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Postanimo bogati v znanju, 
močni v sodelovanju. 
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Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke, cenjeni sodelavci! 

 

Pogumno smo vstopili v novo šolsko leto, novim izkušnjam, znanju, izzivom in pričakovanim 

ciljem naproti. 

Verjamem, da bo ob skupnem trudu in prizadevanju vseh, tako nas zaposlenih na šoli, vas 

staršev in predvsem učencev, to leto še uspešnejše pri razvijanju raznih področij razvoja in 

oblikovanja mladih osebnosti. 

Ob tem se seveda radi oziramo nazaj, v prejšnja leta in preteklo šolsko leto, saj se razvoj in 

uspehi gradijo postopoma in z veliko mero vztrajnosti ter vloženega napora. 

Lansko šolsko leto je šolanje na OŠ Breg zaključilo 43 devetošolcev, med njimi je bilo kar 18 

takšnih učencev, ki so se potrudili in zadostili pogojem »zlatega odličnjaka«. Ponosno smemo 

reči, da je za vsemi nami uspešno leto, saj so ob rednem delu številni učenci dokazovali svoje 

sposobnosti v najrazličnejših tekmovanjih, osvajali priznanja na tekmovanjih v znanju (120 

bronastih, 11 srebrnih in 2 zlati priznanji) in vidne dosežke v različnih športnih disciplinah 

medobčinskem, področnem in državnem nivoju.  

Vsem učencem zahvala za trud, odgovornost, sodelovanje in zastopanje šole v širšem okolju, 

osvojeni dosežki pa naj njim in preostalim učencem predstavljajo nove izzive in vzbudijo 

dodatno motivacijo, da bodo še v večjem obsegu vlagali svoj napor in čas v pridobivanje 

znanj in razvoj svojih telesnih sposobnosti in zmožnosti. 

Letos bomo dodatno nadgrajevali že začrtano pot v osvajanju različnih strategij učenja in 

razvoja zmožnosti lastnega spremljanja in vrednotenja doseženega znanja – elementom 

formativnega spremljanja lastnega znanja.  

Vsi skupaj se namreč moramo zavedati, da je le znanje tisto neminljivo bogastvo in popotnica, 

ki nas bo nenehno spremljalo v življenju in nam odpiralo vrata uspešnosti. Znanje je namreč 

neodtujljiva vrednota, na kateri smemo in zmoremo graditi lastno prihodnost. 

Ponosen sem, da iz leta  v leto nadgrajujemo medsebojno sodelovanje in zaupanje. Želim si, 

da bi to znali in zmogli negovati tudi v tem šolskem letu in v vsem nadaljnjem obdobju. 

Spoštovani, pred vami je letošnja publikacija šole, ki vas seznanja z organizacijo dela in 

življenjem »naše« šole v tem šolskem letu. 

 

                Milan Fakin 

                ravnatelj OŠ Breg 
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Kontaktne telefonske številke in elektronski naslovi 

 

Ime in naslov šole:   Osnovna šola Breg 

Rogaška cesta 6 

       2250 Ptuj 

 

Spletna stran šole: http://www.os-breg.si 

Elektronska pošta: os.breg@guest.arnes.si ali tajnistvo@os-breg.si 

Telefon:  02 788 12 80 

Faks:    02 788 12 90 

 

Transakcijski račun pri UJP:     01296-6030676272 

Davčna številka:             70196958 

Matična številka:        5087155000 

 

 

 Oseba Telefon E-pošta 

Ravnatelj Milan Fakin 02 788 12 80 ravnatelj@os-breg.si 

Pomočnik ravnatelja Jasna Brec 02 788 12 83 jasna.brec@os-breg.si  

Tajništvo Maja Štrucl 02 788 12 80 tajnistvo@os-breg.si 

Računovodstvo Brigita Tumpej 02 788 12 86 racunovodstvo@os-breg.si 

Zbornica strokovni delavci 02 788 12 84  

Pedagoginja Maja Kres 02 788 12 87 maka.kres@os-breg.si 

Knjižnica Anja Tikvič, Tatjana Gajšek 02 788 12 88 knjiznica@os-breg.si 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ IN PROSTORSKI POGOJI 

 

Osnovna šola Breg zajema učence iz šolskega okoliša Mestne občine Ptuj in deloma Občine 

Hajdina. 

 

Opredelitev šolskega okoliša 

 

MO Ptuj, Mestna četrt Breg:  

Abramičeva ulica, Arničeva ulica, Čehova ulica, Čopova ulica, Draženska cesta, Finžgarjeva ulica, 

Golobova ulica, Gromova ulica, Hauptmaničeva ulica, Hreničeva ulica, Ilčeva ulica, Jezova ulica, 

Jurčičeva ulica, K Mitreju, Kersnikova ulica, Koresova ulica, Lazarjeva ulica, Linhartova ulica, 

Majdina pot, Mariborska cesta, Mejna cesta, Mestni log, Meškova ulica, Mežanova ulica, Mlinska 

cesta, Na obrežju, Na postajo, Ob Dravi, Ob Studenčnici, Ob železnici, Pergerjeva ulica, 

Petrovičeva ulica, Poljska cesta, Pot v toplice, Povodnova ulica, Praprotnikova ulica, Prežihova 

ulica, Rimska ulica, Rogaška cesta, Sagadinova ulica, Seliškarjeva ulica, Selska cesta, Slekovčeva 

ulica, Sodnice, Spolenakova ulica, Stritarjeva pot, Suha Veja, Tavčarjeva ulica, Toplakova ulica, 

Trajanova ulica, Trdinova ulica, Turniška ulica, Ulica 14. divizije, Ulica Haloškega voda, Ulica 

Pohorskega bataljona, Ulica Šercerjeve brigade, Ulica Žetalskega Jožeta, Ulica prvega maja, 

Vespazianova ulica, Zadružni trg, Zagrebška cesta, Zidanškova ulica, Žunkovičeva ulica.  

 

Občina  HAJDINA:   

Sp. Hajdina št. 22 č in od št. 65 do št. 143, Draženci od št. 1 do št. 101 in Gubčeva ulica.    

 

 

http://www.os-breg.si/
mailto:os.breg@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo@os-breg.si
mailto:ravnatelj@os-breg.si
mailto:jasna.brec@os-breg.si
mailto:tajnistvo@os-breg.si
mailto:racunovodstvo@os-breg.si
mailto:maka.kres@os-breg.si
mailto:knjiznica@os-breg.si
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Šolski prostor 

Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in se uporablja za izvajanje učno-

vzgojnega procesa. Na tem območju veljajo pravila hišnega reda. 

 

   PRITLIČJE:                                                       MANSARDA:      

BK 01 – kabinet BIO – KEM           BU 11 – učilnica 2. b 

BU 01 – učilnica BIO – KEM                       BU 12 – učilnica 1. a 

BU 02 – učilnica MAT – FIZ                         BU 13 – učilnica 1. b 

BK 02 – kabinet MAT – FIZ                           BU 14 – učilnica 2. a 

BK 03 – kabinet SLJ                                         BU 15 – učilnica 3. b 

BU 03– učilnica SLJ 

BU 04 – učilnica TJA, N2N 

AU 05 – učilnica SLJ 

AU 06 – učilnica TIT 

 

   PRVO NADSTROPJE:                        DRUGO NADSTROPJE:    

BU 16 – učilnica GOS                                 AU 21 – učilnica 5.b    

AK 10 – kabinet LUM, RAČ                        APED – pisarna pedagoginja 

AU 11 – učilnica RAČ                                  AU 22 – učilnica 4. a 

AU 12 – učilnica LUM, GUM                 AU 23 – učilnica 4. b 

AU 13 – učilnica MAT                           AK 23 – pisarna pomočnika ravnatelja 

AK 13 – kabinet MAT                               AU 24 – učilnica 5. a 

AU 14 – učilnica ZGO       AK 24 – kabinet mobilne pedagoginje 

AK 14 – kabinet ZGO 

 

Šolsko dvorišče, igrišče in parkirišče z avtobusnim postajališčem 

 

Tlorisi šolske zgradbe: 

 

 

Pritličje: 
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1. nadstropje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. nadstropje: 
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Prevozi učencev 

Do brezplačnega prevoza so osnovnošolci upravičeni v skladu s 56. členom Zakona o osnovni 

šoli. Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole 

več kot 4 km. Prav tako mora šola poskrbeti za prevoz otrok, ne glede na oddaljenost od šole, 

če je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.  

Zaradi lastne varnosti in varnosti ostalih otrok učenci mirno čakajo na postajališču, dokler se 

avtobus povsem ne ustavi. Vstopajo v vrsti in se ne prerivajo.   

Starši zaprosijo za vozovnico na začetku šolskega leta na anketnem obrazcu, ki ga izda šola, in 

označijo postajališče. Avtobusni prevoznik Arriva bo zagotovil učencem, ki še nimajo vozovnic, 

nove vozovnice. Učenci so ob vstopu na avtobus vozniku dolžni pokazati vozovnico!  

 

Za učence iz področja šolskega okoliša OŠ Breg v šolskem letu 2017/2018 izvaja redne šolske 

prevoze avtobusni prevoznik Arriva.  

 

 

VOZNI RED AVTOBUSOV  

 

Zjutraj – prevoz v šolo 

 

 

 

Popoldan – prevoz domov 

 

Postaja 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja 

OŠ Breg 13.10 14.00 15.15 

AP Poljska cesta 13.14 14.04 15.19 

Turnišče – Na postajo 15 13.16 14.06 15.21 

Turnišče – Mercator 13.18 14.08 15.23 

Draženci 34 13.20 14.10 15.25 

Draženci 21 d 13.22 14.12 15.27 

Draženci obračališče 13.24 14.14 15.29 

Draženci 76 c 13.26 14.16 15.31 

Draženci 14 b 13.28 14.18 15.33 

Suha veja 13.30 14.20 15.35 

 

*Dopuščena je možnost spremembe voznega reda. 

 

  

Postaja 1. vožnja 2. vožnja 

Suha Veja 6.55 7.50 

Draženci 14 b 6.56 7.51 

Draženci 76 c 6.57 7.52 

Draženci obračališče 6.59 7.54 

Draženci 21 d 7.01 7.56 

Draženci 34  7.02 7.57 

Turnišče – Mercator 7.04 7.59 

Turnišče – Na postajo 15 7.06 8.01 

AP Poljska cesta 7.09 8.04 

OŠ Breg 7.12 8.07 
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ORGANI UPRAVLJANJA 

 

Svet zavoda  

Svet zavoda je najvišji organ šole in ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga različni predstavniki. 

 

Predstavniki ustanovitelja Predstavniki šole Predstavniki staršev 

Vilko Pešec 

Sonja Pučko 

Nataša Menhart  

Tadej Trstenjak 

Ivanka Vidovič 

Mija Jeršič 

Petra Lešnik 

Maja Štrucl 

Igor Radaš 

Laura Planinc 

Nina Topolovec 

Predsednik Sveta šole je g. Tadej Trstenjak, njegova namestnica pa ga. Ivanka Vidovič. 

 

Ravnatelj 

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter opravlja naloge, ki so določene z 

zakonom. Zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela 

zavoda. Je odgovoren za izvajanje obveznosti do ustanoviteljice, ki so določene z odlokom in 

drugimi predpisi. Delo ravnatelja opravlja Milan Fakin.  

 

Pomočnik ravnatelja  

Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost in obveznost 

drugega strokovnega dela, za katero ga pooblasti ravnatelj. Pomočnica ravnatelja je od 1.9.2017 

gospa Jasna Brec. 

 

Svet staršev  

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljajo ga 

predstavniki staršev vsakega oddelka učencev na šoli. Na prvem roditeljskem sestanku starši 

izberejo in potrdijo svojega predstavnika v Svet staršev. Predsednik Sveta staršev je g. Igor Radaš. 

V Svet staršev so v tem šolskem letu bili izvoljeni:  

 

1. a Darko Kos 4. b Igor Radaš 7. a Alenka Čuš 

2. a Polona Fajt 5. a Sanda Lah Langerholc 8. a Ema Širec  

2. b Nina Topolovec 5. b Vesna Mohorko Fajfar 8. b Suzana Fridl 

3. a Laura Planinc 6. a Janja Radaš 9. a Andreja Kokol 

3. b Mojca Lackovič 6. b Aljoša Rozman 9. b Roswitha Rojko 

4. a David Masten     
 

Strokovni organi šole 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole (učiteljice, učitelji, vzgojitelja, 

svetovalna delavka, knjižničarka, računalnikar, laborant in drugi strokovni 

delavci).  

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-

izobraževalno delo v posameznem oddelku.  

 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij, 

ki obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja in 

usklajujejo merila za ocenjevanje.  

 

Razrednik skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku, sodeluje s starši 

in odloča o vzgojnih ukrepih.  

Skrivnost 
sreče ni v 
tem, da delaš, 
kar ti je všeč, 
ampak da ti 
je všeč, 
kar delaš. 
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Skupnost učencev 

Učenci uresničujejo svoje interese in pravice s pomočjo svojih predstavnikov, ki so povezani v 

skupnost učencev. Skupnost učencev je organ, ki zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti 

ter skrbi za njihovo uresničevanje. Mentorica je Mateja Grbavac. Izvršilni organ skupnosti 

učencev je šolski parlament, ki ga skupnost učencev skliče najmanj dvakrat letno.  

 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

 

Starši in strokovni delavci šole se srečujejo na:  

• roditeljskih sestankih,  

• pogovornih urah,  

• predavanjih za starše,  

• individualnih razgovorih v okviru šolske svetovalne službe,  

• sestankih Sveta staršev in  

• neformalnih srečanjih.  

 

Popoldanske pogovorne ure so skupne ali individualne. Na razgovor z učiteljem/učiteljico so 

starši vabljeni tudi v  času dopoldanskih pogovornih ur, ki bodo objavljene na spletni strani šole 

in na šolski oglasni deski po razporedu, ki ga bodo pripravili strokovni delavci.  

Za dobro počutje na šoli in čim boljše vzgojno-izobraževalno delo je zelo pomembno 

sodelovanje med starši, šolo in učenci. Starše prosimo, da redno obiskujejo pogovorne ure in 

ostale dejavnosti na šoli. 

 

Roditeljski sestanki in govorilne ure 

se bodo izvajali/-e praviloma vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17. uri, za vse starše od 1.–9. razreda. 

Prvo srečanje v tem šolskem letu je bilo v četrtek oz. 14. septembra 2017, zadnje pa 7. junija 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vsaka resnica ima štiri vogale: 
kot učitelj vam pomagam podpreti enega, 

druge tri morate podpreti sami. 
 

Konfucij 

Datumi v 1. polletju Datumi v 2. polletju 

14. september 2017 1. februar 2018 

12. oktober 2017 8. marec 2018 

9. november 2017 5. april 2018 

14. december 2017 10. maj 2018 

4. januar 2018 7. junij 2018 



 

 12 

Razred  Tema Predavatelj Datum 

1. a Uvodne informacije  Milan Fakin,  

Maja Kres 

1. september 2017 

Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev, prometna varnost , Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel, Mateja Grbavac 

Jasna Brec 

14. september 2017 

Posebne potrebe Maja Kres 1. februar. 2018 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 10. maj .2018 

 

 

2. ab 

Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel, Ivanka Vidovič 

Dragica Lončarič 

14. september 2017 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 10. maj 2018 

 

3. ab Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel, Mojca Vodušek 

Brigita Kopajnik 

14. september 2017 

Nadarjeni učenci  Maja Kres 8. marec 2018 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 10.maj 2018 

4. ab Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel, Lea Florjančič 

Ivanka Mišmaš 

14. september 2017 

Delavnice za starše – učenje učenja Maja Kres 10. maj. 2018 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 10.maj 2018 

5. ab Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, učenje učenja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel, Simona Kornik,  

Daniela Pernat 

15. september 2017 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva 

 

Dr. Mitja Muršič 10.maj 2018 

6.ab Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel. Andreja Letonja 

Vučič, Helga Mihelač 

14. september 2017 

Tržnica poklicev Srednje šole 4. januar 2018 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 10.maj 2018 

7.a Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel 

Oliver Buček 

14. september 2017 

Tržnica poklicev Srednje šole 4. januar 2018 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 
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Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 

 

10.maj 2018 

 

8. ab Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel, Mija Jeršič 

Tatjana Gajšek 

14. september 2017 

Tržnica poklicev Srednje šole 4. januar 2018 

Poklicna orientacija Maja Kres 5. april 2018 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 10.maj 2018 

9. ab Predstavitev programa življenja na šoli, LDN, 

kriterijev ocenjevanja, Analiza 

športnovzgojnega kartona 

Milan Fakin, Branimir 

Komel, Nevenka Petek 

Bojana Murko 

14. september 2017 

Poklicna orientacija, vpis v SŠ Maja Kres 7. december 2017 

Tržnica poklicev Srednje šole 4. januar 2018 

Uporaba alkohola med mladimi – kaj se 

dogaja in kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

8. marec. 2018 

 

Potrebe otrok in izzivi starševstva Dr. Mitja Muršič 10.maj 2018  

 

 

Skupna predavanja za vse starše 

 

Št. Tema Predavatelj Kje Datum 

1.  Uporaba alkohola med 

mladimi – kaj se dogaja in 

kakšna je naša vloga? 

DrogArt 

 

 

OŠ BREG 8. marec. 2018 

 

 

2.  Potrebe otrok in izzivi 

starševstva 

 

Dr. Mitja Muršič OŠ BREG 10.maj 2018  

 
Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste le tako lahko spremljali 

napredek otroka in mu boste po potrebi pravočasno priskočili na pomoč. Podpora staršev otrokom veliko 

pomeni. 

 

Poslovni čas in uradne ure 

Šola posluje pet dni v tednu: v ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek. 

 

 

VRSTA DEJAVNOSTI POSLOVNI ČAS 

Jutranje varstvo od 6.15 do 8.15  

Redni pouk od 7.30 do 14.35 

Podaljšano bivanje od 12.00 do 16.05 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 12.00 do 20.00 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji zunanjih 

uporabnikov prostorov 
od 16.00 do 21.30 
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ŠOLSKE URE IN ODMORI 

 

Ura 

pouka 
Začetek Konec Odmor Opomba 

0. 7.30 8.15 8.15–8.20  

1. 8.20 9.05   

2. 9.10 9.55   

ODMOR 9.55 10.20 malica 1.–9. razred  

3. 10.20 11.05   

4. 11.10 11.55   

5. 12.00 12.45   

6. 12.50 13.35 kosilo – 15 minut  

7. 13.50 14.35   

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

Pouk se je pričel 1. septembra 2017. Za učence 9. razreda se pouk zaključi 

15. junija 2018, za vse ostale učence pa 22. junija 2018. 

Realizirali bomo 189 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in 174 dni za 

učence 9. razreda. Med dneve pouka štejemo tudi kulturne, naravoslovne, 

športne in tehniške dneve, šole v naravi, življenje v naravi in ekskurzije.  

 

 

 

 

Ocenjevalna obdobja 

 

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji: 

a) 1. ocenjevalno  obdobje: od 1. septembra do 31. januarja, 

b) 2. ocenjevalno  obdobje: od 1. februarja do 15. junija za učence 9. razredov, 

                                        od 1. februarja do 22. junija za učence ostalih razredov. 

  

Naučili so 
me, da pot 
napredka 
ni ne hitra 
ne lahka.  
 
Marie 
Curie 



 

 15 

Šolski koledar 2017/2018 

  

Datum Vsebina Opomba 

1. 9. 2017 1. šolski dan – začetek pouka PET 

2. 10. 2017       Svetovni dan otroka PON 

5. 10. 2017       Svetovni dan učiteljev ČET 

30. 10 - 3.11. 2017 JESENSKE POČITNICE  (30. 10. - 3. 11. 2017) PON – PET 

31. 10. 2017       Dan reformacije TOR – praznik 

1. 11. 2017       Dan spomina na mrtve SRE – praznik 

17.11.2017      Tradicionalni slovenski zajtrk PET 

7. 12. 2017       Bazar, predpraznična prireditev ČET 

22. 12. 2017   Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti PET 

25. 12. 2017       Božič PON – praznik  

26. 12. 2017       Dan samostojnosti in enotnosti TOR – praznik 

25.12. - 2. 1. 2018 NOVOLETNE POČITNICE ( 25.12. - 2. 1. 2018) PON – TOR 

1. 1. in  2.1. 2018       Novo leto 
PON, TOR – 

praznik 

31. 1. 2018 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA ODOBJA SRE 

7. 2. 2018       Pouk in proslava pred slov. kult. praznikom SRE 

8. 2. 2018       Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik ČET– praznik 

9., 10.2. 2018       Informativna dneva v SŠ PET, SOB 

13. 2. 2018       Pustni torek              TOR 

26. 2. - 2. 3. 2018 ZIMSKE POČITNICE (26. 2. - 2. 3. 2018) PON – PET 

Sredina marca       Srečanje nadarjenih učencev – OŠ Hajdina SOB 

2. 4. 2018       Velikonočni ponedeljek PON 

7. 4. 2018        Pouk po ponedeljkovem urniku SOB 

19. 4. 2018        DAN ŠOLE   ČET 

27. 4. 2018        Dan upora proti okupatorju PET – praznik  

27. 4. – 2. 5. 2018 PRVOMAJSKE POČITNICE (27.4. – 2.5.2018) PET - SRE 

1. 5. 2018        Praznik dela TOR - praznik 

2. 5. 2018        Praznik dela SRE - praznik 

15. 6. 2018        ZAKLJUČEK POUKA   9. razred    PET 

22. 6. 2018        ZAKLJUČEK POUKA   1.-8. razred, proslava PET 

25. 6. 2018        Dan državnosti  PON - praznik 

26. 6. – 31. 8. 2018 POLETNE POČITNICE (26. 6. – 31. 8. 2018) TOR - PET 

 

 

  

 

Vsi ljudje po naravi težijo k znanju. 

Aristotel 
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Pregled obveznega predmetnika 9-letne OŠ in prikaz št. ur predmetov, ki jih šola izvaja 

 

A: OBVEZNI PROGRAM     Skupaj ure predmeta 

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

         Predmeti           

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318.0 

Tuji jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 806,0 

Drugi tuji jezik       0 0 0 0,0 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 

Družba    2 3     175,0 

Geografija      1 2 1,5 2 221,5 

Zgodovina      1 2 2 2 239,0 

Domovinska in 

državljanska kultura  

in etika 

      1 1  70,0 

Spoznavanje okolja 3 3 3       315,0 

Fizika        2 2 134,0 

Kemija        2 2 134,0 

Biologija        1,5 2 116,5 

Naravoslovje      2 3   175,0 

Naravosl. in tehnika    3 3     210,0 

Teh. in tehnologija      2 1 1  140,0 

Gospodinjstvo     1 1,5    87,5 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 

Izbirni predmet 1       1 1 1 204,0 

Izbirni predmet 2       1 1 1 102,0 

Izbirni predmet 3       1 1 1 102,0 

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

Št. predmetov 6 7 6 8 9 11 15 17 14 7987,5 

Št. ur tedensko 20 23 22 24 26 26 29,5 32 32  

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

Št. ur pouka razreda 
70

0 

73

5 

77

0 

84

0 
910 910 1102 

105

0 
960 7987,5 

 

 

Dnevi dejavnosti/število dni letno                                                              Skupaj ure dejavnosti 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 

Št. tednov  3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Št. dni dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 15 15 675,0 

 

 

B: RAZŠIRJENI PROGRAM 

Učna pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

DOP/DOD pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Neobvezni izbirni 

pred. – 1. (2.) tuji 

jezik 

2   
2 

(1) 

2 

(1) 

2 

(1) 
2 2 2  

 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, varstvo vozačev, šola v naravi 
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Preverjanje in ocenjevanje znanja 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde 

znanja iz učnih načrtov in ni namenjeno ocenjevanju znanja.  

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje in 

standarde znanja in se opravi po preverjanju znanja. Ocenjujejo se učenčevi 

ustni in  pisni odgovori, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno 

delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri ocenjevanju znanja mora biti 

zagotovljena javnost ocenjevanja. V prvem in drugem razredu se znanje 

učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, od 1. septembra 2013 pa se glede na 

spremembo Zakona o osnovni šoli ocenjuje znanje učencev s številčnimi 

ocenami od tretjega do devetega razreda. Pri predmetih, za katere sta s 

predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni 

najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena 

na podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom 

določene več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj 

šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.  

Učenci lahko pišejo pisne izdelke namenjene ocenjevanju znanja največ dvakrat v tednu in enkrat 

na dan. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen 

v primeru 13. člena Pravilnika o preverjanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli 

(ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov).    

 

Oblike diferenciacije od 4. do 9. razreda 

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z 

učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija). 

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu 

največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah 

(fleksibilna diferenciacija). 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini,  matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira 

z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine (delna zunanja diferenciacija).   

 

Pri vseh oblikah diferenciacije v 8. in 9. razredu imajo učenci možnost dosegati vse cilje oz. 

standarde znanj, opredeljene v učnih načrtih. Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. 

in 9. razredu, mora biti enak, ne glede na to, katera oblika diferenciacije se izvaja. 

 

Fleksibilni predmetnik 

V šolskem letu 2017/2018 bomo izvajali fleksibilni predmetnik v 6., 7., 8. in 9. razredu. Predmeti, 

ki se izvajajo po fleksibilnem predmetniku, se izvajajo v strnjeni obliki eno polovico šolskega leta 

ali v strnjenih šolskih urah. 

 

Razred Predmeti 

6. GOS, SLJ, GEO, LUM  

7. SLJ, TIT, LUM, ONA, TVZ, VEO 

8. SLJ, TIT, LUM, BIO, GEO, TVZ, FIE, ONA, KRI, VES 

9. SLJ, SPH, VEA, ROM, FIJ, KRI, LUM 

 

 

 

  

Ne učimo se 
za šolo, 

marveč za 
življenje. 

 
SENEKA 
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Dodatna strokovna pomoč učencem 

 

Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma 

posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 

ovire oziroma motnje opredeljeni skladno z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. 

Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev. Zahtevo lahko poda tudi šola, vendar mora o 

tem prej seznaniti starše. Starši oz. šola odda vlogo Zavodu za šolstvo, OE Maribor, ki začne 

postopek usmeritve. 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je opredeljen v odločbi o usmeritvi. Za 

vsakega učenca z odločbo o usmeritvi šola v 30 dneh po prejemu le-te izdela individualizirani 

program dela z učencem, ki določa oblike dela, načine izvajanja pomoči, potrebne prilagoditve 

pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci šole ali zunanji strokovni sodelavci. 

Strokovna skupina ob polletju in koncu šolskega leta preveri ustreznost individualiziranega 

programa in pripravi smernice za naslednje šolsko leto. 

 

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik 

dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šola tem učencem 

prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v 

dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. 

 

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti 

mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti 

ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in 

izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter 

jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in 

skupinske pomoči ter druge oblike dela. 

Evidentiranje nadarjenih otrok se izvede ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Pri 

učencih 4. razredov bo v soglasju s starši tekom šolskega leta 2016/17 izvedena identifikacija in 

nato izdelani individualizirani programi za učence, ki bodo dosegli zahtevane kriterije. Za učence, 

ki so že bili prepoznani kot nadarjeni učenci v preteklih letih, razredniki v sodelovanju s starši, z 

učenci in s strokovnimi delavci do konca septembra izdelajo individualizirane programe, ki se 

evalvirajo ob zaključku šolskega leta. 

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

 

Obiskovanje dodatnega in dopolnilnega pouka je prostovoljna odločitev učenca in staršev. Ko 

se učenec prijavi k dopolnilnemu oz. dodatnemu pouku, ga je dolžan redno obiskovati. 

 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje. Izvajalci so 

učitelji. Organiziran je iz naslednjih predmetov: slovenščine, angleščine, matematike, fizike in 

kemije. 

 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Izvajalci so učitelji. 

Organiziran je iz naslednjih predmetov: slovenščine, angleščine, matematike, kemije in fizike. 

 

 

 
REPETITIOEST 

MATER 

STUDIORUM. 
 
Ponavljanje 
je mati 
učenosti. 

 
  



 

 19 

Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu 

 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk 

izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko tudi tri ure, če s 

tem soglašajo njegovi starši.  

Izmed ponujenih izbirnih predmetov so se učenci v šolskem letu 2017/2018 odločili za 

naslednje izbirne predmete:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zap.št. Predmet Oznaka 
Nosilec 

predmeta 
razred Št. uč. 

1.  Klaviatura in računalnik I  (IP-KR1) Uroš Sagadin 7.,8.,9. 8 

2.  Organizmi v naravi in 

umetnem okolju  
(IP-ONA) 

Nevenka 

Petek 
7.,8. 8 

3.  Osnovni vbodi in tehnika 

vezenja  
(IP-VEO) 

A. Letonja 

Vučić 
7.,8. 11 

4.  
Šport za sprostitev  (IP-ŠSP) 

Branimir 

Komel 
7. 9 

5.  
Turistična vzgoja  (IP-TVZ) 

Bojana 

Murko 
7.,8. 21 

6.  Filozofija za otroke - Etična 

raziskovanja  
(IP-FIE) 

Bojana 

Murko 
8. 7 

7.  
Likovno snovanje II  (IP-LS2) 

Romana 

Kiseljak 
8. 26 

8.  Slikarski, marjetični in 

gobelinski vbodi  
(IP-VES) 

A. Letonja 

Vučić 
8. 8 

9.  
Šport za zdravje  (IP-ŠZZ) 

Branimir 

Komel 
8. 12 

10.  Angleško vezenje in rišelje 

vezenje  
(IP-VEA) 

A. Letonja 

Vučić 
9. 8 

11.  Filozofija za otroke - Jaz in 

drugi  
(IP-FIJ) 

Bojana 

Murko 
9. 9 

12.  
Izbrani šport  (IP-IŠP) 

Branimir 

Komel 
9. 16 

13.  
Računalniška omrežja  (IP-ROM) 

Tadej 

Trstenjak 
9. 5 

14.  
Sodobna priprava hrane  (IP-SPH) 

Nevenka 

Petek 
9. 22 

Z.št. Predmet Oznaka Nosilec predmeta razred Št. uč. 

1.  Računalništvo  NRA Oliver Buček 4.,5.,6. 16 

2.  Nemščina  N2N Mateja Sagadin 4., 5. 21 

3.  Nemščina  N2N A. Letonja Vučić 6., 7. 34 

4.  Nemščina N2N Mija Jeršič 8., 9.  29 

5.  Šport NŠP Tomaž Vindiš 4., 5. 17 

6.  Šport  NŠP Branimir Komel 5.,6. 16 

7.  Angleščina N1A Monika Petrovič 1.  23 
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Nemški jezik kot neobvezni izbirni predmet (N2N) 

Učencem se je za šolsko leto 2017/2018 v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu ponudil drugi tuji  

jezik (nemščina) kot neobvezni izbirni predmet. 

Neobvezni izbirni predmet – nemščina: 

 

Razred 
Št prijavljenih 

učencev 
Št. skupin Št. ur na teden 

4. 8 1 2 

5. 13 1 2 

6. 29 1 2 

7. 17 1 2 

8. 17 1 2 

9. 12 1 2 

 

Ni boljšega brusa za brušenje uma in spodbujanje želje po učenju kot pohvala. 
Roger Ascham 

 
 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 

102/07, 107/10, 87/11, 63/13) in Pravil o določitvi statusa učenca kot 

perspektivnega ali vrhunskega športnika in perspektivnega ali vrhunskega 

mladega umetnika starši do 30. septembra razredniku oddajo vlogo za pridobitev statusa, ki jo 

izpolnijo starši oz. skrbniki in trenerji oz. mentorji ter priložijo zahtevana potrdila. Vloge preveri 

komisija za določitev statusa športnika oz. umetnika in predlaga ravnatelju šole, da odloči o  

dodelitvi statusu učenca s sklepom.  

Status velja eno leto in obvezuje tako šolo kot učenca. Če učenec ne spoštuje dogovora, se mu 

status odvzame. O pritožbah odloča ravnatelj oz. pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik 

Sveta zavoda. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 

Razrednik pripravi dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti v osmih dneh po dodelitvi statusa; 

veljati začne, ko ga podpiše vsaj eden od staršev in ravnatelj. Če učenec po svoji krivdi ne 

upošteva dogovorjenih obveznosti, mu lahko šola status odvzame. 

 

 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 

Ob koncu drugega in tretjega VIO se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. 

Dosežki NPZ so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju učencev. 

Šola o dosežkih učenca in starše ob koncu pouka obvesti z obvestilom.  

NPZ je za učence v 6. in  9. razredu obvezno (Sprememba ZOsn). Traja predvidoma 60 minut. Na isti 

dan opravljajo učenci preverjanje le iz enega predmeta. Ob zaključku drugega VIO, v 6. razredu, se 

preverja znanje iz maternega jezika, matematike in tujega jezika. V 9. razredu se obvezno preverja 

znanje iz maternega jezika, matematike in tretjega predmeta. Ministrstvo je s sklepom v mesecu 

septembru 2017 določilo, da je za OŠ Breg tretji predmet tuj jezik angleščina. NPZ se izvaja samo v 

rednem roku. 
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Šolska knjižnica 

Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem in delavcem šole. Izposoja gradiva je brezplačna. 

Uporabnik knjižnice si lahko izposodi naenkrat največ 4 knjige (1. razred 2 knjigi). Rok izposoje 

je 14 dni. Poškodovano ali izgubljeno knjigo nadomesti z drugo oz. plača nakup nove. 

Obratovalni čas in čas izposoje je objavljen na vratih knjižnice in na oglasni deski šole. 

Knjižnico vodi knjižničarka Anja Tikvič. 

 

Šolski sklad  

V šolskem skladu sodelujejo predstavniki staršev in predstavniki strokovnih delavcev.  

Predstavniki šolskega sklada upravljajo in razporejajo sredstva, ki se stekajo na transakcijski račun 

šolskega sklada, ter določajo in nadzorujejo nabavo, ki se vrši preko sklada in pripomore k 

posodobitvi dela.  

  

datum 6. razred 9. razred 

 redni rok redni rok 

4. 5. 2018 slovenščina  slovenščina 

7. 5. 2018 matematika matematika 

9. 5. 2018 angleščina angleščina 

Znanje je kot 
plezanje na goro 

– 
višje se 

povzpneš, več 
vidiš in ceniš. 
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Šolska svetovalna služba 

Šola organizira v skladu z normativi in s standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem in 

staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja 

šole, pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in vodi poklicno orientacijo. Pri poklicni 

orientaciji sodeluje z zunanjimi institucijami in s starši. Učence v 8. in 9. razredu usmerja k 

sistematičnemu sprejemanju odločitev preko poznavanja samega sebe in svojih potencialov ob 

obsežnih informacijah o možnostih izobraževanja.  

Svetovalna služba seznanja starše s postopki usmerjanja in sodeluje pri pripravi in izvedbi 

individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Sodeluje tudi v fazi 

evidentiranja, identifikacije in evalvacije dela z nadarjenimi učenci in pomaga pripraviti letni 

akcijski program dela z nadarjenimi učenci. 

Vodi komisijo za subvencionirano prehrano, subvencioniranje letne šole v naravi, pomaga oz. 

svetuje pri socialnih stiskah. Starše in učence po potrebi usmerja v zunanje institucije in organizira 

učno pomoč tudi na domu. 

Svetovalna služba pomaga učencem, ko se srečujejo z različnimi težavami v zvezi z učenjem, 

odraščanjem, vključevanjem v kolektiv, iskanjem mesta med vrstniki, vključevanjem v okolje, 

poznavanjem sebe in drugih. V takih primerih se poveže tudi s starši in po potrebi z zunanjimi 

institucijami. 

Učencem in staršem nudi pomoč pedagoginja Maja Kres.  

Mobilne pedagoginje Tanja Nikolovski, Nataša Pihler Brumen, Tamara Tomašič, Andreja Jurgec, 

Sanja Brumen izvajajo specialno pedagoško pomoč učencem z odločbami in učencem z izrazitimi 

razvojnimi težavami.  

Šolska prehrana 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se v skladu s šolskim 

koledarjem izvaja pouk. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. 

Organizatorica šolske prehrane je Daniela Pernat.  

V šolskem letu 2010/2011 je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani. Starši praviloma v mesecu 

juniju prijavijo prehrano za naslednje šolsko leto z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. 

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) pripada subvencija tistim učencem, ki 

jim je glede na cenzus odobrena s strani Centra za socialno delo in zajeta v aplikaciji CEUVIZ. 

 

 

Cena prehrane: 

 

 

 

 

(Kljub podražitvam še ne spreminjamo cene glede na prejšnja leta.) 

 

Plačilo prehrane poteka praviloma preko položnic, lahko tudi z gotovino v tajništvu šole. V 

primeru, da je otrok odsoten od pouka, je potrebno prehrano učenca odjaviti v tajništvu ali 

razredniku. 

 

Zdravstveno varstvo  

Ambulanta, kjer opravljajo sistematične preglede za učence naše šole, je v Zdravstvenem domu 

Ptuj.  

Sistematične zobozdravniške preglede in učenje pravilnega čiščenja zob organizira šola v 

dogovoru s šolsko zobozdravstveno ambulanto Zdravstvenega doma Ptuj. 

 

Kosilo (1.–3. razred) 2,00 € 

Kosilo (4.–9. razred) 2,10 € 

Malica 0.80 € 

Popoldanska malica 1,00 € 

Zajtrk 0,30 € 
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Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

Za učence 1. razredov je organizirano jutranje varstvo od 6.15 do 8.15, ki ga financira Ministrstvo 

za šolstvo. Za učence ostalih razredov, ki nujno potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano 

v času od 7.15 do 8.15. 

 

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v brezplačne oddelke podaljšanega bivanja do 

16.05. To je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku. V 

podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih 

določa šola. Učence 1. razreda morajo v šolo in iz nje spremljati starši, pooblaščene osebe ali 

skrbniki. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učiteljica v oddelku podaljšanega 

bivanja učencu predčasno dovoli odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. 

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente:  

 samostojno učenje,  

 sprostitveno dejavnost,  

 ustvarjalno preživljanje časa in  

 prehrano.  

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z  

vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. 

  

Sreča je 
notranja 
resničnost in ne 
obratno.  
Zato ni odvisna 
od tega, kar 
imamo, ampak 
od tega, kar 
smo.  

 
Henry Van 

Dycke 
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Strokovni delavci, ki poučujejo na šoli 

Raz. Št. učencev Učitelji Učni predmet Učilnica 

Govorilne ure  SK M Ž (vzgojitelj) 

1.a 23 9 14 Mateja Grbavac,  

Jasna Brec 

razredna učiteljica 

razredna učiteljica 

BU13 

OPB I 22 8 14 Aleš Dajčman, OPB BU13 

2. a 21 10 11 Ivanka Vidovič razredna učiteljica BU12 

2. b 21 11 10 Dragica Lončarič razredna učiteljica BU14 

OPB II 38 17 21 Brigita Peršoh Bezjak  OPB BU14 

3. a 15 6 9 Brigita Kopajnik razredna učiteljica BU15 

3. b 16 7 9 Mojca Vodušek razredna učiteljica BU11 

OPB III 28 12 16 Bojana Murko OPB, predmetna učiteljica BU15 

4. a 15 9 6 Lea Florjančič razredna učiteljica AU22 

4. b 17 8 9 Ivanka Mišmaš razredna učiteljica AU23 

5.a 15 7 8 Simona Kornik razredna učiteljica AU24 

5. b 15 8 7 Daniela Pernat razredna učiteljica, GOS AU21 

OPB IV,JV 41 25 16 R. Prosenjak, TIT, OPB, JV1, AU06, AU23 

6. a 21 14 7 Andreja Letonja Vučić TJA, N2N,  VEO, VEA, VES BU04 

6. b 20 12 9 Helga Mihelač SLJ, DKE  AU05 

7. a 24 10 14 Oliver Buček GUM, NRA AU12 

8. a 16 9 7 Mija Jeršič TJA, N2N BU03 

8. b 16 9 6 Tatjana Gajšek MAT, OPB, JV BU02 

9. a 15 8 7 Nevenka Petek BIO, KEM, NAR, ONA, SPH  BU01 

9. b 15 9 6 Bojana Murko ZGO, FIJ, FIE,  TVZ, OPB, JV AK14 

    Romana Kiseljak LUM, LS2 zbornica 

    Branimir Komel ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP TEL 

    Tomaž Vindiš ŠPO, NŠP TEL 

    Melanija Zavec SLJ, DKE BU03, zborn. 

    Andreja Roškar Kop MAT AU13 

    Sagadin Uroš OPZ, MPZ, GUM, KR1,  zbornica 

    Aleš Belšak ŠPO, ZŽS TEL 

    Mateja Sagadin N2N, teč. NEM,  OPB, JV zbornica 

    Petrovič Monika N1A, TJA, OPB, spremljevalka zbornica 

    Tikvič Anja SLJ, TJA AKNJ 

    Trstenjak Tadej GEO, BIO, ROM AU14 

    Jesenek Grašič Anja FIZ zbornica 

    Plemenič Nives učna pomoč zbornica 

    Maja Kres pedag., svetov del., TJA AK22 

    Tanja Nikolovski spec. pedagoginja AK24 

    Sanja Brumen spec. rehab. pedagoginja zbornica 

    Nataša Pihler Brumen logopedinja AK24 

    Andreja Jurgec spec. pedagoginja AK24 

SKUPAJ 285 146 139    

JV= jutranje varstvo, OPB = oddelek podaljšanega bivanja 
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Dodatne dejavnosti v okviru šolskega programa  

 

Program življenja v naravi  pomeni pouk na drugi lokaciji in se lahko 

izvaja tudi v domovih CŠOD. Program šole v naravi v okviru CŠOD je 

sofinanciran s strani ministrstva. Starši plačajo stroške bivanja, prevoza in 

stroške spremljevalcev.  

 

V letošnjem letu načrtujemo šolo v naravi in programe življenja v naravi v naslednjih terminih: 

 

Razred Dejavnost Termin Kraj 

3.a, b Šola v naravi 16.5. – 18.5.2018 CŠOD Štrk, Ptuj 

5. a, b Poletna šola v naravi 28.5. – 1.6.2018 Slov. obala  (Žusterna Koper) 

8.a, b Življenje v naravi 11.6. -15.6.2018 ČŠOD Peca 

 

Tečajni pouk: 

– kolesarski izpit v 5. razredu,  

– nemščina za učence 1., 2. in 3. razreda,   

– računalništvo od 1.– 6. razreda, 

– učenje učenja v 5. razredu. 

 

Tekmovanja 

Učenci bodo lahko sodelovali na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih 

področij in na športnih tekmovanjih. O pravočasnih prijavah jih bodo obvestili učitelji. Datumi 

tekmovanj bodo objavljeni na oglasni deski in spletni strani šole. 

Projekti šole 

Naslov projekta Koordinator 

Izvajanje Vzgojnega načrta šole – akcijski načrt Jasna Brec, Maja Kres 

Izvajanje projekta Formativno spremljanje kot 

nadgradnja BUS 

Tim šole: Ivanka Mišmaš, J. Brec, B. Murko, 

A. Tikvič, M. Fakin, L. Florjančič, ZRSŠ 

Zdrava šola Aleš Belšak 

Eko šola   

Zdravi zobje (obiski medicinske sestre do 4. 

razreda) 

Zdravstveni dom Ptuj 

Šolski otroški parlament Mateja Grbavac 

Evropa v šoli Romana Kiseljak, profesorice slovenščine 

Ločeno zbiranje gradiv in odpadkov (zabojniki za 

ločeno zbiranje, zbiralne akcije) 
Maja Kres 

Dvig ravni znanja za nadarjene 
Maja Kres, OŠ Kidričevo, OŠ Cirkovce, OŠ 

Hajdina, OŠ Breg 

Policist Leon svetuje (5. razred) Simona Kornik, Daniela Pernat 

Shema šolskega sadja Daniela Pernat 

Zdrav življenjski slog Aleš Belšak 

Eko bralna značka Anja Tikvič 

»Veseli december« U. Sagadin, Monika Petrovič, Mateja 

Sagadin,  

Otroška varnostna olimpijada Policija, 4.r – Lea Florjančič, Ivanka Mišmaš 

Tradicionalni slovenski zajtrk D. Pernat 

Kompetence podjetnosti ZRSŠ  
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Dnevi dejavnosti 

Dneve dejavnosti organiziramo v skladu s predmetnikom in so načrtovani v letnem delovnem 

načrtu šole. Podrobna navodila bodo objavljena teden dni pred načrtovano dejavnostjo na 

oglasni deski in spletni strani šole.  

Interesne dejavnosti 

V šolskem letu 2016/17 učencem ponujamo različne interesne dejavnosti. Izvajali jih  bomo 

glede na število prijav, vodili pa jih bodo strokovni delavci naše šole in zunanji sodelavci. 

 

Z. št. 
Naziv 

interesne dejavnosti 
Izvajalec 

vključeni učenci  

razredov 

1.  Knjižničarski krožek Anja Tikvič 6., 7., 8. 

2.  Bralna značka Anja Tikvič 5. do 9. 

3.  Male sive celice  Mija Jeršič 6., 7., 8., 9. 

4.  Modelarstvo Roman Prosenjak 6., 7., 8. 

5.  
Likovno oblikovalni krožek 

Romana Kiseljak, 

Ivanka Vidovič 1., 2., 3., 4., 5. 

6.  NGJ Bistroum Lea Florjančič 4., 5.  

7.  
Angleška bralna značka 

Andreja Letonja 

Vučič 5., 6., 7. 

8.  Angleška bralna značka Mija Jeršič 4., 8., 9. 

9.  Bralna značka  Razredniki  1. do 4. 

10.  Sladkorna bolezen Nevenka Petek 8., 9.  

11.  Kresnička Nevenka Petek 6., 7. 

12.  Nemška bralna značka Mija Jeršič 8., 9. 

13.  
Nemška bralna značka Andreja Letonja 

Vučič 

6., 7.  

14.  Gledališče Mojca Vodušek 2., 3., 4., 9. 

15.  Otroški pevski zbor Uroš Sagadin 1.  

16.  Otroški pevski zbor Uroš Sagadin 2., 3., 4. 

17.  Mladinski pevski zbor Uroš Sagadin 5., 6., 7., 8., 9. 

18.  Plesni krožek Monika Petrovič 1., 2., 3. 

19.  Ples Mateja Sagadin 4., 5., 6. 

20.  Računalniški krožek Oliver Buček 4. 

21.  Računalniški krožek Oliver Buček 5. 

22.  Računalniški krožek Oliver Buček 6. 

23.  Pravljični krožek Dragica Lončarič 1., 2. 

24.  Rdeči križ Maja Kres 2., do 9.  

25.  Umetnost  Simona Kornik  5., do 8.  

26.  Logika Tatjana Gajšek 5., 6., 7.,8., 9. 

27.  Računalništvo Aleš Dajčman 1., 2., 3. 

28.  Šolska skupnost Mateja Grbavac 1. do 9. 

29.  Mali nogomet Branimir Komel 4., 5., 6. 

30.  Mali nogomet Branimir Komel 7., 8., 9. 

31.  Odbojka Tomaž Vindiš 7., 8., 9. 

32.  Prva pomoč Ivanka Mišmaš 6., 7., 8., 9. 

33.  Zgodovinski krožek Bojana Murko 8., 9.  

34.  Hitro računanje  Andreja Roškar Kop 2., do 9.  

35.  Hitro branje Helga Mihelač 7., 8., 9. 
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Dejavnosti na šoli 

Zdrava šola obvešča učence, starše in delavce šole o zdravem telesnem in psihičnem razvoju. 

V okviru programa Zdrave šole spodbujamo pozitiven odnos do telesnih aktivnosti in 

uravnotežene zdrave prehrane, ki je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj 

mladostnikov. Vodja Zdrave šole je Nina Sirk, tim zdrave šole pa sestavljajo predstavniki 

učencev, staršev, občine, Zdravstvenega doma Ptuj in delavcev šole.  

 

Eko šola sodeluje z Zdravo šolo, njena prednostna področja so energija, odpadki in voda. V 

okviru Eko šole učenci sodelujejo v različnih projektih, natečajih, 

kvizih, eko bralni znački.   

Učenci, starši in delavci šole se skupaj vključujemo v različne akcije, 

kot so zbiranje papirja, zamaškov, oblačil, igrač …  

S tem pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni.  

 

Nadarjeni učenci 

V letošnjem šolskem letu želimo dodatno obogatiti program in 

aktivnosti za delo z nadarjenimi učenci. Pripravili smo program 

delavnic, ki se bodo izvajale na šoli in ločeno program, ki se bo 

izvajal na drugih lokacijah. Število dejansko izvedenih delavnic bo 

odvisno od prijav učencev. 

 

Obogatitvene dejavnosti za nadarjene učence  OŠ Breg 

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. 
Kitajski pregovor  

Z. št. 
Ime in priimek 

izvajalca 
Aktivnost -tema 

primern

o za 

učence 

razredo

v 

predlog termina, stroški 

št. 

učence

v v 

skupini 

1.  
Andreja Letonja 

Vučić 

Oliver Twist (predstava v 

angleškem jeziku, ADGE) 
7., 8., 9. 

20. 12. 2017, Narodni dom 

Maribor 

(vstopnina 8€, prevoz 5€) 

33 

2.  
Andreja Letonja 

Vučić 
Peka prazničnih piškotov 6., 7. december 2017, OŠ Breg 12 

3.  Romana Kiseljak Izdelovanje pustnih mask 5. do 9. januar 2018, OŠ Breg 12 

4.  
Anja Tikvič s 

sodelavci 
Noč branja 8., 9. december 2017, OŠ Breg 22 

5.  
Anja Tikvič s 

sodelavci 
Noč branja 6., 7. marec 2018, OŠ Breg 22 

6.  Mija Jeršič 
Muzikal Sen Kresne noči (v 

angleščini) 
7., 8., 9. 

23.3. 2018, 18:00, II. 

Gimnazija Maribor (vstopnina 

8€, prevoz 5€ 

45 

7.  Bojana Murko 

Postojnska jama, Ogled 

Postojnske jame, 

Predjamskega gradu in 

razstav. 

5. do 9. 
24.3.2018, od  7. do 17. ure 

(vstopnina 17€, prevoz 15€ ) 
35 

8.  Nevenka Petek 
Obisk Centra eksperimentov 

Maribor 
8., 9. 

marec 20 18, 

Center eksperimentov 

Maribor 

(vstopnina 6€, prevoz  6€ ) 
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9.  Anja Tikvič Obisk knjižnega sejma 6., 7., 8. 

22. ali 23. 11 

Cankarjev domu v Ljubljani 

(vstopnina 6 €, prevoz 10 €)  

 

15 

10.  
Simona Kornik, 

Helga Mihelač 
Ogled NUK 6., 7., 8. 

22. ali 23. 11.2017 

(prevoz 10 €) 
25 

Prvi korak pri 

iskanju znanja 

 je tišina,  

drugi poslušanje, 

 tretji pomnjenje, 

četrti vaja in  

peti – učenje 

drugih. 

Solomon Ibn Gabirol 
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Program prireditev 

 

Datum Vsebina Vodja tima 

1. december Prižig luči U. Sagadin, J. Brec 

7.decem. 2017 
Božično-novoletna prireditev z 

bazarjem za starše in goste 

T. Gajšek, I. Vidovič, N. Plemenič, A. 

Tikvič, A.R. Kop 

22. december 

2017 

»Pravljični december« Ptujska 

pravljica 
U. Sagadin, M. Sagadin, M. Kres 

december 
DU Turnišče – Breg – 

prednovoletna prireditev 

M. Sagadin, B.P. Bezjak, U. Sagadin, 

R. Prosenjak 

december Božično – novoletni sejem J. Brec, U. Sagadin 

22.dec.2017 
Prireditev ob zaključku koledarskega 

leta 

T. Vindiš, I. Mišmaš, A. Dajčman, M. 

Petrovič 

7.februar.  2018 Prireditev ob kulturnem prazniku 
A.Letonja Vučić, H. Mihelač, D. 

Lončarič 

marec DU Turnišče – Breg – Dan žena 
M. Sagadin, B.P. Bezjak, U. Sagadin, 

R. Prosenjak 

oktober - marec Otroci pojejo slovenske pesmi U. Sagadin 

marec 
Srečanje starejših občanov MČ 

Turnišče 

M. Sagadin, B.P. Bezjak, U. Sagadin, 

R. Prosenjak 

februar Srečanje starejših občanov MČ Breg 
M. Sagadin, B.P. Bezjak, U. Sagadin, 

R. Prosenjak 

19. april 2018 
Dan šole – prireditev za starše in 

goste 

R. Kiseljak, U. Sagadin, L. Florjančič, 

M. Zavec, D. Pernat, M. Petrovič, T. 

Trstenjak 

maj Dobrote slovenskih kmetij O. Buček, M. Petrovič 

maj, junij Evropska vas  M. Grbavac, M. Vodušek, A. Belšak 

maj, junij Razstava ZD Ptuj I. Vidovič, R. Kiseljak 

8. junij 2018 Valeta N. Petek, B. Murko 

22. junij 2018 

Prireditev ob koncu šolskega leta, 

Proslava pred dnevom državnosti, 

Razdelitev spričeval in obvestil 

S. Kornik, M. Jeršič, B. Kopajnik, B. 

Komel 

 

 

 

 

 

VZGOJNI NAČRT, HIŠNI RED IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 so v celoti objavljeni na spletnem naslovu šole: http://www.os-breg.si. 

 

POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA REDA  

 

Varnost učencev  

Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola izvaja naslednje ukrepe:   

– uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna    

   obleka …) v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi;  

– upoštevanje navodil Požarnega reda (nadzorovanje naprav, instalacij, ukrepi v primeru   

  požara, oznake poti evakuacije);  

– pravila obnašanja v šolskem prostoru;  

– prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, ki ogrožajo zdravje in varnost  

  učencev, vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (Načrt evakuacije); 

http://www.os-breg.si/
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– zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči opremljene s sanitetnim  

  materialom v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …);  

– ukrepanje v primeru poškodb ali pri slabem počutju učenca;  

– upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti);  

– drugi ukrepi.   

 

Šola je dolžna poskrbeti za varnost učencev s tem, da:  

– izvaja različne aktivnosti in ukrepe za ugotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja;  

– oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi na   

  ekskurzijah, športnih, naravoslovnih in kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja,  

  smučanja ...;  

– zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter  

  navodili za izvajanje učnih načrtov;  

– zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi  

  ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti;  

– zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo v akcijah urejanja šole in šolske  

  okolice;  

– zagotovi varstvo med prostimi urami učencev;  

– prepoveduje zapuščanje šolskega prostora v času pouka in dejavnosti;  

– skrbi, da učenci v OPB gredo domov z osebami, za katere starši pisno soglašajo.  

Dolžnost šole je, da varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, 

diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi 

civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih poniževali drugi učenci, delavci šole in druge 

osebe, ki vstopajo v šolski prostor.  

Prometna varnost  

Šola je v sodelovanju s predstavniki zunanjih institucij in v skladu z nacionalnimi smernicami 

izdelala Načrt šolskih poti. Le ta je objavljen na spletni strani šole in izobešen v šoli na oglasni 

deski. Šola v sodelovanju s policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

informira učence in starše o varnosti v cestnem prometu, o zagotavljanju varnosti na šolskih 

poteh. Deli gradivo, organizira predavanja in oglede šolskih poti v okolici šole, zlasti za najmlajše 

učence. Starše spodbujamo, da so kot udeleženci v prometu otrokom vzor, da upoštevajo cestno 

prometne predpise, otroke postopno uvajajo na samostojno in varno uporabo prometnih 

površin. V sklopu pouka in dni dejavnosti delavci šole učence seznanjajo s prometnimi znaki in 

predpisi ter vztrajajo, da učenci upoštevajo pravila, ko v spremstvu delavcev šole uporabljajo 

prometne površine. Šola organizira tečaj za kolesarje in kolesarski izpit za učence. Šola za kolesa 

ne odgovarja. Opozarja učence, da se ne vozijo s kolesi po šolskem dvorišču in igrišču in s tem 

ogrožajo ostale učence.  

Poziva starše in ostale odrasle, da:   

– parkirajo svoja vozila na šolskem parkirišču ob avtobusni postaji;  

– ne parkirajo na postajališču šolskega avtobusa;   

– ne vozijo svojih otrok na notranji del šolskega dvorišča;   

– prilagodijo hitrost vožnje coni umirjenega prometa.  

 

Šola opozarja pristojne organe o nevarnih točkah na cestah (nezadostni signalizaciji, urejenih 

pločnikih, prehodih za pešce …), o neurejenih avtobusnih postajališčih.  

 

Učenci zaradi svoje varnosti in varnosti drugih:  

– uporabljajo varne šolske poti;  

– upoštevajo prometno ureditev in signalizacijo;  

– se vozijo s kolesi, ko imajo opravljen kolesarski izpit;  

– v šolske prostore ne prihajajo z rolerji .  



 

 30 

 

Pravila obnašanja na šolskem avtobusu in postajališčih 

 

1.   Ko učenci čakamo na avtobus, stojimo na pločniku ob postajališču oz. ob  

     cestišču (če ni oznak).    

2.  Ko pripelje avtobus, počakamo, da voznik ustavi, odpre vrata in dovoli  

     vstop (sprednja vrata).   

3.  Vstopamo v koloni in se ne prerivamo, upoštevamo bonton    

     (pozdravljanje).  

4.  Na sedežu smo obrnjeni v smeri vožnje.  

5.  Med vožnjo smo pripeti z varnostnim pasom.  

6.  Na avtobusu ne jemo in ne pijemo.  

7.  Med vožnjo ne motimo voznika.  

8.  Na izstopnih postajah voznik odpre vsa vrata in mirno ter varno izstopimo.  

9.  Ko izstopimo, počakamo, da avtobus odpelje in šele nato nadaljujemo pot. 

10. Čuvamo opremo avtobusa, skrbimo za red in čistočo na avtobusu in postajališču. 

11.  Ne tekamo pred ali za avtobusom ...  

12. Če se učenci neprimerno obnašajo ali delajo škodo, voznik kršitelje zapiše in obvesti šolo, ki 

      učencu lahko začasno omeji uporabo avtobusnega prevoza.  

 

Pravila vedenja in ravnanja 

Šolska pravila so dogovori, ki ščitijo pravice učencev in delavcev šole, skrbijo za varnost in dobro 

počutje. Zapisana so v Hišnem redu in Pravilih šolskega reda.  

 

Pravila ob prihodu v šolo 

Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 minut pred določenim časom za pričetek 

pouka oz. programa. Učenci se preobujejo v šolske copate in odložijo oblačila v garderobi oz. 

na hodniku.   

 

Odhajanje učencev iz šole  

Med poukom in med odmori so odhodi učencev iz šole prepovedani.  

»Vozači« v času čakanja na avtobus ne smejo zapuščati šolskega prostora.  

Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. 

Zadrževanje v šolskih prostorih ali garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-

izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.  

Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem vključenim v organizirano 

varstvo, učencem  »vozačem«, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem 

popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih v šoli dogovorjenih dejavnosti.  

Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši 

in v primeru zdravstvenih težav.  

 

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi 

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi je omejeno. V učilnice 

in jedilnico lahko vstopajo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem strokovnih delavcev. Zaradi 

varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. Najemniki uporabljajo s 

pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.   
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Pouk  

Po zvonjenju so učenci v razredu in se pripravijo na pouk.  

Učenci pri pouku aktivno sodelujejo in upoštevajo navodila učitelja.  

Po končani uri pospravijo za seboj in mirno odidejo iz razreda, ko jim to dovoli 

učitelj.  

Med poukom ne jedo in ne pijejo.  

 

Pravila med odmori  

Učenci upoštevajo navodila dežurnih učiteljev in usmeritve delavcev šole.  

Učenci se gibajo umirjeno (brez kričanja, prerivanja, spotikanja, suvanja …).  

 

Pravila v jedilnici  

 V jedilnici se pogovarjamo šepetaje in ne povzročamo hrupa. 

 Pred jedjo poskrbimo za higieno rok.  

 Spoštljivo in odgovorno ravnamo s hrano.  

 Uporabljamo jedilni pribor.  

 Vedemo se kulturno.     

 Po jedi pospravimo in počistimo za seboj, tudi mize.  

 

Hodniki   

Gibamo se umirjeno in ne kričimo.  

Upoštevamo pravilo desnega, tudi na stopnišču.  

 

Učilnice in drugi prostori  

V učilnicah, telovadnici, knjižnici in garderobi upoštevamo navodila za te prostore.  

 

 

Opravičevanje odsotnosti  

Učenec je dolžan obiskovati pouk in dejavnosti obveznega programa ter interesne dejavnosti, ki 

jih je izbral.  Razrednik sproti pregleduje izostanke in ustrezno ukrepa v skladu s predpisi.  

 

Starši morajo najkasneje v petih dneh razredniku sporočiti vzrok izostanka učenca.  

Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik 

o izostanku učenca obvesti starše, da sporočijo vzrok izostanka.  

Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno v pisni obliki.   

Opravičila je potrebno posredovati najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. V primeru 

odsotnosti razrednika se opravičila oddajo vodstvu šole.  

Če razrednik v roku petih dni ne dobi opravičila, šteje izostanek za neopravičen, razen če je bilo 

opravičilo predloženo po izteku roka iz opravičljivih razlogov.  

Kadar učenec zaradi bolezni ostane doma več kot pet šolskih dni, razrednik zahteva zdravniško 

opravičilo na predpisanem obrazcu. 

 

To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje. 
Isaac Newton 
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VELIKI V ZNANJU, MOČNI V SODELOVANJU, GREMO ZA SONCEM!  

 

Za uspešno delo pri pouku, za vključevanje v šolske in obšolske dejavnosti 

je pomembno, da ima učenec pozitivno samopodobo. Za oblikovanje 

pozitivne samopodobe je potrebno zadovoljiti učenčeve potrebe po 

sprejetosti, pripadnosti, uspešnosti in smislu. Samo učenec, ki se v razredu 

dobro počuti, ki pripada skupini sošolcev, ki lahko opazi svoj napredek v 

pridobivanju znanja in socialnih veščin, lahko najde smisel in s tem 

motivacijo za sledenje šolskim obveznostim ter ciljem tudi na področju 

izven šole.  

 

Kako lahko učenec odkriva svoje talente in se sam izpopolnjuje:  

- s spoštljivim in prijaznim odnosom do sošolcev, učiteljev in širšega okolja,  

- z aktivnim sodelovanjem pri pouku in rednim opravljanjem domačih zadolžitev, 

- s sodelovanjem v raziskovalnih dejavnostih in na tekmovanjih,  

- z vključevanjem v interesne dejavnosti,  

- s sodelovanjem v projektih, na natečajih, prireditvah in razstavah,  

- s pomočjo tistim, ki pomoč potrebujejo … 

 

Za doseganje lastne potrditve in osebnega zadovoljstva sta pomembna tako motivacija kot trud. 

Priložnosti za iskanje potrditev je v naši šoli dovolj, učencem tako starši kot strokovni delavci 

lahko pomagamo spodbuditi notranjo motivacijo, da bodo željni dosegati uspehe. Vsak nosi v 

sebi svoj talent, zato je prav, da ga razvije. 

 

Moje želje, načrti in moja pričakovanja v šolskem letu 2017/2018 so:   

 

1. _______________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________  
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Moji zapiski: 
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