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 UVOD    
  

     Tako kot zasnova oz. podlaga za nastanek LDN je tudi realizacija in sedaj analiza potekala 

upoštevaje:  

  

 Zakon o osnovni šoli,  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

 obvestila osnovnim šolam za šol. leto 2015/16, ki jih je posredovalo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije,  

 šolske pravilnike,    

 realizacijo LDN šole v preteklih letih,  

 predloge, sugestije, pripombe kolegov učiteljev in učiteljic, članic in članov sveta šole in sveta 

staršev v preteklih letih.  

  

VIZIJA ŠOLE 

 

OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, 

varno okolje, prijetno in ustvarjalno vzdušje, kar ob sodelovanju vseh 

udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost 

v slovenskem in širšem evropskem prostoru. 

OŠ Gradec je šola zadovoljnih učiteljev, učencev in staršev. 

OŠ GRADEC – šola s srcem. 

  

 

  

DELO SVETA ŠOLE  
 

 Svet zavoda sestavlja enajst članov, od tega pet strokovnih delavcev šole (Vanja Arhnaver – 

predsednica, Andreja Bregar Rop, Ana Terzić, Astrid Žibert in Sevludin Halilović), trije predstavniki 

staršev (Nada Golouh, Miha Jančar, Barbara Avbelj) in trije predstavniki ustanoviteljice (Nataša Hofer, 

Marko Zajc in Jože Hostnik). 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 2. 10. 2014 

SKLEP 1: Dnevni red 6. seje Sveta zavoda z dopolnilnima točkama je bil  potrjen. 

SKLEP 2: Prisotni člani so soglasno potrdili gospo Barbaro Avbelj za članico sveta zavoda. 

SKLEP 3: Prisotni člani so potrdili sklep in zapisnik  3. korespondenčne seje sveta zavoda. 

SKLEP 4: Prisotni člani so potrdili sklep in zapisnik  4. korespondenčne seje sveta zavoda. 

SKLEP 5: Prisotni člani so potrdili sklep in zapisnik  5. korespondenčne seje sveta zavoda. 

SKLEP 6: Svet zavoda OŠ Gradec pomembne dokumente, kot so letni delovni načrt in poročilo o 

njegovi uresničitvi, poročilo o samoevalvaciji šole, program dela, finančni in kadrovski načrt, poročila 

o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, sprejema na rednih sejah in ne na korespondenčen način. 

SKLEP 7: Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se seznanili z vsebino sprememb finančnega načrta za leto 

2014 in potrdili spremembo finančnega načrta, ki je nastala na podlagi Sklepa o spremembi sklepa o 

obsegu financiranja v letu 2014 – povečanje sredstev (na osnovi prihodkov in odhodkov) za 15.392,16 

evrov za stroške dela. 

SKLEP 8: Za naslednjo sejo Sveta zavoda se pripravi evalvacija napredka šolske prehrane. 



Osnovna šola GRADEC  5 
Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta Osnovne šole Gradec za šolsko leto 2015/16 

  

  

   5 

SKLEP 9: Svet zavoda poziva predstavnike občine v svetu zavoda, da pozovejo občino, da poskrbi za 

varno prečkanje ceste v naselju Sp. Hotič in v vmesnem obdobju zagotovi medobčinskega redarja v 

dopoldanskem in popoldanskem času. 

SKLEP 10: Šola na spletni strani objavi pobudo staršem za urejanje prometa v upoštevanju prometne 

varnosti v okolici šole. Na to temo bo izveden tudi jutranji sestanek 7.10.2014 na matični šoli in vseh 

podružnicah. 

SKLEP 11: Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 in cenik storitev sta bila potrjena. 

SKLEP 12: Svet se je seznanil s delovanjem šolskega sklada (pravili in program dela) ter preklical sklep 

o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Gradec z dne 15. 10. 1998. 

SKLEP 13: Svet zavoda OŠ Gradec zahteva od pristojnih institucij, predvsem CSD, čim prejšnjo rešitev 

problematike in zagotovitev varnega okolja za otroka, ostale učence in delavce šole. Poziva tudi 

predstavnike občine v Svetu zavoda, da pripomorejo k rešitve problema. 

SKLEP 14: Učitelji pripravijo spletno učilnico po predmetnih področjih za priprave učencev na NPZ, 

v januarju pa se pripravi predstavitev le-te na svetu staršev. 

 

SKLEPI KORESPONDENČNESEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 24. 11.–27. 11. 2014 

SKLEP: Svet zavoda OŠ Gradec za Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu v Občini Litija 

predlaga Miho Jančarja in Vlasto Klemenčič Berčon.   

  

 V obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je Svet zavoda OŠ Gradec zasedal na 5 sejah; od tega sta bili 

3 redni in 2 korespondenčne. 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 24. 2. 2015 

SKLEP 1: Dnevni red 8. seje Sveta zavoda z zamenjavo 2. in 4. točke dnevnega reda je bil  potrjen. 

SKLEP 2: Prisotni so potrdili sklepe in zapisnik 6. seje, s tem da morajo biti ponovno izvedeni naslednji 

sklepi: 

- sklep št. 9: »Svet zavoda poziva predstavnike občine v Svetu zavoda, da pozovejo občino (Svet za 

preventivo v cestnem prometu) k reševanju problematike varnega prečkanja ceste v Sp. Hotiču.« 

- sklep št. 10: »Šola na spletni strani objavi pobudo staršem za urejanje prometa o upoštevanju prometne 

varnosti v okolici šole.« 

- sklep št. 14: »Učitelji pripravijo spletno učilnico po predmetnih področjih za priprave učencev na 

NPZ, pripravi se predstavitev le-te na svetu staršev. Učence je potrebno dodatno obvestiti o spletnih 

straneh na katerih se nahajajo naloge za Nacionalno preverjanje znanja.« 

SKLEP 3: Prisotni so potrdili sklep in zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda z dopolnitvijo, da 

Svet zavoda soglaša, da je Občinski svet potrdil Miho Jančarja za Svet za preventivo in varnost v 

cestnem prometu v Občini Litija. 

SKLEP 4: Člani sveta  zavoda pozovejo go. Gombač, da na prvem naslednjem  srečanju ravnateljev 

izpostavi  in predlaga ukinitev nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli oziroma njihovo 

prevrednotenje v smislu, da se jim predpiše večjo vrednost. 

SKLEP 5: Pozove se gospo Marijo Mohar, psihologinjo, da na seji sveta staršev pripravi predstavitev 

analize dela  z nadarjenimi učenci. 

SKLEP 6: Finančna sredstva, ki so nakazana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se 

planirajo po namenu. Poudarek je na sredstvih za izobraževanje in pasivnih časovnih rezervacijah. 

Vodstvo šole zagotavlja, da se bo v leto 2015 kader izobraževal, kakor določa Kolektivna pogodba - 

kar pomeni 5 dni na leto. 

SKLEP 7: V letu 2015 bo vodstvo šole vodilo natančnejšo evidenco o izobraževanju učiteljev. 
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SKLEP 8: Občino Litija se pozove, da nam izdela  točno opredelitev stroškov, ki so nastali pri dozidavi  

učilnice na podružnični šoli v Kresnicah. 

SKLEP 9: Sredstva na kontu prihodkov nad odhodki naj se namenijo  nakupu osnovnih sredstev, v 

kolikor ne bo drugega ustreznega vira financiranja. 

SKLEP 10: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo za leto 2014 s pridržkom, da ga. ravnateljica v letno 

poročilo vključi vse obrazložitve podatkov, ki so bili predstavljeni na seji sveta zavoda. 

SKLEP 11: Svet zavoda potrjuje, da se odda realizacija Finančnega načrta za leto 2014 – izkaz 

prihodkov in odhodkov po denarnem toku. 

SKLEP 12: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto  2015 s pridržkom, da se konto za izobraževanje 

poveča na 16.672,00 € in se ostali prihodki prilagodijo, da je finančni načrt pozitiven. 

SKLEP 13: 5. točka dnevnega reda – Ocena delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2014 in 6. točka – 

Razno  dnevnega reda se preneseta na dnevni red naslednje seje Svet zavoda. 

 

SKLEPI SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 20. 4. 2015 

SKLEP 1: Dnevni red 9. seje Sveta zavoda je bil  potrjen. 

SKLEP 2: Sklepi sprejeti na 8. redni seji sveta zavoda so bili soglasno potrjeni. 

SKLEP 3: Člani sveta  zavoda so soglasno potrdili Finančni načrt za leto 2015 – rebalans in Finančni 

načrt za leto 2015 – Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku EUR. 

SKLEP 4: Člani so potrdili, da se Kadrovski načrt po sistemizaciji in Program dela za leto 2015/2015  

lahko potrdita korespondenčno. 

SKLEP 5: Člani sveta zavoda so potrdili končni % meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice 

OŠ Gradec - Tatjane Gombač v leti 2014 in ta znaša: 94,7%. 

SKLEP 6: Ga. predsednica Vanja Arhnaver bo poslala vsem  članom sveta prejšnji poslovnik sveta 

zavoda. Člani sveta pa bodo v roku 3 tednov posredovali  svoje  mnenje. 

 

SKLEPI KORESPONDENČNE SEJE SVETA ZAVODA OŠ GRADEC: 12. 5.–15. 5. 2015 

SKLEP 1: Potrjen je Kadrovski načrt in Progam dela za šolsko leto 2015/2016. 

 

DELO SVETA STARŠEV 
 

Svet staršev sestavlja enaištirideset predstavnikov staršev posameznih razredov, svet vodi predsednica 

Nada Golouh.  

 

Poročilo o delu sveta staršev v letu 2015/2016: 

 

Svet staršev je posvetovalni organ. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek (brez 

oddelkov OPB) po enega predstavnika, vključno s podružničnimi šolami. Oblikovan je za 

organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli.  

 

Na svetu staršev smo se v letu 2015/2016 ukvarjali s sledečimi vsebinami:   

-        nadstandardni programi, 

-        sodelovali pri nastajanju predloga programa razvoja šole,   

-        dali mnenje o letnem delovnem načrtu; 

-        razpravljali o poročilih ravnatelja, 

-       razpravljali o rezultatih NPZ, se seznanili z analizo NPZ rezultatov,  



Osnovna šola GRADEC  7 
Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta Osnovne šole Gradec za šolsko leto 2015/16 

  

  

   7 

-        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

-        se aktivno vključevali v pogovore z ustanoviteljico, 

-        obravnavali delo šolskega sklada, 

-        vodstvu posredovali tudi ločena mnenja, stališča in predloge članov ali skupin, 

-        dali soglasje k nabavni ceni učbenikov in učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017. 

 

Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/.  

 

 

 

DELO UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
 

Upravni odbor šolskega sklada sestavlja osem članov, od tega trije predstavniki strokovnih delavcev 

šole in pet predstavnikov staršev: 

 

• Maja Jeglič (predsednica, predstavnica staršev) 

• Alenka Zupančič (namestnica predsednice, predstavnica šole) 

• Marta Obreza (članica, predstavnica šole), ki jo nadomešča Eva Divjak, 

• Eva Divjak (članica, predstavnica šole) 

• Nada Golouh (članica, predstavnica staršev) 

• Petra Hiršel Horvat (članica, predstavnica staršev) 

• Aleš Pregel (član, predstavnik staršev) 

 

Šolski sklad je v letu 2015/16 deloval uspešno/pozitivno: zbrano je bilo dovolj sredstev za 

(so)financiranje aktivnosti  načrtovanih z  letnim programom dela sklada. 

 Upravni odbor je na sejah obravnaval letni program dela za šolsko leto 2015/2016, poročilo o realizaciji 

programa dela za lansko šolsko leto,  finančna poročila, obravnavane so bile prošnje za finančno pomoč 

socialno šibkim učencem in druge naloge, ki so v pristojnosti upravnega odbora.    

Tudi v letu 2015/16 je bil velik poudarek na promociji sklada in transparentnosti delovanja. Vsi 

dokumenti (program dela, finančna poročila, zapisniki sej upravnega odbora) so objavljeni na spletni 

strani šole,  o delovanju sklada se je seznanjal Svet staršev in Svet zavoda, objavil se je prispevek v 

lokalnem časopisu Občan, vsi starši so preko e-asistenta prejeli obvestilo  o delovanju sklada ter prošnjo 

za prostovoljne prispevke. 

Glavnina sredstev je bila porabljena za pomoč socialno šibkim učencem (udeležba na ekskurzijah, šoli 

v naravi, taborih, nakup delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv in pripomočkov, …) in za plačilo 

prijavnin na različna tekmovanja učencev (Kegurujček, Kresnička, Cankarjevo tekmovanje, 

tekmovanje iz kemije…). 

Glavni vir pridobljenih sredstev so bila sredstva pridobljena na novoletnem sejmu ter ob zbiralnih 

akcijah starega papirja. Določena sredstva so bila pridobljena tudi s prostovoljnimi prispevki staršev, 

donacij podjetij ter s prispevki za šolski časopis Oka. 

Podrobnosti glede zbranih in porabljenih sredstev so razvidne iz finančnega poročila. 

  

 

DELO UČITELJSKEGA ZBORA  
  

http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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Učiteljski zbor je realiziral vsa srečanja, ki so bila predvidena v letnem delovnem načrtu šole.   

  

V tekočem šolskem letu je sprejel:  

  

 Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/16,  

 samoevalvacijo športnih dejavnosti,  

 sklep o dodelitvi statusov športnikov,  

 sklep o dodelitvi statusov kulturnikov,  

 dopolnitev prometno – varnostnih načrtov po posameznih šolah,  

 poročilo o NPZ iz slovenščine, matematike, angleščine ter angleščine,  

 veliko število dogovorov, ukrepov za reševanje drobnih obveznosti.  

  

Seznanil se je:  

  

 s kadrovsko zasedbo,  

 z učno obveznostjo strokovnih delavcev šole za šolsko leto 2015/16,  

 s shemo šolskega sadja,  

 z izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka,  

 z navodili za izvedbo nacionalnega preizkusa znanja,  

 s terminskim planom in planiranimi dejavnostmi do konca šolskega leta,  

 z delom Zdrave šole,  

 z organizacijskimi napotki,  

 z učno vzgojno problematiko šole,  

 s stanjem učnega uspeha pri posameznih učencih in celotnih oddelkih,   

 s sindikalnimi novicam resornega sindikata. 

  

Skozi leto je ravnateljica učiteljski zbor opozarjala na spoštovanje otrokovih pravic, varovanje osebnih 

podatkov, korektno napovedovanje preverjanja in ocenjevanja znanja, redno, dosledno in natančno 

izpolnjevanje šolske dokumentacije, poudarjala skrb za varnost otrok in varovanje šolske lastnine. 

 

  

REALIZACIJA PROGRAMA DELA RAVNATELJICE  
  

V strateškem smislu me je vodila misel, da je za šolo dobro, če je zagotovljen ustvarjalni mir, red, 

strokovnost, dodatno strokovno usposabljanje, motiviranost, težnja k odličnosti, dobri medsebojni 

odnosi, promocija kot posledica kvalitetnega dela, maksimalen razvoj otrokovih potencialov, visok 

pedagoški čut do otrok, odprtost v okolje, skrb za sočloveka in naravo, finančna stabilnost, urejeni 

prostorski pogoji in opremljenost s sodobnimi učnimi pripomočki.  

Pri vodenju šole upoštevam dejstvo, da je učitelj v razredu suveren, samostojen in hkrati odgovoren do 

javnosti, učencev, sebe in ravnatelja, ko skrbi za profesionalnost, strokovnost, ugled šole, skrbi tudi za 

svoj ugled.  

V operativnem smislu sem izvedla naloge, ki mi jih predpisuje 49. člen Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, se pravi naloge, ki jih narekuje vsakodnevno življenje in 

funkcioniranje šole.  Največ časa sem namenila stikom z učenci in učitelji ter starši, ker je dobra 

komunikacija pogoj za tesno sodelovanje in informiranost. Kot odgovori osebi javnega zavoda se mi 
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zdi izjemnega pomena sodelovanje z okolico (občina, drugi javni zavodi, policija, gasilci ipd.) in 

vključevanje/prisotnost na prireditvah v kraju.  

Poseben poudarek sem namenila večjim in pomembnejšim dogodkom šole, kot so prireditve za javnost, 

organizacija državnega tekmovanja, skupni projekti z zunanjimi inštitucijami ipd. Ob tem sem skrbela 

za stalno strokovno spopolnjevanje zaposlenih, spremljanje dela zaposlenih in svetovanje, zakonitost 

delovanja zaposlenih in šole kot celote, varnost otrok, spoštovanje pravic in dolžnosti učencev.  

Kljub splošni finančni krizi smo ob sodelovanju z občino uspeli zagotoviti sredstva za nujna 

vzdrževalna dela in delno posodobitev tehnične opreme šole (menjava računalnikov v eni vrsti v 

računalniški učilnici). Večja vzdrževalna dela so bila izvedena v šolski centralni kuhinji, ki je bila v 

celoti prepleskana, zamenjana so bila vsa vrata zaradi zahteve sanitarne inšpekcije (onemogočeno 

temeljito čiščenje zaradi dotrajanih ploskev). 

Ostala je nesanirana streha na zgradbi Podružnične šole Hotič, na kar sem ustanoviteljico začela 

opozarjati spomladi 2015. Po pojasnilih s strani občine, se streha ne bo sanirala, saj poteka postopek za 

nadomestno izgradnjo šole z vrtcem in večnamensko dvorano. 

Na srečanjih smo se seznanili z obvestili Zavoda RS za šolstvo za leto 2015/16,  obravnavali 

investicijsko vzdrževanje, investicije, finančno poslovanje in načrtovali dostop zavodov v optično 

omrežje, se z županom Občine Litija dogovarjali za pokrivanje stroškov uporabe telovadnice za športne 

klube iz programa športa in uporabo zunanjega šolskega igrišča za občane. V okviru občinskega razpisa 

iz Programa za šport smo pridobili sredstva za nujna vzdrževalna dela na zunanjem igrišču. Medsebojno 

smo se informirali in delno skupno načrtovali izdelavo programa dela, kadrovskega in finančnega 

načrta. Ob koncu pouka smo se seznanili s kadrovskimi potrebami posameznih šol in z možnostmi 

prerazporeditve strokovnih delavcev na druge šole.  

V tem letu smo izpeljali samoevalvacijo v okviru programa Šole za ravnatelje.  Vmesno poročilo o 

rezultatih in izboljšavah je priloga tega dokumenta. 

 

KADROVSKA ZASEDBA  
  

Šolsko leto smo pričeli s 91 zaposlenimi pedagoškimi delavci in 18 administrativno-tehničnimi delavci.        

 

Med šolskim letom so bile na materinskem dopustu 3 strokovne delavke, v daljšem bolniškem staležu 

pa 5 strokovnih delavk in 2 delavki tehničnega osebja. 

 

V šolskem letu 2015/16  smo imeli: 

MATIČNA ŠOLA 

1. do 5. razred: 

10 oddelkov + 4 OPB 

167 učencev 

 

 

1. do 5. razred: 

10 oddelkov + 4 OPB 

167 učencev 

 

6. do 9. razred: 

10 oddelkov  

204  učencev 

 Skupaj: 

20 oddelkov + 4 OPB 

371 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VAČE 

1. -  9. r  

8 oddelkov + 2,04 OPB 

103 učencev 

 Skupaj: 

8 oddelkov + 2,04 OPB 

103 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA HOTIČ 
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1. do 5. razred: 

3 oddelki + 1,68 OPB 

35  učencev 

 Skupaj: 

3 oddelki + 1,68 OPB 

35 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA JEVNICA 

1. do 5. razred: 

3 oddelki + 1,68 OPB 

43 učencev 

 Skupaj: 

3 oddelki + 1,68 OPB 

43 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRESNICE 

1. do 5. razred: 

4 oddelki + 2,08 OPB 

62 učencev 

 Skupaj: 

4 oddelki + 2,08 OPB 

62 učencev 

SKUPAJ  

 37 oddelkov + 11,48 OPB + 5 JUV 

614 učencev 

Skupno: 48,48 oddelkov in 5 JUV 

 

Jutranje varstvo smo izvajali na vsaki organizacijski enoti po enega. 

  

 

ANALIZA REALIZACIJE PROGRAMA, KI GA JE IZVAJALA ŠOLA  
  

Globalni in operativni smotri so bili doseženi. Obvezni program je bil realiziran 102 %, razširjeni 101,2 

%, skupaj 101,6 %.  

Zaradi specifičnih razlogov smo pri realizaciji programa naredili manjše spremembe, ki pa niso vplivale 

na kvaliteto ali vsebino dejavnosti. Pri načrtovanih dnevih v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti 

nismo realizirali le pevskega vikenda v Domu Čebelica zaradi težje poškodbe zborovodkinje Ane Tori. 

Program bomo realizirali v šolskem letu 2016/2017. 

 

 

Poročilo o izvedenih projektih 2015/2016 

 

Naslov projekta: MEHAK PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO 

Vodja projekta: Dunja Požaršek   

Sodelujoči učitelji: učiteljice 1. razredov 

Realizacija ciljev projekta: 

Ustvarjanje pogojev za dobro počutje vseh – otrok, staršev in učiteljev – ob vstopu v  šolo 

(sproščenost, vedoželjnost, zaupnost). 

Izognitev stresnim in travmatičnim izkušnjam otroka. 

Pozitivne izkušnje pri oblikovanju otrokove samopodobe. 

Razvoj pozitivnega odnosa do šole. 

Čim hitrejše in učinkovitejše oblikovanje ugodne razredne klime. 

Skrb za polno in srečno otroštvo. 

Razvijanje odgovornosti, čuta za mlajše, prijateljstva in pozitivne samopodobe pri starejših 

učencih, ki sodelujejo pri projektu. 
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V šolskem letu 2015/16 je bilo organiziranih več srečanj med predšolskimi skupinami otrok iz 

vrtca Litija in učenci in učitelji 1. razredov OŠ Gradec (na podružničnih šolah so pogosto 

sodelovali tudi ostali učenci in učiteljice). 

V okviru projekta poteka tudi osebni vpis v 1. razred in svečan skupni sprejem v septembru. 

Vključenost učencev v projekt: 

   V projekt so bili vključeni učenci 1. razredov (na POŠ tudi ostali). 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

v prihodnje bo v projekt vneseno več, že v jeseni načrtovanih in z datumi opredeljenih, 

srečanj med učenci in vrtičkarji ter vsaj eno dodatno srečanje s starši, katerega tema bo 

pripravljenost otroka na vstop v šolo (poudarek na gibalnem, govornem in socialnem 

razvoju). 

 

 

Naslov projekta: ROČNE SPRETNOSTI 

Vodja projekta: ŠPELA KOVIČ 

Sodelujoči učitelji: Maja Žibert, Tadeja Resnik, Nina Đorić, Nataša Brezavšček, Anita Eltrin, Petra 

Kobe, Ines Štaut, Barbara Toš, Luka Leitinger, Matej Bajde 

Realizacija ciljev projekta: 

Tekom šolskega leta so se cilji realizirali; učenci so spoznavali različne materiale in tehnike 

ročnih del, učili so se šivanja, vdevanja niti v iglo in nato šivanja gumba, spoznali so 

tehniko makrameja - vozlanja, izdelali so torbico iz  blaga, ki so ga stkali na preprostih 

statvah, ob vsem tem pa so  razvijali svojo domišljijo in kreativnost. 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Učenci so od meseca oktobra pa do maja tedensko sodelovali v času usmerjenega prostega 

časa pri različnih dejavnostih, ki so jih pripravili skupaj z učitelji OPB. Vsak posameznik 

se je preizkusili v različnih tehnikah ročnih del. Učitelji so  zahtevnost prilagajali  

učenčevim sposobnostim. Zato so učenci v 3., 4. in 5. razredu  že nadgrajevali svoje znanje, 

mlajši učenci pa so se seznanjali z osnovami tehnik. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu:  

Na  zaključnem aktivu OPB  dne 28. 6. 2016 je bil  sprejet sklep, da se ta projekt nadaljuje 

tudi v naslednjem šolskem letu 2016/2017.   

Projekt naj bi se nadaljeval  predvsem zaradi  razvijanja fine motorike, kjer imajo učenci 

kar  precej težav in pa seveda zaradi domišljije in kreativnosti, ki jo učenci lahko razvijajo 

. 

 

 

Naslov projekta: ZDRAVA ŠOLA  

Vodja projekta: Marija Mohar  

Sodelujoči učitelji: tim zdrave šole: Jana Isoski, Anita Mikša, Astrid Žibert, Alenka Zupančič, Alenka 

Planinšek, Elizabeta Bučar in drugi strokovni delavci šole 

Realizacija ciljev projekta: 
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OŠ Gradec je že vrsto let vključena v projekt  Slovenska mreža zdravih šol , ki je  sestavni 

del  mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol. Nadaljuje se osrednja tema o 

Duševnem zdravju.  

Na naše duševno zdravje vpliva izredno širok spekter področij, med katere sodijo tudi 

osebna, telesna ter šolska samopodoba, samospoštovanje, učinkovito poslušanje in 

odzivanje, uspešna komunikacija, obvladovanje stresa, kvalitetni medosebni odnosi itd. Če 

želimo da ostanemo zdravi moramo upoštevati tako čustvene, socialne, kot tudi telesne 

dejavnike.  

Ustrezna in pozitivna samopodoba je ena izmed pomembnih področjih, ki vplivajo na 

duševno zdravje. Zato so si učenci sami poiskali odgovore na vprašanja in si pomagali do 

večjega osebnega zadovoljstva in sledili 10. korakom do boljše samopodobe na 

http://www.tosemjaz.net/.  

V letošnjem šolskem letu so se zvrstili številni dogodki, ki še posebno skrbijo za duševno 

zdravje vseh, ki smo vključeni v izobraževalni proces. 

- PRIMI ŠOLO ZA ROGE   

Učenci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., in 8. so bili deležni delavnic na teme osebne rasti in/ali 

delavnic učenje učenja. Na teh delavnicah učenci že tradicionalno ponavljajo stare in 

spoznali nove načine soočanja z učno snovjo. Prepoznajo svoj učni stil in se učijo 

načrtovati učenje. Spoznali so tudi tehnike sproščanja in učinkovitega učenja. Učenci 

spoznajo 10 osnovnih korakov do boljše samopodobe.  

V 1. in 2. razredu se jim na delavnicah pridruži tudi terapevtski pes, ki s svojo prisotnostjo 

naredi prav poseben učinek in je tako delo še bolj zanimivo. Učenci so preko aktivnega 

učenja spoznali osnovne načine vedenja ob prisotnosti živali, spoznali njihov jezik in se 

hkrati učili. S takim načinom spodbudimo kvalitetnejše vzpostavljanje socialnih odnosov, 

boljše razumevanje socialnih pravil ter učenje ustreznega vedenja v socialnem okolju. 

 

- BEREM BEREŠ – spodbujanje bralne pismenosti  

Ker branje celo krepi zdravje, vitalnost in spodbuja psihofizično oziroma psihosocialno 

odpornost so v tem šolskem letu izvajajo številne dejavnosti, ki zajemajo različna področja 

bralne pismenosti. Eden izmed njih je knjižni zaklad za učence. Učenci so pri iskanju 

zaklada zelo aktivni in z iskanjem razvijajo celotno osebnost. Vsak dan je na vrsti vsaj 10 

minut branja. Tudi starši so dobili enak izziv.  

- 5 MINUT ZA ZDRAVJE 

Učenci od 1. do 5. razreda so skupaj z učitelji vsakodnevno izvedli 5 minut za zdravje. Teh 

pet minut je namenjenih sproščenemu ali organiziranemu gibanju, ki preusmeri pozornost 

in statične v aktivno dejavnost.  

 

V letošnjem šolskem letu je začelo delovati tim zdrave šole. V katerega se je ob zaključku 

šolskega leta priključila tudi zdravstvena služba in ga. ravnateljica. Namen je zagotoviti 

celosten pristop k oblikovanju OŠ Gradec, resnično zdrave šole.  

 

 

Vključenost učencev v projekt: 

http://www.tosemjaz.net/
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Učenci matične šole in podružničnih šol so bili vključeni v projekte.  

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Pri projektu Primi šolo za roge bi se v novem šolskem letu dodala delavnica za 3. razred 

na temo hrupa, ki bi jo izvedli s pomočjo terapevtskega para in nove mobilne čutne poti. 

V 9. razredu pa bi morda vključili filmsko vzgojo.  

 

S pomočjo vodstva se bodo organizirala izobraževanja na temo čuječnosti. OŠ Gradec se 

bo ob morebitni možnosti priključila kot pilotna šola.  

 

V sooblikovanje Zdrave šole OŠ Gradec se aktivno vključi v soustvarjanje tudi aktive ter 

zunanje institucije, da razširijo svoje delovanje in ciljno prispevajo k boljšemu počutju 

vseh udeležencev v OŠ Gradec.  

 

 

Naslov projekta: PRIMI ŠOLO ZA ROGE 

Vodja projekta: Dunja Požaršek  

Sodelujoči učitelji: Andreja Bregar Rop, Aleksandra Krnc, Marija Mohar, Janja Hostnik, Alena Đ. 

Dedić, Katarina Poglajen, Sabina Grom, Dajana Mavrič;  

V letošnjem šolskem letu so bile delavnice usmerjene k sledečim ciljem: 

Učenci se naučijo učinkovito selekcionirati bistvene informacije od nebistvenih; 

Učenci v šolo prihajajo pripravljeni in usvojijo redne delovne navade; 

Izboljšanje učnega uspeha in kvaliteto trajnostno pridobljenega znanja; 

Učenci pridobijo učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne vrednosti in samozavesti. 

Učenci zmanjšajo strahove in stiske ob izražanju znanja in pripravi na preverjanje in ocenjevanje; 

Učenci razvijejo višji nivo identitete, občutka pripadnosti in varnosti; 

Učenci prepoznajo lastne sposobnosti in omejitve, razvijejo toleranco do različnosti in poglabljajo 

zdrave medosebne odnose. 

Učenci sprejemajo vsa živa bitja, navežejo odnos s terapevtskim psom in osvojijo osnove pravilne 

komunikacije. 

Vključenost učencev v projekt: 

Učenci I. triade  >>>  osebna higiena in samostojnost, odnos do sebe in drugih, bralna motivacija 

in samozavedanje – jaz sem OK / ti si OK; 

Učenci 4. razredov  >>> slušna/vidna pozornost, zaznavanje in prepoznavanje (čustvenega) 

dogajanja v sebi in drugih; 

Učenci 5. razredov  >>>  spretnost učenja in umetnost prikaza; 

Učenci 6. razredov  >>>  čni stili, tehnika hitrega branja z izpisom ključnih besed v miselni vzorec, 

ne izogibam se problemom, poskušam jih reševati, sodelujem z drugimi, jih sprejemam in imam 

prijatelje; 

Učenci 7. razredov >>> predmetno učenje, učim se spopadati s stresom, prevzemam odgovornost 

za svoje vedenje; 

Učenci 8. razredov >>> +/- lastnosti – razmišljam pozitivno, reklamni letak – prepoznavam, 

sprejemam, izražam svoja čustva, postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel, poklicno 

usmerjanje, prijateljstvo ali ljubezen; 

UČITELJI 
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Timsko delo v izvedbenih fazah projekta. 

 IN STARŠI 

Šola za starše  

Projekt se je ves čas bogatil tudi z ostalimi projekti na šoli - S tačko v roki  šolskim dogodivščinam 

naproti, Generacije generacijam, Zdrava šola… 

 

      

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Soočanje z lastnimi zmožnostmi, izgradnja ustrezne samopodobe, sprejemanje odgovornosti za 

lastno delo in vedenje ter oblikovanje zdravega, varnega in spodbudnega učnega in bivalnega 

okolja ostajajo temeljni cilji projekta. 

Vsebine se bodo bogatile in vključevale v enovit šolski projekt z razširitvijo vsebin o mediaciji v 

4. in 5. razredu (timsko in povezovalno delo predmetnih in razrednih učiteljev), s sodelovanjem 

bivših učencev in medvrstniško učno pomočjo.  

 

 

Naslov projekta: SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 

Vodja projekta: Anita Mikša 

Sodelujoči učitelji: Vsi učitelji 

Realizacija ciljev projekta: 

Shema šolskega sadja in zelenjave na naši šoli poteka že vrsto let in je zato že utečena. Pod 

okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Agencijo Republike Slovenije  za kmetijske 

trge in razvoj podeželja vsako leto pridobimo finančna sredstva za ta projekt.  Sadje in 

zelenjavo smo delili skozi celo šolsko leto. (38 delitev) 

  

Vsi zastavljeni ciliji in vzporedne aktivnosti so bili realizirani. 

 

Vključenost učencev v projekt: 

V projekt so vključeni vsi učenci. Skozi celo leto 1x tedensko prejmejo v razrede oz je v 

jedilnici na razpolago sadje in zelenjava, ki je financirana iz že prej omenjenega projekta. 

Učence se je  z različnimi dejavnostmi skozi leto opominjalo na to, da je uživanje sadja in 

zelenjave ena do najpomembnejših prehranskih navad. Učenci so izpolnjevali anketne 

vprašalnike v sodelovanju z NIJZ Ljubljana.  

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Tudi za naslednje šolsko leto smo kandidirali za subvencijo, odločba se prejme v mesecu 

septembru. Shema je zelo dobra promocija in spodbujanje ješčosti sezonskega sadja in 

zelenjave iz lokalnega okolja. 

 

 

Naslov projekta: PETOŠOLSKA DRUŽENJA 

Vodja projekta: Suzana Likar 

Šolsko leto: 2015/16 

Sodelujoči učitelji: Nuška Štros, Irma Nemec- Bric, Marinka Eltrin (Maja Lenart), 

Elizabeta Bučar, Aleksandra Štrus 
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Realizacija ciljev projekta: 

Cilj projekta je bil spoznavanje petošolcev matične šole in podružničnih šol pred prihodom 

učencev s podružnic na matično šolo. V letošnjem šolskem letu smo načrtovali tri srečanja, 

z učenci iz Jevnice, Kresnic, Hotiča in matične šole. Vsa tri smo izpeljali tako kot je bilo 

načrtovano. Na zadnjem, tretjem, smo imeli srečanje na matični šoli. Z učenci iz POŠ Vače 

pa smo imeli dve srečanji in sicer v letni šoli v naravi in ob  kulturnem dnevu na Vačah. 

Skozi celo šolsko leto pa so si učenci dopisovali, razredničarke pa smo bile prenosniki. 

Ocenjujem, da je bil projekt uspešno izpeljan. 

 

Vključenost učencev v projekt: 

V projekt so bili aktivno vključeni vsi učenci OŠ Gradec. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Glede na uspešnost projekta in zadovoljstvo tako učencev kot staršev pričakujem, da bomo 

projekt izpeljali tudi v prihodnjem šol. letu, vendar bomo razmislili še o kakšni drugi obliki. 

 

 

 
Naslov projekta:  S TAČKO V ROKI ŠOLSKIM DOGODIVŠČINAM NAPROTI 

Vodja projekta: Tatjana Gombač   

Sodelujoči učitelji in učenci 1. in 2. razredov matične šole in POŠ 

Realizacija ciljev projekta: 

- seznanitev učencev z odgovorno skrbjo za žival, pristop k živali, ravnanje z živaljo, 

- ob prisotnosti živali v razredu so učenci mirnejši, manj nepotrebnega hrupa, 

- motivacija za delo se je zvišala, 

- glasno branje živali-poslušalki opazno manj stresno za bralca (učenci s težavami pri branju), 

- učenci so strpnejši drug do drugega, se tudi opozarjajo na primerno vedenje. 

 

Vključenost učencev v projekt: 

V projekt so bili vključeni učenci 1. in 2. razredov matične in vseh podružničnih šol. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

V prihodnjem letu bomo terapevtskega psa vključili tudi v športne dejavnosti (npr. poligon, 

športni dan ipd.), morska prašička bosta »napredovala« v višji razred z učenci, v soglasju z 

učiteljem bomo v oddelka 2. razredov matične šole ponovno namestili nove prašičke, tako se 

predvideva skupno 4 v novem šolskem letu. 
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Naslov projekta: EVROPSKI PROSTOVOLJCI NA OŠ KOT GOSTITELJSKI ORGANIZACIJI 

Vodja projekta: Almira Gregorič Kolenc 

Sodelujoči učitelji: Nataša Brezovšček, Mateja Troha, Tjaša Lemut Novak, Saša Setničar Jere, Irena 

Kokalj, Špela Hribar Maglič, Špela Kovič, Barbara Toš, Darija Kokalj, Renata Sanou Mlakar, Andrejka 

Setničar, Damjan Grobljar 

Realizacija ciljev projekta: 

Ker je nemški prostovoljec odpovedal prihod, so se cilji realizirali ob vključevanju irskega  

prostovoljca  Connorja Derhama. 

Raba angleščine se je ob vključevanju prostovoljca promovirala pri rednih urah angleščine 

v 2. in 3. triadi na matični šoli 

Učenci 1. triade na matični šoli so imeli možnost stika z angleščino pri interesni dejavnosti 

Angleščina v 2. razredu in neobveznem izbirnem predmetu angleščina v 1. razredu 

Učenci 1. in 2. triade so se s prostovoljcem družili pri urah v oddelku podaljšanega bivanja, 

kjer so skupaj ustvarjali. 

EVS prostovoljec se je udeležil tedna zimske šole v naravi v Cerknem, kjer se je družil s 

šestošolci in športnimi pedagogi 

Učenci na predmetni stopnji so imeli možnost spoznati drugačno angleščino in izkusiti, da 

se morajo native spikerji ravno tako naučiti slovnice in pravopisa za učinkovito sporočanje 

kot učenci tujega jezika 

Ob precejšnji podpori mene kot koordinatorice in mentoric (Nataša Brezovšček, Mateja 

Troha) je prostovoljec pripravil predstavitve svoje države ter običajev, ob slovesu v 

zadnjem tednu pouka pa tudi predstavitev svoje evropske prostovoljne službe za vse 

učence na razredni in predmetni stopnji in učence 5 . razredov ( tudi s podružničnih šol). 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Učenci so bili v projekt vključeni posredno, preko dejavnosti, ki jih Connor pripravil za 

ure angleščine in OPB. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Od Mladinskega centra Litija smo dobili informacijo, da Nacionalna agencija, ki je projekt 

odobrila, vidi nevarnost, da bi se projekt izvajal v smeri formalnega izobraževanja, kar 

evropski program Erasmus plus izrecno odklanja. 

Tako bo potrebno v bodoče ob sprejemu prostovoljcev nameniti posebno pozornost 

spodbujanju njihove iniciativnosti za vnašanje neformalnih oblik izobraževanja. S tega 

vidika je dosti bolj zaželeno, da bi se prostovoljci vključevali v oddelke podaljšanega 

bivanja, ure športne, glasbene in likovne vzgoje ter v tedne in dneve dejavnosti s svojo 

participacijo. Da se bo to lahko realiziralo, bodo morale pošiljajoče organizacije (irska in 

nemška) znatno bolj pripraviti prostovoljca, da se bo sam bolj aktivno vključil v te ure.  

Morda bo to priložnost, da se bo prostovoljce začelo vključevati tudi v interesne dejavnosti, 

ki se ukvarjajo s spodbujanjem kreativnosti ( ročna dela, gledališki krožki, angleška bralna 

značka , šport za sprostitev ... 
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Naslov projekta: ŠOLSKI EKO VRT 

Vodja projekta: Darja Rajšek 

Sodelujoči učitelji: Tanja Vesel, Marinka Eltrin 

Projekt poteka že drugo leto. V njem so sodelovali vsi učenci šole. Prva zelenjava z vrta 

so bile bučke,  ohrovt in fižol, ki so ga učenci obrali in izluščili zrna. Kuharice so za učence 

cele šole skuhale bučno in ohrovtovo juho, s fižolom pa smo popestrili joto.  

Jeseni smo gredice zasadili z motovilcem, zimskim česnom in špinačo. Spomladi smo na 

naravoslovnem dnevu zasadili spomladansko zelenjavo. Po delu smo si privoščili 

motovilčevo solato ter smuti, kateremu smo dodali koprive, ki tudi rastejo na našem vrtu 

ter kodrolistni ohrovt. Kljub dodanima sestavinama so ga učenci z veseljem popili.  

 Določili smo oskrbnike gredic. Ti svoje gredice zasadijo, skrbijo zanje in odstranjujejo 

plevel. Zemljo obdelujemo po načelih permakulture, kar pomeni trajnostno. Zemlje ne 

lopatamo, le prezračimo. S tem omogočimo rastlinam, da se same zasejejo.  

Rastlinam dovolimo, da se razvije cel življenjski krog, na gredicah so mešani posevki.  

Pridobili smo prvo seme motovilca. Ob tem so se učenci naučili, kako poteka razvoj 

rastline, hkrati pa tudi, kako očistimo seme primesi (ločevanje z vejanjem, sejanjem).  

Pred poletjem smo zasadili jesensko in zimsko zelenjavo. Obirali smo kamilice, meliso in 

meto. Obrali smo ribez ter skuhali marmelado. Sladkali smo se z jagodami (gozdne in 

vrtne), malinami in ribezom.  

Spomladi smo na vrtu postavili lopo z žlebovi in posodo za zbiraje deževnice, kar učence 

uči trajnostnega ravnanja z vodnimi viri.  

Prijavili smo se na projekt EATthink (Inštitut za trajnostni razvoj), v okviru katerega smo 

gostili učiteljice petih šol. Delavnico sta vodili zunanji sodelavki Šolskih ekovrtov, Jožica 

Fabjan in Alenka Henigman. V okviru projekta smo pridobili tudi 60 evrov sredstev za 

nakup žlebov.  

Predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo smo izdelali in predali zeliščne šopke.  

 

Vključenost učencev v projekt: 

V projekt so bili vključeni vsi učenci.  

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Delo bomo nadaljevali glede na zastavljene cilje.  

Če bomo imeli zadosti sredstev, bomo ob zeliščni spirali izdelali vodno kotanjo, ki bo 

učencem omogočala uvid v ohranjanje naravnega ravnovesja, saj se v mlako in ob njej 

naselijo živali, ki skrbijo za naravni red v naravi, kar pomeni tudi manj škodljivcev.  
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Naslov projekta: ŠOLSKI VRTIČEK 

Šolsko leto: 2015/2016 

Sodelujoči učitelji: Učitelji podaljšanega bivanja 

 

Realizacija ciljev projekta: 

 

Cilji projekta so bili: 

• sodelovanje pri oblikovanju  šolskega vrtička, 

• ozelenitev okolice šole, 

• ohranjanje biotske pestrosti v bližini šole, 

• vzpostavitev tesnejšega stika z naravo, 

• pridelava in osveščenost o pomenu zdrave hrane, ki omogoča varovanje okolja. 

• spoznavanje, kaj potrebujejo živa bitja za življenje (svetloba, voda in rudninske snovi), 

• pridobivanje izkušenj, kako sami in drugi vplivajo na naravo, 

• izdelovanje napitkov iz zelišč šolskega vrtička, 

• prepoznavanje rastlin. 

 

Vsi cilji so bili realizirani, učenci so radi sodelovali in se tudi veliko novega naučili. Veliko 

učencev je bilo takih, ki niso poznali rastlin, ki rastejo na vrtu (kako npr. izgleda krompir 

ko raste, grah, redkev... Poudarek je bil tudi na spoznavanju pomena skrbi za našo okolico. 

Otroci so z lastno aktivnostjo prispevali k rasti in razvoju rastlin.  

 

Vključenost učencev v projekt: 

V projekt so bili vključeni vsi učenci, ki so bili vpisani v oddelkih podaljšanega bivanja od 

1. – 5. razreda. Učenci so radi sodelovali pri urejanju vrtička, redno so ga zalivali in skrbeli 

za rastline. Ustvarili so tudi svoje sadike, ki so jih potem presadili v vrt. Namen projekta 

je bil zasnova in oblikovanje šolskega vrtička ter vzgojo otrok z neposrednim stikom z 

naravo.  

V okviru tega projekta smo sodelovali tudi z učiteljicami 2. razreda (matična šola), saj smo 

nekaj pridelkov namenili tudi morskima prašičkoma, ki sta se tako lahko posladkala z 

našim pridelkom. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Projekt Šolski vrtiček se ohrani tudi za naslednje leto. Če bo mogoče bi na MŠ vrtiček 

povečali, kajti učencev je veliko in bi bilo dobro, da bi bil vrtiček večji, da bi lahko otroci 

še bolj aktivno sodelovali. 

Na vrtiček bo potrebno saditi rastline, ki jih poberemo do junija. Dobro bi bilo posaditi tudi 

kakšne maline, ribez,… 

 

 

Naslov projekta: OZELENIMO ŠPORTNA IGRIŠČA 

Vodja projekta: Andrejka Setničar 

Sodelujoči učitelji: Petra Kobe 

Realizacija ciljev projekta: 
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Prakse iz velike večine slovenskih tudi nam bližnjih krajev kažejo, da so zunanja igrišča 

ob šolah zelo pomembna; 

OŠ GRADEC, GIMNAZIJA IN VRTEC uporabljajo igrišča v dopoldanskem času za pouk 

športa, v popoldanskem času se na površinah zbirajo učenci podaljšanega bivanja ter drugi 

športni navdušenci; igrajo košarko, odbojko, rokomet, nogomet, se rolajo,  učijo vožnje s 

kolesom, najmlajši se brezskrbno žogajo in učijo prvih korakov. 

Vendarle naše najstarejše zgornje igrišče kriči po obnovi, asfalt je na večih mestih 

poškodovan, žična ograja je raztrgana, asfalt se meša s peščeno linijo. V celoti je potrebno 

zamenjati rokometna vrata. 

Kakšna je vizija občine Litija? Kakovostna zunanja ureditev športnih igrišč prispeva tudi 

k splošni urejenosti Litije!  

V zadnjih dvajsetih letih je šolsko igrišče izgubljalo travnate površine in pridobivalo vedno 

več asfaltnih površin. Vmesne površine so kar nekajkrat spremenile svoj namen. Atletske 

steze z neprimernim iztekom ni več, namesto tega je zrastlo veliko igrišče za košarko in 

manjše za odbojko. 

Najbolj moti dejstvo, da na ograjeno šolsko igrišče v času pouka vstopajo osebna vozila. 

Parkirišča ne sodijo na športna igrišča. 

Drugi največji problem pa je huda sončna pripeka in pomanjkanje sence.  

 V lanskem šolskem letu smo posekali še zadnja velika drevesa, saj so bila poškodovana. 

 V sodelovanju z g. Miho Kosom smo 4.3. 2016, posadili 15 dreves, ki naj bi ozelenile 

našo asfaltno džunglo. 

Ob tem se g. Mihu Kosu iz srca zahvaljujemo, ker  smo 7 dreves dobili gratis. 

Komaj čakamo na  olistanje  GINKO BILOB, TULIPANOVCEV in JAVORJEV. 

V okviru projekta OZELENIMO ŠPORTNA IGRIŠČA si želimo skupnega sodelovanja 

vseh VIZ ustanov, ki uporabljajo igrišča in občine. 

Vizija je tudi učilnica na prostem in zasaditev dreves, ki so v učnem programu 

naravoslovja. 

Vizija so tudi cvetoče grmovnice. 

Vsekakor pa si želimo, da bi v športni park postavili otroška igrala in naredili  ZELEN 

športni park prijeten za oko in v katerem se je možno sprostiti in gibati. 

Preureditev zgornjega igrišča smo nadaljevali 24. junija 2016, ko smo zamenjali dotrajana 

nogometna vrata in pričeli z menjavo  raztrganih in poškodovanih zaščitnih mrež za goli. 

Nadomestili smo jih z klasičnimi žičnimi in vrvnimi mrežami.  

 

Vključenost učencev v projekt: 

Sodelovali so učenci 2. triade:. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Počakati nekaj let, da vidimo ali se bodo drevesa ohranila in skrbeti zanje z zalivanjem in 

obrezovanjem, če bo potrebno. 

 

 

Naslov projekta: BRALNI NAHRBTNIK 

Vodja projekta: Alenka Planinšek, Marjeta Pečnik za POŠ Vače 
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Sodelujoči učitelji: Maja Bregar, Nives Videc, Urška Pišek, Mateja Gorše, Almira Prijatelj, Judita 

Nemeček, Janja Amršek, Barbara Kodrman, 

Realizacija ciljev projekta: 

• vzpodbujanje ljubezni do branja, 

• vzpodbujanje družinskega branja, 

• razvijanje otrokovih bralnih sposobnosti, 

• razvijanje komunikacije med starši in otroki, 

• vzpodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način. 

 

Cilji so bili realizirani in mislim, da jih starši nezavedno izpopolnjujejo. Res je, da ima 

gospa knjižničarka Stanka Sirk, nekoliko več dela, da nam poišče knjige, ki zadovoljijo 

vse različne okuse naših staršev in otrok, ampak vse delamo z dobro voljo in nekim 

zadovoljstvom. 

 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Bralni nahrbtnik je odlična ideja za spodbujanje bralne kulture že pri naših najmlajših. Z 

branjem knjig si otroci bogatijo besedni zaklad. Poleg tega ima vsaka knjiga tudi 

sporočilno vrednost, ki nam ostane v spominu. Knjige, ki jih namenimo staršem in 

otrokom, imajo veliko uporabnih nasvetov za reševanje problemskih situacij, ki jih lahko 

sproti rešujemo. Družine s katerimi imamo stik v šoli, se med seboj razlikujejo in vse imajo 

drugačne vrednote, zato za rešitve ni enostavnih receptov. Lahko pa starši na nevsiljiv 

način dobijo naše mnenje, ki ga upoštevajo ali pa ne.     

 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Zelo pozitivno se nam zdi, tako staršem kot učiteljem, da malce drugače približamo in 

spodbujamo branje pri najmlajših. Od staršev dobivamo pohvale za projekt in rade bi ga 

obdržale še v naslednjih šolskih letih. 

 

 

Naslov projekta: POTUJOČA KNJIŽNICA 

Vodja projekta: Ines Štaut in Katja Ciglar 

Realizacija ciljev projekta: 

V sodelovanju z Matično knjižnico iz Litije so se knjige menjavale nekajkrat v šolskem 

letu. Knjižničarka Majda je pripeljala knjige , primerne učencem od 6. do 11. leta starosti. 

Vsakokrat je pripravila tudi knjižne novosti.  

Učenci v 1. triadi pa so imeli v OPB 1X tedensko različne naloge v zvezi s knjigo. 

Knjižničarka jim je pripravila tudi počitniško branje. 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Vsi učenci so bili vključeni v projekt. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
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Tudi v naslednjem šolskem letu bi s tem projektom nadaljevali, ker je bil med učenci zelo 

dobro sprejet in so komaj čakali novih knjig 

 

 

 

Naslov projekta: KNJIŽNO KRALJESTVO 

Vodja projekta:       Eva Divjak 

Sodelujoči učitelji: Špela Hribar Maglić 

Realizacija ciljev projekta: 

Otroci so si radi izposojali knjige, jih brali in naslove knjig zbirali v »bralnem kozarčku«. Kasneje 

so sami prinašali knjige domače ali izposojene knjige. 

Vključenost učencev v projekt: 

Vključeni so bili vsi učenci v oddelku, torej 19 učencev. 

      

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Morda bi naredili »svojo zbirko« prebranih knjig. 

  

 

Naslov projekta:  SHAKESPEARE 1616 

 Vodja projekta:  Tjaša Lemut Novak 

Sodelujoči učitelji:  aktiv slovenistov, tujega jezika in drugi  

Realizacija ciljev projekta: 

      Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. 

Še posebej je izstopala dvomesečna razstava TO BE OR NOT TO BE, ki se je skozi čas 

spreminjala in vključevala različne medije ter spremljajoče aktivnosti. Moč si je bilo 

ogledati tudi filmčke na to temo v avli šole, preučiti primerjavo let 1616 in 2016, uživati 

ob branju sodobne in takratne poezije, spoznati neverjetne citate ter samo življenje velikega 

dramatika in pesnika, si ogledati fotografije njegovega gledališča ter 3D model Globe 

Theatra, »iskati« pogrešanega Shakespearja in kasneje občudovati unikatni doprsni kip, se 

seznaniti z njegovim izjemnim opusom in se preizkusiti o poznavanju te tema na različnih 

aktivnostih. 

Razstavo smo učiteljice uporabljale tudi kot učni pripomoček med urami pouka ter 

spodbudile učence, da so ustvarjali na to temo. 

Ves čas je bil tudi na ogled »slavni« balkon iz Verone s figurama. Na družabnem večeru, 

26. 4. – prav na njegov rojstni dan, pa je bila predstavljena izvirna dramska igra Romeo & 

Juliet – the study of 4 genres. Obisk je bil dober (cca. 90), kritike pa več kot le pozitivne. 

 

Učni pripomočki (3D maketa gledališča, doprsna kipa, tiralica itd.) pa so bili del učilnice 

TJA 2 in dela tam. 

 

Delo je bilo v prispevkih predstavljeno tudi na straneh šole, bilo je slikovno podprto. 

V projekt smo vključili tudi EVS prostovoljca, ki je prispeval tudi eno od dveh verzij 

Hamletovega monologa na gledališkem večeru v aprilu. 
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Vključenost učencev v projekt: 

Učenci so bili vključeni v vse faze projekta. Nekateri zgolj v aktivnosti pri rednih urah 

(informacije o W. Shakespearju, življenjepis, osmerosmerka, delo z besedilom Romeo in 

Julija – v berilih za slovenščino in učbenikih za angleščino, itd.), drugi pa so sodelovali 

tudi s pisanjem poezije, stripov, zgodb, z dramatizacijami posameznih prizorov (filmčki) 

oziroma s pripravo celotne igre (Romeo & Juliet – the study of 4 genres). Posamezniki 

oziroma manjše skupine učencev so prostovoljno ostajali v šoli tudi po pouku in 

sooblikovali razstavo ter kreativne sestavke na to temo. 

Točno število vključenih učencev je težko zapisati, ker so nekateri sodelovali pri več 

aktivnosti, nekateri pa morda pri samo eni ali dveh – so pa bili vključeni učenci od. 4. do 

9. razreda, in sicer večinoma v času (nekaterih) ur SLJ in TJA. 

Na 26. 4. pa je bila še posebna obeležitev 400-letnice, to je enourna predstava za vse učence 

od 4. do 9. razredov. 

 

Gledališke liste ter dodatna gradiva so prejeli pred ogledom predstave, po predstavi pa so 

tudi sledile različne aktivnosti. 

 

Obletnica »velja« do konca decembra 2016, tako da bo morda kakšna aktivnost tudi še do 

takrat. 

9. r oz. 35 učencev, ki je obiskalo London so si tudi v živo ogledali njegovo gledališče 

THE GLOBE ... tam smo se pogovorili o sami zgradbi, življenju v tem času, dramatiku, 

njegovih delih - pa tudi pred tem v šoli in po tem ... – vsi ostali so lahko nekaj od tega 

izvedeli ob narejeni maketi. 

Pri LSN so izdelali dva doprsna kipa, ki krasita učilnici TJA. 

Člani gledališke skupine the Black & White Theatre so z omenjeno predstavo premierno 

nastopili 6. 4. 2016 na festivalu JSKD v Šmartnem pri Litiji – gledališkem prazniku. 

 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Načeloma je projekt zaključen, ker je bil vezan na to visoko okroglo obletnico.  

Morda pa bodo kakšne aktivnosti ponovljene ali dodane še do konca koledarskega leta. 

 

 

 

Naslov projekta: POSKUSI SAM 

Vodja projekta: Astrid Žibert 

Sodelujoči učitelji: naravoslovni aktiv 

Realizacija ciljev projekta: 

Cilji so bili: 

skupaj z učenci pripraviti dejavnosti s področja naravoslovja, ki so primerne za predšolske 

otroke, 

otrokom v vrtcu predstaviti zanimive dejavnosti s področja naravoslovja, 

približati naravoslovje predšolskim otrokom, 
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učencem predmetne stopnje pomagati pri pripravi eksperimentov. 

Vsi cilji so bili realizirani. 

 

Predstavitev poskusov smo izvedli v dveh skupinah enote Ribica, Vrtec Litija in v eni 

skupini enote Ciciban, Vrtec Šmartno pri Litiji. Poleg tega smo pripravili tudi eksperimente 

za 1. razred matične šole. 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Učenci so se dobro vključevali v projekt, predvsem pri pouku naravoslovnih predmetov in 

pripravi razstave v avli v aprilu. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Podobna izpeljava na POŠ Vače v okviru pouka. 
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Naslov projekta: MATRAMATIKA 

Vodja projekta: Tina Hojnik in Marija Savšek 

Sodelujoči učitelji: učitelji matematike in učitelji DSP 

 

Realizacija ciljev projekta: 

       Cilji projekta MATRAMATIKA so bili v celoti realizirani.  

       Vodji projekta sva nadgradili uporabo matematičnih nalog, ki sva jih pripravili v 

šolskem letu 2014/2015. Naloge sva pripravili v tiskani obliki z dodatnimi pojasnili in 

rešitvami. Usklajene so z novim učbenikom Skrivnosti števil in oblik 6, 7, 8 in 9.  

 

Vključenost učencev v projekt: 

       Naloge in rešitve (z vsemi postopki reševanja nalog) so služili kot pomoč učencem za 

doseganje minimalnih znanj. Na ta način smo učitelji matematike in učitelji DSP učence 

od 6. do 9. razreda, ki so imeli težave pri doseganju minimalnih znanj, lažje usmerjali in 

jih razbremenili zahtevnejših ciljev. Spremljali smo napredovanje učencev. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

V naslednjem šolskem letu načrtuje Marija Savšek še pripravo matematičnih pripomočkov 

– projekt MATRAMATIKA+, ki bodo pripravljeni in se bodo ujemali s posameznimi 

sklopi nalog izvedenega projekta MATRAMATIKA. Pripomočke bodo uporabljali učenci 

in tudi učitelji DSP pri urah DSP, pri utrjevanju matematičnih vsebin. 

 

 

 

Naslov projekta: e-MATEMATIKA 

Vodja projekta:  Sevludin Halilović 

Šolsko leto:  2015/2016 

Sodelujoči učitelji: učitelji matematike 

Realizacija ciljev projekta: 

Cilji so bili realizirani. Poleg načrtovanih ciljev smo dopolnili še spletno učilnico za NPZ, 

kjer so vsi dozdajšnji NPZ-ji z rešitvami. 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Učenci so v projekt bili vključeni le kot uporabniki spletne učilnice. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Spletna učilnica bo prenovljena in posodobljena. Manj bo Word-ovih dokumentov in več 

spletnih naslovov z uporabnimi nalogami, razlagami, animacijami, interaktivnimi učnimi 

gradivi … 
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Naslov projekta: OBRAZI AVSTRALIJE 

Vodja projekta: družboslovni aktiv, koordinatorica: Amalija Kadunc 

Sodelujoči učitelji: 1., 2. in 3. triada matične šole, učitelji podaljšanega bivanja, učitelji dodatne 

strokovne pomoči 

 

Realizacija ciljev projekta:   

V projekt, ki je potekal od septembra 2015 do februarja 2016, je vključeval sodelovanje 

učencev in učiteljev 1., 2. in 3. triade OŠ Gradec. Izdelke učencev smo v decembru 

2015/janur 2016 razstavili v avli šole. Plakati naravno in družbeno geografskih značilnosti, 

bumerangi, risbice in modeli živali, ki živijo v Avstraliji, maketa Uluru-ja in »cestnega 

vlaka«, pa čisto pravi spominki iz Avstralije, opisi te daljne dežele v angleščini, avstralska 

zastava…za piko na i pa še čudovito predavanje in predstavitev Avstralije na izviren način, 

tako kot zna g. Nielson iz Avstralije. Lepo presenečenje zanj in za vse nas je bila  

dobrodošlica MPZ OŠ Gradec, zborovsko petje ob spremljavi bobnov in drugih 

instrumentov.  

Projekt je bil uspešno izveden, kar je zasluga vseh sodelujočih v projektu. Temeljni cilj 

projekta, , da bi kar najbolje spoznali Avstralijo, njeno barvitost in drugačnost, je bil v 

celoti realiziran. Tega smo vsi veseli in menimo, da bi bilo potrebno s takšnimi projekti 

nadaljevati. 

 

Tabela prispevkov sodelujočih v projektu Obrazi Avstralije. 

Sodelujoči v 

projektu 

Tema/izdelki Opombe 

 

OPB, 1. in 2. 

triada 

Risbice in slike živali ter 

bumerangov, kulturna dediščina 

in znamenitosti 

 

DSP Maketa evkaliptusa in koal  

ZGO Avstralska zastava, opis 

zgodovine Avstralije 

 

GEO Makete: Uluru, ovca merino in 

Road train, slike o Avstraliji, 

branje potopisov, plakat 

Aborigini in  kenguru 

 

LUM Likovna ustvarjalnica: risbe, 

akvarel-podobe avstralskih 

pokrajin 

 

GUM Pesmica za 

dobrodošlico/zborovsko petje ob 

spremljavi glasbenih 

instrumentov 

 

TJA Organizacija predavanja o 

Avstraliji s predavateljem iz 

Avstralije; MŠ, na podružnicah. 

Organizacijo v celoti 

prevzela Tjaša Lemut 

Novak. 
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Spominki iz Avstralije.  

Prispevek Almire G. 

Kolenc 

MAT Intervju s študentom na izmenjavi 

(v okviru ŠS). 

Predlog Minke Savšek. 

ŠE NI bilo realizirano. 

DKE Aborigini, »Stolen generation« Branje in opis resničnih 

zgodb iz literature. 
 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Učenci so v okviru pouka, ID in drugih dejavnosti v šoli izdelovali plakate in makete ter 

figure živali , opisovali, brali zgodbe, poslušali glasbo, spoznavali raznolikost celine. Pri 

svojem delu so bili kreativni in domiselni. Mentorji učencem so bili učitelji, ki vodijo 

posamezne dejavnosti oz. učne ure. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Projekt je bil uspešno izveden, kar je zasluga vseh sodelujočih v projektu. Temeljni cilj 

projekta, , da bi kar najbolje spoznali Avstralijo, njeno barvitost in drugačnost, je bil v 

celoti realiziran. Tega smo vsi veseli in menimo, da bi bilo potrebno s takšnimi projekti 

nadaljevati. 

Predloge bomo sprejemali do začetka priprav na novo šolsko leto. 

 

 

Naslov projekta: DEDIŠČINA DOMAČEGA KRAJA – ZNANI OBRAZI 

Vodja projekta: Anita Kušar 

Sodelujoči učitelji: Sandra Železnik, Suzana Likar, Nuška Štros, Marinka Eltrin (Maja Lenart), Anica 

Brvar, Irma Nemec Bric, Špela Mahkovec, Aleksandra Štrus, Elizabeta Bučar. 

Realizacija ciljev projekta: 

Spoznavanje domačega kraja v besedi in sliki skozi časovni trak zgodovine. 

Sprehod po Valvasorjevem trgu in spoznavanje zgodovine trga, opis hiš (Gorenčeva, 

Oblakova, Modiceva, Boriškova, Badjurjeva, Koblarjeva, Elsnerjeva, Farbarjev grad, 

cerkev sv. Miklavža, škofovska hiša in župnišče, Sokolski dom,) in kulturnih spomenikov 

(Plečnikov spomenik NOV, doprsni kip Jožeta Borštnarja, Franca Poglajna Krajnca, Luke 

Svetca, Frana Levstika, kip čolnarja), štirna. 

Obisk Litijskega muzeja in ogled: 

 stalne razstave: Čolnarjenje po  reki Savi, prihod železnice v Litijo in rudarstvo in rudnik 

Sitarjevec  z učenci 4. r MŠ  (februar 2016)  in na starševskem večeru tudi s starši 

(november 2015) ter učenci POŠ Hotič. 

 

Gostujoče razstave: Velikonočni pirhi in običaji velike noči po slovenskih pokrajinah z 

učenci 4.r MŠ. 

  

Srečanje in učna ura, kako so živeli in s čim so se ukvarjali, z znanimi litijskimi obrazi: 

Darinka Kobal, Ciril Golouh, Iva Slabe (MŠ), Jože Sevljak (MŠ in Vače), Tone Šuštar 

(Jevnica), Marjeta Pepelnak (Kresnice), Marija Juvančič (Hotič). 
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Izdelava hiš iz kartona v okviru TD, ki predstavljajo stare stavbe na Valvasorjevem trgu 

(MŠ 4.r). 

 

Ogled kulturne dediščine na Vačah (Vače, MŠ 5.r). 

 

Ogled ustanove – 140 let POŠ Kresnice (stara šola pri cerkvi), (Kresnice) 

 

 

Vključenost učencev v projekt: 

Učenci 4. in 5. razreda matične šole in POŠ  Jevnica, POŠ Vače, POŠ Kresnice  in POŠ 

Hotič. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

V naslednjem šolskem letu se projekt izvaja v 4. razredu v okviru predmeta družba, saj so 

učne vsebine in cilji vezani na spoznavanje domače pokrajine in preteklosti. 

 

 

Poročilo o izvedenih dejavnostih izven šole 

 
Razred/Šola  Dejavnost  Datum  

3. /MŠ  Plavalni tečaj CŠOD Dom 

Cerkno  

7. 9.—9. 9. 2015  

3. /POŠ  Plavalni tečaj CŠOD Dom 

Cerkno  

9. 9.—11. 9. 2015  

Plavalnega tečaja  se je udeležilo 77 učencev.  

Cilji: 

- Učenci se navajajo na vodo, pridobijo plovnost. 

- Učenci izpopolnijo svoje znanje plavanja. 

- Spoznajo, da je plavanje lahko odličen šport za vzdrževanje telesnega zdravja. 

4. /MŠ, POŠ Jevnica  Bivanje v naravi—CŠOD 

Dom Jurček  

5. 10.—9. 10. 2015  

4./POŠ Vače, Kresnice, 

Hotič  

Bivanje v naravi—CŠOD 

Dom Jurček  

 

12. 10.—16. 10. 2015  

Bivanja v naravi se je udeležilo 72 učencev. 

Cilji: 

- Dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta osnovne šole. 

- Pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje. 

- Spoznavanje določenih vsebin iz  naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in 

življenja v naravi z aktivnim  vključevanjem v dejavnosti. 

- Razvijanje pozitivnega in odgovornega     odnosa do okolja. 

5./MŠ in POŠ  Letna šola v naravi—

Žusterna  

5. 10.—9. 10. 2015  
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Letne šole se je udeležilo 57 učencev.  

Cilji: 

- Učenci usvojijo in izpopolnijo znanje plavanja in ob koncu preplavajo 50 metrov v 

poljubni tehniki. 

- Učenci se seznanijo z osnovami potapljanja in reševanja iz vode, upoštevajoč 

varnostna       pravila v bazenu in morju. 

- Učenci spoznajo pomen znanja plavanja, nevarnosti skakanja v vodo in nevarnosti 

v globoki vodi. 

- Učenci negujejo in razvijajo pozitivne medsebojne odnose ter čustveno navezanost 

na naravo. 

6./MŠ in POŠ Vače  Zimska šola v naravi—

Cerkno  

1. 2.— 5. 2. 2016  

Zimske šole se je udeležilo 60 učencev. 

Cilji: 

- Zagotoviti smučarsko pismenost in utrditi plavalno znanje. 

- Spodbuditi pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter razvijati odgovornost 

za lastno varnost in zdravje. 

- Skrbeti za skladen telesni in duševni razvoj posameznika. 

- Razvijati odgovoren odnos do okolja. 

- Spodbujati sposobnost spoštovanja sebe in drugih oseb ter negovanje dobrih 

medsebojnih odnosov. 

 

7./MŠ in POŠ Vače  Bivanje v naravi—CŠOD 

Dom Soča 

19. 10.—23. 10. 2015  

Bivanja v naravi se je udeležilo 60 učencev. 

Cilji: 

- Dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta osnovne šole. 

- Pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje. 

- Spoznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in 

življenja v naravi z aktivnim  vključevanjem v dejavnosti. 

- Razvijanje pozitivnega in odgovornega  odnosa do okolja. 

6.-9. MPZ  Pevski vikend—CŠOD 

Dom Čebelica  

26. 2.—28. 2. 2016  

Pevski vikend ni bil realiziran (poškodba zborovodkinje). Predviden nov termin v jeseni 

2016. 

 

Učenci so se po programu dnevov dejavnosti udeležili tudi programov v dnevnih centrih s področja 

naravoslovnih, tehniških in družboslovnih  vsebin. 

 

 

Poročilo o delu strokovnih aktivov 

 

Strokovni aktiv DELA Z NADARJENIMI UČENCI 

 

Vodja strokovnega aktiva: Marija Mohar  

Število članov aktiva: Učiteljski zbor 

Število sestankov aktiva: izvaja se v različnih komunikacijskih oblikah 
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Realizacija programa: 

Na začetku šolskega leta smo imeli na šoli 52 že identificiranih učencev, za katere so bili 

oblikovani individualizirani programi in prilagoditve ter spodbude na različnih področjih. Z 

vsemi nadarjenimi so imeli razredniki osebni razgovor. 

V letošnjem šolskem letu je bilo evidentiranih kar 40 učencev za nadarjene učence. Učence 

so predlagali učitelji, razredniki, nekatere pa tudi starši. Vsi učenci, ki so bili pravočasno 

predlagani so šli skozi postopek identifikacije nadarjenih učencev. Od vseh predlaganih v 

šolskem letu 2015/16, smo jih 13 potrdili kot nadarjene učence. 

Učenci imajo možnost obiskovanja dodatnega pouka, priprave na širok spekter tekmovanj 

ter interesnih dejavnosti, ki so pripravljene posebno za ta namen. Na podlagi sprotnih 

evalvacij in končnih analiz ocenjujemo, da imajo nadarjeni učenci dovolj možnosti in 

ponudb, v katerih lahko uresničujejo in razvijajo svoje sposobnosti ter močna področja. 

Učitelji in mentorji pa se največkrat trudijo pri prilagoditvi zahtevnosti izobrazbenih 

standardov z notranjo diferenciacijo (sodelovanje pri pripravi učne ure, seminarske naloge, 

mini projekti, asistencami…), z manjšimi učnimi skupinami, pripravo učencev na 

tekmovanja, natečaji, projekti ter s spodbujanjem k izvenšolskim dejavnostim, v kolikor gre 

za specifično talentiranost.  

V tabeli je prikazano število evidentiranih učencev v šolskem letu 2015/16 in število 

identificiranih učencev glede na posamezni razred.  

 

 

Razred 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Skupaj 

Št. evidentiranih  

v šol. letu  

2015/16 13 8 7 6 2 3 39 

Št. identificiranih 

v šol. letu 

2015/16 3 3 2 2 2 1 12 

Št. identificiranih  

nadarjenih učencev 

na OŠ Gradec  3 9 6 14 10 23 65 

Preglednica 1: Število evidentiranih in identificiranih nadarjenih v šolskem letu 2015/16 

 

Najuspešnejši nadarjeni učenci so bili povabljeni na nagradni izlet, kamor smo se odpravili 

3. junija 2016. Obiskali smo sobe za pobeg, kjer so se učenci v  treh skupinah trudili razrešiti 

zapletene uganke in šifre ter v najkrajšem možnem času pobegniti iz zaklenjene sobe. Po 

naporni pustolovščini pa smo se odpravili na pico. V mesecu maju so imeli nadarjeni učenci 

možnost sodelovanja v vikendu za nadarjene učence v CŠOD Trilobit na temo geologija.  

Na obeh dejavnostih so udeleženi učenci zelo uživali razvijali svoje sposobnosti in se 

nenazadnje učili tudi skupinskega dela, dela v timu, sodelovanja. Delo z nadarjenimi učenci 
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je potekalo po začrtanem programu. Učitelji so evalvirali svoje delo z nadarjenimi učenci. Z 

novo identificiranimi in evidentiranimi nadarjenimi učenci ter njihovimi starši so se izvedli 

individualni svetovalni razgovori. V oktobru naslednjega šolskega leta pa se bodo oblikovali 

novi programi dela z nadarjenimi učenci. Poleg že obstoječih aktivnosti pa se v novem letu 

pripravljajo tri nove možnosti vikenda na tri različna tematska izhodišča.  

 

 

Pomembnejši sklepi: 

dogovor z vodstvom o ponudbi treh različnih programov za nadarjene učence: 

4. in 5. razred: Iščem se v gibu, besedi in igri, 

6. in 7. razred: Orientacija, 

8. in 9. razred: Robotika z Lego Mindstorms. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

nadaljujemo z : 

• razširjeno ponudbo vikendov za nadarjene učence, 

• za vse identificirane učence se oblikuje INDEP v mesecu oktobru, 

• na nagradni izlet bo povabljenih 15 najbolj aktivnih nadarjenih učencev. 

  

  

 

Strokovni aktiv učiteljev za DODATNO STROKOVNO  POMOČ  

  

Vodja strokovnega aktiva: Janja Hostnik 

Število članov aktiva: 8 

Število sestankov aktiva: 7 

 

Realizacija programa: 

Učencev z dodatno strokovno pomočjo je bilo na OŠ Gradec v tem šol. letu 84, od tega 40 

na razredni stopnji in 44 na predmetni stopnji. Predvidenih je bilo kar 263 ur tedenske 

dodatne strokovne pomoči, od tega 30 ur po realizaciji, 37 ur svetovalne storitve in 196 

sistemiziranih ur. Med šolskim letom smo prejeli 11 novih odločb, dva učenca pa sta imela 

preverbo in sta prejela zmanjšano število ur. Vsako leto se povečuje število ur svetovalne 

storitve; lani jih je bilo 14, letos že 36.  

Učencev z dodatno strokovno pomočjo, ki bi se prešolali na druge programe zaradi učne 

problematike, v tem šolskem letu ni bilo. Ena učenka se je prešolala zaradi socialne 

problematike v družini. Vsi učenci z dodatno strokovno pomočjo so napredovali v višji 

razred. Petošolka, ki ima težave z vidom, se bo ob koncu tega šolskega leta prešolala na 

Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. 

Dodatno strokovno pomoč so poleg učiteljev dodatne strokovne pomoči (specialna 

pedagoginja, pedagoginja, socialna pedagoginja, logopedinja) izvajali tudi šolska 

pedagoginja in psihologinja, predmetni in drugi učitelji. Mobilna surdopedagoginja je 

izvajala ure na matični šoli z enim učencem. Mobilna tiflopedagoginja je izvajala ure na 

podružnični šoli Kresnice z učenko 5. razreda.  
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Šolska logopedinja je skozi šolsko leto testirala govor prvošolcev in jih logopedsko 

obravnavala v okviru interesne dejavnosti.  

Učiteljici dodatne strokovne sta na matični šoli in na podružnični šoli Vače izvajali ure 

pomoči učencem z učnimi težavami. V okviru dela z učenci z učnimi težavami smo 

sodelovali pri predlogu za začetek usmerjanja nekaterih učencev. Sodelovanje z ostalimi 

strokovnimi aktivi bilo sprotno in uspešno. 

Sodelovanje aktiva dodatne strokovne pomoči je tesno povezano tudi s šolsko svetovalno 

službo zaradi vzgojne problematike nekaterih učencev s potrebo po dodatni strokovni 

pomoči in zaradi izdelave, uresničevanja, evalvacij in sprememb individualiziranih 

programov.  

Staršem smo na rednih mesečnih govorilnih urah predstavili delo z otrokom, možne 

prilagoditve, napredek učenca ipd. ter jim bili na voljo za informacije v zvezi s postopkom 

usmerjanja. 

V mesecih oktobru in novembru smo člani aktiva okrasili avlo šole, ki je bila pisana, kot 

je pisana jesen (barve, palete barv in čopiči). Sodelovali smo tudi pri projektu Obrazi 

Avstralije, za katerega smo izdelali evkaliptusovo drevo s koalami in ga razstavili v avli 

šole. Sodelovali smo tudi pri organizaciji novoletne prireditve, tako z veznim tekstom kot 

z organizacijo dobrodelnosti (zbiranje prispevkov) ter na novoletnih delavnicah pri 

izdelovanju izdelkov. Vključili smo se med oddelke pri njihovih zaključnih prireditvah 

(predstavitve oddelkov staršem na roditeljskem sestanku). Pomagali smo pri postavitvi 

scene za valeto in pospravljanju le-te.  

V mesecu novembru smo pripravili, organizirali in izvedli delavnice Učimo se učiti v 

okviru projekta Primi šolo za roge za učence 6. in 7. razreda. V mesecu oktobru smo 

pripravili in izvedli delavnice za učence 8. razreda (zunanji projekt To sem jaz). Kot lani 

smo tudi letos organizirali in izvedli delavnice za učence 4. in 5. razreda matične šole in 

podružničnih šol na temo Učimo se učiti (v mesecu aprilu). Učencem so bile predstavljene 

različne strategije učenja. Delavnice so bile uspešno izvedene in jih bomo v naslednjih 

šolskih letih še nadgrajevali. 

V okviru akcijskega načrta spodbujanja bralne pismenosti smo z učenci uvodno brali in 

beležili napake pri branju vsaj enkrat tedensko v okviru pouka dodatne strokovne pomoči. 

Prav tako smo v okviru akcijskega načrta uvedli v pouk barometer vedenja in počutja, ob 

katerih smo se z učenci lahko pogovorili o njihovih težavah. 

V svoje delo smo vsakodnevno vključevali didaktične pripomočke, ki smo jih pripravljali 

in izdelovali tudi skupaj z učenci. Udeleževali smo se dodatnih strokovnih izobraževanj, 

npr. študijske skupine za učitelje dodatne strokovne pomoči, študijske skupine za delo s 

slepimi in slabovidnimi učenci ipd. Novosti in pridobljeno znanje na strokovnih 

izobraževanjih smo na srečanjih aktiva predstavili kolegom. Poleg izmenjave mnenj smo 

se usklajevali pri delu, sprotno sodelovali ter se prilagajali ne samo med člani aktiva, 

temveč tudi z drugimi izvajalci dodatne strokovne pomoči. Glede na tekočo problematiko 

smo se vsaj enkrat mesečno srečevali na sejah aktiva dodatne strokovne pomoči.  

Naš cilj je motivirati učence za učenje, izobraževanje, jih spodbujati k razvijanju pozitivne 

samopodobe in h kakovostnemu preživljanju prostega časa doma. 
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Pomembnejši sklepi: 

1. Vsak učitelj dodatne strokovne pomoči pregleda individualne načrte svojih učencev in 

jih popravi oziroma dopolni (ob začetku in skozi šolsko leto). Pri oblikovanju/pripravljanju 

in izvajanju dodatne strokovne pomoči je obvezno timsko delo, s katerim se oblikujejo 

konkretni cilji, metode in oblike dela za posameznega učenca.  

2. Zaradi naraščajočega števila otrok z govornimi in razvojnimi primanjkljaji, predlagamo, 

da se s problematiko seznani tudi Svet zavoda in Svet staršev. 

3. Glede na analizo ocenjevanj znanja je predlog aktiva dodatne strokovne pomoči sledeč 

– predlagamo, da se v prihodnje oblikujejo testi za ocenjevanje znanja, ki zajemajo zgolj 

minimalne standarde še za tiste predmete, pri katerih to doslej ni bila ustaljena praksa 

oziroma, da se označi vprašanja/naloge z minimalnimi standardi. 

4. Svetovalna storitev se od marca dalje vpisuje v poseben zvezek, ki se bo na koncu 

šolskega leta priložil individualnemu načrtu učenca, in se ne vpisuje več v E-asistent. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

- ohranimo vse dosedanje delo, 

- ohranitev uporabe barometra vedenja, počutja in branja z beleženjem napak na urah 

dodatne strokovne pomoči, 

- postavitev informacijske table ob eni izmed pisarn dodatne strokovne pomoči, kjer bo 

kotiček za starše in učence (starši bodo imeli na voljo informacije v zvezi s postopkom 

usmerjanja, zloženke s predstavitvami posameznih motenj, predlagano literaturo, 

priporočila za uspeh pri učenju ipd., učenci pa dodatne vaje zoper posamezne motnje, 

antistresno žogico, ipd.) 

 

 

Strokovni aktiv učiteljev ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Vodja strokovnega aktiva: Tadeja Resnik 

Število članov aktiva: 13 

Število sestankov aktiva: 5 

 

Realizacija programa: 

V  šolskem letu 2015/2016 je bilo v aktiv podaljšanega bivanja vključenih 13 učiteljev. 

Med letom se je zgodilo kar nekaj menjav. Podaljšano bivanje je bilo organizirano do 16. 

30 ure za učence od 1. – 5. razreda. Sodelovanje znotraj aktiva je bilo zelo dobro, vsi smo 

prispevali predloge in izboljšave za kvalitetnejše izvajanje dela v oddelkih. Skozi leto se 

je zgodilo kar nekaj zamenjav učiteljev, vendar smo kljub temu brez večjih težav uspešno 

speljali program podaljšanega bivanja do konca. Letni delovni načrt podaljšanega bivanja 

smo izvajali dosledno in ga tudi realizirali. Sodelovanje z razredničarkami je bilo zelo 

dobro, dobro je potekala komunikacija med nami, sproti smo se dogovarjali glede dela. 

Prav tako je dobro potekalo sodelovanje s starši. Starši so bili zadovoljni z delom učiteljev 

v podaljšanem bivanju. V oddelke podaljšanega bivanja so se letos vključevali tudi učenci 

prostovoljci iz 9. razreda, ki so nudili pomoč učencem z učnimi težavami, prav tako so 

sodelovali pri ustvarjalnih dejavnostih.  
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Pri samostojnem učenju smo učence navajali na samostojno opravljanje učnih obveznosti, 

pisanje domačih nalog, branje in obisk knjižnice. Letos smo poseben poudarek dali na 

izvajanju akcijskega načrta, v okviru katerega smo izvajali bralne minute, zbrano 

poslušanje pripovedovalca, še posebej smo bili pozorni na medsebojne odnose, kjer smo 

učence spodbujali k pogovoru, spoštovanju in reševanju težav. V času podaljšanega 

bivanja smo z učenci izvajali različne aktivnosti (ustvarjalne delavnice, športne igre, 

družabne igre,…). Izvajali smo tudi dva projekta in sicer Šolski vrtiček in Ročna dela, pri 

katerih so učenci radi sodelovali. Imeli smo tudi veliko možnosti za ustvarjalno 

preživljanje prostega časa v prostorih šole in na igrišču. Z učenci smo veliko časa preživeli 

zunaj, kar je bilo všeč tudi staršem učencev. Učence smo navajali na skrb za čistočo šole 

in njene okolice. 

Delo v podaljšanem bivanju v tem šolskem letu je bilo zelo usklajeno in produktivno. Kljub 

veliko menjav pri učiteljih, smo uspeli program uspešno in kvalitetno speljati do konca. 

Skupaj in posamezno smo rešili marsikatero težavo  in ustvarili veliko dobrega tako za 

učence, njihove starše, kot tudi zase. 

 

Pomembnejši sklepi: 

S projektoma  Šolski vrtiček in Ročna dela nadaljujemo tudi v naslednjem letu. 

Vodja aktiva za naslednje leto se določi naknadno. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Ohranimo projekta Šolski vrtiček in Ročna dela. 

Temeljito pregledamo učni načrt in ga izboljšamo. 

Upoštevanje zmanjšanega normativa v oddelkih podaljšanega bivanja glede na učence z 

odločbami. 

Če bo mogoče menjava igral na travnatem igrišču matične šole. 

 

 

Strokovni aktiv učiteljev 1. TRIADE  

 

Vodja strokovnega aktiva: Alenka Planinšek 

Število članov aktiva: 18 

Število sestankov aktiva: 6 

 

Realizacija programa: 

Program dela je bil realiziran. 

Na srečanjih smo: 

Pregledale sklepe in dogovore na aktivih. 

Usklajevale letne delovne priprave in načrtovale dejavnosti v šolskem letu 2015 / 2016. 

Učiteljice smo odprle razpravo o izvedbi zdravniškega pregleda pri prvošolcih in 

tretješolcih. Skušale smo poiskati najboljši način za izvedbo teh pregledov - ob 

prisotnosti staršev. 

Na aktivu smo učiteljice prve triade razpravljale o spremljanju izboljšav na področju 

razvijanja bralne in funkcionalne pismenosti ter razvijanja medsebojnega spoštovanja.  
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Predstavnik glasbil Melodije Mengeš nam je predstavil zabavne mavrične glasbene cevi, 

ki jih imenujemo Boomwhackers. Preizkušali smo različne ritme na raznih manjših 

tolkalih in ustvarjali melodije na ksilofonih in resonatorjih. Delavnica je trajala približno 

45 minut in vse udeleženke smo bile zelo zadovoljne. 

Vsi učenci 1. triade so se udeležili 5. Tačkovega festivala v Litiji, ki je potekal v petek, 

10. junija 2016. Ta dan je namenjen kulturnim lutkovno-gledališkim predstavam. 

Na razpis nagrade »sončnica na rami, nagrada za spodbujanje veselja do branja 2016«, ki 

poteka pod okriljem projekta Naša mala knjižnica in ga finančno podpira Evropska 

komisija, smo učiteljice 1. triade predlagale gospo Majo Bregar. 

Pomembnejši sklepi: 

SKLEP 1: Obrazec za tekmovanja se ni izkazal za učinkovitega, zato je njegova 

smiselnost vprašljiva. 

SKLEP 2: Vodje tekmovanj naj učitelje sprotno in pravočasno obveščajo o dejavnostih, 

ki potekajo v povezavi s tekmovanji ter drugimi potrebnimi informacijami. 

SKLEP 3: V letošnjem šolskem letu, naj poteka SKUPNI roditeljski sestanek o izbirnih 

predmetih za 3. razrede in naj predstavitve predmetov vodijo nosilci teh predmetov. 

SKLEP 4: Vse učiteljice v 1. , 2. in 3. razredu na matični šoli, na Vačah, v Hotiču in v 

Kresnicah bomo uporabljale pri pouku slovenskega jezika iz šolskega sklada samo 

BERILA . 

SKLEP 5: Prvi šolski dan bo za 1. razrede kulturni dan, za vse ostale pa tehniški dan. 

Učenci bodo v skladu z navodili za 1. šolski dan na spletni strani pripravili steklen 

kozarček, ga okrasili in drugi učenci bodo tekom leta tja vstavljali dobre misli o tem 

otroku.  Namen te dejavnosti je razvijati čuječnost. 

SKLEP 6: Stekleni kozarčki so neprimerni z vidika varnosti in praktičnosti. Predlog je, 

da si vsak učitelj izbere svojo tehniko izdelave »zbirnika« dobrih misli. 

SKLEP 7: Minuta za zdravje se je izvajala med poukom v skladu z načeli te dejavnosti. 

SKLEP 8: Učiteljice so izrazile željo, da bi bile bolje seznanjene s tehnikami soočanja s 

stresom in z koraki postopanja v primerih, če starši »pridejo v šolo z odvetnikom«. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Učiteljice bomo v naslednjem šolskem letu preizkusile kar nekaj novih lokacij ob dnevih 

dejavnosti in si izmenjavale pridobljene izkušnje. Rade bi, dale otrokom kar največ 

različnih znanj in izkušenj, saj opažamo, da nekateri otroci nimajo možnosti, da bi šli 

kam z družino. 

Želimo pa, da prvi šolski dan ne bi bil kot tehniški dan, saj nimamo možnosti, da bi delale 

kar želimo, ker učenci še nimajo s seboj potrebnega materiala. 

 

 

Strokovni aktiv učiteljev 4. IN 5. RAZREDA 

 

Vodja strokovnega aktiva: Nuška Štros 

Število članov aktiva: 11 

Število sestankov aktiva: 8 
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Realizacija programa: 

Program dela je bil realiziran. 

V okviru aktiva smo izvedle dva projekta, in sicer Petošolska druženja ter Dediščino 

domačega kraja. 

Na srečanjih smo: 

Pregledale sklepe in dogovore na aktivih. 

Usklajevale letne delovne priprave in načrtovale dejavnosti v šolskem letu 2015 / 2016. 

Na aktivu smo učiteljice druge triade razpravljale o spremljanju izboljšav na področju 

razvijanja bralne in funkcionalne pismenosti ter razvijanja medsebojnega spoštovanja. Na 

podlagi razprave smo prišle do naslednjih ugotovitev. 

Predstavnik glasbil Melodije Mengeš nam je predstavil zabavne mavrične glasbene cevi, 

ki jih imenujemo Boomwhackers. Preizkušali smo različne ritme na raznih manjših tolkalih 

in ustvarjali melodije na ksilofonih in resonatorjih. Delavnica je trajala približno 45 minut 

in vse udeleženke smo bile zelo zadovoljne in smo ugotovile, da bi bile cevi zelo uporabne 

tudi med poukom. 

Podale predlog, da se na seznam predvidenega števila ur za dodatne dejavnosti dodajo ure 

za popravljanje tekmovalnih pol. 

Opravile smo analizo za bivanje v CŠOD in LŠN. 

Podale smo pobudo ge. ravnateljici za plačilo ur razredništva na način doprinosa ur vsaj 1-

2 uri mesečno. 

Učiteljice, ki izvajajo kolesarske izpite so opozorile na težave s programom Kolesar 

(dostop). 

 

Pomembnejši sklepi: 

SKLEP 1: Na roditeljski sestanek, na katerem se bo staršem predstavilo bivanje v centru 

šolskih in obšolskih dejavnosti ali letni šoli v naravi, morajo biti vabljeni vsi učitelji, ki 

bodo odšli z učenci. 

SKLEP 2: Tako kot je v navadi pri napredovanju učencev iz 5. v 6. razred, naj se tudi na 

razredni stopnji pri predaji razreda organizira sestanek učiteljev, ki razred predajata. 

SKLEP 3: Podan je bil predlog o skupnem obisku knjižnice 1x mesečno tudi na matični 

šoli in sicer 2 oddelka na eno šolsko uro. 

SKLEP 4: Teste za kolesarske izpite sestavimo same in jih opremimo z glavo in žigom 

šole. 

SKLEP 5: V primeru, da učenec ne dela domačih nalog, o tem sproti obveščamo starše, saj 

so domače naloge obvezne. 

SKLEP 5: Delovna srečanja aktiva 2. triade, ki potekajo 1x mesečno, se ohranijo. 

SKLEP 6: Za vodjo aktiva 2. triade v šolskem letu 2016/17 smo predlagale Špelo 

Mahkovec. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Ohranijo se delovni sestanki. 

Projekt Petošolska druženja bomo ohranili, vodja ostane ga. Likar. Ostale projekte bomo 

določile avgusta. 

Sodelovanje v projektu Zdrava šola. 
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Podan je bil predlog za delavnico na aktivu in sicer obisk ga. Urbanija, ki bi predstavila 

obrezovanje sadnega drevja in kratko izobraževanje o fotografiji, ki bi ga predstavil g. 

Rozina. 

 

 

 

Strokovni aktiv učiteljev NARAVOSLOVJA  

 

Vodja strokovnega aktiva: Astrid Žibert 

Število članov aktiva: 9 

Število sestankov aktiva: 5 

 

Realizacija programa: 

Vse planirane dejavnosti – tehniški in naravoslovni dnevi so bile realizirane.  

Učitelji naravoslovnih predmetov smo izvedli 16 različni naravoslovnih in 10 tehniških dni 

za učence predmetne stopnje.   

Razstava v avli je bila letos pripravljena v januarju, in sicer na temo Osončja. Predstavili 

smo planete Osončja s pomočjo maket in pri vsakem planetu izpostavili najbolj posebno 

lastnost. 

Projekt Poskusi sam je bil izvajan čez celotno šolsko leto. Cilji so bili: 

skupaj z učenci pripraviti dejavnosti s področja naravoslovja, ki so primerne za predšolske 

otroke, 

otrokom v vrtcu predstaviti zanimive dejavnosti s področja naravoslovja, 

približati naravoslovje predšolskim otrokom, 

učencem predmetne stopnje pomagati pri pripravi eksperimentov. 

Vsi cilji so bili realizirani. 

Predstavitev poskusov smo izvedli v dveh skupinah enote Ribica, Vrtec Litija in v eni 

skupini enote Ciciban, Vrtec Šmartno pri Litiji. Poleg tega smo pripravili tudi eksperimente 

za 1. razred matične šole. 

 

Pomembnejši sklepi: 

Pri izbiri datuma za dejavnosti, ki se izvajajo izven šole, je potrebno upoštevati datume 

izvedbe šolskih tekmovanj. Datumi dejavnosti naj se ne pokrivajo z datumi tekmovanj. 

V naravoslovnem aktivu je laborant potreben pri pripravi pouka in dnevov dejavnosti.  

Prosimo, da se za to izbere osebo, ki je v času pouka na voljo. 

Vodja naravoslovnega aktiva za šolsko leto 2016/17 bo Astrid Žibert. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Izpeljava Poskusi sam v okviru pouka na POŠ Vače.  

Priprava skupnega projekta z matematičnim aktivom. 

 

 

S 

trokovni aktiv učiteljev DRUŽBOSLOVJA 
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Vodja strokovnega aktiva: Amalija Kadunc 

Število članov aktiva: 5 

Število sestankov aktiva: 5 

 

Realizacija programa: 

 

Program aktiva je bil realiziran. V šolskem letu 2015/2016 smo imeli 5 sestankov: 

sestanek 27. 8. 2015 

sestanek 12. 11. 2015 

sestanek 9. 3. 2016 

sestanek 10. 5. 2016 

sestanek 28. 6. 2016 

 

Dnevni red, sklepi in razprave so zapisani v zapisnikih vseh petih aktivov. 

 

Pomembnejše dejavnosti v aktivu: 

šolski medpredmetni projekt OBRAZI AVSTRALIJE 

 

V projektu, ki je potekal od septembra 2015 do februarja 2016, so   sodelovali učenci in 

učitelji 1., 2. in 3. triade OŠ Gradec. Izdelke učencev smo v decembru 2015/januar 2016 

razstavili v avli šole. Iz spodnje tabele je razvidno, katera predmetna področja so se 

vključila v projekt.  Plakati naravno in družbeno geografskih značilnosti, bumerangi, 

risbice in modeli živali, ki živijo v Avstraliji, maketa Uluru-ja in »cestnega vlaka«, pa čisto 

pravi spominki iz Avstralije, opisi te daljne dežele v angleščini, avstralska zastava…za 

piko na i pa še čudovito predavanje in predstavitev Avstralije na izviren način, tako kot 

zna g. Nielson iz Avstralije. Lepo presenečenje zanj in za vse nas je bila  dobrodošlica 

MPZ OŠ Gradec, zborovsko petje ob spremljavi bobnov in drugih instrumentov.  

Projekt je bil uspešno izveden, kar je zasluga vseh sodelujočih v projektu. Temeljni cilj 

projekta, , da bi kar najbolje spoznali Avstralijo, njeno barvitost in drugačnost, je bil v 

celoti realiziran. Tega smo vsi veseli in menimo, da bi bilo potrebno s takšnimi projekti 

nadaljevati.  

 

Tabela sodelujočih v projektu Obrazi Avstralije. 

Sodelujoči v 

projektu 

Tema/izdelki Opombe 

 

OPB, 1. in 2. 

triada 

Risbice in slike živali ter 

bumerangov, kulturna dediščina 

in znamenitosti 

 

DSP Maketa evkaliptusa in koal  

ZGO Avstralska zastava, opis 

zgodovine Avstralije 
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GEO Makete: Uluru, ovca merino in 

Road train, slike o Avstraliji, 

branje potopisov, plakat 

Aborigini in  kenguru 

 

LUM Likovna ustvarjalnica: risbe, 

akvarel-podobe avstralskih 

pokrajin 

 

GUM Pesmica za 

dobrodošlico/zborovsko petje ob 

spremljavi glasbenih 

instrumentov 

 

TJA Organizacija predavanja o 

Avstraliji s predavateljem iz 

Avstralije; MŠ, na podružnicah. 

Spominki iz Avstralije. 

Organizacijo v celoti 

prevzela Tjaša Lemut 

Novak. 

 

Prispevek Almire G. 

Kolenc 

MAT Intervju s študentom na izmenjavi 

(v okviru ŠS). 

Predlog Minke Savšek. 

ŠE NI bilo realizirano. 

DKE Aborigini, »Stolen generation« Branje in opis resničnih 

zgodb iz literature. 

 

Ekskurzije so vključene v učnem načrtu pri geografiji, od 6.-9. razreda morajo biti 

vsebinsko  tako razporejene, da učenci v teh štirih letih obiščejo in spoznajo značilnosti 

različnih slovenskih pokrajin: 

razred: Dinarske pokrajine (Postojnska jama- vožnja z vlakcem, odkrivanje podzemnih 

kraških posebnosti, navdušenje nad človeško ribico.  Muzej Expo Postojnska jama Kras-

novo, zelo inovativno, poučno, zelo aktivno za učence; Eko muzej Pivških presihajočih 

jezer v Slovenski vasi pri Pivki-učenci so prepoznavali  odtise stopinj različnih živali, 

nadgradili svoje znanje ob raznih animacijah (kolo – polnjenje pivških presihajočih jezer) 

in eksperimentu (kamnine). 

razred: Panonske pokrajine ( Rimska nekropola v Šempetru, Muzej na prostem v Rogatcu- 

prikaz opravil kovaštva, kamnoseštva in pletarstva,  učenci so se lahko preizkusili v 

pletenju košar,  Čokoladnica v Olimjah-postopek izdelave čokolade, ogled zeliščnega 

vrta). 

razred: Primorske pokrajine (Sečoveljske soline - 1,5 ure vodenega ogleda: bazenčki, delo 

solinarja, živalski in rastlinski svet, razgledna ploščad, slana čokolada. Piran: Tartinijev 

trg, ozke uličice, razgled na morje, klife in Piran iz razgledne ploščadi pred cerkvijo sv. 

Jurija. Hrastovlje: ogled fresk Mrtvaški ples v cerkvi s taborskim obzidjem, kip Šavrinka, 

Kraški rob) 

razred: Alpske pokrajine (predor Karavanke, Keltska vas v Rožeku v Avstriji, 

Gosposvetsko polje, Vojvodski prestol; Celovec: ogled mesta in znamenitosti, dvorana 
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grbov, knežji kamen. Pyramidenkogel-razgledni stolp v  bližini Celovca ; vožnja domov 

čez Ljubelj-melišča, gozdna meja, soteske, kamnine…) 

 

Nekateri ogledi na ekskurzijah potekajo v dogovoru z lokalnimi vodiči, nekatere pa vodimo 

učitelji (Damjan Kunstelj, Amalija Kadunc, Katja Strmljan, ), marsikaj pa si učenci 

pogledajo oz. preberejo, raziščejo sami, saj so ob teh zanimivostih opisi na panojih in 

tablah; v Avstriji ponekod tudi v slovenščini. Na E morajo učenci zbrati in zapisati čim več 

opaženega, videnega, slišanega, saj morajo doma po vnaprej seznanjenih navodilih napisati 

poročilo o E. Poročilo oddajo učiteljici geografije. Poročilo se oceni, ocena se zapiše k 

predmetu GEO.  Ekskurzija je vedno medpredmetno povezana in je lep primer pouka izven 

učilnice v obiskani pokrajini. Zelo poglobljeno je mnenje o E: kaj je šolsko znanje, kaj je 

bolj splošno znanje, kaj je učencem všeč in kaj ne in zakaj da/ne, kaj so prvič videli, 

obiskali ipd. Vse svoje trditve morajo utemeljiti, argumentirati.  

 

Sodelovanje na 4. geografskem natečaju Po Fabijanijevih poteh z naslovom Prospekt 

mojega kraja.  

Za sodelovanje so se odločili 4 učenci iz 7b: 

Matic Požek in Luka Florjan Jere sta oblikovala prospekt za Litijo, Saša Primožič in Nika 

Nina Wolf pa za Jevnico. Prospekta smo odposlali na OŠ Antona Šibelja-Stjenka v Komen. 

Za rezultate natečaja, geografsko sporočilnost in likovno podobo obeh izdelkov, pa  

izvemo v septembru 2016.  

 

LIKOVNA DEJAVNOST 2015/2016 

Ureditev avle na začetku šolskega leta. 

Objava članka v Občanu. 

Izdelava napisov s šolskimi pravili in lepimi mislimi za šolske hodnike.  

Priprava scenografije za novoletno prireditev in valeto. 

Izdelava gramofona s ploščo »50« za Abrahamovce na šoli. 

Sodelovanje na Likovni ustvarjalnici mladih društva LILA v Šmartnem.  

Urejanje razstav likovnih del učencev na šolskih hodnikih in v učilnici likovne umetnosti. 

Izdelava lutk in scenografije za projekt »Od ideje do kratkega filma – Novice OŠ Gradec« 

ter  animacija in snemanje (montaža: Uroš Rozina). 

Sodelovanje na 10. likovnih natečajih. 

9 učencev je za svoja dela prejelo nagrade oziroma priznanja. 

 

Družabno srečanje za starše  ni bilo realizirano (zadolžitev je imela Katja Strmljan). Vzrok: 

ni bilo odziva in prijav s strani staršev.  

 

Akcijski načrt izboljšav : delo z učenci, evalvacija, samorefleksija, podatkovna stena. Sama 

priprava, dogovori, izpeljava…na sestankih aktivov, pri pouku, krožkih. Vzelo nam je kar 

veliko časa, saj je to bil nov projekt in vsega smo se lotevali postopoma. Rezultati opazni 

na podatkovni steni : 
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 a) medsebojno spoštovanje - zapisi pravil po šolskih hodnikih, na malo drugačen način,  

 

 

Bralna in funkcionalna pismenost - anketni vprašalnik za učence (analiza, statističen 

prikaz). 

 

Učitelji smo se udeležili seminarjev, ki so bili organizirani v šoli in 1. srečanja študijske 

skupine (GEO, ZGO, DKE) z vsebino Formativno spremljanje. Ostale študijske skupine 

so bile v e-obliki (forum). 

Skrb za ocvetličenje obeh vhodov matične šole (Amalija Kadunc), Anketni vprašalnik za 

izbor naj pozitivka/-ec  in vodenje šolske skupnosti (Damjan Kunstelj), lepe misli in zapisi 

šolskih pravil malo drugače (Petra Prosen). 

Ažurno obveščanje o poteku vseh ekskurzij na šolski spletni strani. 

Evalvacija dela družboslovnega aktiva: delo je potekalo po predvidenem programu, v 

medsebojnem sodelovanju članov aktiva. 

 

Pomembnejši sklepi: 

Učiteljici naj se dodeli en prenosni računalnik: za boljše delo in večjo nazornost pri pouku 

GEO in SLJ bi učiteljica Bernarda Imperl za poučevanje na POŠ Vače potrebovala 

prenosni računalnik; večino pouka izvaja v učilnici za GOS, kjer je nameščen LCD 

projektor, računalnika pa ni.  

Anketni vprašalnik za NAJ pozitivec/-ka se v bodoče malo nadgradi, spremeni. 

Potrebno bi bilo nabaviti 1 otroški zemljevid sveta (za lažjo prostorsko predstavo učencem 

v 6. razredu). 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu 

Nov medpredmetni projekt – zbiramo ideje, v avgustu dorečemo naslov. 

Nadaljevali bomo delo in se pri tem povezovali z drugimi aktivi. 

Aktualizirali pouk (prispevki, zadolžitve učencev). 

Sodelovali na študijskih srečanjih (srečanja ali e-povezave). 

Vnašali inovativnost v svoje pedagoško delo. 

V učilnici za likovno umetnost bi bila super pridobitev LCD projektor, saj mora učiteljica 

sedaj uporabljati mobilnega.  
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Strokovni aktiv učiteljev SLOVENŠČINE 

 

Vodja strokovnega aktiva: Vanja Arhnaver 

Število članov aktiva: 7 (Bojana Kotar, Darija Kokalj, Alenka Zupančič, Bernarda Imperl, Dajana 

Maurič, Stanislava Sirk, Ana Tori) 

Število sestankov aktiva: 5 

 

Realizacija programa: 

 

Aktiv slovenistov se je v šolskem letu 2014/2015 formalno sestal petkrat. Sodelovanje 

učiteljic pa je skozi celo šolsko leto potekalo v obliki neformalnih sestankov med vsemi 

oz. posameznimi učiteljicami, preko elektronske pošte ipd. Predvsem v času pisnih 

ocenjevanj znanja, sestavljanju in vrednotenju le-teh, je bilo potrebno medsebojno 

dogovarjanje in usklajevanje. Velikokrat smo si izmenjavale izkušnje, tudi učna gradiva 

ali pa smo jih pripravljale skupaj, skratka sodelovanje med učiteljicami v aktivu je bilo 

skozi celo leto zelo dobro. Trudile smo se tudi, da bi bila čim boljša povezava med matično 

šolo in POŠ Vače.  

 

PREGLED AKTIVNOSTI PO MESECIH 

 

AVGUST 

1. sestanek aktiva: 25. 8. 2015. 

Načrtovanje dela. 

Pregled in priprava letnih delovnih načrtov za 6., 7., 8. in 9. razred, dopolnilni ter dodatni 

pouk, izbirne predmete. 

Priprava programa kulturnih dni (KD) ter določitev njihovih vodij. 

Pregled ostalih zadolžitev s strani vodstva. 

Pregled oziroma oblikovanje manjših učnih skupin v 8. in 9. razredu ter dogovor glede 

nadomeščanj. 

 

SEPTEMBER 

Vključitev učencev  v dodatni pouk za pripravo na Cankarjevo tekmovanje (Bojana Kotar 

in Dajana Maurič na Vačah; organizator tekmovanja je Vanja Arhnaver). 

Vključitev učencev v MPZ – mentor Ana Tori. 

Vključitev učencev v tekmovanje Glasbena olimpijada – Ana Tori. 

Priprava individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami. 

Organizacija in analiza kulturnega dne za 9. razred (Raščica, Turjak, 16. 9. 2015) – vodja 

Alenka Zupančič. 

Organizacija ter analiza kulturnega dne za 8. razred (Gledališče, 24. 12. 2015) – vodja 

Darija Kokalj in Dajana Maurič na Vačah.  

 

OKTOBER/NOVEMBER 

Prijava učencev na tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 
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Organizacija in analiza kulturnega dne za 6. razred (Koncert in galerija,  

7. 10. 2015) – vodji Ana Tori ter Petra Prosen. 

Organizacija obiska koncerta v Festivalni dvorani – vodja Ana Tori  

(14. 11. 2015). 

Organizacija in izvedba pevske; intenzivne vaje MPZ (MŠ + Vače) – 7. 11. 2015 (vodja 

Ana Tori). 

2. sestanek aktiva: 12. 11. 2015. 

 

DECEMBER 

Organizacija in izvedba Novoletnega koncerta – vodja Ana Tori (15. 12. 2015). 

Sodelovanje celotnega aktiva pri Novoletni prireditvi in sejmu  

(15. 12. 2015). 

 Izvedba šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje (9. 12. 2015) in vrednotenje nalog 

– zadolženi Bojana Kotar na matični šoli ter Dajana Maurič na Vačah, organizacija 

tekmovanja Vanja Arhnaver. 

E-časopis (Bojana Kotar). 

Izvedba srečelova z novoletnim voščilom po razredih (koledovanje) – Stanislava Sirk. 

Začetek Lova na knjižni zaklad (3. 12. 2015) – Stanislava Sirk. 

Organizacija in analiza kulturnega dne za 8. razred (Gledališče, 24. 12. 2015) – vodja Darja 

Kokalj. 

 

JANUAR/FEBRUAR 

Prijava učencev na področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje, priprava in udeležba na 

tem tekmovanju (21. 1. 2016). 

Organizacija, izvedba ter analiza kulturnega dne za učence od 6. do 9. razreda (Ob 

slovenskem kulturnem prazniku, 5. 2. 2016) – Darija Kokalj in Alenka Zupančič; 

Stanislava Sirk je pripravila srečanje s pisateljico Sabino Štrubelj, Vanja Arhnaver pa 

dramatizacije. 

Prijava učencev na državno tekmovanje Glasbena olimpijada – Ana Tori. 

Organizacija obiska kiparke Metode Maj pri predmetu likovno snovanje – Stanislava Sirk. 

Šolsko tekmovanje Glasbena olimpijada (29. 1. 2016) – vodja Ana Tori. 

Sodelovanje MPZ (MŠ + Vače) z glasbeno točko na predstavitvi Shellyja Nielsena. 

Sodelovanje MPZ v programu ob KD v Šmelcu – vodja Ana Tori. 

Dobrodelna akcija za begunce – vodja Stanislava Sirk. 

 

MAREC/APRIL 

Organizacija KD za 8. razred  (Po Prešernovih stopinjah, izvedba CŠOD, 29. in 30. 3. 

2016) – vodja Vanja Arhnaver. 

Priprava učencev na NPZ pri pouku SLJ in dodatnem pouku. 

Udeležba učencev na Glasbeni olimpijadi (6. 3. 2016) – mentor oz. vodja Ana Tori. 

Sodelovanje na šolski razstavi o W. Shakespearu. 

Snemanje kratkih filmov o Janezu Menartu (9. 4. 2016) – Stanislava Sirk. 

3. sestanek aktiva: 15. 3. 2016. 
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4. sestanek aktiva (korespondenčna seja): 13. 4.–14. 4. 2016. 

Sodelovanje na občinski reviji pevskih zborov (20. 4. 2016) – vodja Ana Tori.  

Sodelovanje na prireditvi ob materinskem dnevu (21. 3. 2016) – Bernarda Imperl. 

 

MAJ 

Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred (6. 5. 2015) in sodelovanje pri vrednotenju 

testnih nalog. 

Oblikovanje šolskega glasila (Bojana Kotar). 

Organizacija in izvedba prireditve OŠ Gradec poje (19. 5. 2016) – vodja Ana Tori. 

Organizacija, izvedba in analiza KD za 7. razred (Muljava, 26. 5. 2016) – vodja Alenka 

Zupančič. 

Zaključek Bralne značke na podružnicah s pesnico Barbaro Gregorič Gorenc (26. 5. 2016) 

– Stanislava Sirk. 

 

JUNIJ/JULIJ 

Analize rezultatov NPZ – za 6. r. Bojana Kotar, za 9.r. Alenka Zupančič. 

KD za 9. r. (Valeta, 15. 6. 2016) – koordinator Jana Isoski, vezni tekst Stanislava Sirk; 

glasbene točke Ana Tori. 

Predstavitev celoletne raziskovalne naloge z naslovom Janez Menart na Vačah in v Litiji 

(6. 6. 2016) – Alenka Zupančič in Stanislava Sirk. 

Zaključek Bralne značke na matični šoli s pisateljem Jožetom Sevljakom (24. 6. 2016) – 

Stanislava Sirk. 

Obeležitev dneva državnosti (24. 6. 2016) – Alenka Zupančič. 

Sodelovanje pri natečaju Knjižnice Litija na Tačkovem festivalu (ustvarjanje stripa Našli 

smo psa) – Petra Prosen in Vanja Arhnaver. 

Sodelovanje v ocenjevalni ekipi pri natečaju Knjižnice Litija na Tačkovem festivalu – 

Stanislava Sirk. 

Lektoriranje brošure ob obletnici šole v Kresnicah – Stanislava Sirk. 

E-časopis – Bojana Kotar. 

Pisanje člankov za glasilo Občan – Ana Tori, Alenka Zupančič. 

Evalvacija dela aktiva. 

Načrtovanje in smernice za delo naprej. 

5. sestanek aktiva: 28. 6. 2016. 

 

Natančne analize so priložene k zapisnikom aktiva oz. so že bile oddane vodstvu šole.   
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Strokovni aktiv učiteljev MATEMATIKE 

Vodja strokovnega aktiva: Tina Hojnik 

Število članov aktiva: 5  

Število sestankov aktiva: 4 

 

Realizacija programa: 

Načrtovali in izvedli smo 4 strokovne aktive.  

Program aktiva matematikov smo realizirali: 

priprava letnega delovnega načrta (tudi razporeditev mat. vsebin po šolskih urah s 

pripadajočimi cilji) in vzgojnih načrtov za matematiko od 6. do 9. razreda (novi učbeniki 

Skrivnosti števil in oblik) ter priprava letnega delovnega načrta za dopolnilni in dodatni 

pouk matematike, 

letni delovni načrt z za matematiko od 6. do 9. razreda za program eAsistent, 

enotni datumi pisnega ocenjevanja znanja, 

delo z nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami ter govorilne ure za učence, 

organizacija in izvajanje dopolnilnega in dodatnega pouka iz matematike ter priprava 

učencev na tekmovanje iz matematike na interesni dejavnosti Matematični krožek in 

tekmovanje iz logike na interesni dejavnosti Logika,  

priprava (šolsko tekmovanje iz matematike ter šolsko in državno tekmovanje iz logike) ter 

sodelovanje na tekmovanjih iz matematike in logike, 

izvedba dveh projektov (eMatematika in Matramatika), 

izvedba naravoslovnega popoldneva (šolsko tekmovanje v šahu za učence in starše), 

izvedba dveh zbiralnih akcij starega papirja, 

interesna dejavnost Ročna dela, 

analiza nacionalnega preverjanja  iz matematike za 6. in 9. razred, 

timski sestanki, 

sodelovanje v študijski skupini za matematiko, 

sodelovanje z učitelji II. triade, predmetnimi učitelji, šolsko svetovalno službo, učitelji 

dodatne strokovne pomoči in sodelovanje z drugimi aktivi (predvsem naravoslovni aktiv) 

, 

spremljanje strokovne literature iz matematike, 

pregled realizacije letnega delovnega načrta ter ur po posameznih razredih in manjših učnih 

skupin. 

 

Pomembnejši sklepi: 

V šolskem letu 2015/2016 izvajamo 2 projekta aktiva matematikov: 

● eMATEMATIKA: nadaljevanje in nadgradnja večletnega projekta (vodja: Sevludin 

Halilović) – zbiranje in objavljanje matematičnih gradiv na šolski spletni strani. 

● MATRAMATIKA: nadaljevanje in nadgradnja projektov MATRAMATIKA – 

pripomočki in   MATRAMATIKA - naloge (vodji: Tina Hojnik in Marija Savšek) – projekt 

prilagojen zaporedju vsebin novih učbenikov in pripravljen v tiskani obliki. 
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Pisno ocenjevanje znanja bomo tako kot v lanskem šolskem letu sestavljali učitelji vsak 

zase, pri čemer bomo po želji sodelovali. 

 

Učenci, ki bodo to želeli, se bodo na nacionalnem preverjanju znanja lahko pripravljali pri 

dodatnem in dopolnilnem pouku. Zaradi uporabe novih učbenikov in izvajanja projekta 

Samoevalvacija, pričakujemo boljše rezultate učencev pri nacionalnem preverjanju znanja. 

Pri pouku bomo več časa namenili ponavljanju za nazaj. 

 

Vodja in organizator šolskega tekmovanja iz matematike za Vegova priznanja bo Tina 

Hojnik, ki bo učence spremljala tudi na državno tekmovanje. Novost v letošnjem šolskem 

letu je, da ni več področnega matematičnega tekmovanja. Na državno tekmovanje se 

učenci uvrstijo iz šolskega tekmovanja. Na državnem tekmovanju bodo lahko dobijo zlata 

in srebrna priznanja. 

           

Vodja in organizator šolskega in državnega tekmovanja iz Logike, ki bo potekalo na OŠ 

Gradec, bo Astrid Žibert.  

 

Na seji Sveta zavoda bo v šolskem letu 2016/2017 rezultate nacionalnega preverjanja 

znanja iz matematike v 6. in 9. razredu iz šolskega leta 2015/2016 predstavil in interpretiral 

učitelj matematike Sevludin Halilović. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Načrtujemo 4 strokovne aktive matematikov.  

V šolskem letu 2016/2017 bomo še naprej uporabljali nove učbenike in zbirke vaj. Njihova 

uporaba bo še boljša, ker jih sedaj dobro poznamo. 

Učence bomo pripravljali na tekmovanje iz LOGIKE in iz MATEMATIKE. 

 

V šolskem letu 2016/2017 načrtujemo nadaljevanje in nadgradnjo dveh projektov, ki smo 

ju izvajali že v šolskem letu 2015/2016: eMATEMATIKA in MATRAMATIKA. 

 

Zaradi visokih pričakovanj staršev glede rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja, 

bomo pri pouku več ponavljali za nazaj in od učencev zahtevali znanje vseh obravnavanih 

vsebin. 

 

 

Strokovni aktiv učiteljev ŠPORTA 

Vodja strokovnega aktiva: Andrejka Setničar 

Število članov aktiva: 6 

Število sestankov aktiva: 3 

 

Realizacija programa: 

 

Analiza šolskega leta 2015/2016 

Volitve vodje aktiva športnih pedagogov 2016/2017 
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Novi projekti 

Status Športnika 

Športni dnevi 

Tekmovanja 

Aplikacija ŠVK 

SKLEPI: 

1. Učenci s statusom športnika morajo sodelovati na šolskih tekmovanjih, drugače se status 

ukine. 

2. Uporabnost računalniškega programa športno-vzgojni karton bomo predstavili na 

pedagoški konferenci. 

 

Ad1: Realizirani so bili vsi cilji in projekti v preteklem šolskem letu. 

Ad2: Soglasno smo izvolili in potrdili novo vodjo aktiva Petro Kobe. 

Ad3: Izbiranje športnika šole, šolski rekordi, šolska olimpijada. 

Ad4: Učenci s statusom športnika morajo sodelovati na šolskih tekmovanjih, drugače se 

status ukine. 

Ad5: Uvedba alpskega smučanja na zimskem športnem dnevu pod strogim nadzorom. 

Ad6: Določili smo nosilce posameznih športnih tekmovanj. 

Ad7: Predstavitev aplikacije učiteljskemu zboru na zaključni pedagoški konferenci. 

Razprave: 

Potrebno je odstraniti koš na POŠ Kresnice. 

Ponovna kandidatura na občinskem razpisu za javna sredstva šport (preplastitev asfalta na 

zgornjem igrišču pri MŠ in POŠ Kresnice) 

Športne igre za učitelje ob koncu šolskega leta. 

Košarkarski klub Litija se obvesti, da mora odpeljati koše iz orodjarne v veliki telovadnici 

MŠ. 

Matej Bajde kontaktira Mladinski center glede mrež za gole na zunanjem igrišču. 

Športni program Zlati sonček in Krpan se v bodoče izvajata med poukom športa. 

Dogovorili smo se, da so učenci, ki sodelujejo na tekmovanjih, upravičeni do dodatne 

šolske malice. 

Učitelj Luka Leitinger (ZŽS) je izrazil željo, da se zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje 

ZŽS. 

 

REALIZACIJA TEKMOVANJ v šolskem letu 2015/16: 

 

VSEBINA (IME) 

PROGRAMA 

REALIZACIJA 

DRŽAVNO 

TEKMOVANJE V TEKIH 

ZA OŠ IN SŠ 

Ljubljanski maraton 

Ljubljana 

24.10.2015 

LUKA LEITINGER 

PODROČNO 

PRVENSTVO V 

                                               Litija 

22.12.2015 
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KOŠARKI ZA STAREJŠE 

UČENCE 

LUKA LEITINGER 

PODROČNO 

PRVENSTVO V 

NOGOMETU ZA 

STAREJŠE UČENCE 

Litija 

18.12.2015 

MATEJ BAJDE 

PODROČNO 

PRVENSTVO V 

ODBOJKI ZA STAREJŠE 

UČENCE in šolsko učenci 

OŠ GRADEC 

16.12.2015 

SREČKO SOMRAK 

PODROČNO 

PRVENSTVO V 

ODBOJKI ZA STAREJŠE 

UČENKE 

OŠ GRADEC 

9.12.2015 

SREČKO SOMRAK 

POLFINALE 

DRŽAVNEGA 

PRVENSTVA V 

AKROBATIKI-

GIMNASTIKA ZA OŠ IN 

SŠ- STAREJŠI UČENCI 

OŠ Dobrova 

11.11.2015 

Žan Alojz Mahkovic 

GIMNASTIKA ZA OŠ IN 

SŠ- STAREJŠI UČENCI 

OŠ Izola 

9.12.2015 

Žan Alojz Mahkovic 

ŠOLSKI PLESNI 

FESTIVAL MLAJŠE IN 

STAREJŠE UČENKE 

PODROČNO 

PRVENSTVO 

OŠ Polhov Gradec 

20.4.2016 

Maša Mesarič 

ZASAVSKO 

PRVENSTVO V 

ATLETIKI- PODROČNO 

PRVENSTVO OŠ 

HRASTNIK 

31.5.2015 

PETRA KOBE 

NUŠKA MLEKUŽ 

 

LITIJSKI TEK 

regijsko 

Litija 

11.6.2016 

MATEJ BAJDE 

PETRA KOBE 

Državno prvenstvo v 

raftingu 

Ilirska Bistrica 

1.6.2016 

SREČKO SOMRAK 

Zlati sonček REALIZIRANO 

Krpan REALIZIRANO 

Plavanje 1. skupina 7.9. 2015- 9.9. 2015 

Cerkno 

Plavanje 2. skupina 9.9.2015- 11.9.2015 

Cerkno 
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LETNA ŠOLA V NARAVI:  5.- 9.10. 2015,   VODJA: ANDREJKA SETNIČAR, 

SREČKO SOMRAK , PETRA KOBE. 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI:  1. 2.- 5.2. 2016,  VODJA:SREČKO SOMRAK, 

ANDREJKA SETNIČAR, LUKA LEITINGER. 

Družabno srečanje: 27. 9.2015  Pohod na Češko kočo.  VODJA: SREČKO SOMRAK. 

 

  

 

 

Pomembnejši sklepi: 

Za vodjo v šolskem letu 2015/16 v aktivu soglasno  izvolimo kolegico Petro Kobe. 

 Novi projekti:  

-Izbor najboljšega športnika šole. 

-Športni rekordi. 

-Šolska olimpiada. 

Poglobimo sodelovanje s športnimi društvi v Litiji. 

Vnovič ponuditi alpsko smučanje za zimski športni dan. 

Zlati sonček in Krpan naj izvajajo učiteljice razrednega pouka- masovno. 

Učenci s statusom športnika morajo tekmovati za ugled naše šole, če jih pri pouku zaznamo 

kot nadarjene za določeno športno panogo. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Cilji projekta: Ozelenimo športna igrišča.  

Zasaditev dreves in obnovitev mrež ter zamenjava vrat na zgornjem igrišču je izvedena po 

pričakovanjih in zastavljenih ciljih. 

V aktivu si prizadevamo, da bi vsi skupaj delovali  po načelu ponuditi čim več športa 

mladini in vzgajati za življenje. Da bo otrok izbiral šport v prostem času, izbiral zdravo 

hrano in se izogibal dejavnostim, ki škodijo razvoju razvijajoče osebnosti. 

 

 

 

Strokovni aktiv učiteljev TUJIH JEZIKOV 

Vodja strokovnega aktiva: Tjaša Lemut Novak 

Število članov aktiva: 8 

Število sestankov aktiva: 4 

 

Realizacija programa: 

Celoten zastavljen program je bil realiziran. Timsko delo je potekalo aktivno in stalno. 

Načrtovane aktivnosti so bile izvedene (več o tem je zapisano v vseh štirih zapisnikih 

sestankov aktiva tujih jezikov). 

Pomembnejši sklepi: 

Za  tekmovanja so zadolžene: Darija Kokalj (nemščina), Irena Kokalj (angleščina Vače) in 

Tjaša Lemut Novak (angleščina). 
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Vodja nadstandardne ekskurzije v London za 9. razred za šolsko leto 2015/2016 je Almira 

Gregorič Kolenc (kasneje zamenjava  - Tjaša Lemut Novak). Vodja izleta v London je T. 

L. Novak, ker je A. G. Kolenc prosila za zamenjavo. Prijavnice in sestanek bodo v 

septembru, izvedba pa predvidoma v januarju. 

Obdrži se lanski sistem nadomeščanj v manjši učnih skupinah, saj je bil uspešen. 

Ker v letošnjem šolskem letu mineva 400 let od smrti pisatelja, pesnika in dramatika 

Williama Shakespeara, smo se odločile za projekt Shakespeare 1616 (vodja Tjaša Lemut 

Novak), vključili pa se bodo tudi drugi (Stanka Sirk, Petra Prosen itd.). 

V aktivu bomo izvajale aktivnosti obeh ciljev (bralna pismenost, spoštljiv odnos – vljudne 

fraze) ter na sestankih aktiva poročale o delu, opažanjih in si izmenjavale mnenja oziroma 

primere dobre prakse. 

Dva dni izobraževanja bi uporabile za ekskurzijo na Irsko (angleščina), ki bo naslednjo 

pomlad po izjemno ugodni ceni pri agenciji  Twin. Ta dva dneva bi izkoristile kot team 

building in strokovno izpopolnjevanje. 

Obdržale bomo izbrana šolska gradiva, ker pa smo z lanskim šolskim letom začele s 

postopno menjavo učbenikov v šolskem skladu za razrede 6. do 9., bomo v naslednjem 

šolskem letu New Edition uporabljale (tudi) za 7. razrede. 

Timsko delo bomo uporabile tudi pri ažuriranju gradiva za angleščino na spletni strani šole 

(znanje.si). Ažurirale bomo preizkuse nacionalnega preverjanja znanja za 6. in 9. razrede, 

oblikovale dokument s povezavami za samostojno učenje, dodale sklope vaj ter 

predstavitve za utrjevanje in dodatne razlega slovničnih časov. 

Učiteljice, ki bodo poučevale v 2. razredu so se po pregledov možnosti, omejitev in  

obstoječih gradiv, odločile, da bodo za poučevanje angleščine  v naslednjem šolskem letu 

uporabljale lastna gradiva. 

Vse članice aktiva so soglasno podprle prizadevanja in delo Almire Gregorič Kolenc v 

povezavi z EVS projektom in so se udeležile sestanka z mladinskim centrom ter podale 

mnenja in poročila o delu. 

Dan 25. 8. 2016 je določen za dan izmenjave – PRIMERI DOBRE PRAKSE (predstavitve 

in izmenjave didaktičnih gradiv in pripomočkov). Izveden bo v učilnici angleščine 2, s 

pričetkom ob 8.00. 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Nadaljevanje z dosedanjimi aktivnostmi in delitvami nalog. 

Obeleženje posebnih kulturnih in jezikovnih dogodkov in dni. 

Priprava razstave v sodelovanju z aktivom slovenistov (tako kot v tem šolskem letu). 

Delo s prostovoljci, medpredmetno povezovanje, timsko delo ter sodelovanje v različnih 

dejavnostih/prireditvah (glede na interese, potrebe in zadolžitve). 

 

 

 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK  

  

Dopolnilni pouk je bil izvajan po urniku. Organiziran je bil iz slovenščine, matematike in angleščine. 

Mnogo učencev, katerim je bil zaradi vrzeli v znanju namenjen, ga ni redno obiskovalo, ker ni obvezen. 
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Ta pojav je značilen za učence 3. triade. Starši učencev, ki bi to pomoč potrebovali, a se je niso 

posluževali, so bili med šolskim letom o početju svojih otrok obveščeni.   

Dodatni pouk je bil organiziran za učence od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih presegajo 

določene standarde znanja; na razredni stopnji iz matematike in slovenščine, na predmetni pa iz 

slovenščine, matematike in angleščine, kemije, fizike, zgodovine in geografije. Udeležili so se ga 

učenci, ki so si želeli dodatnega znanja. Učenci so se udeležili različnih tekmovanj in razpisov in dosegli 

lepe rezultate. 

  

 

PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH OBDOBIJ  

  

Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev je potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Ocenjevalna obdobja so trajala v 

intervalih, kot jih je predpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ob koncu posameznega 

ocenjevalnega obdobja so razredniki starše pisno obveščali o učnem uspehu otrok. Starši prvošolcev so 

bili o napredku svojih otrok seznanjeni na govorilnih urah ob konferenčnem obdobju. Starše, ki se  niso 

udeležili razgovorov,  so učiteljice o uspehu otrok obvestile pisno.  

Med letom ni bilo pripomb glede ocen. Ob  koncu šolskega leta ni bilo negativno ocenjenih učencev. 

En sedmošolec bo šolanje nadaljeval v Podružnični šoli prilagojenega programa pri OŠ Litija, en 

devetošolec pa je zaprosil za deseto leto šolanja v šoli, kjer želi izpolniti svojo osnovno šolsko 

obveznost. Vloga je bila odobrena in učenec bo nadaljeval šolanje v 9. razredu. 

Vsako leto najuspešnejše učence vpišemo v Zlato knjigo. To so učenci, ki so dosegli v zadnjih štirih 

letih šolanja povprečno oceno, ki ne sme biti nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda. 

Učenec ima lahko v posameznem razredu največ eno oceno dobro (3)- 

Vpis v Zlato knjigo za leto 2016: 

 

1. Lea BERNIK 

2. Manca KOTAR 

3. Gala PREGEL 

4. Gaja STARC 

5. Anja ŠIRCA 

6. Marcel VENCELJ 

7. Manca MURN 

8. Ela RITONJA 

9. Eva ZAGORIČNIK 

10. Tadeja JELNIKAR 

11. Jakob JUŽNIK 

12. Manca MOHAR 

13. Sabina OCEPEK 

14. Saša RAZPOTNIK 

15. Andrej STOPAR 

16. Aja TOPOLNIK 

17. Lana VEHOVEC 

18. Andreja KERENČIČ 

 

Šolska tekmovanja 

Zabeležili smo kar 766 tekmovalcev, nekateri so se tako večkrat preizkusili na različnih 

tekmovanjih. Najštevilčnejša udeležba je bila na tekmovanju za Vegovo priznanje, kjer je 

tekmovalo kar 276 učencev, po številčnosti sledi tekmovanje za Cankarjevo priznanje s 133 

tekmovalci in nato še Kresnička s 116 tekmovalci. Dosežki torej niso mogli izostati: 

286 bronastih priznanj, 24 srebrnih, 4 zlata priznanja iz znanja o sladkorni, znanja iz 

računalništva, zlato Vegovo priznanje in zlato na Glasbeni olimpijadi, ter tri 1. mesta in sicer 

v akrobatiki, raftanju in tekmovanju Street dance. Odlično so se učenci izkazali še v 

pospešenem šahu, Twirlingu, karateju, Hip-hopu, Jazzu. Številčno smo zastopali šolo tudi na 

tradicionalnem Litijskem teku 2016 s kar 55 tekači v vseh kategorijah.  



Osnovna šola GRADEC  51 
Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta Osnovne šole Gradec za šolsko leto 2015/16 

  

  

   51 

Podroben pregled tekmovanj in dosežkov po posameznih področjih je priloga poročila. 

 

Posamični učenci in ekipe so bili vpisani tudi v Knjigo najboljših dosežkov, ki  se razdelijo na dosežke 

s področja znanja in dosežke s področja športa: 

 

1. Lea  BERNIK – za doseženo zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, 

2. David  GOBEC – za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju v računalništvu, 

3. Jan ROVŠEK – za doseženo zlato Vegovo priznanje, 

4. Kaja  FAGANEL – za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju v šahu, 

5. Tadeja JELNIKAR – za doseženo zlato priznanje na Glasbeni olimpijadi, 

6. Brina Dora RAZPOTNIK – za doseženo 2. mesto na državnem tekmovanju v twirlingu, 

7. Lina ZEVNIK – za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju v twirlingu, 

8. Matic ŠIFRER – za doseženo trikrat 3. mesto na mednarodnih tekmovanjih v karateju, 

9. Jure UŠTAR – za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju v šahu, 

10. ŽAN ALOJZ MAHKOVIC – za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju v akrobatiki, 

11. Aja TOPOLNIK – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. in 3. mesto na državnih ter 3. 

mesto na mednarodnem plesnem tekmovanju, 

12. Lana VEHOVEC – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. mesto na mednarodnem in 

trikrat 3. mesto na državnih plesnih tekmovanjih, 

13. Ela RITONJA – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. mesto na mednarodnem in dvakrat 

3. mesto na državnih plesnih tekmovanjih, 

14. Tana ROBLEK – za sodelovanje v skupinah, ki so dosegle 1. mesto na mednarodnem in dvakrat 

3. mesto na državnih plesnih tekmovanjih 

15. Ana JERANT – za sodelovanje v skupinah, ki sta dosegli 1. mesto na mednarodnem in 3. mesto 

na državnem plesnem tekmovanju, 

16. Mija JOVANOVIČ – za sodelovanje v skupinah, ki sta dosegli 1. mesto na mednarodnem in 3. 

mesto na državnem plesnem tekmovanju, 

17. Gaja STARC – za sodelovanje v skupinah, ki sta dosegli 1. mesto na mednarodnem in 3. mesto 

na državnem plesnem tekmovanju, 

18. Gala PREGEL – za sodelovanje v skupini, ki je dosegla 3. mesto na državnem plesnem 

tekmovanju. 

 

 

 

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

 

Slovenščina – 6. razred 

 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 52, 21 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 54, 46 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (52, 21 %) je za 2,25 % nižji od povprečja v državi (54, 46 

%). 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV S POVPREČNIM DOSEŽKOM NA ŠOLI  

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (8 točk, kar predstavlja 16 %),  je za 36, 21 % slabši od 

šolskega povprečja. 
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Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk (46, kar predstavlja 92 %), je za  39, 79 % boljši od šolskega 

povprečja. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (8 točk, kar predstavlja 16 %), je za  38, 46 % slabši od 

državnega povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk  (46 točk, kar predstavlja 92 %), je za 37, 36 % boljše od 

državnega povprečja. 

Vse učiteljice slovenščine pri pouku poskušamo vključevati različne tipe nalog, ki jih srečamo v NPZ, 

tako pri utrjevanju, preverjanju in tudi ocenjevanju. Poudarek torej polagamo na tvorjenje besedil po 

navodilih, na utrjevanje pravopisne in jezikovne zmožnosti, na utemeljevanje, primerjanje besedil med 

seboj ipd. V aprilu sem pri pouku šestošolcem pokazala spletno stran RIC-a in pot do NPZ-jev iz 

prejšnjih let. Poleg tega so vsi učenci prejeli dva izvoda NPZ za domačo nalogo. Prvega so dobili v 

drugi polovici aprila, drugega pred prvomajskimi počitnicami.  

Prvi NPZ je v 6. a in b od 40 učencev 11 učencev rešilo v celoti, 17 učencev le delno (skoraj pri vseh 

so manjkale poleg drugih tudi tvorbne naloge), 10 učencev pa se ni lotilo reševanja. Drugi NPZ jih je 

13 rešilo v celoti, 12 le delno, 15 učencev pa ni rešilo nalog NPZ.  

Kljub spodbujanju in dejstvu, da je bilo poskusno reševanje NPZ domača naloga (imeli so teden dni 

časa za to), so učenci k temu pristopili zelo neresno.  

Tudi 3 ure dodatnega pouka je bilo namenjenih pripravam na NPZ. Udeležilo se jih je le 11 šestošolcev 

(vsak je prišel le za eno šolsko uro). 

 

 

Slovenščina – 9. razred 

 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 53,14 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 53,54 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (53,14 %) je za 0,4 % nižji od povprečja v državi (53,54 %). 

 

 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV S POVPREČNIM DOSEŽKOM NA ŠOLI  

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 10 %),  je za 43,14 % slabši od šolskega 

povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk (kar predstavlja 88 %), je za  34,86 % boljši od šolskega 

povprečja. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 10 %), je za  43,54 % slabši od državnega 

povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk  (kar predstavlja 88 %), je za 34,46 % boljši od državnega 

povprečja. 

 

Priprava učencev na nacionalno preverjanje znanja 

 

Učitelji učence pripravljamo na NPZ s poučevanjem od 6. do 9. razreda, tako da pri svojem delu 

dosledno upoštevamo učni načrt. Na srečanjih, kjer si izmenjujemo izkušnje z učitelji drugih šol in 
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svetovalci Zavoda za šolstvo, je bilo v preteklih letih mnogokrat poudarjeno, da posebna priprava na 

NPZ ni potrebna. Kljub temu smo učiteljice SLJ učencem v 9. razredu ponudile dodatno možnost 

priprave, kar je razvidno iz preglednice spodaj.  

 

Skupina Število 

pol 

NPZ, ki 

so jih 

učenci 

prejeli 

Število pol NPZ, 

ki so jih učenci 

vrnili 

Ostale informacije učiteljic o pripravi učencev 

na NPZ 

MUS 1 14 pol 

(prvič) 

– vsak 

učenec 

eno 

polo 

5 vrnjenih (2 

popolnoma 

rešeni, tri brez 

tvorbnih nalog) 

Učencem sem že na začetku leta pokazala pot 

do spletnih strani, kjer so lahko reševali stare 

NPZ-je ter si jih pregledali ob rešitvah. Pot do 

spletnih strani in naslov so si morali zapisati v 

zvezek, da ne bi pozabili ter da bi lahko 

reševali in se pripravljali tudi doma.  

V uri, ki smo jo imeli v računalnici, so lahko 

tudi sami preskusili enega od starih NPZ-jev 

ter se tako že drugič seznanili z možnostjo 

priprave na NPZ. 

V aprilu so dobili še vsak dvakrat po eno polo 

NPZ v papirnati obliki, ki so jo morali do 

določenega termina rešiti doma. Odziv je bil 

slab, kot je razvidno iz prvega in drugega 

stolpca. Naloge smo tudi pregledali, ob čemer 

so bili opozorjeni na pomembne podrobnosti 

(dosledno upoštevanje navodil, reševanje 

tvorbnih nalog ipd.). 

                                                Učiteljica MUS 

1 

14 pol 

(drugič) 

– vsak 

učenec 

eno 

polo 

4 vrnjene (2 

popolnoma 

rešeni, 2 brez 

tvorbnih nalog) 

MUS 2 16 pol 

(prvič) 

– vsak 

učenec 

eno 

polo 

Odziv zelo slab, 

saj se je le 

polovica učencev 

sploh lotila 

reševanja, a tudi 

to je bilo 

pomanjkljivo. 1  

učenka je rešila 

cel test, 4 učenke 

vse naloge, razen 

tvorbnih. 3 

učenci so 

reševali le delno 

(npr. po nekaj 

nalog). 

Učencem 2. MUS v 9. razredu sem pri pouku 

pokazala pot do spletne strani RIC-a in s tem 

do testov NPZ iz prejšnjih let. /…/ 

 

Po drugem NPZ je bil odziv boljši, verjetno 

tudi zato, ker so ga dobili pred prvomajskimi 

počitnicami in so tako imeli več časa za 

reševanje. /…/ Tako smo se lotili tudi 

pregledovanja, opozorila sem jih na določene 

naloge, način vrednotenja ipd. Poleg tega so 

imeli učenci možnost dodatnih priprav oz. 

dela za NPZ pri dodatnem pouku. V ta namen 

sem izvedla tri ure dodatnega pouka, vendar 

devetošolci za to niso pokazali interesa.    
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16 pol 

(drugič) 

– vsak 

učenec 

eno 

polo 

3 učenci se niso 

lotili reševanja, 

ostalih 13 

učencev pa ga je 

večinoma rešilo.  

 

 

 Učiteljica MUS 2 

MUS 3 30 pol 

NPZ 

(dvakrat 

po eno) 

15 vrnjenih (od 

tega 2 delno 

rešena) 

 

4 učenci so rešili 

obe poli NPZ 

 

4 učenci niso 

rešili nobene 

pole NPZ; 

 

7 učencev je 

rešilo po eno 

polo NPZ; 

 

 

- pokazala na spletu 

- motivirala za obisk dodatnega pouka, a se 

ga ni udeležil nihče 

- sprotno utrjevanje snovi, utrjevanje pred 

POZ in osveščanje napak, ki so pri NPZ 

najpogostejše 

 

       

Učiteljica MUS 3 

MUS 4  

16 pol 

(prvič) 

– vsak 

učenec 

eno 

polo 

 

6  

(4 popolnoma 

rešene in 2 delno) 

 

V šolskem letu 2015/2016 sem učencem v 

mesecu aprilu pri pouku pokazala, kako se 

pride do starih testov NPZ na RIC-ovi spletni 

strani. Za reševanje sem jim skopirala 2 poli iz 

preteklega šolskega leta in eno starejšega 

datuma. 

/…/ Skupaj z vsemi učenci smo pregledali 

rešitve. Tisti, ki so imeli prazne pole, so pač 

samo poslušali. /…/ Od učencev, ki so naloge 

rešili delno, so vsi trije pustili nerešene 

tvorbne naloge iz UB in NUB, eden od 

učencev pa še nekaj nalog iz NUB (naloge, ki 

se tičejo besednih vrst in stavčnih členov). 

Njihova utemeljitev je bila, da se tvorbnih 

nalog niso lotili, ker jim to vzame preveč časa. 

 

Učiteljica MUS 4 

 

16 pol 

(drugič) 

– vsak 

učenec 

eno 

polo 

 

7 

(4 popolnoma 

rešene in 3 delno) 
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POŠ 

Vače 

Prvič 

vsak 

učenec 

eno 

polo 

Rešila ga je 1 

učenka od 

devetih, ostali so 

ga delno rešili do 

naslednjega roka 

(gl. opombe 

učiteljic) 

Prav posebej in izrecno učencev nisem 

pripravljala na NPZ (v devetem že tako celo 

leto pregledno ponavljamo književnost in 

jezik), smo pa skupaj najprej rešili 1 star NPZ, 

nato pa so za domov dobili še 2 NPZ-ja. 

Prvega je rešila samo 1 učenka (od devetih), 

do drugega roka so potem rešili, vendar nihče 

popolno - brez tvorbnih nalog in tistih, kjer je 

bilo potrebno utemeljevati kaj samostojno in 

več zapisati. 

Drugi NPZ, ki so ga dobili za domov, je zopet 

rešila samo ena učenka, štirje samo pol, ostalo 

niso rešili. Skupaj smo ga nato pregledali v 

šoli. 

Tri učenke so pred pisanjem NPZ prišle k 

dodatnemu pouku, da so rešile še kakšno polo. 

To sem jim predlagala  jaz, ker so čakale v 

varstvu vozačev, sama sem pa imela DOD 

pouk, a ni bilo nikogar. Sicer ne bi prišle. 

Učence NPZ ne skrbi niti malo, pomemben 

jim je zgolj, ker v tistem času ne smejo pisati 

POZ-ov.  

 Učiteljica POŠ Vače 

Drugič 

vsak 

učenec 

eno 

polo 

V celoti rešila 1 

učenka, 4 učenci 

samo pol 

 

Povzetek zgornje preglednice: 

 

Vsak devetošolec je poleg ostalih informacij dobil dve papirnati poli starih NPZ (skupaj 142). 

Vrnjenih in v celoti rešenih  je bilo 43, vrnjenih in delno rešenih je bilo 23 pol, nevrnjenih oz. nerešenih 

je bilo 76 pol. 
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Matematika – 6. razred 

 

Šolsko povprečje pri matematiki (6. razred) leta 2016 je 51,55%. 

 

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. obdobja (6. razred) je v Sloveniji leta 2015 pisalo 16827 

učencev, leta 2016 pa 17358 učencev (531 učencev več kot leta 2015). 

 

Državno povprečje pri matematiki (6. razred) leta 2016 je 53,79%. 

 

Standardni odklon kaže razpršenost odstotnih točk okrog povprečnega števila odstotnih točk v 

preizkusu znanja; višja vrednost standardnega odklona na OŠ Gradec (za 0,65) predstavlja višjo 

razpršenost okrog povprečja. 

 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli (51,55%) je za 2,24% nižji od povprečja v državi (53,79%). 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV S POVPREČNIM DOSEŽKOM NA ŠOLI 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 6%), je za 45,55% slabši od šolskega 

povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel največ točk (kar predstavlja 96%), je za 44,45% boljši od šolskega 

povprečja. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 6%), je za 47,79% slabši od državnega 

povprečja. 

Rezultat učenca, ki je dosegel največ točk (kar predstavlja 96%), je za 42,21% boljši od državnega 

povprečja. 

Učitelji matematike, ki smo poučevali v 6. razredu, smo že pri pripravi letnih delovnih načrtov 

poskrbeli, da smo vsebine, napovedane za letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavali pred 

izvedbo NPZ. 

Tekom šolskega leta smo pri utrjevanju v razredu in pri domačih nalogah vključevali naloge različnih 

tipov, ki jih učenci srečujejo pri nacionalnem preverjanju. Tudi pisna ocenjevanja znanja smo sestavljali 

po principu vključevanja raznovrstnih nalog, ki bi jih NPZ lahko vključeval.  

V marcu in aprilu so vsi učenci 6. razreda dobili dva izvoda pol NPZ-jev iz prejšnjih let. Približno 35% 

učencev je naloge vestno reševalo – pri čemer tudi njihove pole niso bile v celoti rešene, ostali pa so 

našli cel kup izgovorov npr.: 

»saj točk ne potrebujem«, 

»nisem imel časa«, 

»ne da se mi«, 

»sem pozabil«, 

»naj NPZ preveri moje dosedanje znanje brez utrjevanja«, 

»starši so rekli, da to ni potrebno«, 

»rezultat ne vpliva na mojo oceno«. 
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Glede na to, da smo učitelji pričakovali rešene pole v smislu domače naloge, smo jih dodatno 

vzpodbujali in opravili tudi analizo reševanja: 

Rešili 

dve poli 

Rešili eno 

polo 

Reševali dve ali eno polo,  

vendar zelo hitro in pomanjkljivo 

Niso reševali 

33% 19% 10% 38% 

 

Iz navedenega lahko povzamemo, da se večina učencev ni resno zavzela za doseganje dobrih rezultatov. 

Tudi tisti, ki so pole reševali, so jih izključno zato, ker je bila to domača naloga, nismo pa opazili 

njihove želje po uspešno opravljenem NPZ. 

Na naši šoli je praksa, da se NPZ-jev udeležijo prav vsi učenci, tudi tisti, ki imajo dodatno strokovno 

pomoč oziroma dosegajo le minimalne standarde znanja in s tem nižje število točk. 

Tudi učitelji želimo, da so učenci uspešni pri reševanju NPZ, zato bomo z dosedanjimi aktivnostmi 

nadaljevali tudi v prihodnje. Bi pa želeli, da tudi starši redno spremljajo šolske obveznosti svojih otrok 

(domače naloge). Učitelji matematike pa jih bomo še naprej motivirali in spodbujali k sprotnemu delu 

kot tudi pripravam na NPZ. 

 

Matematika – 9. razred 

 

Šolsko povprečje pri matematiki je 49,62 %. 

Državno povprečje pri matematiki je 51,51 %. 

 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 1,92 % nižji od povprečja v državi. 

Vsi učitelji matematike, ki smo poučevali v 6. in 9. razredu, smo že pri pripravi letnih delovnih načrtov 

poskrbeli, da smo vsebine, napovedane za letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavali pred 

izvedbo NPZ. 

Tekom šolskega leta smo pri utrjevanju v razredu in domačih nalogah vključevali naloge različnih tipov, 

ki jih učenci srečujejo pri nacionalnem preverjanju. Tudi pisna ocenjevanja znanja smo sestavljali po 

principu vključevanja raznovrstnih nalog, ki bi jih NPZ lahko vključeval.  

V marcu in aprilu pa so vsi učenci 6. in 9. razreda dobili tri izvode pol NPZ-jev iz prejšnjih let. Približno 

35% učencev je naloge vestno reševalo – pri čemer tudi njihove pole niso bile v celoti rešene, ostali pa 

so našli cel kup izgovorov npr.: 

»saj točk ne potrebujem«, 

»nisem imel časa«, 

»ne da se mi«, 

»sem pozabil«, 

»naj NPZ preveri moje dosedanje znanje brez utrjevanja«, 

»starši so rekli, da to ni potrebno«, 

»rezultat ne vpliva na mojo oceno«, 

»brez veze, sem že sprejet v srednjo šolo«. 
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Glede na to, da smo učitelji pričakovali rešene pole v smislu domače naloge, smo jih dodatno 

vzpodbujali in opravili tudi analizo reševanja: 

Razred Rešili tri pole Rešili dve 

poli 

Rešili eno 

polo 

Niso reševali 

6. 33% 10% 19% 38% 

9. 37% 20% 11% 32% 

 

Iz navedenega lahko povzamemo, da se večina učencev ni resno zavzela za doseganje dobrih rezultatov. 

Tudi tisti, ki so pole reševali, so jih izključno zato, ker je bila to domača naloga, nismo pa opazili 

njihove želje po uspešno opravljenem NPZ. 

Na naši šoli je praksa, da se NPZ-jev udeležijo prav vsi učenci, tudi tisti, ki imajo dodatno strokovno 

pomoč oziroma dosegajo le minimalne standarde znanja in s tem nižje število točk. 

Tudi učitelji želimo, da so učenci uspešni pri reševanju NPZ, zato bomo z dosedanjimi aktivnostmi 

nadaljevali tudi v prihodnje. Bi pa želeli, da tudi starši redno spremljajo šolske obveznosti svojih otrok. 

Učitelji matematike pa jih bomo še naprej motivirali in spodbujali k sprotnemu delu kot tudi pripravam 

na NPZ.  

 

 

Angleščina – 6. razred 

 

Šolsko povprečje pri angleščini v 6. r je 48,13%. 

Državno povprečje pri angleščini v 6.r je 49,55%. 

Državni dosežek je za 1,42% višji od povprečja na šoli. 

 

6.razredi matična šola 

Rešili obe poli: 21 učencev 

Rešili 1 polo: 3 učenci 

Niso rešili nobene pole: 16 učencev 

 

1. pola:  pola 2013 (14. maj 2013) 

2. pola:  pola 2010 (9. maj 2010) 

Še ena oz. dve poli – pola 2014 (14. maj 2014) in pola 2015 (11. maj 2015) – sta bili reševani  v razredu, 

s praktičnim prikazom reševanja.  

En učenec je prišel še po eno dodatno polo (ker je bilo možno po pouku v tednih pred NPZ dobiti 

dodatne pole za vaje). 

 

Nazadnje bi rada poudarila še neresen pristop nekaterih učencev do pisanja NPZ-jev. Nekateri učenci 

so NPZ iz angleščine pisali v slovenščini, drugi so načrtno izpuščali strani, niso se maksimalno 

potrudili, jim je bilo vseeno. Zato rezultati dejansko ne predstavljajo čisto realnega stanja nivoja znanja. 

Dokler NPZ ne bo ovrednoten tudi v spričevalu ali oceni,  bo žal tako, kljub maksimalnemu trudu 

učitelja, da bi učencem pri pripravah stal ob strani,  jim svetoval, z njimi dodatno vadil. itd. 

 

Ne smemo pozabiti omeniti, da je interes učencev za tuji jezik zelo različen, socialne in druge okoliščine 

učencev pa poleg naravne nadarjenosti za tuji jezik določajo končni uspeh.  
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Angleščina – 9. razred 

 

 
Državno povprečje pri angleščini je 61,58%. 

Šolsko povprečje pri angleščini je 57,14% in je za 4,2 % nižje od državnega. 

 

Učitelji angleščine v manjših učnih skupinah smo, tako kot vsako leto, tudi letos usmerjali učence v 

reševanje dostopnih arhivskih nalog na spletu že na začetku šolskega leta.  

Za učence smo v aprilu natisnili dva primera NPZjev, od katerih so enega v celoti rešili v šoli, drugega 

pa doma. Ob vodenju evidence za celo generacijo so rezultati naslednji:  

Od 71 učencev jih je prvo polo rešilo in oddalo 44, drugo pa 37.  

Za določene učence, ki so že sami dovolj ozaveščeni, da bi pole reševali, tudi če jim jih učitelji ne bi 

sprintali, lahko predpostavljamo, da jim nacionalni preizkusi niso bili pretežki in so dosegli pričakovane 

rezultate. Od nekaterih učencev smo tudi dobili tako povratno informacijo po seznanitvi z rezultati NPZ. 

Za tiste, ki se niso potrudili niti, da bi rešene natisnjene pole oddali, pa predpostavljamo, da jih rezultati 

NPZjev ne vznemirjajo, niti če so pod državnim povprečjem ali bistveno nižji, kot imajo zaključno 

oceno. Kot opravičilo in izgovor za tak odnos do NPZ nekateri sami navajajo, da je škoda časa za NPZje, 

saj bodo v vsakem primeru sprejeti na izbrano šolo in da rezultat NPZja tako ne vpliva na zaključno 

oceno iz angleščine.  

V zvezi s tem je omembe vredno tudi priporočilo RIC, naj se za NPZ posebej ne žrtvuje učnih ur, saj je 

eden izmed namenov NPZja tudi preverjanje realnega znanja v danem trenutku brez predhodnih priprav.  

Za boljše rezultate NPZjev bi se obrestovala tudi motivacija s strani staršev, ki bi lahko s svojo pozitivno 

naravnanostjo do pisanja NPZjev lahko precej vplivali na odgovoren pristop k reševanju arhivskih 

testov in v maju tudi samih NPZjev. 

Vsekakor pa je precej devetošolcev izrazilo pozitiven odnos do tega, da smo jih učitelji pred samim 

NPZjem temeljito pripravili in tudi od njih zahtevali, da pokažejo, da so pole z NPZji rešili. Nekateri 

so izrazili mnenje, da jim je bilo tako dosti lažje reševati predvsem naloge slušnega razumevanja, s 

katerimi se pri rednem pouku pri ocenjevanju znanja ne srečajo ravno pogosto. 

 

Povzetek 

Rezultati NPZ sami po sebi ne pomenijo veliko, če v okviru vloženega truda in časa ne sledi analiza na 

ravni učenca ob prisotnosti učencev in skupnem dialogu, enako kot to delamo pri pisnih ocenjevanjih 

znanja.  

Ker pa so danes učenci navajeni, da če preverjanje ni ovrednoteno, je težko iznajti kakšno strategijo, da 

bi se lagoden odnos do pisanja NPZ spremenil. 

Menim, da bi bil narejen korak naprej, če bi se imeli možnost po seznanitvi z rezultati pogovoriti o 

primerljivosti dosežka NPZ in zaključne ocene.  

Napisana analiza bi morala biti namenjena v prvi vrsti učencem kot popotnica za nadaljnje učenje tujega 

jezika in kot možnost odkritega pogovora z učiteljem, kako izboljšati področja, ki so nerazvita.  

Za nekatere učence s posebnimi potrebami pa so NPZ absolutno pretežki in jim nižajo samopodobo. Za 

njih ne bi smeli biti obvezni. To seveda ne velja za vse učence s posebnimi potrebami – nekateri se 

lahko ravno pri NPZju neobremenjeno izkažejo.  

V primeru, da se bo ocena NPZ vpisovala v spričevala, pa bi se moral vzpostaviti ne le dialog, ampak 

konstruktiven dialog med tvorci NPZjev in učitelji na šolah, da bi se vključevalo take naloge, ki so  

primerne starosti in nivoju znanja devetošolcev. 
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Menim, da je bil letošnji preizkus primeren, saj so tudi nekateri učenci menili, da je bil precej lažji kot 

arhivski NPZji, ki so jih morali rešiti v šoli. 

 

 

DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE  

 

Irena Smrekar Simončič, šolska svetovale delavka, socialna delavka 

 

V šol. l. 2015/16  sem opravljala naloge v skladu z  letnim delovnim  načrtom, in sicer : 

 

 A)  S PODROČJA UČENJA IN POUČEVANJA: 

 

Svetovalno delo z učenci: neposredna  pomoč  učencem z učnimi  težavami; koordinacija pomoči  

učencem z  učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami (sodelovanje z učitelji, sodelovanje  s  

starši, po potrebi sodelovanje z zunanjim institucijami).  

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji: sodelovanje pri evalvacijah individualnih programov, pri 

oblikovanju individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami; posvetovanje glede 

prilagoditev. 

Svetovalno in posvetovalno delo s starši: individualno  svetovanje  staršem učencev z učnimi težavami; 

individualni razgovori s starši učencev s posebnimi potrebami – ob spremljanju učenčevega dela, 

pomoč pri izpolnjevanju obrazca za usmerjanje, pomoč staršem pri navezavi stikov z učitelji in z  

zunanjimi institucijami, roditeljski sestanek za starše učencev 7. razreda (Odraščanje). 

Sodelovanje z  vodstvom: pri spremljanju in  evalvaciji  vzgojno – izobraževalnega dela  na področju  

učenja in poučevanja; pri zagotavljanju  pogojev  za uspešno delo z učenci s posebnimi potrebami in 

novih  učencev; pri  načrtovanju  strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.  

 

B)     S PODROČJA ŠOLSKE  KULTURE, KLIME, REDA: 

 

Svetovalno delo z  učenci: individualni razgovori z učenci, ki so imeli vedenjske težave, težave v 

socialnih stikih s sošolci, težave v komunikaciji z učitelji in doma s starši; razgovori z učenci v razredu; 

dežurstvo med odmori. 

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji: upoštevanje in uporaba vzgojnega načrta, pomoč pri  

zagotavljanju pogojev za varno in  spodbudno učno okolje – neposredna pomoč v razredu  ali 

posvetovalni  razgovori z učitelji, predvsem  posvetovanje in pomoč  učiteljem, kadar so imeli težave 

z učenci  pri razreševanju konfliktov; sodelovanje z učitelji ob odkrivanju in preprečevanju 

disciplinskih in drugih prekrškov, ki so v škodo učencem (tatvine, poškodovanje učencev in  

predmetov).  

Svetovalno in posvetovalno delo s starši: sodelovanje in dogovarjanje s starši učencev, ki so imeli  

vedenjske težave - telefonski  razgovori, individualni  razgovori, predvsem v smislu podpore pri 

oblikovanju in uresničevanju  osnovnih vzgojnih smernic; po potrebi napotitev staršev na Svetovalni 

center v Ljubljani in Center za socialno delo Litija, Zdravstveni dom Litija in druge zunanje institucije.  

Sodelovanje z  vodstvom: pri zagotavljanju upoštevanja šolskega reda, hišnega reda in vzgojnega 

načrta, pri načrtovanju tem roditeljskih sestankov,  pri načrtovanju in izvajanju internega strokovnega 

izobraževanja; pri zagotavljanju ustrezne kulture, klime; dogovarjanje za dežurstvo. 

 

C)  S PODROČJA TELESNEGA, OSEBNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA: 
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Svetovalno delo z  učenci: svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem 

in socialnem razvoju (pomoč  učencem, ki so imeli  težave s prilagajanjem  na šolo, sošolce in učitelje). 

To so bili predvsem posamezni učenci, ki so začeli obiskovati 6. razred, novi učenci in učenci, ki so 

imeli težave s socializacijo, z upoštevanjem šolskih pravil; oskrba  bolnih in poškodovanih učencev; 

skrb za realizacijo ciljev  projekta  Generacije  generacijam: organizacija obiska  učencev v Domu Tisje 

in SVC Litija, sodelovanje pri organizaciji medsebojne učne pomoči  učencev  in sodelovanja učencev 

v oddelkih podaljšanega bivanja. Sodelovale so 4 učenke 9. razreda.  Svetovalno in posvetovalno delo 

z učitelji: posvetovanje z učitelji o načinu pristopa do učencev, ki imajo težave na zgoraj omenjenem 

področju in napotki za delo; neposredna pomoč učiteljem pri delu; sodelovanje mentorico prostovoljcev 

Krnc Sando, v okviru projekta Generacije generacijam. 

Svetovalno in posvetovalno delo s starši: individualni razgovori  s starši. učencev, ki so imeli 

socializacijske  težave; po potrebi napotitev staršev v Svetovalni center v Ljubljano, na Center za 

socialno delo Litija, v Zdravstveni dom Litija; sodelovanje s starši bolnih in poškodovanih; organizacija 

šole za starše.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sodelovanje z  vodstvom: posvetovanje za preventivno delo in dogovarjanje glede organizacije za 

izvedbo posameznih nalog. 

 

D)  NA  PODROČJU  ŠOLANJA SEM OPRAVLJALA NASLEDNJE NALOGE:   

 

vpis novih priseljenih učencev; 

svetovanje staršem glede predmetnega izpita; 

posvetovanje z učitelji glede eventuelnega ponavljanja, popravnih izpitov, napredovanja;  

sodelovanje z Marjeto Agrež Mlakar (KUOPP) Trbovlje, Zavodom za šolstvo, z MZ Rakitna, 

psihoterapevtko Marcelo Noč Bogataj; 

svetovanje učencem glede izbire  izbirnih  predmetov, posvet z  učitelji  glede  ponudbe  izbirnih  

predmetov, organizacija  predstavitve IP; dogovarjanje z Urošem Rozino glede objave na spletni strani, 

izvedba postopka izbire; oblikovanje skupin, dogovarjanje z  vodstvom glede ponudbe,  števila skupin 

…; 

sodelovanje z učitelji in starši pri odločanju oz. spremembi učencev za učno skupino; 

sodelovanje  z zunanjimi institucijami v primeru učnih in vedenjskih težav učencev (Center za socialno 

delo Litija,  Zavod Sana Vita, Policijska postaja Litija); udeležba na timskih sestankih; oblikovanje 

poročil; 

sodelovanje pri oblikovanju oddelkov šestih razredov;  

oblikovanje  vlog  za soglasje k sistemizaciji za dodatno  strokovno pomoč učencem ( na podlagi izdanih 

odločb Zavoda Republike Slovenije za šolstvo), posredovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport; 

sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo glede zahtevkov za usmerjanje, posredovanje 

poročil  o  otroku; 

oblikovanje odgovorov o zagotavljanje pogojev  za vzgojo in izobraževanje otroka s posebnimi 

potrebami- posvetovanje z vodstvom; 

sodelovanje z učitelji pri  izpolnjevanju poročil o otroku in oblikovanje poročil; 

sklic in vodenje sestankov za pripravo IP in evalvacijskih sestankov za otroke s posebnimi potrebami, 

učence z odločbami; 

sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju letnega delovnega načrta zavoda;  

sodelovanje  pri  nacionalnih preizkusih, posredovanje prijav na Republiški izobraževalni center preko 

programa vpis in nacioalnega preverjanja znanja, oblikovanje prilagoditev za učence s posebnimi 

potrebami in vnos v program KPP. 
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E)  S PODROČJA POKLICNE ORIENTACIJE SEM OPRAVILA NASLEDNJE NALOGE: 

 

svetovalno delo z  učenci: izvedba vsebin poklicne  orientacije v obsegu treh ur na razred v zadnjem  

razredu OŠ (Gradec in Vače) in 1 ure v 8. razredu matične šole; 

organizacija srednješolskega sejma v prostorih OŠ Gradec; 

individualno svetovanje učencem 9. razreda glede izbire srednje šole; izpolnjevanje AIP, informiranje 

in usmerjanje učencev na CIPS Trbovlje, na informativne dneve na srednje šole;  

vodenje izpolnjevanja  prijavnic za vpis v srednje šole; oblikovanje oglasnega panoja za učence, skrb 

za urejanje in redno objavljanje aktualnih novic, obveščanje o novostih  glede štipendiranja; 

svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;  

svetovalno in posvetovalno delo s starši: izvedba roditeljskih sestankov v novembru in februarju, 

organizacija in izvedba roditeljskih sest  za  starše učencev 8. razredov; individualni razgovori glede 

izbire šole, obveščanje o novostih  glede štipendiranja – individualno, odgovori na vprašanja; 

sodelovanje z  vodstvom: pri organizaciji roditeljskih sest,  pri dogovarjanju  za predstavitve srednjih 

šol (srednješolski sejem); obveščanje o poteku izvajanja poklicne orientacije; 

sodelovanje z Gimnazijo Litija pri organizaciji Dneva odprtih vrat – udeležba učencev na delavnicah; 

sodelovanje z zunanjimi institucijami: sodelovanje z  Zavodom za  zaposlovanje, sodelovanje s CIPS 

Trbovlje glede predstavitve srednješolskih programov in poklicev; popis podatkov učencev zadnjega 

razreda in posredovanje Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport (vnos v program Vpis v srednje 

šole);  organizacija  predstavitve nekaterih srednjih šol – srednješolski sejem, posvetovanje z učenci oz. 

starši glede števila točk – sodelovanje s  srednjimi šolami  pregled, urejanje in pošiljanje prijavnic na 

srednje šole;   

 

 

F)   Drugo:  

 

oblikovanje seznama učencev za vpis v Zlato  knjigo in Knjigo dosežkov (sodelovanje z občino, učenci, 

razredniki in starši ter mentorji); 

regresirana  prehrana - v sodelovanje z Bernardo Kanduč; dodatna dodelitev subvencije iz občinskih 

sredstev;  

oblikovanje predlogov za dodelitev sredstev iz šolskega sklada – sodelovanje s starši in razredniki ter 

Bernardo Kanduč in vodstvom; 

sodelovanje z Mladinskim centrom Litija - posredovanje obvestil staršem in učencem, učna pomoč;  

izobraževanje: udeležila sem se: seminarja na Brdu Uvajanje izboljšav in samoevalvacija,  mednarodne 

konference v Celju- sodelovala z lastnim prispevkom; 

vodenje projekta Generacije generacijam v sodelovanju mentorico prostovoljcev Sando Krnc ter Renato 

Ozimek in Leonido Razpotnik iz Doma Tisje;  

študij  strokovne literature;  

vodenje in urejanje dokumentacije  

(sodelovanje na delovnih sestankih , kolegiju, pedagoških in redovalnih konferencah ter po potrebi na 

aktivih; 

oblikovanje člankov za Občana; 

vnos podatkov v program CEUVIZ v sodelovanju z Urošem Rozino; 

priprava in izvedba zaključne ekskurzije za kolektiv. 
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EVALVACIJA IN PREDLOGI 

 

Načrtovane  naloge sem po večini uspela izpeljati. Se je pa poznala moja daljša  odsotnot zaradi 

bolniškega staleža. 

 

A) 

Učno pomoč učencem, ki so imeli težave, sem izvajala v dogovoru  s posameznimi učitelji in je bila 

uspešna. En učenec je k meni prihajal praviloma 1x tedensko  - razgovori , učna pomoč, v kolikor jo je 

sprejel, prepis učne snovi v prvo polovici leta  je pisal teste s podaljšanim časom. Redno – v drugem 

polletju, je pri meni en učenec nudil učno pomoč sošolcu 1 x tedensko. Stiske pri učencih so se 

pojavljale predvsem  v času ocenjevanj. Glede učnih težav sem imela občasne razgovore s 

sedmošolcem. Zelo si je želel razgovora, želel je biti opažen. Imeli smo redne razgovore z mamo , 

enkrat je uspel priti tudi oče. Mamo smo usmerili  po pomoč k psihologinji na Center za socialno delo 

Litija, kamor v letošnjem šolskem letu učenec dokaj redno hodil na obravnavo. Na Center za socialno 

delo Litija je bilo iz šole poslano obvestilo o opažanjih. Skrbno spremljavo bo učenec potreboval tudi 

v naslednjem šolskem letu. Pogovore je potreboval osmošolec, ki je obiskoval OŠ izobraževanje  deveto 

leto in mu je padla motivacija za nadaljevanje v devetem razredu. Po nekaj pogovorih usmerjenih v 

pomen zaključka 9. razreda se je odločil, da bo nadaljeval šolanje v 9. razredu. Sedmošolec je imel 

hude težave na učnem področju, ki so se nadaljevale iz 6. razreda. Mamo nam je uspelo prepričati za 

postopek usmerjanja, po katerem bo  z naslednjim šolskim letom učenec obiskoval prilagojen program 

na OŠ Litija.  

Tudi v naslednjem šolskem letu bom intenzivno sodelovala z učenci, učitelji in starši predvsem zato, 

da bom preprečila eventuelne hude stike pred ocenjevanjem. 

 

B)  

Vedenjske  težave oz. konflikte učencev sem reševala sprotno, v sodelovanju z učitelji in starši, kar se 

je izkazalo  za uspešno. Proti koncu šolskega leta sta imela konfliktno situacijo dva sedmošolca 

predvsem verbalno, ki pa je občasno prerasla v fizični konflikt. Opravljeni so bili razgovori  z 

razredničarko, ravnateljico, starši in svetovalno delavko. Pri svetovalni delavki sta izvajala tudi 

medsebojno učno pomoč z namenom krepitve prijateljski vezi, ki sta jih občasno uspela vzpostaviti. 

Razgovori so bili samo delno uspešni. Organizirano je bilo spremljanje učencev med odmori, kar je 

pripomoglo k večji samokontroli vedenja. V individualni situaciji učenca dokaj primerno funkcionirata, 

v razredu pa si želita pridobiti isti krog prijateljev na svojo stran, kar sproža konflikte. V naslednjem 

šolskem letu bo potrebno dosledno spremljanje in delo z razredom. Predlagam delavnice Društva za 

nenasilno komunikacijo za generacijo osmih razredov. Pri določenih učencih sem  vedenje spremljala 

kontinuirano preko  neposrednega stika s samim učencem (individualni razgovori, naključni razgovori 

v času dežurstva), sodelovanja z učitelji in starši. Ta  način dela je pokazal  pozitivne rezultate. 

Ugotavljam tudi, da dosledno in skrbno delo razrednika v oddelku, dober in reden stik z učenci in s 

starši deluje pozitivno na medsebojne odnose v razredni skupnosti. Pri posameznih učencih bo kljub 

temu potrebno intenzivno spremljanje in delo tudi v naslednjem šolskem letu. Osmošolki, za katero so 

starši oddali zahtevo za usmerjanje in je tudi proti koncu šolskega lete pridobila odločbo z 

Aspergerjevim sindromom, sem nudila pomoč v obliki razgovorov, glede organizacije,  odnosov s 

sošolci… V času pouka športa, sva imeli občasno  uro za navajanje  na samostojnost – odhod v trgovino. 

Po pridobljeni odločbi sta delo z učenko prevzeli izvajalki dodatne strokovne pomoči.  Na šolsko  

kulturo in klimo pozitivno vpliva  dežurstvo učiteljev med  odmori in po pouku.  Predlagam,  da se 

dežurstvo še v naprej dosledno izvaja.   Prav tako se je za pozitivno izkazalo dežurstvo učiteljev  v 
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jedilnici v času kosila in na avtobusni postaji, saj je bila tako učencem zagotovljena večja varnost in 

spodbujena lastna samokontrola.       

V določenih  primerih sem sodelovala  z  vodstvom, kjer sem  dobila pomoč in podporo za reševanje  

nastale  situacije, ki so sprožale konflikte. To bom potrebovala tudi v bodoče. 

 

C) 

Spremljala sem učence, ki so  imeli  težave  predvsem na osebnostnem, čustvenem, oz. socialnem 

področju in  na učnem področju. Ena učenka je bila precej ur odsotna od pouka. O težavah smo obvestili 

Center za socialno delo Litija, starši so iskali pomoč v Zdravstvenem domu Litija in v Svetovalnem 

centru v Ljubljani, obiskovali so tudi psihoterapevtko. Učenka je uspešno zaključila 6. razred (s 

prilagoditvami  v zvezi s pridobitvijo ocen). Za dogovarjanje glede situacije so starši s hčerko največkrat 

sodelovali z razrednikom in mano, v reševanje je bilo vključeno tudi vodstvo šole. Za naslednje šolsko 

leto starši napovedujejo izobraževanje na domu. 

Na pogovor in po pomoč so k meni občasno prihajali tudi drugi učenci zaradi konfliktov s sošolci ali 

drugimi učenci, z učitelji ali pa so si preprosto želeli razgovora o njihovih dilemah in vprašanjih v zvezi 

z njihovim odraščanjem ter stiskah v zvezi z odnosi v družini. Najpogosteje je bil pri meni  s tem 

namenom devetošolec, ki je potreboval potrditve in spodbude za njegov trud na učnem  in interesnem 

področju Predvsem ga je skrbelo, ali bo imel dovolj točk za vpis v izbrano srednjo šolo, kar mu je 

uspelo. Za učence sem rešitve iskala v sodelovanju z  razredniki,  učitelji in starši, po potrebi tudi z 

vodstvom in zunanjimi institucijami. Z nekaterimi pa smo rešitve poiskali v skupnem razgovoru.  

Sodelovala sem z Dunjo Požaršek ter vodstvom v zvezi z načrtovanjem organizacije šole za starše. 

Na šoli je bilo kar nekaj učencev, ki so potrebovali redno skrb, nadzor in pomoč zaradi zdravstvenih 

težav. So pa k meni pogosto prihajali učenci zaradi različnih poškodb. Tem učencem sem oskrbela rano 

ali imobilizirala poškodbo in obvestila starše, da so prišli po otroka. Nekajkrat sem učence  odpeljala v 

Zdravstveni dom Litija. 

 

D) 

V zvezi z izbirnimi predmeti je bilo še vedno nekaj  sprememb v septembru, ko so skupine in urnik že 

oblikovani. Te spremembe smo uspešno rešili. Občasno so se kljub temu nekateri učenci izogibali 

obiskovanje izbirnih predmetov. Potrebno je redno spremljanje prisotnosti in v primeru neobiskovanja 

izbirnega predmeta, takoj obvestiti razrednika in starše. 

Za učence z dodatno strokovno pomočjo smo imeli uvodne sestanke za naslednje šolsko leto v juniju 

in evalvacijske v januarju in  juniju. Vmes smo po potrebi učence obravnavali na torkovem jutranjem 

sestanku. Učitelji te sestanke sprejemajo kot del vzgojno izobraževalnega dela. Predlagam, da glede 

posameznih učencev, ki imajo opredeljene prilagoditve v individualiziranem programu in se pri učnem 

uspehu kljub temu kažejo težave,  razrednik ali učitelj predmeta opomni oz. predlaga spremembo teh 

prilagoditev (v okviru jutranjih sestankov). Učitelje je potrebno tudi občasno opozoriti, da so spremljajo 

in izvajajo prilagoditve zapisane v individualiziranem programu. Glede na to, da imajo učenci s 

posebnimi potrebami pogosto težave na učnem in vedenjskem področju, ugotavljam, da je nujno 

potrebno, da se sestankov udeležijo vsi učitelji, ki učenca poučujejo, pogosto so zelo pomembni športni 

pedagogi.  

 

E) 

S področja poklicne orientacije sem učencem 9. razreda namenila 3 ure v posameznem razredu. 

Seznanila  sem jih vrstami srednjih šol in  rokovnikom  ter za izpolnjevanje ankete o poklicni poti. 

Učencem 8. razreda sem namenila  2 uri, da so  raziskovali svoje lastnosti, svoje interese, spoznavali 

poklice. To obliko dela bom izpeljala tudi v naslednjem šolskem  letu.  
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Učencem sem nudila individualno  svetovanje glede spoznavanja svojih interesov in lastnosti, 

sposobnosti ter izbire srednje šole. 28 učencev se je vpisalo na gimnazije, kar znese 39% populacije na 

naši šoli. Ugotavljam, da se je odstotek za malenkost znižal, glede na lansko šolsko leto. Trend 

svetovanja se nagiba bolj v poklicno usmerjene  srednje šole.  

Starši so se z učenci so se udeležili roditeljskih sestankov. Številčna udeležba je bila solidna.  

Na šoli sem organizirala srednješolski sejem. Povabilu se je odzvalo 14 šol. Ta oblika predstavitve je 

bila všeč učencem in staršem,  zato bom sejem organizirala tudi v naslednjem šolskem letu.  

Sodelovanje z zunanjimi institucijami  je bilo dobro (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 

srednje šole).  

Pri odločitvi za srednje šole opažam, da učenci in starši  razmišljajo v smeri, da je pomembno, da izbereš 

poklic, po katerem je povpraševanje. 

 

 

Drugo: 

Učenci  so se pogosto obračali name zaradi  različnih težav, kar je gotovo pozitivno, saj so mi zaupali. 

Pogosto so  to bile stiske zaradi ocenjevanja znanja, ki so se izražale v glavobolih, trebušnih 

bolečinah…. Menim pa, da bi se v določenih situacijah lahko obrnili tudi na učitelja, še posebno, če je 

problem nastal v njegovi prisotnosti in bi jim le- ta  omogočal reševanje nastale situacije.  Kot vsa leta 

mi je tudi v letošnjem šolskem letu zaradi interventnih in »padalskih« situacij pogosto zmanjkovalo 

časa za vodenje in urejanje dokumentacije.  

 

Delo  v zvezi z učenci  s posebnimi potrebami je obsežno in zahtevno tudi za učitelje še posebno, ker 

je povezano izpolnjevanjem razne dokumentacije (individualizirani programi, izpolnjevanje poročil o 

otroku) in zbiranjem dokumentacije, vodenjem sestankov.  

 

Občasno sem sodelovala s Policijsko postajo Litija pri razreševanju konfliktih situacij v družinskem 

okolju. Sodelovanje s Policijsko postajo Litija se je izkazalo za pozitivno in ga je v bodoče smiselno 

nadaljevati. Sodelovali smo tudi v preventivni akciji Varna raba interneta. V tem okviru so bila izvedena 

predavanja za učence. 

 

Z izobraževanji, ki sem se jih udeležila v tem šolskem  letu, sem bila   zadovoljna, ker sem pridobila 

nova uporabna znanja, izkušnje in spoznanja in motivacijo za nadaljnje delo z učenci, starši in učitelji.  

 

Pri svojem delu bi pogosto potrebovala administrativno pomoč. 

 

USPEH UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI: od 6. do 9. razreda je bilo v šolskem letu 2015/16  

na matični šoli  37 učencev, ki so imeli odločbe o usmerjanju. Vsi  učenci na matični šoli so uspešno 

izdelali razred in napredujejo v naslednji  razred. Dvanajst učencev devetega razreda nadaljuje  

šolanje v srednji šoli. V sklepnih evalvacijah, ki so del individualnega programa, so navedene  oblike 

in metode dela, ki so se pri teh učencih  obnesle in priporočila  za  naslednje šolsko  leto. Oboje smo 

upoštevali  pri izdelavi individualnih programov za naslednje šolsko leto.  

 

Sklepna ugotovitev: Na predmetni stopnji se je v letošnjem šolskem letu  zmanjšalo število učencev z  

odločbami za tri. Smo pa imeli 5 učencev s priporočilom, za katere je bil izdelan individualni načrt 

pomoči. Delo je zahtevno predvsem glede organizacije izvajanja dodatne strokovne pomoči, pa tudi 

spremljanja  in doseganja minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih. 
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Od  37 učencev (+5 učencev s priporočilom), ki so  imeli na predmetni stopnji  dodeljeno dodatno  

strokovno pomoč oz. je bil zanje izdelan IP, je bilo 24 dečkov in  13 deklic. Kot je razvidno iz 

poročila so učenci uspešno izdelali razred tako, da lahko zaključim, da delo po individualiziranem 

programu in z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami prinaša pozitivne 

rezultate.  

 

 

POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE - PSIHOLOG 

 

Marija Mohar, izvajalka šolske svetovalne službe, psihologinja in izvajalka dodatne strokovne pomoči.  

 

Vsebina: 

V šolskem letu 2015/16 je bilo delo šolske psihologinje usmerjeno v izpopolnjevanje dela na naslednjih 

delovnih področjih: 

• učenje, poučevanje, izobraževanje, 

• delo z nadarjenimi učenci (podrobno poročilo je bilo oddano v sklopu aktiva dela z nadarjenimi 

učenci), 

• psihološka diagnostika,  

• svetovanje, 

• projekti, 

• drugo. 

 

Realizirane naloge po posameznih področjih: 

  

učenje in poučevanje 

Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami – sodelovanje in posvetovanje z učitelji in razredniki, 

sodelovanje z učiteljicami dodatne strokovne pomoči, sodelovanje z dr. Angelco Žerovnik, CSD 

Litija/Domžale, MKZ Rakitna, CZBO Šentvid pri Sični, Sanavita – Marcela Noč, SCOM, Krizni center 

idr., svetovanje in pomoč staršem ter po potrebi napotitev v ustrezno institucijo oz. oddaja vloge za 

usmerjanje. V letošnjem šolskem letu je bilo na ta način obravnavanih  več 19 učencev, na pregled pred 

usmeritvijo je bilo usmerjenih 13.  

Skozi celotno šolsko leto sem izvajala ure dodatne strokovne pomoči, realizacija je povsod ustrezna oz. 

zaradi potreb učencev presega. Dodatno strokovno pomoč sem izvajala na matični šoli in podružnični 

šoli Vače. S tem sem skrbela za prenos podatkov med šolsko svetovalno službo, učitelji, učenci in starši 

ter za pravočasno pomoč in sočasno vključevanje zunanjih institucij.  

Nadaljevali smo s petimi koraki pomoči, za učence, ki potrebujejo prilagoditve in še nimajo ali pa se 

zaradi oblik motenj nismo odločili za usmerjanje, je bil oblikovan izvirni delavni načrt pomoči.  

Prenos podatkov med učitelji je ustrezna in s tem se je zagotovila tudi ustrezna in pravočasna pomoč.  

Izvajanje individualne strokovne pomoči (pomoč učencev z učnimi težavami) – tekom letošnjega leta 

sem aktivno izvajala individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami od začetka šolskega 

leta. Učenci k uram zelo radi prihajajo in vedno znova naletim na težavo, da je ur namenjenih le-temu 

premalo. Na Podružnični šoli Vače in matični šoli je bilo vključenih v izvajanje 26 otrok. Zaradi velikih 

potreb učencev po pomoči, so se ure izvajale namesto 1 x tedensko, vsaj 3 x tedensko.  

Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje na aktivih.  

Spremljanje in evalvacija dela učencev z učnimi težavami in vodenje ustrezne dokumentacije. Izvajanje 

evalvacijskih sestankov in priprave individualnih programov s strokovno skupino 

V tem šolskem letu sem imela možnost izobraževati: 
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delavnica za samoevalvacijo in vpeljevanje izboljšav, OŠ Gradec, 

v okviru NIJZ kot vodja tima Zdrave šole, 

avtizem 12. in 18. 11. 1015, 

SCOM (Supervizija, Program pomoči otrokom s šibkimi izvršilnimi funkcijami, Diagnostično 

ocenjevanje učnih težav, Poti pomoči učencem z ADHD, Prepoznavanje anksioznosti pri otrocih in 

mladostnikih ter oblike pomoči) in 

Center za psihodiagnostična sredstva (SNAP). 

Izobraževanje staršev v okviru in šole za starše. Izobraževanje v sklopu svetovalnega razgovora s starši, 

učitelji in učenci. Izvedla sem predavanje v sklopu šole za starše z naslovom: Čarobna moč besed.  

Učenje učenja – kjer so učenci 4., 5., 6., 7. in 8. razredov spoznali lastne načine učenja in jih uporabljali 

pri učenju nove snovi ter sodelovali pri delavnicah za osebno rast v 8. razredu. V naslednjem šolskem 

letu bodo v vseh razredih dodane delavnice za osebno rast. 

S tačko v roki šolskim dogodivščinam – ravnateljica Tatjana Gombač s terapevtsko psičko Yumo in 

pripravnica Lara s psičko Taro, ki so tekom celega šolskega leta izvedli več obiskov na šoli: 

uvodna ura s prvošolčki – 1. razred - predstavitev projekta in uvodno spoznavanje s terapevtskim parom; 

izvedeno na matični šoli in vseh podružničnih šolah, 

berem, bereš – 2. razred – učenci se učijo sprejemati sebe, svojo drugačnost in se z veseljem lotijo 

aktivnosti, ki so povezane z branjem, 

obisk terapevtskega para in individualne obravnave v okviru R.E.A.D, 

Prvošolci – vpis prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju v matični šoli in Podružnični šoli Vače. Na 

ostalih podružnicah so ga izvedle vodje, na matični šoli pa skupaj z Dunjo Požaršek. Priprava vabil in 

seznamov ter odpošiljanje potrdil o vpisu.  Izvedeni so bili številni razgovori in svetovanje staršem in 

izvajanje testiranje za morebitno odložitev všolanja.  Priprava vabil za člane komisije in priprava podlag 

za sklepe odložitev. Urejanje prijav za podaljšano bivanje, jutranje varstvo – Priprav podatkov za 

ministrstvo. Pošiljanje raznih dopisov in potrdil o šolanju ter sklepov komisij. Urejanje, vodenje in 

posredovanje ob prepisu učencev in priprava dokumentacije za 2. roditeljski sestanek bodočih 

prvošolcev.  

 

Delo z nadarjenimi učenci  

V tem šolskem letu so bili izvedeni vsi potrebni koraki, za identifikacijo nadarjenih učencev. V 

postopek identifikacije je bilo vključenih kar 40 predlaganih učencev. Novo identificiranih nadarjenih 

v tem šolskem letu je 13 učencev, skupaj imamo 65 identificiranih nadarjenih učencev ob koncu 

šolskega leta 2015/16.  

Vsi nadarjeni učenci imajo oblikovan individualiziran program dela, ki je bil ob koncu šolskega leta 

tudi evalviran.  V začetku oktobra se bodo na novo postavljali tudi INDEP-i za novo identificirane 

učence, kot tudi za ostale že identificirane učence. 

13 učencev, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje, je dobilo potrdilo o prepoznani nadarjenosti, 

skupaj z dodatnim potrdilom, ki ga kot načrt dela nadarjenega učenca lahko oddajo na novi šoli. 

Predlogi in prihajajoče spremembe: 

V sklop Primi šole za roge se doda delavnica za 3. razred na temo hrupa, ki se jo izvede v prisotnosti 

terapevtskega para, čutne poti in vaj čuječnosti. 

V osrednjo temo Zdrave šole se vključi izobraževanje na temo čuječnosti in se pripravi akcijski načrt 

vključevanja celotne šole v čuječnost, izobraževanje tudi za vse učitelje.  

Nadaljnje vključevanje v sklop izobraževanju na Centru za otroke in mladostnike. 

Supervizija za šolske svetovalne delavce na OŠ Gradec. 
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Psihološka diagnostika  

V tem šolskem letu je bila velika potreba po izvajanju psihološke diagnostike. Od tega je bilo 

diagnosticiranih 40 za postopek identifikacije nadarjenih in 14 za postavljanje psihološke diagnostike 

in izvajanje korakov za premagovanje raznovrstnih psiholoških težav.  

Menim, da podatki pridobljeni s pomočjo diagnosticiranja zelo veliko pripomorejo k razumevanju 

problematike posameznih učencev s strani učiteljev, staršev in šolske svetovalne službe. Težava 

diagnostike je v tem, da je časa za tovrstno delo premalo. Želela bi si, da bi imela več časa za analizo 

opravljene diagnostike in odpravljanje posamezne problematike. Na posameznega učenca je potrebnih 

vsaj 5 ur, da se lahko opravi tudi konkretna analiza.  

V tem šolskem letu sem se trudila pridobiti dodatna znanja, ki bi mi omogočala kvalitetnejše delo. Zato 

sem se aktivno vključevala v izobraževanja, ki so jih v letošnjem šolskem letu brezplačno nudili v 

Centru za otroke in mladostnike in upam, da bodo enako ponudili tudi v naslednjem šolskem letu, saj 

so njihova izobraževanja izredno kvalitetna in primerna za uporabo pri delu v šolski svetovalni službi, 

kot tudi kot občasen dodatek pri delu z učenci z dodatno strokovno pomočjo.  

V naslednjem šolskem letu bi rada okrepila strokovno sodelovanje z Marcelo Noč. V kolikor bo 

mogoče, da se mi omogoči tovrstno dodatno izobraževanje prav pri njej, saj ima specifična 

psihoterapevtska znanja, ki bi v šolskem področju prišla zelo prav, saj je otrok s čustvenimi težavami 

zelo veliko. Velika potreba se kaže po terapevtskem delu, kot je bilo izpostavljeno tudi da redovalni 

konferenci,  ne samo z učenci, temveč tudi s starši in ne nazadnje z učitelji.  

 

Svetovanje  

Svetovanje sem nudila vsem udeleženim v proces osnovnošolskega izobraževanja. Motnje otrok v 

osebnostnem razvoju naraščajo. Težave se pojavljajo v socialni integraciji, moralnem razvoju, motnje 

čustvovanja, kar sovpada z trenutnih stanjem v družbi. Zaradi čustvenih, osebnostnih in vedenjskih 

motenj sem v tem letu obravnavala 19 učencev, od tega jih je nekaj z izrazitimi problematikami kot so 

žalovanje, ločitve staršev, obsesije, nasilje v družini ali nad otrokom, velike osebnostne stiske otrok. 

Kar je zahtevalo tesno sodelovanje z zunanjimi institucijami. Opravljenega je bilo veliko svetovalnega 

dela z učitelji in starši. To so zelo kompleksne težave, pri katerih je potrebno veliko časa, da se napredek 

pokaže. Večkrat se težave umirijo le za kratek čas in čez nekaj časa ponovno izbruhnejo. Veliko težavo 

vidim v nedoslednosti staršev ali celo zanikanju težav, pa tudi zaradi ukoreninjenosti posamezne 

družinske strukture.  

Svetovanje in pomoč pri prepoznavanju, razumevanju in upoštevanju specifičnih učnih težav učencev 

in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost. Velika potreba po svetovanju se pogosto pokaže 

tudi s strani učiteljev, kar cenim, saj se tako dviga nivo sodelovanja in kvaliteta odpravljanja težav ter 

splošnega počutja na delovnem mestu.  

Sodelovanje ob vzpostavljanju ustreznega odnosa s starši in zunanjimi inštitucijami ob kriznih 

intervencijah (čustvenih stiskah, okoliščin, ko je otrokov razvoj ogrožen, krajah, možnostih popravnih 

izpitov in ponavljanja razreda). Starši radi spregovorijo o osebnih vidikih in takrat se čas šteje v urah 

in ne minutah.  

Tudi iz strani učencev je pogosto izražena potreba po pogovoru, kar se tudi izvede. Veliko učencev pa 

prosi tudi za dodatno individualno delo. 

V letošnjem šolskem letu je bilo potrebno konkretno delo na razredni povezanosti – svetovanje 

učiteljem k uporabi različnih delavnic. 

Timsko sodelovanje pri razsežnejših problematikah znotraj in zunaj šole. 
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Začeto a potrebno stalno posodabljanje 

Zbirka podatkov o učencih (dodatna strokovna pomoč, delo z nadarjenimi učenci, soglasja) se nadaljuje. 

Razredniki v začetku vsakega šolskega leta preverijo in posodobijo podatke v e-asistentu.  

Zbiranje soglasij o zbiranju in uporabi osebnih podatkov. Nova soglasja prejmejo prvošolci na 2. 

roditeljskem sestanku bodočih prvošolčkov, v mesecu juniju. 

Primi šolo za roge – dodati delavnice za 2. in 9. razred. 

S tačko v roki šolskim dogodivščinam na proti – ravnateljica Tatjana Gombač nadaljuje z izvajanjem 

projekta s terapevtsko psičko Yumo in vključevanje terapevtskih pripravnikov. 

Zdrava šola – V letošnjem šolskem letu sem sklicala dva širša tima zdrave šole in se udeležila treh 

regijskih srečanj vodij zdravih šol.  

Tudi v naslednjem letu se nadaljuje tema duševnega zdravja, v katerega dodajamo dodatne vsebine. Od 

prvega do petega razreda se zopet spodbudi v redni program vključevati aktivnosti pod imenom »Pet 

minut za zdravje«, ki jih učiteljice izvajajo dnevno kot 5 aktivnih minut med poukom. Vodstvo šole bo 

tudi v novem šolskem letu poskrbelo za izobraževanje učiteljev na področju duševnega zdravja.  

Področni aktiv  Litijske šolske svetovalne službe – V letošnjem šolskem letu smo dva krat gostili  

področni aktiva šolske svetovalne službe, saj je zelo pomembno, da si izmenjujemo informacije, 

izkušnje in nudimo ideje pri reševanju raznovrstnih izzivov. V ta namen hvala ga. ravnateljici, da je 

omogočila pogostitev udeležencev.   

Področni aktiv litijskih psihologov – v letošnjem šolskem letu smo se enkrat srečale.  

Pričanje na sodišču – v preteklem šolskem letu sem dva krat pričala na sodišču v zvezi z eno učenko in 

posredovala pri umiku učenke na varno zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. 

Umik enega učenca od očeta zaradi suma nasilja. 

Izobraževanja – na tem mestu bi se rada zahvalila ga. ravnateljici za vso podporo pri izobraževanju. 

Menim, da so tovrstna izobraževanja nujna, da ostanemo na tekočem z trenutnimi smernicami stroke 

in imamo tako tudi možnost aktivnega in kvalitetnega sodelovanja s strokovnjaki, preko katerih uspemo 

tudi v šoli bolje pristopati k reševanju problemov in učencem, učiteljem in staršem pomagati v težkih 

trenutkih.  

 

Drugo 

Sodelovanje pri nacionalnih preverjanju znanja. 

aktivno sodelovanje na šolskih prireditvah, 

vodja tima zdrave šole, 

sodelovanje v strokovnih skupinah in aktivu dodatne strokovne pomoči,  

občasno nadomeščanje delavk dodatne strokovne pomoči in predmetnih učiteljev, 

uvajanje in spremljanje dela novih učiteljic dodatne strokovne pomoči, 

aktivno sodelovanje z vodstvom šole pri pripravi in uvajanju novosti.  
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POROČILO O VODENJU ŠOLSKE PREHRANE  

 

Anita Mikša, organizator šolske prehrane 

 

Evalvacija dela v centralni kuhinji 

V letošnjem šolskem letu je centralna šolska kuhinja pripravljala 7 zajtrkov, 370 dopoldanskih 

malic, 420 kosil in 9 popoldanskih malic. Centralna kuhinja oskrbuje tudi štiri podružnične 

šole (Vače, Hotič, Kresnice in Jevnico). V šolski kuhinji so zaposlene tri kuharice (ena je še 

vedno na daljši bolniški odsotnosti) in dve pomočnici kuharic na matični šoli ter štiri na 

podružničnih šolah.  V tem šolskem letu, smo pripravljali  10 različnih diet za malice in kosila  

(intoleranca na laktozo, sladkorno, dieto za celiakijo, 7 vrst diet za alergike). Hrana se je 

dostavljala na 4 različne lokacije po utečenem dnevnem redu.  

V šolskem letu 2015/16 v kuhinji ni bilo večjih naložb.  Kupili smo delovno obleko in na 

začetku leta nekaj drobnega inventarja. Opravljenih je bilo več popravil oz servisiranj že 

obstoječih naprav na podružničnih šolah in konvektomata, hladilnikov, pomivalnega stroja, 

pralnega stroja in sušilca. Tudi v tem šolskem letu se nadaljujejo daljše odsotnosti dveh delavk 

za katero imamo samo eno zamenjavo. Pomagali smo si s prilagajanjem dela in v mesecu maju 

in juniju na prakso sprejeli tudi dijaka 2. letnika gostinske šole. 

 

Sistem notranjega nadzora (HACCP) 

Notranji nadzor sistema HACCP je organiziran po smernicah in priporočilih vrtcev. 

Izvajanje notranjega nadzora je utečeno in je potekalo po ustaljenem redu. Posebnosti ni bilo. 

Inšpekcijski nadzor je bil izvršen 2x v letu s strani sanitarne službe in ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti. V mesecu januarju 2016 pa smo imeli izreden inšpekcijski nadzor, po anonimni 

prijavi ki pa prav tako ni pokazal kršitev glede na prijavo. Poleg tega nadzora je bil hkrati 

opravljen še redni nadzor pri katerem so bile ugotovljene lažje kršitve (luščenje ometa, luščenje 

laka na vratih, okrušene ploščice in popravki v HACCP dokumentaciji), ki smo jih v roku 

odpravili. Poleg inšpekcijskih pregledov je bila izvršena kontrola DDD in vodovodnega 

omrežja. Vsa vodena dokumentacija se hrani v mapah HACCP sistema v centralni kuhinji. 

Sodelovaje z dobavitelji bi ocenil, kot dobro. Dostava je bila dokaj redna. Nekateri dobavitelji, 

nam pripeljejo blago samo enkrat tedensko in je zato potrebna stroga organizacija, da imamo 

potrebno na zalogi, saj z živili oskrbujemo tudi podružnične šole. V mesecu juniju lansko leto 

smo pripravili ponoven javni razpis, preko  javnih naročil za naslednje štiri leta. Tokrat smo se 

odločili, da bomo javne razpise ponavljali na štiri leta in ne več na tri, kot smo to opravljali do 

sedaj.  

 

Drugo delo 

Tudi v tem šolskem letu smo poleg rednega dela pripravili vrsto pogostitev za različne 

priložnosti. Pogostitve ob državnih tekmovanjih, srečanje upokojencev, sodelovanje na 

prireditvah in priprava pogostitve na valeti. 

Uspešno smo zaključili   projekta  Shema šolskega sadja in zelenjave.   
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Izobraževanje in zaposlitev 

V avgustu je na Pediatrični kliniki v Ljubljani potekalo  izobraževanju o diabetesu in pripravi 

obrokov. V mesecu juniju 2016 je imela ga. Nataša Mežnarčič (živilska tehnologinja) iz 

podjetja Barjans izobraževanje iz sistema HACCP za vse zaposlene v kuhinjah matične šole in 

podružničnih šol. Vključili smo tudi čistilke, ki menjavajo odsotnost osebja v podružničnih 

kuhinjah. V mesecu avgustu bo uvodni sestanek pred novim šolskim letom 2016/17.  

 

Analiza dela v kuhinjah na podružničnih šolah 

Na podružničnih šolah ostaja način dela enak, tam se izvaja priprava malic in razdeljevanje 

kosil. S strani inšpekcijskih služb so kuhinje za izvajanje teh dejavnosti ustrezne. Delo je 

večinoma potekalo brez posebnosti, kuharice so se sproti prilagajale spremembam. Tudi 

dostava blaga iz centralne kuhinje na podružnične šole je potekala tekoče in brez večjih 

posebnosti. Med letom se je izvršila kontrola oz. popis živil v skladišču kuhinje na POŠ Vače, 

ker je kuharica v lanskem šolskem letu opozorjena strani inšpekcije, da hrani preveliko zalogo 

živil. Med letom se stanje še vedno ni izboljšalo zato je bila kuharica ponovno opozorjena in 

ob koncu šolskega leta se ugotavlja, da je stanje zalogo po ponovnem opozorilu v mejah 

normale.   

 

Analiza prehranjevalnih navad otrok in sodelovanje s starši 

Skozi celotno šolsko leto smo budno spremljali prehranjevalne navade in ješčost otrok.  Še 

vedno opažamo, da  je na začetku šolskega leta ješčost otrok boljša kot ob koncu. Razloge 

iščemo predvsem v tem, da so učenci že utrujeni in naveličani. Ješčost otrok se razlikuje tudi 

glede na podružnice.  

Delo šolske kuhinje v šolskem letu 2015/16 bi ocenila, kot uspešno kljub stalnim bolniškim 

odsotnostim. Vse težave, ki so se pojavljale smo poskušali sproti uspešno reševati. Vse ostale 

zadeve so utečene, tako računalniški program, povezava z računovodstvom in podružničnimi 

šolami.  

V času počitnic načrtujemo beljenje kuhinje ter zamenjavo in širitev vrat v kuhinjo s časom pa 

še vsa ostala vrata skladišč. V prihodnje načrtujemo obnovo štedilnikov in razdelilne linije,  

nabavo drobnega inventarja, nakup še druge prekucne ponve, ureditev prostora za zbiranje 

bioloških odpadkov in izdelava hladilnice za shranjevanje sadja, zelenjave in suhih živil.  

  

 

 

POROČILO O DELU V ŠOLSKI  KNJIŽNICI   

 

Stanislava Sirk, knjižničarka 

 

V šolskem letu 2015/2016 je šolska knjižnica pridobila 501 enoto v vrednosti 3.375,71 evrov. 

V mesecu januarju je bila na lokaciji knjižnica izvedena inventura. 

Poleg izposoje so v knjižnici potekale različne dejavnosti. Ure KIZ sem z enodnevnim obiskom izvedla 

tudi na vseh podružnicah. 

Učence sem preko šolskega radia obveščala o dogajanju v knjižnici in tudi o dejavnostih Knjižnice 

Litija. 
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Bila sem mentorica Bralne značke na predmetni stopnji in koordinatorica projekta Rastem s knjigo. 

Za podružnični šoli Kresnice in Hotič sta bila pripravljena bralna kovčka. V vsakem je nekaj nad trideset 

knjig. 

V knjižnici je v okviru projekta Janez Menart na Vačah in v Litiji gostoval pisatelj Jože Sevljak, na 

razredni stopnji pa v okviru projekta Dediščina domačega kraja pisateljica Darinka Kobal in Ciril 

Golouh. 

3. decembra smo pričeli s projektom Lov za knjižnim zakladom, ki je potekal do 8. februarja. Več 

učencev je bilo nagrajenih s knjigami. 

Pred novim letom sem z učenci izvedla srečelov in koledovanje po razredih – s tradicionalnim voščilom 

in ljudskimi nošami. 

Ob smrti dr. Franca Bučarja sem pripravila krajšo spominsko oddajo na šolskem radiu in ob najhujšem 

pritisku beguncev na naši južni meji skupaj z Rdečim križem Litija tudi dobrodelno akcijo. 

Pred kulturnim praznikom nas je na zaključku kulturnega dneva obiskala pisateljica Sabina Štrubelj, 

nekdanja učenka naše šole, in nam predstavila svoj prvenec Hotel Lavanda. Na intervju z njo sem 

pripravila devetošolki Sabino Ocepek in Galo Pregel. 

Sodelovala sem na dveh razstavah v avli šole: ob 400-letnici Shakespearovega rojstva in na priložnostni 

razstavi v Tednu za živali (zbiranje potrebnega za zavetišče za živali). 

Na povabilo knjižničarke Nevenke Mandelj smo se  na OŠ Litija s skupino učencev srečali z avstralskim 

pisateljem Morrisom Gleitzmanom. 

Na mojo pobudo smo si z učiteljico Petro Prosen in učenci izbirnega predmeta likovno snovanje 

ogledali pomembne litijske spomenike, potem pa nas je v šoli obiskala kiparka Metoda Maj, avtorica 

kipa Vizija, ki stoji pred mestnim muzejem. 

Ob zaključku bralne značke smo se srečali s pesnico Barbaro Gregorič Gorenc in pesnikom in 

pisateljem Jožetom Sevljakom. 

Gospoda Jožeta Sevljaka smo povabili tudi na predstavitev raziskovalne naloge Janez Menart na Vačah 

in v Litiji. Pridružili sta se mu še direktorica knjižnice Litija Andreja Štuhec in knjižničarka Tatjana 

Renčelj. Učence  in mentorici (Alenko Zupančič  in Stanko Sirk) sta za trud nagradili s knjigami. 

V Knjižnici Litija sem sodelovala v ocenjevalni komisiji na Tačkovem festivalu. Tokrat so na natečaj 

prispeli stripi z naslovom Našli smo psa. 

V maju in juniju so v knjižnici potekale tudi vaje za valeto, ki sta jo po scenariju, ki sem ga pripravila, 

vodila Anja Vrtačnik in David Gobec. 

Po potrebi sem  lektorirala besedila sodelavcev (LDN, brošura ob obletnici šole v Kresnicah …), konec 

junija pa sem v zbornici pripravila izbor knjig za počitniško branje sodelavcev. 

Proti koncu in na začetku šolskega leta je bil velik del mojega časa posvečen urejanju učbeniškega 

sklada. 

 

 

POROČILO O POTEKU BRALNE ZNAČKE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

V šolskem letu 2015/2016 je branje za pridobitev bralne značke teklo po ustaljenem redu. V začetku 

šolskega leta je Knjižnica Litija pripravila sezname priporočenih knjig za vsak razred posebej. Učenci 

so morali prebrati do konca maja predpisano število knjig (se eno pesem naučiti na pamet). 

Mentorice bralne značke do 5. razreda so bile razredničarke posameznega oddelka, na predmetni stopnji 

pa Dajana Maurič in knjižničarka Stanka Sirk. 

Bralno značko je na razredni stopnji (matična šola in podružnice) osvojilo 343 učencev, na predmetni 

stopnji (matična šola in podružnice) pa 107 učencev – skupaj 450 učencev. 
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Zlatih bralcev je bilo 25, bralno značko PLUS  (prebrano predpisano število knjig za celotno devetletko 

+ 6) pa so osvojili: Enej Lebinger, Ana Lisa Širok, Jaro Pavliha, Lea Bernik, Larisa Mrkaljević, Manca 

Kotar, Anja Širca, Sabina Ocepek, Lovro Klinc, Gaja Starc, Gala Pregel in Eva Zagoričnik. Ti so bili 

nagrajeni s knjigo. 

Ob zaključku bralne značke je podružnične šole (od 1.–5. razreda) obiskala pesnica Barbara Gregorič 

Gorenc, učence razredne stopnje matične šole pa pisatelj in pesnik Jože Sevljak. 

Učenci so bili nagrajeni še z bralnimi majicami, ki jim jih je podarila Knjižnica Litija, in priznanji. 

Kljub prizadevanjem za dvig bralne kulture na šoli, se število bralcev na predmetni stopnji počasi, a 

vztrajno zmanjšuje. 

Poročilo pripravila Stanka Sirk. 

 

 

POROČILO O DELOVANJU SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKEGA 

PARLAMENTA   

  

Šola: matična šola 

Vodja šolske skupnosti: DAMJAN KUNSTELJ 

Šolsko leto: 2015/2016 

Število sestankov šolske skupnosti: 5 

 

Realizacija programa: 

 

Zastavljen program je bil realiziran. 

ŠSU je preko predstavnikov delovala znotraj razredov in na sestankih. 

 

Učenci 9. Razreda so se udeležili občinskega šolskega parlamenta z lastnim  video 

prispevkom na temo PASTI MLADOSTNIŠTVA. Dva predstavnika sta se udeležila 

regijskega parlamenta. Na državni otroški parlament so odšli predstavniki POŠ Vače. 

 

Učenci so dajali pobude za šolsko prehrano – predvsem malice. Bili so relativno 

zadovoljni. 

 

Učenci so dajali pobude in predloge za zaključne šolske razredne prireditve. 

 

S svojimi predlogi so učenci pomagali preurediti vprašalnik za izbiro naj pozitivca in 

pozitivke šole. 

 

Učenci po razrednih so reševali anketi o uporabi naprav z zasloni v svojem življenju in 

svojih bralnih navadah. 

 

 

 

Pomembnejši sklepi: 

Ključne naloge posameznih razredov so bile: 
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- 4. in 5. razred nariše risbice in napiše prispevke v zvezi z naslovom letošnje teme 

otroškega parlamenta. 

- 6. in 7.  razred naredi plakate z vsebino šolskih pravil za izobešenje na hodnike šole. 

Razreda skrbita za čistočo okolice šole – izmenjaje čistijo okolico. 

- 8. razred skrbi za pomoč pri dežurstvu med kosili v jedilnici. 

- 9. razred skrbi za potek družabnega življenja na šoli – organizira plese, druženja, 

skupne oglede filmov… 

Pogovorili smo se o letošnjem naslovu otroškega parlamenta. Na šoli je bil organiziran 

šolski parlament, na podlagi katerega so bili izbrani predstavniki za zastopanje šole na 

občinskem in nato regijskem parlamentu.  

Ob koncu leta smo naredili anketo med učenci in grafično objavili rezultate o uporabi 

zaslonov (računalnik, TV, telefon, tablica). 

Vsak razred je naredil 5 jedilnikov. Jedilniki vseh razredov se upoštevajo enkrat tedensko 

– ob petkih – do konca šolskega leta. 

Vsak razred je izbral svojega pozitivca in pozitivko z vprašalnikom, ki  smo ga prilagodili 

skupaj. 

V razredu naj bi s pomočjo razrednikov in svetovalne službe po potrebi zaživela 

medvrstniška pomoč pri učenju. 

Izdelali smo časovni načrt za kotiček razred se predstavi v avli šole. Začeli so 9. Razredi 

in nadaljevali do 6. – ki pa niso prišli na vrsto, zaradi pozabljanja višjih razredov na ta 

sklep - vsak razred ima svojo predstavitev obešeno 1 mesec. 

Podan je bil predlog za ponovno uvedbo šolskega radia, vsaj enkrat na mesec, da bi 

napovedal prihajajoče dogodke za en mesec -  bilo realizirano. 

Podan je bil predlog za okrasitev šole, tudi za jesenske in pomladanske dni. 

20. 10. 2015 je bil organiziran filmsko družabni večer za 8. In 9. Razred. Organizacijski 

odbor 9. Razreda je naredil vse potrebno za izpeljavo dogodka (plakati, prijavnice, 

dogovori z vodstvom šole, spremljevalci, časovni načrt). 

Odzivi učencev so bili pozitivni. Želijo si še podobnih druženj.  

Razredni predstavniki so predstavili obveznosti razredov za prispevke na temo Pasti 

mladostništva za predstavitev na občinskem šolskem parlamentu. Razredi bodo po svojih 

zmožnostih naredili prispevke v obliki plakatov, časopisov, stripov, filmčkov. 

Predlog učencev je bil, da se ob koncu leta predstavijo vsi prispevki – ni bilo mogoče zaradi 

preobilice dela ob koncu šolskega leta. 

Razredi  so pripravili anketna vprašanja glede uporabe zaslonskih naprav v vsakdanjiku 

učenca OŠ Gradec in njihovih bralnih navad. Rezultati so bili grafično prikazani. 

Učenci so dali nekatere predloge, ki so se nanašali predvsem na poživitev posameznih 

učilnic s plakati, risbami, izdelki, razrednimi kotički. 

Pogovorili smo se o pobudi  učencev po organizaciji dodatne ekskurzije in dodatnih urah 

terenskega pouka – v okviru možnosti in obveze pouka – deloma skladno z vikendom za 

nadarjene. 

 

 

Šola: Podružnična šola Vače 
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Vodja šolske skupnosti: MARIJA MOHAR 

Šolsko leto: 2015/16 

Število sestankov šolske skupnosti: 9 

 

Realizacija programa: 

 

V letošnjem šolskem letu smo glede na načrt dela izvajali aktivnosti preko celotnega 

šolskega leta.  

Najbolj odmevni dogodki, ki smo jih organizirali oz. izvedli v okviru šolskega parlamenta 

pa so bili:  

Oblikovanje pozitivnih napisov/pregovorov, ki krasijo hodnike POŠ Vače in spodbujajo k 

pozitivnemu pogledu na svet 

Zbiralna akcija šolskih potrebščin za otroke v kriznem centru 

Filmska vzgoja za učence od 1. -5. (Vrvež v moji glavi) razreda in od 6. – 9. razreda 

(Nagajivi Brom). 

Predstavitve učencev posameznih razredov na aktualno temo: Pasti mladostništva. 

Priprava na občinski parlament na katerega so odšle: Eva Maurič, Vanja Kovač in Klara 

Drobež. 

Priprava na regijski parlament, na katerega so odšle: Eva Maurič in Vanja Kovač. 

Priprava na republiški parlament. Iz celotne litijske regije je odšla na republiški parlament 

predstavnica iz Vač: Vanja Kovač in suvereno zastopala učence.  

Predstavniki oddelkov so predstavili tudi rezultate ankete, kjer so ugotavljali katerih 

naprav se najpogosteje poslužujejo in katere vsebine si ogledujejo.  

Tekma v odbojki med učitelji in učenci. 

 

 

Pomembnejši sklepi: 

Z rednimi srečanji nadaljujemo tudi v naslednjem šolskem letu. K sodelovanju povabimo 

tudi učence od 1. do 3. razreda in ne samo od 4. do 9. razreda.  

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Tema naslednjega šolskega leta je Otroci in načrtovanje prihodnosti. Učenci si želijo še 

več humanitarnih akcij.  

 

 

 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Predlog o izbiri naj pozitivca in pozitivke za posamezne podružnice oz. tudi posamezno za 

2. in 3. triado MŠ – drugače pa v okviru razredov – vprašalnike vrednoti mentor in 

posreduje naj pozitivce za posamezne triade v vednost posameznim razrednikom. 

Priprava in obdelava kratkih anketnih vprašalnikov za učence s strani učencev 

(koordinirano) še naprej – šolska pravila, šolska lastnina, šolska prehrana, družabno 

življenje na šoli, medvrstniško nasilje, mediacija… 
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Predstavniki ŠSU bi sodelovali tudi pri obeh obeležitvah državnih praznikov. (dialogi, 

napovedovanje po šolskem radiu…) – ostaja od lani. 

 

Pomembnejši sklepi: 

4. in 5. razred nariše risbice in napiše prispevke v zvezi z naslovom letošnje teme otroškega 

parlamenta – poklicna orientacija. 

6. razred naredi plakate z vsebino šolskih pravil za hodnike šole. 

7. razred skrbi za čistočo okolice šole – izmenjaje čistijo okolico. 

8. razred skrbi za pomoč pri dežurstvu med kosili v jedilnici – nosijo unikatne predpasnike. 

9. razred skrbi za potek družabnega življenja na šoli – organizira plese, druženja… 

Za obeležitev svetovnega dneva boja proti AIDSu smo določili predstavnike. Šola bo imela 

1. 12. 2014 stojnico v Litiji, kjer bomo ozaveščali ljudi o tej bolezni. Učenci, ki so izrazili 

interes za sodelovanje so: Eva Zagoričnik, Jaro Pavliha, Nika Praprotnik. 

Predstavniki razredov za šolsko skupnost naj bodo isti celo šolsko leto. 

Za predstavnike OŠ Gradec na občinskem šolskem parlamentu so bili izbrani predstavniki 

9. A razreda: Anja Kimovec, Lovro Jerant, Liza Kralj, Santana Bojić. 

 

Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

Predlog o izbiri naj pozitivca in pozitivke za posamezne podružnice oz. tudi posamezno za 

2. in 3. triado MŠ. 

 

Priprava in obdelava kratkih anketnih vprašalnikov za učence – šolska pravila, šolska 

lastnina, šolska prehrana, družabno življenje na šoli, medvrstniško nasilje… 

 

Predstavniki ŠSU bi sodelovali tudi pri obeh obeležitvah državnih praznikov. (dialogi, 

napovedovanje po šolskem radiu…) 

 

  

 

SODELOVANJE S STARŠI  

  

Tradicionalno staršem prvi mesec pomembne informacije posredujemo preko šolske publikacije na 

roditeljskih sestankih. Pisna obvestila skozi celo leto prejemajo še ob vseh pomembnejših dejavnostih, 

ki se izvajajo izven šole.   

Informacije o učnem uspehu jim posredujemo na mesečnih dopoldanskih in popoldanskih govorilnih 

urah, roditeljskih sestankih, preko telefonskih pogovorov ter drugih nenačrtovanih individualnih 

razgovorih. Učitelji veliko kontaktov opravijo tudi v času prostih ur. Na predlog staršev aktualne 

informacije tekoče objavljamo na spletni strani šole.  

Pomembno vlogo odigrata tudi šolska svetovalna služba in vodstvo šole, ki sta praviloma seznanjena z 

večino problematike, v zahtevnejše kontakte pa tudi aktivno vključena.   

Kot dobra oblika povezovanja s starši so se izkazala tudi družabna srečanja, ki jih pripravijo učitelji po 

posameznih šolah. Izvedena so bila naslednja srečanja: 
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Jesenjevanje v Jevnici, 21.9.2015, vodja dejavnosti: Darja Rajšek 

 

Družabno srečanje s starši na vrtu so začeli v šoli po razredih, kjer so izdelovali naravne dekorativne 

predmete, s katerimi so nato skupaj polepšali akacijev gaj ob šolskem vrtu, ki je z izdelki in okrasnimi 

bučkami, pridelanimi na vrtu, zasijal v jesenskih barvah. Učenci so pred tem poskrbeli za sladko 

presenečenje – bučno pecivo. 

 

 

Pohod in športne igre, Zgornje Jezersko, Češka koča, 27.  9. 2016, vodja dejavnosti:  Srečko Somrak 

 

Zbrali so se na Jezerskem ob jezeru, kjer so začeli pohod na Češko kočo.  Pohod do koče in nazaj je 

trajal šest ur, nato so starši imeli druženje v Gostilni ob jezeru, za otroke so bile organizirane raznolike 

športne igre.  

 

 

 

 

 

Starševski večer v Mestnem muzeju Litija, 30. 9. 2015, vodja dejavnosti: Suzana Likar 

 

Druženje je bilo izvedeno v Mestnem muzeju Litija, kjer je Helena Hauptman razkazala nove muzejske 

zbirke in prisotne popeljala skozi zgodovino mesta. 

 

 

Kostanjev piknik v Kresnicah, 5.10.2015, vodja dejavnosti: Angelca Koprivnikar 

Učiteljice so opravile individualne razgovore s starši. Potem je  učiteljica Špela Kovič predstavila 

planinski krožek, starši so si s svojimi otroki ogledali film "Sfinga". Na koncu  so se 

posladkali  kuhanim kostanjem, ki so ga nabrali otroci s starši. 

 

 

Kostanjev piknik v Hotiču, 21. 10. 2015, vodja dejavnosti: Elizabeta Bučar 

 

Starši so se množično udeležili srečanja, kjer so se družili in posladkali z nabranim kostanjem. 

 

 

Srčkova delavnica v matični šoli, 26. 11. 2016, vodja dejavnosti: Aleksandra Krnc 

 

Srčkova delavnica je bila namenjena izdelovanju srčkov, s prodajo katerih so prostovoljci zbirali denar 

za nakup avtomatskega defibrilatorja.  Zbrali so 512 evrov.   

Delavnice so se udeležili starši, učenci skupine  miprostovoljci.si  in nekaj zaposlenih. Delo je 

popestrila tudi terapevtska psička Yuma, ki opravlja delo v šoli v okviru projekta S tačko v roki 

šolskim dogodivščinam naproti. 

 

 

Srečanje na Vačah, 21.12.2015, vodja dejavnosti: Aleksandra Štrus 

 

Druženje so izvedli v obliki prireditve v šolski telovadnici, na kateri so nastopali učenci. Starši in 
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učenci, ki so obiskovali Prve kuharske korake, so pripravili sladka presenečenja, s katerimi smo se 

posladkali po prireditvi. Prireditev je dobro uspela, starši so bili zelo navdušeni. 

 

 

Šahovsko dopoldne v matični šoli, 9.4.2016, vodja dejavnosti: Sevludin Halilović 

 

V soboto so se učenci in starši ob »kraljevski igri« družili in zabavali. Izvedli so štiriurni turnir.  

 

 

Izlet na Sitarjevec, 12. 04. 2016, vodja dejavnosti: Maja Bregar  

 

Učiteljice so se družile starši in z otroki v prijetnem naravnem okolju. Otrokom so povedale zgodbo o 

rudniku na Sitarjevcu in prebrale zgodbo o Perkmandeljcu. Izleta so se udeležili starši prvega in  

drugega razreda.  
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Gledališki večer ob 400-letnici Williama Shakespearja, 26. 4. 2016, vodja dejavnosti: Tjaša Lemut 

Novak 

 

Priprava in izvedba originalne gledališke predstave skupine the Black & White Theatre (Romeo & Juliet 

– the study of 4 genres), druženje je popestrila spremljajoča razstava in dogajanje v avli šole. Celotni 

kulturni večer je bil izveden v angleščini, tudi recitacije monologov in poklon kipu ter lobanji Williama 

Shakespearja. 

 

 

Družabno srečanje v Kresnicah, 16. 6. 2016, vodja dejavnosti: Angelca Koprivnikar 

 

Učiteljice so pripravile učence za nastop  na  prireditvi ob 140-letnici prve šolske zgradbe  v Kresnicah. 

Učenci so v oblačilih, kakršne so nosili šolarji v preteklosti, z vsebino nastopov povezali preteklost s 

sedanjostjo. Prisotne so nagovorili ravnateljica Tatjana Gombač, pedagoški vodja POŠ Kresnice 

Angelca Koprivnikar, župan Franci Rokavec. Po prireditvi so se starši in ostali gostje zadržali v 

prijetnem klepetu, posladkali so se z dobrotami, ki so jih prinesli v šolo starši naših učencev. 

 

Večina staršev z vzgojno-izobraževalnega vidika korektno opravlja svojo vlogo. Nekateri starši pa bi 

se morali pogosteje posluževati ponujenih oblik sodelovanja in izobraževanja, kjer bi se seznanili z 

možnostmi za reševanje nastale težavne situacije in vrstami pomoči pri reševanju težav.  
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USPOSABLJANJE OZ. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH  

 

Izobraževanje 

Izobraževanje v šolskem letu 2015/16  smo izvajali skupinsko in individualno po interesu zaposlenih. 

V mesecu avgustu so se strokovni delavci šole dva dni izobraževali po lastni izbiri iz strokovne 

literature in podali pisno poročilo za oba dneva izobraževanja po lastnem interesu. Tak način 

izobraževanja smo s točno določenimi datumi letos izvedli drugič, saj se je lansko leto izkazalo za 

zelo dobrodošlo še posebej, ker so učitelji medsebojno izmenjali strokovno literaturo.  

V okviru priprav na novo šolsko leto smo v avgustu 2016 za celoten kolektiv izvedli 8-urno enotno 

izobraževanje o šolski mediaciji, manjša skupina pa je svoje znanje izpopolnila v nadaljevalni 

skupini, za vse strokovne delavce smo v sodelovanju z Mestnim muzejem Litija izvedli dvourno 

kulturno-zgodovinsko izobraževanje Po čolnarjevih poteh. Vsi zaposleni pa so se skozi celo leto 

izobraževali zunaj šole v okviru Kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja in po izboru 

razpisanih sprotnih izobraževanj.  

V okviru Šole za ravnatelje smo celo šolsko leto izvajali dejavnosti samoevalvacije, kjer smo 

zasledovali dva cilja: 

- dvig bralne in funkcionalne pismenosti, 

- razvijanje medsebojnega spoštovanja. 

Zaključno fazo predvidevamo jeseni 2016. 

 

Poročilo izobraževanj je sestavni del poslovnega poročila za leto 2016 usklajeno z načrtovano porabo 

sredstev za leto 2016.  

 

Strokovna ekskurzija zaposlenih v zavodu SOLČAVSKO 2016 

Po zaključku pouka smo se 30. 6.  s kolektivom odpravili na strokovno ekskurzijo na Solčavsko. Prvi 

ogled smo opravili v Solčavi v Informacijskem centru Rinka. Prijazna vodička nas je popeljala po 

razstavi  in multimedijski predstavitvi življenja in narave na Solčavskem. V drugem delu smo si 

ogledali še razstavo metuljev in fosilov. V nadaljevanju poti smo se odpravili na pohod do slapa 

Rinka. »Pot po Logarski« je opremljena z oznakami za naravne in etnografske znamenitosti. Pri slapu 

Rinka, ki je eden najvišjih, smo bili nagrajeni s pršečo osvežitvijo in lepim razgledom z Orlovega 

gnezda. Pestrost solčavske kulinarike smo spoznali v Kmečki hiši Ojstrica, kjer so nam prijazni 

domačini postregli z okusno pripravljenim kosilom. Po kosilu smo imeli še čas za ogled slapišča 

Palenk, ki se nahaja v neposredni bližini gostišča. Na poti domov smo strnili vtise in spoznanje, da  

naša dežela ponuja odmaknjene kotičke, kjer je način življenja ljudi tesno povezan z naravo in 

njenimi danostmi. Pomembno je, da se tega zavedamo tudi kot zaposleni v osnovni šli in to 

prenašamo na mlade generacije. 

Strokovno ekskurzijo je pripravila in koordinirala šolska svetovalna delavka Irena Smrekar Simončič. 

 

 

Hospitacije 

V šolskem letu 2015/16 sem opravila 34 hospitacij.  

Učne ure so bile skrbno načrtovane in primerno strokovno izvedene. Prisotno je bilo veliko idejne 

pestrosti, bogastva, domiselnosti in poučevanja na način, ki učencem odpira možnost kreativnosti. 

Kot najboljša se izkaže tista učna ura, ki učence pritegne in motivira. Ko se uči in poučuje skoraj kot 

mimogrede, lahkotno in se učence v pedagoškem smislu zapelje v tako imenovani pedagoški eros. V 

prispodobi bi rekli, da se jih navduši za potovanje. V proces je potrebno investirati del sebe, delo 
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opraviti s srcem, biti angažiran in pri delu uživati. Takšen pouk se kaže kot prijeten, učenci pa so pri 

njem bolj učinkoviti, če so optimistični, zadovoljni in razpoloženi.   

Vsakodnevno spremljam delo v šoli tudi v obliki neformalnega spremljanja dela učiteljev in učencev. 

Takšna oblika doprinese k celostnem vpogledu v šolsko delo, ker poteka kontinuirano in ni vnaprej 

napovedana. Neformalno spremljanje dela zabeležim s sprotnimi uradnimi beležkami. 

Več pozornosti in skrbnejše načrtovanje bo potrebno za spremljanje dela po podružničnih šolah, 

čeprav ima vsaka izmed njih vodja, ki redno poroča o delu na mesečnih kolegijih z ravnateljico. 

 

Poudarki:   

rutine v šoli: rutine so ponavljajoči se, prepoznavni vzorci medsebojno odvisnih dejanj, ki vključujejo 

več vrst različnih izvajalcev dejavnosti (Feldman in Pentland). Rutine so ključne za delovanje vsake 

organizacije, ker zagotavljajo stabilnost in kontinuiteto. Ljudje poiščejo delujoče, vendar ne nujno 

popolne rešitve, namesto da bi ji jih nenehno poskušali optimizirati. V vseh organizacijah rutine 

tvorijo normalne načine za opravljanje dela. Niso zapisane v nobenih uradnih priročnikih, pa vendar 

članom omogočajo, da bo lastnem mnenju ter mnenju klientov pa tudi nadzornikov delajo 

zadovoljivo. Prilagojene so notranjim in zunanjim institucionalnim oviram. Omogočajo interakcijo 

sodelujočih, zagotavljajo stabilnost ter pomagajo socializirati nove člane organizacije. Prav ta njihova 

prodornost in učinkovitost pa je skupaj z dejstvom, da delujejo brez uradnega priznanja, vzrok za to, 

da rutine delujejo kot zaviralci inovacije. Ljudje se upirajo posegom v svoj ustaljeni način delovanja, 

kar je razumljivo glede na znatno osebno in skupinsko ceno, ki jo je treba plačati v primeru 

spreminjanja uveljavljene prakse. Iz izkušenj lahko zaključimo, da vsak učitelj z leti razvije in utrdi 

slog poučevanja, ki je zanj učinkovit. Vedno pa ni učinkovit tudi za učence. V tem procesu je možno, 

da svoje pedagoško delo skrajno poenostavi in racionalizira in se ujame v past strokovne stagnacije 

ali celo nazadovanja. V takih primerih bi bilo dobro občasno delati refleksijo svojega dela, kaj 

spremeniti, prilagoditi, posodobiti ter upoštevati sodobne izsledke stroke. Pri delu je dobro biti 

oseben, znati veliko o učencu in ga začutiti, saj je le takrat transfer, prenos znanja največji. Učitelj se 

mora zavedati motivacijskih prepričanj svojih učencev in biti senzibilen, občutljiv za njihova čustva.  

Tako kot obstoječe rutine povzročajo stabilizacijo organizacije, včasih v tolikšni meri, da 

onemogočajo inovacije, tako lahko tudi nove rutine služijo kot viri sprememb.   

 

Osnova uspešnega šolskega dela je obvladovanje skupine. Učitelj mora znati vzpostaviti red, 

disciplino ter pridobiti učence, da mu sledijo. Pouk mora biti atraktiven in zanimiv. To se lažje 

doseže, če je prisotna stalna aktivnost učencev. Učitelj mora imeti dober občutek pri zamišljanju 

situacije, dejavnosti v njej, jih primerno časovno razmejiti, opredeliti delo učencev, predvideti in 

zasledovati realizacijo učno-vzgojnih ciljev.   

 

Učitelji dosledno upoštevajo slovnično pravilno rabo slovenskega jezika. Šola mora ob tem, da 

občasno dopušča narečno govorico, poskrbeti tudi za ustrezen nivo slovnično pravilne rabe jezika pri 

učencih. Dejstvo je, da ljudje utrjujemo tiste besedne zveze, ki jih pogosto poslušamo. V šolski praksi 

ugotavljamo, da je pravilne izreke vse manj v medijih, vsakdanji rabi in družinskem krogu ter je zato 

vloga šole toliko bolj pomembna.   

 

Vsa leta dajemo poudarek pomenu urejene učilnice. Le-ta naj bo otroku topel in prijazen prostor. V 

tak prostor rad prihaja, se bolje počuti in tudi v njem najde več znanja. V takem prostoru se vsak 

človek počuti bolje.   
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Vedno boljša urejenost je prisotna tudi pri zaposlenih. Tudi tukaj je nesporno dejstvo, da je vsem 

pogled na urejenega človeka prijetnejši ter da posebej otroci radi vidijo svoje učitelje kot urejene, 

vedre in razpoložene.  

 ŠOLSKI PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV  

  

V šolskem letu 2015/16 smo imeli na šoli 243 vozačev, deset manj kot lansko leto. Za prevoze v šolo 

in domov je skrbelo podjetje Rudi Tours. S šolskim kombijem smo v letošnjem šolskem letu opravljali 

prevoz učencev iz Podšentjurja.  

Pri prevozih smo dosledno spoštovali normative o številu otrok, ki s prevoznim sredstvom lahko potuje. 

Normative smo spoštovali tudi pri prevozih učencev na različne dejavnosti v okolici šole in dlje (CŠOD, 

šola v naravi, kulturni dnevi …). Od prevoznika smo zahtevali tehnično brezhibna vozila, stanje vozil 

so naključno preverjali tudi policisti Policijske postaje Litija. Prevoznik je vestno spoštoval zahteve, ki 

veljajo za vozila za prevoz otrok. 

Varstvo vozačev je bilo organizirano pred in po pouku. Pred poukom se je varstvo izvajalo v prosti 

učilnici. Število otrok, ki je prihajalo k jutranjem varstvu, je bilo majhno, ker so se učenci v šolo 

pripeljali tik pred pričetkom pouka.  

Učenci prvega razreda  so imeli organizirano jutranje varstvo od 5.45  do 7.45 na matični šoli, po 

podružničnih šola pa od 6.00 do 7.45, po pouku pa so imeli varstvo do odhoda avtobusa ali do prihoda 

staršev oz. so bili vključeni v oddelke podaljšanega bivanja.   

Za  81 vozačev je bilo organizirano tudi varstvo do odhoda avtobusov. Varstvo so izvajali dežurni 

učitelji šole, ki so nadzorovali tudi učence na avtobusni postaji in poskrbeli za varno vstopanje v 

vozilo. Policisti Policijske postaje Litija so pogosto pregledovali avtobuse in kombije, ki jih uporablja 

pogodbeni izvajalec šolskih prevozov . 

V pomladnih mesecih je Občina Litija zaprla leseni most v Jevnici, učencem vozačem pa omogočila 

brezplačen prevoz z vlakom. Učenci so sami prihajali v šolo in se vračali iz šole po varni poti preko 

nadvoza nad železniško progo. Veliko pozornosti smo v šoli namenili tudi varnemu vključevanju v 

promet in pravilni uporabi javnih prevoznih sredstev. 

  

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV  

  

Šolsko leto je minilo brez posebnosti. Za varnost učencev je bilo dobro poskrbljeno.  

Vsak začetek šolskega leta pospremi poostren nadzor na šolskih poteh, ki ga v sodelovanju s Svetom 

za preventivo in varnost v cestnem prometu občine Litija izvedejo prostovoljci Društva upokojencev 

in policisti Policijske postaje Litija v vseh krajih, kjer so šole. 

Delavci šole se zavedamo velike odgovornosti za varnost otrok.  Med odmori smo zaposleni stalno 

prisotni tudi na hodnikih in v jedilnici šole. V tem šolskem letu smo zaznali poškodbe, ki so nastale v 

času pouka in izvedbe načrtovanih dejavnosti. Ugotavljamo, da so nekateri učenci slabo gibalno 

sposobni, da se poleg rednega športa pri pouku v popoldanskem času ne gibljejo, večino časa 

preživijo v zaprtih prostorih ob uporabi elektronskih medijev.  

V skladu z normativi smo določali število spremljevalcev na ekskurzijah, naravoslovnih, kulturnih in 

športnih dnevih. Organizirali smo varstvo pred in po pouku, med odmori ter v času prostih ur kot jih 

je narekoval urnik. Učencem smo naročili, da v šolo prihajajo petnajst minut pred začetkom pouka.   

Pred novim letom smo jih opozarjali na nevarnosti eksplozivnih sredstev, pred odhodom na športne 

dneve, kulturne dneve, naravoslovne dneve, ekskurzije ipd. so aktivi pripravili varnostni načrt 

potovanja in učencem posredovali natančna navodila za zagotavljanje varnosti.   

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija smo izvedli program zdravstvene vzgoje kot del 

promocije zdravja in učenje za življenje. Diplomirana medicinska sestra je v vseh razredih izvedla 
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nekajurne delavnice, s katerimi je informirala in motivirala učence za skrb v zvezi s svojim zdravjem 

in čez leto redno izvajala preventivne akcije za čiste zobe.  

Preko dejavnosti ZDRAVE šole in rednega pouka smo osveščali otroke in jih navajali na zdrav način 

življenja ter varstvo okolja. Za urejanje in vsakodnevno čiščenje okolice šole so po razporedu skrbele 

oddelčne skupnosti in delavci šole. Učenci 5. razreda so opravili vozniški izpit za kolo.   

 

HIŠNI RED  

  

Delo šole poteka v ustreznih prostorskih pogojih, neustrezno je izvajanje športa v Podružnični šoli 

Hotič, kjer šola nima svoje telovadnice. Šola ima v skladu z zakonodajo oblikovan podroben hišni red, 

pravila hišnega reda in vzgojni načrt. Učenci določila večinoma spoštujejo, redko je potrebno izreči 

vzgojni ukrep zaradi nespoštovanja pravil. Praviloma so bili lepega in spoštljivega vedenja. 

Šolski prostori in upravni prostori šole so pod alarmom. Alarma nimamo v veliki telovadnici in 

garderobah, ker te prostore uporabljajo tudi zunanji uporabniki v popoldanskem in večernem času. 

Varnost zagotavljamo z nadzornikom, ki je fizično prisoten, ko se uporabljajo šolski prostori. Sicer je 

bilo  potreb po sodelovanju s policijo iz interventnih razlogov malo. Svoje delo so opravili strokovno.    

 

 

Ravnateljica OŠ Gradec: Tatjana Gombač 
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PRILOGE: 

 

- Podrobne analize NPZ 2016 

- Analize LDN POŠ Hotič, POŠ Kresnice, POŠ Vače in POŠ Jevnica 

- Vmesno poročilo o doseganju ciljev in ocena napredka v samoevalvaciji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ Gradec – šola s srcem 


