PUBLIKACIJA
OSNOVNE ŠOLE
DOBJE
Šolsko leto 2017/2018

“Za domačimi hribi je še en svet,
drug, drugačen,
obzorje pa je črta,
ki je nikoli ne ujameš.”
Anika Wambrechtsamer
Spoštovani starši, dragi učenci, cenjeni sodelavci!
Pred vami je letošnja publikacija, v kateri vam predstavljamo najpomembnejše podatke iz življenja in dela na naši in vaši šoli. Seznaniti
vas želimo z informacijami, ki jih boste tekom šolskega leta potrebovali.
Verjamem, da bomo dobro sodelovali in skupaj uresničili zastavljene
cilje.
V tem šolskem letu smo vključeni v projekta Jeziki štejejo in Erasmus
+K1. Razvijali bomo jezikovne zmožnosti in se medkulturno bogatili.
Verjamem, da smo postali učitelji, učenci in starši dosledni in strpni na
vseh področjih, da se medsebojno spoštujemo, si zaupamo in tako
krepimo pripadnost zavod.
Uspešno šolsko leto 2017/18 vam želim!

Suzana Plemenitaš, prof.,
ravnateljica

Osnovni podatki:

Ravnateljica:
Tajnica:
Računovodkinja:
Svetovalna služba

Suzana Plemenitaš
Polonca Gračnar
Stanka Žibret
Boža Jazbinšek

Telefon:
- ravnateljica
- tajništvo
Faks:
Splet:
E-pošta:

03 747 19 62
03 747 19 60
03 747 19 70
osdobje.splet.arnes.si
os.dobje@guest.arnes.si

Št. podračuna pri UJP:

01354-6030648598

1. PODATKI O ŠOLI
VIZIJA ŠOLE
Smo odprta in inovativna šola, ki razvija ustvarjalnost in daje
znanje za življenje.
Prednost dajemo delu z IK tehnologijo, ob tem pa ne
pozabljamo, da so za zdravje pomembne tudi
športne aktivnosti.

IME IN SEDEŽ ŠOLE:
Osnovna šola DOBJE
Dobje pri Planini 20 a
3224 Dobje pri Planini
USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina Dobje.
ŠOLSKI OKOLIŠ
V 2. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda OŠ Dobje je opredeljeno ime zavoda: OSNOVNA ŠOLA DOBJE in sedež zavoda: Dobje pri
Planini 20 a. V sestavu zavoda OŠ Dobje sodita: matična šola v Dobju
pri Planini in Enota Vrtec Dobje pri Planini.
Šolski okoliš javnega zavoda OŠ Dobje je opredeljen v 9. členu odloka
o ustanovitvi zavoda in zajema naslednje vasi in zaselke: Brezje pri
Dobjem, Dobje pri Planini, Gorica pri Dobjem, Jezerce pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice,
Večje Brdo, Završe pri Dobjem.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA, DOLOČENEGA Z AKTOM
O USTANOVITVI, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA UČENCE
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Dobje posebej ne opredeljuje tega prostora. Opredeljen pa je v
hišnem redu. Šolski prostor sestavljajo:
– stavba šole
– telovadnica in šolsko igrišče
– področje (poti in zelenice) okrog šole (do ceste proti vrtcu na zahodu, do vrtca na jugu in do čebelnjaka na vzhodu šole)
– parkirišče pred igriščem oz. šolo
– šolski čebelnjak.
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
OŠ Dobje ima pet učilnic za izvajanje pouka na razredni stopnji in sedem učilnic za izvajanje pouka na predmetni stopnji; od tega so tri specializirane učilnice: učilnica za biologijo, kemijo in gospodinjstvo, učilnica za tehnični pouk in učilnica za računalništvo. Šola ima udi prostor za
šolsko knjižnico, zbornico, osem kabinetov, od energetske prenove šole
pa dodatno 4 manjše prostore, ki jih bo potrebno urediti kot kabinete ali
manjše učilnice. Telovadnica je funkcionalna in dovolj prostorna. Učenci
razredne stopnje in predmetne stopnje imajo enoizmenski pouk.
Šola je z učili in učnimi pripomočki dobro opremljena.
Na začetku šolskega leta je stanje naslednje:
RAZRED MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ
RAZREDNIK
1.
6
6
12
Magda Doberšek
2.
4
5
9
Bojana Stopinšek
3.
5
4
9
Barbara Hebar
4.
6
8
14
Mateja Pintar
5.
3
6
9
Mateja Frece
1.-5.
24
29
53
6.
7
7
14
Nataša Robič
7.
2
8
10
Tina Zendzianowsky Čavš
8.
9
8
17
Marija Blažič

9.
6.-9.
1.-9.

4
22
46

1
24
53

5
46
99

Miroslava Minić

Podatki o zaposlenih:
V tekočem šolskem letu bodo pedagoško delo na šoli opravljali naslednji zaposleni:
Delavec
Artiček Boštjan
Blažič Marija
Centrih Sanja
Doberšek Magdalena
Frece Mateja
Gosar Lea
Hrovatič Stanislava
Hebar Barbara

izobrazba

status na
OŠ Dobje
zaposlen

naziv

profesor športne vzgoje
predmetna učiteljica matematizaposlena svetovalka
ke in fizike
profesorica zgodovine in nemzaposlena
ščine
profesorica razrednega pouka zaposlena svetnica

profesorica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
predmetna učiteljica za slovenščino in srbohrvaščino
profesorica razrednega pouka
predmetna učiteljica tehnične
Hvalc Frančiška
in likovne vzgoje
univerzitetna diplomirana peJazbinšek Boža dagoginja in profesorica zgodovine
Klemenčič Alenprofesorica defektologije
ka
predmetna učiteljica kemije in
Krajnc Marija
biologije
Kovač Polona
profesorica slovenščine
profesorica geografije in zgoKrampl Jelka
dovine
Minić Miroslava profesorica matematike
Pintar Mateja
profesorica razrednega pouka

zaposlena svetovalka
zaposlena svetovalka
zaposlena svetovalka
zaposlena svetovalka
dopolnjuje svetnica
zaposlena svetnica
dopolnjuje mentorica
dopolnjuje svetovalka
javna dela
zaposlena svetovalka
zaposlena svetovalka
zaposlena svetnica

Plemenitaš Suprofesorica razrednega pouka zaposlena svetnica
zana
Polenšek Daviprofesorica športne vzgoje
zaposlena svetovalka
dovski Janja
predmetna učiteljica za glasRajh Alojzija
zaposlena svetovalka
beno vzgojo
univerzitetna diplomirana peRezar Špela
projekt
dagoginja
Robič Nataša
profesorica slovenščine
zaposlena svetovalka
Stopinšek Boja- predmetna učiteljica za razrezaposlena svetovalka
na
dni pouk
Todorovski Maprofesorica razrednega pouka zaposlena svetnica
teja
Zamernik Jan
profesor športne vzgoje
nadomešča
Zendzianowsky profesorica angleščine in nemzaposlena svetovalka
Čavš Tina
ščine

Administrativni in tehnični delavci
Delavec
Bezgovšek Metka
Ferlič Damjan
Gračnar Polonca
Kolman Mirica
Kovačič Ivica
Ojsteršek Irena
Novak Marinka
Marko Pintar
Šeško Anica
Žibret Stanka

delo
čistilka
organizator informacijskih dejavnosti
tajnica
čistilka
čistilka
pomočnica kuharice
pomočnica kuharice
hišnik
kuharica
računovodkinja

PRIKAZ ORGANOV UPRAVLJANJA IN STROKOVNIH ORGANOV
ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.

Svet šole je glede najvišji organ odločanja na šoli glede šolske politike
(življenja in dela na šoli). Skupno sestavlja svet šole 11 članov, od tega:
5 predstavnikov delavcev šole in vrtca:
●
●
●
●
●

Mateja Pintar
Magdalena Doberšek
Mateja Frece
Lea Gosar
Ivanka Senica

3 predstavniki sveta staršev:
●
●
●

Hedvika Vidic
Marjan Felicijan
Blaž Klojčnik

3 predstavniki ustanovitelja:
●
●
●

Andreja Gradič
Helena Volasko
Matej Gračnar

Svet staršev :
Člani sveta staršev so letos naslednji:
razred

predsednik

namestnik

1. r.

Karmen Koželj

Andreja Pušnik

2. r.

Manja Marot

Simon Hebar

3. r.

David Kravina

Aleksandra Kovačič

4. r.

Marjan Felicijan

Katja Rajh

5. r.

Robi Centrih

Hedvika Vidic

6. r.

Damjana Guček

Srečko Selič

7. r.

Tanja Gril Leskovšek

Mojca Kovačič

8. r.

Hedvika Vidic

Vesna Bezgovšek

9. r

Nada Salobir

Karmen Volasko

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, razredni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.
SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev. Šolsko skupnost učencev vodi pedagoginja
Boža Jazbinšek.

2. ZNAČILNOSTI PROGRAMA ŠOLE
PREGLED PREDMETOV, KI JIH ŠOLA IZVAJA TER PRIKAZ ŠTEVILA UR TEH PREDMETOV PO OBVEZNEM PREDMETNIKU

Manjše učne skupine
OBLIKA DIFERENCIACI- OBSEG (URE)
JE
razporeditev učencev v dve
celo leto
8. razred slovenščina učni skupini
vse ure
razporeditev učencev v dve
celo leto
8. razred. matematika učni skupini
vse ure
razporeditev učencev v dve
celo leto
8. razred tuji jezik
učni skupini
vse ure
RAZRED

PREDMET

RAZRED

PREDMET

kombinacija
7.,9. r.

slovenščina

kombinacija
7.,9. r.

matematika

kombinacija
7.,9. r.

tuji jezik

OBLIKA DIFERENCIACIJE
razporeditev učencev
v dve učni skupini (7.
in 9. razred)
razporeditev učencev
v dve učni skupini (7.
in 9. razred)
razporeditev učencev
v dve učni skupini (7.
in 9. razred)

OBSEG
(URE)
celo leto
140 ur
celo leto
140 ur
celo leto
140 ur

Izbirni predmeti
Šola bo izvajala naslednje izbirne predmete:
Izbirni predmet
Računalništvo (multimedija)
Glasbena dela
Šport za zdravje
Ples
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
Logika
Računalništvo (multimedija)

Št. učencev Št. skupin Ure tedensko
8
1
1
9
1
1
14
1
1
5
1
1
10
1
1
5
1
1
12
1
1
8
1
1

Neobvezni izbirni predmeti
Šola bo izvajala naslednje izbirne predmete:
Neobvezni izbirni predmet Št. učencev Št. skupin Ure tedensko
Angleščina (1. razred)
12
1
2
Nemščina (4. in 5. razred)
30
2
4
Nemščina (8 in 9. razred)
14
1
2
Hrvaščina
12
1
2
PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI
Vsebina interesnih dejavnosti
Učencem bomo ponudili naslednje interesne dejavnosti:

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

NAZIV

MENTOR

OPZ
MPZ
Vesela šola
Likovni krožek
Matematika
Čebelarski krožek
Robotika
Prostovoljstvo
OPZ

Slavica Rajh
Slavica Rajh
B. Hebar; J. Krampl
Frančiška Hvalc
Marija Blažič
Marija Krajnc
Miroslava Minić
Miroslava Minić
Slavica Rajh

RAZRED
1. – 5.
6. - 9.
4. – 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
6. - 9.
5. - 9.
1. – 5.

Na podlagi normativov, sistema financiranja (MŠŠ, starši) in odločitve
učencev, bomo izbrali določeno število interesnih dejavnosti, ki se bodo
dejansko izvajale.
Interesne dejavnosti, ki se odvijajo v okviru oddelka
podaljšanega bivanja

1.
2.

NAZIV

MENTOR

Robotika z računalništvom
Logika

Miroslava Minić
Marija Blažič

RAZRED
2.- 5.
1. – 5.

Bober
Bralna značka

3.
4.

Miroslava Minić
razredničarke

1. – 5.
1. – 5.

Zunajšolske dejavnosti
Ponujajo jih zunanji izvajalci (klubi, društva, ...) v dogovoru z osnovno
šolo Dobje.

NAZIV

MENTOR

Šola nogometa
Judo
Glasbena ustvarjalnica Prima
Diatonična harmonika

Bojan Bevc
Peter Bevc
Boštjan Jager
Davor Pušnik

1.
2.
3.
4.

RAZRED
1. - 5.
1. – 5.
1. – 9.
1. – 9.

Šola organizira za razvijanje različnih interesov učencev interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Število ur za brezplačne interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola, je omejeno.
Zaradi želje staršev in otrok po čim večji pestrosti izbire interesnih dejavnosti, šole poleg brezplačnih interesnih dejavnosti nudijo šolske
prostore za izvajanje zunajšolskih dejavnosti za učence šole. Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci. Večina teh dejavnosti so za učence plačljive. Ker šola načeloma najema prostora zunanjim izvajalcem ne zaračunava, so dejavnosti za učence cenovno ugodnejše in dostopnejše. S
tem se trudimo zmanjšati socialne razlike in dajemo možnost večjemu
številu otrok, da se vključijo v dejavnosti, ki se izvajajo na šoli v domačem kraju.
Nekatere dejavnosti lahko izven svojega delovnega časa izvaja tudi
zaposleni na šoli, ki sodelujejo s posameznimi klubi.
ŠOLA V NARAVI
Razred

Trajanje

4.

4 dni

Vsebina
Program CŠOD (Bohinj)

Vodja
Mateja Pintar

5.

5 dni

Poletna šola v naravi s tečajem
plavanja

Mateja Frece,
Jan Zamernik

DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Šola v naravi
Šolska športna tekmovanja
Nadstandardna športna ponudba za učence 1. triletja
Druge dejavnosti oz. projekti
Tekmovanja
Šolska hranilnica
Učbeniški sklad
Delo šolske svetovalne in drugih služb
Šolska knjižnica.

Tekmovanja
TEKMOVANJE OZ. SREČANJE

ČAS

Angleška bralna značka

marec

Bralna značka

celo leto

Cankarjevo priznanje
ČUD(EŽ)NE BESEDE
- šolsko
- regijsko
- državno

6. april
12. december
januar
marec

Cicivesela šola

april

Čisti zobje

celo leto

Eko bralna značka

celo leto

Tekmovanje iz fizike
- šolsko
- področno
- državno

6. februar
16. marec
14. april

Tekmovanje iz matematike
- šolsko
- državno

15. marec
21. april

Tekmovanje iz logike
- šolsko
- državno

28. september
21. oktober

Tekmovanje iz razvedrilne matematike
- šolsko
- državno

5. oktober
18. november

Mega kviz

oktoberapril

Nemška bralna značka

marec

Razpisi za likovne natečaje

skozi celo šolsko leto

Tekmovanja iz angleškega jezika
- šolsko
- regijsko
- državno

oktober 2017 – marec
2018

Tekmovanje iz biologije- proteusovo
- šolsko
- državno
Tekmovanje iz kemije
- šolsko
- državno

25. oktober
1. december

15. januar
24. marec

Tekmovanje iz geografije
- šolsko
- območno
- državno

16. januar 2018
7. marec 2018
13. april 2018

Tekmovanje iz zgodovine
- šolsko
- področno
- državno

5. 12. 2017
1. 2. 2018
17. 3. 2018

Tekmovanje iz Vesele šole
- šolsko
- državno

14. marec 2018
11. april 2018

Astronomija
- šolsko
- državno

8. december
14. januar

Tekmovanje iz računalništva in
informatike, Bober
- šolsko
- državno
Tekmovanje iz robotike za OŠ
/računalniški pokal Logo

13. – 17. november
13. 1. 2018

Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička

6. februar 2018

po 21. 1. 2018

Matemček
Šolsko
državno

10. november
25. november

Logična pošast
Šolsko
državno

3. maj
19. maj

Državno tekmovanje OPZ

april 2018

Državno tekmovanje mladih čebelarjev

maj

3. PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA ŠOLE

2018

2017

ŠOLSKI KOLEDAR
petek
ponedeljek - petek
torek
sreda
petek
ponedeljek
torek
ponedeljek - torek
ponedeljek - torek
sreda
sreda
četrtek
petek - sobota

1. 9.
30. 10. – 3. 11.
31. 10.
1. 11.
22. 12.
25. 12.
26. 12.
25. 12. – 2. 1.
1. 1. – 2. 1.
31. 1.
7. 2.
8. 2.
9. 2. – 10. 2.

ponedeljek - petek

19. 2. – 23. 2.

ponedeljek - petek

26. 2. – 2. 3.

ponedeljek

2. 4.

sobota
petek
petek - sreda
torek - sreda

7. 4.

petek

27. 4.
27. 4. – 2. 5.
1. 5. – 2. 5.
15. 6.
22. 6.

petek

ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOST
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOST

NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OB

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULT

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULT

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SR
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OB
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, O
OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSK
TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVEN
CA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNI
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OB
SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA,
POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOS
DRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE I
STIČNE REGIJE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
POUK (V SKLADU Z 2. ODSTAVKOM 4. ČL
SKEM KOLEDARJU)

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE

PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OB
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OB
1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPR
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM

ponedeljek
torek - petek

DAN DRŽAVNOSTI

25. 6.
26. 6. – 31. 8.

POLETNE POČITNICE

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
18. 6. - 2. 7. 2018
26. 6. - 9. 7. 2018
20. 8. - 31. 8. 2018

1. rok
1. rok
2. rok

učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5. - 15. 6. 2018
3. 5. - 22. 6. 2018
20. 8. - 31. 8. 2018

1. rok
1. rok
2. rok

učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda

Od predpisanega koledarja bomo v skladu s pravilnikom glede šolskega koledarja odstopali. Menjali bomo delovno soboto. Namesto 7. 4.
2018 bomo imeli delovno soboto 16. 12. 2017.

DELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka, pedagoginja Boža Jazbinšek.
Šolska svetovalna služba je namenjena delu z učenci, učitelji in
starši. Z bodočimi učenci se svetovalna delavka sreča že ob vpisu
v šolo. Posebno pozornost jim namenja v 1. razredu, kjer jim pomaga pri vključevanju v skupino in v šolsko delo. Nato jih spremlja skozi celo osnovno šolo, jim pomaga pri učnih in drugih težavah, rešuje njihove probleme in jim ob koncu osnovnega šolanja
svetuje in jih usmerja v nadaljnje šolanje. Svetuje staršem in skupaj z razredniki in ravnateljem obravnava nastale probleme.
DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE
Knjižnica ima naslednje naloge:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva
Ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva
Izposoja knjižničnega gradiva
Nudenje knjižničnih informacijskih znanj
Individualno delo za uporabnike knjižnice
Skupinsko delo za uporabnike knjižnice
Strokovno sodelovanje s strokovnimi delavci šole
Izvedba bralne značke
Pomoč pri kulturnih dnevih
Knjižničarski krožek
Knjižna uganka meseca
Izvedba projekta Rastem s knjigo

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Stanislava Hrovatič.

PREDSTAVITEV UČBENIŠKEGA SKLADA IN MOŽNOSTI IZPOSOJE UČBENIKOV
Učbeniški sklad bo tako kot do sedaj skrbel za učbenike za učence od 1. do 9. razreda. V šolskem letu 2017/18 so vključeni v
sklad vsi učenci naše šole.
Ministrstvo je omogočilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učenke in učence osnovne šole, to je od 1.
do vključno 9. razreda osnovne šole ter za učence 1. razreda tudi
brezplačne delovne zvezke
Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Izgubljen ali poškodovan učbenik je potrebno odkupiti oz. poravnati stroške nakupa novega učbenika.
PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
Govorilne ure
Govorilne ure bo imel vsak učitelj vsaj dvakrat mesečno in sicer
enkrat dopoldan in enkrat popoldan. Istočasne govorilne ure za
vse učitelje bodo vsak mesec 2. ponedeljek popoldan od 15.30 do
16.30, razen v mesecu septembru in juniju. Individualni razpored
dopoldanski ur pa je naslednji:
Učitelj(ica)
Artiček Boštjan
Blažič Marija
Centrih Sanja
Doberšek Magdalena
Frece Mateja
Gosar Lea
Hebar Barbara
Hrovatič Stanislava
Hvalc Frančiška
Jazbinšek Boža
Klemenčič Alenka
Krajnc Marija

dan
torek
sreda
2. ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
2. ponedeljek
petek
po dogovoru
po dogovoru
torek

ura
po dogovoru
2.ura
6.ura
5. ura (11.55 – 12.40)
3. ura (9.30-10.15)
5. ura
5. ura
4. ura
2.ura1
po dogovoru
po dogovoru
6. ura

Krampl Jelka
Minić Miroslava
Pintar Mateja
Polenšek Davidovski Janja
Rajh Alojzija
Robič Nataša
Stopinšek Bojana
Zamernik Jan
Zendzianowsky Čavš Tina

ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
petek
sreda
ponedeljek
ponedeljek
četrtek

7. ura
5. ura
5. ura
po dogovoru
4.ura
1. ura
6.ura
6.ura
7. ura

Roditeljski sestanki
Načrtujemo izvedbo štirih roditeljskih sestankov. Dva bosta skupna, dva razredna.
1. roditeljski
sestanek

11. 9.
2017

Skupni roditeljski sestanek
DNEVNI RED:
1. Organizacija dela v šolskem letu
2017/18.
2. Razvijanje spoštovanja med vsemi
deležniki v vzgoji in izobraževanju.
3. Prenovljena pravila vzgojnega
načrta.
4. Razno.
Razredni roditeljski sestanek
DNEVNI RED:
1. Izvolitev predstavnika in namestnika v svet staršev.
2. Hišni red.
3. Vzgojno-izobraževalno delo v 3.
razredu v šol. letu 2017/18.
4. Učni načrt, preverjanje ocenjevanja.
5. Razno.

2. roditeljski
3. roditeljski

13. 11.
2017

Predavanje za starše
Bojana Košnik: Bonton
● Po dogovoru.

sestanek

maj

RAZREDNI
Ostali stiki s starši
●
●
●

Pisno obveščanje staršev o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v posameznih ocenjevalnih obdobjih; pohvalah in
vzgojnih ukrepih.
Izpolnjevanje anket o vključitvi učencev v interesne dejavnosti in drugih obvestil v zvezi z izvajanjem letnega delovnega načrta.
Ob izjemnih problemih in dogodkih pokličemo starše v šolo.

PODALJŠANO BIVANJE
Imamo tri oddelke podaljšanega bivanja, v katerega so vključeni
učenci od 1. do 5. razreda in sicer po koncu pouka (običajno 6.
ura), do odhoda domov (zadnji odidejo 10. uro, to je ob 16. uri).
Odobrenih imamo 49 ur podaljšanega bivanja.
DODATNI POUK IN DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni pouk organiziramo za učence, ki potrebujejo pomoč pri
učenju, dodatni pouk pa je namenjen učencem, ki pri posameznih
predmetih presegajo določene standarde znanja. V programu
devetletne šole je namenjena ena ura tedensko na oddelek. Urnik
z izvajalci je v prilogi LDN.
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
Cena šolske prehrane od 1. 9. 2010 dalje:
MALICA – učenci
KOSILO 1. – 5. r
KOSILO 6. – 9. r

0,80 €
2,20 €
2,40 €

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št.

43/2010 z dne 31.5. 2010) je Svet zavoda OŠ DOBJE, na seji
dne 329 9. 2014, sprejel Pravila o šolski prehrani, ki so objavljena
tudi na spletne strani OŠ Dobje.
ŠOLSKI ZVONEC
Pouk poteka v eni izmeni. Učne ure trajajo:
Ure pouka
1. ura
2. ura
malica
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
Kosilo
7. ura
8. ura

–
820 – 905
905 – 930
930 – 1015
1020 – 1105
1110 – 1155
1200 – 1245
1230 – 1300
1245 – 1330
1330 – 1415
730

815

Ure OPB
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
10. ura

ORGANIZACIJA PREVOZOV
Učenci se vozijo v šolo in domov s šolskim minibusom za 16
oseb.
Vozni red prevozov: Dovozi

Razvozi:

VARNA POT V ŠOLO
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Posebej prvošolčka večkrat
pospremite tudi sami do šole in ga poučite o nevarnosti. Pokažite

mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvega in drugega
razreda naj okoli vratu nosijo rumene rutice, na desni strani torbice na rami pa naj bo obešena kresnička.

4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
Te opredeljuje Zakon o osnovni šoli in sicer v členih od 50. do 57.,
šola pa mora imeti tudi vzgojni načrt, pravila šolskega reda in
hišni red. Zakon navaja naslednje:
50. člen
(obiskovanje pouka)

Učenec ima pravico obiskovati pouk oziroma se udeleževati drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
Učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v drugih oblikah organiziranega dela z učenci z namenom, da se učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk.
Učenec mora redno obiskovati pouk v okviru obveznega programa in izpolnjevati obveznosti in naloge, določene z akti osnovne
šole.
51. člen
(perspektivni in vrhunski športniki perspektivni in vrhunski mladi umetniki)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki
je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca. Učencu s statusom iz prvega ali
drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med

šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.
Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha
na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil
učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status
dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če
se mu status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali drugega
odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.
Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih
razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko
miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno
o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi
mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi
postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.
53. člen
(izostanki)
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka.
Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega
dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da
izostanek pojasnijo.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v
šolskem letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu
daljši izostanek od pouka.

54. člen
(prešolanje)
Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen.
Če je iz učnih ali vzgojnih razlogov potrebno, lahko osnovna šola v soglasju ali na zahtevo staršev vključi učenca v drugo osnovno šolo, če ta s
tem soglaša.
Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev:
– če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje
učenca oziroma življenje ali zdravje drugih ali
– če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o
prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenje centra za socialno delo
ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa
tudi mnenje drugih inštitucij.
Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge
šole ter datum vključitve v to šolo.
Učence s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona
je mogoče vključiti v drugo osnovno šolo na podlagi odločbe o usmeritvi.
55. člen
(podaljšanje statusa učenca)
Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme
nadaljevati šolanje še dve leti in tako obdrži status učenca.
Če učenec iz prvega odstavka tega člena z neprimernim odnosom ovira
vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnatelj na predlog učiteljskega zbora
ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med šolskim letom
oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da učenec ne sme več obiskovati
osnovne šole.
Učenec iz prvega odstavka tega člena obdrži status učenca tudi, če
nadaljuje šolanje kot odrasel.

56. člen
(brezplačen prevoz)
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče
oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih
pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je
ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem
prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.
Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona
imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno
izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila
stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo
prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne
oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov
ob pouka prostih dnevih.
Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz,
zagotoviti varstvo.
Učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom tega zakona, ima pravico do
brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri
kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.
Določilo petega in sedmega odstavka ne velja za učence, starejše od 18
let, ki so vključeni v posebni program in uveljavljajo pravice, določene v
Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

57. člen
(prehrana)
Osnovna šola za vse učence organizira vsaj en obrok hrane dnevno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE:
V priponki pod publikacijo.
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Publikacija je narejena na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni
list RS št. 81/2006-UPB3 in 102/2007).

Zbrala in uredila:
Suzana Plemenitaš, prof.

September 2017

