naravoslovje in Družboslovje v 6., 7., 8. in 9. r.

Svetovalna služba
Tanja KNEHTL, delovna terapevtka (delovna terapija, zdrav. oskrba),
Borislava MUNDA, psihologinja (svetovalno delo, poklicno usmerjanje)
Delavci šolske svetovalne službe se vključujejo v delo s posameznimi učenci v dogovoru z
razredniki, ravnateljico ter v soglasju staršev na vseh področjih njihovih nalog.

Šolska knjižnica
Šolsko knjižnico vodita Silvester VOGRINEC in Angelca RIJAVEC.
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Naloga knjižničarja je urejanje šolske in strokovne knjižnice, približati bralno kulturo učencem
šole ter pripraviti bibliotekarske ure za učence. Šolski knjižničar vodi tudi učbeniški sklad ter
projekt Bralne značke.

POSEBNOSTI PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE
Oddelki podaljšanega bivanja – OPB in varstvo vozačev (VV)
Delo v OPB je organizirano v eni skupini. V skupino so vključeni učenci nižje stopnje. Delo
vodi gospa Helena Petek Hari. Delo v oddelkih varstva učencev je organizirano v treh skupinah.
V skupino so vključeni učenci nižje stopnje in višje stopnje ter OVI. OPB izvajata strokovna
delavca Ian Emeršič in Silvester Vogrinec ter pomočnice defektologinj.

Mobilna specialno-pedagoška služba deluje na naslednjih osnovnih šolah:
Priimek in ime mobilne
defektologinje
Ber Majda
Cebek Simona
Drozg Zvonka
Ducman Jasmina
Horvat Vesna
Jurgec Andreja
Lesjak Tadeja
Nikolovski Tanja
Roškar Sabina
Serec Šijanec Saška
Vaupotič Sandra
Zagoršek Andreja
Zelenko Marija

ŠOLA - kraj izvajanja mobilne specialno - pedagoške službe
OŠ Hajdina
OŠ Gorišnica
OŠ Markovci
OŠ Dornava, OŠ Polenšak, OŠ Starše
OŠ Destrnik, OŠ Trnovska vas
OŠ Breg, OŠ Lovrenc na Dravskem polju
OŠ Majšperk
OŠ Hajdina, OŠ Žetale, OŠ Podlehnik, OŠ Mladika
OŠ Benedikt, OŠ Olge Meglič
OŠ Zavrč
OŠ Juršinci
OŠ Cirkulane, OŠ Cirkovce
OŠ Mladika, OŠ Kidričevo

Vse specialne pedagoginje obravnavajo učence s specifičnimi učnimi težavami na večinskih
šolah, 339 ur, med šolskim letom se število ur še povečuje. Mobilne defektologinje opravljajo
tudi ure specialne pedagoške pomoči v vrtcih, ki so v okviru večinskih šol ali so samostojni
zavodi.
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Vrtci po občinah:
Vrtec
Gorišnica
Kidričevo
Zavrč
Ptuj
Radenci
Majšperk
Hajdina

Specialna pedagoginja:
Simona Cebek
Andreja Zagoršek
Saška Šijanec Serec
Vesna Zagoranski, Zdenka Kokol, Zvonka
Drozg, Lidija Marin Hameršak, Tanja Knehtl.
Vesna Zagoranski
Tadeja Lesjak
Majda Ber

PREVOZI UČENCEV
Učenci prihajajo v šolo z rednimi avtobusnimi prevozi ter organiziranim prevozom.
Organiziran šolski prevoz izvajajo naslednji prevozniki, ki so bili izbrani iz strani posameznih
občin:
Okrepčevalnica Vrček-Avtobusni prevozi Cafuta s.p. – MO Ptuj , občina Majšperk
in občina Hajdina.
Krodo s.p. – občina Žetale
Sadek s.p. – ostale občine
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III. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Šolski koledar:
Šolski koledar:
Prvi dan pouka
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Zaključek I. ocenjevalnega
obdobja
Prešernov dan, slovenski
kultur.praznik
Informativni dnevi v SŠ
Zimske počitnice
Velikonočni ponedeljek
Prvomajske počitnice
Zaključek II. ocenjevalnega
obdobja za 9. razred
Zaključek II. ocenjevalnega
obdobja za ostale razrede
Letne počitnice

1. september 2011
od 02. 11. do 04. 11. 2012
od 27. 12. 2011 do 30. 12.
2011
31. 01. 2012
08. 02. 2012
10. in 11. 02. 2012
od 20. 02. 2012 do 24. 02.
2012
09. 04. 2012
30. 04. 2012
15. 06. 2012
22. 06. 2012
od 25. 06. 2012 do 31. 8.
2012

Državni prazniki in ostali prosti dnevi:
Dan reformacije
31. 10. 2011
Dan spomina na mrtve
01. 11. 2011
Božič
25. 12. 2011
Dan samostojnosti in enotnosti
26. 12. 2011
Novo leto
01., 02. 01. 2012
Slovenki kulturni praznik
08. 02. 2012
Velikonočni ponedeljek
09. 04. 2012
Dan upora proti okupatorju
27. 4. 2012
Praznik dela
01., 02. 05. 2012
Dan šole
maj 2012
Dan državnosti
25. 06. 2012
Marijino vnebovzetje
15. 08. 2012

Datiranje spričeval:
Za učence od 1. do 8. razreda devetletke
Za učence 9. razreda devetletke

22. junij 2012
15. junij 2012

Dan šole načrtujemo maja 2010. Strokovni delavci šole bomo obiskali ustanovo, ki na
strokovnem področju obravnava otroke s posebnimi potrebami.
Načrtujemo udeležbo na ptujskem karnevalu v nedeljo, 26.02.2012, zato bomo imeli
26.04.2012 pouka prost dan.
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Delo bo potekalo po šolskem koledarju (Ur. list RS št. 30–96 in 64–97).

•
•

Prvi dan pouka
Zadnji dan pouka

- 1. september 2011
- 22. junij 2012, za učence 9. razreda pa 15. junij 2012

V šolskem letu 2011/2012 imamo dve ocenjevalni obdobji.
Ob zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja prejmejo starši pisno informacijo o učnovzgojnem napredku svojega otroka.

IV. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

A. ZAGOTOVLJENI PROGRAM

A.1. Pouk
Vzgojno-izobraževalno delo šole poteka na osnovi predmetnika in učnega načrta za osnovne
šole s prilagojenim programom. Pouk poteka po urniku v dopoldanskem času, s pričetkom ob 8.
uri ter zaključkom ob 14.10 uri oz. po urniku.
Pri vsakdanjem vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev se upoštevajo razlike in različnosti v
sposobnostih učencev in interesih posameznega učenca.
Poseben poudarek se posveča pouku slovenščine, ustnemu in pisnemu sporočanju ter branju,
problemski zasnovanosti pri pouku naravoslovja in aktivnemu sodelovanju pri pouku pri ostalih
predmetih.
Predmetnik:
Prilagojeni predmetnik z nižjim izobrazbenim standardom v devetletni osnovni šoli
OBVEZNI PROGRAM
Predmeti

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

Fond ur

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

4

4

1633

2

2

2

204

Tuji jezik
Likovna vzgoja

1

1

1

2

2

2

2

2

2

519

Glasbena
vzgoja
Matematika

2

2

2

2

1

1

1

1

1

452

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

2

3

4

4

4

583

2
2

2
2

2
2

2
4

2
3

344
550

Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Naravoslovje
Spoznavanje
okolja
Družboslovje
Športna vzgoja
Predmet 1….
Oddelčna
skupnost

3
3

3

3

315

3

3

3

2,5
3

2,5
3

2,5
3

4
3

2
3

3
3

569,5
936

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
0,5

1
1

1
1

102
137
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Število
predmetov
Število ur na
teden
Število tednov

7

7

7

8

10

10

11

11

11

19,5

20,5

21,5

23

24

25

29,5

30

30

35

35

35

35

35

35

35

34

33

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

1

1

1

1
2

1
2

1
2

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST
1.r.
RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE
SOCIALNO UČENJE
Skupaj

2.r.

1
1

1
1

1
1

7.r.

8.r.

9.r. Fond
ur
105
210

RAZŠIRJENI PROGRAM
1.r.

2.r.

3.r.

4.r. 5.r.

6.r.

7.r.

2

2

2

2

2

2

2

2
2.5

2
2.5

2
2.5

2
2.5

2
2.5

2
2.5

2

2

2

624
525

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

skup.
ur
deja.

KULTURNI DNEVI

4

4

4

3

3

3

3

2

3

116

NARAVOSLOVNI DNEVI

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

TEHNIŠKI DNEVI

3

3

3

4

4

4

4

10

10

180

ŠPORTNI DNEVI

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

15

15

15

15

15

15

15

20

20

DOPOLNILNI IN
DODATNI POUK
INTERESNE DEJAVNOSTI
JUTRANJE VARSTVO
VARSTVO VOZAČEV
PODALJŠANO BIVANJE,
ŠOLA V NARAVI

8.r.

9.r.

2

2

fond
ur
624

DNEVI DEJAVNOSTI

dnevi dejavnosti
dni letno

/ število

SKUPAJ VSEH UR
ŠTEVILO DNI
DEJAVNOSTI

Predmetnik:
Posebni program vzgoje in izobraževanja

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - OBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL PRVE,
DRUGE IN TRETJE STOPNJE
PODROČJA / leta
šolanja
Razvijanje
samostojnosti
Splošna poučenost
Gibanje in športna
vzgoja
Glasbena vzgoja
Likovna vzgoja
Delovna vzgoja
Število področij
Število ur na teden

1
leto
8

1. stopnja
2
3
leto leto
8
8

4
leto
7

2. stopnja
5
6
leto leto
7
7

7
leto
5

3. stopnja
8
9
leto leto
5
5

Fond ur
2085

5
3

5
3

5
3

7
4

7
4

7
4

7
5

7
5

7
5

1981
1245

2
2
2
6
22

2
2
2
6
22

2
2
2
6
22

3
2
3
6
26

3
2
3
6
26

3
2
3
6
26

3
4
6
6
30

3
4
6
6
30

3
4
6
6
30

831
828
1137
-
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Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

-

OBVEZNI DEL –RAZŠIRJENI PROGRAM
OBVEZNI DEL - RAZŠIRJENI PROGRAM
INTERESNE
5
5
5
5
DEJAVNOSTI
PODALJŠANO BIVANJE
18 18 18 14
JUTRANJE IN
POPOLDANSKO
VARSTVO

5

5

5

5

5

1560

14
-

14
-

10
-

10
-

10
-

-

DNEVI DEJAVNOSTI
DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi

4
3
5
3

4
3
5
3

4
3
5
3

3
3
5
4

3
3
5
4

3
3
5
4

3
3
5
8

2
3
5
8

3
2
5
8

116
104
180
180

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - OBVEZNI DEL – OSNOVNI DEL ČETRTE
STOPNJE
4 stopnja
PODROČJA / leta šolanja

Fond ur

Razvijanje samostojnosti
Splošna poučenost
Gibanje in športna vzgoja
Glasbena vzgoja

10
leto
4
5
5
2

11
leto
4
5
5
2

12
leto
4
5
5
2

420
525
525
210

Likovna vzgoja
Delovna vzgoja

3
9

3
9

3
9

315
945

Izbirne vsebine

2

2

2

210

Število področij

7

7

7

Število ur na teden
Število tednov

30
35

30
35

30
35

DNEVI DEJAVNOSTI
DNEVI DEJAVNOSTI/število dni letno

Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi
Šola v naravi

4 stopnja
10
leto
3
3
5
6

11
leto
3
3
5
6

Skupaj ur
12
leto
3
3
5
6

36
36
60
72

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - NEOBVEZNI DEL – POSEBNEGA
PROGRAMA PETE STOPNJA
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5. stopnja
PODROČJA / leta šolanja

Fond ur

Razvijanje samostojnosti
Splošna poučenost
Gibanje in športna vzgoja
Glasbena vzgoja

13.
leto
4
5
5
2

14.
leto
4
5
5
2

15.
leto
4
5
5
2

420
525
525
210

Likovna vzgoja
Delovna vzgoja

3
9

3
9

3
9

315
945

Izbirne vsebine

2

2

2

210

Število področij

7

7

7

Število ur na teden
Število tednov

30
35

30
35

30
35

DNEVI DEJAVNOSTI
DNEVI DEJAVNOSTI/število dni letno

Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi
Šola v naravi

5. stopnja
10
leto
3
3
5
6

11
leto
3
3
5
6

Skupaj ur
12
leto
3
3
5
6

36
36
60
72

Posebna pozornost je posvečena vzgoji posameznega učenca in njegovi osebni rasti na
posameznem področju.

A.2. Dopolnilni in dodatni pouk
V obsegu zagotovljenega programa se izvaja dopolnilni in dodatni pouk (1 do 2 uri tedensko
po predmetniku).

A.3. Dnevi dejavnosti
•
•
•
•
•

Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi
Delovni dnevi
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KULTURNI DNEVI

RAZRED

VSEBINA

ČAS

VODJA

1.-2.
razred

-

Obisk ptujskega gradu
Novoletno praznovanje
Obisk knjižnice
Pustni karneval

-

November
23. 12. 2011
Januar
26. 2. 2012

Tamara Tomašič

3. razred.

-

Obisk ptujskega gradu
Novoletno praznovanje
Obisk knjižnice
Pustni karneval

-

November
23. 12. 2011
Januar
26. 2. 2012

Lidija
Marin

4. razred

-

Obisk ptujskega gradu
Novoletno praznovanje
Obisk knjižnice
Pustni karneval

-

November
23. 12. 2011
Januar
26. 2. 2012

Nada Pernek

5. razred

-

Obisk ptujskega gradu
Novoletno praznovanje
Obisk knjižnice
Pustni karneval

-

November
23. 12. 2011
Januar
26. 2. 2012

Janja Žohar

Hameršak

6.- 7.
razred

-

Božičkovanje
Aktivnosti v šoli v naravi
Zaključna prireditev

-

22. 12. 2011
Junij
16. 6. 2012

Amalija Krajnc

8. razred

-

Novoletno praznovanje
Zaključna prireditev s starši

-

December
Junij

Staša Potočnik

9. razred

-

Novoletno praznovanje
Zaključna prireditev s starši

-

December
Junij

Milena Zupanič

OVI 1-2

-

Veseli december
Pustni običaji, karneval
Zaključna proslava in

-

22. 12. 2011
26. 2. 2012
15. 6. 2012

Marta Vindiš
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-

OVI 3A

-

OVI 4A

-

OVI 4B

-

OVI 5A

-

OVI 5B

-

športnik šole
Različne prireditve čez leto

-

September-junij

Veseli december
Pustni običaji, karneval
Zaključna proslava in
športnik šole
Različne prireditve čez leto

-

22. 12. 2011
26. 2. 2012
15. 6. 2012

-

September-junij

Veseli december
Pustni običaji, karneval
Zaključna proslava in
športnik šole
Različne prireditve čez leto

-

22. 12. 2011
26. 2. 2012
15. 6. 2012

-

September-junij

Veseli december
Pustni običaji, karneval
Zaključna proslava in
športnik šole
Različne prireditve čez leto

-

22. 12. 2011
26. 2. 2012
15. 6. 2012

-

September-junij

Veseli december
Pustni običaji, karneval
Zaključna proslava in
športnik šole
Različne prireditve čez leto

-

22. 12. 2011
26. 2. 2012
15. 6. 2012

-

September-junij

Veseli december
Pustni običaji, karneval
Zaključna proslava in
športnik šole
Različne prireditve čez leto

-

22. 12. 2011
26. 2. 2012
15. 6. 2012

-

September-junij

Tanja Merc

Tanja Kaučevič

Damjana Vršič

Zdenka Kokol

Darinka
Pičerko

Rojko

NARAVOSLOVNI DNEVI

RAZRED

1.- 2.
razred

VSEBINA

- Eko dan
- Življenje v naravi
- Zaključna ekskurzija

ČAS

VODJA

- 23. 3. 2012
- 25. 4. 2012
- Zadnji teden
maju

Tamara Tomašič
v
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3. razred.

- Eko dan
- Življenje v naravi
- Zaključna ekskurzija

- 23. 3. 2012
- 25. 4. 2012
- Zadnji teden v
maju

Lidija
Marin

Hameršak

4. razred.

- Eko dan
- Življenje v naravi
- Zaključna ekskurzija

- 23. 3. 2012
- 25. 4. 2012
- Zadnji teden v
maju

Nada Pernek

5.razred

- Eko dan
- Življenje v naravi
- Zaključna ekskurzija

- 23. 3. 2012
- 25. 4. 2012
- Zadnji teden v
maju

Janja Žohar

6. - 7.
razred

-

Dan Zemlje
Aktivnosti v šoli v naravi
Aktivnosti v šoli v naravi

-

23. 3. 2012
Junij
Junij

Amalija Krajnc

8. razred

-

Dan Zemlje
Zaključna ekskurzija
Življenje v naravi

-

23. 3. 2012
Maj, junij
25. april 2012

Staša Potočnik

9. razred

-

Dan mobilnosti
Zaključna ekskurzija
Življenje v naravi

-

22. 9. 2011
Maj
25. april 2012

Milena Zupanič

OVI 1-2

-

EKO dan
Življenje v naravi
Zaključna ekskurzija

-

23. 3. 2012
25. 4. 2012
Maj-junij

Marta Vindiš

OVI 3A

-

EKO dan
Življenje v naravi
Zaključna ekskurzija

-

23. 3. 2012
25. 4. 2012
Maj-junij

Tanja Merc

OVI 4A

-

EKO dan
Življenje v naravi
Zaključna ekskurzija

-

23. 3. 2012
25. 4. 2012
Maj-junij

Tanja Kaučevič
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OVI 4B

-

EKO dan
Življenje v naravi
Zaključna ekskurzija

-

23. 3. 2012
25. 4. 2012
Maj-junij

Damjana Vršič

OVI 5A

-

EKO dan
Življenje v naravi
Zaključna ekskurzija

-

23. 3. 2012
25. 4. 2012
Maj-junij

Zdenka Kokol

OVI 5B

-

EKO dan
Življenje v naravi
Zaključna ekskurzija

-

23. 3. 2012
25. 4. 2012
Maj-junij

Darinka
Pičerko

Rojko

TEHNIŠKI DNEVI
RAZRED

VSEBINA

ČAS

VODJA

1.- 2.
razred

-

Kostanjev piknik
Jumicar
Adventni venčki
Zaključna prireditev s starši

-

Oktober
September
22. 11. 2011
15. 6. 2012

Tamara Tomašič

3. razred

-

Kostanjev piknik
Jumicar
Adventni venčki
Zaključna prireditev s starši

-

Oktober
September
22. 11. 2011
15. 6. 2012

Lidija
Marin

4. razred

-

Kostanjev piknik
Jumicar
Adventni venčki
Zaključna prireditev s starši

-

Oktober
September
22. 11. 2011
15. 6. 2012

Nada Pernek

5. razred

- Kostanjev piknik
- Dan prometne vzgoje
- Adventni venčki
- Zaključna prireditev s starši

-

Oktober
22. 9. 2011
22. 11. 2011
15. 6. 2012

Janja Žohar

7. - 6.
razred

-

Oktober
November
December

Peka kostanjev s starši
Obisk ptujskega gradu
Izdelovanje
adventnih venčkov

Hameršak

Krajc Amalija
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8. razred

-

Aktualnosti v tekočem š.l.

-

Pobiranje kostanjev
Peka kostanjev s starši
Izdelovanje adventnih
venčkov
Ogled srednje šole
Obisk Ptujskega gradu
Aktualne dej. skozi leto

-

Celo leto

-

Oktober
Oktober
22. 11. 2011

-

Oktober-marec
November 2011
September-junij

Staša Potočnik

Milena Zupanič,

-

Oktober
Oktober
22. 11. 2011

-

Pobiranje kostanjev
Peka kostanjev s starši
Izdelovanje adventnih
venčkov
Ogled srednje šole
Obisk Ptujskega gradu
Pustni običaji
Dan Zemlje
Aktualne dej. skozi leto

-

Oktober-marec
November
26. 2. 2012

-

September-junij

OVI 1-2

-

Peka kostanjev s straši
Adventni venčki
Jumicar
Različne aktivnosti čez leto

-

Oktober
22. 11. 2011
22. 9. 2011
September-junij

OVI 3A

-

-

September/oktober Andreja Zagoršek
Oktober
September
22. 11. 2011
Maj/junij

-

22. 9. 2011

-

Nabiranje kostanjev
Peka kostanjev s straši
Poslikava jedilnice
Adventni venčki
Urejanje učilnice in okolice
šole
Dan prometne vzgojeJumicar
Eko bazar
Ostale vsebine

-

December
September-junij

-

Nabiranje kostanjev
Peka kostanjev s straši
Poslikava jedilnice
Adventni venčki

-

September/oktober Tanja Kaučevič
Oktober
September
22. 11. 2011

9. razred -

-

OVI 4A

Marta Vindiš
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OVI 4B

-

OVI 5A

-

OVI 5B

-

Urejanje učilnice in okolice
šole
Dan prometne vzgojeJumicar
Ostale vsebine

-

Maj/junij

-

22. 9. 2011

-

September-junij

Nabiranje kostanjev
Peka kostanjev s straši
Poslikava jedilnice
Adventni venčki
Urejanje učilnice in okolice
šole
Dan prometne vzgojeJumicar
Ostale vsebine

-

September/oktober Damjana Vršič
Oktober
September
22. 11. 2011
Maj/junij

-

22. 9. 2011

-

September-junij

Nabiranje kostanjev
Peka kostanjev s straši
Poslikava jedilnice
Adventni venčki
Urejanje učilnice in okolice
šole
Dan prometne vzgojeJumicar
Ostale vsebine

-

September/oktober Zdenka Kokol
Oktober
September
22. 11. 2011
Maj/junij

-

22. 9. 2011

-

September-junij

Nabiranje kostanjev
Peka kostanjev s straši
Poslikava jedilnice
Adventni venčki
Urejanje učilnice in okolice
šole
Dan prometne vzgojeJumicar
Ostale vsebine

-

September/oktober Darinka
Pičerko
Oktober
September
22. 11. 2011
Maj/junij

-

22. 9. 2011

-

September-junij

Rojko
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ŠOLA V NARAVI
6.-7.
razred

-

Letna šola v naravi

-

junij

Amalija Krajnc

Plavalni
tečaj

-

Terme Ptuj

-

maj

2., 3. razred
Tamara Tomašič
Lidija
Hameršak
Marin

ŠPORTNI

DNEVI

Organizacija športnih dni je lahko v okviru razreda ali stopnje. Vsebina, čas in kraj dogajanja
morajo biti prilagojeni razvojni stopnji in učenčevim sposobnostim.

RAZRED

VSEBINA

ČAS

VODJA

-

Atletika
Zimski športi
Bowling
Atletika

-

Oktober
Januar
Maj
Marec

Tamara Tomašič
Tomaž Valenko

3. razred. -

Atletika
Zimski športi
Bowling
Atletika

-

Oktober
Januar
Maj
Marec

Lidija
Hameršak
Marin
Tomaž Valenko

4. razred. -

Atletika
Zimski športi
Bowling
Atletika

-

Oktober
Januar
Maj
Marec

Nada Pernek
Tomaž Valenko

5.razred

-

Atletika
Zimski športi
Bowling
Atletika

-

Oktober
Januar
Maj
Marec

Janja Žohar
Tomaž Valenko

6. - 7.
razred

-

Aktivnosti v šoli v naravi
Atletika
Aktivnosti v šoli v naravi
Zimski športni dan

-

Junij
Oktober
Marec
Januar

Amalija Krajnc
Tomaž Valenko

1., 2.
razred
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-

Atletika

-

April

-

Pohod na Vurberk
Atletika
Bowling
Zimski športni dan
Atletika

-

September
Oktober
Marec
Januar
Maj

Staša Potočnik
Tomaž Valenko

9. razred -

Pohod na Vurberk
Atletika
Bowling
Zimski športni dan
Atletika

-

September
Oktober
Marec
Januar
Maj

Milena Zupanič
Tomaž Valenko

-

Pohod
Atletika
Zimsko veselje
Bowling
Atletika

-

September-oktober
September-oktober
Januar-februar
Marec
Maj

Marta Vindiš

-

Pohod
Atletika
Zimsko veselje
Bowling
Atletika

-

September-oktober
September-oktober
Januar-februar
Marec
Maj

Tanja Merc

OVI 4A

-

Pohod
Atletika
Zimsko veselje
Bowling
Atletika

-

September-oktober
September-oktober
Januar-februar
Marec
Maj

Tanja Kaučevič
Tomaž Valenko

OVI 4B

-

Pohod
Atletika
Zimsko veselje
Bowling
Atletika

-

September-oktober
September-oktober
Januar-februar
Marec
Maj

Damjana Vršič
Tomaž Valenko

OVI 5A

-

Pohod
Atletika

-

September-oktober
September-oktober

Zdenka Kokol

8.razred

OVI 1-2

OVI 3

Tomaž Valenko

Tomaž Valenko

Tomaž Valenko
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OVI 5B

-

Zimsko veselje
Bowling
Atletika

-

Januar-februar
Marec
Maj

-

Pohod
Atletika
Zimsko veselje
Bowling
Atletika

-

September-oktober
September-oktober
Januar-februar
Marec
Maj

Darinka
Pičerko

Rojko

Tomaž Valenko

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE
- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. r.
- VSI OVI-ji

Ljubljana v mesecu juniju 2012

NAČRTOVANI

RAZRED
1.- 2.
razred

VSEBINA

5.
razred

VODJA
Tanja Nikolovski
Tamara Tomašič
Darinka Rojko Pičerko
Tanja Knehtl
Zavod za šport

Comenius
- September-junij
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

Tanja Nikolovski
Tamara Tomašič
Darinka Rojko Pičerko
Tanja Knehtl
Zavod za šport

-

Comenius
- September-junij
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

Tanja Nikolovski
Tamara Tomašič
Darinka Rojko Pičerko
Tanja Knehtl
Zavod za šport

-

Comenius
- September-junij
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v

Tanja Nikolovski
Tamara Tomašič
Darinka Rojko -

-

4. razred

ČAS

Comenius
- September-junij
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

-

3. razred

PROJEKTI

-

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ dr. Ljudevita Pivka - ŠOLSKO LETO 2011 – 2012
- 26 -

-

6.- 7.
razred

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

September-junij

Tanja Nikolovski
Tamara Tomašič
Darinka Rojko Pičerko
Tanja Knehtl
Zavod za šport

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

September-junij

Tanja Nikolovski
Tamara Tomašič
Darinka Rojko Pičerko
Tanja Knehtl
Zavod za šport

September-junij

-

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

Tanja Nikolovski
Tamara Tomašič
Darinka Rojko Pičerko
Tanja Knehtl
Zavod za šport

-

Commenius
EKO šola
Zdrav življenjski slog
Zdrav Zajtrk

September-junij

Marta Vindiš

-

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

September-junij

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

September-junij

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav življenjski slog

September-junij

-

8. razred

-

9. razred -

OVI 1-2

OVI 3A

OVI 4A

-

OVI 4B

Pičerko
Tanja Knehtl
Zavod za šport

spolnosti
Zdrav življenjski slog

-

-

Tanja Knehtl

Tanja Merc
Tanja Knehtl

Tanja Kaučevič
Tanja Knehtl

Damjana Vršič
Tanja Knehtl
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OVI 5A

-

OVI 5B

-

Knjižnica -

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav zajtrk
Zdrav življenjski slog

September-junij

Comenius
Eko šola
Pomagajte nam zaživeti v
spolnosti
Zdrav zajtrk
Zdrav življenjski slog

September-junij

Zdenka Kokol
Tanja Knehtl

Darinka
Pičerko

Rojko

Tanja Knehtl

Dan knjižnice
Podelitev bralne značke
Šolski kviz

Silvester Vogrinec
Angelca Rijavec

TEKMOVANJE UČENCEV
ŠOLSKA TEKMOVANJA
Naziv tekmovanja

Dan – mesec

Pripravi – nosilec

Šolski kviz

maj 2012

Silvester Vogrinec

Bralna značka

celo leto

Silvester Vogrinec

Umivanje in higiena zob

celo leto

Tanja Knehtl

tekmujmo 5.–8. r

maj 2012

Milena Zupanič

Računanje je igra 4.–7. r

april 2012

Tanja Merc

Skok v višino

marec 2012

Tomaž Valenko

Športnik šole (vsi)

september–maj

Tomaž Valenko, Ian Emeršič

Atletika

september–maj

Tomaž Valenko

Likovni natečaji

september–junij

Alenka Kosem

september-junij

Nada Pernek

Potujmo, rešujmo,

Cicibanova
vesela šola
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PODROČNA REGIJSKA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA

Naziv tekmovanja

Dan – mesec

Pripravi – nosilec

Področne športne igre (SOS)

maj

Tomaž Valenko, Ian Emeršič

Področne športne igre OŠPP

maj

Tomaž Valenko, Ian Emeršič

Državne športne igre

maj

Tomaž Valenko, Ian Emeršič

Državne igre v nogometu

maj

Tomaž Valenko, Ian Emeršič

Regijsko tekmovanje

marec

Marjan Leben

Državno tekmovanje mladih tehnikov

maj

Marjan Leben

Računalništvo

april

Marjan Leben,

mladih tehnikov

Damjan Šimenko
Potujmo, rešujmo, tekmujmo 5.–8. r.

maj

Milena Zupanič

Računanje je igra

junij

Tanja Merc

Likovni natečaji

celo leto

Alenka Kosem,
Jasna Veber Zazula.

Specialna olimpiada

maj

Tomaž Valenko
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NAČRTOVANI

PROJEKTI

EKOŠOLA
V šolskem letu 2011/2012 nadaljujemo z nacionalnim projektom "Ekošola kot način življenja".
Ekošola je program, sestavljen iz sedmih korakov, ki jih uvaja šola tri leta. Ekošola razvija
odgovorno ravnanje z okoljem in naravo. Temelj odgovornega odnosa do okolja je
izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje
kulture obnašanja in ravnanja. V projekt se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci,
tehnično osebje na šoli, starši, strokovnjaki in predstavniki lokalne skupnosti. Skupaj gradimo
vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Nosilka projekta je Darinka Rojko
Pičerko.

COMENIUS
Po uspešno zaključenem projektu Comenius v prejšnjem šolskem letu, bomo v letu 2011/2012
ponovno začeli s povezavo partnerskih šol evropskih držav. Projekt vodi Tanja Nikolovski.

POMAGAJTE NAM ZAŽIVETI V SPOLNOSTI
V projekt bodo vključeni učenci in mladostniki oddelkov posebnega programa OVI 3–5 in
učenci 5.–9. razreda. Namen projekta je poznavanje in zavedanje lastnega telesa; poznavanje,
prepoznavanje dobrih in slabih strani spolnosti; krepitev spolne identitete; poznavanje,
prepoznavanje, preprečevanje spolnih zlorab. Pripravili bomo delavnice in predavanja zunanjih
strokovnjakov. Koordinatorka projekta je Tanja Knehtl.

ZDRAVI ZOBJE (razredniki+Zdravstveni center)

ZDRAV SLOG ŽIVLJENJA (Zavod za šport)
Zdrav življenjski slog je projekt, s katerim želimo v sodelovanju z ZAVODOM ZA ŠPORT
PTUJ in ZAVODOM ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA dodatno
spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega načina življenja. S pomočjo dodatne
športne aktivnosti bomo zainteresiranim učencem brezplačno omogočili dodatne ure športne
aktivnosti in tako poskušali odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja
(vadba za primerno telesno držo, odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj splošne
vzdržljivosti). Namenjen je vsem učencem od 1. do 9. razreda in OVI oddelkom.

A. 5: Pevski zbor
Pevski zbor vodi Ernest KOKOT.
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A. 6: Delo v OVI
Delo bo potekalo po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike
z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju.
Program se dopolnjuje s terapevtskimi vsebinami gibalno-korektivne vadbe in govornoritmičnimi dejavnostmi ter individualno obravnavo po individualiziranem programu.
Program dela zajema naslednja področja:
• Razvijanje samostojnosti
• Splošna poučenost
• Gibalno-športna vzgoja
• Glasbeno-ritmična vzgoja
• Likovna vzgoja
• Delovna vzgoja – zaposlitve

B. R A Z Š I R J E N I P R O G R A M

Organizator informacijskih dejavnosti
Naloge organizatorja informacijskih dejavnosti je usmerjanje v delo z učenci pri izvajanju učno
vzgojnega procesa z uporabo računalnika. Računalničar sodeluje pri izvedbi učno vzgojnega
procesa pri tistih predmetih, kjer učitelji predmeta še ne zmorejo sami izvajati pouka z uporabo
računalnika, ker suvereno ne obvladajo postopkov, ki so potrebni za uporabo didaktične
programske opreme. Skupaj se tako z učiteljem predmeta pripravlja na pouk (tj. za učne ure, ki
potekajo s pomočjo uporabe računalniške tehnologije) in sodeluje pri njegovi izvedbi. S
predmetnim učiteljem se izmenjuje pri učno vzgojnem procesu, kar je odvisno od oblike dela
(individualno delo, skupinsko delo) in načina dela z informacijsko tehnologijo ter vsebine dela
z informacijsko tehnologijo. Didaktične programe, s katerimi bo popestril učne ure pa izbira
učitelj predmeta, pri tem mu pomaga oziroma svetuje organizator informacijskih dejavnosti
Damjan Šimenko.

Za oddelke vzgoje in izobraževanja sta organizirani dve skupini podaljšanega bivanja do 15.40
ure.

B.1. Oddelki podaljšanega bivanja
Delo v OPB je organizirano v 2 skupinah. V prvo skupino so vključeni učenci nižje stopnje.
Delo vodi Helena Petek Hari, Damjan Šimenko. Učenci so vključeni v oddelku podaljšanega
bivanja, ki traja od 11.30 do 15:40 ure. Učenci OVI oddelkov so vključeni v OPB, katerega
vodita Silvester Vogrinec in Ian Emeršič.
Delo v oddelkih varstva vozačev je organizirano v 1 skupini, vodi ga Vesna Majcen.

B.2. Fakultativni pouk nemškega jezika
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Fakultativno pouk nemškega jezika izvaja Helena Petek Hari. Stroške krije Mestna občina Ptuj
– Oddelek za družbene dejavnosti in ostale občine ptujskega področja.

B.3. Jutranje in popoldansko pedagoško varstvo otrok
Jutranje pedagoško varstvo otrok je organizirano v 2 skupinah in traja od 6.30 do 7.45 ure;
izvajajo ga varuhinje. Popoldansko varstvo otrok je organizirano v 1 skupini in traja od 12.30
do organiziranih odhodov prevozov učencev šole.
B. 4. Izmenskost pouka
Pouk poteka na šoli v jutranji izmeni. Za varnost učencev skrbijo učitelji šole, med odmori pa
dežurni učitelji šole.
B.5. Prehrana učencev
V šoli se trudimo in učencem zagotavljamo zdravo prehrano, ki temelji na petih glavnih
skupinah živil. To so: žitarice, sadje in zelenjava, mleko in mlečni izdelki, meso, ribe in malo
maščob. Pomembno vlogo pri sprejemanju mešane hrane pa imajo tudi starši, ki s svojimi
navadami in vzgledom vplivajo na otroka, da bo užival res vse skupine živil.
Učencem šole je zagotovljena malica in kosilo proti plačilu. Prehrana se plačuje s položnico, ki
jo učenci prejmejo na dom po pošti. Položnice se izdajajo do 10. v mesecu.
Evidenca o plačani prehrani se vodi v tajništvu šole. Staršem, ki niso poravnali stroškov
prehrane, se izstavi pisni opomin, pri neupoštevanju le tega pa za morebitne spore pristojno
sodišče na Ptuju.
Odjava malice in kosila sredi meseca se denarno upošteva, če je bila odjava sporočena
vsaj en dan prej oz. do 8. ure zjutraj, če je otrok zbolel.
Cena malice: 0,80 €/dan
Cena kosila: 1.-3. razred, OVI 1-2: 1,80 €/dan
4.-9. razred, OVI:
2,00 €/dan

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Vrste subvencionirane prehrane
 splošna subvencija za malico,
 dodatna subvencija za malico zaradi socialnega položaja učenca,
 dodatna subvencija za malico zaradi izjemnih okoliščin družine učenca,
 subvencija za kosila.
Minister s sklepom praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta določi znesek splošne in
dodatne subvencije, pri čemer lahko razmerje med splošno in dodatno subvencijo spremeni
največ za 5%.
Višina splošne subvencije
Splošna subvencija za malico pripada vsem učencem v višini dveh tretjin cene malice na
podlagi podpisane izjave o uveljavljanju splošne subvencije.
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Upravičenost do dodatne subvencije za malico
Dodatno subvencijo za malico lahko uveljavljajo starši ali skrbniki učencev (v nadaljevanju:
starši), ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico.
Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega
člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
povprečna plača), ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v
trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.
Višina dodatne subvencije za malico
Učenec je upravičen do ene tretjine dodatne subvencije v deležu cene malice, če znaša odstotek
povprečne plače do 30%.
Učencem, ki so v rejništvu ter učencem prosilcem za azil, pripada dodatna subvencija v višini
ene tretjine cene malice.
Subvencija za kosilo
Subvencijo za kosila lahko uveljavljajo učenci, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati
prispevka za kosilo.
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo se upošteva dohodek na družinskega
člana, izražen v odstotku povprečne plače, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do
otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega
dodatka ugotovljeni odstotek povprečne plače do vključno 5,0 % .
Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Pravica do sredstev za subvencijo ni
prenosljiva.
Upravičenci do subvencionirane šolske prehrane
Pravico do subvencije za šolsko prehrano imajo učenci za:
 za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s
šolskim koledarjem,
 prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno
odjaviti oziroma prevzeti obroka.
Do subvencije za malico niso upravičeni učenci, ki so nameščeni v:
 zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
oziroma
 domove za učence,
ker se zagotavljajo sredstva za subvencionirano malico v okviru sredstev za oskrbo.

Interesne dejavnosti in ostale nadstandardne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI
Vesela šola
Pravljične urice
Računanje je igra
Folklora
Športne igre (nogomet,
košarka, atletika,…)
Igra s plesom
Lutkovno dramski krožek
Računalniški krožek
Čebelarski krožek

MENTOR(-ICA)

TERMIN

Nada Pernek
Damjana Vršič
Tanja Merc
Lidija Hameršak Marin
Tomaž Valenko

torek 1240-1325
torek 1400-1445
torek 1400-1445
sreda 1240-1325
četrtek 1400-1445

Nežka Šilak
Marija Arnuš
Damjan Šimenko
Damjan Šimenko

četrtek 1315- 1400
četrtek 1400-1445
četrtek 1400-1445
četrtek 1330-1415
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Fotografski krožek
Likovno – glasbena delavnica
Likovno – glasbena delavnica
Ritmično plesni krožek
Nogomet

Alenka Kosem
Jasna Veber Zazula
Jasna Veber Zazula
Dragica Emeršič
Ian Emeršič

torek 1400-1445
torek 0730-0800
torek 1300-1330

Nemščina – fakultativni pouk

Helena Petek Hari

četrtek 1420-1505

Nemščina – fakultativni pouk

Helena Petek Hari

petek 1330-1415

Specialno – pedagoško jahanje

Tamara Tomašič

Po dogovoru

četrtek 1400-1445

B.6. Plavalni tečaj
Organiziran je 10-dnevni tečaj plavanja za učence 2. in 3. razreda v Termah Ptuj od
21.05.2012 do 1.06.2012.
B.7. Šola v naravi
Organizirana je
8.06.2012.

šola v naravi v Krajnski Gori za učence 7. razredov od 4.06.2012 do

C. A K T I V N O S T I
TELESNI

ŠOLE
V
SKRBI
ZA
ZDRAV
IN DUŠEVNI
RAZVOJ

C.1. Zdravstvena in zobozdravstvena preventiva
Obvezni sistematični pregledi za učence šole se bodo zvrstili v mesecu oktobru. Organizirano
bo obvezno cepljenje, navajanje učencev na vzdrževanje osebne higiene, higiene zob in zunanje
urejenosti, hkrati pa tudi urejenosti bivalnega okolja.
Zdravstveno preventivo vodi dr. Branka Andolšek - Tominc, zobozdravstveno varstvo pa dr.
Andreja Toplak. Učenci na razredni stopnji se učijo pravilnega čiščenja zob, obišče jih
medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo, Helena Seidl Stefanovič.

C.2. Korektivna telovadba
Elemente korektivne gimnastike vnaša in izvaja v rednih urah športne vzgoje učitelj športne
vzgoje in pri interesnih dejavnostih.

C.3. Prehrana učencev
•

pravilna sestava jedilnikov glede hranilne vrednosti hrane,
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•
•
•

enakomerno porazdeljeni obroki v teku dneva,
razvijanje kulturnih prehrambenih navad učencev,
dietna prehrana za posamezne učence, ki le-to potrebujejo.

C.4. Prometna varnost učencev
Na prvem roditeljskem sestanku se razredniki pogovarjajo s starši o prometni varnosti in o
najkrajši poti učenca do šole, ki mora biti varna. Redno sodelujemo s Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Ptuj in s policijo. Delavce omenjenih institucij vključujemo v
vzgojno-izobraževalno delo kot predavatelje v posameznih razredih oz. na roditeljskih
sestankih. Učence opozarjamo na kulturno obnašanje na avtobusni postaji, na avtobusu in na
skrbno hranjenje avtobusne vozovnice.
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Svetovalna služba
Na šoli delata svetovalna delavka in delovna terapevtka. Pri opravljanju svojega dela se
povezujeta z razredniki, s starši, z ravnateljico in po potrebi tudi s Centrom za socialno delo, s
šolskim dispanzerjem, pri opravljanju poklicnega svetovanja pa z Republiškim zavodom za
zaposlovanje.
Delo naštetih delavk bo potekalo po letnem delovnem načrtu svetovalne delavke in delovne
terapevtke.
Izhodišče za delo šolske svetovalne službe so razvojne potrebe in problemi učencev, potrebe
učiteljev, staršev, vodstva šole in razvojna dejavnost šole kot celote.

Temeljna delovna področja:
•
•
•
•

vpis in sprejem učencev v šolo,
individualno in skupinsko svetovanje učencem in staršem,
pedagoško posvetovalno delo z učitelji,
strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah planiranja, spremljanja dela šole in
evalvacije.

Prednostne naloge:
•
•

delo s starši,
povezovanje z okoljem, promocija šole.

Program šolskega knjižničarja

Za urejenost in bogat izbor leposlovnih in strokovnih del skrbita šolski knjižničar Silvester
Vogrinec in Angelca rijavec
Dela šolskega knjižničarja so:
•
•
•
•
•
•

obdelava in vzdrževanje knjižnega gradiva,
izposoja knjig za učence in strokovne delavce,
sodelovanje pri izbiri knjig za domače branje in bralno značko,
mentorstvo bralne značke,
priprava razstav v knjižnici šole,
knjižna in knjižnična vzgoja; priprava in izvedba bibliotekarskih ur:
- za učence od 1. do 9. razreda,
- za učence oddelkov vzgoje in izobraževanja – OVI,

•

vodenje učbeniškega sklada.
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Delovna praksa učencev
Učenci iz oddelkov vzgoje in izobraževanja se vključujejo v delovno prakso v VDC Dornava,
VDC Sožitje in VDC Sonček.

Vpis učencev v srednje šole
Proces poklicnega usmerjanja in svetovanja učencem in staršem poteka skozi vse leto. Učenci
dobijo potrebne informacije o pogojih in možnostih vpisa v srednješolske programe; prijavo za
vpis izpolnimo skupaj. Seznanimo jih z možnostmi bivanja v domovih učencev in s pogoji za
pridobitev štipendije. Po dosedanjih izkušnjah se v srednješolske programe vpisuje večina
osnovnošolcev.
Ogled in seznanitev s programi tistih srednjih šol, na katere se učenci večinoma vpisujejo:
• nižje poklicni izobraževalni program v Biotehniški šoli in Strojni šoli na Ptuju,
• nižje poklicni izobraževalni program v Srednji gradbeni šoli Maribor,
• nižje poklicni izobraževalni program v Srednji živilski šoli Maribor.
Učenci se seznanijo s teoretičnim in praktičnim delom pouka.

V. POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

Strokovno povezovanje
•
•
•
•

Z Zavodom za šolstvo: dograjevanje vsebin posameznih področij, stalno strokovno
izpopolnjevanje …
S pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci OŠPP v regiji in republiki prek študijskih
skupin v mreži šol: izmenjava izkušenj, vsebin dejavnosti, športnih in drugih srečanj.
S strokovnimi institucijami v občini: urejanje socialnih in zdravstvenih vprašanj ter
poklicno usmerjanje.
Z Zavodom dr. Marijana Borštnarja iz Dornave: opravljanje delovne prakse za učence OVI
in šole.

Druga povezovanja
•
•
•
•

Z občinami glede investicij, vzdrževalnih del, razvoja in tekočih nalog šole, dodatnega
dogovorjenega programa.
S podjetji in obrtniki: razstave in prireditve.
Sodelovanje na različnih razpisih, tekmovanjih, natečajih …
Sodelovanje v mestni četrti CENTER.
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VI. S O D E L O V A N J E S S T A R Š I

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem zavodu se oblikuje svet staršev, ki je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika izvolijo starši
na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenja
o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi
z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v
skladu z zakonskimi predpisi.

Roditeljski sestanki
Načrtovani so trije skupni roditeljski sestanki, in sicer:
• 4. oktobra 2011, ob 15.30 uri; vodi ga ravnateljica šole.
• 7. februarja 2012, ob 15.30 uri; predavanja za starše.
• 8. maja 2012, ob 15.30 uri; vodi ga ravnateljica šole.
Priložnostna predavanja bodo pripravili razredniki in svetovalni delavci po aktivih.
Individualne pogovorne ure:
PRIIMEK IN IME

DELOVNO MESTO

POGOVORNA URA

ARNUŠ MARIJA

Učiteljica predmetnega pouka

ponedeljek, 9.55-10.40

EMERŠIČ IAN

Učitelj v OPB OVI, športna vzgoja po dogovoru

HAMERŠAK MARIN LIDIJA Učiteljica v 3. razredu

ponedeljek, 12.20-13.00

KAUČEVIČ TANJA

Učiteljica v OVI 4A

torek, 10.00-10.45

KNEHTL TANJA

Delovna terapevtka

po dogovoru

KOKOL ZDENKA

Učiteljica v OVI 5A

ponedeljek, 13.00-13.45

KOSEM ALENKA

Učiteljica likovnega pouka

petek, 11.35-12.20

KRAJNC AMALIJA

Učiteljica predmetnega pouka

torek, 11.35-12.20

LEBEN MARJAN

Učitelj predmetnega pouka

ponedeljek, 10.45-11.30

MERC TANJA

Učiteljica v OVI 3

četrtek, 9.00-9.45

PERNEK NADA

Učiteljica v 4. razredu

ponedeljek, 8.45-9.35

PETEK HARI HELENA

Učiteljica v OPB

četrtek, 11.35-12.20

POTOČNIK STAŠA

Učiteljica predmetnega pouka

torek, 8.00-8.45

ROJKO PIČERKO DARINKA Učiteljica v OVI 5B

torek, 9.00-9.35

ŠILAK NEŽKA

Druga učiteljica v 1. r.

sreda, 13.15-14.00

ŠIMENKO DAMJAN

Org. inf. dejavnosti

TOMAŠIČ TAMARA

Učiteljica v 1., 2. razredu

četrtek, 9.55-10.40

VALENKO TOMAŽ

Učitelj športne vzgoje

torek, 9.55-10.40
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VEBER ZAZULA JASNA

Učiteljica likovnega pouka

sreda, 9.00-9.45

VINDIŠ MARTA

Učiteljica v OVI 1-2

torek, 10.00-10.45

VOGRINEC SILVESTER

Knjižničar, učitelj v OPB OVI

petek, 13.15-14.00

VRŠIČ DAMJANA

Učiteljica v OVI 4B

sreda, 9.00- 9.45

ZUPANIČ MILENA

Učiteljica predmetnega pouka

sreda, 11.35-12.20

ŽOHAR JANJA

Učiteljica v 5.r.

petek, 8.50-9.35

Govorilne ure
Na govorilnih urah, ki so načrtovane vsak prvi TOREK v mesecu, od 15.30 do 17.00 ure,
bodo prisotni tudi predmetni učitelji, šolska svetovalna delavka in delovna terapevtka.
V dopoldanskem času so govorilne ure odvisne od prostega termina razrednika in staršev ter se
zabeležijo v razrednem urniku. Na pobudo in željo staršev se roditeljski sestanki, govorilne ure
in druge oblike sodelovanja lahko organizirajo tudi izven določenih terminov.

Druge oblike sodelovanja s starši
•
•
•

obiski učencev na domu,
prireditve v počastitev kulturnih praznikov in zaključki projektov,
oblike sodelovanja, ki jih bodo tekom leta predlagali starši.

VII. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
Svet zavoda
Svet zavoda deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in izobraževanja (Uradni list RS št.
12/96) in Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Učiteljski zbor
Delo učiteljskega zbora usmerja ravnateljica s poudarkom na naslednjih nalogah:
•

organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2011/2012,

•

odločanje o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,

•

predlogi o uvedbi nadstandardnih programov ter dejavnosti,

•

pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,

•

analiza učno-vzgojnih rezultatov in pregled realizacije delovnega programa,

•

smernice za delo v šolskem letu.
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Pedagoške konference

Načrtovanih je šest skupnih konferenc učiteljskega zbora ter šest strokovnih aktivov.

Na pedagoških konferencah bodo delavci seznanjeni z okrožnicami ministrstva, z novimi
pravilniki in normativi, z aktualnimi dogodki in novostmi s področja vzgoje in izobraževanja –
prenova programov, posredovana bodo poročila s seminarjev.

Strokovni aktivi
Zaradi boljšega povezovanja strokovnega dela se strokovni delavci povezujejo v strokovne
aktive:
- strokovni aktiv učiteljev od 1. do 5. razreda in OPB, ki ga vodi Lidija Hameršak Marin.
- strokovni aktiv učiteljev od 6. do 9. razreda, ki ga vodi Marjan Leben.
- strokovni aktiv učiteljev OVI, ki ga vodi Damjana Vršič.
- strokovni aktiv svetovalnih delavcev, ki ga vodi Borislava Munda.
- strokovni aktiv mobilnih defektologov, ki ga vodi Tanja Nikolovski.
- aktiv tehničnega osebja, ki ga vodi Miro Horvat.
Delo strokovnih aktivov:
• obravnava vzgojne problematike
• načrtuje in realizira kulturne, naravoslovne, športne dneve in družbeno koristno delo
• predstavitev in analiza projektnega dela
• načrtovanje predavanj za starše na razrednih roditeljskih sestankih
• medsebojne hospitacije
• študij strokovne literature
• načrtovanje dela s starši, različne oblike sodelovanja
• pregled učnih načrtov po predmetniku
• izdelava letnega načrta
• izdelava didaktičnih in tematskih priprav
• načrtovanje dela s starši
• načrtovanje izbirnih predmetov
• izmenjava gradiv in informacij znotraj šole, sodelovanje z drugimi šolami
• vodenje dokumentacije o delu
• seznam potrebne učne tehnologije za izvajanje pouka v vseh razredih in predmetih
• pregled in izbor učbenikov za posamezna predmetna področja
• preučitev konceptov specialno-pedagoške dejavnosti in jih postopno vključevati v pouk
• delo z učenci:
• delo s starši:
• delo s kolektivom: ravnateljica Dragica Emeršič
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• sodelovanje s sosednjimi šolami, kadrovske potrebe: ravnateljica Dragica Emeršič
• sodelovanje z ustanoviteljem, materialne potrebe: ravnateljica Dragica Emeršič
• sodelovanje s kadrovskimi šolami; ZRSŠ: ravnateljica Dragica Emeršič
Delo strokovnih aktivov poteka kontinuirano skozi vse leto (mesečno). Aktiv je lahko sklican
tudi na predlog razrednika, svetovalnega delavca in ravnatelja, če gre za nujno razrešitev
nastalega strokovnega problema.

Strokovni tim
Strokovni tim šole vodi Borislava Munda. Člani strokovnega tima so defektologi, učitelji
vzgojnih predmetov, svetovalni delavci in ravnatelj šole. Po potrebi so v delo tima vključeni
tudi zunanji strokovni delavci.

PROGRAM DELA PEDAGOŠKEGA VODENJA – DELO RAVNATELJA
Delo ravnatelja kot pedagoškega upravnega vodje šole opravlja ravnateljica Dragica
EMERŠIČ, prof. defektologije. V času njene odsotnosti jo s pooblastilom nadomešča Borislava
Munda, pomočnica ravnateljice. Delo zajema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripravo programa razvoja vzgojno-izobraževalnega zavoda,
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela,
sodelovanje in aktivno delo pri projektih in drugih aktivnostih zavoda,
hospitacijsko dejavnost – vpogled v vse dejavnosti,
pedagoške inovacije, svetovanje,
sistemizacijo delovnih mest, analiziranje realizacije učnih in vzgojnih načrtov,
sklepanje delovnih razmerij,
odločanje o disciplinski dejavnosti,
zastopanje in predstavljanje zavoda z odgovornostjo za zakonitost dela.

Svetovalno delo
•
•
•
•
•
•
•

koordinacija dela med strokovnimi delavci,
spodbujanje in usmerjanje dela aktivov,
pomoč pri načrtovanju hospitacijskih ur,
spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev,
spodbujanje ustvarjalne angažiranosti in prijetne delovne klime,
koordinacija pedagoške prakse študentov PF Ljubljana in PF Maribor,
koordinacija dela z mentorji pripravnikov.

Delo z učenci in s starši
•
•

priprava šolske publikacije za starše,
načrtovanje in vodenje skupnih roditeljskih sestankov za starše, individualni razgovori s
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•
•
•

starši,
obravnava vzgojne problematike, vodenje individualnih razgovorov z učenci,
skrb za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
spodbujanje in spremljanje dela skupnosti učencev oziroma šolskega parlamenta.

Analitično in študijsko delo
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza uspeha in realizacija programov ob polletju in ob koncu šolskega leta,
analiza dela interesnih dejavnosti, dnevov dejavnosti in projektov,
priprava in vodenje pedagoških konferenc,
priprava predlogov za napredovanje v nazive in plačne razrede,
sodelovanje na aktivih ravnateljev osnovnih šol,
aktivno sodelovanje na srečanjih študijske skupine ravnateljev OŠPP,
udeležba na seminarjih za vodstvene delavce osnovnih šol in osnovnih šol s
prilagojenim učnim programom,
sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport.

Program strokovnega izpopolnjevanja delavcev
Pedagoško vodstvo šole si bo prizadevalo, da v okviru razpoložljivih finančnih sredstev,
namenjenih za izobraževanje, bo vsak strokovni delavec sodeloval vsaj v eni obliki strokovnega
izpopolnjevanja, objavljeni v katalogu strokovnega izobraževanja. Pri izobraževanju imajo
prednost tisti seminarji, ki zagotavljajo strokovna znanja potrebna za prehod na 9-letno osnovno
šolo.
Udeleževali se bomo tudi strokovnih ekskurzij, ki jih bo organiziral Zavod za šolstvo, OE
Maribor (simpozijev, kongresov ...).
Trudili se bomo, da bomo v šolskem letu organizirali izobraževanje na šoli.
Poleg tega bo izobraževanje potekalo v okviru mreže šol, seminarjev in pedagoških delavnic, ki
jih bo organiziral Zavod za šolstvo OE Maribor.

VIII. S P R E M L J A N J E I N U R E S N IČ E V A N J E LDN

Spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta bo potekalo skozi vse leto prek:
•
•
•
•
•
•

dnevnega, tedenskega in mesečnega načrtovanja dela,
analize uspeha in realizacije programov ter interesnih dejavnosti,
spremljanja obveznosti delavcev z dela – absentizem (zaradi bolezni, strokovnega
izpopolnjevanja),
preverjanja klime – ozračja v šoli (vprašalniki, ankete),
poročila o uresničevanju LDN na svetu staršev,
poročila o uresničevanju LDN na svetu šole.
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