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Vizija šole
Ko imamo učitelji jasno predstavo, kakšno šolo si želimo v prihodnosti, smo
samozavestnejši, bolj motivirani za delo in uspešnejši. Začrtamo si cilje, lažje
načrtujemo pot do njihove uresničitve in čutimo varno prihodnost, saj se upoštevajo
naša mnenja, želje ter potrebe.
Enako je pri naših učencih in njihovih starših. Le-ti so zadovoljni, kadar je njihova
predstava o šoli v prihodnosti v harmoniji z našo učiteljsko.
Zato zaposleni na naši šoli sledimo viziji:

»Vsak Čufar ima
svoje močno področje
– razvijajmo ga!«
Vemo, da bodo skupna prizadevanja za dogovorjeni cilj še bolj utrdila
zaupanje in medsebojno pomoč med učenci, starši ter učitelji. Vse to pa nas
bo bogatilo z občutkom varnosti in sprejetosti v ožjem ter širšem okolju, kar
pa je tudi bistvo, ki ga z vizijo želimo doseči.
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Drage učenke in dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni učitelji ter
delavci šole!

Pred nami je novo šolsko leto, še eno leto polno izzivov, malih skrivnosti in velikih
spoznanj. Tudi učitelji smo si za to šolsko leto zadali kar nekaj nalog, ki jih bomo
skupaj z vami poskušali uresničiti. Zagotovo je na prvem mestu pridobivanje novega
znanja v okviru pouka in drugih šolskih dejavnosti ter vzgoja naših učencev v strpne
in odgovorne mladostnike, ki bodo s poštenim ter doslednim delom dosegali in
presegali svoje cilje. Vse to bomo poskušali doseči tudi z usmerjenim delom na
področjih, ki smo si jih v tem šolskem letu zadali kot prednostna:
•

spletne učilnice – učitelji bodo s sodelovanjem naših učencev poskušali
postaviti spletne učilnice, s pomočjo katerih bodo lahko učenci samostojno
usvajali novo snov, se učili uporabe računalnika in kreativno sodelovali pri
ustvarjanju učnih ur;

•

komunikacija med učenci – s pomočjo razrednih ur, delavnic, socialnih
iger in razgovorov se bomo naučili, kakšna je ustrezna komunikacija med
učenci ter se trudili doseči, da bo komunikacija med učenci strpnejša in
spoštljivejša;

•

aktivne metode dela/terensko delo – učitelji bodo v svoje delo vključevali
več terenskega dela, saj se je le-to med učenci izkazalo kot zelo priljubljeno,
učinkovito in zanimivo;

•

razvijanje močnih področij učencev – v tem šolskem letu bomo skušali
poiskati močna področja učencev in pomagali pri krepitvi le-teh.

Z dobrim sodelovanjem in zavzetostjo tako učencev kot delavcev šole bomo
zagotovo zastavljeno tudi dosegli.

Šola, v kateri rastete v velike ljudi
in v kateri oblikujete mlade duše,
vam želi uspešno ter ustvarjalno
šolsko leto 2010/2011.
Vaša ravnateljica
mag. Špela Drstvenšek, prof.
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KORISTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN ELEKTRONSKI NASLOVI

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
Zrkovska cesta 67
2000 Maribor
Številka transakcijskega računa: 01270−6030668137
Spletna stran šole: http://www.cufar.si
Elektronski naslov: os-tcufarja.mb@guest.arnes.si
Ravnateljica: Špela Drstvenšek
Tel: 02/47 16 856, elektronski naslov: spela.drstvensek@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: Almira Lipnik
Tel: 02/47 16 854, elektronski naslov: almira.lipnik@gmail.com
Poslovna sekretarka: Jožica Najvirt
Tel: 02/47 16 850, 041/949 383, faks: 02/47 16 855
Elektronski naslov: jozica.najvirt@guest.arnes.si
Računovodkinja: Karmen Rotman
Tel: 02/47 16 852, 041/398 789, elektronski naslov: karmen.rotman@guest.arnes.si
Zbornica:
Tel: 02/47 16 858, 041/623 934
Socialna delavka: Tatjana Walland
Tel: 02/47 16 857, elektronski naslov: tatjana.walland@guest.arnes.si
Specialna pedagoginja: Urška Bertoncelj
Tel: 02/47 16 862, elektronski naslov: urska.bertoncelj@guest.arnes.si
Knjižničarka: Lili Kolarić
Tel: 02/47 16 861, elektronski naslov: lili.kolaric@guest.arnes.si
Zobozdravnik: Peter Pokeržnik
Tel: 040/690 459
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ŠOLSKI OKOLIŠ IN PROSTORSKI POGOJI
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor ima skupni šolski okoliš z OŠ Draga Kobala in
OŠ Borcev za severno mejo.

Opredelitev šolskega okoliša
V gravitacijsko območje naše osnovne šole spada naselje Zrkovci in naslednje ulice
ter ceste na Pobrežju: Goce Delčeva ulica, Greenwiška cesta, Gunduličeva ulica,
Majeričeva ulica, Osojnikova ulica, Mlekarniška ulica, Markovičeva ulica, Milčinskega
ulica, Nazorjeva ulica, Ulica Štravhovih, Ulica Veljka Vlahoviča, Vrazova ulica in
Zrkovska cesta.
V naselje Zrkovci sodijo: Cesta ob lipi, Na Gorci, Pri vrtnariji, Zrkovci.

Šolski prostor
Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in se uporablja za izvajanje
učno-vzgojnega procesa. Na tem območju veljajo pravila šolskega reda.

ORGANI UPRAVLJANJA
Svet zavoda
Svet zavoda je najvišji organ šole, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja
(Sanja Androič, Gregor Lajh, Polona Župevc), pet predstavnikov šole (Eva Raušl,
Aleksander Kelemina, Aleksandra Mirkanović, Dragica Popović, Bojana Stožer) in
trije predstavniki Sveta staršev (Danilo Pintarič, Mojca Ješovnik, Marjan Sajko).
Predsednica Sveta zavoda je Eva Raušl, njen namestnik pa Danilo Pintarič.

Ravnateljica
Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Delo ravnateljice opravlja
mag. Špela Drstvenšek, prof.
Uradne ure:
torek, 14.00–15.00
četrtek, 8.00–10.00

Pomočnica ravnateljice
Pomočnica ravnateljice opravlja naloge, za katere jo pooblasti ravnateljica.
Pomočnica ravnateljice je Almira Lipnik.
Uradne ure:
ponedeljek, 12.00–14.00
sreda, 8.00–10.00
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Strokovni organi šole
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole, ki na pedagoških konferencah
razpravljajo o aktualnih vprašanjih.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v
posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo tudi s svetovalnimi in z drugimi
strokovnimi delavci.
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij, ki
obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja in usklajujejo merila
za ocenjevanje.
Razredniki vodijo razredno skupnost in usklajujejo delo oddelčnega učiteljskega
zbora ter sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo.
Svetovalno službo sestavljajo socialna delavka, specialna pedagoginja in učitelji, ki
izvajajo individualno pomoč učencem.

DRUGI ORGANI ŠOLE
Svet staršev
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljajo
ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Predsednik Sveta staršev je Danilo
Pintarič.

Skupnost učencev šole
Učenci uresničujejo svoje interese in pravice s pomočjo svojih predstavnikov, ki so
povezani v skupnost učencev. Skupnost učencev je organ, ki zbira pripombe in
predloge oddelčnih skupnosti ter skrbi za njihovo uresničevanje.

Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki
jih izvolijo razredne skupnosti učencev. Učenci v šolskem parlamentu razpravljajo o
aktualnih težavah in predlagajo njihove rešitve. Mentorica šolskega parlamenta je
Mihelca Hojski.
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Uspehi, neuspehi in vzgojne težave so odraz družinske vzgoje, seveda pa so
povezani tudi s šolsko vzgojo, z izobraževanjem ter okoljem, v katerem učenec živi in
dela.
Starši in strokovni delavci šole se srečujejo na:
•
roditeljskih sestankih,
•
pogovornih urah,
•
predavanjih za starše,
•
individualnih razgovorih v okviru šolske svetovalne službe,
•
sestankih Sveta staršev in
•
na neformalnih srečanjih.
Popoldanske pogovorne ure so skupne ali individualne. Na razgovor z učiteljem so
starši vabljeni tudi v času dopoldanskih pogovornih ur, ki so objavljene na spletni
strani šole in na šolski oglasni deski.
Za dobro počutje na šoli in čim boljše vzgojno-izobraževalno delo je zelo pomembno
sodelovanje med starši, šolo ter učenci. Starše prosimo, da redno obiskujejo
pogovorne ure in ostale dejavnosti na šoli.

Roditeljski sestanki
Načrtovani roditeljski sestanki v tem šolskem letu:
-

september 2010 − navodila ob začetku šolskega leta,
januar/februar 2011 − strokovna predavanja,
april 2011 − izbirni predmeti, diferenciacija.

Individualne pogovorne ure
Popoldanske pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00.
V dopoldanskem času lahko pridejo starši na pogovorno uro k posameznemu
učitelju; razpored je objavljen na spletni strani šole.
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Seznam strokovnih delavcev šole
Priimek in ime

Predmet

Ajdič, Mateja
Bertoncelj, Urška
Cafuta, Marjana
Celcer Hleb, Lucija

angleščina
dodatna strokovna pomoč
razredni pouk
razredni pouk
biologija, naravoslovje,
državljanska vzgoja in etika,
gospodinjstvo
angleščina, nemščina
zgodnje učenje nemščine
jutranje varstvo 1. razreda,
laborantka, podaljšano bivanje
razredni pouk
matematika, fizika,
matematična delavnica 8

Cuder, David
Cuder, Rosanda
Ditrih, Barbara
Djaković, Julijana
Domajnko, Valerija
Ferk, Andreja
Gaberšek,
Bronislava
Gačanović,
Borislav
Groznik, Zlatka
Harnik, Mira
Hojski, Mihelca
Josipović Mašek,
Alenka
Jurak, Tadeja
Kelemina,
Aleksander
Klis, Nataša
Kolarić, Lilijana
Kaube, Kristina
Kozelj, Saša
Kolednik, Goran
Kramberger, Jelka
Lešnik Švajger,
Jožica
Lorber, Mateja
Lipnik, Almira
Mirkanović,
Aleksandra
Ogrinc, Marjana
Perger, Karina
Petrič, Petra
Planinc, Željka
Podbevšek,
Blandina
Pongračič, Marko

Razrednik

Sorazrednik

6. b
/
4. a
1. a

/
6. a
/
/

8. a

/

/
/

6. b
/

/

9. b

1. b

/

9. b

/

podaljšano bivanje

/

/

spremljevalec

/

/

podaljšano bivanje
glasbena vzgoja, pevski zbor
razredni pouk

/
/
5. b

1. a
5. b
/

razredni pouk

2. b

/

/

/

6. a

/

7. b
/
/
/

/
7. b
/
5. a

dodatna strokovna pomoč –
angleščina
zgodovina, geografija, življenje
človeka na Zemlji, turistična vzgoja
slovenščina
knjižničarka, slovenščina
pripravnica – razredni pouk
športna vzgoja (nadom. Protner)
ŠVZ – projekt Zdrav življenjski
slog
razredni pouk
likovna vzgoja,
likovno snovanje
razredni pouk – porodniški dopust
pomočnica ravnateljice, zgodovina
slovenščina, angleščina
matematika
razredni pouk
svetovalno delo – pripravnica
podaljšano bivanje
razredni pouk – 2. učiteljica,
dodatna strokovna pomoč
matematika, fizika
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/

/

3. a

/

/

9. c

/
/

/
/

/

9. a

7. a
2. a

/
/

/

3. b

/

/

/

8. a

Postružnik, Mateja
Potočar, Mateja
Protner, Franja
Ragolič, Anita
Rajher, Nada
Raušl, Eva
Riedl, Mojca
Smolar, Gregor
Stožer, Bojana
Stramlič, Nina
Strelec, Iris

športna vzgoja, ples, zgodnje
učenje računalništva
francoščina
športna vzgoja, šport za zdravje,
izbrani šport – odbojka
dodatna strokovna pomoč
podaljšano bivanje
naravoslovje, kemija, biologija,
poskusi v kemiji, sodobna priprava
hrane
razredni pouk
športna vzgoja, šport za sprostitev
razredni pouk
razredni pouk – 2. učiteljica,
podaljšano bivanje
slovenščina, podaljšano bivanje

/

8. b

/

/

/

5. a

/
/

2. b
2. a

9. a

/

3. b
/
5. a

/
7. a
/

/

1. b

/

3. a

Šic, Danijel

tehnika in tehnologija, zgodnje
učenje računalništva, multimedija,
urejanje besedil, računalnikar – OID

8. b

/

Špec, Jožica
Tomašič, Nataša
Vrčko, Anica
Vrtarič, Petra
Walland, Tatjana

dodatna strokovna pomoč
angleščina, slovenščina
podaljšano bivanje
razredni pouk
svetovalna delavka

/
9. c
/
4. b
/

/
/
4. a
/
4. b

Šolske ure in odmori
0. ura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura

7.40−8.25
8.30−9.15
9.30−10.15
10.35−11.20
11.25−12.10
12.15−13.00
13.05−13.50
13.55−14.40
14.45–15.30

1. odmor
2. odmor
3. odmor
4. odmor
5. odmor
6. odmor
7. odmor

9.15−9.30
10.15−10.35
11.20−11.25
12.10−12.15
13.00−13.05
13.50−13.55
14.40–14.45

Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna služba se vključuje v delovanje šole pri reševanju psiholoških,
pedagoških in socialnih vprašanj. Sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši
in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje,
neposredna pomoč ipd. Vodi vpisovanje šolskih novincev in poklicno svetovanje
učencem ter staršem.
Učencem in staršem lahko nudi pomoč socialna delavka, Tatjana Walland.
Dosegljiva je od ponedeljka do petka na tel. 02/ 47 16 857 ali osebno v svojem
kabinetu.
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Individualno pomoč, svetovanje in dodatno strokovno pomoč učencem izvajajo
strokovno usposobljene delavke: Urška Bertoncelj, Blandina Podbevšek, Anita
Ragolič. Individualna pomoč učencem z učnimi težavami je organizirana v
dopoldanskem času. Prav tako je individualno delo namenjeno nadarjenim učencem,
ki sodelujejo v raziskovalnih nalogah in različnih projektih ter tako nadgrajujejo svoje
znanje.
Dodatno strokovno pomoč, ki je namenjena otrokom s posebnimi potrebami,
izvajamo na osnovi odločb.

KNJIŽNICA, UČBENIŠKI SKLAD IN DENARNE ZADEVE
Knjižnica
Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in z gradivom prostor, kjer si lahko učenci
sposodijo veliko pripomočkov za uspešno šolsko delo, listajo po revijah ali za potrebe
pouka brskajo po medmrežju. V knjižnici je na voljo veliko število knjig za učence in
učitelje. V šoli prejemamo tudi revije in časopise, ki jih lahko učenci v času izposoje
berejo v knjižnici.
Knjige si lahko učenci izposojajo v delovnem času knjižnice, in sicer po razporedu, ki
bo objavljen na vratih knjižnice.
Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri knjige za 14 dni.
V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Lili Kolarić, ki je dosegljiva od ponedeljka do petka
na tel. 02/47 16 861.

Učbeniški sklad
Šola izposoja učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Za vse
učence je izposoja učbenikov brezplačna. Šolski učbeniški sklad vodi Lili Kolarić.
Denarne zadeve
Denarne zadeve lahko urejate v času uradnih ur pri Karmen Rotman v računovodstvu
(tel. 02/47 16 852) ali pri Jožici Najvirt v tajništvu šole (tel. 02/47 16 850).
Uradne ure v računovodstvu in tajništvu so v ponedeljek, četrtek in petek od 7.30 do
9.00, v sredo od 7.00 do 9.00 in v torek od 14.00 do 15.00.

Šolski sklad
Upravni odbor šolskega sklada šteje sedem članov iz vrst staršev in strokovnih
delavcev šole. V šolskem skladu sodelujejo štirje predstavniki staršev in trije
predstavniki strokovnih delavcev. Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je
Marjan Sajko.
Predstavniki šolskega sklada upravljajo in razporejajo sredstva, ki se stekajo na
transakcijski račun šolskega sklada, ter določajo in nadzorujejo nabavo, ki se vrši
preko sklada in pripomore k posodobitvi dela.
Številka transakcijskega računa je 01270–6030668137, sklic 00-2910000.
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V letošnjem šolskem letu bomo v šoli izvedli več akcij zbiranja finančnih sredstev za
realiziranje želja učencev. Odpadni papir bomo zbirali trikrat v šolskem letu.

ŠOLSKA PREHRANA
Učenci lahko v šoli naročijo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je,
da učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno.
Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v prvem odmoru v razredih, učenci od 6. do 9.
razreda pa v prvem in drugem odmoru v jedilnici. Čas kosila je med 11.50 in 14.10.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.
Regresiranje šolske prehrane se ureja preko šolske svetovalne službe. Le-ta
dodeljuje regres za prehrano v skladu z veljavnim Pravilnikom o regresirani prehrani.
Na podlagi sklepa o dodelitvi regresa za prehrano bo izvajalec to upošteval pri
pripravi obračuna za posamezni mesec.
Naročilo in odjava obrokov je možna v skladu s Pravilnikom šolske prehrane OŠ
Toneta Čufarja, ki je objavljen na spletni strani šole.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Ambulante, ki opravljajo sistematične preglede za učence naše šole, so v dispanzerju
za šolsko mladino v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, Vošnjakova 4, tel. 02/22
86 417. Šolska zdravnica je Marija Žiberna, dr. med.
Za učence se izvajajo sistematični zdravstveni pregledi in cepljenja, pri učencih 1.
razredov pa se opravi tudi pregled sluha. Učenci na pregled prinesejo potrjeno
kartico zdravstvenega zavarovanja, tisti, ki nasprotujejo odvzemu krvi, pa tudi pisno
izjavo staršev.
Sistematične zobozdravniške preglede in učenje pravilnega čiščenja zob organizira
šola v dogovoru s šolsko zobozdravstveno ambulanto.
Šolska zobozdravstvena ambulanta je odprta vsako sredo med 7.40 in 14.00, v
četrtek med 12.00 in 19.00 in v petek med 7.40 in 13.30. Šolski zobozdravnik je Peter
Pokeržnik, dr. dent. med. Pokličete ga lahko na tel. 040/690 459.

VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Za učence 1. razredov je organizirano jutranje varstvo od 6.15 do 8.15, ki ga financira
Ministrstvo za šolstvo. Za učence od 2. do 4. razreda je jutranje varstvo organizirano
samo s prispevkom staršev.
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v brezplačne oddelke podaljšanega
bivanja do 16.20.
Učence do 7. leta starosti morajo v šolo in iz nje spremljati starši ali skrbniki.
Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učiteljica v oddelku podaljšanega
bivanja učencu predčasno dovoli odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.
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ŠOLSKI KOLEDAR 2010/2011
Šolsko leto se začne 1. septembra 2010 in konča 31. avgusta 2011.

Počitnice
•

jesenske

25. 10.–29. 10. 2010

•

novoletne

27. 12.–31. 12. 2010

•

zimske

21. 2.–25. 2. 2011

•

prvomajske

28. 4.–29. 4. 2011

•

poletne

28. 6.–31. 8. 2011

Pouka prosti dnevi
•

dan reformacije

31. 10. 2010

•

dan spomina na mrtve

1. 11. 2010

•

pouka prosti dan (nadomesti se 27. 11. 2010)

24. 12. 2010

•

božič

25. 12. 2010

•

dan samostojnosti in enotnosti

26. 12. 2010

•

novo leto

1. 1. 2011 in
2. 1. 2011

•

pouka prosti dan (nadomesti se 13. 11. 2010)

7. 2. 2011

•

slovenski kulturni praznik

8. 2. 2011

•

velikonočni ponedeljek

25. 4. 2011

•

pouka prosti dan (nadomesti se 14. 5. 2011)

26. 4. 2011

•

dan upora proti okupatorju

27. 4. 2011

•

praznik dela

1. 5. 2011 in
2. 5. 2011
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Ocenjevalna obdobja za učence od 1. do 4. razreda
Ocenjevalno obdobje

Trajanje

Prvo
Drugo

1. 9. 2010–31. 1. 2011
1. 2. 2011–24. 6. 2011

Redovalne
konference
27. 1. 2011
20. 6. 2011

Ocenjevalna obdobja za učence od 5. do 9. razreda
Ocenjevalno obdobje

Drugo

Prvo
9. r
5. do 8. r

Trajanje

Redovalne
konference
27. 1. 2011
10. 6. 2011
20. 6. 2011

1. 9. 2010–31. 1. 2011
1. 2. 2011–15. 6. 2011
1. 2. 2011–24. 6. 2011

PREDMETNIK DEVETLETNE OŠ V URAH (DNEVIH) NA TEDEN
Predmetnik
V šolskem letu 2010/11 bomo realizirali pouk po zastavljenem načrtu, k čemer sodijo
tudi športni, kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi, celodnevne ekskurzije, šole v
naravi ipd.

Od 1. do 5. razreda
Predmet /
št. ur tedensko
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Družba
Spoznavanje okolja
Naravoslovje in tehnika
Gospodinjstvo
Dopolnilni in dodatni pouk
Oddelčna skupnost
Športna vzgoja
Kulturni dnevi

1.
razred
6
4

2.
razred
7
4

3.
razred
7
5

2
2

2
2

2
2

3

3

3

Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi

4.
razred
5
5
2
2
1,5
2

5.
razred
5
4
3
2
1,5
3

3

3
1
1
0,5
3
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni

1

1

1

3
4 dni

3
4 dni

3
4 dni

1
0,5
3
3 dni

3 dni
3 dni
5 dni

3 dni
3 dni
5 dni

3 dni
3 dni
5 dni

3 dni
4 dni
5 dni
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Od 6. do 9. razreda
Predmet/ št. ur tedensko
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državljanska vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Dopolnilni in dodatni pouk
Oddelčna skupnost
Športna vzgoja
Kulturni dnevi

6. razred
5
4
4
1
1
1
1

Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi

2
2
1,5

7. razred
4
4
4
1
1
2
2
1

8. razred
3,5
4
3
1
1
1,5
2
1
2
2
1,5

9. razred
4,5
4
3
1
1
2
2
2
2
2

3
1

1

1
0,5
3
3 dni

2/1
1
1
1
0,5
2
3 dni

2/1
1
1
1
0,5
2
3 dni

2/1
1
1
1
0,5
2
3 dni

3 dni
4 dni
5 dni

3 dni
4 dni
5 dni

3 dni
4 dni
5 dni

3 dni
4 dni
5 dni

POPRAVNI IZPITI
Popravni izpiti bodo od 16. 6. do 28. 6. 2011 (za učence 9. razredov) in od 27. 6. do
8. 7. 2011 (za učence ostalih razredov) ter od 18. 8. do 31. 8. 2011.

OBLIKE DIFERENCIACIJE
Svet zavoda je za tekoče šolsko leto sprejel sklep o oblikah diferenciacije na naši
šoli. Fleksibilna diferenciacija se bo izvajala pri matematiki in slovenščini v 4. razredih
ter pri slovenščini, matematiki in angleščini v 5., 6. in 7. razredih. Učenci se po
posvetovanju z učiteljem in s starši odločijo, v katerem nivoju bodo ponavljali,
utrjevali in poglabljali znanje. Nivojski pouk se bo izvajal pri slovenščini, matematiki in
angleščini v 8. in 9. razredih. Učenci se po posvetovanju z učiteljem in s starši
odločijo, kateri nivo bodo obiskovali pri posameznem predmetu.
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FLEKSIBILNI PREDMETNIK
Sprememba zakona o osnovni šoli omogoča šoli, da lahko v posameznem razredu
drugače razporedi tedensko število ur pouka posameznih predmetov, kot jih določa
predmetnik. To omogoča fleksibilnejšo organizacijo pouka, možnost projektnega dela
in medpredmetnega povezovanja ter vpeljave novih didaktičnih pristopov, s tem pa
povečanje znanja in kompetenc učenca. V šolskem letu 2009/2010 izvajamo
fleksibilni predmetnik v 5., 6., 7., 8. in 9. razredih.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Učitelji sproti preverjajo učenčevo znanje. Preverjanje je namenjeno ugotavljanju
predznanja, razumevanju posredovanih učnih vsebin ter analizi in odpravljanju
vzrokov, zaradi katerih učenec vsebine slabo ali jih sploh ne razume. Ocenjevanje je
vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju
učnih vsebin. Učitelji učence seznanijo s kriteriji in z načini ocenjevanja pri
posameznih predmetih. Pisno ocenjevanje znanja je predhodno napovedano.
Učenčevo znanje se lahko na podlagi pisnih izdelkov oceni največ dvakrat v tednu in
enkrat dnevno. Znanje se ocenjuje tudi na podlagi ustnega odgovarjanja, pisnih,
likovnih, tehničnih, praktičnih in drugih izdelkov. V primeru nejasnosti v zvezi z
ocenjevanjem se lahko starši in učenci pogovorijo z učiteljem, razrednikom, s
svetovalno službo ali z vodstvom šole.
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli je objavljen na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport
(http://www.mss.gov.si), kjer najdete tudi druge koristne informacije.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)
Preverjanje znanja za učence 6. razredov
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
je prostovoljno. Preverja se znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika.
Nacionalni preizkusi se opravljajo samo v rednem roku:
•
•
•

4. maja 2011 – matematika,
6. maja 2011 – slovenščina,
9. maja 2011 – angleščina.

Preverjanje znanja za učence 9. razredov
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja je
obvezno. Preverja se znanje iz slovenščine, matematike in predmeta, ki ga določi
minister v mesecu marcu izmed treh predmetov, ki so objavljeni v mesecu
septembru. Nacionalni preizkusi se opravljajo v rednem roku:
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•
•
•

4. maja 2011 – matematika,
6. maja 2011 – slovenščina,
9. maja 2011 – tretji predmet.

Učenci 9. razredov, ki se iz utemeljenih razlogov ne bodo mogli udeležiti NPZ v
rednem roku, bodo lahko opravljali NPZ v naknadnem roku:
•
•
•

30. maja 2011 – matematika,
31. maja 2011 – slovenščina,
1. junija 2011 – tretji predmet.

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno in traja od 45 do 90 minut.
Izvaja se v mesecu maju, dosežek pa se vpiše v zaključno spričevalo in je izražen v
točkah ter odstotkih.
S podrobnimi navodili o izvedbi NPZ bodo učenci in starši seznanjeni na razrednih
urah, roditeljskih sestankih in s prejemom knjižicah o NPZ.

IZBIRNI PREDMETI
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s
tem soglašajo njegovi starši. Na željo staršev je lahko sodelovanja pri izbirnih
predmetih oproščen učenec, ki redno obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim
programom.
Šola izvaja pouk izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov. V tekočem
šolskem letu se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti iz družboslovnohumanističnega in naravoslovno-tehniškega sklopa:
Predmet
Francoščina
Izbrani šport – odbojka
Likovno snovanje III
Matematična delavnica 8
Multimedija
Nemščina III
Ples
Poskusi v kemiji
Rastline in človek
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Turistična vzgoja
Urejanje besedil
Življenje človeka za Zemlji

Učitelj
Mateja Potočar
Franja Protner
Jožica Lešnik Švajger
Andreja Ferk
Danijel Šic
Rosanda Cuder
Mateja Postružnik
Eva Raušl
David Cuder
Eva Raušl
Gregor Smolar
Franja Protner
Aleksander Kelemina
Danijel Šic
Aleksander Kelemina

Skupine za izbirne predmete so objavljene na šolski oglasni deski.
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DODATNI, DOPOLNILNI IN TEČAJNI POUK TER
ZGODNJE UČENJE NEMŠČINE IN RAČUNALNIŠTVA
Dodatni pouk
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. Ta s poglobljenimi in z razširjenimi
vsebinami ter različnimi metodami dela omogoča doseganje višjih učnih ciljev.
Učitelj

Predmet

Dan

Ura

Dopolnilni pouk
Učencem, ki ob rednem pouku potrebujejo še dopolnilno razlago in učiteljevo pomoč,
je namenjen dopolnilni pouk. V manjši skupini in s prilagojenimi metodami učenci
lažje usvojijo temeljne učne cilje. Dopolnilni pouk poteka po urniku, dogovorjenem v
septembru.
Učitelj

Predmet

Dan

Ura

Tečajni pouk
Učencem 1. in 2. razredov je omogočen tečajni pouk nemščine. Plačajo ga starši.
Tečajni pouk spada v razširjen program in lahko poteka izven urnika OPB.

Zgodnje učenje nemščine
Za učence 3., 4., 5. in 6. razredov je organizirano zgodnje učenje nemščine.
Izvajata ga Rosanda Cuder in Barbara Ditrih.
Pouk je brezplačen.
Učitelj

Predmet

Dan
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Ura

Zgodnje učenje računalništva
Učencem 4., 5. in 6. razredov je namenjeno zgodnje učenje računalništva. Izvajata
ga Danijel Šic in Mateja Postružnik.
Pouk je brezplačen.
Učitelj

Predmet

Dan

Ura

DNEVI DEJAVNOSTI
Dneve dejavnosti organiziramo v skladu s predmetnikom in so načrtovani v letnem
delovnem načrtu šole. Podrobna navodila bodo objavljena teden dni pred načrtovano
dejavnostjo na oglasni deski in na spletni strani šole.

1. razred
Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

22. 4.

Ekodan

Urška Bertoncelj

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Eva Raušl

3. naravoslovni

16. 5.

Ekološka kmetija

Lucija Celcer Hleb

1. kulturni

13. 12.

Obisk gledališča

Alenka J. Mašek

2. kulturni

3. 2.

Slov. kulturni praznik

Valerija Domajnko

3. kulturni

25. 5.

Zaključek BZ

Lili Kolarić

4. kulturni

5. 4.

Ljudski običaji

Nada Rajher

1. tehniški

22. 9.

Izdelki iz nar. mat.

Nina Stramlič

2. tehniški

27. 11.

Bazar

Željka Planinc

3. tehniški

11. 3.

Moja mama praznuje

Mojca Riedl

1. športni

17. 9.

Kros

Valerija Domajnko

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Karina Perger

3. športni

8. 3.

Pustna povorka

Mojca Riedl

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

8. 6.

Športne igre

Lucija Celcer Hleb
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2. razred
Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

22. 4.

Ekodan

Urška Bertoncelj

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Eva Raušl

3. naravoslovni

16. 5

Akvarij – terarij

Nada Rajher

1. kulturni

13. 12.

Obisk gledališča

Alenka J. Mašek

2. kulturni

3. 2.

Slov. kulturni praznik

Valerija Domajnko

3. kulturni

25. 5.

Zaključek BZ

Lili Kolarić

4. kulturni

5. 4.

Ljudski običaji

Nada Rajher

1. tehniški

22. 9.

Izdelki iz nar. mat.

Nina Stramlič

2. tehniški

27. 11.

Bazar

Željka Planinc

3. tehniški

11. 3.

Moja mama praznuje

Mojca Riedl

1. športni

17. 9.

Kros

Valerija Domajnko

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Karina Perger

3. športni

8. 3.

Pustna povorka

Mojca Riedl

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

8. 6.

Športne igre

Lucija Celcer Hleb

Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

22. 3.

Ekodan

Urška Bertoncelj

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Eva Raušl

3. naravoslovni

16. 5.

Mlin na veter

Željka Planinc

1. kulturni

13. 12.

Obisk gledališča

Alenka J. Mašek

2. kulturni

3. 2.

Slov. kulturni praznik

Valerija Domajnko

3. kulturni

25. 5.

Zaključek BZ

Lili Kolarić

4. kulturni

5. 4.

Ljudski običaji

Nada Rajher

1. tehniški

22. 9.

Izdelki iz nar. mat.

Nina Stramlič

2. tehniški

27. 11.

Bazar

Željka Planinc

3. razred
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3. tehniški

11. 3.

Moja mama praznuje

Mojca Riedl

1. športni

17. 9.

Kros

Valerija Domajnko

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Karina Perger

3. športni

8. 3.

Pustna povorka

Mojca Riedl

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

8. 1.

Športne igre

Lucija Celcer Hleb

Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

2. naravoslovni

22. 4.

Ekodan

Eva Raušl,
Mihelca Hojski
Urška Bertoncelj

3. naravoslovni

16. 5.

Preventiva zob

Marjana Poš

1. kulturni

13. 12.

Obisk gledališča

2. kulturni

3. 2.

Slov. kulturni praznik

Alenka J. Mašek
Marjana Cafuta,
Petra Vrtarić

3. kulturni

25. 5.

1. tehniški

22. 9.

Zaključek BZ – ogled
knjižnice Pobrežje
Pikin festival

2. tehniški

27. 11.

Bazar

Petra Vrtarić

3. tehniški

6. 1.

Vozilo na elastiko

Marjana Cafuta

4. tehniški

29. 3.

Jumicar

Petra Vrtarić

1. športni

17. 9.

Atletika

Gregor Smolar

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Gregor Smolar

3. športni

8. 3.

Pustna povorka

Franja Protner

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

8. 6.

Športne igre

Mateja Postružnik

4. razred
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Lili Kolarić
Marjana Cafuta

5. razred
Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

22. 4.

Ekodan

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Urška Bertoncelj,
Mihelca Hojski
Bojana Stožer,

3. naravoslovni

sept.

Realizirano v ŠN

Mihelca Hojski

1. kulturni

13. 12.

Obisk gledališča

Alenka J. Mašek

2. kulturni

3. 2.

Slov. kulturni praznik

3. kulturni

25. 5.

Zaključek BZ

Mihelca Hojski,
Bojana Stožer
Lili Kolarić

1. tehniški

22. 9.

Pikin festival

Marjana Cafuta

2. tehniški

27. 11.

Bazar

Mihelca Hojski

3. tehniški

6. 1.

Izdelki iz žice

Bojana Stožer

4. tehniški

19. 4.

Poligon

1. športni

17. 9.

Atletika

Mihelca Hojski,
Bojana Stožer
Gregor Smolar

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Gregor Smolar

3. športni

8. 3.

Pustna povorka

Franja Protner

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

sept.

Športne igre v ŠN

Mihelca Hojski

Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

22. 4.

Ekodan

Urška Bertoncelj

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Eva Raušl

3. naravoslovni

16. 5.

Merjenje

Marjana Ogrinc

1. kulturni

13. 12.

Obisk gledališča

Alenka J. Mašek

2. kulturni

3. 2.

Nataša Klis

3. kulturni

25. 5.

1. tehniški

22. 9.

Slov. kulturni praznik
Zaključek BZ – Muzej
NOB
Ogled proizvodnje
papirja

6. razred
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Aleksander Kelemina
Danijel Šic

2. tehniški

27. 11.

3. tehniški

6. 1.

4. tehniški

29. 3.

Steklo

Julijana Djaković

1. športni

17. 9.

Atletika

Gregor Smolar

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Gregor Smolar

3. športni

8. 3.

Fitnes, drs., plav.

Franja Protner

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

8. 6.

Športne igre

Mateja Postružnik

Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

22. 4.

Ekodan

Urška Bertoncelj

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Eva Raušl

3. naravoslovni

junij

Realizirano v ŠN

Marjana Ogrinc

1. kulturni

7. 12.

Obisk gledališča

Aleksandra Mirkanović

2. kulturni

3. 2.

Nataša Klis

3. kulturni

25. 5.

1. tehniški
2. tehniški

22. 9.
27. 11.

Slov. kulturni praznik
Zaključek BZ – ogled
Maribora
Les
Bazar

Danijel Šic
Jožica Lešnik Švajger

3. tehniški

junij

Realizirano v ŠN

Marjana Ogrinc

4. tehniški

junij

Realizirano v ŠN

Nataša Klis

1. športni

17. 9.

Atletika

Gregor Smolar

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Gregor Smolar

3. športni

8. 3.

Fitnes, drs., plav.

Franja Protner

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

junij

Športne igre v ŠN

Gregor Smolar

Bazar
Reciklaža in izdelki iz
odp. embalaže

Jožica Lešnik Švajger
Jožica Lešnik Švajger

7. razred
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Aleksander Kelemina

8. razred
Dan dejavnosti

Datum

Tema

Vodja

1. naravoslovni

22. 4.

Ekodan

Urška Bertoncelj

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Eva Raušl

3. naravoslovni

16. 5.

Botanični vrt

Eva Raušl

1. kulturni

7. 12.

Obisk gledališča

Aleksandra Mirkanović

2. kulturni

3. 2.

Nataša Tomašič

3. kulturni

25. 5.

1. tehniški

22. 9.

2. tehniški

27. 11.

Slov. kulturni praznik
Zaključek BZ –
Muzej NOB
Center eksperimentov
Maribor
Bazar

3. tehniški

6. 1.

Poklicno usmerjanje

Tatjana Walland

4. tehniški

29. 3.

Bencinski servis

Marko Pongračič

1. športni

17. 9.

Atletika

Gregor Smolar

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Gregor Smolar

3. športni

8. 3.

Fitnes, drs., plav.

Franja Protner

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

8. 6.

Športne igre

Mateja Postružnik

DAN
DEJAVNOSTI
1. naravoslovni

DATUM

TEMA

VODJA

22. 4.

Ekodan

Urška Bertoncelj

2. naravoslovni

1. 12.

Odvisnosti, nasilje

Eva Raušl

3. naravoslovni

16. 5.

Vodovje

Aleksander Kelemina

1. kulturni

7. 12.

Obisk gledališča

Aleksandra Mirkanović

2. kulturni

3. 2.

Slov. kulturni praznik

Nataša Tomašič

3. kulturni

25. 5.

Jožica Lešnik Švajger

1. tehniški

22. 9.

Zaključek BZ –
Umetnostna galerija
Maribor
Zaključna ekskurzija

Aleksander Kelemina
Danijel Šic
Jožica Lešnik Švajger

9. razred
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Eva Raušl

2. tehniški

27. 11.

Bazar

Jožica Lešnik Švajger

3. tehniški

6. 1.

Poklicno usmerjanje

Tatjana Walland

4. tehniški

29. 3.

Andreja Ferk

1. športni

17. 9.

Hiša eksperimentov
in Tehnični muzej
Bistra
Atletika

Gregor Smolar

2. športni

20. 1.

Zimski športni dan

Gregor Smolar

3. športni

8. 3.

Fitnes, drs., plav.

Franja Protner

4. športni

7. 5.

Šport špas

Franja Protner

5. športni

8. 6.

Športne igre

Mateja Postružnik

STROKOVNE EKSKURZIJE V LETU 2010/11
Podroben načrt ekskurzij v skladu z letnim delovnim načrtom šole bodo razredniki
predstavili na roditeljskih sestankih in razrednih urah.
Razred

Datum

Relacija

Vodja

1.

16. 6.

Žavcarjev vrh

Nina Stramlič

2.

16. 6.

Radenci

Alenka J. Mašek

3.

16. 6.

Celjski grad

Željka Planinc

4.

16. 6.

Sprehod po Trubarjevi fari

Petra Vrtarić

5.

16. 6.

Kozjansko

Bojana Stožer

6.

16. 6.

Podčetrtek

Mateja Ajdič

7.

16. 6.

Šola v naravi

Nataša Klis

8.

16. 6.

Kranj, Vrba

David Cuder

9.

22. 6.

Gorenjska

Eva Raušl

3.–7.

december

Gradec (**)

Rosanda Cuder

7.–9.

april

Celovec (**)

Rosanda Cuder

9.

maj

Mur Radtour(**)

Rosanda Cuder

7.–9.

junij

London (**)

Aleksandra Mirkanović

(**) – nadstandardna ekskurzija
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PROGRAM PRIREDITEV
Namen

Datum

Vodja

Novoletni bazar

27. 11.

Željka Planinc

Plešem v novo leto

23. 12.

Nataša Klis

Pevski zbori

7. 4.

Mira Harnik

Zaključna prireditev

junij

Lili Kolarić

Šport špas

7. 5.

Franja Protner

Novoletna prireditev

27. 11.

Nataša Tomašič

Valeta

15. 6.

Andreja Ferk, Nataša Tomašič

Parada plesa

maj

Eva Raušl

ŠOLA V NARAVI
Ta oblika dejavnosti poteka za učence 3., 5. in 7. razredov in se izvaja v centrih
šolskih in obšolskih dejavnosti.
V Uradnem listu RS (4. 6. 2004) je bil objavljen Pravilnik o financiranju šole v naravi,
ki vključuje tudi možnost subvencioniranja.
Merila so enaka kot pri subvencionirani prehrani, vlogo za subvencijo je treba oddati
takoj, ko šola starše obvesti o izvedbi šole v naravi. Obrazce lahko dobite pri socialni
delavki, Tatjani Walland.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
RAZRED

1.

INTERESNA
DEJAVNOST

MENTOR

TERMIN

Pevski zbor
Angleščina
Planinski krožek
Cici vesela šola

Mira Harnik
Tadeja Jurak
Miha Šošterič
Petra Vrtarić

petek, 13.05–13.50
ponedeljek, 7.40–8.25
torek, 14. 00–14.45
projektno
sreda, 7.40–8.25
petek, 14.45–15.30
sreda, 7.40–8.25
ponedeljek, 7.40–8.25
petek, 7.40–8.25
torek, 14.00–14.45
ponedeljek, 13.55–14.40 (3. r)
sreda, 13.55–14.40 (2. r)
torek, 15.30–16.15
projektno
ponedeljek, 13.55–14.40 (3. r)
ponedeljek, 14.45–15.30 (5. r)
četrtek, 14.45–15.30 (4. r)
sreda, 15.35–16.20 (vsi)
petek, 15.35–16.20 (vsi)
torek, 17.35–19.00
sreda, 7.40–8.25
torek, 14. 00–14.45
sreda, 13.55–14.40
torek, 15.30–16.15
ponedeljek, 14.45–15.30

ŠVZ – Zdrav življenjski slog

Goran Kolednik

Pevski zbor

Mira Harnik

Angleščina

Tadeja Jurak

Planinski krožek

Miha Šošterič
Alenka Josipović
Mašek
Zlatka Groznik
Petra Vrtarić

Naravoslovni krožek

2.–3.

2.–3.

4.

5.

6.–9.
6.–9.
6.
8.–9.
6.–9.
7.–9.
6.–9.
6.–9.

Folklora
Cici vesela šola

ŠVZ – Zdrav
življenjski slog

Goran Kolednik

Mini odbojka – deklice
Pevski zbor
Planinski krožek
Vrtnarski krožek
Folklora
ŠVZ – Zdrav življenjski slog
Mini odbojka
Vrtiljak črk in glasov

Sergeja Lorber
Urška Bertoncelj

Pevski zbor

Mira Harnik

Planinski krožek
Vrtnarski krožek
Folklora
ŠVZ – Zdrav življenjski slog
Kuharski krožek

Miha Šošterič
Bojana Stožer
Zlatka Groznik
Goran Kolednik

torek, 17.35–19.00
po dogovoru z učenci
ponedeljek, 12.15–13.00
torek, 12.15–13.00
sreda, 13.05–13.50
petek, 7.40–8.25
torek, 14. 00–14.45
sreda, 13.55–14.40
torek, 15.30–16.15
sreda, 14.45–15.30

Julijana Djaković
Nataša Klis

projektno
projektno

Literarna delavnica

Sergeja Lorber
Mira Harnik
Miha Šošterič
Bojana Stožer
Zlatka Groznik
Goran Kolednik

Šolski časopis

Nataša Klis

projektno

Vrtnarski krožek

Bojana Stožer

torek, 13.55–14.40

Naravoslovni krožek

Eva Raušl

ponedeljek, 7.40–8.25

Foto krožek

Mira Harnik

projektno

Zgodovinski krožek

Almira Lipnik

projektno

Likovni krožek

Jožica Lešnik Švajger

vsak drugi četrtek

Gledališki krožek

Lili Kolarić

projektno
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8.–9.
5.–9.
5.–9.

Debatni krožek

Iris Strelec

Humanitarni krožek

Tatjana Walland

projektno

Prometni krožek

Marjana Cafuta

projektno

5.–9.

Pevski zbor

Mira Harnik

ponedeljek, 12.15–13.00
torek, 12.15–13.00
sreda, 13.05–13.50
petek, 7.40–8.25

6.–9.
5.–9.
5.–9.
5.–9.
5.–9.
6.–9.
6.–9.

Kolesarska delavnica

David Cuder

vsak drugi pon., 13.55–15.30

Kuharski krožek

Julijana Djaković

projektno

Planinski krožek

Miha Šošterič

torek, 14. 00–14.45

Radijski krožek

Valerija Domanjko

po dogovoru

ŠVZ – Zdrav življenjski slog

Goran Kolednik

v skladu z urnikom

Knjižničarski krožek

Lili Kolarić

ponedeljek, 13.05–13.50

Križem kražem

Bojana Stožer

projektno

Vesela šola

Bojana Stožer,
Lilijana Kolarić

projektno

4.–9.

vsak drugi pon., 13.55–15.30

ŠOLSKA TEKMOVANJA
Učenci bodo lahko sodelovali na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih
predmetnih področij. O pravočasnih prijavah jih bodo obvestili učitelji posameznih
predmetnih področij.

VARNOST V PROMETU
Učenci so prometno ogroženi, ko prihajajo v šolo in se vračajo iz nje. V šoli imamo za
večjo varnost učencev izdelan prometno-varnostni načrt, v katerem so predlagane in
natančno opisane najvarnejše šolske poti, pa tudi nevarne točke na njih. Učence z
njim seznanimo na razrednih urah, opise poti pa lahko najdete tudi na načrtu varnih
poti na šolski spletni strani.
Staršem svetujemo, da z otroki večkrat prehodijo njihovo najvarnejšo šolsko pot in jih
ob tem opozorijo na tiste dele, ki zahtevajo še posebno previdnost. Kasneje ni odveč
preveriti, če otrok dogovorjeno pot resnično uporablja.

NEKAJ NASVETOV ZA VARNO POT V ŠOLO
Učence 1. razredov mora na poti v šolo in domov nekdo spremljati. Pri slabi vidljivosti
in v mraku nosijo učenci kresničke/odsevnike, prvo- in drugošolci pa še rumene
rutice. Učenci hodijo po pločniku po notranji strani, če pločnika ni, pa ob skrajnem
levem robu cestišča. V skupini je potrebno hoditi v koloni. Na cesti se ne sme loviti in
prerivati! Cesto prečkamo na prehodu za pešce. Vedno se moramo ustaviti, pogledati
na levo, desno in ponovno na levo stran. Šele ko smo prepričani, da je prehod varen,
odločno prečkamo cesto. Kjer ni urejenega prehoda, prečkamo cesto zelo previdno
na preglednem delu.
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VARNOSTNI NAČRT
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IZVLEČEK IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
Podajamo vam nekaj pomembnejših pravil hišnega reda:

ŠOLSKI PROSTOR, za katerega velja hišni red, zajema šolsko zgradbo, prostor
pred glavnim vhodom s pripadajočo zelenico in nasadom, igrišče in travnik ob šolski
zgradbi ter pločnik.
PRIHODI V ŠOLO
Učenci pridejo v šolo skozi glavni vhod 10 minut pred začetkom pouka in se na
hodniku preobujejo v šolske copate. Vrhnja oblačila in čevlje odložijo v garderobe, ki
so pod nadzorom informatorke, dežurnih učencev ter dežurnih učiteljev. Učenci, ki
pridejo v šolo prej, počakajo do začetka pouka v jedilnici ali knjižnici.
POUK
Ob zvočnem signalu za začetek šolske ure morajo biti učenci na svojih mestih in
pripravljeni na pouk. Med vzgojno-izobraževalnim delom morata biti v razredu red in
disciplina, ki obsegata:

o
o
o
o
o
o

prisotnost na svojem mestu,
pripravo pripomočkov za pouk,
poslušanje razlage učitelja,
sodelovanje pri pouku,
dvigovanje rok pred govorjenjem,
pospravljanje za seboj po končanem delu.

Učenci morajo imeti mobilne telefonske aparate in predvajalnike med poukom varno
shranjene v garderobni omarici, mobilni telefoni morajo biti izklopljeni. Pri prvi kršitvi
tega sklepa se telefon odvzame in se shrani pri pomočnici ravnateljice. Telefon se
vrne staršem oz. skrbnikom učenca. Učencu, ki ponovno krši sklep, se izreče
prepoved nošenja telefona v šolo do konca šolskega leta. Učenci ne smejo nositi
pokrival. Brez dovoljenja učitelja učenci ne smejo zapustiti učilnice. Učenec, ki
zamudi k uri pouka brez tehtnega razloga, dobi neopravičeno uro. Učenec, ki
samovoljno zapusti razred, dobi neopravičeno uro in naslednji vzgojni ukrep.
Nediscipliniranega učenca lahko učitelj vpiše v zvezek opažanj. V skrajnem primeru
ga lahko iz učilnice napoti k svetovalni delavki ali vodstvu šole, ki z njim opravi
razgovor in sodeluje pri nadaljnjem reševanju problema.

ODHODI IZ RAZREDA
Učenec lahko razred zapusti:

o
o

če to dovoli učitelj,
če je učilnica pospravljena.
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ODHODI IZ ŠOLE
Učenec lahko zapusti šolo pred koncem pouka:

o
o

z dovolilnico, ki jo napiše razrednik,
v spremstvu staršev ali skrbnikov.

Po končanem pouku se učenci ne zadržujejo v šoli ali njeni okolici. Izjema so učenci,
ki se vozijo; do odhoda avtobusa počakajo v knjižnici.
NALOGE REDITELJA
Rediteljevo delo obsega naslednja opravila:

o
o
o

pred uro poskrbi, da je tabla čista in v dogovoru z učiteljem pripravi
pripomočke za pouk;
ob pričetku ure sporoči morebitno odsotnost učencev;
med odmori skrbi za red v učilnici.

UČENCI V ŠOLI
Za učence v šoli velja, da:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ne zamujajo k pouku;
se vedejo prijateljsko do sošolcev in spoštljivo do odraslih;
pozdravljajo in uporabljajo besede HVALA, PROSIM, OPROSTITE;
so v učilnici obuti v šolske copate, v telovadnici in na igrišču pa
uporabljajo primerne telovadne copate oz. obutev;
v telovadnico vstopajo v spremstvu učiteljev;
se med odmori, prostimi urami in po pouku ne smejo zadrževati v
garderobah;
se pred poukom, med prostimi urami in po pouku lahko zadržujejo
samo v knjižnici;
med poukom ne žvečijo žvečilnih gumijev, ne jedo ali pijejo;
ne uničujejo pohištva, učnih pripomočkov in toaletnega papirja ter
ne pišejo po stenah in pohištvu;
se med odmori ne zadržujejo pri dežurnih učencih;
so pozorni, da po nepotrebnem ne svetijo luči in ne teče voda.

STARŠI V ŠOLI
Za starše velja:

o
o
o
o

da prebirajo morebitna sporočila na oglasni deski;
da prebirajo spletno stran šole, kjer so objavljene informacije o delu
in življenju na šoli,
da se redno in sproti informirajo pri svojem otroku o dogodkih na
šoli, za katere učenci prinesejo pisna obvestila;
da izostanek od pouka učenca opravičijo pisno do pet dni, za
daljšo odsotnost od pouka pa je potrebno zdravniško opravičilo;
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o
o

da za izredno odsotnost od pouka zaprosijo pisno;
da lahko starši prvošolce pospremijo do razredov, ostali se
poslovijo pri dežurnih učencih.

V ŠOLI NI DOVOLJENO
V šoli je prepovedano:

o
o
o
o
o
o

kajenje in prinašanje cigaret;
uživanje ter prinašanje alkoholnih pijač;
uživanje in prinašanje mamil;
prinašanje pirotehničnih sredstev ter vžigalnikov;
preprodaja kakršnih koli stvari;
kakršno koli fizično, verbalno ali psihično nasilje nad učenci in
delavci šole.

SKRB ZA RED V ŠOLSKIH PROSTORIH IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
V učilnicah skrbita za red med odmori učenca reditelja, med poukom pa učitelj. Na
hodniku skrbijo za red med odmori dežurni učitelji in dežurna učenca, med poukom
pa dežurna učenca in informatorka. Vhodna vrata v šolske prostore so zaklenjena do
12.10, za kar sta zadolžena dežurna učenca in informatorka.
OBVESTILA
Obvestila objavlja vodstvo šole ali strokovni delavci za vse učence hkrati na začetku
ali tik pred koncem šolske ure po šolskem radiu. Nekatera obvestila dobijo učenci od
razrednika v pisni obliki, druga pa so objavljena na oglasnih deskah na hodnikih.
POSEBNA OPOZORILA
Za učence veljajo naslednja posebna opozorila:

o
o
o
o
o

učenci poravnajo materialno škodo, ki jo namerno povzročijo na
šolski opremi;
šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev (koles ali motornih
koles);
učenci naj v šolo ne prinašajo večjih količin denarja in drugih
dražjih predmetov, saj šola za te predmete ne odgovarja (mobilni
telefoni, MP3-ji, dragocen nakit, igrače …),
učenci lahko z dneva dejavnosti, ki se ne odvija na šoli, odidejo
samo v spremstvu staršev ali skrbnikov, sicer se vrnejo v šolo;
kot vzgojni ukrep se lahko uporabi tudi družbeno-koristno delo.

Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda si lahko v celoti ogledate na spletni strani šole,
v tiskani obliki pa v šolski knjižnici.
Hišni red šole bo sprejet na Svetu zavoda konec septembra in bo v celoti prav tako
dostopen na spletni strani šole oz. v šolski knjižnici.
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Kako postanem uspešnejši v šoli?
•
•
•
•
•
•
•

Redno obiskujem pouk.
V šolo prinašam šolske potrebščine.
Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago.
Zapišem si vse, kar učitelj narekuje in napiše na tablo.
Redno pišem domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov.
Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenikov.
Spat grem ob primerni uri, da sem naslednji dan spočit in pripravljen
za delo.

Kako se lotim učenja?
•
•
•
•
•

Pred učenjem si pripravim prostor, ki mora biti dovolj svetel in
primerne temperature.
Na delovni mizi pripravim vse, kar potrebujem za učenje
posameznega predmeta; druge stvari pospravim, da me ne motijo.
Vedno se učim v istem prostoru in ob istem času.
Med učenjem si vnaprej določim kratke odmore.
Pred učenjem nove snovi ponovim staro.

Učim se na naslednji način:
•
•
•
•
•

najprej pregledam snov in jo razdelim na manjše smiselne dele;
preberem in podčrtam najpomembnejše informacije;
obnovim, kar sem prebral;
snov ponavljam in utrjujem;
po vsaki učni uri ponovim predelano snov.

Strokovnjaki menijo, da se največ pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim
pred spanjem in naslednji dan.
Osnovni dogovori in pravila
Pravila, ki jih mora učenec upoštevati, so:
•
spoštovanje pravic drugih učencev in delavcev šole;
•
izpolnjevanje svoje učne obveze in drugih šolskih obveznosti;
•
redno in točno obiskovanje pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti;
•
skrb za lastno varnost in zdravje v šoli in izven nje ter upoštevanje osebne
integritete drugih učencev in delavcev šole;
•
spoštovanje pravil hišnega reda;
•
varovanje premoženja šole ter lastnine učencev in delavcev šole;
•
sodelovanje pri urejanju šole in šolske okolice in
•
odgovorno opravljanje nalog pri različnih oblikah dežurstva.
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Kje, razen v šoli, lahko učenci poiščejo pomoč?

Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše
Lavričeva 5, Maribor
tel. 251 26 81

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Šolske ambulante
Vošnjakova 4, Maribor
tel. 228 62 00

Pedopsihiatrični dispanzer
Vošnjakova 4, Maribor
tel. 228 63 54

TOM
Brezplačna telefonska linija,
namenjena otrokom in mladostnikom
tel. 080 1234

Center za sluh in govor
Vinarska 6, Maribor
tel. 228 53 40

Zveza prijateljev mladine Maribor
Razlagova 16, Maribor
tel. 238 07 70

Center za socialno delo Maribor
Dvorakova 5, Maribor
tel. 250 66 00
Trubarjeva 27, Maribor
tel. 252 72 71

Krizni center za mlade
Trubarjeva 27, Maribor
tel. 250 26 60

Splošna bolnišnica Maribor
Klinični oddelek za pediatrijo
Bolnišnična šola
tel. 321 21 11

Center za preprečevanje odvisnosti
Ljubljanska 4, Maribor
tel. 332 72 51

SOS
Telefon za žrtve nasilja
tel. 080 11 55

Rdeči križ OE Maribor
Partizanska 15, Maribor
tel. 234 40 16
http://www.rkmb-drustvo.si
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BELEŽKE
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OSNOVNA ŠOLA
TONETA ČUFARJA MARIBOR
Zrkovska cesta 67
2000 Maribor
PUBLIKACIJA
2010/2011
za učence in starše

Izdala: OŠ Toneta Čufarja Maribor
Izvedba: Foto Tone
Naklada: 500 izvodov
Izdano: september 2010

36

