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Zbirnik: A.II.03 Izobraževanja strokovnih delavcev 
Poročila izvajanja  

Ime in priimek Naslov izobraževanja 
Izvajalec 
izobraževanja 

Termin 
Kraj 
izobraževanja 

Izvedeno? Trajanje Poročilo 

Sum:      50,5  

Alenka Antolič 
Prehod iz vrtca v šolo in 
izvajanje pouka v prvem  

Zavod RS za 
šolstvo 

08.10.2019 Šenčur DA 8,0 
8. 10 2019 sem se udeležila izobraževanja na temo prehod iz vrtca v šolo in izvajanje pouka v prvem razredu. Na 
izobraževanju so bile predstavljene naslednje teme; kako načrtovati delo v kotičkih oziroma izobraževalnih centrih, 
pomen igre v prvem razredu in učna graiva v prvem razredu. 

Brigita 
Pušenjak 

Jesenski seminar za vodje ŠEV ITR 21.11.2019 Ljubljana DA 6,0 

21.11.2019 je na Srednji trgovski šoli v Ljubljani potekal jesenski seminar programa "Šolski ekovrtovi". V uvodu je ga. 
Anamarija Slabe predstavila program ŠEV za tekoče šolsko leto. Učiteljica permakulturnega. Jožica Fabjan je predavala 
o Vplivu lune in planetov na rastline. Sledil je ogled vrta na šoli. V nadaljevanju je dr. Slabe kratko predstavila še Razvoj 
poklicnega usposabljanja za pomočnika ekološkega vrtnarja za učence s posebnimi potrebami s pomočjo projekta 
ECOGARD. Sledila je podelitev znakov "Šolski ekovrt" ter predstavitve šolskih ekovrtov s strani večkratnih 
prejemnikov. Naša šola je znak obnovila prvič (vsaki 2 leti), zato so bile predstavljene dveletne pridobitve oziroma 
nadgradnja šolskega vrta. 

Brigita 
Pušenjak 

Programska delavnica - folklora JSKD OE Ljutomer 11.01.2020 Ljutomer NE 0,0 Delavnice se nisem udeležila. 

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

Vzgoja v sodobnem času  
dr. Sebastjan 
Kristovič  

05.02.2020 Stročja vas  DA 2,0 

Dr. Kristovič je izvedel predavanje za starše in strokovne delavce na temo ALI BO MOJ OTROK SAMOSTOJNA IN 
ODGOVORNA OSEBA? V dvournem interaktivnem predavanju se je do vseh aktualnih tem, ki zadevajo starše jn 
šolo/vrtec. Poudaril je, da vsekakor naredimo VSE ZA OTROKA vendar NIKAKOR NAMESTO OTROKA! Konkretno, 
preprosto in smiselno je orisal delovanje staršev nekoč in delovanje staršev danes, postavitev centra sveta v obliki 
otroka, naloge očetov, naloge mam ter poudarek pravem partnerskemu odnosu, ki je najboljša osnova za zdravo 
osebnost otroka. Preko lastnih izkušenj z otroki, je nakazal najbolj učinkovite postopke, ko gre za osnovne 
»dejavnosti«: dojenje, kahlica, spanje, uvajanje v vrtec, vstop v šolo, delanje domačih nalog, ocene…  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

Mreže učečih se šol  Šola za ravnatelje 06.05.2020 
Ljubljana, 
Stročja vas  

DA 0,0 
Tokratno izobraževanje je potekalo preko ZOOM aplikacije, saj se je zaradi izbruha novega koronavirusa spremenil 
način povezovanja in sodelovanja.  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

Strokovna srečanja ravnateljev 
Pomurja  

ZRSŠ OE MS  22.06.2020 Šole v Pomurju  DA 0,0 
V tem šolskem letu sem se udeležila 3 strokovnih srečanj ravnateljev Pomurja. Srečanje v marcu (11.3.) smo izvedli na 
naši šoli. Srečanja je vodila predstojnica ZRSŠ UE MS ga. Irena Kumer, ki je vedno pripravila aktualne teme (FS, 
PEDAGOŠKO VODENJE) ter podajala sprotne informacije.  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

Aktiv ravnateljev UE Ljutomer  
OŠ Stročja vas, 
ravnatelji 

22.06.2020 Stročja vas  DA 15,0 
Kot vodja strokovnega aktiva ravnateljev UE Ljutomer sem v tem letu sklicala 4 sestanke v živo ter tedenska srečanja 
preko aplikacije ZOOM v času razglašene epidemije Covid-19. Na srečanjih smo obravnavali aktualne, nove teme ter 
vsakoletna dogovarjanja glede kadrovskega sodelovanja.  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

Testing panel for teachers  Evropska komisija  21.11.2019 Bruselj  DA 16,0 

Na tokratnem 3. srečanju so predstavniki evropskih držav izvedeli, kaj so člani komisije za EU vsebine naredili od 
prejšnjega srečanja. V nadaljevanju pa so bili postavljeni pred izziv oblikovanja novih orodij za delo z učenci in dijaki. V 
dveh dneh so nastali osnutki zanimivih primerov aktivnosti, ki bi mladim približali vsebine Evropske unije. Predstavljeni 
pa so bili tudi primeri dobre prakse.  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

OPOLNOMOČENJE Dejan Sotirov 09.09.2019 OŠ Stročja vas  DA 2,0 
Dejan Sotirov je v zanimivem predavanju oz. predstavitvi prikazal delovanje oseb z ADHD ter nanizal nekaj konkretnih 
napotkov za učitelje za delo z učenci, ki imajo ADHD. Predavanje je bilo prva točka opolnomočenja strokovnih 
delavcev šole in vrtca, kot pomoč pri delu z vsemi učenci.  
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Ime in priimek Naslov izobraževanja 
Izvajalec 
izobraževanja 

Termin 
Kraj 
izobraževanja 

Izvedeno? Trajanje Poročilo 

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

MOTIVACIJA 
dr. Aleksander 
Zadel  

07.10.2019 Ljutomer DA 1,5 

Strokovni aktiv ravnateljev UE Ljutomer je organiziral predavanje za vse strokovne delavce šol in vrtcev v UE. Udeležilo 
se ga je 215 strokovnih delavcev. Predavatelj pa je navdušil z zanimivimi primeri iz življenja ter motiviral z in z 
motivacijo. V predavanju je odstrl nekaj poudarkov, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju in tudi pri svojem 
delu. Še posebej je odmevala misel: Če ne vidiš smisla v tem, kar počneš, na dolgi rok izgubljaš voljo in veselje, ne le do 
dela, temveč tudi do življenja. Tako dr. Zadel.  

Monika 
Šalamun 

Študijsko srečanje za knjižnično 
dejavnost 

ZRSŠ 08.10.2019 Črenšovci DA 0,0 

Predane so nam bile aktualne informacije. Sledila je predstavitev izsledkov raziskav in njihova uporaba v praksi ter 
sodobnih oblik poučevanja v knjižnici. v času epidemije covid 19 in šolanja na domu sta bili izvedeni 24.4. in 15.5.2020 
še dve srečanji na daljavo preko ZOOMA. Na njih so se obravnavale aktualna informacije glede šolanja na domu, 
karantene gradiv in protokoli ob vrnitvi v šolo ter učbeniški sklad (nabor gradiv ter vračilo). 

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Čebelarski krožek v šolskem 
letu 2019/2020  
Posvet mentorjev čebelarskih 
krožkov 

ČZ Slovenije  19.09.2019 Lukovica . NE 0,0 Izobraževanja v Lukovici se nisem udeležila 

Tadeja Jurkovič  ŠS za MAT in FIZ ZRSŠ 19.8.2019 Murska Sobota DA 8 Na srečanju je bilo obravnavano vpeljevanje elementov FS v pouk.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

11 12 92 

Zbirnik: A.II.05 Hospitacije- strokovna spremljava pouka  
 
Poročila nalog  
Ime in priimek Opazovalec Datum Predmet Ostali prisotni Izvedeno? Poročilo 

Alan Dreven Mateja Leskovar Polanič 18.11.2019 GEO  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Alenka Antolič Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 LUM  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Bernardka Marinič Mateja Leskovar Polanič 20.11.2019 SLJ  DA Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Boris Smodiš Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 SPO  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili.  

Brigita Pušenjak Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 MAT Alenka Antolič NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Daniela Škrobar Mateja Leskovar Polanič 18.02.2020 KEM Nataša Horvatić Dolamič DA 
Učiteljici sta združili moči in za učence 8. razreda pripravili niz učnih ur, kjer sta povezali predmeta BIO in KEM, v delo 
pa so so se kasneje vključili še umetniki (ples, strip, glasba, likovnik). Osrednja tema je bil prebavni trakt v povezavi s 
kemijskimi procesi v skladu z UN. Naslov: Od ust do mitohondrija, delo pa je potekalo pod okriljem projekta SKUM.  

Janja Rajh Mateja Leskovar Polanič 10.03.2020 MAT, ŠPO  DA 
V prikazani uri je učiteljica načrtovala utrjevanje števil do 100. Pri tem so vključili čim več gibanja. Pripravila je učne 
postaje, kjer so rešitve zapisovali na UL, hkrati pa po vsaki opravljeni postaji svojo uspešnost zabeležili na poseben list. 
preko elementov FS je učiteljica osmislila naloge, dosegla aktivnost učencev ter medsebojno pomoč.  
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Ime in priimek Opazovalec Datum Predmet Ostali prisotni Izvedeno? Poročilo 

Jasna Ivanušič Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 TJN Monika Šalamun NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Katja Vunderl Mateja Leskovar Polanič 23.06.2020 GUM  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Marko Zanjkovič Mateja Leskovar Polanič 12.02.2020 MAT  Tadeja Jurkovič DA 
Učitelja sta pripravila strnjeno uro v kateri sta predstavila utrjevanje površine in prostornine 3-strane prizme. za 
učence sta pripravila zanimive aktivnosti, delo v skupinah ter z elementi FS. Učenci so bil aktivni, si med seboj 
pomagali ter sodelovali.  

Metoda Ljubec Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 TJN  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Milena Pavličič Kozlar Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 SLJ  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Monika Šalamun Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 TJN Jasna Ivanušič NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Nataša Horvatić Dolamič Mateja Leskovar Polanič 18.02.2020 BIO Daniela Škrobar  NE 
čiteljici sta združili moči in za učence 8. razreda pripravili niz učnih ur, kjer sta povezali predmeta BIO in KEM, v delo pa 
so so se kasneje vključili še umetniki (ples, strip, glasba, likovnik). Osrednja tema je bil prebavni trakt v povezavi s 
kemijskimi procesi v skladu z UN. Naslov: Od ust do mitohondrija, delo pa je potekalo pod okriljem projekta SKUM.  

Nataša Rus Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 MAT  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Petra Šijanec Koren Mateja Leskovar Polanič 13.03.2020 SLJ  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Sašo Fijavž Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 ŠPO  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Tadeja Jurkovič Mateja Leskovar Polanič 12.02.2020 MAT  Marko Zanjkovič  DA 
Učitelja sta pripravila strnjeno uro v kateri sta predstavila utrjevanje površine in prostornine 3-strane prizme. za 
učence sta pripravila zanimive aktivnosti, delo v skupinah ter z elementi FS. Učenci so bil aktivni, si med seboj 
pomagali ter sodelovali. 

Tina Matjašič Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 ŠPO  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

Vitomir Kaučič Mateja Leskovar Polanič 24.06.2020 LUM  NE Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 načrtovane dejavnosti nismo opravili. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

4 20 250 

 

Zbirnik: A.II.06 Redni letni pogovori 
 
PRI LETNEM REDNEM POGOVORU gre za poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, ko se pogovorita o vsem, kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje 
za delo ter motivacijo in uspešnost sodelavca. Je pregled preteklosti, sedanjosti in načrtov za prihodnost. Izvaja se redno v enakih časovnih obdobjih, toda 

najmanj enkrat letno. Je vnaprej dogovorjeno in planirano srečanje, na katerem si vodja in sodelavec v miru razložita svoja razmišljanja o sodelavčevem 
preteklem in sedanjem delu, pričakovanjih, načrtih in željah, o možnem napredovanju in osebnem razvoju, predvidenih ali želenih spremembah in drugih 

stvareh, ki so pomembne za oba in vplivajo na sodelavčevo uspešnost pri delu. 
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V šolskem letu 2019/2020 so bili RLR načrtovani mesecu marcu. Zaradi izbruha novega koronavirusa COVID-19 in posledično zaprtja šol ter izvajanja 
izobraževanja na daljavo, v živo RLR ni bilo možno izvesti. Ravnateljica je vsem zaposlenim poslala obrazec za pripravo na RLR, vsem strokovnim delavcem 
šole  pa je na podlagi njihovega zapisa posredovala povratno informacijo v pisni obliki (pismo). Le-te so zbrane v osebnih mapah strokovnih delavcev.  

Zbirnik: A.III.03 Dnevi dejavnosti 
 
Poročila izvajanja  
Ime in 
priimek 

Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj Sodelujoči razredi Izvedeno? Poročilo 

Tip dneva dejavnosti Kulturni dan 

Boris 
Smodiš 

Kulturni dan Delavnice OP - moja poklicna prihodnost razrednik 11.12.2019 
OŠ Stročja 
vas 

3.a DA 

V sredo, 11. 12. 2019 je bil za učence 3.r izveden kulturni dan na temo 
otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Učenci so spoznali, 
kaj je to poklic, narisali svoje poklicne želje, razmišljali o osebnostnih 
značilnostih, ki so potrebne za posamezen poklic, kaj jim je pri 
posameznem poklicu všeč in kaj ne. Nekatere poklice so ob slikovnem 
in knjižnem gradivu podrobneje spoznali ter na podlagi njihovih želja in 
predlogov pripravili kulturni program, ki so ga predstavili na šolski 
prireditvi. 

Brigita 
Pušenjak 

Kulturni dan 
Delavnice Otroški parlament: Moja poklicna 
prihodnost 

razrednik 12.12.2019 Stročja vas 1. a DA 

V četrtek, 12. 12. 2019 je bil za učence 1. r izveden 2. kulturni dan na 
temo otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Učenci so 
spoznali, kaj je to poklic, narisali svoje poklicne želje, razmišljali o 
osebnostnih značilnostih, ki so potrebne za posamezen poklic, kaj jim 
je pri posameznem poklicu všeč in kaj ne. Nekatere poklice so ob 
slikovnem in knjižnem gradivu podrobneje spoznali ter na podlagi 
njihovih želja tri predstavili tudi na plakatu. Pri evalvaciji dneva 
dejavnosti so navajali različne stvari, ki so jim bile najbolj všeč, vsi pa so 
povedali, da jim je bilo delo zanimivo in všeč. 

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

Kulturni dan Ogled Rudnika živega srebra Idrija. CŠOD Cerkno 09.12.2019 Cerkno 5.a,6.a DA 

Učenci 5. in 6. razreda so si 9. 12. 2019 zaradi vremenskih razmer na 
mesto bolnice Franja vodeno ogledali Rudnik živega srebra v Idriji. 
Kulturni dan je bil opravljen v sklopu šole v naravi, ki je bila izvedena v 
CŠOD Cerkno. Seznanili so se z življenjem in delom rudarjev. Ogledali 
so si tudi Cerkno in se seznanili z življenjem ljudi nekoč in danes. 
Spoznali so načine sušenja sadja, laufarijo in si ogledali kozolec.  

Brigita 
Pušenjak 

Kulturni dan Otroški parlament in jelkovanje razredniki 24.12.2019 Stročja vas 1. a,2. a,3.a DA 

V torek, 24.12.2019, je bil za učence 1., 2. in 3. razreda izveden 3. 
kulturni dan. Pričeli smo ga s proslavo v počastitev Dneva 
samostojnosti in enotnosti, nadaljevali pa s šolskim otroškim 
parlamentom, kjer je vsak razred predstavil utrinek z delavnice Moja 
poklicna prihodnost. Dan smo zaključili z jelkovanjem in obiskom 
Dedka Mraza. 
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Ime in 
priimek 

Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj Sodelujoči razredi Izvedeno? Poročilo 

Janja 
Rajh 

Kulturni dan Delavnice OP – Moja poklicna prihodnost OŠ Stročja vas 11.12.2019 Stročja vas 2. a DA 

V sredo, 11. 12. 2019, so učenci imeli kulturni dan na temo letošnjega 
Otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Spoznali so kaj je to 
poklic in pripovedovali o svojih željah za poklicno prihodnost. V razredu 
jih je presenetil gost, gospod Aljaž Polanič, ki jim je prestavil poklic 
kuharja in natakarja. Učenci so preko pogovora spoznali osebnostne 
lastnosti, ki so potrebne za ta poklic, delo, ki ga opravlja oseba v tem 
poklicu ter kje je njegovo delovno mesto. Najbolj so učenci uživali v 
pripravi sadnega nabodala, kar smo povezali s Shemo šolskega sadja. 

Nataša 
Rus 

Kulturni dan Jelkovanje, otroški parlament, proslava Razredničarka 24.12.2019 Stročja vas 4.a DA 

V torek, 24.12.2019, je bil za učence 4. razreda izveden 2. kulturni dan. 
Pričeli smo ga s proslavo v počastitev Dneva samostojnosti in 
enotnosti, nadaljevali pa s šolskim otroškim parlamentom, kjer je vsak 
razred predstavil utrinek z delavnice Moja poklicna prihodnost. Dan 
smo zaključili z jelkovanjem in obiskom Dedka Mraza. 

Janja 
Rajh 

Kulturni dan 8 krogov odličnosti OŠ Stročja vas 09.10.2019 Stročja vas 1. a,2. a,3.a DA 

Učenci 1., 2. in 3. razreda so v sredo, 9. 10. 2019, imeli kulturni dan. 
Spoznavali so kroge odličnosti: 1. razred - govori z dobrim namenom, 2. 
razred - odgovornost in 3. razred - napake dišijo po uspehu. Naučili so 
se gibe za kroge odličnosti, bolj natančno pa spoznali sporočilo kroga, 
ki so ga obravnavali. Učenci so v delavnicah zavzeto sodelovali. Želimo 
si, da bi pridobljeno znanje in izkušnje znali čim bolje uporabiti v 
svojem življenju. 

Petra 
Šijanec 
Koren 

Kulturni dan Po poti Cankarjeve mladosti in 8 krogov odličnosti 

Turistično 
informacijski 
center 
Vrhnika  

29.05.2020 Vrhnika 7.a,8.a NE Načrtovana dejavnost ni bila izvedena zaradi pandemije (COVID 19). 

Jasna 
Ivanušič 

Kulturni dan Aktivnosti v Ljubljani (karting, bowling, plavanje). šola 10.06.2020 Ljutomer 9. a DA/zamenjava 

Načrtovana zaključna ekskurzija v Ljubljano za devetošolce žal ni bila 
izvedena zaradi epidemije virusa Covid 19. Kulturni dan je nadomestil 
kulturni dan, ko so si učenci ogledali film Kraljev govor in nato 
poustvarjali v raznih delavnicah.  

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

Kulturni dan Bralni maraton (Ljubljana, naše glavno mesto)  OŠ Stročja vas 10.06.2020 Ljubljana 5.a,6.a DA/zamenjava 

Zaradi pandemije covida- 19 načrtovana ekskurzija v Ljubljano ni bila 
izvedena. Učenci so izvedli bralni maraton. V okviru tega kulturnega 
dne so 10. 6. 2020 brali knjige po lastnem izboru, ki so si jih prinesli od 
doma. Nato so sledile ustvarjalne delavnice, v katerih so opisovali in 
ilustrirali glavnega književnega junaka, dramatizirali, ilustrirali ali 
opisovali zanimiv dogodek iz prebrane knjige ter dejavnosti predstavili 
sošolcem.  

Katja 
Vunderl 

Kulturni dan Muzikal Figarova svatba 
II. gimnazija 
Maribor 

20.02.2020 Maribor 6. 7., 8., 9. razred DA 

Za učence od 6. do 9. razreda je bil v četrtek, 20. 2. 2020, izveden 
kulturni dan. Pričeli so ga najprej v šoli, kjer so dve šolski uri namenili 
pogovoru o vsebini muzikala Figarova svatba. Nato so se z avtobusom 
odpravili iz šolskega okoliša proti II. Gimnaziji Maribor. Ogledali so si 
predstavo, ki je trajala 2uri 20min, skupaj z desetminutnim odmorom.  
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Nataša 
Rus 

Kulturni dan 8 krogov odličnosti OŠ Stročja vas 23.12.2019 šola 4.a DA 

Učenci 4.razreda so v ponedeljek, 23. 12. 2019 izvedli KD na temo 8 
krogov odličnosti. Najprej so ponovili pomen vseh krogov, se 
natančneje seznanili s pomenom kroga integriteta. Pogledali so film 
Sreča na vrvici, ob katerem so učenci spremljali, kdaj so nastopajoči 
delovali nad črto, kdaj pod črto in katere kroge odličnosti so uporabljali 
v določenih situacijah. 

Nataša 
Rus 

Kulturni dan Bralni maraton  razredničarka 10.06.2020 šola 4.a DA 
Učenci so brali zgodbe o Kekcu. Po branju smo si ogledali film Kekec 
nad samotnim breznom. Nato smo primerjali zgodbo s filmom in iskali 
podobnosti in razlike. Na koncu so še likovno poustvarjali.  

Brigita 
Pušenjak 

Kulturni dan Prireditev za babice in dedke 
Brigita 
Pušenjak 

21.02.2020 Stročja vas 1., 2., 3. r DA 

Učenci 1. triletja so 21. 2. 2020 realizirali 4. kulturni dan in pripravili 
prireditev za babice in dedke. Najprej so nastopili v kulturnem 
programu. Za stare starše so izdelali tudi simbolična darilca. Po 
kulturnem programu je sledila pogostitev in druženje v jedilnici. 
 

Različni 
izvajalci  

Kulturni dan Jelkovanje, otroški parlament, proslava Razredniki  24.12.2019 Stročja vas  5., 6., 7., 8., 9. DA 

Učenci so izvedli kulturni dan z vsebinami OP (1 ura; Monika P.), 
jelkovanje (3 ure, Nataša H. D.) in proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti (1 ura, Bernardka M.).  
 
 
 

Tip dneva dejavnosti Naravoslovni dan 

Boris 
Smodiš 

Naravoslovni 
dan 

Življenjska okolja Boris Smodiš 16.06.2020 
Okolica OŠ 
Stročja vas 

3. DA 

Učenci 3.r so 16. 6. 2020 izvedli 3. naravoslovni dan z naslovom 
Življenjska okolja s poudarkom na različnih oblikah površja in 
življenjsko okolje ribnik. Na začetku je prevladovalo opazovanje na 
terenu, ko so se učenci povzpeli na opazovalno orientacijsko točko 
GRAD. Tu je bil poudarek na orientaciji in opisovanju površja ter rabe 
tal v domači pokrajini. Med potjo na grad so prepoznavali rastlinske 
vrste v gozdu in travniku. Z gradu so se spustili do Račjih ribnikov, kjer 
so prepoznavali rastlinske in živalske vrste ob ribniku ter v ribniku. 

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

Naravoslovni 
dan 

Skrb za zdravje; zasvojenost, zobozdravniški pregled ZD Ljutomer 23.06.2020 Ljutomer 5.a DA 

18. 10. 2019 je bila v okviru dveh šolskih ur izvedena delavnica o 
zasvojenosti, ki jo je izvedla predstavnica ZD Ljutomer. Učenci so se 
seznanili z nevarnostmi zasvojenosti in škodljivimi navadami in 
razvadami. Zaradi pandemije covida- 19 zobozdravniški pregled v 
okviru delnega naravoslovnega dne ni bil izveden. Učenci so tako 
izdelali platneno vrečko po navodilih za dejavnosti in z gradivi iz 
Radovednih pet. Načrtovali, sešili in okrasili z vezenjem ali gumbi so 
platneno vrečko v okviru treh šolskih ur. Pri tem so imeli kar nekaj 
težav, saj učenci nimajo razvitih ročnih spretnosti in spretnost šivanja.  

Brigita 
Pušenjak 

Naravoslovni 
dan 

Ogled čistilne naprave in zbirnega centra odpadkov 
KSP Ljutomer, 
JP Prlekija 

22.04.2020 Ljutomer 1. a,2. a,3.a NE Vsebina zamenjana zaradi pandemije - napisano novo poročilo. 
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Brigita 
Pušenjak 

Naravoslovni 
dan 

Skrb za zdravje ZD Ljutomer 13.02.2020 
Ljutomer, 
Stročja vas 

1. a DA 

Učenci 1. r so 13. 2. 2020 izvedli 2. naravoslovni dan. V ZD Ljutomer so 
opravili sistematski pregled in cepljenje, zobozdravniški pregled ter 
sodelovali na predavanju o varnosti in osebni higieni. Sledil je ogled 
parka 1. slovenskega tabora, mestne knjižnice in galerije s stalno zbirko 
Anteja Trstenjaka. Knjižničarka je učencem predstavila otroško knjižno 
gradivo, ki so ga učenci z zanimanjem prelistavali. Obisk so zaključili z 
bralno urico. 

Nataša 
Rus 

Naravoslovni 
dan 

Skrb za zdravje (zobozdravniški pregled, vzgoja za 
zdravje) 

Zdravstveni 
dom 
Ljutomer 

26.05.2020 Ljutomer 4.a DA/ZAMENJAVA 
Naravoslovni dan zaradi Covid 19 ni bil izveden v takšni obliki, kot je bil 
načrtovan. Tokrat so raziskali znake bolezni Covid19, večji poudarek 
smo namenili higieni umivanja rok in lastni zaščiti.  

Janja 
Rajh 

Naravoslovni 
dan 

Skrb za zdravje ZD Ljutomer 04.06.2020 
Stročja vas, 
Ljutomer 

2. a DA 

Naravoslovni dan za učence 2. razreda na temo Skrb za zdravje se je 
izvedel v dveh delih. Prvi dve uri (25. 5. 2020) so učenci imeli delavnico 
na temo Načini ohranjanja zdravja. Delavnica je bila izvedena v dveh 
skupinah, ker so bili učenci po navodilih NIJZ razdeljeni na dva dela. 
Delavnici sta izvajali medicinski sestri iz ZD Ljutomer (Mihaela Senčar in 
Maša Kaučič). Tri ure pa so bile namenjene zobozdravniškemu 
pregledu, ki so ga učenci opravili 4. 6. 2020 v ZD Ljutomer pri dr. Alenki 
Zima. 

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

Naravoslovni 
dan 

Živim v naravi (CŠOD) CŠOD Cerkno 10.12.2019 Cerkno 5.a,6.a DA 

Učenci 5. in 6. razreda so 10. 12. 2019 v šoli v naravi izvedli 
naravoslovni dan Preživetje v naravi. Izvedli so fotolov po Cerknem in 
spoznali, kako se lahko zaščitijo in skrijejo v naravi ter naredili bivak v 
gozdu. Spoznali so tudi znamenitosti Cerknega in se orientirali v mestu.  

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Naravoslovni 
dan 

Skrb za zdravje (7. razred) ZD Ljutomer 26.05.2020 Ljutomer 7.a DA 

Učenci 7. razreda so imeli načrtovani naravoslovni dan Skrb za zdravje. 
V tem dnevu naj bi opravili zobozdravniški pregled in bili deležni 
delavnice v okviru Vzgoje za zdravje. Oboje bi naj izvedli zaposleni ZD 
Ljutomer. Zaradi epidemije je dan dejavnosti potekal na daljavo. 
Gradivo zanj sta pripravili zaposleni na ZD Ljutomer, ga. Maša Kaučič 
(Duševno zdravje) in ga. Mihaela Senčar (Zobozdravstvena preventiva). 
Vsebine pa je preko ZOOM-a podala razredničarka, Nataša H. Dolamič. 
Starši so bili obveščeni, da otroke individualno naročijo na 
zobozdravniški pregled. 

Daniela 
Škrobar 

Naravoslovni 
dan 

Kuharske delavnice na SŠGT Radenci SŠGT Radenci 02.12.2019 Radenci 4.a,7.a,8.a,9. a DA 

Dijaki SGŠT so učencem predstavili program turistični tehnik. Osrednja 
dejavnost so bile delavnice zdrave prehrane, kjer se učenci naučili 
priprave zdravega obroka, bontona pri mizi in priprave pogrinjka. 
Spoznali so poklica natakar, kuhar in gostinski tehnik. Po delavnici so 
dijaki smeri turistični tehnik na učnem sprehodu predstavili značilnosti 
in zgodovino Radencev. Sledil je vodeni ogled hotela Radin.  

Tadeja 
Jurkovič 

Naravoslovni 
dan 

Astronomija ODISEJA 19.12.2019 Stročja vas 7.a,8.a,9. a DA 

Za učence od 7. do 9. razreda je bil organiziran dan dejavnosti na temo 
astronomije. Razdeljeni v 4 skupine, so ta dan učenci pridobivali znanje 
iz: -Predavanje v planetariju -Skafander – Zemlja v obleki -Kozmologija 
ali vse kar ste želeli vprašati o vesolju -Izdelava raket na vodni pogon 
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(delavnica traja dve šolski uri. Prvo uro učenci rakete izdelajo, zadnjo 
uro jih izstrelijo na vašem igrišču)  

Boris 
Smodiš 

Naravoslovni 
dan 

Skrb za zdravje ZD Ljutomer 15.10.2019 
ZD 
Ljutomer 

3.a DA 

Učenci 3. razreda so opravili sistematski pregled in zobozdravniški 
pregled v ZD Ljutomer. Po opravljenih pregledih so še imeli 
organizirano predavanje o zdravem načinu življenja, ki je še posebej 
pomembno v otroški dobi. 

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Naravoslovni 
dan 

Tradicionalni slovenski zajtrk (1. - 9. razred) OŠ Stročja vas 15.11.2019 Stročja vas 
1. a,2. 
a,3.a,4.a,5.a,6.a,7.a, 
8.a,9. a 

DA 

Tudi na naši šoli je bil osrednji dogodek ob dnevu slovenske hrane 
Tradicionalni slovenski zajtrk. Zajtrk so sestavljali rženi kruh (Pekarna 
»RŽ« Mirjana Fekonja iz Gornje Radgone), domače maslo (Kmetija Kosi 
iz Ključarovcev), domači akacijev med (Čebelarstvo Rižnar iz Pristave), 
domače mleko (kmetija Žnidarič s Podgradja) in ekološko pridelana 
jabolka sort lucy, topaz in sirius (Sadjarska kmetija Trstenjak iz Stročje 
vasi). Povabilu na zajtrk so se odzvali tudi nekateri starši naših učencev 
ter predstavniki Sveta staršev in direktorica Občinske uprave Ljutomer, 
ga. Angelca Lukman. Zajtrku so sledile dejavnosti vsebinsko in ciljno 
usklajene s projekti Šolska shema (Nataša Horvatić Dolamič), Šolski 
ekovrt (Brigita Pušenjak), Zdrava šola (Tina Matjašič) in Čut (Monika 
Panič Puconja). Čebelarji, ga. Petra Rižnar, g. Janez Šiško in g. Jože Feuš 
so za učence pripravili in izvedli zanimivo in poučno predstavitev 
čebelje družine, skrivnosti življenja čebel, pomena čebel z vidika 
opraševanja rastlin in skrbi čebelarjev za ohranitev naše avtohtone 
kranjske sivke. Učence je obiskala tudi 4. medena kraljica Slovenije, 
gospa Valentina Marinič, v spremstvu g. Branka Bratinščaka, 
predsednika ČD Ljutomer in g. Janeza Venclja, podpredsednika 
Čebelarske zveze Slovenije. 

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Naravoslovni 
dan 

Biološke vsebine (9. razred) 

OŠ Stročja 
vas; Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

27.11.2019 Stročja vas 9. a DA 
Učenci so z učenjem z modeli, mikroskopiranjem in 
eksperimentiranjem preverili in utrdili znanje (zgradba celice, mejoza, 
zgradba DNK, izolacija DNK). 

Ime in 
priimek 

Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj Sodelujoči razredi Izvedeno? Poročilo 

Tip dneva dejavnosti Športni dan 

Janja 
Rajh 

Športni dan Pohod CŠOD 18.09.2019 Kočevje 2. a,3.a DA 

Učenci 2. in 3. razreda so v sredo, 18. 9. 2019, izvedli športni dan - 
pohod. Pohod je potekal v dveh delih, vsak razred zase. Obe skupini sta 
opravili pohod po enaki poti. Učenci so po lokalnih in gozdnih cestah 
spoznavali okolico mesta Kočevja. Cilj pohoda je bila Medvedja jama. 

Janja 
Rajh 

Športni dan Kanuizem CŠOD 17.09.2019 Kočevje 2. a,3.a DA 
Učenci 2. in 3. razreda so v torek, 17. 9. 2019, izvedli športni dan. S 
kanuji so veslali po reki Rinži v Kočevju. Učenci so pred veslanjem 
spoznali pravila veslanja in pravila varnosti v kanuju. Vsi učenci so v 
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veslanju uživali in iz čolna opazovali mesto Kočevje ter rastlinstvo v in 
ob reki Rinži. 

Sašo 
Fijavž 

Športni dan Orientacija, kros 
OŠ STROČJA 
VAS 

19.09.2019 Stročja vas 4.a,5.a,6.a,7.a,8.a,9. a DA 

Dne 19.9. 2019 je bil izveden športni dan. Učenci so se najprej pomerili 
v orientaciji, kjer so s pomočjo karte morali prispeti na označene točke 
in opraviti naloge. Nekatere skupine so se odlične odrezale. Ko so se 
vrnili nazaj na izhodiščno točko, so se pomerili tudi v krosu. 

Alenka 
Antolič 

Športni dan Pohod z vrtcem Učitelji 23.10.2019 
Podgradje - 
Slamnjak 

1. a DA 

Učenci 1. razreda so 23. 10. 2019 izvedli športni dan. Skupaj z otroki 
najstarejše skupine vrtca so opravili daljši pohod. Pot je potekala izpred 
šole proti Rinčetovi Grabi, nadalje med vinogradi do največjega 
klopotca in nazaj proti Stročji vasi. 

Tina 
Matjašič 

Športni dan Plavanje. 

Spremljevalci 
in dodatni 
izvajalci iz 
CŠOD 

13.12.2019 Cerkno  5.a,6.a DA 
Učenci 5. in 6. razreda so opravili športni dan - plavanje, v sklopu šole v 
naravi. Izvedene so bile vaje prilagajanja na vodo, vaje za učenje in 
izpopolnjevanje različnih tehnik plavanja ter vodne igre.  

Tina 
Matjašič 

Športni dan Pohod. 

Spremljevalci 
in dodatni 
izvajalci iz 
CŠOD 

11.12.2019 Cerkno 5.a,6.a DA 

Učenci 5. in 6. razreda so športni dan - pohod, opravili v sklopu šole v 
naravi. Izvedli smo pohod po Cerknem in ga nadaljevali na bližnji hrib. 
Na osnovi pohoda smo podrobneje spoznali Cerkno in si ogledali 
njegove znamenitosti.  

Sašo 
Fijavž 

Športni dan Drsanje /Smučanje OŠ Stročja vas 06.01.2020 Maribor 5.a,6.a,7.a,8.a,9. a DA 

Dne 6.1. 2020 je bil izveden športni dan drsanje-smučanje. Ena skupina 
je smučala na Mariborskem Pohorju, druga skupina pa je šla drsat v 
Ljutomer, kjer so se tudi poizkusili v plezanju in streljanju z zračno 
puško. 

Nataša 
Rus 

Športni dan Smučanje "Šolar na smuči" 
Učitelji, 
učitelji 
smučanja 

20.01.2020 
Mariborsko 
Pohorje 

4.a DA 

V ponedeljek, 20. 1. 2020 so učenci 4. razreda izvedli zimski športni dan 
na Mariborskem Pohorju v okviru projekta Šolar na smuči. Učenci so ob 
strokovni pomoči smučarskih vaditeljev ter učiteljev osvajali prve 
korake na smučeh. Učenci, ki so že znali smučati, so svojo tehniko še 
izboljšali. 

Alenka 
Antolič 

Športni dan Sankanje/športne igre Učitelji 13.03.2020 Stročja vas 1. a NE Športni dan ni bil izveden zaradi pandemije COVID-19. 

Boris 
Smodiš 

Športni dan Plavanje OŠ Stročja vas 15.04.2020 Hardek 1. a NE Športni dan PLAVANJE ni bil izveden zaradi pandemije COVID-19. 

Boris 
Smodiš 

Športni dan Plavanje OŠ Stročja vas 16.04.2020 Hardek 2. a NE Športni dan PLAVANJE ni bil izveden zaradi pandemije COVID-19. 

Sašo 
Fijavž 

Športni dan ATLETSKI TROBOJ OŠ Stročja vas 03.06.2020 Stročja vas 9. a,,4.a DA 
Dne 3.6. 2020 so učenci izvedli športni dan Atletski troboj. Pomerili so 
se v teku na 60m, skoku v daljino, metu vorteksa. Prav tako sem jim 
izmeril nekatere antropometrične mere. 

Boris 
Smodiš 

Športni dan Plavanje OŠ Stročja vas 06.05.2020 Hardek 3.a NE Planirani športni dan ni bil izveden zaradi pandemije COVID-19. 
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Sašo 
Fijavž 

Športni dan 

Namesto športnih iger je bil izveden športni dan 
Atletski troboj za učence 9. in 4. razreda. Učenci 7. in 
8. razreda pa so izvedli športni dan na daljavo 
(kolesarjenje) 

OŠ STROČJA 
VAS 

03.06.2020 Stročja vas 4., 9., 7., 8. DA/ZAMENJAVA 

Dne 3.6. 2020 je bil izveden športni dan atletski troboj za 4. in 9. 
razrede. Za učence 7. in 8. razreda pa je bil izveden športni dan 
kolesarjenje je na daljavo(dne 2.6.2020). Zaradi virusa covid 19 smo 
morali spremeniti načrt in izvesti te dni dejavnosti na drugačen način. 

Boris 
Smodiš 

Športni dan Atletski troboj OŠ Stročja vas 22.06.2020 
OŠ Stročja 
vas 

1. a,2. a,3.a DA 

V ponedeljek, 22.6.2020, so učenci 1. triletja izvedli športni dan Atletski 
troboj, na katerem so se učenci pomerili v teku na 60 m, metu žogice in 
skoku v daljino. Na koncu so najboljši trije učenci in tri učenke iz 
vsakega razreda dobili priznanje. Vsi učenci so bili nagrajeni s sladko 
nagrado za svoj trud.  

Alenka 
Antolič 

Športni dan Pohod Babji Ložič Stročja vas 19.06.2020 Babji Ložič 1.,2., 3. DA 

Učenci od 1. do 3. razreda so 19. 6. izvedli pohod v Babji Ložič, saj 
pohoda na Roglo ni bilo mogoče izvest zaradi priporočil NJIZ. Pohod je 
potekal iz Stročje vasi proti Babjemu Ložiču. Tam so se učenci 
sprehodili ob mogočnih drevesih ter poslušali petje raznih ptic ter se 
potem vrnili v stročjo vas. 

Alenka 
Antolič 

Športni dan Športne igre OŠ Stročja vas 24.06.2020 Stročja vas 1.,2., 3. DA 

Zadnji šolski dan se je pričel s proslavo ob dnevu državnosti, ki je letos 
potekala preko zvočnikov, sledilo je podeljevanje spričeval. Nato pa so 
učenci od 1. - 3. razreda izvedli športne igre na igrišču. Učenci so se 
razdelili v mešane skupine in se preizkusile v premagovanju različnih 
nalog. 
 

Alenka 
Antolič 

Športni dan Kolesarjenje, rolanje OŠ Stročja vas 18.06.2020 Stročja vas 1. DA 

Učenci 1. razreda so namesto športnega dneva plavanja izvedli 
kolesarjenje, rolanje ter orientacijski pohod. Učenci so najprej opravili 
naloge kolesarjenja in rolanja v okviru programa Zlati sonček. V 
nadaljevanju pa so še opravili orientacijski pohod z različnimi nalogami 
v gozdu Lipnjak. 
 

Alenka 
Antolič 

Športni dan Pohodništvo Rogla Učitelji 24.06.2020 Rogla 1. a,2. a,3.a,4.a DA Športni dan pohod na Roglo ni bil izveden zaradi pandemije COVID-19. 

Sašo 
Fijavž 

Športni dan 
Pohod. Namesto plavanja, so učenci izvedli športni dan 
pohod (zaradi virusa covid 19) 

OŠ STROČJA 
VAS 

16.06.2020 Banovci 7.a,8.a,4.a DA 
Dne 16.6. 2020 je bil izveden športni dan pohod. Pot je potekala čez 
Lipnjak, Nunsko Grabo, Temnar, Ilovce, Slamnjak, Podgradje.  

Sašo 
Fijavž  

Športni dan ŠPORTŠPAS 
OŠ STROČJA 
VAS 

22.5.2020 Stročja vas 4.,5.,6.,7., 8., 9., DA 

Dne 22.5. 2020 je bil izveden športni dan ŠPORTŠPAS  za 4., 5., 6., 7., 8., 
9 razred.  Zaradi virusa covid 19 se je spremenil načrt in učenci so 
izvedli ta dan dejavnosti na daljavo. Po povratnih informacijah sodeč, 
so se fajn razgibali in zraven tudi uživali. 
 

Tina 
Matjašič  

Športni dan  Plesna dejavnost  Tina Matjašič  12.6.2020 
OŠ Stročja 
vas  

9. r DA 

Učenci so se ob 8.20 uri zbrali in prejeli navodila o poteku športnega 
dne. Na igrišču šole so sledile športne igre, ki so jih učenci pripravili za 
učence nižjih razredov. Po končanih igrah so se vrnili v telovadnico, kjer 
so začeli snovati plesno koreografijo. Ko so naredili osnutek 
koreografije so začeli izvedbo vaditi ob glasbeni spremljavi. Sledile so 
športne igre v katerih so se medsebojno pomerili. 
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Ime in 
priimek 

Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj Sodelujoči razredi Izvedeno? Poročilo 

Tip dneva dejavnosti Tehniški dan 

Petra 
Šijanec 
Koren 

Tehniški dan Tehniški muzej Bistra in 8 krogov odličnosti 
Tehniški 
muzej Bistra 

29.05.2020 Bistra 7.a,8.a NE Odpadlo zaradi pandemije. 

Jasna 
Ivanušič 

Tehniški dan Valeta devetošolcev. šola 15.06.2020 Stročja vas 9. a DA/PRILAGODITEV 

Zaradi izbruha epidemije virusa Covid 19 so devetošolci na drugačen 
način opravili valeto, in sicer dopoldan v šolski telovadnici, brez 
prisotnosti staršev. Devetošolci so pripravili celoten program, ki je bil 
tudi posnet. Tako si ga bodo lahko skupaj s starši ogledali doma.  

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

Tehniški dan Tehniški izdelek: škripec, dvigalo, gugalnica OŠ Stročja vas 19.06.2020 Stročja vas 5.a DA 

Učenci so s pomočjo praktičnega gradiva iz Radovednih pet izdelali 
škripce, gugalnice in dvigala. Izdelke so preizkusili in nato izvedli 
eksperimentalne dejavnosti po navodilih v gradivu. Izdelali so tudi 
model škripčevja. Pri delu so bili uspešni in so na koncu tehniškega dne 
pripravili tudi razstavo.  

Alenka 
Antolič 

Tehniški dan Priprava jedi Učitelji 24.06.2020 Stročja vas 1. a NE Tehniški dan priprava jedi ni bil izveden zaradi pandemije COVID-19 

Nataša 
Rus 

Tehniški dan Izdelava ljudskih glasbil Razredničarka 12.12.2019 Šola 4.a DA 

Učenci 4. razreda so v četrtek, 12. 12. 2019, izvedli tehniški dan 
Izdelava ljudskih glasbil. Po teoretičnem uvodu, kjer so spoznavali 
ljudska glasbila, so učenci izdelali svoje glasbilo. Nastali so lepi 
instrumenti, ki so jih učenci tudi preizkusili. Učenci so bili veseli in 
ponosni na svoje izdelke. Na koncu so zapeli in zaigrali na svoje 
instrumente. 

Boris 
Smodiš 

Tehniški dan Izdelek za mamice razrednik 20.03.2020 
OŠ Stročja 
vas 

3.a DA 

Učenci so na tehniškem dnevu naredili darilce za starše, ki so ga 
naredili doma. Izdelali so obesek za ključe, ki je bil shranjen v okrasni 
škatlici, ki so jo tudi sami izdelali. Postopek izdelave je bil posredovan 
preko navodil za šolanje na daljavo. Izdelki so bili lično narejeni, na kar 
nakazujejo tudi povratne informacije s strani staršev. 

Nataša 
Rus 

Tehniški dan Elektrika - električni krog razredničarka 14.05.2020 Stročja vas 4.a,9. a DA/ZAMENJAVA 

Medpredmetni tehnični dan Elektrika ni bil izveden, zaradi pandemije 
Covid 19. Namesto tega smo izvedli Spoznavajmo Evropo. Učenci so 
raziskali evropske države, vsak je izbral eno. Izdelali so tudi brošure, 
plakate, značilne predmete... 

Brigita 
Pušenjak 

Tehniški dan Tehniški izdelek razrednik 05.06.2020 Stročja vas 1. a DA 

Učenci 1. r so izvedli 3. tehniški dan. Izveden je bil v dveh delih. Prvi del 
(2 uri) je bil izveden 1. 6. 2020 na temo Skrbim zase, s poudarkom na 
osebni higieni. Predavanje in delavnice sta vodili medicinski sestri iz ZD 
Ljutomer Mihaela Senčar in Maša Kaučič. Drugi del (3 ure) pa je bil 
izveden 5. 6. 2020. Izdelali so vetrnico in vetromer ter ju preizkusili na 
igrišču. 
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Brigita 
Pušenjak 

Tehniški dan 
Oblike površja v domači pokrajini in izdelava modela 
površja 

razrednik 03.06.2020 Stročja vas 1. DA 

Učenci 1. r so 3. 6. 2020 izvedli 2. tehniški dan. Tema dneva je bila 
zaradi pandemije spremenjena. Namesto Priprave hrane so opazovali 
domačo pokrajino. Povzpeli so se na dve opazovalni točki, kjer so 
opazovali oblike površja, rabo tal in družbene elemente v domači 
pokrajini. Po opazovanju so izdelali model reliefa iz gline. 

Janja 
Rajh 

Tehniški dan Ločevanje snovi OŠ Stročja vas 06.03.2020 Stročja vas 2. a DA 

Učenci 2. razreda so v petek, 6. 3. 202 imeli tehniški dan. Delo je 
potekalo po skupinah in eksperimentalno. Učenci so odkrivali in se učili 
o lastnosti snovi, zmeseh in ločevanju zmesi. Naučili so se, da se 
nekatere snovi lahko mešajo, kaj so zmesi, spoznali postopke in 
pripomočke za ločevanje zmesi. 

Nataša 
Rus 

Tehniški dan Izdelek iz odpadne embalaže Nataša Rus 27.05.2020 Šola 4.a DA 
Tehniški dan je bil izveden na daljavo (zaradi Covid 19). Učenci so imeli 
na izbiro dve možnosti: iz odpadne embalaže izdelati izdelek po lastni 
izbiri ali izdelati hiško iz kartona po načrtu.  

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

Tehniški dan 
Tehniški izdelek: mlin na veter in lesen čoln s pogonom 
na elastiko 

OŠ Stročja vas 06.03.2020 Stročja vas 5.a DA 

V petek, 6. 3. 2020, je bil izveden tehniški dan. Učenci so s pomočjo 
zapisanih navodil in slikovnih prikazov ter ob usmeritvah učiteljice 
samostojno izdelali mlin na veter in čoln s pogonom na elastiko. 
Preizkusili so delovanje obeh izdelkov ter izvedli nekaj poskusov z 
mlinom na veter in rešili naloge v delovnem zvezku. Spretnejši so 
izdelali tudi leteče lončke in se z njimi igrali na hodnikih in na terasi.  

Janja 
Rajh 

Tehniški dan Tehniški izdelek CŠOD 19.09.2019 Kočevje 2. a,3.a DA 

Učenci 2. in 3. razreda so v četrtek, 19. 9. 2019, izvedli tehniški dan. Po 
teoretičnem uvodu, kjer so spoznavali orientacijo in vreme, so učenci v 
manjših skupinah izdelali vetrnico. Vsak učenec je vetrnico izdelal 
samostojno. Nastale so pisane vetrnice, ki so jih učenci tudi preizkusili. 
Učenci so bili veseli, saj so se vse vetrnice lepo vrtele. 

Alenka 
Antolič 

Tehniški dan Novoletne delavnice 
Učitelji in 
zunanji 
sodelavci 

28.11.2019 Stročja vas 
1. a,2. 
a,3.a,4.a,5.a,6.a,7.a,8.a,9. 
a 

DA 

V četrtek, 28. 11. 2019 so potekale predpraznične delavnice. Z delom 
so učenci začeli ob 12. uri. Učenci od prvega do devetega razreda so se 
ta dan lahko vključili v kar 16 delavnic, ki so jih vodili tako zunanji 
sodelavci kot delavci šole. Vsak je lahko sodeloval v dveh delavnicah. 
Po izvedenih delavnicah je sledil božično novoletni bazar v telovadnici 
šole. 

Marko 
Zanjkovič  

Tehniški dan  Hologram 
Marko 
Zanjkovič  

27.5.2020 
Delo na 
daljavo  

7. r DA  

V sredo, 27. 5. 2020 so učenci oma izdelali izdelek – hologram iz 
odpadne plastenke. Navodila so prejeli preko ZOOM aplikacije zjutraj. 
Pozneje so izdelali hologram po navodilih ter ga  preizkusili. Fotografijo 
in posnetke delovanja so objavili v spletni učilnici.  

Marko 
Zanjkovič   

Tehniški dan  Moj izdelek  

Marko 
Zanjkovič, 
Petra Šijanec 
Koren  

10.6.2020 Stročja vas 7. ,8 .r  DA  

V sredo, 10. 6. 2020, je bil izveden dan dejavnosti, in sicer v kombinaciji 
tehniškega in kulturnega dne. Učenci 7. in 8. razreda so izdelali izdelek 
iz odpadne embalaže, nakar so kasneje zapisali svojo avtorsko likovno 
pesem o le-tem. 

 
Statistika izvedb  
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Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

59 65 91 

Zbirnik: A.III.12 Izvajanje krožkov in interesnih dejavnosti 
 
Poročila izvajanja  
Ime in priimek 
mentorja 

Krožek Aktivnosti Poročilo 

Alenka Antolič Likovni krožek Četrtek, 6. šolska ura 
Likovni krožek je v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 16 učencev od 1. do 3. razreda. učenci so pri krožku spoznavali različne likovne tehnike. Sodelovali so v večih likovnih 
natečajih(Bodi umetnik, Igraj se z mano, spodbujajmo prijateljstvo ter Naravne in druge nesreče. Likovno delo učenca 3. razreda je bilo na natečaju "naravne in druge 
nesreče nagrajeno na regijskem in državnem nivoju. Realiziranih je bilo 19 od 30 načrtovanih ur likovnega krožka; to je 63,33%.  

Bernardka 
Marinič 

Gledališki krožek Ponedeljek, 0. ura 
Gledališki krožek je obiskovalo 15 učencev od 6. do 9. razreda. Dobivali smo se ob ponedeljkih 0. uro in tudi drugih terminih skozi teden, ko smo vadili za nastope (Srečanje 
starejših krajanov KS Stročja vas). Pripravili smo tudi igro Županova hčerka za Območno srečanje otroških gledaliških skupin, ki pa je zaradi COVID-19 odpadlo.  

Boris Smodiš Bralna značka po dogovoru 
Učenci so predstavili 5 knjig, tri pripovedi, eno pesniško zbirko in eno poljudnoznanstveno. Predstavljene knjige so bile raznolike, glede, na bralne zmožnosti učencev. 
Bralno značko je osvojilo 12 učencev. Realiziranih je bilo 15 ur. 

Boris Smodiš Igriva matematika petek 0. ura 
V šolskem letu 2019/20 je krožek Igrivo matematiko obiskovalo 9 učencev iz 2.in 3. razreda. Realiziranih je bilo 20 ur. Prva tretjina ur je bila namenjena pripravi na 
tekmovanje iz prostorske predstavljivosti Matemček, nato smo reševali zabavne matematične naloge. V zadnji tretjini ur smo se pripravljali na tekmovanje iz logike, 
Logična pošast, ki pa zaradi pandemije ni bilo izvedeno. Realizacija ur je bila 100%. 

Brigita 
Pušenjak 

Šolski ekovrt po dogovoru 
V Šolski ekovrt so bili vključeni večinoma učenci 1. triletja, občasno so se jim pri delu pridružili tudi posamezni učenci 4. in 5. razreda. Realizacije je 100%. 21. 11. 2020 je 
mentorica nadgradnjo pri oblikovanju šolskega ekovrta predstavila na jesenskem seminarju Programa ŠEV v Ljubljani, kjer je ITR obnovil znak ŠEV do leta 2021. 

Brigita 
Pušenjak 

Folklora 
turnus: torek 5. ura ali četrtek 
0. ura 

Folkloro je obiskovalo 45 učencev. Učencev 1. triletja - mlajših Trütrc je bilo 22, starejših pa 23. Realizacija je 100%. Mlajši so pripravljali splet Diši, po kruhu diši, starejši pa 
Sem deklica, mlada vesela. Žal zaradi pandemije nastopi niso bili mogoči.  

Brigita 
Pušenjak 

Bralna značka po dogovoru 
V bralno značko se je vključilo vseh 15 učencev, vendar jih je prebralo in predstavilo knjige le 13. Realiziranih je bilo vseh 15 ur (100%). Učenci so predstavili tri pravljice ali 
pripovedi, eno poljudnoznanstveno knjigo in pesniško zbirko, iz katere so deklamirali naučeno pesem.  

Daniela 
Škrobar 

Skupnost učencev 
šole 

Drugi torek v mesecu 

Na sestankih skupnosti učencev šole se je obravnavala problematika posameznih oddelkov, aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti, vzgojno problematika, 
zbirale so pripombe v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, šolske prehrane, interesnih dejavnosti, prireditev, analizirali se je delo učencev ob koncu ocenjevalnih 
obdobij, obravnavalo se je predloge in pripombe učencev. V tem šolskem letu je bila uvedena novost, to je tutorstvo, ki so ga predlagali lanski predstavniki SUŠ. Učenci 8. 
in 9. razreda so nudil pomoč prvošolcem in drugošolcem in pri tem razvijali socialne veščine in empatijo. Zaradi COVID-19 so odpadla tri srečanja. Predstavniki SUŠ so bili s 
voji delovanjem zadovoljni. 

Janja Rajh Bralna značka po dogovoru 
V bralni znački je sodelovalo vseh 23 učencev 2. razreda, vendar je zahtevano število knjig predstavilo 21 učencev. Vsak učenec je po branju predstavil tri pravljice, eno 
poljudnoznanstveno knjigo in eno pesniško zbirko iz katere je recitiral eno pesem. Izvedenih je bilo 15 ur (100%). 

Janja Rajh Športni krožek torek, 0. uro 
V šolskem letu 2019/20 je športni krožek obiskovalo 33 učencev od 1. do 3. razreda. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Pri urah so uporabljali različne športne 
pripomočke in orodja. Izvedenih je bilo 20 ur od načrtovanih 30 (66,66%). Z izvajanjem krožka smo prenehali zaradi pandemije korona virusa in po vrnitvi v šolo zaradi 
priporočil NIJZ. 

Katja Vunderl 
Otroški pevski 
zbor 

ponedeljek, 6. ura; sreda, 0. 
ura 

Interesno dejavnost otroški pevski zbor je obiskovalo 36 pevcev in pevk. Realiziranih je bilo 72 ur od 70 ur. V tem šolskem letu smo nastopali samo na dveh prireditvah, in 
sicer na komemoraciji na Podgradju ter na novoletnih delavnicah v telovadnici šole. Zaradi epidemije (covid-19), se je pevski zbor od sredine marca dalje izvajal na daljavo. 
In posledično zato ni bilo več nobenega nastopanja. 
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Katja Vunderl 
Mladinski pevski 
zbor 

ponedeljek, 7. ura; sreda, 6. in 
7. ura 

Interesno dejavnost mladinski pevski zbor je obiskovalo 36 pevcev in pevk. Realiziranih je bilo 140 ur od 140 ur. V tem šolskem letu smo nastopali samo na dveh 
prireditvah, in sicer na komemoraciji na Podgradju ter na novoletnih delavnicah v telovadnici šole. Zaradi epidemije (covid-19), se je pevski zbor od sredine marca dalje 
izvajal na daljavo.  

Marko 
Zanjkovič 

Tehnika Četrtek 6. ura 
V šolskem letu 2019/20 je interesno dejavnost Tehnika obiskovalo 22 učencev os 4. do 6. razreda. Realiziranih je bilo 35 ur. Učenci so izdelovali izdelke iz različnih 
materialov. Delo sem diferenciral glede na starost in sposobnost učencev. Učenci so izdelali veliko različnih izdelkov in bili s svojim delom zadovoljni. Pripravljali smo se 
tudi z nekaterimi učenci za tekmovanje KTO, ki pa zaradi epidemije ni bilo izvedeno. Realizacija ur je bila 100%. 

Milena 
Pavličič Kozlar 

Tamburaški 
krožek 

petek 6. ura 

V okviru tamburaškega krožka sta delovali starejša in mlajša tamburaška skupina Vigred. V obe skupini se je vključilo 19 učencev od 5. do 9. razreda. Izvedenih je bilo 32 ur, 
v okviru nastopov pa še 13 ur. Učenci so nastopali za prvošolčke, starejše občane Stročje vasi in starejše občane Železnih Dveri, na šolskih proslavah in prednovoletnem 
bazarju. Starejša skupina Vigred se je udeležila tudi Regijskega srečanja tamburaških skupin v Gornji Radgoni in prejela srebrno priznanje. Vodil jih je zunanji sodelavec 
Rafael Pavličič. Zaradi pandemije covida- 19 pa se dejavnost do konca šolskega leta ni več izvajala.  

Milena 
Pavličič Kozlar 

Vesela šola 
Po dogovoru pred 
tekmovanjem 

V Veselo šolo se je v začetku šolskega leta vključilo 19 učencev, in sicer iz 4., 5. 6. 7. in 9. razreda. Starejši učenci so se ob pripravljenih pisnih in interaktivnih gradivih 
večinoma pripravljali doma, učenci drugega triletja pa so se pripravljali in prebirali gradiva skupaj z mentorico. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 17 učencev, ena učenka 
je zbolela, ena učenka pa se ni želela udeležiti tekmovanja. Na tem tekmovanju je bilo usvojenih 5 bronastih priznanj. Državno tekmovanje pa se zaradi pandemije covida- 
19 ni izvedlo.  

Milena 
Pavličič Kozlar 

Bralna značka ponedeljek 6. uro 
K bralni znački so se prijavili vsi učenci 5. razreda zaradi vzpodbujanja bralnega razumevanje in bralne pismenosti. Bralno značko je opravilo 18 učencev, pet učencev pa ni 
prebralo vseh knjig ali se branja sploh niso lotili. Dejavnost je zelo uspešno potekala tudi v času dela na daljavo, izbor knjig pa je bil prilagojen nastali situaciji, saj so učenci 
prebirali knjige, ki so jih imeli doma. Nekaj učencev pa je dejavnost opravilo v podaljšanem času v mesecu juniju.  

Monika 
Šalamun 

Bralna značka od 
6. do 9.razreda 

branje mladinske literature, ob 
sredah od 7.30 do 8.15 ali po 
dogovoru 

V interesno dejavnost so bili vključeni učenci od 6. do 9. razreda. Za usvojitev priznanja so morali prebrati 4 knjige po lastnem interesu, ki so primerne starosti, saj je 
namen bralne značke mladostnike ohranjati kot aktivne bralce. Knjige so lahko prišli pripovedovat po dogovoru, zadnji del šolskega leta pa so pošiljali obnove prebranih del 
na daljavo - preko elektronske pošte (zaradi epidemije covid 19). Priznanje je usvojilo 26 učencev. 4 učenci so postali zlati bralci. Realizacija ur je 100% (25 ur), saj se je v 
času šolanja na daljavo (zaradi epidemije covid 19) izvajalo poročanje o prebranih delih na daljavo, preko spletne pošte. 

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Čebelarski krožek Četrtek 0. ura in po dogovoru 

Krožek je obiskovalo 21 učencev. Zaradi prekrivanja dejavnosti so nekateri prihajali občasno. Od načrtovanih 30 ur, je bilo realiziranih le 22 (73 %). V času epidemije (covid-
19) se krožek ni izvajal. Izvedle so se le priprave na tekmovanje. Spletnega tekmovanja so se udeležili Tadej Ozmec, Julija Leštan in Urška Rižnar. Učenki sta dosegli 39 točk 
od 40. Priznanja nista prejeli, ČZS je letos vsem tekmovalcem podelila le potrdilo o sodelovanju na tekmovanju. Urška Rižnar je na predlog mentorice krožka postala tudi 
ZLATI KROŽKAR. Izpolnjevala je vse pogoje, ki jih je opredelila ČZS. Nagrada je enoletna naročnina na Slovenskega čebelarja.  

Petra Šijanec 
Koren 

Dramsko 
recitacijski krožek 

Na proslavah, prireditvah 
Interesno dejavnost je obiskovalo 18 učencev 8. razreda. Dobivali smo se ob sredah, in sicer 6. ter 7. šolsko uro. Pripravili smo lutkovno predstavo (ples senc), s katero smo 
se predstavili na 3. roditeljskem sestanku. Sledil bi nastop na Območnem srečanju gledaliških skupin, vendar je zaradi COVID-a 19 odpadlo. Posamezni učenci so nastopali 
tudi na šolskih prireditvah. 

Tina Matjašič 
Gimnastika in 
ples 

Torek, predura 
Interesno dejavnost Gimnastika in ples je obiskovalo enajst učenk. Srečevale smo se vsak torek zjutraj v času predure. Izvajale smo raztezne vaje, osnove joge, pilatesa in 
plesa. Sestavljale smo plesno hip-hop koreografijo in jo utrjevale na srečanjih.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

20 20 100 
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Zbirnik: A.III.13 Tekmovanja iz znanja in športa  
 
Poročila o izvedbi  
odgovorna 
oseba 

Tekmovanje iz znanja / disciplina 
Tip 
tekmovanja 

Termin Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo 

Skupaj:     92 9 8 19  

Bernardka 
Marinič 

Tekmovanje slovenščine za 
Cankarjevo priznanje 

šolsko 12.11.2019 DA 9   0 

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje za 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred je potekalo v torek, 12. 11. 
2019. Skupen naslov tekmovanja se je glasil Jaz, ti, mi vsi. Dela, ki so jih učenci morali prebrati, so sledeča: 4. in 5. 
razred (J. Bauer: Groznovilca v Hudi hosti), 6. in 7. razred (S. Pregl: Odprava Zelenega zmaja), 8. in 9. razred (I. 
Karlovšek: Preživetje). V 4. in 5. razredu se je tekmovanje začelo ob 11.00 in je trajalo 60 min, v 6.–9. razredu pa se je 
pričelo ob 13.00 in je trajalo 90 minut. V 4. razredu so se tekmovanja udeležili 4 učenci, od tega je prejel bronasto 
Cankarjevo priznanje 1 učenec. V 5. razredu se je tekmovanja udeležilo 5 učencev, od tega so bronasto Cankarjevo 
priznanje prejele 3 učenke. V 6. razredu se je tekmovanja udeležilo 5 učenk, od tega je prejela bronasto Cankarjevo 
priznanje 1 učenka. V 7. razredu se je tekmovanja udeležilo 6 učenk, od tega sta prejeli bronasto Cankarjevo priznanje 
2 učenki. V 8. razredu se je tekmovanja udeležilo 5 učencev, bronasto Cankarjevo priznanje pa je prejela 1 učenka, od 
tega se je učenka z največ točkami uvrstila na območno tekmovanje. V 9. razredu se je tekmovanja udeležilo 5 
učencev, od tega je prejela bronasto Cankarjevo priznanje 1 učenka, ki se je uvrstila na območno tekmovanje.  

Bernardka 
Marinič 

Tekmovanje slovenščine za 
Cankarjevo priznanje 

medobčinsko 09.01.2020 DA 0 0  0 

Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje za 8. in 9. razred je potekalo v četrtek, 9. 1. 2020, na 
OŠ Bakovci s pričetkom ob 14.00 in časom reševanja nalog 90 minut. Skupen naslov tekmovanja se je glasil Jaz, ti, mi 
vsi. Delo, ki sta ga učenki (1 učenka 8. in 1 učenka 9. razreda) morali prebrati, je bilo Preživetje avtorja Igorja 
Karlovška. Učenki nista prejeli srebrnega Cankarjevega priznanja. 

Bernardka 
Marinič 

Mehurčki šolsko 02.04.2020 NE    0 Zaradi pandemije tekmovanje iz znanja slovenščine Mehurčki ni bila izvedena. 

Boris Smodiš Logična pošast šolsko 08.05.2020 NE    0 Šolsko tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi pandemije COVID-19. 

Boris Smodiš Igriva Logična pošast državno 08.05.2020 NE    0 Zaradi pandemije COVID-19 tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Boris Smodiš Igriva Logična pošast šolsko 30.04.2020 NE    0 Šolsko tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi pandemije COVIDA-19. 

Boris Smodiš Športne igre medobčinsko 14.05.2020 NE    0 Zaradi pandemije COVID-19 tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Boris Smodiš Logična pošast državno 22.05.2020 NE    0 
Zaradi pandemije COVID-19 nismo organizirali šolskega tekmovanja, s tem pa tudi ni bilo možnosti uvrstitve na 
državno tekmovanje. 

Boris Smodiš Matemček področno 23.11.2019 DA  2  6 
Državnega tekmovanja, ki je letos potekalo 23. 11. 2019 v Ljutomeru, se je udeležilo 8 tekmovalcev; Matic Panič (1.r), 
Niki Feuš (3.r), Lia Kosi (5.r), Tisa Belcl Lorenčič (6.r) Tadej Ozmec in Eva Rus(7.r), Daniel Tomović (8.r), Julija Leštan 
(9.r). 2 tekmovalca sta prejela srebrno priznanje, 6 učencev pa priznanje. 

Boris Smodiš Matemček šolsko 08.11.2019 DA 27   13 
Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 8. 11. 2019, se je udeležilo 40 tekmovalcev (6 - 1. razred, 3 - 2. razred, 4 - 3. 
razred, 5 - 4. razred, 2 - 5. razred, 5 - 6. razred, 7 - 7. razred, 8 - 8. razred, 1 - 9. razred). Državnega tekmovanja se je 
lahko udeležilo 9 učencev.  

Boris Smodiš Igrivi Matemček področno 08.11.2019 NE    0 Tekmovanje še v tem šolskem letu ni bilo organizirano. 

Brigita 
Pušenjak 

Območna revija otroških folklornih 
skupin  

mednarodno 01.04.2020 NE    0 Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 
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odgovorna 
oseba 

Tekmovanje iz znanja / disciplina 
Tip 
tekmovanja 

Termin Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo 

Daniela Škrobar 
Državno tekmovanje iz znanja 
kemije 

državno 09.06.2020 DA 0 0 0 0 
Tekmovanja se je udeležil Blaž Rakuša iz 8. razreda. Zaradi COVID-19 je bilo prestavljeno na 9.6.2020. Tekmovanje se 
je izvedlo na šoli pod pogoji, ki jih je določil organizator tekmovanja, ZOTKS. 

Daniela Škrobar 
Tekmovanje iz znanja o sladkorni 
bolezni 

šolsko 11.10.2019 DA 4   0 
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo štirinajst učencev iz 8. in 9. razreda. Štirje učenci so osvojili bronasto priznanje. 
Noben učenec ni dosegel dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje. 

Daniela Škrobar 
Tekmovanje iz znanja o sladkorni 
bolezni 

področno 16.11.2019 NE    0 Učenci se niso uvrstili na državno tekmovanje. 

Daniela Škrobar 
Šolsko izbirno tekmovanje iz znanja 
kemije 

šolsko 31.01.2020 DA 1   0 
Na šolskem tekmovanju za bronasto Preglovo priznanje so sodelovali štirje učenci iz 8. in 9. razreda. Učenec iz 8. 
razreda je osvojil bronasto priznanje in  bo udeležil tekmovanja za srebrno in zlato Preglovo priznanje, ki je bilo 2. 4. 
2020, v Murski Soboti. 

Jasna Ivanušič Nemščina šolsko 21.11.2019 DA 1   0 
Šolskega tekmovanja iz nemščine so se udeležili trije devetošolci. Dvema se je uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, 
ki bo izvedeno meseca marca 2020. 

Jasna Ivanušič Nemščina področno 12.03.2020 NE    0 Državno tekmovanje iz nemščine ni bilo izvedeno zaradi razglašene epidemije virusa Covid 19.  

Katja Vunderl Območna revija pevskih zborov mednarodno 21.04.2020 NE    0 Območna revija pevskih zborov ni bila, zaradi razhajanja koronavirusa, COVID-19. 

Marko 
Zanjkovič 

Konstruktorstvo medobčinsko 03.04.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi epidemije ni bilo izvedeno. 

Marko 
Zanjkovič 

Tekmovanje osnovnošolcev v 
znanju matematike za Vegova 
priznanja 

šolsko 19.03.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi epidemije ni bilo izvedeno. 

Marko 
Zanjkovič 

Tekmovanje BOBER šolsko 12.11.2019 DA 15   0 
Šolskega tekmovanja BOBER so se udeležili vsi učenci neobveznega izbirnega predmeta RAČUNALNIŠTVO, ter nekaj 
učencev prvega triletja. Noben od učencev 6. razreda se ni uvrstil na državno tekmovanje. Dosegli so pa kar nekaj 
bronastih priznanj. 

Marko 
Zanjkovič 

Razvedrilna matematika šolsko 04.12.2019 NE    0 Tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Milena Pavličič 
Kozlar 

Vesela šola šolsko 11.03.2020 DA 5   0 

V sredo 11. 3. 2020, je bilo izvedeno šolsko tekmovanje iz Vesele šole. Učenci so se na tekmovanje pripravljali ob 
mesečnih temah o cepivu, pristanku na Luni, toploti, valutah sveta, ognjenikih in Beethovnu ter prebrali knjigi Lov za 
templjarskim zakladom in #3špehbombe. V 4. razredu so na tekmovanju sodelovali 4 učenci, 1 učenka je prejela 
bronasto priznanje, v 5. razredu 2 učenki, 1 učenka je prejela bronasto priznanje, v 6. razredu 4 učenke, 1 učenka je 
prejela bronasto priznanje, v 7. razredu 7 učencev, 2 učenki sta prejeli bronasto priznanje in v 9. razredu 2 učenki.  

Milena Pavličič 
Kozlar 

Vesela šola državno 08.04.2020 NE    0 Na državno tekmovanje se ni uvrstil nobeden učenec in ni bilo izvedeno zaradi pandemije covida- 19.  

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Tekmovanje iz znanja BIO področno 09.05.2020 NE    0 Tekmovanje je zaradi nastale situacije ob pojavu koronavirusa odpovedano in prestavljeno na leto 2021. 

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Tekmovanje iz znanja BIO državno 29.11.2019 DA    0 Tekmovanja se učenke niso udeležile, ker so na šolskem tekmovanju dosegle premajhno število točk. 
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Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Tekmovanje iz znanja BIO šolsko 16.10.2019 DA 0 0 0 0 Tekmovanja sta se udeležili Sara Belec in Aiša Srša Ščavničar, obe učenki 9. razreda. Priznanja nista dosegli. 

Sašo Fijavž Badminton posamično medobčinsko 13.11.2019 DA 3 1  0 
Dne 13.11.2019 je v Ljutomeru potekalo medobčinsko posamično tekmovanje v badmintonu. Učenka naše je dosegla 
2. mesto, prav tako so trije učenci dosegli tretje mesto v svoji kategoriji. 

Sašo Fijavž Mali nogomet (st. učenci) medobčinsko 17.10.2019 DA    0 
Dne 17.10. 2019 je pri OŠ Stročja vas bilo izvedeno medobčinsko tekmovanje v malem nogometu za starejše dečke. 
Učenci šole so nesrečno izpadli po kazenskih strelih. Tekmovanja se je udeležilo 6 ekip. 

Sašo Fijavž Mali nogomet (st. učenke) mednarodno 03.10.2019 NE    0 Tekmovanje ni bilo izvedeno 

Sašo Fijavž Kros medobčinsko 03.10.2019 DA 4 1 3 0 
Učenci in učenke šole so se udeležili krosa, ki je bil izveden 3.10.2019 v Ljutomeru na hipodromu. Dosegli so odlične 
rezultate, saj so osvojili 3 prva mesta, 1 drugo mesto in 4 četrta mesta. 

Sašo Fijavž Rokomet st. učenci medobčinsko 10.10.2019 DA  1  0 
Dne 10.10.2019 je v Ljutomeru bilo izvedeno medobčinsko tekmovanje v rokometu. Učenci naše šole so dosegli drugo 
mesto.  

Sašo Fijavž Rokomet st. učenke mednarodno 17.10.2019 NE    0 Tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Mali nogomet ml. učenke U12 medobčinsko 17.09.2019 NE    0 Tekmovanje ni bilo izvedeno 

Sašo Fijavž Košarka st. učenke mednarodno 24.10.2019 DA  1  0 
Dne 24.10. 2019 je na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru bilo izvedeno medobčinsko tekmovanje v košarki za starejše 
deklice. Učenke naše šole so se uvrstile na 2. mesto. 

Sašo Fijavž Košarka st. učenci medobčinsko 07.11.2019 DA    0 
Dne 7.11.2019 je v Ljutomeru potekalo medobčinsko tekmovanje v košarki za starejše dečke. Učenci naše šole so se 
prebili v polfinale, kjer so tesno izgubili. Prav tako so tesno izgubili v tekmi za tretje mesto. 

Sašo Fijavž Mala odbojka učenci U12 medobčinsko 23.01.2020 DA   1 0 Tekmovanje so učenci naše šole zmagali in postali medobčinski prvaki 

Sašo Fijavž Mala odbojka učenke U12 mednarodno 06.02.2020 DA  1  0 
Enajst učenk se je 6. 2. 2020 udeležilo medobčinskega tekmovanja iz male odbojke v Ljutomeru. Po ogrevanju so 
sledile tekme v skupini in potem razigravanje na mesta. Osvojile so končno 2. mesto. 

Sašo Fijavž Košarka mlajši učenci medobčinsko 13.02.2020 NE    0 Tekmovanja se nismo udeležili. 

Sašo Fijavž Med dvema ognjema mednarodno 05.03.2020 NE    0 Tekmovanje je zaradi Covid 19 bilo odpovedano 

Sašo Fijavž Namizni tenis posamično medobčinsko 05.12.2019 DA 2 2 1 0 
Učenke in učenci so se udeležili tekmovanja v namiznem tenisu, ki je bilo izvedeno 5.12. 2019 v Ljutomeru v Šicu. 
Dosegli so eno prvo mesto, dvakrat drugo mesto in dvakrat tretje mesto. 

Sašo Fijavž Namizni tenis ekipno medobčinsko 05.12.2019 NE    0 Ekipno tekmovanje ni bilo izvedeno, saj nobena šola ni imela dovolj učencev za sestavo ekipe. 

Sašo Fijavž Košarka učenci U12 medobčinsko 09.01.2020 DA    0 Tekmovanja se nismo udeležili, ker nismo uspeli sestaviti ekipe, zaradi manjkanja učencev v šoli. 

Sašo Fijavž Košarka učenke U12 mednarodno 09.01.2020 DA    0 Tekmovanja se nismo udeležili 

Sašo Fijavž Badminton ekipno medobčinsko 19.11.2019 DA    0 Tekmovanja se nismo udeležili, saj za sestavo ekipe nismo imeli dovolj tekmovalcev. 

Sašo Fijavž šah posamezno medobčinsko 20.11.2019 DA    0 Tekmovanja se nismo udeležili. 

Sašo Fijavž Odbojka starejši učenci medobčinsko 12.12.2019 DA   1 0 
Učenci so se udeležili medobčinskega tekmovanja v odbojki, ki je bilo izvedeno 12.12.2019 v Ljutomeru. Udeležilo se je 
6 ekip in učenci so prepričljivo premagali vse nasprotnike ter dosegli prvo mesto. S tem so se kvalificirali na področno 
tekmovanje v odbojki.  

Sašo Fijavž Odbojka starejše učenke medobčinsko 11.12.2019 DA   1 0 
Učenke so se udeležile medobčinskega tekmovanja, ki je potekalo 11.12.2019 v Ljutomeru. Tekmovanja se je udeležilo 
5 ekip in učenke so prepričljivo premagale vse nasprotnice ter osvojile prvo mesto. S tem dosežkom so se kvalificirale 
na področno tekmovanje. 
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Sašo Fijavž Atletski troboj medobčinsko 15.05.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Atletika posamično  medobčinsko 07.05.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Atletika - področno področno 26.05.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Odbojka na mivki st. učenci medobčinsko 28.05.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Odbojka na mivki st. učenke medobčinsko 29.05.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Atletika finale državno 03.06.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Odbojka področno področno 07.02.2020 DA   1 0 
Dne 7.2. 2020 je v Murski Soboti bilo izvedeno področno tekmovanje v odbojki za starejše dečke. Ekipa naše šole je je 
suvereno postala področni prvak.  

Sašo Fijavž Mini odbojka mlajši učenci medobčinsko 09.04.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž PIONEER BALL medobčinsko 16.04.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Mali nogomet ml. učenci (trojke) medobčinsko 17.04.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Mini odbojka področno mednarodno 27.04.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Mini odbojka mlajše učenke medobčinsko 07.04.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Mali nogomet ml. učenci mednarodno 12.03.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Med dvema ognjema 5. in 6. r medobčinsko 19.03.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Sašo Fijavž Mala odbojka področno področno 26.03.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi Covid 19 ni bilo izvedeno. 

Tadeja Jurkovič Tekmovanje iz znanja fizike medobčinsko 27.03.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi razglašene epidemije ni bilo izvedeno. 

Tadeja Jurkovič Tekmovanje iz znanja fizike področno 09.05.2020 NE    0 Tekmovanje zaradi razglašene epidemije ni bilo izvedeno. 

Tadeja Jurkovič Tekmovanje iz znanja astronomije šolsko 05.12.2019 DA    0 
Tekmovanje je potekalo na OŠ Stročja vas. Udeležilo se ga ja 8 učencev iz 8. razreda. Glede na dosežene rezultate 
nihče ni dosegel meje za uvrstitev na državno tekmovanje. 

Tadeja Jurkovič Tekmovanje iz znanja fizike šolsko 05.02.2020 DA 2   0 
Tekmovanja se je udeležilo 8 učencev iz 8. in 9. razreda. Dva učenca sta osvojila bronasto Stefanovo priznanje: Jan 
Šendlinger 8. razred in Sara Belec 9. razred. Učenka Sara Belec je osvojila dovolj točk za uvrstitev na področno 
tekmovanje. 

Tadeja Jurkovič Tekmovanje iz znanja astronomije področno 11.01.2020 DA    0 Tekmovanja se ni udeležil noben učenec naše šole. 

Tadeja Jurkovič Tekmovanje iz znanja logike šolsko 26.09.2019 DA 19   0 
Šolskega tekmovanja so se udeležili učenci od 2. do 9. razreda. Sodelovalo je 46 učencev, od tega jih je 19 osvojilo 
bronasto priznanje, dve učenki pa sta se uvrstili na državno tekmovanje. 

Tadeja Jurkovič Tekmovanje iz znanja logike državno 19.10.2019 DA    0 
Državnega tekmovanja iz znanja logike, sta se udeležili učenki iz 7. in 9. razreda. Tekmovanje je potekalo na OŠ Sveti 
Jurij Rogaševci. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

33 71 46 
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Zbirnik: A.III.14 Šola v naravi in tabori 
 
Poročila izvajanja  
Sodelujoči razredi Vodja Nosilec Termin Izvedeno? Dejavnost Deklice Dečki Poročilo 

Skupaj:      45 43  

2. a,3.a Alenka Antolič CŠOD 16.09.2019 DA športno-naravoslovna šola v naravi 17 22 

Učenci 2. in 3. razreda so se v času od 16.- 20. 9. 2019 udeležili športno-naravoslovne šole v 
naravi v CŠOD Jurček v Kočevju. Tam so preživeli pet zanimivih dni. Izvedli so dva športna in en 
tehniški dan. Spoznali so osnove kanuizma, preživetja v naravi, lokostrelstva, izdelali so si 
vetrnice, obiskali so kraško jamo, obiskali kočevski pragozd in še mnogo drugega. 

6.a,5.a Tina Matjašič CŠOD Cerkno 09.12.2019 DA  28 21 

Učenci 5. in 6. razreda so se v času od 9.- 13. 12. 2019 udeležili šole v naravi v CŠOD Cerkno. 
Izvedli so dva športna(plavanje in pohod), kulturni (Ogled rudnika živega srebra Idrija) in 
naravoslovni (Preživetje v naravi) dan dejavnosti. Podrobneje smo spoznali Cerkno in njegovo 
zgodovino, znamenitosti ter laufarje. Večere smo zaključili s športnimi in družabnimi 
aktivnostmi.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

2 2 100 

Zbirnik: A.III.15 Zdravniški pregledi učencev 
 
Poročila izvajanja  
Razred Razrednik Spremljevalec Datum Tip pregleda Izvedeno? Poročilo 

1. a Brigita Pušenjak Alenka Antolič 13.02.2020 Sistematični pregled DA 
Učenci 1. razreda so 13.2.2020 opravili sistematični pregled v ZD Ljutomer. Učenci, ki so bili zdravi in katerih starši so 
soglašali, so bili tudi cepljeni. Istočasno so opravili tudi zobozdravniški pregled.  

3.a Boris Smodiš Bernardka Marinič 15.10.2019 Sistematski pregled DA 
Učenci 3. razreda so opravili sistematski pregled v ZD Ljutomer. Opravili so tudi cepljenje po programu in 
zobozdravstveni pregled. 

6.a Tina Matjašič Bernardka Marinič 05.12.2019 Sistematični pregled DA 
Učenci so bili deležni sistematskega pregleda v ZD Ljutomer. Opravili so cepljenje po programu in zobozdravstveni 
pregled. 

8.a Petra Šijanec Koren Katja Vunderl 14.02.2020 Sistematični pregled DA Učenci so bili deležni sistematskega pregleda v ZD Ljutomer. Opravili so osnovni in zobozdravstveni pregled.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

4 4 100 
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Zbirnik: A.III.17 Delo skupnosti učencev šole 
 
Poročila nalog  
Datum Vsebina Izvajalec Izvedeno? Poročilo 

04.02.2019 
1. Pregled učnih in vzgojnih rezultatov v 1. ocenjevalnem obdobju 2. 
Razno 

Daniela Škrobar DA 
Predstavniki SUŠ so predstavili učno vzgojne rezultate v razredih, ki jih obiskujejo. Predvsem v višjih razredih ima nekaj 
učencev v 1. ocenjevalnem obdobju zaključene negativne ocene. Mentorica je predstavila projekt SKUM.  

17.09.2019 1. sklic  
Mateja Leskovar 
Polanič  

DA 
Prvi sklic je opravila ravnateljica Mateja L. Polanič. Predstavila je delo v preteklem in načrte za novo šolsko leto. Podala 
je predlog za mentorico - ga. Daniela Škrobar in učenci so predlog potrdili. Izbrali so tudi svoje vodstvo: predsednik 
Blaž Rakuša.  

15.10.2019 
1.Sprejem prvošolcev v SUŠ 2. Tutorstvo devetošolcev prvošolcem 3. 
Razno 

 
Daniela Škrobar 

DA 

K točki 1) Ga Ravnateljica je učencem predstavila letno poročilo za šolsko leto 2018/19 in LDN za šolsko leto 2019/20. 
K točki 2) Za predsednika SUŠ je bil izvoljen in potrjen Blaž Rakuša iz 8.razreda. Podpredsednica SUŠ je Julija Leštan iz 
9. razreda. Mentorica SUŠ za šolsko leto 2019/20 pa je Daniela Škrobar. K točki 3) Ga. ravnateljica je učencem 
predstavila projekt "Bodi dober, bodi kul" pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Učencem je 
predstavila projekt in jih povabila k sodelovanju.  

19.11.2019 
1. Aktualne zadeve na šoli (TSZ, adventne delavnice) 2. Erasmus + v 
Litvi 

 
Daniela Škrobar 

DA 

1. Na srečanju SUŠ se je preverila prisotnost in se prebral zapisnik oktobrskega srečanja. 2. Učenci so analizirali 
Tradicionalni slovenski zajtrk in izrazili zadovoljstvo nad izvedenimi aktivnostmi. Mentorica je predstavila potek 
predprazničnih delavnic. 3. Učenca, ki sta se udeležila mednarodne izmenjave Erasmus+ sta predstavnikom SUŠ 
predstavila potek in dogajanje v Litvi. 

10.12.2019 1. Pregled poteka dejavnosti za otroški šolski parlament 2.Razno Daniela Škrobar DA 
Mentorica je predstavila potek jelkovanja, predstavniki SUŠ posameznih oddelčnih skupnosti pa so poročali kako se 
pripravljajo na otroški parlament. Člani SUŠ 5. in 6. razreda so poročali, kako je bilo v Šoli v naravi v Cerknem.  

18.02.2020 Delavnica: Moj vzornik Daniela Škrobar NE Se ni izvedlo. 

17.03.2020 1. Predstavitev Izmenjav Erasmus+ 2. Razno Daniela Škrobar NE Odpadlo zaradi COVID-19. 

14.04.2020 1. Predstavitev aktivnost SKUM 2. Razno Daniela Škrobar NE Odpadlo zaradi COVID-19. 

12.05.2020 1. Predlogi za pohvale SUŠ 2. Razno  Daniela Škrobar NE Odpadlo zaradi COVID-19. 

17.06.2020 1. Poročilo za šol. leto 2019/20 2. Razno 
 
Daniela Škrobar DA 

Vsi učenci na šoli so napredovali v višje razrede (devetošolci pa so se vpisali v sredno šolo) Mentorica je podala 
poročilo o delu SUŠ, ki je priloga zapisnika. Uče Člani SUŠ so predlagali pohvale za svoje sošolce v šolskem letu 
2019/20, Vsi predlogi so bili sprejeti. Pod vodstvom mentorice so člani SUŠ naredili pregled življenja v karanteni.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

6 10 60 
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Zbirnik: A.III.18 Plavalni tečaj 
 
Poročila izvajanja  
Razred Razrednik Nosilec Datum Sodelujoči Kraj Izvedeno? Poročilo 

1. a Brigita Pušenjak Boris Smodiš 23.03.2020 razredniki, Sašo Fijavž Hardek NE Ni bilo izvedeno - novo poročilo Alenka. 

2. a Janja Rajh Boris Smodiš 30.03.2020 razredniki, Sašo Fijavž Hardek NE Zaradi pandemije plavalni tečaj ni bil izveden. - NOVO POROČILO 

3.a Boris Smodiš Boris Smodiš 04.05.2020 Brigita Pušenjak, Sašo Fijavž Hardek NE Plavalni tečaj ni bil izveden zaradi pandemije COVIDA-19. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

0 3 0 

 

Zbirnik: A.III.19 Delo oddelčnih skupnosti 
 
Poročila izvajanja  
Razred Razrednik Naslovi vsebin Termin Izvedeno? Poročilo 

1. a 
Brigita 
Pušenjak 

Samoevalvacija in vzgojni načrt, Pozitivna disciplina, 8 krogov 
odličnosti 

15.05.2020 DA 
Posamezne dejavnosti iz Samoevalvacije in vzgojnega načrta smo izvedli pri pouku, največ pri urah spoznavanja okolja, 
izvedli pa smo tudi dan dejavnosti na temo 8 krogov odličnosti - Govori z dobrim namenom. 

2. a Janja Rajh Vsebine VN in SE bomo obravnavali v okviru ur pouka 24.06.2020 DA 
Vsebine VN in SE smo obravnavali v okviru ur pouka. Izvedli smo tudi dan dejavnosti na temo 8 krogov odličnosti 
(odgovornost). 

3.a Boris Smodiš Obravnava vsebin VN in SE v 3. razredu 24.06.2020 DA 
Posamezne vsebine za oddelčno skupnost so obravnavali v okviru ur pouka (predvsem SPO), saj v 3. razredu ni 
razrednih ur. Obravnavali so vsebine iz Vzgojnega načrta, Pozitivne discipline ter Zdrave šole.  

4.a Nataša Rus pozitivna disciplina, 8-krogov odličnosti, SE, vzgojni načrt .... 12.06.2020 DA 

Ure oddelčne skupnosti smo izvajali po urniku. Obravnavali smo vsebine, ki smo jih načrtovali za to šolsko leto: pravila 
šolskega reda, pravila obnašanja pri malici in kosilu, učno vzgojni uspehi, otroški parlament, osem krogov odličnosti, 
pozitivna disciplina, varna raba interneta, shema šolskega sadja ter druge naloge SE in VN. Skozi vse naštete dejavnosti 
so se učenci učili veščin sodelovanja in sprejemanja drugačnosti ter medsebojnega spoštovanja.  

5.a 
Milena Pavličič 
Kozlar 

Šolski red s pravili o prehrani in vzgojni načrt; šolske službe; ID; 
otroški parlament; šolska shema 

24.06.2020 DA 

Srečanja oddelčnih skupnosti se je izvajalo po urniku, ure so bile 100% realizirane. Učenci so se seznanili s pravili o 
prehrani in prednostnih nalogah, izvajali in spremljali dejavnosti pozitivne discipline, spoznavali predanost v okviru 8 
krogov odličnosti, se pripravljali na otroški parlament in analizirali učno vzgojne rezultate ob ocenjevalnih obdobjih. 
Izvedene so bile tudi dejavnosti za izboljšanje klime v oddelku in odpravljanje vzgojne problematike.  

6.a Tina Matjašič 
Srečanja oddelčne skupnosti se bodo izvajala po urniku. Dejavnosti 
bodo povezane z vsebinami: vzgojne teme, življenje in delo v šoli in 
doma  

02.09.2019 DA 
Srečanja oddelčne skupnosti so se izvajala po urniku, povezane z vsebinami: pravila šolskega reda, pravila obnašanja v 
jedilnici, učno vzgojni uspehi, dnevi dejavnosti, otroški parlament, osem krogov odličnosti, vzgojni načrt, pozitivna 
disciplina, varna raba interneta, shema šolskega sadja, skupnost učencev šole, organizacije dela in učenja na domu, 
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Razred Razrednik Naslovi vsebin Termin Izvedeno? Poročilo 

idr. Skozi vse dejavnosti pa so učenci razvijali veščine sodelovanja, sprejemanja drug drugega in medsebojnega 
spoštovanja. Spremljali smo učni uspeh tekom in na koncu ocenjevalnih obdobij. 

7.a 
Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Srečanja oddelčne skupnosti se bodo izvajala po urniku. Dejavnosti 
bodo povezane z aktualnimi vsebin 

24.06.2020 DA 

Izvedenih je bilo 36 razrednih ur. Vsebine srečanj oddelčnih skupnosti so bile: analiza učno-vzgojnih rezultatov, pravila 
šolskega reda in šolske prehrane, dnevi dejavnosti, otroški parlament (Moja poklicna prihodnost), 8 krogov odličnosti 
(Uravnoteženost), pozitivna disciplina (Razredne službe, 4-delno opravičilo, Naš razred, sodelovanje …), Zdrava šola 
(Mednarodni dan RK, Dan človekovih pravic), vsebine aktualne zaradi epidemije (Safe.si, varna raba spletnih aplikacij, 
pravila komunikacije na spletu…) in drugo. V času epidemije so razredne ure potekale preko spletne učilnice in ZOOM 
aplikacije. 

8.a 
Petra Šijanec 
Koren 

8 krogov odličnosti, Nad tanko črto odgovornosti, Zdrava šola, 
Prehrana in kultura obnašanja, Preventivna delavnica na temo 
ALKOHOL, Mediacija, itd. 

1. 9. 2019-24. 
6. 2020 

DA 

Srečanja oddelčne skupnosti so se izvajala po urniku, vsako sredo 0. uro. Dejavnosti so bile povezane z vsebinami, ki 

jih je narekoval letni delovni načrt šole, šolski projekti in aktualne vsebine: pravila šolskega reda in šolske prehrane, 

učno vzgojni uspehi, dnevi dejavnosti, otroški parlament, osem krogov odličnosti, vzgojni načrt, pozitivna disciplina, 

šolska shema, dejavnosti šolske svetovalne delavke, skupnost učencev šole idr. Skozi vse dejavnosti pa so učenci 

razvijali veščine sodelovanja, sprejemanja drug drugega in medsebojnega spoštovanja. 

9. a Jasna Ivanušič 
PROGRAM DELA ODDELČNE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 
2019/2020: Po mesecih ter z vsebinami, ki so zajemale življenje in 
delo šole ter glede na interese učencev  

26.06.2020 DA 

Učenci so se pri uri oddelčne skupnosti srečevali vsak četrtek 6. šolsko uro in se pogovarjali o vsebinah, ki so bile 
načrtovane za to šolsko leto. V prvi polovici šolskega leta je bila polovica ur namenjena poklicni orientaciji. Od 16. 3. 
2020 do 25. 5. 2020 so učenci zaradi epidemije virusa Covid 19 opravljali šolanje na daljavo. Niso šli na zaključni izlet, 
valeta je bila izvedena v šolski telovadnici brez prisotnosti staršev. Pri urah OS smo veliko pozornosti posvečali 
medsebojni komunikaciji in teambuildingu, izvajali delavnice povezane s pozitivno disciplino ter 8 krogi odličnosti. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

9 9 100 

 

ZBIRNIK: A.III.22  Izobraževanja kolektiva 
Načrtovane naloge s poročili: 

Odgovorni za izvedbo Vsebina in aktivnosti Predviden datum izvedbe Predavatelj / teme Opravljeno Poročilo 

Mateja Leskovar Polanič ADHD - opolnomočenje  09.09.2019 Dejan Sotirov DA v ponedeljek, 9. 9.2019 so strokovni delavci šole in vrtca prisluhnili osebno izkušnji in predlogom za delo z učenci z 
ADHD. V dvournem predavanju je gost Dejan Sotirov predstavil področje dela z otroki in mladostniki z ADHD, nekaj 
teoretičnih podlag ter veliko predlogov o načinu dela in vzpostavljanja odnosa. Predstavil je tudi delo organizacije 
Mavrični bojevniki, ki organizira tabore ter ozavešča o pomenu gibanja in organiziranega dela s posamezniki.  

      

 
Statistika izvedb: 

Načrtovano Izvedeno Realizacija (%) 

2 2 100 
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Zbirnik: A.IV.01 Prednostne naloge iz vizije VIZ 
 
Poročila izobraževanj  

Razred Prednostna naloga Nosilec Datum Sodelujoči Kraj Izvedeno? 
Cena 
bivanja 

Cena 
prevoza 

Vstopnine 
Ostali 
stroški 

Poročilo 

Skupaj:       0 0 0 0  

1. -9. 
Medpredmetno 
povezovanje 

Tadeja 
Jurkovič 

17.06.2020 

vsi 
zaposleni 
in zunanji 
sodelavci 

Stročja 
vas 

DA 0 0 0 0 

Učitelji 1. triletja na dnevni ravni povezujejo vsebine med seboj (medpredmetno povezovanje se prepleta). Učitelji 
drugega in tretjega triletja pa so v tem šolskem letu izvedli naslednje medpredmetne povezave: - BIO 8- KEM 8- LUM 8 
(Projekt SKUM): Od ust do mitohondrija - GOS 5 - LUM 5 - GUM 5 : Glasba in načini oblačenja (izvedeno v času pouka 
na daljavo) - MAT 5 - SLJ 5: Anketa in obdelava podatkov - NAR 5 - GOS 5: Zdrav zajtrk Načrtovane pa so bile še 
naslednje medpredmetne povezave, ki pa zaradi razglašene epidemije COVID 19 niso bile izvedene: - SLJ 8 - MAT 8: 
Opis postopka in besedilne naloge iz premega in obratnega sorazmerja - SLJ 5 - SLJ 6: Pravljica - TJN 8 - LUM 8: 
Nepravilni glagoli (v okviru projekta SKUM) - NAR 4 - FIZ 9: Elektrika 

1. -9. Dvig ravni znanja 
Tadeja 
Jurkovič 

17.06.2020  Stročja 
vas 

DA 0 0 0 0 
Izvedene aktivnosti za dvig ravni znanja v šolskem letu 2019/20 so bile naslednje: - medvrstniška pomoč - formativno 
spremljanje - pogovorne ure - diferenciacija učnih vsebin, ciljev ter oblik in metod dela - razvijanje kritičnega mišljenja 
- ZUN posameznih vsebin - razvijanje bralnih in učnih strategij - medpredmetno povezovanje. 

1. -9. 

Vzgojno področje: 
8 krogov odličnosti, 
pozitivna disciplina, 
tanka črta 
odgovornosti 

Tadeja 
Jurkovič 

17.06.2020 
učenci, 
učitelji 

Stročja 
vas 

DA 0 0 0 0 

Vsebine Tanke črte odgovornosti, Pozitivne discipline in 8 krogov odličnosti so učitelji z učenci izvajali v okviru 
razrednih ur in v okviru pouka. Vsi razredi so na temo 8 krogov odličnosti izvedli tudi dan dejavnosti, v katerem so 
učenci bolj poglobljeno spoznali določen krog odličnosti. Vse opravljene dejavnosti so natančneje predstavljene in 
opisane v Poročilu o izvajanju Vzgojnega načrta in Samoevalvacije za šolsko leto 2019/20. 

1. -9. 
Formativno 
spremljanje 

Tadeja 
Jurkovič 

17.06.2020  Stročja 
vas 

DA 0 0 0 0 

Posamezni koraki formativnega spremljanja so na šoli že utečena zadeva, ki se jih strokovni delavci redno poslužujejo: 
ugotavljanje predznanja, oblikovanje ciljev posamezne učne enote/sklopa, medvrstniška pomoč,... Čas poučevanja na 
daljavo je prinesel, da je bilo potrebno učencu podati kvalitetno povratno informacijo. Ugotovitev je bila, da so 
strokovni delavci povratno informacijo podali, učenci pa le-te niso (znali) uporabili. Zato bo v prihodnje potrebno 
osmisliti pomen povratne informacije ter na ta način načrtovati in ocenjevati napredek posameznega učenca. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

4 4 100 
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Zbirnik: A.V.01 Oblike sodelovanja z okoljem 
 
Poročila izobraževanj  
Nosilec Razred Projekt sodelovanja Sodelujoči Kraj Datum Izvedeno? Poročilo 

Alenka Antolič 1. razred Sodelovanje z vrtcem otroci vrtca 
Stročja 
vas 

09.10.2019 DA 
Učenci 1. razreda so skupaj z otroki predšolske skupine vrtca izvedli jesenski pohod. Pot je potekala proti Rinčetovi 
Grabi, nadaljevala je proti največjemu klopotcu in po slemenu Nunske Grabe nazaj proti Stročji vasi. To je prva izmed 
aktivnosti sodelovanja 1. razreda in predšolske skupine vrtca. 

Bernardka 
Marinič 

2., 5., 6., 7., 8., 
9. 

Srečanje starejših krajanov KS 
Stročja vas 

OŠ Stročja 
vas 

Stročja 
vas 

17.10.2019 DA 
17. 10. 2019 je v Gasilskem domu Stročja vas potekalo Srečanje starejših krajanov KS Stročja vas. Učenci OŠ Stročja vas 
smo jim pripravili krajši kulturni program. Nastopili so tamburaši, harmonikarji, recitatorji in člani gledališkega krožka s 
skečem. 

Janja Rajh 1., 2., 3., 4., 5. Lutkovni abonma učenci Ljutomer 15.10.2019 DA 

Učenci od 1. do 5. razreda so si v šolskem letu 2019/20 ogledali štiri lutkovno-gledališke predstave. Predstave, ki jih je 
organiziral JSKD Ljutomer, so si ogledali v Kulturnem domu v Ljutomeru. Vse predstave so bile zanimive in so, vsaka na 
svoj način, pritegnile učence. Občasno so bili v dogajanje aktivno vključeni tudi gledalci-otroci. Ogledali so si 
predstave: Super Brina (15. 10. 2019), Palček Nos (13. 11. 2019), Mali Modri in mali Rumeni (4. 12. 2019) in La 
Fontainove basni (24. 1. 2020). Pete predstave zaradi pandemije ni bilo.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

3 3 100 

 

Zbirnik: A.VI.01 Roditeljski sestanki 
 
Poročila izvajanja  
Razred Razrednik vsebina srečanja Termin Izvedeno? Poročilo 

1. a 
Brigita 
Pušenjak 

1. oddelčni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA 

V torek, 24.9.2019, je bil po skupnem izveden še 1. oddelčni roditeljski sestanek za starše prvošolcev. Prisotnih je bilo 
13 staršev od 11 učencev. Staršem so bili predstavljeni dnevi dejavnosti s stroškovnikom, dejavnosti in naloge 
Samoevalvacije, Vzgojnega načrta, Zdrave šole ter sodelovanje z njimi. Starši so soglasno potrdili stroškovnik. Izvolili so 
predstavnika v Svet staršev. Seznanjeni so bili s Pravili šolskega reda in šolske prehrane. Predstavljeni so jim bili 
standardi znanj po predmetih. 

1. a 
Brigita 
Pušenjak 

1. skupni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA 

V torek, 24.9.2019 je bil za starše od 1. do 9.r izveden skupni roditeljski sestanek v telovadnici šole. Ravnateljica je 
zbranim predstavila poročilo o delu v preteklem šolskem letu in izpostavila nekatere dosežke. V nadaljevanju je 
predstavila še Letni delovni načrt šole. Gost srečanja je bil policist g. Uroš Felbar, ki je starše opozoril na prometno 
varnost in previdnost pri uporabi spleta. Po skupnem roditeljskem sestanku so bili izvedeni še oddelčni roditeljski 
sestanki. 
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Razred Razrednik vsebina srečanja Termin Izvedeno? Poročilo 

1. a 
Brigita 
Pušenjak 

2. oddelčni roditeljski sestanek 09.06.2020 NE Zaradi pandemije roditeljski sestanek ni bil izveden. 

2. a Janja Rajh 2. oddelčni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA 

V torek, 24. 9. 2019, je bil po skupnem roditeljskem sestanku še 2. oddelčni roditeljski sestanek. Prisotnih je bilo 7 
staršev. Razredničarka je staršem predstavila LDN oddelka. V okviru tega je predstavila dneve dejavnosti ter s tem 
povezane stroške. Starši so predstavljen stroškovnik soglasno potrdili. Seznanjeni so bili tudi s prednostnimi nalogami 
Samoevalvacije, Vzgojnega načrta, Zdrave šole in načini ter nekaterimi datumi sodelovanja s starši. Predstavila jim je 
tudi standarde znanja za 2. razred in Pravila šolskega reda in šolske prehrane. Pod točko razno so bili starši seznanjeni 
še z nekaj napotki. 

2. a Janja Rajh 1. skupni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA Zapisnik zapisala Brigita Pušenjak 

2. a Janja Rajh 1. oddelčni roditeljski sestanek 09.09.2019 DA 

V ponedeljek, 9. 9. 2019, je bil za starše učencev 2. razreda 1. oddelčni roditeljski sestanek. Prisotnih je bilo 22 staršev 
za 21 učencev. Staršem so predstavili natančnejše napotke za šolo v naravi, ki je potekala od 16. do 20. 9. 2019 v CŠOD 
Jurček v Kočevju. Starši so se soglasno strinjali, da si učenci v ŠVN ogledajo tudi pragozd. Izvolili so tudi predstavnika v 
Svet staršev. S 15 glasovi je bil izvoljen gospod Gregor Kosi. 

2. a Janja Rajh 2. skupni roditeljski sestanek 28.11.2019 DA 

V četrtek, 28. 11. 2019, je bil za vse starše od 1. do 9. razreda skupni roditeljski sestanek. Sestanek je potekal v 
telovadnici šole. V kratkem kulturnem programu sta se predstavila pevska zbora naše šole. Poudarek je bil na 
predstavitvi delavnic, ki so potekale v popoldanskem času na temo bližajočih se božično-novoletnih praznikov. Gospa 
ravnateljica se je zahvalila vsem mentorjem, ki so pripravili in vodili delavnice z učenci, še posebej zunanjim gostom. 
Po programu je v telovadnici še potekal bazar, na katerem so starši lahko videli in tudi vzeli izdelke, ki so nastali v 
delavnicah. 

2. a Janja Rajh 3. skupni roditeljski sestanek 04.02.2020 DA 

V torek, 4. 2. 2020, je bil v telovadnici šole ob 16.30 3. skupni roditeljski sestanek. Po uvodnem nagovoru ravnateljice 
ge. Mateje Leskovar Polanič je sledil kulturni program ob bližajočem se kulturnem prazniku. S Plesom senc so se 
predstavili učenci izbirnega predmeta gledališki klub in mlajša skupina tamburašev. Sledilo je predavanje 
uveljavljenega strokovnjaka s področja vzgoje dr. Sebastijana Kristoviča. Skozi izkušnje, ki jih je pridobil v svoji 
dolgoletni praksi na področju svetovanja posameznikom in družinam, je spregovoril o privzgajanju samostojnosti in 
odgovornosti pri otrocih. Prisotnih je bilo 65 staršev. 

2. a Janja Rajh 3. oddelčni roditeljski sestanek 02.06.2020 NE Zaradi pandemije roditeljski sestanek ni bil izveden. 

3.a Boris Smodiš 3.oddelčni roditeljski sestanek 02.06.2020 NE Zaradi pandemije COVID-19 sestanek ni bil izveden. 

3.a Boris Smodiš 3.skupni roditeljski sestanek 04.02.2020 DA Poročilo zapisala ga. Janja Rajh. 

3.a Boris Smodiš 2.skupni roditeljski sestanek 28.11.2019 DA 
Starši učencev 3. razreda so se v okviru 2. skupnega roditeljskega sestanka udeležili krajšega kulturnega programa ob 
zaključku novoletnih delavnic. Po kulturnem programu je potekal bazar. 

3.a Boris Smodiš 1.oddelčni roditeljski sestanek 09.09.2019 DA 

V ponedeljek, 9. 9. 2019, je bil za starše učencev 3. razreda 1. oddelčni roditeljski sestanek. Prisotnih je bilo 12 staršev. 
Staršem so predstavili natančnejše napotke za šolo v naravi, ki je potekala od 16. do 20. 9. 2019 v CŠOD Jurček v 
Kočevju. Starši so se soglasno strinjali, da si učenci v ŠVN ogledajo tudi pragozd. Izvolili so tudi go. Sandro Zadravec za 
predstavnico v Svet staršev. 

3.a Boris Smodiš 2.oddelčni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA 

V torek, 24. 9. 2019, je bil po skupnem roditeljskem sestanku še 2. oddelčni roditeljski sestanek. Prisotnih je bilo 5 
staršev. Razrednik je staršem predstavil LDN oddelka. V okviru tega je predstavil dneve dejavnosti ter s tem povezane 
stroške. Starši so predstavljen stroškovnik soglasno potrdili. Seznanjeni so bili tudi s prednostnimi nalogami 
Samoevalvacije, Vzgojnega načrta, Zdrave šole in načini ter nekaterimi datumi sodelovanja s starši. Pod točko razno so 
bili starši seznanjeni s še z nekaj napotki za nemoteno in uspešno šolsko delo. 
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3.a Boris Smodiš 1.skupni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA Zapisnik zapisala ga. Brigita Pušenjak. 

4.a Nataša Rus 
Seznanitev staršev z letnim delovnim načrtom, predstavitev 
stroškovnika za dneve dejavnosti, šolski red, volitve predstavnika v svet 
staršev. 

24.09.2019 DA 

V torek, 24.9.2019 je bil za starše učencev od 1. do 9.razreda izveden skupni roditeljski sestanek v telovadnici šole. 
Ravnateljica je zbranim predstavila poročilo o delu v preteklem šolskem letu in izpostavila nekatere dosežke. V 
nadaljevanju je predstavila še Letni delovni načrt šole. Gost srečanja je bil policist g. Uroš Felbar, ki je starše opozoril 
na prometno varnost in previdnost pri uporabi spleta. Po skupnem roditeljskem sestanku je bil izveden še oddelčni 
roditeljski sestanek za učence 4. razreda, ki se ga je udeležilo 12 staršev. Starši so izvolili predstavnico v Svet staršev, 
se seznanili s Pravili šolskega reda in šolske prehrane, načrtovanimi dejavnostmi SE in Vzgojnega načrta ter Zdrave 
šole, stroškovnikom, dni dejavnosti in likovnega materiala in ju soglasno potrdili. Sprejeli so tudi sklep o nabavi zobnih 
ščetk. Seznanili so se z izvajanjem preverjanja in ocenjevanja pri posameznih predmetih.  

4.a Nataša Rus Pregled dela skozi celotno šolsko leto. 02.06.2020 NE 
Roditeljski sestanek v načrtovani obliki ni bil izveden, zaradi Covid19. Smo pa starše o vsem seznanili preko spletne 
pošte (e-maila)in spletne strani šole. 

5.a 
Milena 
Pavličič 
Kozlar 

3. oddelčni roditeljski sestanek: Učni uspeh in navodila za naslednje 
šolsko leto 

02.06.2020 NE 
Načrtovani roditeljski sestanek ni bil izveden zaradi ukrepov pandemije covida- 19. Vse informacije za naslednje šolsko 
leto so bile posredovane preko spletne učilnice in spletne strani šole. 

5.a 
Milena 
Pavličič 
Kozlar 

2. oddelčni roditeljski sestanek: Šola v naravi 03.12.2019 DA 

Roditeljskega sestanka se je udeležilo 23 staršev 5. razreda in 25 staršev 6. razreda. Starši so dobili zadnje informacije 
o organizaciji šole v naravi v CŠOD v Cerknem. Seznanili so se z načrtovanimi dejavnostmi in ogledi, varnostnimi pravili, 
odhodom in prihodom, načini komuniciranja v tem tednu, izposojeni posteljnini. Starši so bili ponovno seznanjeni s 
stroški šole v naravi, obroki odplačevanja in vlogami o sofinanciranju, s katerimi lahko zmanjšajo stroške šole v naravi .  

5.a 
Milena 
Pavličič 
Kozlar 

3. skupni roditeljski sestanek: Proslava ob kultur. prazniku; Predavanje 
dr. Sebastjana Kristoviča 

04.02.2020 DA Poročilo je zapisala ga. Janja Rajh. 

5.a 
Milena 
Pavličič 
Kozlar 

2. skupni roditeljski sestanek: Novoletne delavnice in bazar 28.11.2019 DA 
Starši učencev 5. razreda so se udeležili 2. skupnega roditeljskega sestanka, in sicer krajšega kulturnega programa ob 
zaključku novoletnih delavnic ter bazarja.  

5.a 
Milena 
Pavličič 
Kozlar 

1. oddelčni roditeljski sestanek: Izvolitev predstavnika v Svet staršev; 
Šolski red in vzgojni načrt ter prednostne naloge; Dnevi dejavnosti in 
stroškovnik; Nabava likovnega materiala in zobnih ščetk; Preverjanje in 
ocenjevanje znanja; Šola v naravi. 

24.09.2019 DA 

V torek, 24. 9. 2020, je bil izveden oddelčni roditeljski sestanek za učence 5. razreda, ki se ga je udeležilo 12 staršev. 
Starši so izvolili predstavnico v Svet staršev, se seznanili s Pravili šolskega reda in šolske prehrane, načrtovanimi 
dejavnostmi SE in Vzgojnega načrta ter Zdrave šole, stroškovnikom dni dejavnosti in likovnega materiala in ju soglasno 
potrdili. Sprejeli so tudi sklep o nabavi zobnih ščetk. Seznanili so se z izvajanjem preverjanja in ocenjevanja pri 
posameznih predmetih, organizacijo DOP in DOD pouka ter ID in z načrtovano šolo v naravi. Obveščeni so bili tudi o 
izvedbi kolesarskega izpita in možnostih seznanitve z dosežki športnovzgojnega kartona.  

6.a Tina Matjašič 1. skupni roditeljski sestanek  24.09.2019 DA Zapisnik zapisala Brigita Pušenjak. 

6.a Tina Matjašič 1. oddelčni roditeljski sestanek.  24.09.2019 DA 

V torek, 24.9.2019, je bil po skupnem v telovadnici izveden še 1. oddelčni roditeljski sestanek za starše. Prisotnih je 
bilo 18 staršev od 27 učencev. Staršem je bil načrt dela oddelčne skupnosti, dnevi dejavnosti, prednostne naloge 
samoevalvacije in vzgojnega načrta ter Pravila šolskega reda in Pravila šolske prehrane. Izvolili so predstavnika v Svet 
staršev. Na koncu so bili starši seznanjeni še z osnovnimi informacijami glede Šole v naravi. 

6.a Tina Matjašič 2. oddelčni roditeljski sestanek 03.12.2019 DA 
Dnevni red oddelčnega sestanka: 1. Ugotovitev prisotnosti (25 staršev 6. razreda in 23 staršev 5. razreda) 2. Zadnje 
informacije o šoli v naravi (odhod, prihod, posteljnina, varnostna pravila, predstavitev doma CŠOD Cerkno in opis 
dejavnosti, ki se bodo izvajale tekom tedna) 3. Razno. 

6.a Tina Matjašič 3. oddelčni roditeljski sestanek 02.06.2020 NE Odpadlo zaradi razglašene epidemije COVID-19. 
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6.a Tina Matjašič 2. skupni roditeljski sestanek 28.11.2019 DA 
Starši učencev so se v okviru 2. skupnega roditeljskega sestanka udeležili krajšega kulturnega programa ob zaključku 
novoletnih delavnic ter bazarja. 

6.a Tina Matjašič 
3. skupni roditeljski sestanek: Proslava ob kulturnem prazniku; 
Predavanje dr. Sebastjana Kristoviča. 

04.02.2020 DA Poročilo je zapisala ga. Janja Rajh. 

7.a 
Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

3. skupni roditeljski sestanek (predavanje, dr. Sebastjan Kristovič) 04.02.2020 DA Zapisala ga. Janja Rajh. 

7.a 
Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

1. oddelčni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA 
1. oddelčnega roditeljskega sestanka se je udeležilo 9 staršev. Predstavljeni so bili načrt dela oddelčne skupnosti, 
prednostne naloge samoevalvacije in vzgojnega načrta ter Pravila šolskega reda in Pravila šolske prehrane. Izvedene 
so bile volitve predstavnika v svet staršev. Za predstavnico je bila izvoljena ga. Petra Mlinarič Jager.  

7.a 
Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

1. skupni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA Zapisnik zapisala Brigita Pušenjak. 

7.a 
Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

2. skupni roditeljski sestanek (bazar) 28.11.2019 DA Starši učencev 7. razreda so se udeležili prireditve in bazarja ob 2. skupnem roditeljskem sestanku. 

7.a 
Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

2. oddelčni roditeljski sestanek  23.06.2020 NE Zaradi epidemije (covid-19) sestanek ni bil izveden. 

8.a 
Petra Šijanec 
Koren 

 24.09.2019 DA 
Starši so bili seznanjeni s potekom VIZ dela v šolskem letu 2019/2020. Izvolili so predstavnika v svet staršev, 
predstavljene so jim bile prednostne naloge ter šolski red, dnevi dejavnosti ter predviden stroškovnik.  

8.a 
Petra Šijanec 
Koren 

2. skupni roditeljski sestanek z bazarjem 28.11.2019 DA 
Starši učencev osmega razreda so se udeležili kratke prireditve s kulturnim programom in kasneje pripravljenega 
bazarja. 

8.a 
Petra Šijanec 
Koren 

3. skupni roditeljski sestanek 04.02.2020 DA Sestanek je bil v obliki predavanja dr. Sebastjana Kristoviča. 

9. a 
Jasna 
Ivanušič 

3. oddelčni roditeljski sestanek 18.06.2020 DA 
Zaradi izbruha epidemije virusa Covid 19, je bilo zadnje srečanje s starši izvedeno preko ZOOM video konference. 
Starše je nagovorila ravnateljica, nato šolska pedagoginja in še razredničarka. Nekaj besed so povedali tudi posamezni 
starši. 

9. a 
Jasna 
Ivanušič 

2. oddelčni roditeljski sestanek 04.02.2020 DA 
Učenci so za starše pripravili predstavitev SŠ, dijaških domov ter štipendiranja. Kratko jim je bil predstavljen tudi 
zaključni izlet devetošolcev ter možnost plačila na tri obroke. Nekaj informacij pa je bilo podanih tudi v povezavi z 
zaključno valeto. 

9. a 
Jasna 
Ivanušič 

1. oddelčni roditeljski sestanek 24.09.2019 DA 
Starši so bili seznanjeni s potekom VIZ dela v šolskem letu 2019/2020. Izvolili so predstavnika v svet staršev, 
predstavljene so jim bile prednostne naloge ter šolski red, dnevi dejavnosti ter predviden stroškovnik. Pedagoginja je 
kratko predstavila poklicno orientacijo, ki se izvaja vsako drugo razredno uro.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

33 39 85 
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Zbirnik: A.VII.01 Preventivne/proaktivne dejavnosti 
 
 
Poročila izobraževanj  

Razred Udeleženci 
Razrednik / 
odgovorna 
oseba 

Dejavnost Cilj Datum 
Tip 
dejavnosti 

Izvedeno? Poročilo 

Tip dejavnosti:  

6.a do 
9.a 

vrstniški 
mediatorji 

Daniela 
Škrobar 

Mediacija 
Reševanje sporov na 
miren način 

24.06.2020 Proaktivne  DA 

V šolskem letu 2019/20 je 23 vrstniških mediatorjev in pet šolskih mediatork. Na začetku šolskega leta je bil izdelan 
urnik šolskih mediatork. V tem šolskem letu je bilo izvedenih šest šolskih mediacij in dvanajst vrstniških. Vzroki 
vrstniških mediacij so bili: prepiri, pretepi, zbadanje, norčevanja, zmerjanja. Pri starejših učencih, kjer so razlogi za 
mediacijo težji, pa so primere prevzele šolske mediatorke. Na začetku šolskega leta je bilo uvodno srečanje, na 
katerem so vrstniški mediatorji ponovili potek mediacije. 17. 10 2019 so bile delavnice, ki so potekale šest šolskih ur. 
Treningi mediacije so bili načrtovani 12. 3. 2020. Zaradi pojava COVID-19 je bilo srečanje odpovedano. Ob koncu 
šolskega leta se je štirim vrstniškim mediatorkam iz 9. razreda podelilo priznanje.  

7.,8., 9.  
učenci, ki 
nastopajo  

Nataša Rus Prostovoljstvo  
priprava kulturnega 
programa za 
varovance DSO  

15.05.2020 Proaktivne NE Kulturnega programa v DSO Ljutomer letos nismo pripravili, zaradi pandemije Covid 19.  

8. 9.  

Nekaj 
učencev 8. 
in 9. 
razreda 

Nataša Rus 

Prostovoljstvo - 
medgeneracijsko 
druženje učencev 
naše šole s 
starostniki v DSO 
Ljutomer 

Medgeneracijsko 
druženje učencev 
naše šole s starostniki 
DSO.  

24.09.2019 Proaktivne DA 

V torek, 24. 9. 2019 so učenci prostovoljci iz 9. razreda sodelovali na medgeneracijskem druženju v Domu starejših 
občanov v Ljutomeru. Varovance doma, ki so na invalidskem vozičku so peljali na krajši sprehod. Po vrnitvi v dom so se 
pridružili delovnim terapijam, ki so jih imeli nekateri varovanci. Tam so se z njimi pogovarjali o življenju nekoč, 
predvsem o poklicih, ki so jih nekoč opravljali.  

Učenci 
od 1. do 
9. 
razreda 

Vsi učenci 
šole 

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Šolska shema 

Ustaviti trend 
zmanjševanja porabe 
sadja in zelenjave ter 
naraščanje pojava 
prekomerne telesne 
teže 

24.06.2020 Proaktivne DA 

V sklopu Šolske sheme, s katero se želi zmanjšati trend upadanja uživanja sadje in zelenjave, se je v šolskem letu 
2019/2020 učencem ponudilo predvsem jabolka, spomladi pa tudi jagode, češnje in borovnice. Spremljevalne 
izobraževalne dejavnosti so bile izvedene delno v šolskih prostorih, delno zardi epidemije tudi na daljavo. Vsebine so 
se povezovale z dejavnostmi Zdrave šole, Tradicionalnega slovenskega zajtrka in Šolskega ekovrta. Učenci 2. razreda so 
v četrtek, 26. 9. 2019, v času OPB, bili na obisku pri Trstenjakovih v Stročji vasi. Družina Trstenjak že vrsto let v okviru 
ukrepa Šolska shema šoli dobavlja jabolka integrirane ali ekološke pridelave. Plakat so izdelali učenci 5. razreda. 
Utrinki obiska Trstenjakovih pa so bili objavljeni na spletni strani šole. 

         

Tip dejavnosti: Preventivne 

  

 3. 

  

 učenci  Boris 
Smodiš  Vzgoja za zdravje 

 Učenci spoznajo 
različne oblike 
zdravega načina 
življenja 

 15.10.2019  Preventivne   DA 
 Sistematskega pregleda  so bili deležni učenci 3. razreda v okviru 
naravoslovnega dne 15. 10. 2019. Tega dne so v Zdravstvenem domu Ljutomer opravili tudi zobozdravstveni pregled. 
Izvajalci ZD Ljutomer so v okviru programa Vzgoja za zdravje v osnovni šoli v 3. razredu izvedli delavnico za učence 
Zdrav način življenja, ki je trajala dve šolski uri. 
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Dejavnost Cilj Datum 
Tip 
dejavnosti 

Izvedeno? Poročilo 

  

1., 2., 3., 
4., 5. 

učenci Janja Rajh Ščetkanje zob 
Skrb za zdravje zob in 
ustno higieno 

15.06.2020 Preventivne DA 
Učenci od 1. do 5. razreda so mesečno izvajali preventivno ščetkanje zob, ki je potekalo pod vodstvom medicinske 
sestre Mihaele Senčar iz ZD Ljutomer. Učenci so spoznavali pravilno skrb za čiste in zdrave zobe in se učili pravilnega 
ščetkanja. Hkrati s ščetkanjem zob je potekalo tudi tekmovanje v čistoči zob pri učencih. Zmagali so učenci 5. razreda. 

5. 
Učenci 5. 
razreda 

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

Policist Leon svetuje 

Učence seznaniti z 
nevarnostmi, s 
katerimi se lahko 
srečajo v vsakdanjem 
življenju 

29.05.2020 Preventivne DA 
Učenci so projekt Policist Leon svetuje izvajali v okviru razrednih ur, in sicer so tako bili izvedeni trije sklopi, dva sklopa 
pa so učenci izvajali preko spletne učilnice in dela na daljavo zaradi pandemije covida- 19. Projekt je vodila policistka 
Lidija Nemec iz PP Ljutomer.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

6 9 67 

 

Zbirnik: B.I.01 Delo sveta zavoda  
 
Poročila izvajanja  

Datum Vsebina seje Vabljeni 
Tehnična 
podpora seji 

Izvedeno? Poročilo 

30.09.2019 
Sprejem poročila o delu za šol. leto 
2018/19 in sprejem LDN za šol. leto 
2019/20 

člani sveta zavoda, učitelji, izvajalci nalog, 
ravnateljica, pomočnica ravnateljice za 
vrtec  

Andreja 
Zadravec 

DA 
Na 1. izvedeni seji sveta zavoda so člani potrdili Poročilo o delu za leto 2018/2019 ter Letni delovni načrt za 
2019/2020. Gradivo je v arhivu šole.  

28.11.2019 
Aktualne zadeve in obdarovanje 
otrok ob novem letu  

člani sveta zavoda  DA 
Na 2. seji sveta zavoda so člani potrdili predlog obdarovanja otrok v vrtcu ter učencev šole v prihajajočih praznikih. 
člani so se udeležili tudi predprazničnega bazarja, ki se je odvil v tem času.  
Potrdili so tudi posodobljena Pravila šolske prehrane.  

27.1.2020 Inventura za leto 2019 Člani sveta zavoda – dopisna seja   
Po opravljeni inventuri so člani sveta zavoda potrdili odpis drobnega inventarja in osnovnih sredstev, kakor je bilo 
navedeno v spisku, ki so ga prejeli.  

02.03.2020 
Obravnava in sprejem letnega 
poročila, Finančni načrt, Uspešnost 
ravnateljice 

člani sveta zavoda, ravnateljica, 
računovodkinja, pomočnica ravnateljice za 
vrtec 

DA 

Ravnateljica je predstavila Letno poročilo za leto 2019, ki je priloga tega zapisnika. Ravnateljica je povedala, da sta 
Letno poročilo oblikovali dve delavki in sicer računovodski del računovodkinja, ga. Jožica Rudolf, poslovni del pa 
ravnateljica zavoda, ga. Mateja Leskovar Polanič. Ga. ravnateljica najprej predstavila poslovni, to je vsebinski del 
poročila in skušala predstaviti dosežke ter vse druge vsebine, ki so se odvile v letu 2019. Izpostavila je posebnost 
poročanja, saj gre pri delu v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto in je glavni in osrednji dokument Letni delovni načrt, 
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Tehnična 
podpora seji 

Izvedeno? Poročilo 

kjer je zajeto vso delo. Prav tako je za šolo in vrtec pomembno Poročilo o uresničevanju LDN, ki vsebuje vsa poročilo o 
poteku šolskega leta in kar je svet zavoda že obravnaval. Tako je ga. ravnateljica izpostavila odlične rezultate učencev 
na tekmovanjih tako v športu kot v znanju, sodelovanja šole v mednarodnih in nacionalnih projektnih, sodelovanje z 
lokalnim okoljem in širše. Ga. Jožica je člane seznanila s rezultatom poslovanja tako šole kakor tudi vrtca, ki je v letu 
2019 negativno ter razložila stroške. Člane je seznanila tudi z izterjatvami neplačnikov ter trud šole za pridobitev 
pomoči staršem, ki težko plačujejo stroške. Po izčrpni predstavitvi poročila sta tako ga. ravnateljica in ga. 
računovodkinja odgovarjali na vprašanja članov sveta zavoda. Po izčrpanih vprašanjih ter podanih odgovorih je 
predsednica predlagala, da se sprejeme: 3. sklep: 1.Rezultat poslovanja ŠOLE za leto 2019 je presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 2.479,68 €. 2.Rezultat poslovanja VRTCA za leto 2019 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 
2.709,79 €. 3.Občino Ljutomer se zaprosi za pokritje negativnega stanja. 4.Letno poročilo za leto 2019 se sprejme v 
predlagani obliki. Obravnavali in sprejeli so tudi Poslovni in kadrovski načrt za leto 2019, oblikovali pa so tudi oceno 
dela ravnateljice.  

02.07.2020 
Analiza vprašalnikov, Vpis v vrtec, 
Nabor učbenikov in DZ 

člani sveta zavoda, skrbnica učbeniškega 
sklada, ravnateljica, pomočnica 
ravnateljice za vrtec  

Andreja 
Zadravec 

DA 

Seja je potekala preko ZOOM aplikacije. Člani so obravnavali Predlogi, pobude in vprašanja članov - NI BILO POSEBNIH 
POBUD. Potrdili pa so: - Sklep o izvajanju fleksibilnega predmetnika v šolskem letu 2020/2021. - Sklep o izvajanju oblik 
učne diferenciacije v šolskem letu 2020/2021. Seznanili so se z vpisom v vrtec za šolsko leto 2020/2021 ter z izborom 
učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021. Potrdili pa so tudi Sklep o sistemizaciji 
kuharja za šolsko leto 2020/2021 iz ekonomskega programa kuhanja kosil. ter Sklep o sistemizaciji hišnik za šolsko leto 
2020/2021 iz ekonomskega programa uporabe poslovnih prostorov.  

03.08.2020 Izplačilo dodatka za ravnateljico   člani sveta zavoda- dopisna seja  DA  

Člani sveta zavoda so se seznanili s postopkom izplačila sredstev za delo v posebnih obremenitvah, ki jih je za delo v 
času razglašene epidemije določila vlada. Sredstva so bila namensko določena tako za zaposlene, za katere je sklep 
sprejela ravnateljica kot ravnateljico, za katero je moral sklep potrditi svet zavoda. Z večino na dopisni seji so člani 
potrdili predlagamo izplačilo.   

 
 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

6 5 120 

Zbirnik: B.I.02 Svet staršev 
 
Poročila nalog  
Datum Vsebina seje Vabljeni Izvedeno? Poročilo 

27.09.2019 
Nadstandardni program, predlog, 
Poročilo o delu, Letni delovni načrt 

člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica 
ravnateljice za vrtec, učitelji, izvajalci nalog 

DA 

1. sklic sveta staršev je opravila ravnateljica mateja leskovar polanič ter izvedla konstituiranje sveta staršev. svet 
staršev sestavlja 14 članov (5 predstavnikov vrtca in 9 predstavnikov šole)., za predsednico je bila ponovno soglasno 
potrjena sandra fekonja. v nadaljevanju so obravnavali: - predlogi, pobude in vprašanja članov, potrdili poročila o delu 
za šolsko leto 2018/2019: a)samoevalvacijsko poročilo in evalvacija prednostnih nalog vzgojnega načrta za šolsko leto 
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2018/2019, ki so priloga poročila o delu; b)pregled poročila o delu suš, zdrave šole in otroškega parlamenta; c)poročilo 
o delu enote vrtca d)poročilo o delu šole. - obravnavali in sprejeli so letni delovni načrt (ldn) za šolsko leto 2019/2020 
a) predstavitev programa dela prednostnih nalog šole: suš, otroški parlament in zdrave šole; samoevalvacija in vzgojni 
načrt; b) ldn enote vrtca; c) ldn šole. - predstavitev in potrditev stroškovnika za dejavnosti šole. - potrditev cen 
prehrane.  

28.11.2019 
Aktualne zadeve in obdarovanje 
otrok ob novem letu  

člani sveta zavoda  DA  

na 2. seji so člani sveta staršev potrdili predlog obdarovanja otrok v vrtcu ter učencev šole v prihajajočih praznikih. 
člani so se udeležili tudi predprazničnega bazarja, ki se je odvil v tem času. Razprava je stekla o obliki organizacije 
bazarja. O tem se bo odločalo v naslednjem letu.  
Potrdili so tudi posodobljena pravila šolske prehrane. 

01.06.2020 
Gradiva za novo šol. leto ter Oblike 
diferenciacije - mnenje 

člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica 
ravnateljice za vrtec  

DA 
Preko dopisne seje so člani in članice sveta staršev soglasno potrdili nabor delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za 
šolsko leto 2020/2021 potrdijo ter soglasno podali pozitivno mnenje k izvajanju predlaganih oblik diferenciacije oz. 
pouka v manjših učnih skupinah za šol. leto 2020/2021.  

01.06.2020 Potrjevanje delovnih zvezkov 
člani sveta staršev, ravnateljica, skrbnica 
učbeniškega sklada  

DA 
Člani in članice sveta staršev so nabor delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 potrdili na 
dopisni seji.  

23.06.2020 Zaključek šolskega leta 2019/2020  Člani sveta staršev, pomočnica za vrtec DA  
Preko aplikacije ZOOM  sta predsednica sveta staršev ga. Sandra Fekonja ion ravnateljica Mateja L. Polanič skupaj s 
starši naredili pregled dela v tem letu. Ravnateljica je podala vidik učiteljev in učencev o poteku pouka na daljavo, 
starši so podali svoje izkušnje in mnenje ostalih staršev.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

5 4 125 

 

Zbirnik: B.I.03 Načrt dela šolskega sklada 
V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. list RS, 47/15) zadeva delo ŠS naslednje: 
(1) Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne 
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. 
(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet 
šole. 
(4) Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila. 
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sestava sveta vloga v svetu mandat od do 

Simona Horvat predsednik 03.09.2018 31.08.2020 

Mario Šilec član 03.09.2018 31.08.2020 

Petra Mlinarič Jager član 03.09.2018 31.08.2020 

Boris Smodiš član 03.09.2018 31.08.2020 

Jasna Ivanušič član 03.09.2018 31.08.2020 

Andreja Zadravec član 03.09.2018 31.08.2020 

 
vsebina seje termin vabljeni sodelujoči 

1 Uvodna seja 10.10.2019 člani  

2 2. seja 14.11.2019 člani 

 
 

Zbirnik: C.I.02 Načrt dela ravnatelja 
 
Poročila nalog  
Datum Vsebina Poročilo 

02.09.2019 Načrt dela ravnatelja z vsebino Priprava šolske publikacije 
Po pooblastilu ravnateljice je učiteljica Tadeja Jurkovič pripravila osnutek Publikacije za šol.leto 2019/2020. Naslovnico je oblikoval učitelj Vitomir Kaučič. V publikaciji 
so zajeti vsi osnovni podatki o poteku šolskega leta. Publikacije je dostopna na spletni strani šole ter v fizični obliki v prostorih šole.  

11.09.2019 Načrt dela ravnatelja z vsebino vnos v KPIS Računovodkinja in ravnateljica sta po potekih iz načrtovane sistemizacije vnesli podatke v KPIS - portal MIZŠ.  

12.09.2019 Načrt dela ravnatelja z vsebino sistemizacija, letna 
Ravnateljica je pripravila sistemizacijo zasedbe delovnih mest za šolsko leto 2019/2020. Skupaj z računovodkinjo sta podatek vnesli na Portal MIZŠ ter s strokovnimi 
službami usklajevali podatke. vsa delovna mesta so strokovno zasedena. Za zagotavljanje le-tega šola sodeluje s sosednjimi šolami in se povezuje pri izvajanju 
dopolnjevanja delovne obveze.  

17.09.2019 Načrt dela ravnatelja z vsebino SEZNANITEV učencev 
17. 9. 2019 je ravnateljica na 1. sestanku skupnosti učencev šole (SUŠ) predstavila Poročilo o delu preteklega in LDN novega šolskega leta. Izvolili so tudi predsedstvo 
ter potrdili mentorico, ga. Danielo Škrobar. Seznanili so se s projektom Bodi dober, bodi kul! ter se odločali o izvedbi naloge.  

20.09.2019 Načrt dela ravnatelja z vsebino predlaganje svetu staršev 
Ravnateljica je pripravila predlog 1. sestanka sveta staršev in po posredovanju e-naslovov izvoljenih predstavnikov oddelčnih skupnosti sklicala sestanek. Člani sveta 
staršev so obravnavali Poročilo o delu za preteklo ter LDN za novo šolsko leto.  

23.09.2019 
Načrt dela ravnatelja z vsebino Priprava programa razvoja 
šole/ vrtca 

Priprava vabila za 1. srečanje v novem šolskem letu ter uvrstitev vsebin na dnevni red: - obravnava poročila o delu 2018/2019 - LDN za 2019/2020.  



Letni delovni načrt  

Stran 36 od 69 

Datum Vsebina Poročilo 

30.09.2019 
Načrt dela ravnatelja z vsebino seznanjanje ustanovitelja z 
Letnim poročilom 

Na seji sveta zavoda je ravnateljica podala pregled Poročila o delu za leto 2018/2019. Člani sveta zavoda so Poročilo v predlagani obliki potrdili.  

01.10.2019 
Načrt dela ravnatelja z vsebino Priprava spletne strani za 
novo šolsko leto 

Ravnateljica je skupaj z učiteljem Markom Zanjkovičem, ki opravlja dela R OID na šoli, pripravila vsebine, ki jih je g. Zanjkovič objavil na šolski spletni strani. 
Posodobitev spletne strani šole poteka sproti, glede na aktualne dogodke.  

14.11.2019 
Načrt dela ravnatelja z vsebino Priprava končnega poročila 
o notranji reviziji za predhodno leto 

Nadzor o porabi proračunskih sredstev Občine Ljutomer je opravil Nadzorni odbor Občine Ljutomer. Po pregledu zahtevane dokumentacije in po razgovorih z 
računovodkinjo in ravnateljico so podali pozitivno mnenje.  

28.11.2019 
Načrt dela ravnatelja z vsebino seznanjanje ustanovitelja z 
Letnim delovnim načrtom 

Na seji sveta zavoda so člani po kratki predstavitvi sprememb Pravil šolske prehrane le-te potrdili oz. sprejeli.  

28.11.2019 Načrt dela ravnatelja z vsebino predlaganje svetu staršev 
Na seji sveta staršev je bila podana pobuda za podajo mnenja k posodobitvi Pravil šolske prehrane. Po kratki predstavitvi posameznih točk, ki so dopolnjene oz. 
spremenjen so starši z glasovanjem podali pozitivno mnenje h Pravilom.  

06.01.2020 Načrt dela ravnatelja z vsebino Priprava načrta tveganja 
Ravnateljica je imenovala delovno skupino za delovanje v okviru Načrta integritete. Skrbnica načrta integritete je Alenka Antolič. V skladu s smernicami KPK je 
petčlanska komisija pripravila osnutek področij tveganja ter preventivni ukrepi.  

06.01.2020 
Načrt dela ravnatelja z vsebino sprejem načrta 
tveganja(ravnatelj) oz sprememb in dopolnitev 

Komisija sproti spremlja morebitne spremembe in dopolnitve KPK.  

17.02.2020 
Načrt dela ravnatelja z vsebino imenovanje komisije za 
samoocenitveni vprašalnik 

Samoocenitveni vprašalnik glede zagotavljanja mehanizmov kontrole je izpolnila ravnateljica in tako prispevala k zagotavljanju dejavnikov kontrole v skladu s predpisi.  

02.03.2020 Načrt dela ravnatelja z vsebino predlaganje svetu šole 
Ravnateljica je predlagala svetu zavod v potrditev: Letno poročilo za leto 2019 Poslovni, finančni in kadrovski načrt za leto 2020 ter določitev delovne uspešnosti 
ravnateljice za leto 2019. Člani so podprli predlagane programe ter določili delovno uspešnost ravnateljice.  

02.03.2020 Načrt dela ravnatelja z vsebino predlaganje svetu šole 
Ravnateljica je predlagala svetu zavod v potrditev: Letno poročilo za leto 2019 Poslovni, finančni in kadrovski načrt za leto 2020 ter določitev delovne uspešnosti 
ravnateljice za leto 2019. Člani so podprli predlagane programe ter določili delovno uspešnost ravnateljice.  

20.04.2020 Načrt dela ravnatelja z vsebino pošiljanje na Ajpes 

AJPES oz. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je ustanova, kamor javni zavodi posredujejo podatke, ki so vezani na finance. Za 
posredovanje je odgovorna ravnateljica, mesečno pa podatke preko različnih obrazcev posreduje računovodkinja. Enkrat letno (do konca februarja) je zavod dolžan 
Ajpes-u posredovati Letno poročilo, mesečno pa zavod posreduje podatke o osebnem dohodku zaposlenih. Tudi podatki o kadrovskem načrtu se zbirajo na tem 
portalu.  

10.07.2020 
Načrt dela ravnatelja z vsebino Priprava letnega 
pedagoškega poročila 

V začetku šolskega leta 2019/2020 je bilo na šoli 191 učencev. Število učencev na šoli na dan 24. 6. 2020 je 190. Od tega je 99 fantov in 91 deklet. Dnevi dejavnosti so 
realizirani v skladu z LDN, Tudi realizacija po predmetnih je v obsegu med 95 in 100%. Učna snov je predelana v skladu z dogovorom glede na stanje v državi v času 
razglašene epidemije. Učitelji so podali analizo nepredelane učne snovi, ki pa se skoncentrira na eno ali dve učni snovi, kar bodo učitelji vključili v obravnavo v 
naslednjem šolskem letu. Učni uspeh v razrednih od 1. do 5. je 99,1%. V 2. razredu ima 1 učenec 1 negativno oceno – 1 neusvojen minimalni standard (dogovor s 
starši). Učni uspeh v razrednih od 6. do 9. je 100%. NEGATIVNE OCENE PO PREDMETIH: 1 SLJ Povzetek: -na šoli je 190 učencev – 8 manj kot v preteklem šolskem letu; -
učni uspeh ob zaključku šolskega leta je 99,5 %; -DSP ima 17 učencev; -identificirani nadarjeni učenci: 20; -Učence je bil na voljo dopolnilni in dodatni pouk; izvajanje 
ISP. -Učencem je bila od 17. 2. 2020 na voljo tudi učiteljica za učno pomoč preko javnih del. -V času od 13. 3. 2020 do 18. 5. 2020 je bila šola zaradi izbruha 
koronavirusa COVID-19 zaprta. Izvajalo se je izobraževanje na daljavo. Z 18. 5. 2020 so se v šolske klopi vrnili učenci od 1. do 3. razreda. V ponedeljek, 25. 5. 2020 so 
se vrnili tudi devetošolci, 1. junija 2020 smo vrata odprli za učence 4. in 5. razreda, 3. junija pa še za ostale, torej učence 6., 7. in 8. razreda. Glavna ugotovitev: oNa 
šoli so učenci, ki delajo, sodelujejo pri pouku, se udeležujejo tekmovanj, mednarodnih srečanj, opravljajo obveznosti za šolo sproti in vestno; oImajo tudi pozitiven 
odnos do šolskega dela, zaposlenih in med seboj. oSodelovali pri pouku. oOpravljali naloge ter sprejemali tudi druge zadolžitve. oNudili pomoč vrstnikom. oNa drugi 
strani pa so učenci, ki izkazujejo nasprotje in pri teh prihaja do težav: ?se niso učili sproti, znanje je prepovršno; ?ni jim uspelo doseči zahtevanih standardov znanja; 
?niso delali domačih nalog, so bili pasivni pri pouku, nemotivirani za katerokoli dejavnost; ?imeli težave s koncentracijo, branjem, pisanjem, razumevanjem 
prebranega, z zapisi; ?so tudi odklanjali ponujeno pomoč – se niso udeležili dopolnilnega pouka; ?k pouku niso prinašali šolskih potrebščin; ?učenci, ki imajo učne 
težave, so pogosto veliko manjkali. oPodobna situacija se je odrazila tudi v času dela na daljavo. Poleg zgoraj navedenih ugotovitev, pa se je pokazalo, da so nekateri 
učenci – pretežno fantje in pri določenih predmetnih – delo vzeli zelo resno in delali sproti in vestno. Glavna vzgojna problematika v šoli: oPogosto je bilo zaznati 
klepetanje, norčevanje, zmerjanje, zbadanje med učenci, motenje pouka - izstopajo posamezniki; oV jedilnici malica še vedno ne poteka v tišini: potrebno je vztrajati; 
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oPozdravljanje med zaposlenimi in učenci se je izboljšalo; še vedno vztrajati; opaziti je, da so učenci tako zatopljeni v pogovor, da pogosto ne opazijo mimohodečega; 
DOGOVOR: -Nadaljevanje dela po smernicah, zadanih v okviru nalog Razvojnega načrta. -Biti pozorni na še tako drobne konflikte med učenci in jim omogočiti izkušnjo 
mediacije. -Razredniki za posamezne učence – individualno predstaviti problematiko staršem ter se odgovoriti za ukrepe. -Ob zapaženem odstopanju, takoj vzpostaviti 
korake pomoči, vključiti tudi starše in svetovalno službo ter ob neupoštevanju dogovora vztrajati pri dogovorjenih poslanicah. -Nadaljevati z načrtovanimi dejavnostmi 
v okviru razrednih ur: 8 krogov odličnosti, + D. Pomembno: -Potrebno je vztrajati in biti dosleden pri dogovorih. -Vsi strokovni delavci biti občutljivi in zaznati vsako 
nepravilnost ter ukrepati. -Individualni razgovori z učenci, ki izstopajo. -Mediacija.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

27 27 100 

Zbirnik: C.I.05  Delo razvojnega tima 
 
Poročila izobraževanj  
Cilj Datum Izvedeno? Dejavnost Nosilec Sodelujoči pričakovan rezultat Poročilo 

Opolnomočenje s 
področja 
komunikacije  

15.10.2019 DA 
Strokovno 
izobraževanje  

Brigita 
Pušenjak 

STROKOVNI 
DELAVCI ŠOLE IN 
VRTCA 

Izpostavljeno področje v 
zavodu in načrt izboljšave 
za področje komunikacije 
s starši  

1. DELAVNICA  

Opolnomočenje s 
področja 
komunikacije 

11.02.2020 DA 
Znamo 
komunicirati s 
starši.?! 

Brigita 
Pušenjak  

Strokovni delavci 
vrtca in šole  

Izpostavljeno področje v 
zavodu in načrt izboljšave 
za področje komunikacije 
s starši 

Posamezne skupine so se dogovorile in se še dva- do tri-krat sestale ter pripravile svoje predloge, izmenjali izkušnje ter 
načrtovali delo v prihodnje.  

Opolnomočenje s 
področja 
komunikacije 

15.01.2020 DA Načrt izboljšave  
Brigita 
Pušenjak  

Monika Panič 
Puconja, Monika 
Šalamun, Ma 

Izpostavljeno področje v 
zavodu in načrt izboljšave 
za področje komunikacije 
s starši 

Na 2. delavnici so strokovni delavci poročali o izvedbi domače naloge. Razvojni tim je pripravil razne dejavnosti za 
ogrevanje (prihod, telefon). V nadaljevanju so se strokovni delavci spoznali še z vrlinami in o tem razpravljali, 
predstavili domačno nalogo. Preko Mentimetra so podali povratno informacijo in izpolnili izhodno kartico. Ostali smo 
le korak pred predlogom načrta dela.  

Opolnomočenje s 
področja 
komunikacije 

06.07.2020 DA 
Strokovno 
izobraževanje  

Brigita 
Pušenjak  

Strokovni delavci 
šole in vrtca  

načrt izvajanja 
sodelovanja s starši v 
2020/2021 

Nadaljevanje naloge do konca koledarskega leta zaradi izbruha novega koronavirusa Covid-19. Vnos dogovorjenih 
postopkov v lastno prakso že jeseni. Nekaj predlogov iz seminarja so tako strokovni delavci kot ravnateljica že 
uporabili pri svoje delu.  

 
 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

4 4 100 
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/  /    24.06.2020 DA 
Posamezna poročila so dodana pri projektih: Varno s 
soncem, Zdrava šola in slofit. 

Bralna značka 
za starše 

 Branje Janja Rajh  Število staršev, ki bodo brali za BZ 01.10.2019 DA 

Vsi učenci so domov odnesli zloženke, s katero smo jih 
povabili k sodelovanju v bralni znački za starše. Starši bodo 
v zloženke zapisali naslove prebranih knjig (eno strokovno 
knjigo ali članek, dve knjigi po izbiri). 

Bralna značka 
za starše 

 Branje Janja Rajh  Število staršev, ki bodo brali za BZ 12.06.2020 DA 

V bralni znački za starše je sodelovalo 8 staršev. Starši so 
po branju na zloženko, ki so jo dobili v začetku šolskega 
leta, zapisali naslove prebranih knjig. Prebrali so eno 
knjigo ali članek na temo vzgoje in dve knjigi s poljubno 
vsebino. Ker prireditve ob zaključku bralne značke ni bilo, 
so starši prejeli priznanja za sodelovanje, ki so jim ga 
predali njihovi otroci. 

Erasmus + 
"Aktive Schüler 
aktive Bürger" 

 mednarodne izmenjave 
učencev in učiteljev  

Monika 
Šalamun 

2 mednarodni izmenjavi učencev in učiteljev ter dejavnosti 
izvedene na tematske sklope sprejemanje odločitev in 
solidarnost in inkluzija. 

2 izvedeni mednarodni izmenjavi 
učencev in učiteljev ter izvedene 
dejavnosti na tematske sklope 
sprejemanje odločitev in solidarnost 
in inkluzija. 

22.06.2020 DA 

Erasmus + 2019/2020 oMednarodna izmenjava v Litvi 
(20.10 do 26. 10. 2019) Med 20.10 do 26. 10. 2019 se je 
manjša skupina iz naše šole odpravila izmenjavo v sklopu 
našega projekta Erasmus+ v kraj Taurage v Litvi. Skupino 
so sestavljali učenci Blaž Rakuša (8.r.9 in Neja Kozar (9.r.) 
ter učiteljica Monika Šalamun in ravnateljica Mateja 
Leskovar Polanič. V Litvi smo prestavili našo šolo ter 
dejavnosti, ki smo jih izvajali. Naši učenci so ves čas bivali 
pri svojih vrstnikih / družinah gostiteljicah in bili nad tem 
zelo navdušeni. Tako je bil stik s kulturo in jezikom še bolj 
pristen, prijateljstva pa še bolj tesna. V petih dneh so 
učenci nadgrajevali svoje znanje tujega jezika, preko 
socialnih iger spoznavali nove prijatelje, spoznavali 
udejanjanje in kršenje človekovih pravic, sodelovali v 
debatah in se urili v sprejemanju odločitev. V živo so 
doživeli pričevanja volčjih otrok, ki so jih globoko 
pretresla. Domov smo se vrnilo polni novih vtisov. oUčenci 
so skozi vse šol. leto na šoli sodelovali v dejavnostih 
vezanih na tematiko ključnih dveh sklopov tega leta. To sta 
bila 3 sklop: sprejemanje odločitev ter 4. sklop solidarnost 
in inkluzija. Na te tematike so se izvajale številne 
dejavnosti kot delavnice in predstavitve na temo OP: Moja 
poklicna prihodnost, učenci 9.r so izvajali celo šolsko leto 
tutorstvo učencem 1.r., učenci so pripravili predstava za 
dedke in babice (medgeneracijsko sodelovanje), učenci so 
v dobrodelni akciji Drobtinica zbirali denar za šolski sklad, 
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učenci so simbolično sodelovali pri dobrodelnem teku…) 
oV mesecu februarju in začetku marca so stekle priprave 
na mednarodno izmenjavo, ki bi se izvedla v gostiteljski 
šoli v Kalamati v Grčiji. Izbrana ekipa 2 učenk (9.r.) in dveh 
učiteljic je pripravila že vse potrebno in pripravila tudi že 
vse predstavitve dejavnosti, ki smo jih v tem času izvedli 
na temtiko solidarnosti in inkluzije. Srečanje je bilo 
planirano od 8.3. do 14.3.2020, a je bila izmenjava zaradi 
epidemije corona 19 odpovedana. oDo konca šolskega leta 
ni bilo varno izvesti (oz. ni bilo dovoljeno potovati v tujino) 
in zato smo se partnerske šole dogovorile, da je nositeljica 
projekta (Grčija) pri svoji agenciji vložila vlogo za 9 
mesečno podaljšanje projekta.  

Otroški 
parlament 

 Medobčinski otroški 
parlament 

Monika 
Panič 
Puconja 

Učenki na medobčinskem otroškem parlamentu 
predstavita zaključke OŠ Stročja vas. 

- sodelovanje na medobčinskem 
otroškem parlamentu 

17.02.2020 DA 

Učenki sta pripravili predstavitev in na medobčinskem 
otroškem parlamentu, ki je bil 17. februarja v Ljutomeru, 
predstavili zaključke naše šole. Podrobnejše poročilo o 
zaključkih je v prilogi. 

Otroški 
parlament 

 Delavnice v okviru RU 
Monika 
Panič 
Puconja 

Učenci izbrano temo spoznavajo, se o njej pogovarjajo, 
podajajo svoja mnenja, stališča, dileme. Izberejo 
predstavnika za medobčinski parlament. 

- predstavitev vseh razredov - 
izvolitev predstavnika - sodelovanje 
na medobčinskem parlamentu 

20.12.2019 DA 

Mentorica OP se je udeležila izobraževanja. Tema je bila 
nato predstavljena učiteljem in učencem. Mentorica je 
pripravila načrt dela za posamezen razred. V okviru RU so 
učenci obravnavali temo otroškega parlamenta Moja 
poklicna prihodnost in se tako pripravljali na šolski otroški 
parlament. 

Otroški 
parlament 

 Šolski otroški parlament 
Monika 
Panič 
Puconja 

Učenci predstavijo svoja mnenja, stališča, ki so ji podali v 
okviru razrednih ur in izvolijo predstavnika za medobčinski 
otroški parlament. 

- predstavitev vseh razredov - 
izvolitev predstavnika za 
medobčinski otroški parlament 

24.12.2019 DA 

Učenci šole so se po vseh oddelčnih skupnostih 
pogovarjali o letošnji temi. Šolski otroški parlament smo 
tako v povezavi s proslavo ob dnevu enotnosti in 
samostojnosti izvedli v telovadnici šole, 24. 12. 2019. 
Učenci so pripravili svoje zaključke. Za predstavnico sta bili 
izvoljeni učenki Julija Leštan in Sara Belec. 

Rastem s 
knjigo 

 

Ohranjati mlade bralce 
ter povečati motivacijo 
za branje med učenci 3. 
triletja. 

Monika 
Šalamun 

Ohranjati mlade bralce ter povečati motivacijo za branje 
med učenci 3. triletja. 

Število bralcev v 3. triletju. 15.10.2019 DA 

V sklopu projekta Rastem s knjigo so se učenci 7.r., 
15.10.2019, odpravili v Splošno knjižnico Ljutomer. Tam jih 
je sprejela knjižničarka Jasna Branka Staman, ki jim je 
predstavila knjižnico, sodobno mladinsko literaturo ter 
vsakemu učencu izročila v trajno last knjigo pisateljice 
Janje Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor. Spremljevalki sta 
bili Monika Šalamun in Petra Šijanec Koren. 

SKUM  Primer dobre prakse: 
Od ust do mitohondrija 

Petra 
Šijanec 
Koren 

Poučevanje naravoslovnih predmetov s vključevanjem 
umetnosti in s tem poglobljeno znanje učencev. 

Kratek filmček, anketa osmošolcev in 
intervju na radiu Murski val. 

10.06.2020 DA 

V šolskem letu 2019/2020 sta učiteljici gospa Nataša 
Horvatić Dolamič, prof. biologije in gospa Daniela Škrobar, 
prof. kemije in biologije sprejeli izziv poučevanja biološko-
kemijskih vsebin s primesmi umetnosti – plesa in risanja. 
Snov je bila sprva podana s strani obeh učiteljic in nato se 
je pridružila plesalka, gospa Katja Kosi, ki je s pomočjo 
plesa (gibov) z učenci prikazovala zgradbo in delovanje 
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prebavil. Načrtovano delo je nepričakovano prekinilo 
poučevanje na daljavo in rodila se je nova ideja za 
nadgraditev in hkrati razširitev ter poglabljanje v snov še 
preko likovne umetnosti. Priključila sta se učitelj likovne 
umetnosti na šoli gospod Vitomir Kaučič, akademski slikar 
in znan stripar ter ilustrator dr. Horowitz oz. gospod Ciril 
Horjak, akademski slikar. Le-ta je z učenci ustvaril filmček, 
v katerem so prikazali pridobljeno znanje. Učenci so 
obenem izjavili, da jim je ta učna izkušnja prinesla 
možnost poglobljenega pridobivanja znanja, hkrati pa so 
spoznali, da jim je način klasičnega poučevanja s primesmi 
umetnosti ogromno doprinesel k razumevanju in večji 
zainteresiranosti.  

SKUM  
Tuji jezik - nemščina in 
naravoslovni predmet - 
matematika ali fizika 

Petra 
Šijanec 
Koren 

Dva primera dobre prakse. Izvedene ure po načrtovani predlogi. 24.06.2020 NE 
Izvedene ure po vnaprej pripravljenem modelu (primera 
dobre prakse) 

SKUM  Primer dobre prakse: 
Od ust do mitohondrija 

Petra 
Šijanec 
Koren 

Teorijo naravoslovnih predmetov (biologije in kemije) 
združiti s primesmi umetnosti, v našem primeru plesa 
(gibov) in tako vplivati na večjo razumljivost. 

Fotografije iz šolske telovadnice 
(ples) in zapisi. 

13.03.2020 DA 

Snov je bila sprva podana s strani obeh učiteljic in nato se 
je pridružila plesalka, gospa Katja Kosi, ki je s pomočjo 
plesa (gibov) z učenci prikazovala zgradbo in delovanje 
prebavil.  

SKUM  Glagoli skozi strip 
Petra 
Šijanec 
Koren 

  24.06.2020 NE 
Načrtovanega primera dobre prakse ni bilo mogoče 
realizirati zaradi pandemije (COVID 19). 

SLOfit  Izvajanje meritev in 
analize 

Tina 
Matjašič 

Zbiranje in obdelava podatkov vseh učencev na šoli. 
Pridobivanje različnih statističnih podatkov o dosežkih 
učenca, razreda, šole in drugo. 

Doseženi rezultati učencev na 
merjenju. 

20.04.2020 NE 
Meritve za športnovzgojni karton se niso izvajale zaradi 
virusa COVID-19. 

Šolski ekovrt  Skrb za šolski ekovrt 
Brigita 
Pušenjak 

Pridelki z vrta na jedilniku, senčnica iz vrb, pridelan 
kompost, uporaba učilnice na prostem 

realizacija dejavnosti, uporaba 
pridelkov in raba urejenih površin v 
učne ter sprostitvene namene 

09.09.2019 DA 

Septembra so se začele izvajati dejavnosti povezane s 
šolskim ekovrtom in okolico. Po počitnicah je bilo treba 
urediti gredice, odstraniti plevel in pospraviti nekatere 
pridelke z vrta (paradižnik, paprika, korenje, bučke). 
Nekatere vrtnine so se odstranile, zdravi deli rastlin so se 
zrezali na manjše dele in odložili na kompostnik. Da pozimi 
prst ne bi bila preveč izpostavljena, se je dodala tanka 
plast zastirke.  

Šolski ekovrt  Skrb za šolski ekovrt 
Brigita 
Pušenjak 

Pridelki z vrta na jedilniku, senčnica iz vrb, pridelan 
kompost, uporaba učilnice na prostem 

Realizacija dejavnosti, uporaba 
pridelkov in raba urejenih površin v 
učne ter sprostitvene namene 

24.06.2020 DA 

Načrtovane dejavnosti so bile izvedene tokrat malo 
drugače. V jesenskem času so se v dejavnosti vključevali 
učenci, predvsem prvih petih razredov. V spomladanskem 
času so dejavnosti na vrtu zaradi pandemije opravljali 
zaposleni. Učilnico na prostem so koristili predvsem mlajši 
učenci ter učenci vključeni v OPB. Na jesenskem seminarju 
Programa ŠEV, ki je bil 21. 11. 2019 v Ljubljani je 
mentorica predstavila nadgradnjo pri oblikovanju šolskega 
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ekovrta in nosilec projekta ITR je šoli obnovil znak ŠEV do 
leta 2021. 

Varno s 
soncem 

 Različne delavnice. 
Tina 
Matjašič 

Seznaniti učence, starše in strokovne delavce o negativnih 
posledicah prekomernega izpostavljanja sončnim žarkom. 

Uporaba in pogostost uporabe 
preventivnih priporočil za zaščito 
pred sončnimi žarki.  

15.06.2020 DA 

Nekatere načrtovane dejavnosti so bile izvedene v sklopu 
oddelka podaljšano bivanje v času, ko so se otroci, po 
karanteni, vrnili v šole. Upoštevali smo varno preživljanje 
časa na soncu in jih opominjali na dejavnike, s katerimi se 
lahko zaščitijo pred soncem. Utrdili smo pozitivne in 
negativne učinke sonca ter ponovili pravile zaščite pred 
UV sevanjem.  

Zdrava šola   Različne delavnice in 
aktivnosti. 

Tina 
Matjašič 

Načrtno in sistematično vplivati na zadovoljstvo učencev, 
njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos 
do zdravja in življenja nasploh. 

Sodelovanje pri izvajanju različnih 
dejavnosti projekta in zavedanje 
njihovih pozitivnih učinkov.  

22.06.2020 DA 

Opravili smo večino dejavnosti, ki smo jih načrtovali na 
začetku šolskega leta. Celo leto so učenci obeleževali 
dneve, povezane z zdravjem v kotičku zdrave šole. Izvedli 
smo drobtinico ter s pridobljenimi sredstvi pomagali 
vrstnikom. Potekal je Tabor mediatorjev in vrstniško ter 
šolska mediacija celo šolsko leto. K mlajšim učencem so na 
pomoč pristopili starejši učenci-tutorji. Z različnimi 
nalogami smo spodbujali skrb za zdravje (aktivni odmori, 
čisti zobki, zdrav nasmeh, varno s soncem, evropski teden 
športa, športni duh, STZ-digitalni in realni svet športa). 
Skrbeli smo za čisto okolico šole in doma ter zbirali 
odpadno embalažo. Preživeli smo dan brez telefona in 
uživali v medsebojnih dejavnostih. Nekatere naloge so 
zaradi pandemije odpadle in se bodo izvedle naslednje 
šolsko leto.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

13 16 81,25 

 

ZBIRNIK: C.I.09 Delo z nadarjenimi učenci 
Načrtovane naloge s poročili: 

Izvajalec Vsebina in aktivnosti Predviden 
datum 
izvedbe 

Opravljeno Poročilo 

Bernardka 
Marinič 

Priprava na tekmovanja, izbor nastopov in vodenja prireditev, zahtevnejše 
naloge pri pouku. Pri pouku bom izvajala diferenciacijo in individualizacijo, 
predvsem diferenciacijo domačih nalog, spodbujala učence k doseganju 

24.06.2020 DA V OKVIRU POUKA: Nadarjeni učenci dobivajo več nalog, med katerimi so tudi zahtevnejše. Ko poteka delo v skupinah, 
so nadarjeni učenci vodje oz. učitelji svoje skupine, ki razlagajo in pomagajo sošolcem. Med ponavljanjem in 
utrjevanjem pomagajo, razlagajo učno snov učencem, ki imajo učne težave. Včasih tudi sami izdelajo učne liste za svoje 
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datum 
izvedbe 

Opravljeno Poročilo 

zahtevnejših ciljev in udeležbi na tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo 
priznanje. Učenci bodo imeli možnost pomagati sošolcem ali mlajšim učencem. 

sošolce. DRUGE DEJAVNOSTI: Sodelovanje na tekmovanju iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, pri 
literarnih natečajih ter pri vodenju proslav/prireditev.  

Daniela 
Škrobar 

Vsebina: Priprava na šolsko in državno tekmovanje iz znanja kemije Izvedba 
delavnice na sobotni šoli za nadarjene Mentorstvo vrstniškim mediatorjem 
Aktivnosti: - razvijati veščine prilagajanja, - prepoznati in sprejeti lastne 
sposobnosti in svoje meje, - oblikovati pozitivna stališča do šole učenja, 
skupnosti in družbe, - raziskovati in spoznati svoje interese, - postati samostojen 
in sprejeti odgovornost za svoja dejanja, - poiskati vire, ki omogočajo 
zadovoljevanje potreb, - razvijati kompetence za določena dela, - spodbujati 
timsko delo, - spodbujati samoiniciativnost.  

24.06.2020 DA POROČILO ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI v šol. letu 2019/20 BLAŽ RAKUŠA, 8. razred Predmet: KEMIJA , BIOLOGIJA 
•priprava in tekmovanje iz znanja kemije (bronasto priznanje, udeležba na državnem tekmovanju) •priprava in 
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (bronasto priznanje) VITA MAKOTER, 8. razred Predmet: BIOLOGIJA •priprava 
in tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (bronasto priznanje) EVA ANDROJNA, 8. razred Predmet: BIOLOGIJA 
•priprava in tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni JULIJA LEŠTAN, 9. razred Predmet: BIOLOGIJA •priprava in 
udeležba na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni (bronasto priznanje) SARA BELEC, 9. razred Predmet: BIOLOGIJA, 
KEMIJA •priprave in udeležba na tekmovanju iz kemije •priprava in udeležba na tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni HANA POŽGAN FIŠINGER, 9. razred Predmet: KEMIJA •priprave in udeležba na tekmovanju iz kemije •priprava 
in udeležba na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni  

Jasna 
Ivanušič 

Pri pouku bom izvajala diferenciacijo in individualizacijo, predvsem diferenciacijo 
domačih nalog, vzpodbujala učence k doseganju zahtevnejših ciljev in udeležbi 
na tekmovanju iz znanja tujih jezikov. Učenci bodo imeli možnost pomagati 
sošolcem ali mlajšim učencem. 

24.06.2020 DA Nadarjeni učenci so opravljali zahtevnejše naloge ter pomagali sošolcem. Udeležili so se tudi šolskega tekmovanja iz 
nemščine in angleščine.  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

Organizacija in izvedba 12. sobotne šole, v sodelovanju z učitelji in zunanjimi 
sodelavci. Povabljeni bodo učenci (nadarjeni in ustvarjalni) iz 7 osnovnih šol UE 
Ljutomer.  

18.04.2020 NE 12. sobotna šola zaradi izbruha novega koronavirusa Covid-19 ni bila izvedena.  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

- diferenciacija učnih metod in oblik - diferenciacija ciljev - ZUN v 7. razredu - 
medvrstniška pomoč 

15.06.2020 DA Realiziranih je bilo 67 od 70. V mesecu oktobru je bila izvedena delavnica za nadarjene učence, kjer so ponovili osnove 
mediacije, se urili v socialnih veščinah in izpeljali naravoslovno delavnico. Učencem, ki pri posameznih predmetih 
dosegajo ali celo presegajo zahtevnejše standarde znanja, so namenjene ure za razvijanje njihove kreativnosti na 
različnih področjih. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, 
problemski pouk, raziskovalno in eksperimentalno delo in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih 
ciljev. Ure so bile namenjene tudi pripravam tekmovanja iz znanja logike, astronomije in fizike. Zaradi razglašene 
epidemije ni bila realizirana sobotna šola ter načrtovani še dve delavnici za nadarjene učence. Delo je nemoteno 
potekalo tudi v času razglašene epidemije, le oblika dela je bila drugačna kot je bilo načrtovano.  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

V okviru ur dela z nadarjenimi učenci je predvidena organizacija sobotne šole ter 
obogatenih delavnic.  

22.06.2020 NE Delo z nadarjenimi je bilo izvedeno v času pouka. Sobotna šola zaradi izbruha novega koronavirusa Covid-19 ni bila 
realizirana.  

Milena 
Pavličič 
Kozlar 

- urejanje oglasnih desk z likovnimi izdelki - likovni in literarni natečaji - likovni in 
literarni prispevki za šolsko glasilo - nastopi na proslavah - tekmovanje iz 
slovenščine in matematike ter Vesele šole -diferenciacija pri pouku - 
medvrstniška pomoč.  

24.06.2020 DA Učenci 5. razreda so bili zelo dejavni na likovnem področju. Večkrat so pripravili razstave na šolskih hodnikih, pripravili 
scenske prostore za šolske proslave in s svojimi likovnimi izdelki obogatili tudi šolsko glasilo. Ob koncu šolskega leta so 
pripravili tudi razstavo likovnih del in fotografij za devetošolce in se tako na poseben način poslovili od njih. Literarni 
prispevki so nastajali večinoma preko dela na daljavo in so nekateri prav tako sestavni del šolskega glasila. 
Medvrstniška pomoč se je izvajala pri pouku in tudi pri delu na daljavo, saj so si učenci med sabo pomagali pri učenju 
preko spletne učilnice. Učenci so se udeležili Cankarjevega tekmovanja, Vesele šole in nekaterih matematičnih 
tekmovanj. Pri pouku so se dobro izkazali pri raziskovanju z uporabo spleta in izvedbi intervjujev s starimi starši in 
svojimi starši o plesu, glasbi in oblačenju. Delo je bilo diferencirano tudi ob delu na daljavo in je zajemalo kategorijo Za 
radovedneže. V dejavnostih za nadarjene so uspešno sodelovali tudi nekateri ostali učenci.  

Monika 
Panič 
Puconja 

Učenci bodo ob svetovnem dnevu hrane podarjali kruh v trgovini Tuš Ljutomer. 
Na ta način bodo zbirali denar za kritje malic in kosil tistih učencev, ki jim starši 
ne zmorejo plačati prehrane. Namen mednarodne akcije Drobtinica je poleg 

12.10.2019 DA Učenci so ob svetovnem dnevu hrane podarjali kruh in pekovske izdelke v trgovini Tuš Ljutomer. Kruh sta donirali 
Pekarna Fekonja in Nezaj pekarstvo. Pridobljena sredstva so se uporabila za kritje malic in kosil socialno ogroženim 
učencem. 
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Načrtovane naloge s poročili: 

Izvajalec Vsebina in aktivnosti Predviden 
datum 
izvedbe 

Opravljeno Poročilo 

obeleženja Svetovnega dneva hrane tudi zagotavljanje pomoči socialno 
ogroženim otrokom ter ozaveščanje javnosti o problematiki in razmahu revščine 
ter nezadostne in nepravilne prehrane ter hkrati vzpodbuja čut za solidarnost s 
tistimi, ki so se znašli v stiski.  

Nataša 
Horvatić 
Dolamič 

Učenci se bodo lahko udeležiti tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo 
priznanje. Lahko bodo tudi sodelovali v delavnicah za nadarjene in ustvarjalne 
učence na sobotni šoli. Pri pouku bodo deležni nalog višjih taksonomskih ravni.  

24.06.2020 DA Učenci so bili deležni nalog višjih zahtevnostnih ravni, več samostojnega dela, vključevanje v medvrstniško pomoč. 
Tekmovanja v znanju biologije se je izmed nadarjenih učencev udeležila le Sara Belec, učenka 9. razreda. Priznanja ni 
prejela. V 8. razredu se je en sklop izvajal medpredmetno s kemijo in skozi umetniško vzgojo. Tu so svojo ustvarjalnost 
lahko pokazali tudi gibalno ali likovno nadarjeni učenci. Sobotna šola se zaradi epidemije ni izvedla. 

Nataša Rus Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo v okviru pouka v obliki diferenciacije in 
individualizacije pouka ter dodatnega pouka. Učence bom spodbujala za 
doseganje zahtevnejših ciljev, zato se bomo pripravljali na tekmovanja iz znanja 
matematike, slovenskega jezika, sodelovali pa bomo tudi na različnih prireditvah 
in natečajih. Vpeljali bomo tudi medsebojno pomoč učencem, ki imajo težave pri 
posameznih predmetih. 

12.06.2020 DA Za učno uspešnejše učence sem naloge diferenciala. V sklopu dodatnega pouka smo se pripravljali na razna 
tekmovanja iz slovenskega jezika, matematike. Učno uspešnejši učenci so pri pouku večkrat pomagali učencem, ki so 
rabili pomoč.  

Petra 
Šijanec 
Koren 

Učenci bodo sodelovali pri vodenju prireditev, odzvali se bodo na literarne 
natečaje, nudili bodo medvrstniško pomoč sošolcem, se udeleževali dodatnega 
pouka. 

24.06.2020 DA Identificirani nadarjeni učenci so po večini opravljali svoje izbrane dejavnosti, tudi dodatna dela kot so nastop v 
medijih izven šolskih prostorov ali pa v kratkih kulturnih programih. Tudi pri pouku so bili opazno dejavnejši.  

Tina 
Matjašič 

Učenkam bom pripravila dodatne in zahtevnejše gibalne naloge ter poglobljena 
teoretična znanja tekom šolskega leta. Pripravljale se bomo na različna športna 
tekmovanja, katerih se bomo tudi udeležile. Prav tako bodo pomagale pri 
organizaciji različnih šolskih tekmovanj in pri uresničitvi športnih dni.  

25.06.2020 DA Učenke so izvajale dodatne in zahtevnejše gibalne naloge ter osvojile dodatna teoretična znanja. Udeležile so se 
različnih šolskih športnih tekmovanj, ki so se izvedla v šolskem letu. Pomagale so pri organizaciji športnih dni in 
tekmovanj.  

Vitomir 
Kaučič 

Spodbujanje učencev k sodelovanju na razpisane likovne natečaje. 22.06.2020 DA Učenci so sodelovali na kar nekaj razpisanih likovnih natečajih: Plakat miru, Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. tudi v okviru likovnega pouka so ustvarjali originalne in kreativne izdelke.  

 
Statistika izvedb: 

Načrtovano Izvedeno Realizacija (%) 

14 14 100 
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Zbirnik: C.II.02 Delo strokovnih aktivov 
 
Načrtovana izobraževanja, ki še nimajo poročil  
Strokovni aktiv Izvajalec Datum Cilj Aktivnosti Kazalniki izboljšav 

Aktiv učiteljev 
slavistov 

Petra Šijanec 
Koren 

30.06.2020 
Izboljšati kvaliteto poučevanja - lepopis, prilagoditve glede izbora DB, 
uskladitev mnenj glede avtorjev književnosti in seznanitev z novostmi 
Cankarjevega tekmovanja. 

Domače branje prilagoditi glede na PUN. Lepopis - poudarek na veliki začetnici in piki v 1. 
triletju. Izbor avtorjev književnosti v 4., 5. in 6. razredu. Spremembe glede izvedbe 
Cankarjevega tekmovanja. 

Ustno poročanje učiteljev. 
Pisni izdelki učencev - 
lepopis. 

 
Poročila izobraževanj  
Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

Aktiv 
družboslovcev 

Monika 
Šalamun 

Po vertikali in horizontali 
poiskati medpredmetne 
povezave pri 
družboslovnih predmetih 
z elementi formativnega 
spremljanja in razvijati 
razumevanje 
družboslovnih pojmov. 

Mentorstvo starejših 
učencev mlajšim, 
primerjanje, 
opazovanje, uporaba 
BUS in grafičnih 
organizatorjev... 

Boljše 
razumevanje 
družboslovnih 
pojmov in 
pojavov. 

30.06.2020 DA 

V tem šolskem letu so se člani aktiva srečali prvič 28.8.2019 in dorekli smernice dela za to šolsko leto. Na srečanju je 
bil sprejet sklep o vplivu domačih nalog na ustno oceno in sklep o kriterijih ocenjevanja pri družboslovnih predmetih, 
ki jih učitelji oblikujejo skupaj z učenci in so o njih obveščeni na različne načine glede na starostno stopnjo učencev. V 
okviru SE in VN smo se dogovorili, da bodo učitelji učence v sklopu ur pouka družboslovnih predmetov opozarjali na 
ustrezno vedenje nad in pod črto, izvajali postopek hitro, tiho, varno, aktivirali razredne službe, učence z znakovnimi 
znaki (8 krogov odličnosti) opozarjali na ustrezno vedenje in jih napotili po potrebi na mediacije (razreševanje 
konfliktov). Prav tako bodo učitelji po vertikali in horizontali poiskali medpredmetne povezave pri družboslovnih 
predmetih z elementi formativnega spremljanja z namenom razvijati razumevanje družboslovnih pojmov in pojavov. 
Drugo srečanje je bilo izvedeno 1.7.2020. Prisotni učitelji so poročali o izvedenih dejavnosti iz področja bralne 
pismenosti (BUS, grafični organizatorji…), formativnega spremljanja učencev z namenom dviga ravni znanja ter 
dejavnostmi, ki so jih izvajali na področju samoevalvacije in vzgojnega načrta. Večino načrtovanega je bilo izvedeno. Le 
nekatere medpredmetne povezave, ki so bile načrtovane niso vile izvedene zaradi izbruha epidemije Covid 19 in 
uvedbe šolanja na daljavo. Zadnje srečanje bo izvedeno v mesecu avgustu, kjer se bodo dorekle smernice dela za 
naslednje šolsko leto.  

Aktiv I. triletja 
Boris 
Smodiš 

S strokovno razpravo 
podpreti strokovne 
delavce pri izvedbi 
vzgojno-izobraževalnega 
dela. 

Aktiv se bo sestajal po 
dogovoru. V okviru 
aktivnosti s starši 
bodočih prvošolcev se 
bo: •izvedli dve 
srečanji s starši 
petletnikov; 
•predstavil 
predmetnik, urnik, 
učni načrt in 
standarde znanj za 1. 
razred; •pripravil 
seznam učbenikov, 
delovnih zvezkov in 
učnih pripomočkov; 
•seznanilo starše z 
nadstandardnimi 

Zapisniki 
sestankov aktiva. 

24.06.2020 DA 

Aktiv se je sestajal po dogovoru. V okviru aktivnosti s starši bodočih prvošolcev so: izvedli dve srečanji s starši 
petletnikov (2. srečanje preko ZOOM konference); staršem predstavili predmetnik, urnik, učni načrt in standarde znanj 
za 1. razred; pripravili sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov; seznanili starše z nadstandardnimi 
programi (šola v naravi in plavalni tečaj). V okviru sodelovanja s starši učencev 1., 2., in 3. razreda: so predstavili 
predmetnik, urnik, učni načrt in standarde znanja za posamezen razred; so pripravili sezname učbenikov, delovnih 
zvezkov in učnih pripomočkov; so jih seznanili z nadstandardnimi programi (plavalni tečaj, dnevi dejavnosti, lutkovni 
abonma); so jih povabili na več prireditev (sprejem prvošolcev v SUŠ, srečanje s starimi starši, Prešernov dan); so 
pripravili oddelčne roditeljske sestanke. Izvedli so še naslednje naloge: pregledali in dopolnili so predlog Poročila o 
delu za šolsko leto 2018/2019; pregledali in dopolnili LDN za šolsko leto 2019/2020 (dežurstva, pogovorne ure, prvi 
šolski dan, urniki…); medpredmetno načrtovali VI delo za šolsko leto 2017/2018; izdelali so načrt za dneve dejavnosti s 
stroškovnikom; načrtovali so interesne dejavnosti; izvedli več tekmovanj (Matemček, Logična pošast, Mehurčki, 
Vegovo tekmovanje, MDO, Računanje je igra); načrtovati Samoevalvacijo ter dejavnosti Zdrave šole; pregledali akcijski 
načrta SE na ravni strokovnih aktivov pregledali polletno in končno realizacijo prednostnih nalog Vzgojnega načrta, 
Samoevalvacije 1. triletja ter dejavnosti Zdrave šole in zapisali poročilo; z učenci sodelovali na likovnih natečajih; 
izvedli skupno načrtovane dni dejavnosti; z različnimi dejavnostmi sodelovali z vrtcem; obeležili so posebne dni (Zdrav 
zajtrk, dan varstva okolja); pregledali so zakonodajo (Hišni red, PŠR, VN, ZOFVI, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju); 
izdelali so načrt pisnih ocenjevanj; skrbeli so za prenos pomembnih informacij med strokovnimi delavci in vodstvom 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

programi (šola v 
naravi in plavalni 
tečaj). V okviru 
sodelovanja s starši 
učencev 1., 2., in 3. 
razreda: •se bodo 
predstavili 
predmetnik, urnik, 
učni načrt in 
standarde znanja za 
posamezen razred; 
•se bodo pripravili 
seznami učbenikov, 
delovnih zvezkov in 
učnih pripomočkov; 
•jih bomo seznanili z 
nadstandardnimi 
programi (plavalni 
tečaj, dnevi 
dejavnosti, lutkovni 
abonma); •se jih bo 
povabilo na več 
prireditev (sprejem 
prvošolcev v SUŠ, 
srečanje s starimi 
starši, Prešernov dan, 
materinski dan, 
zaključna prireditev); 
•se bodo pripravili 
razredni roditeljski 
sestanki. Aktiv še bo 
izvedel naslednje 
naloge: •pregledal in 
dopolnil bo predlog 
Poročila o delu za 
šolsko leto 
2018/2019; 
•pregledal in dopolnil 
LDN za šolsko leto 
2019/2020 
(dežurstva, 
pogovorne ure, prvi 
šolski dan, urniki…); 
•medpredmetno 

šole; urejali so morebitna nadomeščanja. Na področju izobraževanja in usposabljanja so se udeležili izobraževanj, ki so 
bila organizirana na šoli ter srečanj študijske skupine 1. triletja. Nismo realizirali vseh zadanih nalog, zaradi pandemije 
COVID-19.  
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

načrtoval VI delo za 
šolsko leto 
2019/2020; •izdelal 
bo načrt za dneve 
dejavnosti s 
stroškovnikom; 
•načrtoval bo 
interesne dejavnosti; 
•izvedel bo več 
tekmovanj 
(Matemček, Logična 
pošast, Mehurčki, 
Vegovo tekmovanje, 
MDO, Cicivesela šola, 
Računanje je igra); 
•načrtoval 
prednostne naloge 
Vzgojnega načrta in 
Samoevalvacije 1. 
triletja ter dejavnosti 
Zdrave šole; 
•pregledal akcijski 
načrt SE na ravni 
strokovnih aktivov 
•pregledal polletno in 
končno realizacijo 
prednostnih nalog 
Vzgojnega načrta, 
Samoevalvacije 1. 
triletja ter dejavnosti 
Zdrave šole in zapisali 
poročilo; •z učenci 
sodeloval na likovnih 
natečajih; •izvedel 
skupno načrtovane 
dni dejavnosti; •z 
različnimi 
dejavnostmi 
sodeloval z vrtcem; 
•obeležil bo posebne 
dni (Zdrav zajtrk, dan 
varstva okolja – 
izvedli čistilno akcijo, 
obisk CČN in Centra 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

za zbiranje 
odpadkov); 
•organiziral in izvedel 
šolo v naravi v CŠOD 
Jurček za učence 3. 
razreda; •izvedel bo 
plavalni tečaj za 1., 2. 
in 3. razred; 
•pregledal bo 
zakonodajo (Hišni red, 
PŠR, VN, ZOFVI, 
Pravilnik o 
preverjanju in 
ocenjevanju); •izdelal 
bo načrt pisnih 
ocenjevanj; •skrbel 
bo za prenos 
pomembnih 
informacij med 
strokovnimi delavci in 
vodstvom šole; 
•urejal bo morebitna 
nadomeščanja. Na 
področju 
izobraževanja in 
usposabljanja se bodo 
člani aktiva 1. triletja 
udeležili izobraževanj, 
ki bodo organizirana 
na šoli ter srečanj 
študijske skupine 1. 
triletja.  

Aktiv III. 
triletja 

Jasna 
Ivanušič 

Razvijati strokovnost ter 
vnašati posodobitve v 
vzgojnoizobraževalno 
delo.  

PROGRAM DELA 
VODJE AKTIVA 
DRUGEGA IN 
TRETJEGA TRILETJA 
Člani aktiva: Jasna 
Ivanušič, Nataša 
Horvatić Dolamič, 
Daniela Škrobar, Tina 
Matjašič, Bernardka 
Marinič, Petra Šijanec 
Koren, Monika 
Šalamun, Marko 

Hospitacije 
Medpredmetne 
povezave  

24.06.2020 DA Poročilo oddano pod poročila aktivov. 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

Zanjkovič, Alan 
Dreven, Vitomir 
Kaučič, Monika Panič 
Puconja, Katja 
Vunderl, Milena 
Pavličič Kozlar, Sašo 
Fijavž, Tadeja 
Jurkovič, Nataša Rus. 
Strokovni aktiv 
drugega in tretjega 
triletja se bo srečeval 
enkrat na mesec. 
Vodja aktiva II. 
triletja: Nataša Rus 
Vodja aktiva III. 
triletja: Jasna Ivanušič 
Naloge vodja aktiva 
so naslednje: sprotno 
ali dolgoročno 
urejanje 
nadomeščanja 
učiteljev spremljanje 
realizacije ur pouka in 
pravočasno 
opozarjanje učiteljev 
na morebitne 
primanjkljaje ur 
usklajevanje 
medpredmetnega 
povezovanja 
sklicevanje sestankov 
aktiva drugega in 
tretjega triletja skrb 
za sprotno 
posredovanje 
pomembnih 
informacij med 
strokovnimi delavci in 
vodstvom šole 
načrtovanje 
projektnega dela, dni 
dejavnosti, šole v 
naravi in ekskurzij, 
načrtovanje 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

aktivnosti, ki bodo 
potekale v sklopu 
raznih proslav in 
prireditev na šoli, 
načrtovanje 
roditeljskih sestankov 
(oblikovanje 
predlogov za teme in 
vsebine), oblikovanje 
predlogov za nabavo 
opreme, učbenikov, 
šolskih pripomočkov, 
načrtovanje 
prednostnih nalog, 
predlogi za 
praznovanje 
pomembnejših dni na 
šoli, oblikovanje 
kriterijev ocenjevanja 
in preverjanja, 
oblikovanje načrta 
preverjanja in 
ocenjevanja, priprava 
letnih načrtov in 
njihova uskladitev z 
učnimi načrti 
(posodobitev učnih 
načrtov), analiza 
vzgojnega in 
izobraževalnega dela, 
sodelovanje z ostalimi 
aktivi, šolsko 
svetovalno službo, 
oblikovanje skupnih 
predlogov za sestanke 
študijskih skupin, 
strokovno 
izpopolnjevanje, 
izobraževanje in 
profesionalni razvoj 
strokovnih delavcev, 
priprava predloga 
izobraževanja 
strokovnih delavcev, 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

aktivnosti 
medpredmetnega 
načrtovanja in 
izvajanja pouka, 
načrtovanje 
medsebojnih 
hospitacij, 
načrtovanje 
dodatnega in 
dopolnilnega pouka, 
načrtovanje in 
izvedba pomoči za 
učence s posebnimi 
potrebami ter INU, 
načrtovanje dela za 
učitelje pripravnike, 
mentorstvo 
študentom, razno. 
NAČRTOVANA 
SREČANJA AKTIVA II. 
IN III. TRILETJA V ŠOL. 
L. 2019/2020 IN 
PREDVIDENE VSEBINE 
SREČANJ: AVGUST: • 
Pregled in dopolnitev 
predloga Poročila o 
delu za šolsko leto 
2018/2019. • Pregled 
in dopolnitev LDN za 
šolsko leto 2019/2020 
(dežurstva, 
pogovorne ure, prvi 
šolski dan, urniki, 
prevozi, malice…) • 
Pravila šolskega reda 
• Medpredmetno 
načrtovanje VI dela za 
šolsko leto 
2019/2020. • 1. šolski 
dan in 1. roditeljski 
sestanek • Interesne 
dejavnosti • Razno 
SEPTEMBER: • 
Sprejetje načrta dela 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

aktiva II. in III. triletja 
• Pregled in 
dopolnitev akcijskega 
načrta izvajanja 
vzgojnega načrta • 
Pregled akcijskega 
načrta SE na ravni 
strokovnih aktivov • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
septembru in oktobru 
• Priprave na 1. 
skupni in oddelčni 
roditeljski sestanek • 
Izvedba dejavnosti v 
tednu otroka • 
Mrežni plan nalog 
pisnega ocenjevanja 
znanja • Obravnava: 
Hišni red, PŠR, VN, 
ZOFVI, Pravilnik o 
preverjanju in 
ocenjevanju • Razno 
OKTOBER: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
oktobru in novembru 
(komemoracija, dan 
samozaščitne kulture) 
• Spremljanje 
izvajanja SE (bralno 
učne strategije) in VN 
• Razno NOVEMBER • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
novembru in 
decembru • Otroški 
parlament • 
Spremljanje izvajanja 
načrta za VI- delo po 
vertikali • Priprave na 
2. skupni in oddelčni 
roditeljski sestanek 
(novoletni bazar) • 



Letni delovni načrt  

Stran 52 od 69 

Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum Izvedeno? Poročilo 

Razno DECEMBER: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
decembru in januarju 
• Pregled realizacije 
ur pouka pri 
posameznih 
predmetih • Določitev 
termina 1. oddelčne 
ocenjevalne 
konference • 
Spremljanje izvajanja 
SE in VN • Razno 
JANUAR: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
januarju in februarju 
(prireditev ob 
kulturnem dnevu in 
pustovanje) • 1. 
oddelčna ocenjevalna 
konferenca (učno-
vzgojni rezultati, 
uresničevanje LDN, 
realizacija ur) • Razno 
FEBRUAR: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
februarju in marcu • 
Polletna spremljava 
izvajanja akcijskega 
načrta vzgojnega 
načrta in 
samoevalvacije • 
Razno MAREC: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
marcu in aprilu • 
Potreba po nabavi učil 
in učnih pripomočkov 
ter izbira učbenikov in 
delovnih zvezkov za 
š.l. 2020/2021 • 
Predlog diferenciacije 
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za posamezni razred • 
Izbirni predmeti 
(priprava ponudbe, 
določitev termina za 
predstavitev 
učencem, brošura za 
starše in učence) • 
Razno APRIL: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v aprilu 
in maju • Izvedba NPZ 
• Razno MAJ: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v maju 
in juniju • Določitev 
termina 2. oddelčne 
ocenjevalne 
konference za 
posamezne oddelke • 
Načrtovanje zaključne 
prireditve, proslave 
ob državnem prazniku 
• Predlog pohval in 
nagrad za izjemne 
dosežke učencev 
(seznam zlatih in 
srebrnih priznanj, ki 
jih na zaključni 
prireditvi podeljuje 
ravnateljica) • 
Aktualnosti JUNIJ: • 
Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v juniju 
• 2. ocenjevalna 
konferenca (učno-
vzgojni rezultati, 
pohvale in priznanja, 
uresničevanje LDN, 
realizacija ur) • 
Končna analiza 
izvajanja akcijskega 
načrta vzgojnega 
načrta in 
samoevalvacije • 
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Aktualna dogajanja 
JULIJ: • Načrtovanje 
dni dejavnosti, 
medpredmetnih 
povezav in interesnih 
dejavnosti v šol. l. 
2020/2021 • Aktualno 

Aktiv III. 
triletja 

Jasna 
Ivanušič 

Strokovni razvoj ter vnos 
posodobitev v 
vzgojnoizobraževalno 
delo.  

POGRAM DELA VODJE 
AKTIVA DRUGEGA IN 
TRETJEGA TRILETJA 
Člani aktiva: Jasna 
Ivanušič, Nataša 
Horvatić Dolamič, 
Daniela Škrobar, Tina 
Matjašič, Bernardka 
Marinič, Petra Šijanec 
Koren, Monika 
Šalamun, Marko 
Zanjkovič, Alan 
Dreven, Vitomir 
Kaučič, Monika Panič, 
Katja Vunderl, Milena 
Pavličič Kozlar, Sašo 
Fijavž, Tadeja 
Jurkovič, Nataša Rus. 
Strokovni aktiv 
drugega in tretjega 
triletja se bo srečeval 
enkrat na mesec. 
Vodja aktiva II. 
triletja: Nataša Rus 
Vodja aktiva III. 
triletja: Jasna Ivanušič 
Naloge vodja aktiva 
so naslednje: sprotno 
ali dolgoročno 
urejanje 
nadomeščanja 
učiteljev spremljanje 
realizacije ur pouka in 
pravočasno 
opozarjanje učiteljev 
na morebitne 
primanjkljaje ur 

Mesečno 
spremljanje VIZ 
dela. 

26.06.2020 DA 
Aktiv II. in III. triletja se je srečeval enkrat mesečno oziroma po potrebi. Večkrat so se aktivnosti prepletale s petkovimi 
jutranjimi sestanki. V času pandemije, ko je potekalo delo od doma, se je aktiv srečeval v sklopu ZOOM sestankov oz. 
video konferenc. Vse ostale aktivnosti so se izvajali v skladu z načrtovanim in s sprotnim usklajevanjem.  
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usklajevanje 
medpredmetnega 
povezovanja 
sklicevanje sestankov 
aktiva drugega in 
tretjega triletja skrb 
za sprotno 
posredovanje 
pomembnih 
informacij med 
strokovnimi delavci in 
vodstvom šole 
načrtovanje 
projektnega dela, dni 
dejavnosti, šole v 
naravi in ekskurzij, 
načrtovanje 
aktivnosti, ki bodo 
potekale v sklopu 
raznih proslav in 
prireditev na šoli, 
načrtovanje 
roditeljskih sestankov 
(oblikovanje 
predlogov za teme in 
vsebine), oblikovanje 
predlogov za nabavo 
opreme, učbenikov, 
šolskih pripomočkov, 
načrtovanje 
prednostnih nalog, 
predlogi za 
praznovanje 
pomembnejših dni na 
šoli, oblikovanje 
kriterijev ocenjevanja 
in preverjanja, 
oblikovanje načrta 
preverjanja in 
ocenjevanja, priprava 
letnih načrtov in 
njihova uskladitev z 
učnimi načrti 
(posodobitev učnih 
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načrtov), analiza 
vzgojnega in 
izobraževalnega dela, 
sodelovanje z ostalimi 
aktivi, šolsko 
svetovalno službo, 
oblikovanje skupnih 
predlogov za sestanke 
študijskih skupin, 
strokovno 
izpopolnjevanje, 
izobraževanje in 
profesionalni razvoj 
strokovnih delavcev, 
priprava predloga 
izobraževanja 
strokovnih delavcev, 
aktivnosti 
medpredmetnega 
načrtovanja in 
izvajanja pouka, 
načrtovanje 
medsebojnih 
hospitacij, 
načrtovanje 
dodatnega in 
dopolnilnega pouka, 
načrtovanje in 
izvedba pomoči za 
učence s posebnimi 
potrebami ter INU, 
načrtovanje dela za 
učitelje pripravnike, 
mentorstvo 
študentom, razno. 
NAČRTOVANA 
SREČANJA AKTIVA II. 
IN III. TRILETJA V ŠOL. 
L. 2019/2020 IN 
PREDVIDENE VSEBINE 
SREČANJ: AVGUST: 
•Pregled in 
dopolnitev predloga 
Poročila o delu za 
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šolsko leto 
2017/2018. •Pregled 
in dopolnitev LDN za 
šolsko leto 2018/2019 
(dežurstva, 
pogovorne ure, prvi 
šolski dan, urniki, 
prevozi, malice…) 
•Pravila šolskega reda 
•Medpredmetno 
načrtovanje VI dela za 
šolsko leto 
2018/2019. •1. šolski 
dan in 1. roditeljski 
sestanek •Interesne 
dejavnosti •Razno 
SEPTEMBER: 
•Sprejetje načrta dela 
aktiva II. in III. triletja 
•Pregled in 
dopolnitev akcijskega 
načrta izvajanja 
vzgojnega načrta 
•Pregled akcijskega 
načrta SE na ravni 
strokovnih aktivov 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
septembru in oktobru 
•Priprave na 1. skupni 
in oddelčni roditeljski 
sestanek •Izvedba 
dejavnosti v tednu 
otroka •Mrežni plan 
nalog pisnega 
ocenjevanja znanja 
•Obravnava: Hišni 
red, PŠR, VN, ZOFVI, 
Pravilnik o 
preverjanju in 
ocenjevanju •Razno 
OKTOBER: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
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oktobru in novembru 
(komemoracija, dan 
samozaščitne kulture) 
•Spremljanje 
izvajanja SE (bralno 
učne strategije) in VN 
•Razno NOVEMBER 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
novembru in 
decembru •Otroški 
parlament 
•Spremljanje 
izvajanja načrta za VI- 
delo po vertikali 
•Priprave na 2. skupni 
in oddelčni roditeljski 
sestanek (novoletni 
bazar) •Razno 
DECEMBER: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
decembru in januarju 
•Pregled realizacije ur 
pouka pri posameznih 
predmetih •Določitev 
termina 1. oddelčne 
ocenjevalne 
konference 
•Spremljanje 
izvajanja SE (bralno 
učne strategije) in VN 
•Razno JANUAR: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
januarju in februarju 
(prireditev ob 
kulturnem dnevu in 
pustovanje) •1. 
oddelčna ocenjevalna 
konferenca (učno-
vzgojni rezultati, 
uresničevanje LDN, 
realizacija ur) •Razno 
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FEBRUAR: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
februarju in marcu 
•Polletna spremljava 
izvajanja akcijskega 
načrta vzgojnega 
načrta in 
samoevalvacije 
•Razno MAREC: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v 
marcu in aprilu 
•Potreba po nabavi 
učil in učnih 
pripomočkov ter 
izbira učbenikov in 
delovnih zvezkov za 
š.l. 2019/2020 
•Predlog 
diferenciacije za 
posamezni razred 
•Izbirni predmeti 
(priprava ponudbe, 
določitev termina za 
predstavitev 
učencem, brošura za 
starše in učence) 
•Razno APRIL: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v aprilu 
in maju •Izvedba NPZ 
•Razno MAJ: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v maju 
in juniju •Določitev 
termina 2. oddelčne 
ocenjevalne 
konference za 
posamezne oddelke 
•Načrtovanje 
zaključne prireditve, 
proslave ob državnem 
prazniku •Predlog 
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pohval in nagrad za 
izjemne dosežke 
učencev (seznam 
zlatih in srebrnih 
priznanj, ki jih na 
zaključni prireditvi 
podeljuje ravnateljica) 
•Aktualnosti JUNIJ: 
•Načrtovanje izvedbe 
dni dejavnosti v juniju 
•2. ocenjevalna 
konferenca (učno-
vzgojni rezultati, 
pohvale in priznanja, 
uresničevanje LDN, 
realizacija ur) 
•Končna analiza 
izvajanja akcijskega 
načrta vzgojnega 
načrta in 
samoevalvacije 
•Aktualna dogajanja 
JULIJ: •Načrtovanje 
dni dejavnosti, 
medpredmetnih 
povezav in interesnih 
dejavnosti v šol. l. 
2019/2020 •Aktualno  

Aktiv 
naravoslovcev  

Sašo 
Fijavž 

Po vertikali in horizontali 
poiskati medpredmetne 
povezave pri 
naravoslovnih predmetih: 
-z elementi formativnega 
spremljanja izvesti 
aktivnosti - razvoj 
naravoslovnih 
kompetenc  

eksperimentalno 
delo, mentorstvo 
mlajših učencev 
starejšim, 
opazovanje, 
razvrščanje, 
primerjanje 

boljše 
razumevanje 
naravoslovnih 
pojmov in pojavov 

15.06.2020 DA 

S projektom SKUM, ki je bil izpeljan v sodelovanju s FF Ljubljana in zavodom Petida, smo želeli spodbuditi zanimanje za 
učno snov, dvigniti raven motivacije za učenje in sodelovanje pri pouku. Povezovanje tako različnih področij kot so 
biologija in kemija na eni ter umetnost na drugi strani je doprineslo k uresničevanju zastavljenih ciljev. Izkušnja je 
pomenila novi didaktični pristop pri vodenju učencev skozi proces pridobivanja znanja. Nekaj dejavnosti v zvezi s 
formativnim spremljanjem ni bilo mogoče izvesti, saj smo zaradi virusa, morali poučevati na daljavo.  

Aktiv OPB 
Alenka 
Antolič 

•Zagotoviti spodbudno, 
zdravo in varno 
psihosocialno in fizično 
okolje za razvoj in 
izobraževanje. 
•Omogočiti redno, 

1. Samostojno učenje 
( učenci utrjujejo in 
poglabljajo učno snov 
in se učijo samostojno 
pripravljati na pouk) 
2. Ustvarjalno 

•Napredek 
učencev pri 
razumevanju 
navodil in lažjem 
sledenju vzgojno 
izobraževalnemu 

24.06.2020 DA 

Učitelji oddelkov OPB so pri svojem delu sodelovali z razredniki od 1. – 5. razreda ter po potrebi tudi z ostalimi učitelji. 
V delo OPB so vključevali šolsko knjižnico ter redno in sprotno sodelovali s šolsko svetovalno delavko. Skrbeli so za 
kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, ki so ga obogatili z obogatitvenimi dejavnostmi, ki so jih izvajali učitelji 
podaljšanega bivanja, v času ustvarjalnega preživljanja prostega časa in sprostitvene dejavnosti. V času OPB so učenci 
imeli možnost počitka ter dejavnosti za krepitev in ohranitev zdravja. Aktivno so se vključevali v razne natečaje in 
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samostojno in uspešno 
opravljanje obveznosti za 
šolo in jim, če je 
potrebno nuditi ustrezno 
strokovno pomoč. 
•Omogočiti skupno 
načrtovaje in izbiranje 
aktivnosti in s tem 
sooblikovanje programa 
za posamezne dejavnosti. 
•Omogočiti razumevanje 
pomena vednosti in 
znanja za odraščanje in 
osebni razvoj. 
•Omogočiti razumevanje 
pomena kvalitetnih 
odnosov v skupini 
vrstnikov za dobro 
počutje in skupne 
dosežke.  

preživljanje prostega 
časa ( Učenci aktivno 
sodelujejo v 
interesnih 
dejavnostih, v 
rekreativno-
sprostitvenih 
dejavnostih, pri 
sprehodih v naravo, 
pri igrah po izbiri 
učencev...) 3. 
Sprostitvena 
dejavnost (V tem času 
imajo učenci 
omogočen počitek (v 
učilnici, naravi, 
knjižnici), ohranitev in 
krepitev zdravja 
(pridobivanje in 
ohranitev določenih 
higienskih navad), 
usmerjanje v športne 
aktivnosti primerne 
razvojni stopnji 
učencev, bogatenje 
doživljajskega sveta, 
razvoj sposobnosti, 
interesov in nagnjenj, 
igre. 4. Kosilo in 
počitek (učenje 
primernega 
obnašanja, pravilne 
uporabe jedilnega 
pribora in pri 
hranjenju uživati). 5. 
Minuta za zdravje 
(namenjeno sprostitvi 
in razgibavanju otrok 
po daljšem umskem 
delu in sedenju).  

programu. 
•Sprotna 
pripravljenost 
učencev pri 
pouku. •Hitrost in 
razumevanje 
prebranega 
besedila. 
•Upoštevanje 
reda, higiene in 
discipline pri jedi.  

skrbeli za lep izgled šolskih hodnikov ter učilnic. Pri samostojnem učenju so učenci utrjevali in poglabljali učno snov ter 
se učili samostojno pripravljati za pouk. 

Aktiv 
izvajalcev DSP 

Monika 
Panič 
Puconja 

Načrtovanje in priprava 
individualiziranih 
programov za učence s 
posebnimi potrebami. 

- priprava načrta dela 
za posamezne učence 
z odločbo o usmeritvi 
- seznanjanje s 

Pripravljeni 
individualizirani 
programi na 
podlagi evalvacije 

24.06.2020 DA 

Aktiv DSP je načrtoval in pripravil individualizirane programe za učence s posebnimi potrebami. Ob polletju je evalviral 
programe. Učitelje je sproti seznanjal s prilagoditvami. Prav tako je bila izvedene evalvacija ob koncu šolskega leta. 
Pripravljenih je bilo 17 individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami. Vsi učenci z DSP so uspešno 
zaključili razred in napredujejo v naslednjega. Najpogosteje uporabljene prilagoditve so bile: podaljšan čas pri 
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Evalvacija 
individualiziranih 
programov ob polletju. 
Evalvacija 
individualiziranih 
programov ob koncu 
šolskega leta. 

prilagoditvami - 
izmenjava izkušenj - 
predlogi izboljšav - 
informacije s 
študijskih skupin za 
DSP - aktualne 
informacije 

iz preteklega 
šolskega leta. 
Število učencev z 
odločbo o 
usmeritvi, ki so 
uspešno zaključili 
šolsko leto. 
Uporabljene 
prilagoditve. 

reševanju nalog, pisno ocenjevanje izven razreda, sedenje v bližini učitelja, napovedano ocenjevanje znanja, 
prilagojena oblika pisnih preizkusov, toleranca napak, ki so posledica motnje. Opredelitve posebnih potreb učencev 
(pri nekaterih gre za kombinacijo težav): - dolgotrajno bolni otroci: 5 - otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja: 13 - težko gibalno ovirani otroci: 1 - otroci z govorno motnjo: 3 - lažja motnja v duševnem razvoju: 1 Dodatno 
strokovno pomoč so izvajale 4 specialne pedagoginje (v skupnem obsegu 24 ur) in logopedinja (v obsegu 5 ure)iz OŠIC 
Ljutomer ter pedagoginja (v obsegu 12 ur) in učitelji (v obsegu 16 ur) zaposleni na OŠ Stročja vas. DSP je potekala v 
času pouka individualno in po sklepu strokovne skupine občasno v oddelku, občasno pa izven oddelka. Vse 
podrobnosti izvajanja DSP so zapisane v učenčevih individualiziranih programih.  

Aktiv učiteljev 
matematike 

Marko 
Zanjkovič 

spremljanje minimalnih 
standardov po triletjih 

-individualizacija in 
diferenciacija -
oblikovanje kriterijev 
-medpredmetno 
povezovanje -uporaba 
IKT (lefo, i-učbeniki, 
interaktivne vaje,...) 

uspešnost učencev 
pri doseganju 
minimalnih 
standardov 

24.06.2020 DA 

V tem šolskem letu so se člani aktiva prvič srečali 26.8.2019 in dorekli smernice dela za to šolsko leto. Na srečanju je 
bil sprejet sklep o kriterijih ocenjevanja pri matematiki, ki jih učitelji oblikujejo skupaj z učenci in so o njih obveščeni na 
različne načine glede na starostno stopnjo učencev. V okviru SE in VN smo se dogovorili, da bodo učitelji učence pri 
matematiki opozarjali na ustrezno vedenje nad in pod črto, izvajali postopek hitro, tiho, varno, aktivirali razredne 
službe, učence z znakovnimi znaki (8 krogov odličnosti) opozarjali na ustrezno vedenje in jih napotili po potrebi na 
mediacije (razreševanje konfliktov). Prav tako bodo učitelji po vertikali in horizontali poiskali medpredmetne povezave 
pri matematiki z drugimi predmeti z elementi formativnega spremljanja. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bomo 
vzpodbujali uporabi IKT pri pouku matematike. Drugo srečanje je bilo izvedeno 1.7.2020. Prisotni učitelji so poročali o 
izvedenih dejavnosti. Večino načrtovanega je bilo izvedeno. Le nekatere medpredmetne povezave, ki so bile 
načrtovane niso bile izvedene zaradi izbruha epidemije Covid 19 in uvedbe šolanja na daljavo. Zadnje srečanje bo 
izvedeno v mesecu avgustu, kjer se bodo dorekle smernice dela za naslednje šolsko leto. 

Aktiv učiteljev 
Jutranjega 
varstva  

Mateja 
Leskovar 
Polanič 

Načrt dela aktiva 
JUTRANJEGA VARSTVA 
ter kvalitetno izvajanje 
nalog, skrb za varnost ter 
aktivno preživljanje 
prostega časa 

Pregled in 
organizacija JUV. 
Dogovor o 
dejavnostih - 
obeležitev posebnih 
dnevov in praznikov, 
podpora nalogam, ki 
se izvajajo na ravni 
šole. Sodelovanje z 
učenci tutorji.  

število posebnih 
dni, dogodkov, 
število obiskov 
učencev tutorjev 
izkazano 
zadovoljstvo 
učencev 
(vprašalnik)  

29.06.2020 DA 
Aktiv se je sestal dvakrat. Med šolskim leto so strokovni delavci sodelovali in se povezovali ter s tem zagotavljali 
sproščeno in prijetno bivanje v jutranjem času pred poukom. 

Aktiv slavistov Petra 
Šijanec 
Koren 

Letna spremljava načrta 
dela (domače branje in 
bralna značka, bralna 
pismenost, BUS, lepopis, 
pravopis, mrežni 
diagram, formativno 
spremljanje učencev, 
dvig ravni znanja, 
nadarjeni učenci, DSP, 
seznam izbora določenih 
znanj iz UN za posamezni 
razred, literarni natečaji, 
Cankarjevo tekmovanje, 

Delo v razredu in v 
spletnih učilnicah na 
daljavo. 

Povratna 
informacija 
učencev in 
učiteljev. 

1. 9. 2019 - 
31. 8. 2020 

DA Aktiv slavistov se je srečal 2-krat, saj zaradi dela na daljavo vmesnega srečanja ni bilo. Strokovni delavci so si na 
začetku leta zadali spremljavo načrta dela in razpravljali o minimalnih učnih ciljih v posameznem razredu. Na 
zaključnem srečanju so le-ti  podali svoja mnenja in realizacijo načrtovanega, prav tako pa je beseda tekla o 
poučevanju na daljavo.  
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Mehurčki), razprava o 
minimalnih učnih ciljih v 
posameznem razredu. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

10 10 100 

 

 

Zbirnik: C.II.05 Delo šolske knjižnice 
 
Poročila nalog  
Datum Vsebina seje Vabljeni Prisotni Izvedeno? Poročilo 

25.06.2020 Poročilo o delu šolske knjižnice   DA 

POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2019/ 2020  
Kot šolska knjižničarka sem bila v šolskem letu 2019/2020 zaposlena 0, 45 % svoje obveze. Ureditev knjižnice: 
Leposlovje in strokovna literatura je postavljena po sistemu UDK. Periodika se nahaja na posebnih policah in je 
namenjena le uporabi v čitalniškem delu. Izposoja gradiva je potekala vsak dan pred in po pouku po urniku knjižnice. 
Dinamika izposoje je večja pri učencih prvega triletja in nato s starostjo upada. Izposojo knjig imamo elektrificirano. 
Zato sem za učence in delavce vse šole izdelala izkaznice s črtno kodo. Na koncu leta sem strogo nadzorovala vračanje 
gradiva s strani učencev nazaj v knjižnico, ker nimamo zamudnine občasno gradivo pri nekaterih učencih stoji doma 
tudi nekaj mesecev. V teku šolskega leta sem v razredih od 1. – 9.r. opravljala bibliopedagoške ure po programu KIZ – 
knjižnično informacijskih znanj. Pri učencih od 6. do 9.r. sem izvajala interesno dejavnost BRALNA ZNAČKA (v času 
epidemije Covid-19 na daljavo) in koordinirala podelitev priznanj. Priprava literature in svetovanje: Učencem šole od 
1. – 9. r ter učiteljem sem pripravljala literaturo, ki so jo potrebovali za seminarske naloge, Bralno značko, domače 
branje in za potrebe pouka. Dnevno sem izposojala knjige učencem in učiteljem za potrebe pouka in prosti čas. 
Nabava novega gradiva: Z učitelji vseh aktivov sem se sproti pogovarjala o potrebah in sem jih vključevala v proces 
nabave gradiv. Po finančnih zmožnostih sem nabavljala novo gradivo: strokovno literaturo za strokovne delavce, 
leposlovno in strokovno literaturo za učence ter knjige za tekmovanja. Vso novo nabavljeno gradivo sem tudi 
računalniško obdelala in vnesla v računalniški program COBISS3. Od 1. 9. 2019 do 3. 7. 2020 je bilo tako vnesenih 93 
novo pridobljenih enot gradiva na lokaciji knjižnica! Od tega je 57 darov in 36 nakupa. Nabava je bila v šol. letu 
2019/2020 zaradi slabega finančnega stanja skromna. V šolski knjižnici je ob zaključku šolskega leta (na datum 2. 7. 
2020) računalniško vpisanih v program COBISS3 4040 aktivnih enot gradiva na lokaciji knjižnice in 1277 aktivnih enot 
lokacije učbeniškega sklada. Ostalo staro gradiva (stari fond), ki se nahaja izven knjižnice je še vnesen v stari sistem 
WIN Knj in še bo prenešen v novi sistem COBISS3. Periodični tisk: Kot skrbnica za revije Mladinske knjige sem skrbela 
za naročanje in razdeljevanje mladinskih revij (Ciciba, Cicizabavnik, Pil, Gea; Moj planet…) učencem šole. Prav tako ima 
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šola naročenih 33 revij za potrebe pouka in strokovno rast strokovnih delavcev. Svoje delo sem opravljala po rednem 
urniku in programu LDN, v času epidemije corona covid 19 pa tudi na daljavo. V Stročji vasi, 3.7.2020 Zapisala: 
MONIKA ŠALAMUN, prof. ZGO in TJN 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

1 1 100 

 

 

Zbirnik: Poročilo o delu Računalnikarja – organizatorja informacijske dejavnosti  (R_OID) 
 
Poročila nalog  
Datum Vsebina seje Vabljeni Prisotni Izvedeno? Poročilo 

25.06.2020 Poročilo o delu računalnikarja    DA 

Organizator informacijskih dejavnosti oz. računalnikar sem bil v 25 % deležu, kar pomeni 10 polnih ur na teden. 
Dejstvo je, da to ne zadostuje potrebam, ki jih narekuje delo in obseg IKT – ja. Kljub temu sem se trudil, da je bilo delo 
zaposlenih z IKT kvalitetno in brez večjih tehničnih težav. Učiteljem sem veliko individualno pomagal in jih vzpodbujal 
za čim širšo uporabo izobraževalne tehnologije, tako pri pouku, kot tudi ostalem delu. 
V računalniški učilnici so skozi leto potekale različne dejavnosti. Od samega pouka do najrazličnejših priprav tako 
učencev kot učiteljev na pouk. Učilnica je bila čez leto dobro zasedena. 
Izvajal se je pouk obveznega in neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. 
V tem šolskem letu smo zaključili razpis SIO-2020 preko katerega smo opremili učitelje s prenosnimi računalniki in 
večji del učilnic z novimi projektorji. Skozi vse leto sem po potrebi vso IKT tudi vzdrževal in nadgrajeval ter skrbel, da je 
bila IKT na voljo zaposlenim in da je vse delovalo brezhibno  in tako služilo svojemu namenu. Bil sem tudi mentor 
dijaku, ki je opravljal redno prakso pri nas na šoli. 
Vse skozi smo nabavljali ostali potreben potrošni material za nemoteno delovanje IKT pri izbranem ponudniku. V tem 
šolskem letu smo imeli najemnika za tiskalnike, in sicer podjetje s.p. Roman Gril, ki nam zagotavlja tri večfunkcijske 
laserske naprave. S tem zadostimo vsem potrebam tiskanja in razmnoževanja učiteljev in vzgojiteljic. 
Veliko podpore učiteljem in dela na spletni strani ter v spletnih učilnicah je prinesla tudi situacija s pandemijo COVID-
19, ki je poskrbela, da smo morali praktično čez noč organizirati in začeti delo na daljavo, ki je trajalo kar dolgih 11 
tednov. 
Veliko dela je bilo opravljenega tudi ob koncu leta, ko je bilo potrebno zaključiti e-dnevnik (LoPolis) in za tiskanje 
spričeval in matičnih listov, ter druge dokumentacije. Prav tako je bilo potrebno narediti urnik in pripraviti e-dnevnik 
za novo šolsko leto. 
Delo je bilo opravljeno tudi v vrtcu, kjer prav tako skrbim za nemoteno delo vzgojiteljic z IKT. 
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Še vedno pa ostaja želja in cilj, da bi vsak učitelj postal čim bolj e-kompetenten in bil tako sposoben samostojnega dela 
z IKT tako pri pripravi na pouk kot tudi v samem razredu. 
Marko Zanjkovič, prof. MAT, in TEH  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

1 1 100 

 
 
 
 

Zbirnik: C.II.04 Delo šolske svetovalne službe, Monika Panič  
Poročila nalog  
Datum Vsebina Izvedeno? Poročilo 

04.07.2020 
Poročilo o opravljenem delu iz načrta  
Dela šolske svetovalne službe   

DA 

DELO Z UČENCI 
Vpis v prvi razred 
Vpis v prvi razred je potekal v skladu z normativi Občine Ljutomer in v skladu s šolsko zakonodajo v mesecu februarju 2019. Starše in otroke 
je pedagoginja povabila v šolo in opravila z njimi razgovore. Tako je opravila vpis za vse šoloobvezne otroke. V rednem roku se je vpisalo 15 
otrok. Iz drugih šolskih okolišev so se vpisali 4 otroci. Za te otroke je pripravila soglasja o vključitvi otrok v OŠ Stročja vas. Sodelovala je tudi s 
šolami otrok njihovega šolskega okoliša. Skupaj so torej vpisali 19 otrok. Dva otroka sta imela odlog všolanja. Dva otroka, ki sta letnik 2013 
in sta imela odlog všolanja lansko leto, bosta začela obiskovati šolo naslednje šolsko leto. Prvi razred bo v šolskem letu 2020/21 tako začelo 
obiskovati 19 otrok. Za starše so pripravili brošuro z informacijami o delu šole. Sodelovala je na prvem roditeljskem sestanku za starše 
šolskih novincev, kjer  je staršem predstavila postopek vpisa otrok v šolo. Koordinirala je zdravniške preglede šolskih novincev. 
Individualna ali skupinska obravnava otrok 
Individualno je delala z učenci, ki so potrebovali obravnavo zaradi vedenjskih in čustvenih težav, učnih težav ter različnih težav psihosocialne 
narave. Večkrat je delo potekalo tudi v skupinah. Pri premagovanju začetnih težav prvošolcev oz. pri vključevanju učencev v šolsko življenje 
je spremljala in nudila ustrezno pomoč učencem ter svetovala učiteljicam in staršem. Sodelovala je pri reševanju vzgojne problematike. 
Izvedla je kar precej individualnih in skupinskih razgovorov z učenci, učiteljicami in starši. Sodelovala je z učitelji 6. in 9. razreda in vodstvom 
šole pri pripravi prilagoditev za nacionalne preizkuse znanja, ki pa zaradi pandemije niso bili izvedeni. Pripravila in izvedla je anketo o 
obvezni in neobveznih izbirnih predmetih ter oblikovala skupaj z ravnateljico ustrezne učne skupine. 
Učenci s posebnimi potrebami 
Tudi v tem šolskem letu je bila koordinatorica dela z učenci s posebnimi potrebami. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami na šoli izvajajo dodatno strokovno pomoč (v nadaljevanju DSP) za učence, ki potrebujejo prilagojen način šolskega dela. Podlaga 
za izvajanje DSP so odločbe o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Učenci, ki so deležni DSP, so usmerjeni v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
V šolskem letu 2019/2020 je imelo odločbe o usmeritvi 17  učencev (9 %). Od tega jih je 17 prejemalo DSP. Pet učencev je opredeljenih kot 
dolgotrajno bolni, trinajst učencev je strokovna komisija opredelila kot učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, trije učenci 
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imajo govorno - jezikovne motnje, en otrok je težko gibalno oviran, pri enem otroku pa gre za lažjo motnjo v duševnem razvoju. Pri 
nekaterih gre tudi za kombinacijo težav. Od tega med letom nismo prejeli  nobene Odločbe o usmeritvi, pri katerih se bi individualni 
program pripravil tekom šolskega leta 2019/20. 
V DSP je bilo vključenih naslednje število učencev po razredih:  
1. r – 0, 2. r - 0, 3. r – 2, 4. r – 2, 5. r – 4,  6. r- 4,  7. r – 0,  8. r – 1,  9. r- 4. 
DSP so izvajali: 4 mobilne specialne pedagoginje (iz OŠIC Ljutomer - v skupnem obsegu 24 ur), 1 logopedinja ( iz OŠIC Ljutomer v obsegu 5 
ur), pedagoginja (12 ur) ter ustrezni učitelji (v skladu z odločbo; v skupnem obsegu 16 ur) . 
DSP je potekala v času pouka individualno in po sklepu strokovne skupine občasno v oddelku, občasno pa izven oddelka. Vse podrobnosti 
izvajanja DSP so zapisane v učenčevem individualiziranem programu. Le-tega pripravi strokovna skupina v 30 dneh od prejema Odločbe. 
Člani strokovne skupine so izvajalci DSP, razredniki, pedagoginja, sodelujejo pa tudi starši ter učenci. Izvajalci dodatne strokovne pomoči so 
sprotno in kontinuirano sodelovali z razredniki ter koordinatorico izvajanja pomoči za učence s posebnimi potrebami. Sproti so izmenjevali 
izkušnje, ugotovitve in se odločali o nadaljnjem delu oziroma področju, kjer naj bi učenci še dosegli določene cilje, da bi lahko nadaljevali z 
delom v okviru svojih sposobnosti. Ob zaključku ocenjevalnih obdobij so timsko evalvirali individualizirani program, preverili doseganje 
zastavljenih kratkoročnih ciljev, jih korigirali in načrtovali za naslednje obdobje. Generalna ugotovitev pri teh učencev je bila, da so dosegli 
minimalne, in nekateri tudi temeljne in višje standarde znanja ter precej napredovali na področju pridobivanja pozitivne samopodobe. Teh 
17 učencev, otrok s posebnimi potrebami, je uspešno zaključilo šolsko leto in napredujejo v naslednji razred oziroma v izbrano srednjo šolo.  
Strokovno pomoč je pedagoginja nudila 7 učencem, ki so z odločbo (ZRSŠ) usmerjeni v šolanje v redni šoli. Ure namenjene odpravljanju 
specifičnih težav so realizirale specialne pedagoginje in pedagoginja. 
Koordinirala je in sodelovala v strokovnih skupinah pri oblikovanju individualiziranih programov. Dvakrat letno (ob koncu ocenjevalnih 
obdobij) so opravili evalvacijo dela. Tako so tem učencem omogočali enakovredno vključevanje v šolsko delo in življenje šole. Sprotno so 
sodelovali s starši, z učitelji in z zunanjimi sodelavci. Svetovalna delavka je pripravila potrebna poročila za učence, ki so poročila potrebovali 
zaradi preverjanja izdanih odločb. 
Realizacija ur pri vseh učencih s posebnimi potrebami ni bila 100%. Največ težav pri realizacijo ur DSP so pomenile odsotnosti učencev 
(bolezni, pregledi), dnevi dejavnosti, pa tudi bolniške odsotnosti strokovnih delavcev. Težave z realizacijo ur pa je letos predstavljala tudi 
razglašena pandemija in delo od doma. 
V vrtcu se je dodatna strokovna pomoč izvajala za enega otroka, ki je opredeljen kot otrok z zmernimi govorno jezikovnimi motnjami. DSP je 
v obsegu 1 ur na teden izvajala logopedinja in 1 ure na teden pa inkluzivna pedagoginja. 
Poklicna/ karierna orientacija 
Svetovalna delavka je informirala učence od 7. do 9. razreda s šolskim sistemom izobraževanja po osnovni šoli, s poklici in z zaposlitvami. 
Pripravila je rokovnik z datumi, ki so pomembni za vpis. Rokovnik je prejel vsak devetošolec. Z učenci 9. razreda je izvajala delavnice v okviru 
programa Osebnostna rast za lažjo poklicno odločitev posameznika, ki poteka že enajsto leto. Pred začetkom so vsi starši podali soglasje za 
izvajanje programa. 
V športni dvorani Ljutomer je organizirala in z devetošolci izvedla deseto tržnico srednjih šol in poklicev, kjer so se predstavile  srednje šole 
Pomurja in Podravja, dijaški domovi ter institucije za štipendiranje. Informirala je učence 9. razreda o možnostih nadaljnjega šolanja 
(predstavitev poklicev, srednješolskih programov, posebnosti posameznih srednjih šol, možnosti prehajanja med programi). Učence in 
starše je seznanila z aktivnostmi in roki v zvezi z vpisom v srednjo šolo (na roditeljskem sestanku in na individualnih razgovorih). Skupni 
sestanek za starše so pripravili z devetošolci. Izvedla je individualne razgovore z učenci in starši za svetovanje, iskanje prave alternative. 
Pripravila je gradivo za poklicno orientacijo. Pridobila je soglasje staršev in pooblastilo za izpeljavo vpisa v srednjo šolo ter z učenci v šoli 
izpolnila prijavnice za vpis v srednjo šolo in jih poslala na srednje šole. Učence je informirala z možnostmi sprejema na posamezne srednje 
šole in možnim pravočasnim prenosom prijavnic. Učence in starše je informirala z možnostmi pridobitve štipendij. 
 
Delo z nadarjenimi učenci 
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V skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci je informirala strokovne delavce in starše o konceptu. Skupaj s strokovnimi 
delavci so evidentirali učence, ki bi lahko bili nadarjeni. Vodila je osebne mape učencev (95. čl. Zakona o OŠ, Ur. l. RS 12/96). Sodelovala je 
pri identifikaciji nadarjenih učencev (izpolnjevanje ocenjevalne lestvice, analiziranje rezultatov ocenjevalne lestvice učiteljev, testiranje 
intelektualnih sposobnosti in testiranje ustvarjalnosti – psihologinja). Identificiranim nadarjenim učencem je po e-pošti posredovala vzorec 
Poročila, ki so ga nato učenci sami izpolnili in oblikovali. Skupaj z razredničarko in ravnateljico so Poročilo potrdili in ga izročili učencem. 
Opravila je 14 individualnih razgovorov za pripravo in kasneje za evalvacijo INDEP. 
 
Delo z oddelčnimi skupnostmi 
Sodelovala je z razredniki oddelčnih skupnosti pri reševanju učne in vzgojne problematike, pri oblikovanju ustreznih medsebojnih odnosov 
in razvijanju socialnih veščin ter ugodne razredne klime. V okviru razrednih ur je izvedla delavnice na temo medsebojnih odnosov, 
duševnega zdravja, zdrave spolnosti, alkohola.  
Učitelje je informirala s posebnostmi šolskih novincev in s posebnostmi na novo vpisanih učencev. 
 
SODELOVANJE Z UČITELJI 
Sodelovanje in pomoč pri reševanju učne, vedenjske in druge problematike. 
Sodelovanje pri prilagajanju učnih zahtev učencem in oblikovanju individualiziranih učnih programov za otroke s posebnimi potrebami 
(prilagoditev vsebin in metod dela, preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, časovna razporeditev pouka). 
Sodelovanje pri obravnavi otrok, ki potrebujejo pomoč. 
Sodelovanje na konferencah učiteljskega zbora, sestankih oddelčnega učiteljskega zbora in aktivih. 
Izvedba in predstavitev raziskovalnih izsledkov in analiz (analiza zadovoljstva s programom in ocena stopnje zadovoljstva, analiza vprašalnika 
o zadovoljstvu s šolsko prehrano, analiza vprašalnikov o potrebi vključenosti učencev v OPB in JV za naslednje šolsko leto). 
 
SODELOVANJE S STARŠI 
Starše je informirala in jim svetovala v postopku vpisa in sprejema šolskih novincev. Nudila jim je svetovanje na področju poklicne 
orientacije. 
Starše učencev s posebnimi potrebami je seznanili s predlogom o uvedbi postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Svetovala jim 
je pri izpeljavi postopka in jih aktivno vključila v strokovni tim za izdelavo in spremljanje individualnega programa. Starše je vključila v 
aktivno sodelovanje pri načrtovanju pomoči in spremljanju otrok z učnimi, s čustvenimi in z vedenjskimi težavami. Pridobila je soglasja za 
obravnavo učencev. 
Sodelovala je na roditeljskih sestankih (po potrebi in v dogovoru z razredniki). 
S starši je sodelovala pri obravnavi učencev ter jih po potrebi usmerjala v obravnavo v zunanje institucije. 
 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN INSTITUCIJAMI 
Pri svojem delu so sodelovali z naslednjimi zunanjimi institucijami: 
- drugimi osnovnimi šolami (ob prešolanju učencev; aktiv oz. študijska skupina svetovalnih delavcev), 
- s srednjimi šolami (vpis in prenos prijav), 
- z Zavodom za zaposlovanje (poklicno svetovanje, štipendije, izobraževanje), 
- z Ministrstvom za šolstvo in šport (vpis), 
- z Zavodom za šolstvo (izobraževanja), 
- s Centrom za socialno delo Ljutomer, 
- z Inštitutom za varovanje zdravja, 
- z zdravstvenimi institucijami (pediater, zobozdravnik, medicinska sestra), 
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- z DPM Ljutomer, 
- z Rdečim križem Ljutomer 
- z mediji (tržnica srednjih šol), 
- dobrodelnimi društvi (Petka za nasmeh, Karitas, Rdeči križ). 
 
PERMANENTNO IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PROJEKTI 
Sodelovala je na izobraževanjih, ki so potekala v okviru konferenc, učiteljskega zbora. Udeležila se je strokovnih izobraževanj, novosti pa je 
spremljala tudi preko periodičnega tiska in knjig.  
 
OSTALE DEJAVNOSTI 
Aktivno je sodelovala z vodstvom šole in z drugimi strokovnimi delavci pri evalvaciji, načrtovanju in spremljanju dela šole. Po potrebi je 
prisostvovala uram pouka, nadomeščala učitelje in spremljala učence na različnih dejavnostih izven šole. Izpeljala je vse aktivnosti v zvezi z 
vnosom podatkov v program Lopolis za bodoče učence 1. razreda ter učence, ki so se prešolali na našo šolo. Vodila je socialno-pedagoško 
dokumentacijo (zbirke osebnih podatkov učencev, razna poročila…), osebne mape. Sodelovala je v strokovnih komisijah (skupina za 
oblikovanje individualiziranih programov; inventurna komisija). Koordinirala je sistematske zdravniške preglede za učence šole. 

 

ZAKLJUČEK 
 

Šolsko leto 2019/2020 smo zaključili prav posebno. Z razglasitvijo izbruha epidemije novega koronavirusa COVID-19 so 13. 3. 2020 šole in vrtci zaprli svoja vrata. V 
tednu od 16. do 20. 3. 2020 smo strokovni delavci uveljavljali pravico so izrednega dopusta, ki izhaja iz izbruha epidemije, kljub temu pa že v petek organizirali naloge 
za delo učencev doma.  
S ponedeljkom, 16. 3. 2020 so, 1. v zgodovini šolstva, vrata zaprle šole in vrtci. V Sloveniji so razglasili epidemijo koronavirusne bolezni Covid-19 in naenkrat smo 
ostali doma. Najprej smo bili prepričani, da bo tako teden ali dva. Ko pa so določili, da tako ostane dalj časa, smo morali v šoli načrtovati delo na daljavo. Čeprav smo 
načrtovali in prilagajali šolsko delo, je bilo kmalu jasno, da to ni to. Učenci osnovne šole so premajhni in premalo izkušeni za tak, študijski, način dela. Prav tako smo 
se z omejitvami srečevali učitelji. Nov način dela, od doma, vsak sam, z nekaj navodili. Poleg izobraževalne funkcije in vloge, pa je tu še vzgojni vidik. Ta je bil v 
zadnjem času zelo poudarjan, z delom od doma ter ločenostjo, pa je bilo te funkcije možno udejanjati bolj malo.  
In nastopila je VRNITEV v šolo. Človek kar ne more verjeti, vendar je večina učencev težko čakala vrnitev v šolo. Pa tudi večina staršev. In učiteljev. V šolske prostore 
so se vrnili:  
o 18. 5. 2020 učenci od 1. do 3. razreda, 
o 25. 5. 2020 učenci 9. razreda,  
o 1. 6. 2020 učenci 4. in 5. razreda,  
o 3. 6. 2020 učenci 6., 7. in 8. razreda. 
 
Po vrnitvi smo morali upoštevati veliko predpisov in omejitev. Tak način dela je v šoli in vrtcu zelo težko izvajati. Vsa načela, h katerim stremimo v »normalnih« 
okoliščinah, vsa povezovanja, druženja in sodelovanja so sedaj naenkrat pod vprašajem in odsvetovana. In znašli smo se pred novo realnostjo. Umivanje rok in skrb 
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za higieno je sigurno ena od glavnih obveznih vsebin v vrtcih in šolah in bo tako tudi v prihodnje. Kako pa bo potekalo vse ostalo, pa bomo videli. Vsi strokovni delavci 
si želimo nove stare prakse. Vsi v šolo! Seveda pa to ni odvisno od nas. Ne glede na izvedbo, pa se bomo potrudili, da bo delo potekalo v skladu z navodili, ki jih bo 
pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanosti n šport in bo načrtovano, organizirano in v smislu povezanosti in ter skrbi za kvaliteto znanja.  
 
Na tem mestu izrekam zahvalo vsem, ki ste kakorkoli povezani z našim zavodom in nam tako ali drugače pomagate oz. sodelujemo. Iskrena zahvala pa je namenjena 
tudi staršem. Hvala za vse, kar smo soustvarjali, ko smo to leto z roko v roki delovali in usmerjali učence doma. V času, ki je nastopil, ste poleg vzgojitelja z lastnim 
zgledom, izvajali tudi aktivno vlogo učitelja. Spremljali ste spletne učilnice in naloge otrok še bolj dosledno, spodbujali, prepričevali in razlagali. Skupaj smo s 
konstruktivnim, sodelujočim odnosom prispevali k temu, da smo to posebno šolsko leto uspešno pripeljal do konca. HVALA. 
 
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci. Tudi vam, vsakemu posebej, izrekam zahvalo. Nove okoliščine so tudi nam doprinesle veliko novega. V zelo kratkem 
času smo se dobro organizirali in naučili novih veščin. Izvajali ste svoje delo prilagojeno od doma, obenem pa podpirali učence in starše, ki so na novo spoznavali 
svoje otroke, prevzemali vlogo mentorja in se spopadali s svojimi strahovi in mejami. Čaka nas še precej dela, predvsem pa moramo osmisliti cilje, ki si jih zadamo in 
se odločiti, da smo dovolj avtonomni in suvereni, da določimo, kaj naši učenci potrebujejo in kaj je tisto, za kar je še čas. Skupaj zmoremo! 
Od 23. marca do Potrebno je sistematično, kontinuirano strokovno delo, ki lahko v bližnji prihodnosti izkaže želene in pričakovane rezultate.  
Še vedno sledimo viziji: »Z doslednim delom in s spoštljivimi odnosi do trajnega znanja«.   
 
 

Svet zavoda Osnovne šole Stročja vas je na podlagi 31. člena Zakona o osnovni šolo (ZOsn) (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) in 34. člena Pravil vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stročja vas na svoji seji dne 1. 10. 2020 obravnaval 
in potrdil Poročilo o delu za šolsko leto 2019/20. 
 

 
 
 
 
Ravnateljica zavoda:                                                                 Predsednica sveta zavoda: 
Mateja Leskovar Polanič, univ. dipl. ped.                        Monika Leštan, dipl. vzg. pred.otr. 
           
 

 
 


