UVODNO RAZMIŠLJANJE
»MIR-SVOBODA-SOČUTJE – brez mene ne gre!«
Pred vami je nova Publikacija, ki prinaša vsebine in organizacijo novega šolskega leta
2019–2020. Tako kot vsa leta do sedaj, šolsko leto pričenjamo s pomembnimi
vsebinami s področja državljanskih kompetenc, kamor sodijo vrednote miru, svobode,
sočutja, pravičnosti … v okviru projekta Pozdrav ptic miru. Temeljne vrednote lahko
pri mladih razvijamo le skupaj z vami.
Družina in šola sta najpomembnejši socialni skupnosti, v katerih otroci odraščajo,
se osebnostno oblikujejo, razvijajo temeljne vrednote, gradijo pozitivno samozavest,
se učijo spopadati s težavami, se učijo umetnosti življenja s seboj in drugimi.
Naučijo se, da si zelo pomemben kot posameznik – a boljši in žlahtnejši
postaneš le z drugimi. Naučijo se, da egoizem razjeda sočutnost in najeda
strpnost ter da altruizem /nesebičnost/ zagotavlja osebni mir, lepoto odnosa z
drugimi ter družbo srečnih in zadovoljnih ljudi.
Tudi v novem šolskem letu se bomo ob doseganju ciljev, ki izhajajo iz Učnih načrtov,
trudili pri učencih razvijati zmožnosti za ustvarjalno delovanje. V okviru državnega
razvojnega projekta POGUM bomo razvijali podjetnost in poudarjali digitalne
kompetence: zdrav odnos do IKT; etično ravnanje na socialnih omrežjih; raziskovanje
lastne osebnosti in poznavanje samega sebe; etično in trajnostno mišljenje ter aktivno
delovanje; sposobnost kritičnega spremljanja lastnega napredka – formativno
spremljanje; zmožnost uporabiti pridobljeno znanje in razvite spretnosti v vsakdanjem
življenju. Usmerjeni bomo v 4. Delorsov steber: UČIMO SE BITI.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi v okviru Razširjenega programa za področje
Gibanje in zdravje (RaP), ki bo učencem omogočal vključevanje v gibanje, ure s
področja zdravja in zdravega načina prehranjevanja, mediacije in reševanja sporov
… torej vse tisto, česar pri urah pouka učenci ne morejo razviti.
Intenzivno bomo nadaljevali z aktivnimi metodami učenja in gibanja – FIT
pedagogiko na obeh ravneh: pri učencih in učiteljih. FIT pedagogika temelji na
najnovejših spoznanjih nevroznanosti ter učenju. Učenci so ves čas zelo aktivni,
delovni, skoncentrirani, samostojni in so odgovorni za lastni napredek in rezultate – z
učiteljevo pomočjo. Učenci lahko dosežejo dobre učne rezultate le v primeru, da so
delovni, redoljubni, spoštujejo pravila in dogovore, so spoštljivi, sodelujoči, vljudni, ne
motijo pouka …
Tako bo naša vzgojna prednostna naloga tudi dosledno reagiranje na nasilno vedenje
posameznikov ali skupin, vzgoja za strpnost ter zagotavljanje varnega okolja v šoli in
na poti iz šole. Varno okolje, kjer ne kričimo, temveč se pogovarjamo.
ravnateljica Marijana Kolenko
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USTANOVITELJ ŠOLE
Osnovno šolo Lava je ustanovila Mestna občina Celje z Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Lava.
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ŠOLSKI OKOLIŠ
Osnovna šola Lava zajema učence Mestne občine Celje oziroma Mestne
četrti Lava, Ostrožno in Medlog.
Meje šolskega okoliša potekajo: severna meja se začenja pri potoku
Koprivnica in teče proti zahodu med naselji: Loče, Slatina v Rožni dolini,
Šmartno v Rožni dolini in Šentjungert na eni strani in naselji Dobrova,
Lokrovec in Gorica pri Šmartnem na drugi strani. Na zahodu poteka meja
po občinski meji med Občino Žalec in Mestno občino Celje po levem bregu
Ložnice do železniške proge. Južna meja se nadaljuje po progi do križišča
proge s Čopovo ulico. Vzhodna stran meje se nadaljuje po Čopovi ulici,
Cesti na Ostrožno do križišča z Gasilsko ulico in gre nato po Gasilski ulici do
nadvoza in naprej po cesti v naselje Lokrovec.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA
Šolski prostor, določen z aktom o ustanovitvi, je prostor v okviru katerega
šola prevzema odgovornost za učence. To so njene notranje in zunanje
površine:
 prostori za pouk,
 prostori za športno vzgojo,
 prostori za druge namene,
 površina okolice šole.
Po dogovoru z Mestno občino Celje in Glasbeno šolo Celje, se bo v šolskem
letu 2019/2020 v naših prostorih za pouk izvajal pouk glasbenih vsebin.
Učenci, ki obiskujejo Glasbeno šolo Celje, se bodo učili jazz petja, jazz
klavirja, jazz saksofona ter igrali na instrumente, kot so tuba, kitara, oboa,
klavir, sintetizator, kontrabas, trobenta in flavta.

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE
Ravnateljica: Marijana Kolenko
Pomočnica ravnateljice: Sanja Otto
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SVET ZAVODA
Svet zavoda je najvišji upravni organ šole, ki ga sestavlja enajst članov: trije
predstavniki Mestne občine Celje, trije predstavniki staršev in pet
predstavnikov delavcev zavoda. Svet zavoda sprejema program razvoja
šole, LND šole in poročila o njegovem uresničevanju, zaključna poročila o
delu šole, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami in obveznostmi delavcev
iz delovnega razmerja, imenuje in razrešuje ravnatelja ter opravlja še
druge z zakonom in aktom o ustanovitvi določene naloge. Članom sveta
zavoda štiriletni mandat poteče v juniju 2020, zato bomo pravočasno
izvedli postopek izvolitve novih predstavnikov.
SVET STARŠEV
Svet staršev je oblikovan za organizirano uresničevanje interesa staršev.
Vsak oddelek ima svojega predstavnika in njegovega namestnika, ki ga
izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev vodi na prvi seji
izvoljeni predsednik.
STROKOVNI ORGANI
Strokovni organi zavoda so:
- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbori,
- strokovni aktivi.

OSTALO
Razvojni timi za:
- vzgojni načrt,
- razvojni tim šole,
- projektno delo ter
- kolegij ravnateljice.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šola organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki
svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole, pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela ter poklicne orientacije.
Učence spremlja od vpisa v prvi razred do zaključka osnovnega šolanja in
vpisa v srednjo šolo.
Njena poglavitna naloga je svetovanje učencem, staršem in tudi učiteljem,
kadar se pri učencu pojavijo težave z učenjem, v socialnem prilagajanju ali
druge osebne težave.
V sodelovanju s sodelavci koordinira odkrivanje nadarjenih učencev in delo
z njimi.
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Posebna skrb je namenjena učencem s posebnimi potrebami in učencem
z učnimi težavami, za katere organiziramo učno pomoč prostovoljcev
(učencev, dijakov, zunanjih sodelavcev).
V sodelovanju z Dispanzerjem za šolske otroke in mladino vsako leto
poteka zdravstveno preventivni program v skladu z objavo o zdravstveno
preventivnih pregledih v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 19, 12. 3.
1998). Zdravstveno-vzgojna predavanja bodo potekala v okviru
sistematskih pregledov ter po dogovoru glede na aktualno problematiko
na šoli.
Področja dela šolske svetovalne službe so tudi skrb za vozače, za
subvencionirano prehrano, pomoč socialno ogroženim družinam …

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Prostor, kjer je zbranega največ znanja na šoli, je knjižnica. Člani tega
središča postanejo učenci ob vpisu na našo šolo. Učenci lahko v knjižnici
berejo, iščejo informacije, pišejo domače naloge, se družijo, poročajo za
bralno značko, si izposojajo knjige, berejo revije in se učijo. Vse to lahko
počnejo v času, ko je šolska knjižnica odprta za učence, in sicer vsak dan
od 7.30 do 8.00 in od 11.30 do 14.00.
Knjižnico odpiramo tudi staršem, ki si lahko izposodijo knjige o vzgoji ali
leposlovne knjige. Vabljeni!
BRALNA ZNAČKA
Bralna značka poteka pri nas toliko let, kolikor let obstaja šola. Knjižničarka
Metka Lesjak, mentorica bralne značke, učencem ob začetku šolskega leta
poda navodila za izbor knjig, ki so primerne njihovi starosti in o katerih
bodo poročali za bralno priznanje. Prvošolci morajo prebrati tri knjige, vsi
ostali učenci pa pet. Na oglasnih deskah sproti objavljamo sezname
učencev, ki so priznanje že osvojili. Razredniki so redno seznanjeni z
napredkom usvajanja bralnih priznanj posameznikov in razredne
skupnosti. Upamo, da je takšen način spremljanja branja spodbuda tudi za
tiste, ki sami niso dovolj motivirani.
Berimo veliki in mali!
BRALNA ZNAČKA ZA STARŠE
Menimo, da bomo z dobrimi zgledi učence lažje navdušili. Starši lahko
berejo, kar želijo, nato pa seznam prebranih knjig skupaj z mnenjem o
prebranem posredujejo do konca meseca marca na e-naslov knjižničarke,
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in tako pridobijo priznanje. Knjige so seveda na voljo tudi v šolski knjižnici.
Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani šole. Pridružite se
nam pri branju!
BRALNI PROJEKT
Na šoli se že več let aktivno ukvarjamo z izboljševanjem bralne pismenosti.
Ta prizadevanja smo združili v BRALNEM PROJEKTU. Glavni namen
projekta je:
 Izboljševanje bralnih sposobnosti učencev.
 Učenje učenja s pomočjo uporabe različnih BUS in branja z
razumevanjem pri vseh predmetih.
 Odpravljanje šibkih področij, razvidnih iz analiz NPZ (razumevanje
prebranega).
Za boljšo pismenost potekajo na šoli številne akcije:
 Bralna značka za starše – vsako leto se nam pridruži več staršev,
ki osvojijo to priznanje in s svojim delovanjem pripomorejo k
večjemu veselju do branja med učenci.
 Načrtna uporaba BUS – učitelji s seznanitvijo učencev z
različnimi bralnimi učnimi strategijami pripomorejo k večji
samostojnosti in učinkovitosti pri učenju.
 Delovanje učiteljev v smeri povečane uporabe Bloomove
taksonomije – s pravimi pristopi in vprašanji učitelji pri pouku
razvijajo pri učencih kritično mišljenje in aktivirajo višje miselne
procese, ki jih bodo potrebovali v kasnejših obdobjih svojega
življenja.
 Mesec kulture – v mesecu februarju na šoli potekajo številne
aktivnosti, ki dodatno spodbujajo učence k branju. Tako imamo
javno branje poezije, izdelovanje in oblikovanje lastnih knjig,
glasbene nastope naših glasbenikov, knjižno tržnico, obiske
šolske knjižnice …
 Navodila za delo – učitelji smo poseben poudarek namenili tudi
dajanju navodil. S pravimi navodili učence učimo poslušati in jih
navajati k delu, s tem pa jih navajamo na večjo samostojnost in
odgovornost.
 Povečana aktivnost učencev – z zanimivimi učnimi metodami
poskušamo poskrbeti, da so učenci pri urah pouka čim bolj
aktivni in produktivni.
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IZOBRAŽEVALNI KOTIČEK V ZBORNICI
V šolski zbornici smo pripravili IZOBRAŽEVALNI KOTIČEK za strokovne
delavce šole. V njem vsi strokovni delavci lahko najdejo informacije o
možnostih za lastno izobraževanje, podatke o izobraževanjih, ki so se jih
udeležili sodelavci in ponudbe projektov (občinskih, regijskih, državnih in
mednarodnih) za šole. Več znam, več veljam!
UČBENIŠKI SKLAD
V šoli učencem izposojamo veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega
sklada. Tudi za letošnje šolsko leto je Ministrstvo za šolstvo in šport
omogočilo brezplačno izposojo učbenikov za vse učence. Letošnja novost
je, da dobijo učenci 1. in 2. razredov brezplačne delovne zvezke.
Učenci so dolžni učbenike vrniti nepoškodovane, zato jih naj na začetku
šolskega leta skrbno ovijejo. V učbenik se takrat tudi podpišejo v tabelo, ki
je natisnjena na začetku učbenika. Seznami potrebnega gradiva za tekoče
šolsko leto so objavljeni na spletni strani šolske knjižnice.
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GOVORILNE URE
Stalni stiki med starši in šolo so izredno pomembni za uspešno delo
vsakega otroka. Razredniki bodo na prvih roditeljskih sestankih oblikovali
plan roditeljskih sestankov do konca šolskega leta.
Na pogovore z učitelji ste vabljeni v času tedenskih dopoldanskih
govorilnih ur.
Skupne govorilne ure bodo vsak prvi torek, in sicer:
 za razredno stopnjo od 16. do 17. ure,
 za predmetno stopnjo od 17. do 18. ure, po potrebi tudi dlje.
Po predvidenem času se je možno predhodno dogovoriti s posameznimi
učitelji, če zato obstajajo razlogi. Skupnih govorilnih ur ne bo v mesecu
septembru, v juniju pa jih ne bo za učence devetih razredov.
Želimo, da redno spremljate delo in razvoj vaših otrok ter da odgovorno
prihajate na govorilne ure, tudi če učenci nimajo učnih težav.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa.
V primeru, da izostane, morajo starši razrednika čim prej, najkasneje v
dveh dneh, obvestiti o izostanku učenca, najkasneje v petih dneh pa
morajo razredniku ustno ali pisno sporočiti vzrok izostanka od pouka. V
nasprotnem primeru se izostanek šteje kot neopravičena odsotnost od
pouka. Staršem ni potrebno sporočiti vzroka izostanka učenca le v
primeru, kadar učenčev izostanek, ki lahko traja strnjeno ali v več delih
največ pet dni v letu, vnaprej napovejo razredniku.
Opravičevanje odsotnosti otrok starše obvezuje tudi odgovornost in
zakonodaja. Starši ste zavezani k verodostojnosti opravičil, saj s tem
izkazujete moralo in resnicoljubnost.
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VLOGA STARŠEV IN ODGOVORNO RAVNANJE
iz Zakona o osnovni šoli (ZoŠ)
50. Člen
(obiskovanje pouka)
Učenec ima pravico in dolžnost 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.
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.
102. Člen
(globa za prekrške za starše)
Z globo od 500 do 1000 eurov se za prekršek kaznuje starše, če:
 ne vpišejo otroka v osnovno šolo v skladu s 45. členom tega
zakona;
 njihov otrok ne obiskuje pouka in drugih dejavnosti v okviru
obveznega programa osnovne šole iz neopravičljivih razlogov
(50. člen tega zakona);
 izobraževanje njihovega otroka na domu ne poteka v skladu z
89., 90. in 91. členom tega zakona, če gre za razloge na strani
staršev.
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
Dispanzer za šolske otroke in mladino:


sistematski zdravstveni pregledi



zdravstvena vzgoja – koordinatorka:
Albina Preložnik, viš. med. sestra



zdravnica šole: Anita Jagrič Friškovec, dr. med., spec. šol. med

Mladinsko zobozdravstvo:


sistematski zdravstveni pregledi



odgovorna zobozdravnica: še ni znano
Učenci OŠ Lava bodo v tem času koristili zobozdravstvene storitve
pri drugih zobozdravnikih za šolsko mladino.

GDPR
Od 25. maja 2018 v vseh državah članicah Evropske unije enotno velja
evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General
Data Protection Regulation), katere namen je zagotavljanje kvalitetnega
varstva osebnih podatkov. Ta uredba vse organizacije zavezuje k ustreznim
postopkom za pridobivanje osebnih privolitev za obdelavo osebnih
podatkov.
Osnovna šola Lava obdeluje osebne podatke učencev in staršev oziroma
skrbnikov, v skladu s 95. členom Zakona o osnovni šoli (ZOsn) zgolj za
namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje
njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šole.
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn ter za obdelavo
nekaterih osebnih podatkov, za katere ZOsn to izrecno določa,
potrebujemo tudi vašo pisno privolitev, zato bomo ob začetku šolskega
leta zbrali soglasja staršev oziroma skrbnikov za vse učence, saj se izjava
podpiše za vsako šolsko leto posebej.
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Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke
obdelovali zgolj v okviru danih privolitev, ki pa jih lahko kadarkoli
prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole.

ZAPOSLENI - GOVORILNE URE
RAZREDNA STOPNJA
Ime in priimek

Področje dela

Govorilna ura

Prostor

Vesna Lupše

razredničarka 1. A

SRE, 5. ura

kabinet 1. razreda

Jasmina Vidmar

razredničarka 1. B

TOR, 5. ura

kabinet 1. razreda

Alenka Žerovnik

SRE, 5. ura

kabinet 1. razreda

TOR, 5. ura

kabinet 1. razreda

Mateja Čatar

druga strokovna
delavka v 1. A, OPB 6
druga strokovna
delavka v 1. B , OPB 7
razredničarka 2. A

TOR, 7.00

učilnica 2. A

Bojana Šergan

razredničarka 2. B

ČET, 2. ura

govorilnica

Nevenka Ozebek

razredničarka 2. C

TOR, 3. ura

kabinet 1. razreda

Natalija Košir

razredničarka 3. A

TOR, 7.30

učilnica 3. A

Ksenija Senegačnik

razredničarka 3. B

PON, 4. ura

govorilnica

Polona Hrovat

razredničarka 4. A

SRE, 3. ura

govorilnica

Nataša Anderlič

razredničarka 4. B

ČET, 4. ura

govorilnica

Sara Plahuta
(nadomeščanje N.
Andrelič)
Andreja Baš

razredničarka 4. B

ČET, 4. ura

govorilnica

razredničarka 5. A

PON, 2. ura

govorilnica

Tjaša Ocvirk

razredničarka 5. B

SRE, 2. ura

sončna učilnica

Sanja Golob

OPB 1

po dogovoru

kabinet 1. razreda

Andreja Golouh

OPB 2

po dogovoru

kabinet 1. razreda

Marjeta Martinšek

OPB 3

po dogovoru

kabinet 1. razreda

Aleksander Špec

OPB 4

po dogovoru

kabinet 1.razreda

Sanja Otto

OPB 5

PON, 2. ura

Katarina Zdolšek

angleščina na razredni
stopnji

ČET, 7.15 ali
po dogovoru

pisarna pomočnice
ravnateljice
govorilnica

Brigita Gaberšek
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PREDMETNA STOPNJA
Ime in priimek

Področje dela

Govorilna ura

Učilnica/Kabinet

Janja Rozman

SRE, 2. ura

govorilnica

ČET, 3. ura

govorilnica

TOR, 2. ura

govorilnica

PON, 1. ura

mavrični brlog

ČET, 1. ura

učilnica SL 2

PON, 4. ura

govorilnica

ČET, 5. ura

sončna učilnica

SRE, 3. ura

ustvarjalni brlog

ČET, 4. ura

govorilnica

Tjaša Godunc

razredničarka 6. a,
TJA
razredničarka 6. b,
BIO, GOS, NAR
razredničarka 6. c,
GUM, OPB, MPZ,
OPZ
razredničarka 7. a,
SLO
razredničarka 7. b,
SLO
razrednik 8. a, KEM,
BIO, NAR
razredničarka 8. B,
SLO, OPB 6
razrednik, 9. a, LUM,
IP LS
razredničarka 9. b,
MAT
GEO, TJA

TOR, 6. ura

govorilnica

Polona Gracer

DKE, IP TJN, NIP TJN

ČET, 4. ura

računalniški kabinet

Jerneja Jovan

MAT, OPB 5

PON, 5. ura

govorilnica

Benjamin Karner

TIT

SRE, 3. ura

učilnica TIT

Marko Kopriva

ŠPO

ČET, 4. ura

zbornica

Igor Krstič

ŠPO

ČET, 4. ura

zbornica

Dušanka Ratajc

ZGO, GEO

PET, 4. ura

govorilnica

Neja Tkalec

FIZ, MAT

ČET, 5. ura

fizika

Aleš Videnšek

MAT, IP UBE, IP
MME, IP ROM, ROID

PON, 2. ura

naravoslovni kabinet

Ksenija Koštomaj
Lidija Štimulak

Nina Senica
Gabrijela Lavrinc
Bojan Poznič
Tanja Stermecki
Urh Kodre
Vanja Ocvirk Karner
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OSTALI DELAVCI
Hišnik: Boštjan Dobovičnik
Kuharice: Simona Esih, Katja Skerbiš, Dragica Kranjčan, Vanja Šelih
Kuhinjska pomočnica: Jolanda Cmok
Snažilke: Dragica Keser, Mirsada Brković, Anica Maček, Simona Brili,
Mihaela Cvek (nadomešča Elmedina Ljutić)
Svetovalna delavka: Veronika Radjenović (nadomešča Nataša Esih)
Specialna pedagoginja: Nada Šarenac Jarc
Socialni pedagog: Nataša Hauzer
Psihologinja: Linda Marin
Logopedinja: Tanita Pražen

13

ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA
Predmetna stopnja

Razredna stopnja
JV

6.00–8.00

0. ura

7.30–7.55

zajtrk

7.15

1. ura

8.00–8.45

1. ura

8.00–8.45

2. ura

8.50–9.35

malica

8.45–9.05

malica

9.35–9.55

2. ura

9.05–9.50

3. ura

9.55–10.40

3. ura

10.10–10.55

4. ura

11.00–11.45

4. ura

11.00–11.45

5. ura

11.50–12.35

5. ura

11.50–12.35

6. ura

12.40–13.25

6. ura

12.40–13.25

7. ura

13.40–14.25

8. ura

14.30–15.15

OPB
5. ura

11.45–12.35

6. ura

12.35–13.25

7. ura

13.25–14.15

8. ura

14.15–15.05

9. ura

15.05–15.55

10. ura

15.55–16.30
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PREDMETNIK Z LETNIM FONDOM UR
Razredna stopnja
RAZRED
PREDMETI

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

52,5

2

70

1
,
5
3

5

175

4

140

3

105

3

105

Družba
Spoznavanje
okolja
Matematika

3

105

3

105

3

105

4

140

4

140

5

175

Naravoslovje in
tehnika
Angleščina
Šport

3

105

2

70

2

70

2

70

2

70

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

2/1

70/35

Gospodinjstvo
Neobvezni
izbirni predmeti
Kulturni dnevi
Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi

105

4

4

4

1

35

2
/
1

70/
35

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Tednov pouka

35

35

35

35

35

Za učence 4. in 5. razreda bomo kot neobvezni izbirni predmet izvajali
nemščino (2 PU na teden), tehniko (1 PU na teden) in šport (1 PU na
teden).
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Predmetna stopnja
PREDMETI
Slovenščina

6. r.
T
5

L
175

7. r.
T
4

L
140

8. r.
T
3,5

L
122,5

9. r.
T
4,5

L
144

Angleščina

4

140

4

140

3

105

3

96

Likovna umetnost

1

35

1

35

1

35

1

32

Glasbena
umetnost
Geografija

1

35

1

35

1

35

1

32

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

1

35

1

35

3

105

Biologija

1,5

52,5

2

64

Kemija

2

70

2

64

Fizika

2

70

2

64

Drž. in dom.
vzgoja ter etika
Naravoslovje

2

70

Tehnika in
tehnologija
Matematika

2

70

1

35

1

35

4

140

4

140

4

140

4

128

Gospodinjstvo

1,5

52,5

Šport

3

105

2

70

2

70

2

64

Neobvezni izbirni
predmeti
Kulturni dnevi

2/
1
3

70/
35

Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi

3

Izbirni predmeti

2;3

2;3

2;3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

Tednov pouka

35

35

35

32

Za učence 6. razreda bomo kot neobvezni izbirni predmet izvajali
nemščino (2 PU na teden) in šport (1 PU na teden).
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ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20
Pouk za vse učence traja od 2. 9. 2019 do vključno 24. 6. 2020, učenci 9.
razreda zaključijo pouk 15. 6. 2020.
Šolsko leto se deli na 2 ocenjevalni obdobji:
I . ocenjevalno obdobje:

2. 9. 2019–31. 1. 2020

II. ocenjevalno obdobje:

1. 2. 2020–24. 6. 2020

Zaključek 2. ocenjevalnega

15. 6. 2020

obdobja za učence 9. razreda
Zaključek 2. ocenjevalnega

24. 6. 2020

obdobja za učence 1. – 8. razreda

Počitnice, dogodki na šoli in pouka prosti dnevi (vključeni so prazniki):


jesenske počitnice

28. 10. 2019–1. 11. 2019



novoletne počitnice

25. 12. 2019–2. 1. 2020



zimske počitnice

24. 2. 2020–28. 2. 2020



delovna sobota »Pozdrav ptic miru«



delovna sobota za 5. razred, možnost pridružitve 1. in 2. razreda 4. 4. 2020



prost dan bomo koristili



učenci, ki bodo v šoli 4. 4. 2020, bodo prost dan koristili po dogovoru



dan reformacije



dan spomina na mrtve



božič

25. 12. 2019



proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

24. 12. 2019



dan samostojnosti in enotnosti

26. 12. 2019



novo leto



pouka prost dan

3. 1. 2020



proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

7. 2. 2020

21. 9. 2019

10. 4. 2020

31. 10. 2019
1. 11. 2019

1. 1. in 2. 1. 2020
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slovenski kulturni praznik



informativna dneva v srednjih šolah



pust

25. 2. 2020



velikonočni ponedeljek

13. 4. 2020



dan upora proti okupatorju

27. 4. 2020



prvomajske počitnice



praznik dela



pouk in proslava pred dnevom državnosti

24. 6. 2020

dan državnosti

25. 6. 2020




poletne počitnice

8. 2. 2020
14. 2. 2020 in 15. 2. 2020

27. 4. 2020–2. 5. 2020
1. 5. in 2. 5. 2020

26. 6. 2020–31. 8. 2020

Zadnji dan pouka:


za učence 9. razreda

15. 6. 2020



za učence 1.–8. razreda

24. 6. 2020

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite:


za učence 9. razredov (1. rok)



za učence 1. – 8. razreda (1. rok)

26. 6. 2020 – 9. 7. 2020



učence 1. – 9. razreda (2. rok)

18. 8. 2020 – 31. 8. 2020

16. 6.2020 – 29. 6. 2020

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:


učence 9. razredov (1. rok)

4. 5. 2020 – 15. 6. 2020



za učence 1. – 8. razreda (1. rok)

4. 5. 2020 – 24. 6. 2020



za učence 1. – 9. razreda (2. rok)

18. 8. 2020 – 31. 8. 2020

Nacionalno preverjanje znanja:


6. razred



9. razred

5. 5. 2020 – SLO
7. 5. 2020 – MAT
11. 5. 2020 – TJA
5. 5. 2020 – SLO
7. 5. 2020 – MAT
11. 5. 2020 – ZGO
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V skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju in v skladu z LDN
šole smo razporedili dve delovni soboti: prva 21. 9. 2019 – prost dan bomo koristili
v petek, 10. 4. 2020, druga delovna sobota bo 4. 4. 2020 za učence 5. razreda, z
možnost pridružitve 1. in 2. razredov – prost dan bodo učenci koristi po dogovoru.

MANJŠE UČNE SKUPINE
Pouk v manjših učnih skupinah bomo izvajali v skladu s 40. členom Zakona
o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06) v povezavi z 64. členom ZUJF (Ur. l. RS,
št. 40/12):
• V 8. in 9. razredu so učenci razporejeni v tri manjše učne skupine
pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST

IME IN PRIIMEK

URA

LIKOVNI KROŽEK, 6. R

URH KODRE

SRE, 7. ura

ŠAHOVSKI KROŽEK

BENJAMIN KARNER

ČET, 7. ura

FILMSKI KROŽEK,

URH KODRE

po dogovoru

ŠOLSKI ČASOPIS

ANDREJA GOLOUH

po dogovoru

PROSTOVOLJSTVO, 7.-9. R

POLONA GRACER

po dogovoru

DEBATNI KLUB, 6.-9. R

JANJA ROZMAN

po dogovoru

ULIČNO GLEDALIŠČE,

NINA SENICA

PREDMETNA STOPNJA

DRAMSKI KROŽEK

JASMINA VIDMAR

PLANINSKI KROŽEK RS

NATAŠA ANDERLIČ

SRE, 6. ura oziroma
po dogovoru
SRE, 6. ura oziroma
po dogovoru
po dogovoru

PLANINSKI KROŽEK PS

IGOR KRSTIČ

po dogovoru

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

METKA LESJAK

FOTO KROŽEK

ALEKSANDER ŠPEC

TOR, 6. ura oziroma
po dogovoru
ČET, 15.15 ali SOB

SUŠ IN OTROŠKI
PARLAMENT
PROTEUS - TEKMOVANJE

BOJAN POZNIČ

PON, 7.30

KSENIJA KOŠTOMAJ

SRE, 6. ura

UPI KROŽEK

BRIGITA GABERŠEK

SRE, 5. ura

DENAR IN MLADI

VANJA
OCVIRK-KARNER
LIDIJA ŠTIMULAK

po dogovoru

ALENKA ŽEROVNIK

TOR, 6. ura

TURISTIČNI KROŽEK, 6.–9. R

POLONA HROVAT

po dogovoru

PRVOŠOLCI POJEJO

SANJA GOLOB

po dogovoru

RDEČI KRIŽ

NEVENKA OZEBEK

po dogovoru

LOGIKA

VANJA
OCVIRK-KARNER
KSENIJA KOŠTOMAJ

po dogovoru, 6. uro
do 19. 10.
po dogovoru

BOJAN POZNIČ

PON, 7. uro
oktober–januar

ALEŠ VIDENŠEK

po dogovoru

7.-9. R

INŠTRUMENTALNI
KROŽEK, 5.–9. R
VESELA ŠOLA

ZLATA KUHALNICA
EKSPERIMENTALNI
KROŽEK – TEKMOVANJE
KRESNIČKA, 6. IN 7. R
RAČUNALNIŠKI KROŽEK OSNOVNI

TOR, 8. ura
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RAČUNALNIŠKI KROŽEK –
NADALJEVALNI
PLESNE VAJE, 1.–3. R
(PLAČLJIVO, NADSTANDARDNI PROGRAM)

PLESNE VAJE, 4.–6. R
(PLAČLJIVO, NADSTANDARDNI PROGRAM)

KAMIŠIBAJ – ZGODBA OB
SLIKI
FIZIKALNI KROŽEK

ALEŠ VIDENŠEK

po dogovoru

KSENIJA
SENEGAČNIK
KSENIJA
SENEGAČNIK
TANJA STERMECKI

PON, 7. ura
TOR, 7. ura

NEJA TKALEC

SRE, 8. ura oziroma
po dogovoru
po dogovoru

TISKARSKI ŠKRAT

TJAŠA OCVIRK

TOR, 7. ura

LUTKE OŽIVIJO

KATARINA ZDOLŠEK

BRANJE V VRTCU, 2.–3. R

VESNA LUPŠE

SRE, 6. ura oziroma
po dogovoru
po dogovoru

ŠIVALNICA

JERNEJA JOVAN

PON, 7. ura

BOJ MED ŠTIRIMI OGNJI

SRE, 15.05

ŠPORTNI KROŽEK 1

MARJETA
MARTINŠEK
IGOR KRSTIČ

ŠPORTNI KROŽEK 2

MARKO KOPRIVA

ČET, 7. ura

GIBANJE V PLESU – TAKO
SMO PLESALI MI
(FOLKLORA)
GASILSKI KROŽEK, 1.–3. R

BOJANA ŠERGAN

SRE, 6. ura

POLONA HROVAT

SRE, 13.15–14.00

KOLESARSKI KROŽEK

BENJAMIN KARNER

po dogovoru

VRTIČKARJI

ANDREJA BAŠ

TOR, 6. ura

DIABETES, PRVA POMOČ

BOJAN POZNIČ

ČET, 7. in 8. ura

KONSTRUKCIJSKI
KROŽEK
MODELARSKI KROŽEK

BENJAMIN KARNER

TOR, 7. ura

BENJAMIN KARNER

PON, 7. ura

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

LIDIJA ŠTIMULAK

PON. IN PET. 6. ura

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

LIDIJA ŠTIMULAK

SRE. IN PET., 7. in
8. ura

ČET, 7., 8.ura
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Razširjeni program (RaP)
DEJAVNOST

IME IN PRIIMEK

URA IN PROSTOR

MIGEC

TJAŠA OCVIRK

SRE, 7.30–7.55, učilnica 5. B

ŠPORTNE IGRE

ANDREJA BAŠ

SRE, 7. ura

GUD VAJB (MEDIACIJA)

TANJA
STERMECKI
NATALIJA KOŠIR

ČET, 7. ura, sončna učilnica
PET, 5. ura, mavrični brlog
gospodinjska učilnica

KSENIJA
KOŠTOMAJ
IGOR KRSTIČ

gospodinjska učilnica

KSENIJA
SENEGAČNIK
MARKO KOPRIVA

TOR, 8. ura, telovadnica

MIZICA POGRNI SE
MIZICA POGRNI SE
KOREKTIVNA
GIMNASTIKA
V PLESNEM VRTINCU
GIBANJE ZA BOLJŠO
GIBALNO UČINKOVITOST,
KOREKTIVNA VADBA

SRE in PET, 7.30, telovadnica

SRE, 7. ura, telovadnica
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IZBIRNI PREDMETI
Naši učenci sedmega, osmega in devetega razreda devetletke so za
šolsko leto 2019/20 izbrali in se vključili v naslednje izbirne predmete:
Izbirni predmet

Razred

Izvajalec

Št. ur na teden

Likovno snovanje I

7.

Urh Kodre

1

Likovno snovanje II

8.

Urh Kodre

1

Likovno snovanje III

9.

Urh Kodre

1

Šport za sprostitev

7.

Marko Kopriva

1

Sodobna priprava
hrane
Nemščina I

7.

Ksenija Koštomaj

1

7.

Polona Gracer

2

Nemščina II

8.

Polona Gracer

2

Organizmi v naravi in
umetnem okolju
Računalniška omrežja

7., 9.

Bojan Poznič

1

8., 9.

Aleš Videnšek

1

Šahovske osnove

7., 8.

Benjamin Karner

1

Kemija v okolju

8., 9.

Bojan Poznič

1

Urejanje besedil

7., 8., 9.

Aleš Videnšek

1

8., 9.

Aleš Videnšek

1

Izbrani šport: odbojka

8.

Marko Kopriva

1

Izbrani šport:
nogomet
Šport za zdravje

8.

Igor Krstič

1

9.

Igor Krstič

1

Multimedija
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu z Zakonom o osnovni šoli bomo v šolskem letu 2019/2020 za
učence 4., 5., in 6. razredov izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov.
Učenci 4., 5., in 6. razredov so izmed ponujenih neobveznih izbirnih
predmetov lahko izbrali pouk drugega tujega jezika – nemščina (2 uri
tedensko) ali šport (1 uro tedensko) ali tehniko (1 uro tedensko).
Poučevanje angleščine kot neobveznega izbirnega predmeta se bo izvajalo
za učence od 1. razreda dalje.
Učenci so se k pouku neobveznih izbirnih predmetov vključili prostovoljno,
obiskujejo pa jih do konca šolskega leta. Znanje iz teh predmetov se
ocenjuje v razredih, kjer se že ocenjuje z ocenami.

RAZŠIRJEN PROGRAM ŠOLE
Razširjen program, ki ga ponuja šola, je za vključene učence OBVEZEN, saj
je to program, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport. Program sta
potrdila tudi Svet staršev in Svet zavoda v okviru LN šole.
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo pri posameznih predmetih še
poglobiti in razširiti svoje znanje. Pripravljajo se na tekmovanja in različne
natečaje. Urnik posameznega dodatnega pouka bo učencem posredovan
septembra.
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo za doseganje temeljnih
učnih ciljev dopolnilno pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.
Urniku posameznega dopolnilnega pouka bo učencem posredovan
septembra.
NADARJENI UČENCI
Kot vsako leto bomo tudi letos izvedli postopek odkrivanja nadarjenih
učencev v 4. razredih, v postopek testiranja lahko vključimo tudi učence
višjih razredov. Za vse že evidentirane nadarjene učence od 5. do 9.
razreda pa bomo pripravili programe dela, ki jih izvajamo v okviru
predmetov in drugih dejavnost, kot so dodatni pouk, raziskovalna
dejavnost, različni natečaji in razpisi tako, da bodo lahko razvijali svoje
sposobnosti.
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JUTRANJE VARSTVO
Program je namenjen učencem prvega razreda in se izvaja vsak šolski dan
od 6.00 do 7.45. V času jutranjega varstva se učenci počasi pripravljajo na
šolsko delo (pogovori, igre, pravljice …). Ob 7.15 imajo možnost zajtrkovati,
če so se starši tako odločili.
Učencem ostalih razredov izjemoma odobrimo tudi jutranje varstvo v avli
šole, če starši podajo utemeljeno pisno vlogo.

PODALJŠANO BIVANJE
Šola ima 8 oddelkov podaljšanega bivanja, v katere se po koncu pouka
vključujejo učenci razredne stopnje (od 1. do 5. razreda), ki pod
pedagoškim vodenjem učiteljev opravijo obveznosti iz dopoldanskega
šolskega dela.
RaP
Naša šola se je z lanskim šolskim letom vključila v projekt razširjenega
programa (RaP). Izvajamo zgolj tretjino slednjega, in sicer sklop Gibanje in
zdravje, v okviru katerega bomo učencem ponudili vsebine, ki lahko
pripomorejo k boljšemu počutju in predvsem bolj zdravemu načinu
življenja. Dejavnosti bodo potekale pred in po pouku ter med rekreativnim
odmorom.

DRUGE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
Individualno in skupinsko pomoč učencem nudita na šoli mobilna
specialna pedagoginja, logopedinja in drugi strokovni delavci, ki ob
sodelovanju s šolsko svetovalno službo, razredniki, učitelji in starši izvajajo
delo po posebnem programu. Učencem predmetne stopnje pomagajo pri
učenju tudi prostovoljci.
TEKMOVANJA V ZNANJU
Tudi letos bodo lahko učenci sodelovali na različnih tekmovanjih iz znanja
na posameznih predmetnih področjih:
 vesele šole 4.–6. r.
 matematike – Računanje je igra: 1.–4. r.
 matematike – Kenguru in Vegovo priznanje: 1.–4. r.
 matematike – Vegovo priznanje: 5.–9. r.

25




















logika: 6.–9. r.
fizike – Stefanovo priznanje: 8.–9. r.
kemije – Pregljevo priznanje: 8.–9. r.
biologije – Proteus, Diabetes: 6.–9. r.
slovenščine – Cankarjevo priznanje: 4.–9. r.
zgodovine: 8. in 9. r.
angleščine: 9. r.
angleške bralne značke: 4.–9. r.
bralne značke: 1.–9. r.
mladih tehnikov: 5.–9. r.
raziskovalnih nalog: 5.–9. r.
debatnih turnirjev: 6.–9. r.
fotografskih natečajev: 6.–9. r.
likovnih in literarnih natečajev: 1.–9. r.
športnih tekmovanj,
zlate kuhalnice
plesnega festivala
Kaj veš o prometu?

DRUGE DEJAVNOSTI
 preventivni program Čisti zobje – zdravi zobje
 tečaj drsanja v 1. in 2. r.
 plavalni tečaj v 1. in 3. r.
 kolesarski izpit v 5. r.
 plesni tečaj za 9. razreda – valeta
 plezalna šola
 košarkarska šola, nogometna šola, rokometna šola, judo …
RAZISKOVALNO DELO
Kot vsako leto bomo tudi letos učence usmerjali in spodbujali k
raziskovalnemu delu, in tako sodelovali v projektu MLADI ZA
NAPREDEK CELJA, ki ga v sklopu MOC vodi Oddelek za družbene
dejavnosti in bo letos potekal že 42. leto. Učenci – raziskovalci svoje delo
najprej predstavijo našim učencem, v mesecu aprilu pa jih predstavijo tudi
strokovnim komisijam. Naloge, ki dosežejo prvo mesto v skupini ali pa so
iz deficitarnih področij, se udeležijo državnega srečanja v Murski Soboti v
mesecu maju. Mestna občina Celje vse raziskovalce, ki se s svojim delom
uvrstijo v 1. skupino, nagradi z enodnevnim izletom. V lanskem šolskem
letu smo oddali tri naloge, od tega sta se dve uvrstili v prvo, najvišjo
skupino.
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ŠOLSKI PARLAMENT IN SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Te so temeljna
oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčnih skupnosti
od 4. do 9. razreda volijo najmanj dva predstavnika oddelka v skupnost
učencev šole (SUŠ).
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga
učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Otroci so s tajnim glasovanjem
na državnem otroškem parlamentu v Ljubljani za temo 30. nacionalnega
otroškega parlamenta izbrali "Moja poklicna prihodnost".
ŠOLA V NARAVI
Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali del pouka v naravi, kar je ena
najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Učenci imajo
možnost uveljavljati subvencijo samo za eno šolo v naravi v času šolanja.
Prednost ima plavanje. Vloge oddajo v začetku septembra svetovalni
delavki. V soglasju s starši načrtujemo naslednje šole v naravi:
Razred
4. razredi

Lokacija
Baška

5. razredi

CŠOD Štrk

6. razredi

Dom na Arehu

7. razredi

Dom Breženka

Vsebina
Poletna šola v naravi s
tečajem plavanja
Naravoslovno-športna
šola v naravi
Zimska šola v naravi s
tečajem smučanja
Naravoslovni teden v
naravi

Datum
2. 9.–6. 9.
2019
17. 2.–21. 2.
2020
9. 3.–12. 3.
2020
10. 12.– 14. 12.
2019
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DEJAVNOSTI RAZREDOV
1. RAZRED
Dejavnost

Tema

Čas

KULTURNI DAN

1. šolski dan

september

8 krogov odličnosti

oktober

Gledališka predstava

februar

NARAVOSLOVNI
DAN

ŠPORTNI
DAN

TEHNIŠKI DAN

EKSKURZIJA

Knjiga mene briga

marec

Skrb za zdravje

oktober

Eko dan

april

Travnik

maj

Zaključek drsalnega tečaja

po dogovoru

Igre na snegu

februar

Plesni športni dan

januar

Atletika

april/maj

Pohod v naravo

april

Ptice miru

september

Novoletni bazar

december

Evropska vas

oktober

Živalski vrt

junij

2. RAZRED
Dejavnost
KULTURNI DAN

NARAVOSLOVNI
DAN

Tema

Čas

8 krogov odličnosti

oktober

Gledališka predstava

februar

Knjiga mene briga

marec

Kulturna prireditev

februar

Eko dan

april

Gozd

oktober

Skrb za zdravje

oktober
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ŠPORTNI DAN

TEHNIŠKI DAN

EKSKURZIJA

Zaključek drsalnega tečaja

po dogovoru

Zimski športni dan

po dogovoru

Plesni športni dan

januar

Atletika

april/maj

Pohod v naravo

maj

Ptice miru

september

Novoletni bazar

december

Evropska vas

oktober

Obisk turistične kmetije
Razgoršek

junij

3. RAZRED
Dejavnost

KULTURNI DAN

NARAVOSLOVNI
DAN

ŠPORTNI
DAN

TEHNIŠKI DAN

EKSKURZIJA

Tema

Čas

8 krogov odličnosti

oktober

Gledališka predstava

februar

Knjiga mene briga

marec

Glasbeno-plesni dan

februar

Skrb za zdravje

oktober

Eko dan

april

Hermanov brlog

oktober

Zaključek plavalnega tečaja

po dogovoru

Pohod v naravo

september

Pohod

april

Plesni športni dan

januar

Atletika

april/maj

Ptice miru

september

Novoletni bazar

december

Izzivi od ideje do izdelka

oktober

Vače

junij
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4. RAZRED
Dejavnost

Tema

Čas

KULTURNI DAN

8 krogov odličnosti

oktober

Gledališka predstava

februar

Knjiga mene briga

marec

Skrb za zdravje

oktober

Eko dan

april

Življenje v morju in ob njem

september

Pohod v naravo

september

Plesni športni dan

januar

FIT igre

marec

Tek humanitarnosti

april

Atletika

april/maj

Ptice miru

september

Šolski muzej in prirodoslovni
muzej

april

Izdelek za Evropsko vas

marec

Ročno izdelan izdelek

september

Muzej premogovništva
Velenje in Velenjski grad

junij

NARAVOSLOVNI
DAN

ŠPORTNI
DAN

TEHNIŠKI DAN

EKSKURZIJA

5. RAZRED
Dejavnost

Tema

Čas

KULTURNI DAN

8 krogov odličnosti

oktober

Gledališka predstava

februar

Knjiga mene briga

marec

Meteorologija

februar

Preživetje v naravi

februar

Eko dan

april

Pohod v šoli v naravi

oktober

Odbojka na mivki

junij

NARAVOSLOVNI
DAN

ŠPORTNI DAN
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TEHNIŠKI DAN

EKSKURZIJA

Pohod ob svetovnem dnevu
zdravja
Plesni športni dan

april
marec

Atletika

april/maj

Ročno izdelan izdelek

februar

Pomen izolacijskih
materialov
Priprava na kolesarski izpit
(praktični del)

december

Izdelek v šoli v naravi

april

Postojnska jama in
Predjamski grad

junij

maj

6. RAZRED
Dejavnost

Tema

Čas

KULTURNI DAN

Gledališka predstava

datum ni znan

Pust

februar

Delavnice To sem jaz

oktober

NARAVOSLOVNI
DAN

ŠPORTNI
DAN

TEHNIŠKI DAN

Zdrav način življenja

april

Raziskovanje življenja v
zimskem času
Naravo spoznavamo s čutili

šola v naravi

Planinski pohod

oktober

Preizkus plavanja

december

Atletika

april

Igre z žogo

maj

Tehniška dediščina – mostovi
ali smučarska oprema nekoč
in danes (CŠOD)
Lesna gradiva – Nazarje

šola v naravi
ali
februar
oktober

Prekmurje

oktober

Dan raziskovanja (Ekošola)

april

Praznična tržnica – izdelava
izdelkov
Prekmurje

december

junij

oktober

EKSKURZIJA
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7. RAZRED
Dejavnost

Tema

Čas

KULTURNI DAN

Gledališka predstava

datum ni znan

Pust

februar

Delavnice To sem jaz

oktober

Zdrav način življenja

april

Organizmi v ekosistemu

šola v naravi

Vodni ekosistem

maj

Planinski pohod

oktober

Smučanje, ples, pohod

februar

Atletika

april

Igre z žogo

maj

Praznična tržnica – izdelava
izdelkov
Promet

december

Tehniška dediščina – soline
(CŠOD ali šola)
Dan raziskovanja (Ekošola)

šola v naravi

Gorenjska

oktober

NARAVOSLOVNI DAN

ŠPORTNI
DAN

TEHNIŠKI DAN

EKSKURZIJA

oktober

april

8. RAZRED
Dejavnost

Tema

Čas

KULTURNI DAN

Gledališka predstava

datum ni znan

Pust

februar

Delavnice To sem jaz

oktober

Zdrav način življenja

april

Zasvojenosti in prva pomoč

teden zdravja (april)

Planetarij

oktober

Planinski pohod

oktober

Smučanje, fitnes, pohod

februar

Atletika

april

Joga, judo

maj

NARAVOSLOVNI DAN

ŠPORTNI DAN
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TEHNIŠKI DAN

KULTURNI DAN

EKSKURZIJA

Igre z žogo

maj/junij

Poklicne delavnice

september

Fotografija

oktober

Praznična tržnica – izdelava
izdelkov
Dan raziskovanja (Ekošola)

december

Fotografija

oktober

Poklicne delavnice

april

Praznična tržnica – izdelava
izdelkov
Dan raziskovanja

december
november

Posavje

oktober

april

9. RAZRED
Dejavnost

Tema

Čas

KULTURNI DAN

Gledališka predstava

datum ni znan

Pust

februar

Delavnice To sem jaz

oktober

Zdrav način življenja

april

Pomen in uporaba soli

oktober

Planetarij

oktober

Planinski pohod

oktober

Smučanje, fitnes, skupinska
vadba, pohod

februar

Atletika

april

NARAVOSLOVNI DAN

ŠPORTNI
DAN

TEHNIŠKI DAN

EKSKURZIJA

Ples

maj

Igre z žogo

maj/junij

Poklicne delavnice

oktober

Praznična tržnica – izdelava
izdelkov
Dan raziskovanja (Ekošola)

december

Promet - Center varne vožnje

maj

Kras

oktober

april
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JAVNE PRIREDITVE NA ŠOLI
Čas

Dogodek

Izvajalci

SOB, 21. 9. 2019

Pozdrav ptic miru

30. 9. – 4. 10.
2019

Teden otroka – Različne dejavnosti v
tednu otroka
8 krogov odličnosti
Dan ustvarjalnosti in igre ter akcija
»Unicef-a« učenec poučuje
Praznična tržnica v Mestni četrti Lava
ali v OŠ Lava
Proslava ob dnevu samostojnosti in
enotnosti, v nadaljevanju razredna
praznovanja
Mesec kulture

Koordinator Polona Gracer,
ravnateljica, vsi zaposleni,
učenci, starši
Vsi zaposleni

PON, 30. 9. 2019
TOR, 1. 10. 2019
drugi teden v
decembru 2019
TOR, 24. 12. 2019
februar 2020
PET, 7. 2. 2020
PET, 21. 2. 2020
NED, 21. ali 29. 3.
2020
SOB, 4. 4. 2020
april 2020
april 2019
april ali maj 2020
maj 2020
maj ali junij 2020
maj ali junij 2020
junij 2020
junij 2020

Poklon kulturnemu prazniku –
Prešernov dan
Pust – tradicionalna pustna povorka
OŠ Lava v MČ Lava in mestu Celju
Dobrodelni koncert »Prebujanje
pomladi in upanja«
Dan zdravja – Celje zdravo mesto

Zaključna prireditev
Bralna značka za starše
Dan Zemlje – »Zemlja pleše«
Parada ustvarjalnosti otrok in odraslih
– »FUTURIZEN« inštalacija v mestnem
središču
Pregledna likovna razstava
Skupine prijatelji in učenci OŠ Lava
5. obletnica rastoče knjige
Poklon knjigi, lepi besedi in mestu
Celju ter obeležitev obletnice
»Rastoča knjiga«
Valeta 9. razreda
Slavnostna akademija ob dnevu
državnosti – obeležili bomo 29.
obletnico samostojne države

Vsi zaposleni, vsi učenci
Vsi zaposleni, vsi učenci, starši
Vodstvo šole, vsi zaposleni, vsi
učenci
Vsi zaposleni
Vsi zaposleni, vsi učenci
Ravnateljica, Tanja Stermecki,
vsi zaposleni
Ravnateljica in tim ravnateljice
učiteljice in učenci 5. razreda,
možnost priključitve 1. in 2.
razreda
Metka Lesjak in ravnateljica
Vsi zaposleni, vsi učenci
Ravnateljica in tim

Člani skupine Prijatelji, Urh
Kodre in ravnateljica
Ravnateljica in tim
Metka Lesjak, učenci,
ravnateljica
Ravnateljica, razrednika,
učenci 9. razreda
Vsi zaposleni, vsi učenci
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PROJEKTI NA ŠOLI
Za večjo kakovost znanja in pripravljenostjo za vseživljenjsko učenje smo
se odločili za naslednje večletne projekte:
PROJEKTNI DNEVI
Čas

Izvajalci
Vsi zaposleni

30. 9., 1. 10. 2019

Teden otroka – različne dejavnosti
8 krogov odličnosti
v tednu otrokain igre
Dan ustvarjalnosti

april 2020

Dan raziskovanja 8.00 – 12.00

Vsi zaposleni

maj, junij 2020

Poklon knjigi in lepi besedi in
mestu Celju

Metka Lesjak

30. 9. – 4. 10. 2019

Vsi zaposleni

OSTALE AKTIVNOSTI
Čas

Izvajalci

oktober 2019

Likovno-literarna delavnica
»Obrazi Alme Karlin«

Metka Lesjak

november 2019

Mednarodni dan strpnosti –
»dan za strpnost in
prijateljstvo«

Ravnateljica in ostali
zaposleni

november 2019

Predstavitev Rastočih knjig,
predstavitev nove Rastoče
knjige

Ravnateljica, knjižničarka in
ostali

drugi teden v
decembru 2019

Praznična tržnica OŠ Lava

Vsi zaposleni

nedelja,
22. ali 29. marca
2020

Dobrodelni koncert OŠ Lava:
»Prebujanje pomladi in upanja«

Ravnateljica in tim

maj ali junij 2020

Likovna kolonija – Dom ob
Savinji za OŠ v Celju

Urh Kodre

maj 2020

Akademija ob obletnici Rastoče
knjige

Ravnateljica in tim
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CELOLETNI PROJEKTI
Izvajalci/Vodje
Ekošola

Vsi zaposleni

Zdrava šola

Vsi zaposleni

Odgovorno s hrano

Vsi zaposleni

Evropska vas

Vsi zaposleni

Medgeneracijsko povezovanje ter
SIMBIOZA ŠOLA
Rastoča knjiga

Ravnateljica in Polona Hrovat
Ravnateljica in ostali zaposleni

Bralna značka za starše

knjižničarka

Model državljanskih kompetenc

Ravnateljica, Vesna Lupše, Ksenija Koštomaj

Pozdrav ptic miru

Ravnateljica, Polona Gracer ter ostali
zaposleni
Ravnateljica, knjižničarka ter ostali zaposleni

Vsebine UNESCO šole
Razširjeni program šole za področje
gibanja in zdravja RaP
8 krogov odličnosti

Ravnateljica, svetovalna delavka …

Formativno spremljanje

Ravnateljica, tim, ZRSŠ, vsi zaposleni

FIT pedagogika

Vsi zaposleni

POGUM - Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v osnovnih šolah

Ravnateljica in tim

Ravnateljica in vsi zaposleni
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KOMPETENCE 21. STOLETJA
Kompetence so razvite zmožnosti posameznika, da pridobljeno znanje
uspešno uporabi v različnih situacijah. Ključne kompetence pa so tiste, ki
jih ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno
državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.
Tudi na naši šoli želimo slediti ključnim kompetencam za vseživljenjsko
učenje, zato jih aktivno vključujemo v vzgojno-izobraževalni proces.
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje:
1. sporazumevanje v maternem jeziku,
2. sporazumevanje v tujih jezikih,
3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in
tehnologiji,
4. digitalna pismenost,
5. učenje učenja,
6. socialne in državljanske kompetence,
7. samoiniciativnost in podjetnost,
8. kulturna zavest in izražanje.

Kompetence 21. stoletja so podprte z digitalno pismenostjo:
1. steber – kritično razmišljanje,
2. steber – reševanje sporov,
3. steber – sodelovanje in ustvarjalnost.

vir: inovativna-sola.si
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PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE
V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Vzgojno-izobraževalno področje
Vzgojno-izobraževalno delo na OŠ Lava temelji na razvijanju kompetenc
21. stoletja: sporazumevanje v izobraževalnem maternem jeziku,
jezikovne kompetence, digitalna pismenost: IKT – sodobna tehnologija,
učenje učenja – za sposobnost vseživljenjskega učenja in trajnostni razvoj,
socialne kompetence, kulturne kompetence …
Temeljni cilj je razviti kritično mišljenje pri učencih in uporabo znanja v
življenju.
Na vzgojno-izobraževalnem področju smo v okviru vseh aktivov v mesecu
juniju in juliju oblikovali operativni načrt prednostnih nalog, iz teh pa
izluščili glavne prednostne naloge šole:
 Formativno spremljanje napredka učencev – poudarek na
aktivnem postavljanju vprašanj /raziskovalna vprašanja,
vprašanja na višjih ravneh, ki podpirajo kritično razmišljanje,
primerjanje, sklepanje … / ter samoregulacija učencev.
 Odgovornost za učne rezultate in dejanja /odgovornost za učne
rezultate sprejmejo učenci – dosegajo jih s pomočjo strokovnih
delavcev, vodstva in posredno staršev/.
 Strpnost v medosebni komunikaciji, spoštovanje bontona –
preventivno delovanje in dosledno odzivanje v primerih
psihičnega in fizičnega nasilja na vseh ravneh.
Zavezuje nas Bralno opismenjevanje – BOP: branje z razumevanjem,
pismenost, funkcionalna pismenost na vseh področjih in pri vseh
predmetih ter udejanjanje Modela državljanskih kompetenc in 8 krogov
odličnosti.
4. Deloresov steber
Učenje za življenje:
UČITI SE BITI: da bi bolje razvijali človekovo osebnost in da bi bili sposobni
ravnati vedno bolj neodvisno, razsodno in odgovorno. V tej zvezi
izobraževanje ne sme zanemariti nobenega vidika človekovih zmožnosti:
spomin, mišljenje, občutek za lepoto, fizične zmogljivosti in sposobnost
sporazumevanja.
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ŠOLSKA PREHRANA
Skrb za zdravje in zdrav način prehranjevanja je ena izmed glavnih nalog
EKO šole. Tudi v letošnjem letu se bomo trudili ohranjati pestrost šolske
prehrane pri kosilih (več sveže zelenjave, sadja ...) in način sortiranja
odpadkov ter pospravljanja, s čimer bomo učence navajali na zdravo
prehrano, na pozitiven odnos do hrane in jih odvajali od ustaljenih načinov
hitre in enolične prehrane.
Učencem v šoli nudimo malico in kosilo, učencem 1. razreda, ki so v
jutranjem varstvu, pa še zajtrk. Za učence, ki imajo dieto, pripravljamo
prilagojene jedilnike.
Učencem izjemoma nudimo možnost prijave kosila za krajše obdobje
oziroma posamezni dan v primeru, ko ima otrok po pouku interesne
dejavnosti ali druge obveznosti.
ZELENI DAN
V šolsko prehrano smo pred leti uvedli zeleni ponedeljek, od tega šolskega
leta pa uvajamo zeleni dan, kar pomeni, da bo okusen brezmesni obrok
pripravljen vsak teden drug dan.
SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
Na naši šoli izvajamo SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK kot osrednji
dogodek DNEVA SLOVENSKE HRANE.
NAMEN PROJEKTA je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke ter
šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o:






pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega
porekla oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v
Sloveniji,
pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje,
gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih
dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.

39



Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu
zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in
izvajanja športnih aktivnosti.

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK sestavljajo kruh, mleko, maslo, med in
jabolko. Namen projekta je spodbujati uživanje hrane iz lokalnega okolja,
zato morajo biti vsa živila PRIDELANA OZIROMA PREDELANA V SLOVENIJI.
PROJEKT ŠOLSKA SHEMA
Naša šola je vključena ŠOLSKO SHEMO.
Šolska shema (v nadaljevanju ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU
v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave,
mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne
telesne teže in debelosti pri otrocih.
Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni
sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak,
osteoporoza, itd).
Sadje/zelenjava se bosta delila v času izven šolske prehrane oz. nikakor ne
kot del šolske malice ali kosila – pač pa ločeno oz. DODATNO.
Delili bomo le tisto sadje in zelenjavo, ki je dovoljeno po razpisu (lokalna
proizvodnja, ekološka pridelava).
Šola lahko izbira med naslednjimi :
 vrstami sadja: lešniki (*le posušeni, ne smejo biti praženi, soljeni,
kandirani ipd.), orehi (*le posušeni, ne smejo biti praženi, soljeni,
kandirani ipd.), fige, mandarine, grozdje, melone, lubenice,
jagode, jabolka, hruške, marelice češnje, višnje, breskve,
nektarine slive, kaki, kivi, maline, borovnice, črni ribez, rdeči
ribez, žižola, suho sadje sledečih sadnih vrst: jabolka, hruške,
slive, kaki, češnje.
 vrstami zelenjave: paradižnik, kolerabica, zelje, cvetača, korenje,
rdeča redkvica, zelena (stebelna), repa, redkev, kumare,
komarček, šparglji, paprika, bučke, kislo zelje, kisla repa.
Sveže sadje in/ali zelenjavo bomo razdeljevali en dan v tednu (sreda).
Z razdeljevanjem bomo začeli v oktobru. V ta namen bomo pripravili
kotiček v jedilnici.
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Sveže sadje/zelenjava bo učencem na razpolago v jedilnici dopoldne od
10.00–13.30 ure med odmori. Učenci si ga/jo bodo poljubno vzeli in ga/jo
zaužili v jedilnici na kulturen način.
Ker je kotiček v jedilnici namenjen tudi PROMOCIJI uživanja svežega
sadja/zelenjave bodo učenci skozi šolsko leto ustvarjali na temo
spodbujanja uživanja sadja in zelenjave ter svoje izdelke (likovne, literarne,
tehnične) razstavili v tem kotičku, po hodnikih in v avli šole.
Vodja projekta ŠSH: Ksenija Koštomaj
ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOLSKIM
LETOM
Obračuni vseh obrokov so pripravljeni po delovnih dnevih za pretekli
mesec. Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi
vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure.
V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni
obrok šolske prehrane (velja le za kosilo) pravočasno odjavljen, če se ga
odjavi isti delovni dan do 8. ure. Malica se za prvi dan odsotnosti ne
odšteje od položnice.
Naročnik poda spremembo odjave ali prijave prehrane osebno, preko Easistenta ali po telefonu 03/425 09 05. Na tej telefonski številki se oglasi
elektronska tajnica z natančnim navodilom odjave ali prijave prehrane
vašega otroka.
Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.
Spremembe odjave ali prijave prehrane za cel mesec naročnik pisno
sporoči v tajništvo šole do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.
URNIK OBROKOV PREHRANE
ZAJTRK:
MALICA:
KOSILO:

ob 7.15
8.45–9.05 (2.–5. razred)
9.35 –9.55 (1., 6.–9. razred)
11.45 –14.00

KONTAKTI:
Odjava / prijave prehrane: 03/425-0905
Organizator šolske prehrane: Ksenija Koštomaj (03/425-0926)
Vodja kuhinje: Simona Esih (03/425-0925)
Informacije: odjava / prijava prehrane, priprava obračunov položnic,
izterjava: Maša Žmajde (03/425-0900, e-naslov: tajnistvo@oslava.si),
Mojca Pečnik (03 428 54 83 e-naslov: mojca.pecnik@desetka-celje.si)
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VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA

V smer Babno, Medlog, Lopata, Gorica pelje šolski avtobus tudi ob 15.35.
Šolski avtobus skupaj z rednimi linijami v celoti pokriva potrebe prevozov
naših učencev.
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ORGANIZACIJA PREVOZOV
Učenci, katerih bivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, imajo pravico
do brezplačnega prevoza. Tudi v tem šolskem letu je pogodbeni prevoznik
naših otrok avtobusno podjetje Nomago, ki brezplačno vključuje v prevoz
tudi tiste učence, katerih varnost na poti v šolo je ogrožena. Stroške
prevoza pokriva MOC.
Šolski avtobus skupaj z rednimi linijami v celoti pokriva potrebe prevozov
naših učencev.
Za učence prvih, drugih in tretjih razredov je organizirano tudi dnevno
varstvo vozačev, ki ga izvajajo učitelji.

PROMETNA VARNOST
Odrasli se ne moremo zanašati na znanje in pozornost otrok v prometu,
zato moramo za njihovo varnost skrbeti tudi mi in predvsem drugi
udeleženci v cestnem prometu.
Dejstvo, ki se ga morate starši še posebej zavedati, je, da otroci posnemajo
vaša dejanja v prometu. Tako ste ključni vzor svojim otrokom pri ravnanju
v prometu. Prve septembrske dni jih poučite o nevarnostih, prehodite z
njimi varno pot v šolo in jih opozorite na nevarnosti na njej. Skupaj si
oglejte Prometno varnostni načrt, ki je objavljen na šolski spletni strani in
se o njem tudi pogovorite.
Omenimo še, da je osrednji slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti
(16. do 22. september) – GREMO PEŠ. Ne pozabimo, da že majhne
spremembe v naših potovalnih navadah lahko izjemno vplivajo na
kakovost življenja in zraka v mestih, kjer so avtomobili glavni
onesnaževalci.
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ŠOLSKI RED
Šolski red Osnovne šole Lava Celje opredeljuje pravila obnašanja in
ravnanja v šolskih in drugih prostorih, zagotavljanje varnosti ter
vzdrževanje reda in čistoče. Prav tako zajema organizacijo učencev,
vzgojne opomine in ukrepe za posamezne kršitve pravil. Šolski red je
usklajen s Hišnim redom in Vzgojnim načrtom.
Šolski red bo predstavljen staršem in učencem v okviru oddelčnih
skupnosti.

VZGOJNI NAČRT
Uresničevanje Vzgojnega načrta, ki smo ga skupaj oblikovali učitelji, učenci
in starši, ostaja tudi v tem šolskem letu naša prednostna naloga. Dokument
se nahaja na šolski spletni strani.
V Vzgojnem načrtu Osnovne šole Lava Celje so opredeljene oblike:
- vzgojnega delovanja v skladu s potrebami in interesi učencev ter
- vzajemnega sodelovanja s starši in širšim okoljem ter njihovo
vključevanje pri uresničevanju vzgojnega načrta.
Vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev Osnovne
šole Lava Celje ter potreb učencev in okolja. Usmerjene so v zagotavljanje
varnega in spodbudnega okolja, uresničevanje ciljev, vrednot in
prednostnih nalog ter v spremljanje in ukrepanje.
Vzgojne dejavnosti bomo izvajali z naslednjimi pristopi:
- tematsko usmerjene dejavnosti,
- učinkovita komunikacija,
- spremljanje, sprotna obravnava in ukrepanje,
- aktivno vključevanje učiteljev, staršev, učencev,
- vsakodnevno delovanje in ukrepanje strokovnih delavcev v skladu s
pravili šole, šolsko zakonodajo ter z osebnim zgledom.
Izboljšajmo bonton in način obnašanja ter odpravimo neprimerne
načine obnašanja, ki motijo uspešno šolsko delo vseh učencev!
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HIŠNI RED
Da bi bilo življenje in delo na šoli uspešno, zdravo in prijazno vsem,
moramo spoštovati ter se ravnati po pravilih Hišnega reda. Dokument se
nahaja na šolski spletni strani.
PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE
Vhod za vstop v šolo (četrti vhod) je odprt od 7.00 do 7.10, od 7.20 do 7.30
in od 7.45 dalje.
Po končanih šolskih obveznostih učenci zapustijo šolske prostore in okolico
šole.
VEDENJE UČENCEV V ŠOLSKIH PROSTORIH IN OKOLICI ŠOLE
V času odmorov učenci dosledno upoštevajo navodila dežurnih učiteljev,
dežurnih učencev in ostalih zaposlenih v šoli.
Učenci urejajo denarne in druge obveznosti v tajništvu v času uradnih ur,
ki so za to določene.
Okolica šole je sestavni del šolskega prostora, zato tudi tam veljajo
običajna pravila lepega vedenja.
Enaka pravila veljajo pri prehranjevanju v šoli.
GARDEROBA UČENCEV
Učenci so v šolskih prostorih obuti v šolske copate, ki jih ne uporabljajo
zunaj šole. Oblačila in obutev spravijo v omarice ali garderobo.
VEDENJE V ČASU POUKA
Učenci prihajajo k uram pouka točno, med urami NE SMEJO ZAPUŠČATI
učilnic.
Uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe ter žvečenje
žvečilnih gumijev v času pouka ni dovoljena.
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NALOGE DEŽURNEGA UČENCA
Dežurni učenec dežura v avli od 7.45 do 13.30. V času dežurstva upošteva
navodila vseh zaposlenih v šoli. Dežurajo učenci 8. in 9. razredov.

HUJŠE KRŠITVE HIŠNEGA REDA
Med hujše kršitve HIŠNEGA REDA sodijo:
 Kajenje, uživanje zdravju in varnosti ogrožajočih substanc ter
posedovanje nevarnih predmetov v šolskih prostorih ali na
zunanjih površinah ob šoli.
 Poškodovanje oziroma kraja lastnine učencev ali delavcev šole.
 Neprimerno vedenje učencev do sošolcev in delavcev šole.
 Izsiljevanje in fizično nadlegovanje sošolcev.
ODNOS DO MATERIALNIH SREDSTEV
Prepovedano je pisati po mizah, pohištvu in zgradbi, ali kako drugače
poškodovati šolsko lastnino. V primeru poškodb opreme bomo primerno
ukrepali.
Za uspešno in prizadevno delo v šoli učenci ali skupine učencev prejmejo
pohvale, priznanja ali nagrade. Vrsto nagrade določi ravnateljica v
sodelovanju z razrednikom ali mentorjem. Nagrade ob zaključku šolanja so
praviloma knjižne, za športne dosežke podeljujemo plakete, za druge
dosežke pa so predvidena skupna druženja.
NAČIN OBVEŠČANJA UČENCEV IN STARŠEV
Med šolskim letom učence obveščamo o dejavnostih, aktualnih dogodkih,
skupnih uspehih in drugih spremembah po šolskem ozvočenju. Staršem
posredujemo obvestila v pisni obliki po učencih, po pošti, po e-pošti, po Easistentu in na spletni strani. Prosimo, da prebrano pošto podpišete in
OBVEZNO VRNETE V ŠOLO.
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ZA BOLJŠE IN VARNEJŠE POČUTJE VSEH V ŠOLI …
DOSTOP V ŠOLSKE PROSTORE
- Tretji vhod je namenjen zgolj zaposlenim OŠ Lava.
- Učenci, starši in zunanji obiskovalci uporabljajo četrti vhod.
PRIHOD UČENCEV V ŠOLO
- Vhod za vstop v šolo (četrti vhod) je odprt od 7.00 do 7.10, od 7.20 do
7.30 in od 7.45 dalje.
- V avli šole se lahko med 7.00 in 7.30 zadržujejo le tisti učenci, katerih
starši so v tajništvo šole podali vlogo za odobritev predčasnega prihoda.
Vlogo odobri ravnateljica. Učenci, ki pridejo v šolo predčasno, v avli tiho
berejo, se učijo, pogovarjajo in spoštujejo jutranji mir.
- Učenci se ob prihodu v šolo pri garderobnih omaricah preobujejo v
copate in odložijo vrhnja oblačila.
ODHOD UČENCEV IZ ŠOLE
- Po zadnji uri pouka oziroma drugih dejavnosti učitelj učence pospremi
do garderobnih omaric (oziroma jedilnice) ter počaka, da zapustijo šolske
prostore in odidejo domov (oziroma na kosilo).
- Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno le učencem, ki so
vključeni v organizirano varstvo, učencem vozačem in učencem, ki imajo
po pouku še v šoli dogovorjene dejavnosti. Učenci lahko sedijo za mizo v
avli ali pa so v knjižnici, sprehajanje po šoli ni dovoljeno.
OMEJITVE, PREPOVEDI OZIROMA ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
- Učenci šole ne smejo zapuščati v copatih.
- V šoli je prepovedano žvečenje žvečilnega gumija.
- V šolskih prostorih učenci ne smejo uporabljati mobilnih telefonov.
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POTREBUJEŠ POMOČ ALI NASVET?
TELEFON ZATE

Tel.: 01/2349–783

(zaupni telefon za žrtve nasilja)
TOM

Tel.: 116 111

(telefon za otroke in mladostnike)
KO JE HUDO, ME POKLIČI

Tel.: 080/1113

(telefon Samarijan)
SOS

Tel.: 080/1155

KRIZNI CENTER ZA MLADE

Tel.: 03/4930–530,
031 576 150

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE

Tel.: 03/4256–300

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Tel.: 03/4250–912
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