PUBLIKACIJA
OŠ JELA JANEŽIČA
2022/2023
(DELOVNA VERZIJA)

Moji osebni podatki
Ime in priimek:

Naslov:

Telefon doma:

Razred:

Dopoldanske pogovorne ure razrednika:

Moj urnik
PON

TOR

SRE

ČET

PET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Podatki o šoli
Osnovna šola Jela Janežiča
Podlubnik 1
4220 Škofja Loka
internet: http://www.os-jela-janezica.si
e-mail: jela.janezica@os-jela-janezica.si
matična številka: 5087848000
TR: 01322-6030691876
Ravnateljica:
mag. Marjeta Šmid
e-mail: marjeta.smid@os-jela-janezica.si
Pomočnici ravnateljice:
Andreja Rihtaršič Mladenović
e-mail: andreja.rihtarsic@os-jela-janezica.si
Tonka Klemenčič
e-mail: tonka.klemencic@os-jela-janezica.si
Računovodstvo:
Irena Gašperlin
e-mail: irena.gasperlin@os-jela-janezica.si
Klara Leben Kušar (porodniški dopust)
e-mail: klara.kusar@os-jela-janezica.si
Tajništvo:
Marjeta Krvina
e-mail: marjeta.krvina@os-jela-janezica.si
Marjeta Marc
e-mail: marjeta.marc@os-jela-janezica.si
Svetovalne delavke:
Ada Šturm
e-mail: ada.sturm@os-jela-janezica.si
Irena Prašnikar
e-mail: irena.prasnikar@os-jela-janezica.si
Mateja Lavrinec (koordinatorka SC)
e-mail: mateja.lavrinec@os-jela-janezica.si
Knjižnica:
Barbara Vintar
barbara.vintar@os-jela-janezica.si
Zbornica:

04 506 14 11

davčna številka: 81752130
nismo zavezanci za DDV

04 506 14 12
041 409 934

04 506 14 10
051 418 687
041 437 174
04 506 14 19
04 506 14 14

04 506 14 11
Fax: 04 506 14 24

04 506 14 17
051 603 565
031 239 524

04 506 14 15

04 506 14 18
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Lokacije naših oddelkov
LOKACIJA

ODDELKI

Šola
Podlubnik 1, Škofja Loka
04 506 14 18

PP1b, PP3c in PP4,

Gasilski dom Škofja Loka
Studenec 5, Škofja Loka
04 620 62 77

PP2a, PP3a, PP3d ter PP5

Zavod za šport Škofja Loka (športna
dvorana Poden)
Podlubnik 1c, Škofja Loka
040 419 847 (Tina Leben)

1.+2. razred, 3.+4. razred ter 6. razred

Kapucinski samostan Škofja Loka
Kapucinski trg 1, Škofja Loka
041 315 260 (Irena Stele)

PP1a, PP2b, PP2c, PP3b

Društvo Sožitje
Kapucinski trg 8, Škofja Loka

PP6

5. razred, 7.a in 7.b razred, 8. razred ter 9.
razred
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Spoštovani starši, učenci in bralci publikacije!
Novo šolsko leto tokrat pričenjamo v nekoliko drugačnih okoliščinah kot običajno, saj je
načrtovana gradnja v polnem razmahu. Najprej bodo ojačani temelji in opravljena
rekonstrukcija obstoječih dveh etaž, potem se bo gradil nadzidek. Načrtuje se, da bodo dela
zaključena do začetka prihodnjega šolskega leta.
To nas navdaja z velikim veseljem, saj komaj čakamo zadostnih in novih prostorov, po drugi
strani pa nam prav te okoliščine prinašajo dodatne izzive.
Pouk v šolskem letu 2022/2023 zaradi gradnje poteka na različnih lokacijah: v šoli, gasilskem
domu na Spodnjem trgu, Zavodu za šport, v Kapucinskem samostanu in na Sožitju. Naslove in
kontakte najdete v publikaciji.
Če bo organizacijsko prilagajanje veliko, pa bo vsebinsko vzgojno izobraževalno delo potekalo
neokrnjeno in obogateno. Kot vedno, ko smo dobili novo lokacijo, želimo, da so nove razmere
učencem v prid, pridobivali bodo nove izkušnje, ki pripomorejo k samostojnosti, prilagajanju in
iznajdljivosti, tudi k večji motivaciji in učenju.
Interesne dejavnosti bodo potekale neokrnjeno na lokacijah in v šoli, na razpolago so
telovadnica, likovna učilnica in gospodinjska učilnica, tehnično učilnico pa smo preselili v
garderobo.
Začasno bodo učenci imeli učenci garderobe pred razredi, kar pa so bili že navajeni v času
covida. Tudi sicer veljajo covid ukrepi, da se oseba z znaki okužbe samotestira doma, prostore
prezračujemo. Več o tekočih aktualnih ukrepih sproti najdete na spletni strani šole v zavihku
dokumenti – ukrepi koronavirus.
Ostale dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu, celoten razširjeni progam bo potekal
kot običajno, to so šole v naravi, CŠOD-ji, plavanje, interesne dejavnosti in dnevi dejavnosti.
Povečali smo montessori program, vodimo kakovost, eko šolo, potekajo razvojne naloge razvoj
podjetnosti, formativnega spremljanja ter vzpostavljanje spodbudnega učnega okolja.
Gradnja je prinesla obremenitev parkirišča pred šolo. Zato obiskovalce naprošamo, da
parkirate v okolici šole, da se držijo označenih poti. Za nujne poti je na razpolago parkiranje
pred šolo. V popoldanskem času se ga poslužujemo kot običajno.
Kljub spremembam in omejitvam, ki jih gradnja prinaša, se veselimo novega šolskega leta. Vsi
skupaj se bomo potrudili, da se bomo na novih lokacija dobro počutili. Iz te izkušnje bomo izšli
bogatejši, ob zavedanju, da bomo naslednje leto dejansko lahko pričeli skupaj v novih
prostorih. Želimo vam uspešno šolsko leto 2022/23!
Ravnateljica
Mag. Marjeta Šmid
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USTANOVITELJICE ŠOLE
Ustanoviteljice šole so občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki, Medvode in Žiri
(Odlok o ustanovitvi, Ur.l.RS, št. 86/2021 z dne 28.05.2021). Šolo obiskujejo tudi posamezni
učenci iz občin pogodbenic Vodice in Kranj.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš zajema šolske okoliše osnovnih šol in Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki,
Žiri in Medvod. V šolo se vpisujejo tudi učenci iz občin Vodice in Kranj.

DELOVNO PODROČJE ŠOLE
Osnovna šola Jela Janežiča je z Odlokom o ustanovitvi odgovorna za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na področju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja
Loka, Železniki, Žiri in Medvod.

ORGANI ŠOLE
Organi upravljanja
Svet šole šteje 11 članov, njegove pristojnosti so določene v 48. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Pomembne naloge sveta so sprejemanje programa
razvoja šole, letnega delovnega načrta, spremljanje realizacije, odločanje o uvedbi
nadstandardnih programov in druge.
Člani sveta šole so:
- 3 predstavniki ustanovitelja:
Občina Škofja Loka: Tomaž Paulus
Občina Medvode: Martina Kutnar
Občina Gorenja vas - Poljane: mag. Polona Mlinar Biček
- 3 predstavniki staršev:
Mojca Gantar
Erika Drobnič
Marinka Grdadolnik
- 5 predstavnikov šole:
Anja Kožuh - predsednica
Ana Draksler - zapisnikarica
Andraž Jekovec
Urša Krašovec
Nataša Orešnik
Ravnateljica, mag. Marjeta Šmid je pedagoški in poslovodni organ šole.
Pomočnici ravnateljice, Andreja Rihtaršič Mladenović in Tonka Klemenčič ravnateljici pomaga
pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
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Svetovalno delo
Svetovalno delo opravljajo Ada Šturm, Irena Prašnikar, Mateja Koblar (svetovanje na govornojezikovnem področju) in Mateja Lavrinec (koordinatorka SC).
Strokovni organi
Učiteljski zbor je glavni strokovni organ, ki daje pobude in predloge, obravnava, načrtuje, daje
mnenje in odloča glede vseh strokovnih vprašanj, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki poučujejo in delajo v posameznem
razredu. Obravnava učno-vzgojno problematiko razreda, oblikuje individualizirane programe
in drugo.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za koordinirano delo razreda, sodeluje
s starši in drugo.
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji in zaposleni istih ali sorodnih predmetnih področij.
Obravnava problematiko vzgojno-izobraževalnega dela.
Svet staršev sestavlja dvajset predstavnikov staršev, ki prihajajo iz vsakega oddelka po eden.
Svet staršev voli predstavnike v svet zavoda, določa kandidate za šolski sklad, odloča o
nadstandardnem programu in drugo.

ORGANIZACIJA ŠOLE
Organizacijska shema
Šola izvaja dva programa:
1. Osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ NIS) od prvega do devetega
razreda, razdeljenega v tri triletja. Pouk je organiziran na šoli in na dislocirani enoti Zavoda za
šport Škofja Loka (športna dvorana Poden, Podlubnik 1c, Škofja Loka).
V tem programu je organiziranih 8 oddelkov, od tega 2 kombinirana.
2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka od prvega do
devetega razreda, prav tako razdeljenega na tri stopnje, učenci pa imajo možnost nadaljnjega
izobraževanja tudi na 4., 5. in 6. stopnji. Pouk se izvaja na šoli in na dislociranih enotah v
gasilskem domu (Studenec 5, Škofja Loka), v prostorih Sožitja (Kapucinski trg 8, Škofja Loka) ter
v kapucinskem samostanu Škofja Loka (Kapucinski trg 1, Škofja Loka).
V tem programu je organiziranih 12 oddelkov.
Na šoli je organizirano jutranje varstvo, podaljšano bivanje in mobilna služba. Jutranje varstvo
poteka na šoli ter na dislociranih enotah v gasilskem domu in kapucinskem samostanu.
Podaljšano bivanje je organizirano na šoli in v prostorih kapucinskega samostana.
Šola poleg naštetega izvaja tudi nadstandardni program in druge dejavnosti.
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Predstavitev programa
PREDMETNIK OŠ NIS
Razred
Predmet
SLJ
TJA
MAT
SPO
NAR
DRU
ŠP0
LUM
GUM
TIT
GOS
IZV
RAU
SKUPAJ UR NA TEDEN
RAČ
SOU
SKUPAJ UR NA TEDEN
DOP
DOD
ID
JV
SKUPAJ UR NA TEDEN
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi
SKUPAJ DNEVI
strok. ekskurzija

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6

7

7

5

5

5

4
3

4
3

5
3

5

4

4

4
2
4

4
2
4

4
2
4

3
2,5
3
2
2

2
2,5
3
2
1
2
2

2
2,5
3
2
1
3
2

0,5
23
1
1
25
1
1
2
2,5
31,5
3
3
4
5
15
1

0,5
24
1
1
26
1
1
2
2,5
32,5
3
3
4
5
15
1

0,5
25
1
1
27
1
1
2
2,5
33,5
3
3
4
5
15
1

2
4
3
2
1
4
2
1
0,5
29,5

4
2
3
2
1
4
2
1
0,5
29,5

3
3
3
2
1
4
2
1
1
30

29,5
1
1
2

29,5
1
1
2

30
1
1
2

33,5
3
3
4
5
15
1

33,5
2
3
10
5
20
1

34
3
2
10
5
20
1

3
1
2

3
1
2

3
1
2

1
20

0,5
20,5

0,5
21,5

1
21
1
1
2
2,5
27,5
4
3
3
5
15
1

1
21,5
1
1
2
2,5
28
4
3
3
5
15
1

1
22,5
1
1
2
2,5
29
4
3
3
5
15
1
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PREDMETNIK PPVI
Oddelek
Predmet
RAS- razvijanje samostojnosti
SPP- splošna poučenost
GŠV- gibanje in športna vzgoja
GUM- glasbena umetnost
LUM- likovna umetnost
DVZ- delovna vzgoja
IZV- izbirne vsebine
SKUPAJ UR NA TEDEN
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
športni dnevi
delovni dnevi
SKUPAJ DNEVI
strokovna ekskurzija

1.
stopnja

8
5
3
2
2
2
22
4
3
5
3
15
1

2.
3.
stopnja stopnja

7
7
4
3
2
3
26
3
3
5
4
15
1
Oddelek

Predmet
SZ - splošna znanja
ŠR - šport in rekreacija
DZT - delovne in zaposlitvene tehnike
ROS- razvijanje in ohranjanje samostojnosti
KZ - kreativna znanja
DPČ - dejavnost prostega časa
IZŠ - intimno življenje in spolnost
IZV - izbirne vsebine
DD - dejavno državljanstvo
SKUPAJ UR NA TEDEN
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
športni dnevi
delovni dnevi
SKUPAJ DNEVI
strokovna ekskurzija

5
7
5
3
4
6
30
3
3
5
8
19
1

4.
stopnja

5.
stopnja

6.
stopnja

4
5
5
2
3
9
2
30
3
3
5
6
17
1

4
5
5
2
3
9
2
30
3
3
5
6
17
1

5
7
3
1
5
9
30
3
3
5
6
17
1

6.
stopnja
5
3
6
5
5
2
1
2
1
30
3
3
5
6
17
1
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INDIVIDUALIZACIJA
Individualizacija je na naši šoli uzakonjena pravica vsakega učenca. Vzgoja in izobraževanje
potekata v skladu s predmetnikom, učnim načrtom in individualiziranim programom, ki ga
izdela strokovna skupina za vsakega učenca (Uradni list RS, 54/00). Individualiziran program je
narejen v 30 dneh po sprejemu otroka v šolo. Člani strokovne skupine so vsi strokovni in
svetovalni delavci, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo z učencem. Starši ste vabljeni v
mesecu oktobru na predstavitev individualiziranega programa, prav tako pa ste vabljeni na
vmesno evalvacijo ciljev v mesecu januarju oz. februarju in na končno evalvacijo v mesecu maju
oz. juniju. Starši lahko na pogovornih urah skupaj s strokovnimi delavci vsak mesec preverite
uresničevanje individualiziranega programa.
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Interesne dejavnosti
Termin
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vključeni učenci

PON
7. ura
SRE
7. ura
PON, ČET
12.50 - 13.25

NIS

Interesna
Mentor
dejavnost
Kuharstvo dekleta Urša Brenkuš

NIS

Kuharstvo fantje

Urša Brenkuš

NIS, PP

Pevski krožek

Urška Oblak

PON, ČET
12.00 - 12.45
SRE
7. ura
PET
6. ura
SRE
7. ura
SRE
13.30 - 14.15
SRE
7. ura
PON
7. ura
Popoldanski termin

NIS 1.-6.r

Pevski zbor

NIS 1. in 2.r.

Zmorem sam

Polona Bončina,
Urška Oblak
Tina Leban

6.r NIS

Prometni krožek

Ana Draksler

NIS višja st.

Šolska skupnost

Nataša Leskovec

PP

Šport

Andraž Jekovec

NIS višja st. dekleta

Športni višja st.

NIS višja st. fantje

Športni višja st.

NIS, PP

Kužkov krožek

Nataša Trampuš
Šeruga
Nataša Trampuš
Šeruga
Ada Šturm

ČET
13.30 - 14.15
PON
13.30 - 14.30

PP, NIS

Namizni tenis

PP

Karate (plačljivo)

Jurij Posavec, zunanji
sodelavec
Bojan Marinček,
Stanislav Strnad,
zunanja sodelavca
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Šole v naravi
Razred/oddelek
PP1b,
PP2a,
PP2c
PP1a,
PP3b

PP2b,

PP višja stopnja
5.,6. in 7. razred

PP4, PP5, PP6
NIS, PP
(6 učencev)

Šola v naravi
Šola v naravi: Kmetija Ljubica, Poljanska dolina
(maj 2023)
Šola v naravi: Hiša kruha (Sv. Duh) –
Montessori tabor
(maj 2023)
CŠOD Radenci
(19. - 21.4.2023)
Šola v naravi (zimska) – Pokljuka
(20.3. - 24.3.2023)
Vseživljenjsko učenje – Vsi polnoletni in
samostojni
(junij 2023)
Jadranje za jutri
(maj 2023)

Vodja
Natalija Demšar
Irena Stele

Laura Šubic
Nataša Trampuš Šeruga
Neža Krmelj

Andreja Rihtaršič
Mladenović

Šola izvaja različne oblike šol v naravi v okviru razširjenega in nadstandardnega programa.

Strokovne ekskurzije
Razred
OŠ PP nižja stopnja

Vsebina

Planirano

Postojnska jama
September 2022

OŠ PP višja stopnja
Predjamski grad
OŠ NIS

(opomba: neizvedeno v šol. letu 2021/22)

OŠ PP nižja stopnja
OŠ PP višja stopnja

Kras

Junij 2023

OŠ NIS
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Delovna praksa
Vsebina

Razred

Nosilci

Planirano

1. Delovna praksa

8.r., 9.r. Urša Brenkuš, Vida Kejžar,
Jernej Trampuš

November
2022

2. Delovna praksa za PP v VDC

PP VS

Irena Prašnikar

Pomlad 2023

3. Delovna praksa PP

PP

Vida Kejžar/Milena Dobnikar/
Anja Podvratnik/razredniki

Marec 2023

4. Delovna praksa – PRALNICA CSS

PP VS

Neža Krmelj, Irena Prašnikar

Celo leto

5. Rdeči križ Škofja Loka

PP6

Neža Krmelj

Celo leto

Urša Krašovec

Celo leto

Irena Prašnikar, Neža Krmelj

Celo leto

6. Grajski vrt, zeliščni vrt Brode, PP VS
izdelava mila, izdelava papirja
7. Zaposlitveni center – iskanje dela PP VS
pri zunanjih partnerjih

12/50

Dnevi dejavnosti OŠ NIS – nižja stopnja
Športni dnevi
1.
2.
3.
4.
5.

1. r.
Pohod
Zimski
ŠD/sankanje v
bližini šole
ŠD - kmetija
Atletika
Vožnja s skiroji

2. r.
Pohod
Zimski
ŠD/sankanje v
bližini šole
ŠD - kmetija
Atletika
Vožnja s skiroji

3. r.
Pohod
Zimski
ŠD/sankanje v
bližini šole
Atletika
Vožnja s skiroji
Orientacijski tek

4. r.
Pohod
Zimski
ŠD/sankanje v
bližini šole
Atletika
Vožnja s skiroji
Orientacijski tek

Naravoslovni dnevi
1. r.
EKO dan

2. r.
EKO dan

Sprehod z alpakami
Naravni elementi

Sprehod z alpakami
Naravni elementi

1.
2.
3.

3. r.
Ekskurzija
Postojnska
jama,
Predjamski grad
EKO dan
Ekskurzija/
Travnik

4. r.
Ekskurzija
Postojnska
jama,
Predjamski grad
EKO dan
Ekskurzija/
Travnik

Kulturni dnevi

1.
2.

1. r.
1. šolski dan:
sprejem novih
učencev
Tolkalni krog

2. r.
1. šolski dan:
sprejem novih
učencev
Tolkalni krog

3.

Cici veselošolski dan Cici veselošolski
dan

4.

Prireditev ob dnevu
državnosti

Prireditev ob dnevu
državnosti

3. r.
Novoletna
prireditev

4. r.
Novoletna
prireditev

Tolkalni krog

Tolkalni krog

Proslava ob dnevu
državnosti

Proslava ob dnevu
državnosti

/

/
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Tehnični dnevi

1.

1. r.
Ekskurzija 2022

2. r.
Ekskurzija 2022

Veseli december

Veseli
december

Končna
ekskurzija/
živalski vrt ali
Arboretum
Volčji
potok/Kras

Končna
ekskurzija/
živalski vrt ali
Arboretum
Volčji
potok/Kras
/

2.

3.

4.

/

3. r.
Matematika v
gozdu
Skupno branje +
izdelava mape za
bralno značko
Veseli december

4. r.
Matematika v gozdu

Sprehod z
alpakami

Sprehod z alpakami

Skupno
branje
izdelava
mape
bralno značko
Veseli december

+
za
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Dnevi dejavnosti OŠ NIS – višja stopnja
Športni dnevi
1
2.
3.
4.
5.

5. r.
Plavanje
Jesenski pohod

6. r.
Plavanje
Jesenski pohod

Šola v naravi Pokljuka
Šola v naravi Pokljuka

Šola v naravi Pokljuka
Šola v naravi Pokljuka

Atletika

Atletika

7. r.
Plavanje Kranj
Zimska šola
naravi
Zimska šola
naravi
Zimska šola
naravi
Atletika

v

8.r, 9.r.
Plavanje Kranj
Planinski pohod

v

Zimski športni dan

v

Preživetje v divjini
Atletika

Naravoslovni dnevi

5. razred
6. razred
7. razred

8. razred
9. razred

1.
Matematika v
gozdu
Matematika v
gozdu
Ekskurzija
Postojnska jama,
Predjamski grad
Ekskurzija
Postojnska jama,
Predjamski grad
EKO dan –
projektni teden

2.
EKO dan – projektni teden
EKO dan – projektni teden
EKO dan – projektni teden

EKO dan – projektni teden

3.
Šola v naravi - Pokljuka
Šola v naravi - Pokljuka
Skrb zase – predavanje
+ delavnice (Matjaž
Livk)
Skrb zase – predavanje
+ delavnice (Matjaž
Livk)

Skrb zase – predavanje +
delavnice (Matjaž Livk)

/

Kulturni dnevi

5. razred

6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

1.
Ekskurzija
Postojnska jama,
Predjamski grad
Ekskurzija
Postojnska jama,
Predjamski grad
Prireditev za
starše z bazarjem
Prireditev za
starše z bazarjem
Prireditev za
starše z bazarjem

2.

3.

Decembrska prireditev za starše

Tolkalni krog

Decembrska prireditev za starše

Tolkalni krog

Zimska šola v naravi
Ogled gledališke ali filmske
predstave
Ogled gledališke ali filmske
predstave

/
/
Valeta
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Tehnični dnevi

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5.razred
Novoletno okraševanje

6. razred
Novoletno okraševanje

Šola v naravi - Pokljuka
Šola v naravi - Pokljuka
Zaključna ekskurzija

Šola v naravi - Pokljuka
Šola v naravi - Pokljuka
Zaključna ekskurzija

8.razred
Praksa
Praksa
Praksa
Praksa
Praksa
Muzejska pot po Kranju
Izdelki
Obisk tehniškega muzeja
Izdelovanje izdelkov
Hiša eksperimentov

7. razred
Izdelovanje izdelkov za
DEKD
Izdelki
Novoletne voščilnice
Zimska šola v naravi

9. razred
Praksa
Praksa
Praksa
Praksa
Praksa
Izdelovanje izdelkov za bazar, darila
Obisk tehniškega muzeja
Informativni dan
Končni izlet
Izdelki za valeto
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Dnevi dejavnosti PPVI 1, 2, 3
Športni dnevi
1.

PPVI 1a,b
Jesenski pohod

Jesenski pohod

PPVI 2a,b,c

2.

Mini center

Mini center

3.

Zimski športni dan

Zimski športni dan

4.

Šola v naravi (kmetija)

Šola v naravi (Montessori tabor)

1.

Atletika in MATP igre / Orientacijski Atletika in MATP igre / Orientacijski pohod
pohod
PPVI 3a,c,d
PPVI 3b
Jesenski pohod
Jesenski pohod

2.

Zimski športni dan

Mini center

3.

Fitnes/aerobika center v Škofji Loki

Zimski športni dan

4.

CŠOD Radenci

Atletika in MATP igre/Orientacijski pohod

5.

Atletika

Šola v naravi – Montessori tabor

5.

Naravoslovni dnevi
1.
2.
3.
1.
2.

PPVI 1a,b
Ekskurzija Postojnska jama
EKO dan - projektni teden
Travnik in reka
PPVI 3a,c,d
Ekskurzija
Postojnska
Predjamski grad

PPVI 2a,b,c
Ekskurzija Postojnska jama
EKO dan - projektni teden
Travnik in reka
PPVI 3b
jama, Ekskurzija Postojnska jama

EKO dan - projektni teden

EKO dan - projektni teden
Travnik in reka

3.

Kulturni dnevi
PPVI 2a,b,c
Novoletna prireditev z bazarjem
Gledališka predstava
Proslava ob dnevu državnosti
/
PPVI 3b
Novoletna prireditev z bazarjem

2.

PPVI 1a,b
Novoletna prireditev z bazarjem
Gledališka predstava
Glasbila
Proslava ob dnevu državnosti
PPVI 3a,c,d
Kulturna
prireditev
–
ogled
predstave
Novoletna prireditev z bazarjem

3.

Proslava ob dnevu državnosti

Proslava ob dnevu državnosti

1.
2.
3.
4.
1.

Gledališka predstava
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Delovni dnevi
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PPVI 1a,b
Šola v naravi - kmetija
Šola v naravi - kmetija
Zelišča
/
PPVI 3a,c,d
Varna raba interneta
Praksa
Praksa
Praksa
Keramika
CŠOD Radenci
CŠOD Radenci
Zelišča

PPVI 2a,b,c
Glasbila
Šola v naravi (Kmetija/Montessori tabor)
Šola v naravi (Kmetija/Montessori tabor)
Zelišča
PPVI 3b
Glasbila
Gospodinjski dan
Keramika
Gospodinjski dan
Vrtičkarstvo
Šola v naravi (Montessori tabor)
Šola v naravi (Montessori tabor)
Zelišča
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Dnevi dejavnosti PP VI 4, 5, 6
Športni dnevi
PPVI 4

PPVI 5

PPVI 6

1.

Plavanje

Plavanje

Plavanje

2.

Zimski športni dan

Zimski športni dan

Zimski športni dan

3.

Atletika

Atletika

Atletika

4.

Fitnes

Fitnes

Fitnes

5.

CŠOD/ VŽU

CŠOD/ VŽU

CŠOD/ VŽU

Naravoslovni dnevi
1.
2.

PPVI 4
Ekskurzija Postojnska
jama, Predjamski grad
EKODAN (ekoprojektni
teden)

PPVI 5
Ekskurzija Postojnska
jama, Predjamski grad
EKODAN (ekoprojektni
teden)

PPVI 6
Ekskurzija Postojnska
jama, Predjamski grad
EKODAN (ekoprojektni
teden)

Kulturni dnevi
1.
2.
3.

PPVI 4
Prireditev za starše
Kulturna prireditev
Proslava ob dnevu
državnosti

PPVI 5
Prireditev za starše
Kulturna prireditev
Proslava ob dnevu
državnosti

PPVI 6
Prireditev za starše
Kulturna prireditev
Proslava ob dnevu
državnosti

PPVI 5
Varnost na internetu
Praksa
Praksa
Praksa
CŠOD/VŽU
CŠOD/VŽU

PPVI 6
Varnost na internetu
Praksa
Praksa
Praksa
CŠOD/VŽU
CŠOD/VŽU

Delovni dnevi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PPVI 4
Varnost na internetu
Praksa
Praksa
Praksa
CŠOD/VŽU
CŠOD/VŽU
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Zbir stroškov na učenca
Nižji izobrazbeni standard
Datum

Dejavnost, vsebina

Razred

po dogovoru

10 urni tečaj plavanja

1. r

Strošek
na
učenca
20 eur

po dogovoru

20 urni tečaj plavanja

3. r

25 eur

September 2022

Pohod

8. in 9. r

5 eur

September 2022

Ekskurzija (Predjamski grad,
Postojna)
Športni dan plavanje Kranj

1. do 9. r.

40 eur

September/oktober
2022
Oktober/april 2022/23 Matematika v gozdu

5., 6., 7., 8., 9. r

15 eur

4. , 5. in 6. r.

6 eur

December 2022

Tolkalni krog

1. do 6. razreda

5 eur

Januar 2023

Eko teden

1. do 9. r.

Januar/februar 2023

Zimski športni dan

1. do 9. r.

15 eur
(šolski s.)
20 eur

februar/marec 2023

Ogled gledališke/filmske predstave 7., 8. in 9.r

15 eur

Marec 2023

Zimska šola v naravi - Pokljuka

5., 6. in 7 r

200 eur

April 2023

Alpake

1. do 4. razreda

10 eur

April 2023

Hiša eksperimentov

7., 8. in 9.r

10 eur

Maj 2023

Muzejska pot po Kranju

8. in 9.r

15 eur

Maj 2023

Jadranje za jutri

Junij 2023

Vožnja s skiroji

1. do 4. razreda

11 eur

Junij 2023

Tehniški muzej Bistra

8. in 9.r

30 eur

Junij 2023

Ekskurzija - Kras

1. do 8. r.

40 eur

Junij 2023

Končni izlet

9 r.

40 eur

Celo šolsko leto

Kuhanje pri pouku gospodinjstva

5., 6., 7., 8., 9. r

20 eur

150 eur
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Posebni program
Datum

Dejavnost, vsebina

Razred

September 2022
Oktober 2022

Ekskurzija - Predjamski grad, PP
Postojna
Mini Center
PP 1, PP 2, PP 3b

Oktober 2022

Plavanje

Strošek na
učenca
30 – 50 eur
15 eur

PP4, PP5, PP6

10 eur

November 2022/februar Gledališka predstava
2023
December 2022/ marec Gospodinjski dan
2023
Januar 2023
Eko dan

PP

15 eur

PP 3b

5 eur

PP

Februar 2023

Keramika

PP3

15 eur (šolski
s.)
5 eur

Februar 2023

Zimski športni dan

PP1, PP2, PP3

10 eur

Februar 2023

Zimski športni dan

PP4, PP5, PP6

15 eur

Marec 2023

PP 3, 4, 5, 6

5 eur

April 2023

Fitnes/aerobika center v
Škofji Loki
CŠOD Radenci

PP 3, 4, 5, 6

150 eur

Maj 2023

Šola v naravi - Hiša kruha

PP 1a, PP 2b, PP 3b

200 eur

Maj 2023

Šola v naravi - Kmetija

PP 1b, PP 2a, PP 2c

200 eur

Maj 2023

Jadranje za jutri

Junij 2023

Ekskurzija - Kras

PP

Junij 2023

Vseživljenjsko učenje – Vsi
polnoletni in samostojni

PP4, PP5, PP6
80 eur
(učenec je vključen v
eno izmed dveh
dejavnosti)

150 eur
30 – 50 eur
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Dogodki, prireditve in tekmovanja
Učenci bodo sodelovali na tekmovanjih športnega, kulturnega in znanstvenega značaja v
šolskem, regijskem in državnem merilu.
Za učence OŠ NIS so planirani naslednji dogodki in tekmovanja:
občinski kros,
Veter v laseh,
področno prvenstvo v atletiki,
mali nogomet,
badminton,
državno prvenstvo v plavanju,
regijsko in državno prvenstvo v košarki,
regijsko in državno tekmovanje v namiznem tenisu,
Tek štirih mostov,
plavalni tečaj za učence 3. triletja,
DEKD - Dnevi evropske kulturne dediščine,
slikanje panjskih končnic na OŠ Antona Janše,
Groharjeva kolonija,
Teden pisanja z roko,
likovno srečanje učencev OŠPP,
regijsko in državno tehniško tekmovanje Mladi tehnik,
šolska Bralna značka,
projekt »Berem, berem« 3. in 4. razred,
Korak k sončku v sodelovanju z OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka Golarja,
šolsko in državno matematično tekmovanje Računanje je igra za 4. - 8. r,
šolsko in državno računalniško tekmovanje Z računalniki skozi okna.
Za učence PPVI so planirani naslednji dogodki in tekmovanja:
regijske in republiške igre SOS – Specialna olimpijada Slovenije,
Veter v laseh,
Luč v vodo,
likovno srečanje učencev OŠPP,
regijsko in državno tehniško tekmovanje Mladi tehnik,
DEKD - Dnevi evropske kulturne dediščine,
Korak k sončku v sodelovanju z OŠ Cvetka Golarja,
šolska Bralna značka,
Teden pisanja z roko,
prireditev ob podelitvi Bralne značke na OŠ Ivana Groharja,
šolsko in državno računalniško tekmovanje Z miško v svet.
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PRIREDITVE NA NAŠI ŠOLI
Bazar in prireditev za starše
Miklavževanje (Rotary club)

Prireditev

Planirano
december 2022
december 2022

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Proslava ob kulturnem dnevu
Pustno rajanje
EKO dan (teden)

december 2022
februar 2023
februar 2023
oktober 2022

Valeta
Otroški občinski parlament
Dan za novince
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in zaključna prireditev

junij 2023
marec 2023
junij 2023
junij 2023

Nadstandardni program
Nadstandardni program financirajo občine. Potrdi ga svet staršev, sprejme ga svet šole in je
vključen v šolski predmetnik. V zadnjih letih smo z njihovo pomočjo zaradi kvalitetnih in
domišljenih vsebin lahko razvijali strokovna področja, ki so učencem največ pomagala. Izvaja
se skupinsko ali individualno, kar je odvisno od ciljev programa.
Nadstandardni program se izvaja na naslednjih področjih:
jutranje varstvo,
senzorna integracija in multisenzorna obravnava, delo z otroki z MAS,
trening branja, računanja,
logopedsko delo,
delo računalnikarja,
računovodsko – administrativna dela,
športna dejavnost, tekmovanja,
šola v naravi,
Ekošola,
projekt Jadranje za jutri v sodelovanju z Rotary Clubom Škofja Loka,
udeležba Teka 4 mostov z Rotary Clubom Škofja Loka,
nevrofizioterapija.
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Usposabljanje za življenje in delo
Usposabljanje za življenje in delo je namenjeno najstarejšim učencem posebnega programa
(PP6). Pouk poteka v prostorih Sožitja (Kapucinski trg 8, Škofja Loka), kjer se učenci na različne
načine pripravljajo na čim bolj samostojno življenje. Urijo se v orientaciji in samostojnosti pri
prehajanju v ožji okolici Škofje Loke, pridobivajo komunikacijske veščine z drugimi osebami ter
pridobivajo na razvijanju odgovornosti. Z vsakodnevno hojo do razreda se učijo varnosti in
samostojnosti v prometu, skrbijo za urejenost prostorov ter sodelujejo pri načrtovanju
dejavnosti. Seznanijo se z različnimi zaposlitvami v šoli in izven nje ter jih tudi preizkusijo v
praksi.
Več let že izvajajo program praktičnega usposabljanja za delo v zunanjih institucijah. Oblikovala
se je mreža institucij, ki so pripravljene ponuditi pridobivanje delovnih izkušenj mladim nad 18
let. Aktivno nameravajo sodelovati tudi na prireditvah in drugih dejavnostih kraja. Na ta način
se bodo posamezniki bolj približali lokalni skupnosti, utrjevali socialne stike in krepili občutek
družbene odgovornosti. Usposabljanje za življenje in delo se bo izvajalo v obliki prostovoljnega
dela, prilagojeno sposobnostim posameznika.

Ekošola
Letos bomo že petnajsto leto vključeni v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja. Glavni
cilj ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del
življenja. Cilje v povezavi z ekošolo bomo uresničevali v okviru nekaterih posebnih dni, med
poukom in v prostem času. Sodelovali bomo tudi v drugih projektih, ki pripomorejo k vzgoji za
okoljsko odgovornost, ohranjanje živih bitij in planeta Zemlje. Kot vsako leto bomo tudi letos
organizirali ekoprojektni teden. Tema letošnjega bo gibanje. Dejavnosti in cilji programa
ekošola se bodo povezovali z učnimi cilji šole z namenom, da bodo učenci lahko pridobivali še
več znanja. Poleg znanja bomo spodbujali tudi dobre medsebojne odnose in pozitivno klimo,
skrbeli za svoje zdravje in dobro počutje. Pridobljena znanja bomo preko učencev poskušali
vnesti tudi v širše okolje (družina, obiskovalci, prijatelji).
V šoli bomo še naprej ločevali odpadke, zbirali kartuše, tonerje in baterije, plastične pokrovčke,
ki jih vedno podarimo v dobrodelne namene, organizirali bomo zbiralne akcije papirja.
Prizadevali si bomo za čim večjo ekološko osveščenost učencev in vseh zaposlenih na šoli in za
ponovno potrditev ekozastave.
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Računalniška dejavnost
Letošnje šolsko leto bomo imeli računalnico kar v matičnih razredih. S prenosnimi računalniki
bomo naše delo na ohranjevanju in razvijanju znanja uporabe IKT lahko, kljub prostorski stiski
nadaljevali. Računalničar bo še naprej skrbel za brezhibno delovanje tako strojne kot
programske opreme. Zelo smo veseli nove sodelavke, ki bo učiteljem pomagala pri vključevanju
IKT v učni proces. Pomagala nam bo pri zbiranju računalniških programov, ki bodo učencem v
spodbudo in pomoč pri utrjevanju učne snovi. Glede na urnik bo sodelovala pri učnih urah in
tudi sama spoznavala potrebe učencev in učiteljev.
Aktivnosti na področju IKT bomo izvajali tudi v okviru Kakovosti. Cilj, ki smo si ga zastavili za
naslednja tri leta je opravnomočiti učence pri uporabi svetovnega spleta.
Tudi letos bomo organizirali šolsko in državno računalniško tekmovanje za osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom. Naša želja je učence naučiti uporabljati računalnike tudi v
izobraževalne namene. Zaradi tega bomo, poleg tekmovanja za učence posebnih programov in
učence višjih razredov nižjega izobrazbenega standarda, na novo vpeljali še tekmovanje za
učence iz nižjih razredov nižjega izobrazbenega standarda.

Plavanje
Na OŠ Jela Janežiča potekajo naslednje plavalne dejavnosti:
- 10-urni tečaj plavanja za učence 1. razreda;
- 20-urni tečaj plavanja za učence 3. razreda;
- športni dan, v obsegu štirih šolskih ur, za učence od prvega do devetega razreda, ki je
namenjen vodnim dejavnostim;
- preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda (v okviru plavalnega športnega dne);
- 15-urni tečaj plavanja za vse učence tretjega triletja (6.,7., 8., in 9. razreda), ki se v času
šolanja niso uspeli naučiti plavati. Namen tega tečaja plavanja je doseči stopnjo plavalne
opismenjenosti. Poteka po končanem pouku.
- V posebnem programu vzgoje in izobraževanja poteka plavanje v obsegu 21 ur v zimskem
obdobju. Vanj so vključeni vsi učenci. Pri mlajših učencih skušamo doseči čim višjo stopnjo
prilagojenosti na vodo, pri starejših pa težimo k temu, da bi osvojili vsaj eno izmed plavalnih
tehnik.
Tečaj plavanja vodi šolski plavalni učitelj.

Strokovni center za podporo inkluziji
V septembru 2020 se je zaključil pilotni projekt Strokovni center za podporo inkluziji, ki je del
»Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim
družinam«. Aktivnosti v šolskem letu 2022/23, ki sledijo delu na SCPI, so tesno povezane s
pedagoškim in svetovalnim delom na šoli, izvajajo jih štirje strokovni delavci, zaposleni po
specifiki.
Med prednostne naloge smo uvrstili krepitev zdrave osebnostne strukture učencev za večjo
samostojnost v odrasli dobi, ohranjanje stikov in strokovne izmenjave z zunanjimi institucijami
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in organizacijami, zagotavljanje intenzivne socialno – pedagoške obravnave in delo s starši,
vključevanje oseb z različnimi profili izobrazbe za izvajanje DSP (specialni in rehabilitacijski
pedagogi, socialni pedagogi, pedagogi, inkluzivni pedagogi), nadaljevanje z individualnimi
obravnavami učencev šole v okviru projekta (PO)MOČ in izvajanjem supervizij, posodobitev
individualiziranih programov učencev šole, sistematično urejanje seznama didaktičnih
pripomočkov in vzpostavitev knjižnice učil.

Projekt POGUM
V tem šolskem letu bomo kot implementacijska šola nadaljevali s projektom POGUM
(POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. Učenci
bodo aktivno sodelovali pri kulturnih prireditvah, sodelovali bodo z zunanjimi umetniki. Projekt
bo spodbujal oddelke k sodelovanju in razvijanju podjetnostih kompetenc.

Varno in spodbudno učno okolje (VSUO)
Triletna razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje (VSUO) z učenjem in ustvarjanjem
dobrega počutja/klime, razvijanja čustveno-socialnih kompetenc ter preprečevanju
neželenega vedenja in medvrstniškega nasilja temelji na ustvarjanju varnega in spodbudnega
učnega okolja za učence, starše, strokovne delavce in druge soustvarjalce vzgojnoizobraževalnega procesa. V šolskem letu 2022/2023 se razvojna naloga zaključuje. Tudi letos
bo osrednja pozornost usmerjena v implementacijo v neposredno prakso in izpopolnjevanje
Strategije VSUO na ravni šole.

Formativno spremljanje
Formativno spremljanje znanja je proces za izboljšanje učenja in znanja. S formativnim
spremljanjem učitelj omogoča učencem soustvarjanje učnega procesa (namenov učenja,
kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško
vrednotenje, povratna informacije), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in
trajnejšemu znanju. Za svoje znanje so tako odgovorni tudi učenci. Za šolsko leto 2022/23
načrtujemo, da bomo bolj poglobljeno spremljale nov element formativnega spremljanja ter
znanje pridobljeno tekom trajanja razvojne naloge širile v kolektiv.

Kakovost
Temeljni namen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo v šolah je izboljšanje
učenja in poučevanja. Do sedaj so za nami že tri triletja izvajanja aktivnosti na področju
kakovosti. V prvem triletju so učenci izvajali dejavnosti, s katerimi so povečali samostojnost. V
drugem triletju so učenci izboljšali svojo komunikacijo, v tretjem pa gradili zdravo
samopodobo. Zaradi okoliščin, ki so nastale zaradi covida, smo v drugem letu izvajanja dodali
cilj na področju komunikacije na daljavo. Že med izvajanjem pouka na daljavo, predvsem pa po
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vrnitvi v šolo, smo zaznali potrebo po individualiziranem delu z nekaterimi učenci. S pomočjo
individualiziranega dela, ki je postal naš tretji cilj, smo posameznim učencem nudili pomoč pri
usvajanju učne snovi, ki je niso mogli usvojiti pri delu na daljavo.
V vseh letih so bili vzporedno postavljeni tudi cilji na področjih profesionalnega učenja in
delovanja učiteljev ter priprava varnega in spodbudnega učnega okolja.
Na 1. pedagoški konferenci v šolskem letu 2022/23 smo vsi zaposleni iskali področja, ki jih
želimo v prihodnosti izboljšati. Posodobili in vpeljali bomo spremembe pri dejavnostih na
področju (PO)MOČ. Cilj, ki ga želimo doseči z individualiziranim in intenzivnim pristopom je
pomagati posameznim učencem, da nadoknadijo primanjkljaje na posameznih področjih
oziroma posameznih učnih temah. Ker je za naše učence komunikacija preko interneta včasih
edina možnost za socialno vključenost, bomo nadaljevali in nadgrajevali dejavnosti na področju
IKT. V naslednjih treh letih se bomo posvetili tudi cilju varna raba interneta, saj želimo, da naši
učenci spoznajo pasti in usvojijo varno rabo interneta. Tretje področje, ki mu bomo posvetili
naša pozornost v naslednjih treh letih, je trenutno še v oblikovanju. Kaže se področje odnosov
in učenja, ki bi jih vključili tudi v prenovo IP-jev.

Izbirni predmeti
Proti koncu vsakega šolskega leta pripravijo nosilci predstavitev izbirnih predmetov učencem
in staršem. Učenci se nato odločijo za izbirni predmet, ki bi ga najraje obiskovali v prihodnjem
šolskem letu, navedejo pa še dva predmeta, če se prvotno izbrani predmet zaradi premajhnega
števila prijavljenih ne bi izvajal. Na podlagi prijav se nato oblikujejo skupine.
Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023 za učence 7., 8. in 9. razreda NIS:
Izbirni predmet

Nosilec

Termin

Šport za zdravje

Nataša Trampuš Šeruga
Andraž Jekovec

ponedeljek, 6. ura

Računalništvo

Andreja Gorše

ponedeljek, 6. ura

Obdelava gradiv les

Jernej Trampuš

ponedeljek, 6. ura

Likovno snovanje

Vida Kejžar

ponedeljek, 6. ura

Sodobni načini prehranjevanja

Urša Brenkuš

ponedeljek, 6. ura

Gledališki klub

Neža Bohinc

ponedeljek, 6. ura

Izbirne vsebine v šolskem letu 2022/2023 za učence posebnega programa: PP4, PP5, PP6:
Izbirni predmet

Nosilec

Termin

Računalništvo

Urša Krašovec

sreda, 1. in 2. ura

Likovno snovanje

Vida Kejžar

sreda, 1. in 2. ura

Gospodinjstvo

Milena Dobnikar

sreda, 1. in 2. ura

Učenci si izberejo 2 izbirna predmeta, menjava skupin ob koncu ocenjevalnega obdobja.
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Načini preverjanja znanja
Na osnovnošolskem programom z nižjim izobrazbenim standardom se učenčevo znanje
ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje pri vseh predmetih. Učitelj znanje učenca ocenjuje
najmanj trikrat v posameznem ocenjevalnem obdobju. Najmanj ena ocena v vsakem
ocenjevalnem obdobju in najmanj tri ocene v šolskem letu pa ne smejo biti pridobljene na
podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določena največ ena ura
tedensko, učitelj učenčevo znanje ocenjuje najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju in
najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer ne sme večino ocen pridobiti na podlagi pisnih
izdelkov. Učenci lahko pišejo izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in
enkrat na dan, lahko pa tudi trikrat na teden, če bo tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V tem
primeru učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja pisnega
izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Deset delovnih dni pred
ocenjevalno konferenco pa učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, da bodo pisni
izdelek ponavljali.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno
opisno. Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih z individualiziranega
programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka
učenca po posameznih področjih.
Na koncu šolskega leta vsi učenci prejmejo obvestilo o dodatnih dejavnostih, ki so jih opravili v
tekočem šolskem letu.

Nacionalno preverjanje znanja
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem
znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.
NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da lahko vsi učenci pokažejo svoje znanje, ko na isti
dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Naloge pripravljajo učitelji skupaj z drugimi
strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja.
Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenke in učenci poznajo
iz vsakdanjega šolskega dela.
V preizkusu znanja so naloge pri vseh predmetih razvrščene v tri stopnje po Bloomovi
poenostavljeni taksonomiji:
naloge prve taksonomske stopnje preverjajo znanje in prepoznavanje vsebin, dejstev,
načel, podatkov, naštevanje, poimenovanje;
naloge druge taksonomske stopnje preverjajo razumevanje, razlikovanje, primerjavo,
uporabo in rokovanje;
naloge tretje taksonomske stopnje pa preverjajo sposobnost analize, sinteze,
samostojnega reševanja problemov, načrtovanja ukrepov razvoja in interpretacijo
vzročno posledične povezave.
NPZ se opravlja v 6. in 9. razredu.
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KOLEDAR NPZ V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
1. september
2022

30. november
2022
4. maj 2023
8. maj 2023
10. maj 2023
10.maj 2023
31. maj 2023
od 31. maja do
2. junija 2023
6. junij 2023
od 6. do 8.
junija 2023
12. junij 2023
15. junij 2023
16. junij 2023
23. junij 2023

Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in
določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na
posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev
9. razreda z NPZ.
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in
9. razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku.
Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali
madžarščine ali italijanščine.
Nacionalno preverjanje znanja iz matematike.
Nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta.
Nacionalno preverjanje znanja iz tujega jezika za 6.
razred.
Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po
poizvedbah) učencev v 9. razredu
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za
učence 9. razreda.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po
poizvedbah) učencev v 6. razredu.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za
učence 6. razreda.

6. r.

9. r.
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Organizacija dela šole
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA
Podaljšano bivanje je organizirano za vse učence šole. Podaljšano bivanje je del razširjenega
programa, ki se izvaja po rednem pouku. Organiziramo ga za tiste učence, za katere ste starši
oddali pisno vlogo.
Učenci se vključujejo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.10 do 15.40. Učenci se vanj vključijo
glede na urnik rednega pouka posameznega oddelka. Na enak način se delo vrši v oddelkih
podaljšanega bivanja v PPVI v dislocirani enoti kapucinskega samostana. Učni načrt in delo v
oddelkih podaljšanega bivanja se tesno navezuje na vzgojno-izobraževalno delo razreda,
katerega otrok obiskuje. V času podaljšanega bivanja poteka samostojno učenje, zaposlitvene
dejavnosti, učenci pišejo domače naloge, lahko se sprostijo, igrajo in če je potrebno, tudi
počivajo. V tem času se učenci vključujejo tudi v različne interesne dejavnosti in obiskujejo
izbirne predmete.

JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je organizirano za učence, ki se vozijo in pridejo v šolo pred pričetkom pouka.
Poteka od 6.30 do 7.30. V enaki organizaciji se izvaja v PPVI v dislocirani enoti gasilskega doma
in kapucinskega samostana.

DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni pouk se izvaja enkrat tedensko za vse učence od 1. do 9. razreda OŠ NIS, ki imajo
vrzeli v znanju ali pa potrebujejo dodatno razlago za posamezno učno snov.

DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem od 1. do 9. razreda OŠ NIS za pridobitev dodatnih znanj
ter za pripravo na tekmovanja iz posameznih predmetov.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
Individualna in skupinska pomoč je organizirana v okviru nadstandardnega programa.

30/50

ŠOLSKI KOLEDAR (MIZŠ)
Dan

Datumi

četrtek
ponedeljekpetek
ponedeljek
torek
nedelja
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
nedelja
ponedeljek
petek
ponedeljekpetek

1. sep. 2022
31. okt. 2022
4. nov. 2022
31. okt. 2022
1. nov. 2022
25. dec. 2022
26. dec. 2022
26. dec. 2022
2. jan. 2023
1. jan. 2023
2. jan. 2023
27. jan. 2023
6. feb. 2023
10. feb. 2023

sreda

8. feb. 2023

peteksobota
ponedeljek
sreda– torek
četrtek
ponedeljek
torek
četrtek

17. feb. 2023
18. feb. 2023
10. apr. 2023
26. apr. 2023
2. maj 2023
27. apr. 2023
01. maj 202
02. maj 2023
15. jun. 2023

petek

23. jun. 2023

nedelja
ponedeljekčetrtek

25. jun. 202
25. jun. do 31.
avg. 2023

Pouka prosti
dnevi
jesenske
počitnice
praznik
praznik
praznik
novoletne
počitnice
praznik

zimske
počitnice

praznik

praznik
prvomajske
počitnice
praznik
praznik
praznik

Aktivnost
ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA
GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE,
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN
JUGOVZHODNE SLOVENIJE: Ribnica, Sodražica,
Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE
ŠOLE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
PRVOMAJSKE POČITNICE
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE 9. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL
IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA
UČENCE 1. DO 8. RAZREDA, RAZDELITEV
SPRIČEVAL IN OBVESTIL, POUK IN PROSLAVA
PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE
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STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE
SEZNAM ZAPOSLENIH
Priimek in ime

Razporeditev

1.

Ažbe Barbara

JV, predmetni PP, OPB

2.

Bastarda Božič Urša

PP 4

3.

Benedičič Maja

DSP

4.

Bohinc Neža

PP 3a, GLK

5.

Bončina Polona

GVZ (NIS, PP), pevski zbor

6.

Brenkuš Urša

GOS, IZB

7.

Černe Maja

OPB

8.

Dobnikar Milena

IZV, DVZ, OPB

9.

Demšar Natalija

PP 1b, JV, OPB

10.

Draksler Ana

6., RAČ

11.

Ferlinc Brezovar Irena

7. a., TJA

12.

Fras Dajana

7. b, predmetni PP

13.

Furjan Ciraj Nataša

DSP

14.

mag. Gorše Andreja

5.r, IZB

15.

Hafnar Ana

OPB, JV, DSP

16.

Jekovec Andraž

17.

Jeras Jana

ŠPO, GŠV, IZB
PP2c

18.

Kejžar Vida

LUM, IZV, IZB

19.

Klemenčič Tonka

pomočnica ravnateljice, PP 1b

20.

Klobučar Tadeja

PP 1b

21.

Koblar Mateja

2. učitelj v 1.r, DSP, svetovalno delo

22.

Kos Maja

DSP

23.

Košmelj Nika

3.+ 4. razred, DSP

24.

Kožuh Anja

8.r, DSP, PP, svetovalno delo

25.

Krašovec Urša

NIS predmetni učitelj, PP, OPB

26.

Krmelj Neža

PP 6

27.

Leban Tina

1.+2.r

28.

Lavrinec Mateja

svetovalno delo

29.

Leskovec Nataša

9.r, TIT, OPB

30.

Marenk Marija

DSP, PP
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31.

More Vesna

PP 2a

32.

Mrak Andreja

PP 1a

33.

Oblak Urška

PP5, pevski zbor

34.

Podobnik Urška

Računalničar, OPB

35.

Podviz Gregor

računalničar

36.

Podvratnik Anja

PP 3c, DSP

37.

Prašnikar Irena

Svetovalno delo

38.

Rakovec Anja

DSP

39.

Vintar Barbara

knjižničarka

40.

Rihtaršič Mladenović Andreja pomočnica ravnateljice, OPB

41.

Selak Manca

PP 3d

42.

Starman Jana

DSP

43.

Stele Irena

PP 2b, svetovalna služba za montessori področje

44.

Šturm Ada

svetovalna služba

45.

Šubic Laura

PP 3a

46.

Trampuš Jernej

TIT, DVZ

47.

Trampuš Šeruga Nataša

ŠPO, ŠZZ, PP

48.

Valentinčič Petra

OPB

49.

Zgaga Manca

DSP

50.

Zupančič Helena

51.

Bergant Damjana

NIS predmetni, DSP, PP
varuhinja PP 2b

52.

Orešnik Nataša

varuhinja PP 5

53.

Šubic Mirjana

varuhinja PP 1b

54.

Egart Špela

varuhinja PP 1a

55.

Štibilj Sabina

varuhinja PP 2c

56.

Homec Monika

varuhinja 2b

57.

Kavčič Anja

varuhinja PP 2a

58.

Galjot Tadeja

varuhinja PP 1a

59.

Hadžič Indira

varuhinja PP 1b

60.

Gyan Puri

varuh PP 2c/hišnik

61.

Tina Cankar

spremljevalka

62.

Kaja Krvina

spremljevalka

63.

Urša Šubic

spremljevalka

64.

Marc Marjeta

poslovni sekretar, varuhinja PP 2b

65.

Gašperlin Irena

računovodja
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66.

Krvina Marjeta

poslovni sekretar

67.

Branko Jedrejčič

hišnik

68.

Kos Marica

čistilka

69.

Kostić Danijela

čistilka

70.

Kavčič Nataša

čistilka

71.

mag. Šmid Marjeta

ravnateljica

72.

Canoska Kujtima

čistilka/ porodniški dopust

73.

Nina Fabrin-Petersen

OPB/porodniški dopust

74.

Kušar Leben Klara

računovodja/ porodniški dopust
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ODDELKI IN STROKOVNI DELAVCI ŠOLE Z NAVEDBO PREDMETOV, KI
JIH POUČUJEJO V ODDELKIH
PP OŠ
Oddelek
PP 1a

Razrednik
Andreja Mrak
RAS, DVZ, GVZ, GŠV, RAU

Poučujejo še
Tadeja Klobučar

Predmet
SPP, LVZ, RAS, GŠV

PP 1b

Demšar Natalija, Tonka Klemenčič
RAS, SPP, GVZ, GŠV, LVZ, DVZ, RAU

PP 2a

Vesna More
RAS, SPP, GŠV, DVZ, GVZ, RAU

PP 2b

Irena Stele
RAS, SPP, GVZ, DVZ, RAU

PP 2c

Jana Jeras
RAS, SPP, GŠV, DVZ, GVZ, RAU

PP 3a

Šubic Laura
RAS, SPP, LVZ, GŠV, GVZ, DVZ, RAU

PP 3b

Bohinc Neža
RAS, SPP, LVZ, GŠV, GVZ, DVZ, RAU

SPP, LVZ, RAS, GVZ
GŠV
GVZ
GŠV
GVZ
LVZ
LVZ, GŠV
GŠV
GVZ
GŠV
GVZ
RAS
DVZ
RAS
GVZ
DVZ, SPP
GŠV

PP 3c

Podvratnik Anja
RAS, SPP, LVZ, GŠV, GVZ, DVZ, RAU

PP 3d

Selak Manca
RAS, SPP, LVZ, GŠV, GVZ, DVZ, RAU

Tonka Klemenčič
Nataša Trampuš Šeruga
Polona Bončina
Andraž Jekovec
Polona Bončina
Barbara Ažbe
Barbara Ažbe
Nataša Trampuš Šeruga
Polona Bončina
Andraž Jekovec
Polona Bončina
Anja Kožuh
Milena Dobnikar
Andraž Jekovec
Polona Bončina
Helena Zupančič
Andraž Jekovec
Barbara Ažbe
Polona Bončina
Natalija Demšar
Andraž Jekovec
Polona Bončina
Anja Kožuh
Marjeta Marenk
Vida Kejžar
Milena Dobnikar
Marjeta Marenk
Andraž Jekovec
Polona Bončina

GVZ
DVZ
GŠV
GVZ
SPP
DVZ
LVZ
DVZ, RAS
SPP
GŠV
GVZ
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PP 4

Urša Bastarda Božič
RAS, SPP, DVZ, GŠV, GVZ, LVZ, RAU

PP 5

Urška Oblak
RAS, SPP, LVZ, GŠV, GVZ, DVZ, RAU,

PP 6

Neža Krmelj
ROS, SZ, DZT, ŠR, KZ, DD, IŽS

Natalija Demšar
Andraž Jekovec
Polona Bončina
Vida Kejžar
Marjeta Marenk
Milena Dobnikar, Urša
Krašovec, Vida Kejžar
Marjeta Marenk
Andraž Jekovec
Dajana Fras
Milena Dobnikar, Urša
Krašovec, Vida Kejžar
Urša Krašovec
Natalija Demšar
Andraž Jekovec
Polona Bončina
Jernej Trampuš
Milena Dobnikar, Urša
Krašovec, Vida Kejžar

DVZ
GŠV
GVZ
LVZ
DVZ
IZV
DVZ, RAS
GŠV
DVZ
IZV
DVZ
DVZ
ŠR
KZ
DZT
IZV
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NIS OŠ
Oddelek

1.+2.r

3.+ 4.r

Razrednik

Tina Leban
SLJ, MAT, SPO, ŠPO, DOD,
DOP, RAU

Nika Košmelj
SLJ, MAT, ŠPO, DOD, DOP,
RAU, NAR

5. r

Andreja Gorše
SLJ, DRU, MAT, DOP, DOD,
RAU, NAR, RAČ

6.

Ana Draksler
SLJ, NAR, DRU, DOP, DOD,
RAU, SOU, MAT, TIT, RAČ

7.a

7.a

Irena Ferlinc Brezovar
SLJ, MAT, TJA, DRU, DOD,
DOP, RAU

Dajana Fras
SLJ, MAT, TJA, DRU, DOD,
DOP, RAU

Poučujejo še

Mateja Koblar
Vida Kejžar
Polona Bončina
Andraž Jekovec
Helena Zupančič
Tina Leban
Vida Kejžar
Polona Bončina
Ana Draksler
Andraž Jekovec,
Barbara Ažbe
Helena Zupančič
Polona Bončina
Vida Kejžar
Andraž Jekovec
Helena Zupančič
Helena Zupančič
Urša Brenkuš
Andraž Jekovec,
Nataša Trampuš
Šeruga
Urša Brenkuš
Vida Kejžar
Polona Bončina
Helena Zupančič
Urša Krašovec
Polona Bončina
Nataša Trampuš
Šeruga
Andraž Jekovec
Vida Kejžar
Urša Brenkuš
Jernej Trampuš,
Nataša Leskovec
Urša Krašovec
Polona Bončina
Nataša Trampuš
Šeruga

Predmet

drugi strokovni delavecMAT, SLJ
LUM
GUM
ŠPO
SOU
4 ure za kombinacijo: SPO,
SLJ
LUM
GUM
RAČ
ŠPO
SOU, DRU
GUM
LUM
ŠPO
TIT
SOU
GOS
ŠPO

GOS
LUM
GUM
TIT
NAR
GUM
ŠPO
ŠPO
LUM
GOS
TIT
NAR
GUM
ŠPO
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8. r.

Anja Kožuh
MAT, SLO, DRU, DOD, DOP,
RAU, ŠPO

Andraž Jekovec
Vida Kejžar
Urša Brenkuš
Jernej Trampuš,
Nataša Leskovec
Irena
Ferlinc
Brezovar
Urša Krašovec
Polona Bončina
Nataša Trampuš
Šeruga
Andraž Jekovec
Vida Kejžar
Urša Brenkuš
Jernej Trampuš
Irena
Ferlinc
Brezovar

ŠPO
LUM
GOS
TIT
TJA
NAR
GUM
ŠPO
ŠPO
LUM
GOS
TIT
TJA
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
SVETOVALNI DELAVKI
V sklopu svojega dela svetovalni delavki Ada Šturm (socialna pedagoginja) in Irena Prašnikar
(pedagoginja) opravljata svetovalne razgovore z učenci, starši in učitelji.
Z njima se starši lahko pogovorite ter premostite izzive, ki vas doletijo pri vzgoji in/ali šolanju
vašega otroka. Z nasveti vam bosta pomagali tudi v družinskih težavah, za katere menite, da bi
jih lažje premostili s svetovalno delavko. Za takšne pogovore sta vam na voljo od ponedeljka
do petka od 7.00 do 14.00 ure, ter vsak tretji torek v mesecu (pred pogovornimi urami), med
14. in 16. uro, ali po predhodnem dogovoru izven teh terminov.
Zaželeno je, da ju predhodno pokličete na telefon (04) 506 14 17, 051 603 565 (Ada Šturm) ali
031 239 524 (Irena Prašnikar).
Učenci pa ste dobrodošli – ob dovoljenju razrednika oz. učitelja – vsakokrat, ko ste pred težavo,
ki ji sami v tistem trenutku niste kos.
Pomembnejša področja njunega dela so še:
- sprejem in skrb za šolske novince;
- urejanje prevozov in prehrane učencev;
- pridobivanje socialnih pomoči (denarnih in materialnih pomoči - prehrambni izdelki,
oblačila, obutev), sodelujeta s šolskim skladom;
- urejanje subvencionirano prehrano in subvencioniranje šol v naravi, sodeluje tudi pri
organizaciji socialno zdravstvene kolonije;
- skupaj z razredniki 8. in 9. razreda skrb za poklicno usmerjanje učencev; v sodelovanju z
učitelji višje stopnje posebnega programa organizacija prakse kot prostovoljskega dela pri
zunanjih delodajalcih in v VDC,
- za učinkovitejše reševanje raznih problematik in težav (skupaj s Centrom za socialno delo,
Dispanzerjem za mentalno zdravje, Pediatrično kliniko) sodelujeta tudi v raznih timih;
- z učenci se srečujeta v individualnih pogovorih in pri skupinskem delu;
- aktivno sodelujeta tudi pri individualiziranem programu učencev in mesečnih spremljanjih
vzgojnega ali učnega napredka učencev.
Pri opravljanju svojih nalog sodelujeta z vsemi institucijami, ki lahko pripomorejo pri
čimprejšnjem in najučinkovitejšem reševanju težav, ki jih imate starši in učenci.

SVETOVANJE NA GOVORNO-JEZIKOVNEM PODROČJU
V svetovanje na govorno-jezikovnem področju so vključeni učenci z različnimi govornojezikovnimi težavami, od artikulacijskih težav, naglušnosti in bralno-napisovalnih težav.
Svetovanje opravlja Mateja Koblar. Pri svojem delu uporablja različne didaktične igre in
pripomočke, ki jih prilagodi vsakemu posamezniku. Cilj obravnave je čim uspešnejša
komunikacija.

39/50

Področja dela:
- individualne obravnave otrok,
- odkrivanje otrok z govorno-jezikovnimi težavami,
- izdelava in vrednotenje individualiziranih programov,
- sodelovanje z učitelji,
- sodelovanje s starši.
Šola na področju govornega razvoja učencev sodeluje tudi z dr. Martino Ozbič.

DODATNA STROKOVNA POMOČ
Dodatna strokovna pomoč poteka na osnovnih šolah. Dodatno strokovno pomoč izvajajo
Nataša Furjan, Ana Hafnar, Mateja Koblar, Maja Kos, Nika Košmelj, Marjeta Marenk, Anja
Podvratnik, Anja Rakovec, Jana Starman, Manca Zgaga, Helena Zupančič.
Namenjena je učencem, ki imajo razvojne in učne težave ter potrebujejo individualno
obravnavo. Individualne obravnave potekajo v času pouka, učenci se jih udeležujejo
individualno, v paru ali v majhnih skupinah.
Izvajanje DSP po šolah in vrtcih:
Priimek in ime
Benedičič Maja

Št.
lokacija
otrok
12
OŠ Ivana Groharja

Furjan Nataša

10

OŠ Cvetka Golarja

Hafnar Ana

1
1

OŠ Žiri
OŠ Ivana Groharja

Koblar Mateja
Kos Maja

1
2
12

OŠ Železniki
OŠ Jela Janežiča
OŠ Škofja Loka Mesto

1
3
23

Košmelj Nika

2

OŠ Železniki

4

Marenk Marjeta
Podvratnik Anja

5
2
2

OŠ Smlednik
OŠ Železniki
OŠ Žiri

Rakovec Anja

11

OŠ Škofja Loka Mesto

24

Starman Jana

6

OŠ Simona Jenka Smlednik

11

Šturm Ada

3

OŠ Jela Janežiča

4

OŠ Pirniče

22

OŠ Škofja Loka Mesto

6

Zgaga Manca
Zupančič Helena

3

MOB/MIZŠ DSP

MO/
VRTEC

25
22
1
3

7
4
2

40/50

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica se nahaja v prvem nadstropju šole in je namenjena učencem in delavcem šole.
Z individualnim svetovanjem učencem in učiteljem ter z bibliopedagoškimi urami se trudi
vzbuditi interes za branje in pridobivanje znanja. Stremi k temu, da bi postala tako bralno kot
informacijsko središče šole, pa tudi kraj za kvalitetno preživljanje prostega časa.
Knjižnični fond obsega otroške in strokovne knjige, različne revije in neknjižno gradivo, kot so
CD-ji in DVD-ji. Del knjižničnega fonda je tudi učbeniški sklad.
Poleg osnovne dejavnosti knjižnica izvaja v sodelovanju z razredniki še Bralno značko, projekt
Rastem s knjigo, Uganko meseca in sodeluje pri drugih projektih šole. Knjižnica dobro sodeluje
s splošno knjižnico Škofja Loka in z drugimi šolskimi knjižnicami.
Knjižnico vodi Barbara Vintar.
Urnik knjižnice:
Knjižnica je odprta vsak dan po urniku:
Ponedeljek: 7:15 – 15:15
Torek: 7:15 – 15:15
Sreda: 7:15 – 15:15
Četrtek: 7:15 – 15:15
Petek: 7:15 – 15:15

UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli imamo organiziran tudi učbeniški sklad. Učenci si lahko brezplačno izposodijo učbenike
za celo šolsko leto. Ob koncu leta morajo učbenike vrniti nepoškodovane, v nasprotnem
primeru morajo starši plačati dve tretjini nabavne cene učbenika. Seznam učbenikov je
objavljen na spletnih straneh šole.
Skrbnica učbeniškega sklada je Barbara Vintar.

ŠOLSKI SKLAD
V preteklem šolskem letu smo glede na spremembo zakonodaje sprejeli Pravila šolskega
sklada. Tudi v letošnjem šolskem letu bo šolski sklad obravnaval in financiral individualna
zaprosila, dejavnosti in potrebe posameznih razredov po nadstandardni opremi, za kar iz
rednih virov ni zadosti sredstev. Sredstva bodo namenjena tudi pokrivanju stroškov delovnih
gradiv in materialov. Sredstva se bodo pridobila iz prispevkov staršev in donacij. Pomembna
novost je, da lahko v šolski sklad namenimo do 0,3 % dohodnine.
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SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
V tem šolskem letu bodo organizirani roditeljski sestanki.
Prvi roditeljski sestanek skličejo razredniki. Organiziran bo za vse starše, potekal pa bo 13.
septembra 2022. Na roditeljskem sestanku bo predstavljen LDN šole, delo in učni načrt.
Drugi roditeljski sestanek bodo sklicali razredniki tistih oddelkov, katerih učenci se bodo
udeležili programov v CŠOD in šole v naravi.
Starši in učenci 8. in 9. razreda pa bodo imeli organiziran tudi roditeljski sestanek na temo
poklicne orientacije (januar 2023).

PROTOKOL SODELOVANJA S STARŠI
Sprejeli smo nov protokol sodelovanja s starši, kjer starši dobite vse pomembne informacije
glede načinov in oblik komunikacije med vami in šolo. Najdete ga na spletni strani OŠ Jela
Janežiča v zavihku Dokumenti (Znamo komunicirati s starši).

POGOVORNE URE
Vsak učitelj ima urnik pogovornih ur enkrat tedensko v dopoldanskem času, razen v tednu, ko
so pogovorne ure popoldne. Termini popoldanskih pogovornih ur so po ped. konferencah ali
sestankih, praviloma tretji torek v mesecu, razen v oktobru, februarju in maju, ko potekajo
seznanitve in evalvacije IP (potekajo po razporedih posameznih razredov), in v decembru (le v
dopoldanskem času). Ostali termini: 22. 11. , 17. jan., 23. mar. in 18. apr. 2023.

TELEFONSKI KLICI
V nujnih primerih starši lahko pokličete katerega koli strokovnega delavca v šolo v
dopoldanskem času 10 minut pred začetkom pouka ali v času odmorov, v zbornico šole, na
telefonsko številko 04 506 14 18, na dislocirani enoti v gasilskem domu na 04 620 62 77, na
Zavodu za šport na 040 419 847 (Tina Leban) in v kapucinskem samostanu na 041 315 260
(Irena Stele).

MESEČNO SPREMLJANJE UČENCEV
Za vse učence, ki imajo kakršne koli težave ali posebne potrebe, se v dogovoru s starši
srečujemo enkrat mesečno. Pri pogovorih so prisotni učenec, starši, razrednik, socialna
pedagoginja, ravnateljica in po potrebi zunanji strokovnjak.

KLUB STARŠEV
Se bo izvajal tematsko za določeno skupino staršev glede na aktualno problematiko učencev.
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ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk, v skladu s
šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico in opredeli vzgojnoizobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano ter dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, po letnem delovnem načrtu.
Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo.
Cena prehrane za šolsko leto 2022/23: malica stane 0,90 EUR, kosilo stane 2,99 EUR za mlajše
učence in 3,20 EUR za starejše učence. Plačilo je po položnici.
Malica poteka v učilnicah od 9.10 do 9.40. V šoli gresta malico iskat dežurna učenca v OŠ Ivana
Groharja, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo. Na dislocirane enote gasilskega
doma, Sožitja, kapucinskega samostana in Zavoda za šport malico dostavijo iz Sloresta.
Kosilo: Večina učencev kosi v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Sloresta. Ta je zadolžen
tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za mlajše skupine na dislociranih enotah gasilskega doma
in kapucinskega samostana poteka na lokacijah, za učence s težko in težjo motnjo, ki so v šoli,
pa je kosilo razdeljeno v razredu. Kosilo traja od 12.15 do 13.15.
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli
med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu, ki ga dobite v šoli, in se hrani do konca šolskega
leta. Lahko se jo kadarkoli prekliče.
V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske
prehrane v celoti ureja pristojni center za socialno delo.
Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:
- spoštovanje pravil šolske prehrane,
- plačevanje prispevkov,
- pravočasno odjavljanje obrokov,
- plačilo polne cene, če se obroka pravočasno ne odjavi,
- sporočanje sprememb (v roku 30 dni).
ODJAVA MALICE IN KOSILA
Malico odjavljajo starši preko aplikacije “Odjava prisotnosti učencev” na spletni strani šole ali s
telefonskim sporočilom v tajništvo šole na telefon 04 506 14 11, in sicer do 7.30 ure tekočega
dne ali en dan prej do 13.00 ure.
Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru
subvencionirane šolske prehrane.
Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani
šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Shema šolskega sadja je evropski projekt, katerega nosilec je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
Ministrstvom za zdravje.
Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega
posameznika. Želimo si, da bi učenci posegali po zadostnih količinah sadja in zelenjave v svojem
prehranjevanju in tako pozitivno vplivali na svoje zdravje in počutje. S tem namenom se je se
je tudi naša šola prijavila v Shemo šolskega sadja, ki omogoča dodaten obrok sadja ali zelenjave
v šoli. Namen Sheme šolskega sadja je povečati uživanje sadja in zelenjave ter hkrati omejiti
naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
V projekt se vključujemo že štirinajsto leto. Izvajanje projekta na šoli zahteva oplemenitenje
projekta z izborom različnih dodatnih dejavnosti za učence ( zunanji sodelavci, igre, dogodki na
temo sadja in zelenjave,...), ki jih bomo za učence naše šole pripravile članice SŠS.

PREVOZI
Od 124 učencev imamo v šolskem letu 2022/23 na šoli 102 vozača. Prevoze že vrsto let uspešno
opravljajo DPDP Sožitje (65 učencev), na območju občine Žiri in deloma občine Gorenja vas –
Poljane podjetje Majk, d.o.o. (13 učencev). Prevoze za učence iz Medvod izvaja podjetje
Šinkovec (20 učencev). Nekaj učencev se vozi z rednimi avtobusi Arriva d.o.o. (4 učenci), 20
učencev pa v šolo vozijo starši ali prihajajo peš oziroma v spremstvu staršev, dva učenca se
šolata doma.
Izziv letošnjega šolskega leta je 5 lokacij v Škofji Loki, kjer, zaradi gradnje na matični šoli, poteka
pouk. Uspelo nam je uskladiti urnik in prevoze tako, da pedagoški proces poteka nemoteno.
TELEFONSKE ŠTEVILKE
VOZNIKOV KOMBIJEV
Sožitje (pisarna)
(04) 620 80 22
Suzana Kušar
041 226 226
Matjaž Oblak
051 227 954
Marko Mohorič
041 244 385
Andreja Žontar
040 254 909
Stojanka Oblak
041 907 587
Matjaž Jelovčan - Majk
041 686 778
Prevoznik Šinkovec
041 688 907
Kadar so starši potnikov Sožitja v dilemi, katerega voznika obvestiti o odsotnosti ali ponovni
prisotnosti svojega otroka, se obrnejo na g. Marka Mohoriča (tel. 041 244 385), ki po potrebi
informacije posreduje preostalim voznikom.
Prevoze na šoli ureja svetovalna delavka Irena Prašnikar, GSM: 031 239 524.
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AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI UČENCEV
Vsi učenci šole vsako leto opravijo sistematski zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Škofja
Loka.
Vsi učenci obiskujejo zobozdravnika v zobozdravstveni ambulanti vrtca Najdihojca v Podlubniku
(tel.: 512 24 64). V sodelovanju z zobno ambulanto v Zdravstvenem domu Škofja Loka so naši
učenci vključeni v akcijo Čisti zobje. Vsak mesec učence obišče zobna asistentka in jim pregleda
zobe. Minute za zdravje med šolskimi urami potekajo skozi celo leto.
Posebno pozornost namenjamo varnosti in vzgoji v cestnem prometu. Razredniki in vsi
zaposleni namenjamo razredne ure in ure pouka varnosti in vzgoji v cestnem prometu. Na
šolski spletni strani je objavljen načrt šolskih poti. Za varnost v šoli skrbijo vsi udeleženci
vzgojno-izobraževalnega procesa, posebej učitelji. Skozi celotno leto se udeležujemo aktivnosti
v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Škofja Loka. Letos boste vsi
učenci in starši izpolnjevali anketo o varnih poteh.
Šola goji ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja, tako fizičnega kot psihičnega. Učencem in
delavcem šole želimo omogočiti umirjeno kvalitetno delo. V šoli je prepovedano telesno
kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna
obravnava, ki temelji na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem ali kulturnem poreklu,
veroizpovedi, rasni, etnični ali narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem
razvoju. Vzgojno področje na ravni šole urejata in določata Vzgojni načrt in Pravila hišnega
reda. Določene imamo tudi Strategije za preprečevanje, odkrivanje in obravnavo nasilja in
poškodb na šoli.
To šolsko leto smo se vključili v program CAP - program za preventivo nasilja in zlorabe otrok.
Cilj programa je, da filozofijo nenasilja sprejmemo vsi, ki se dnevno srečujemo v šolskem
prostoru, tako učenci kot tudi vsi zaposleni, posredno pa tudi starši. Zato se v okviru programa,
poleg delavnic za učence, ki bodo v tem šolskem letu potekale za učence 2. in 3. triletja NIS, in
sicer v tednu od 24. 9. do 28. 9. 2018, izvede tudi predavanje za vse zaposlene (izvedeno 30. 8.
2018) in tudi predavanje za starše, ki bo 12. 9. 2018. Poudarek na delavnicah bo pri mlajših
učencih (4. do 7. razred) na prepoznavanju in ravnanju ob medvrstniškem nasilju, pri starejših
(8. in 9. razred) pa na razsežnosti spletnega nasilja.
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ŠOLSKI ČAS
OŠ NIS

OŠ PP

šolska ura

čas

šolska ura

čas

jut. varstvo

6.30 – 7.30

jut. varstvo

6.30 – 7.30

odmor

7.30 – 7.35

1. ura

7.30 – 8.30

1. ura

7.35– 8.20

2. ura

8.30 – 9.30

odmor

8.20– 8.25

3. ura

9.30 – 10.30

2. ura

8.25 – 9.10

4. ura

10.30 – 11.30

malica

9.10 – 9.30

5. ura

11.30 – 12.30

3. ura

9.30 – 10.15

6. ura

12.30 – 13.30

odmor

10.15 – 10.20

4. ura

10.20 – 11.05

odmor

11.05 – 11.10

5. ura

11.10 – 11.55

odmor

11.55 – 12.00

6. ura

12.00 – 12.45

odmor

12.45 – 12.50

7. ura

12.50– 13:35

OPB NIS

OPB PP – POSEBNI PROGRAM

šolska ura

čas

šolska ura

čas

5. ura/ 1.

11.10 -12.00

5. ura/ 1.

11.30 – 12.20

6. ura/2.

12.00 - 12.50

6. ura/2.

12.20– 13.10

7.ura/3.

12.50 -13.40

7.ura/3.

13.10– 14.00

8. ura/4.

13.40 - 14.30

8. ura/4.

14.00 – 14.50

9. ura/5.

14.30 - 15.20

9. ura/5.

14.50 – 15.40

10.ura/6.

15.20–15.40
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Izdala:
OŠ Jela Janežiča
Škofja Loka
Zanjo: mag. Marjeta Šmid, ravnateljica
Pripravila in uredila:
Mateja Lavrinec

Publikacija je objavljena na spletni strani šole.
Tiskan izvod je na oglasni deski na zgornjem hodniku šole in na oglasnem panoju dislocirane
enote v gasilskem domu, Zavodu za šport, prostorih Sožitja in v kapucinskem samostanu.

Škofja Loka, september 2023
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