Osnovna šola Lesično

Publikacija 2022/2023

1

Osnovna šola Lesično

Publikacija 2022/2023

PUBLIKACIJA Z BELEŽKO
šolsko leto 2022/2023

Ime in priimek učenca
____________________________________
Naslov
____________________________________
Razred
____________________________________
Razredničarka
____________________________________

Telefonska številka staršev
____________________________________
____________________________________
2

Osnovna šola Lesično

Publikacija 2022/2023

KAZALO
1. PODATKI O ŠOLI ...................................................................................................................................................5
1.1 ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR ..............................................................................................................6
1.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE .....................................................................................................................6
1.3 ZAPOSLENI ....................................................................................................................................................8
2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ........................................................................................... 10
2.1 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV ............................................................................................................... 10
2.2 ORGANIZACIJA POUKA ................................................................................................................................ 10
2.3 POUČEVANJE IN RAZPOREDITEV PEDAGOŠKEGA DELA ............................................................................. 11
3. PREDNOSTNE NALOGE ....................................................................................................................................... 12
4. ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2022/2023 ........................................................................................................ 12
5. PREDAVANJA, RODITELJSKI SESTANKI IN POGOVORNE URE ............................................................................... 15
5.1 RODITELJSKI SESTANKI ................................................................................................................................ 15
5.2 SKUPNE POGOVORNE URE ......................................................................................................................... 15
5.3 INDIVIDUALNE POGOVORNE URE ............................................................................................................... 16
6. PREDMETNIK ...................................................................................................................................................... 17
7. DNEVI DEJAVNOSTI ............................................................................................................................................ 19
7.1 KULTURNI DNEVI ....................................................................................................................................... 19
7.2 NARAVOSLOVNI DNEVI ............................................................................................................................. 21
7.3 TEHNIŠKI DNEVI ......................................................................................................................................... 23
7.4 ŠPORTNI DNEVI ......................................................................................................................................... 25
8. ŠOLA V NARAVI................................................................................................................................................. 27
9. INTERDISCIPLINARNI EKSKURZIJI ........................................................................................................................ 28
10. IZBIRNI PREDMETI ............................................................................................................................................ 29
10.1 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI...................................................................................................................... 29
10.2 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ................................................................................................................. 29
11. DIFERENCIACIJA PRI POUKU ............................................................................................................................. 29
12. RAZŠIRJENI PROGRAM ..................................................................................................................................... 30
12.1 JUTRANJE VARSTVO .................................................................................................................................. 30
12.2 VARSTVO VOZAČEV .................................................................................................................................. 30
12.3 PODALJŠANO BIVANJE .............................................................................................................................. 30
12.4 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK............................................................................................................... 30
13. INTERESNE DEJAVNOSTI .................................................................................................................................. 31
14. TEKMOVANJA V ZNANJU .................................................................................................................................. 32
14.1. DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH V ZNANJU .................................................................................... 33
14.2 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH V INTERESNIH DEJAVNOSTI........................................................... 34
14.3 DOSEŽKI UČENCEV NA ŠOLSKEM, REGIJSKEM IN DRŽAVNEM NIVOJU ...................................................... 36
15. PROJEKTI .......................................................................................................................................................... 37
15.1 MEDNARODNI PROGRAM EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA ...................................................................... 37
15.2 PROJEKT Selfie DSA ................................................................................................................................... 37
15.3 PROJEKT ERASMUS+ KA2 .......................................................................................................................... 38
16. DRUGE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022-2023 ........................................................................................... 39
17. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA .......................................................................................................................... 40
18. ŠOLSKA KNJIŽNICA ............................................................................................................................................ 41
19. UČBENIŠKI SKLAD ............................................................................................................................................ 42
20. ŠOLSKA PREHRANA ......................................................................................................................................... 42
21. ZDRAVSTVENO VARSTVO ................................................................................................................................. 43
22. VARNA POT V ŠOLO IN PREVOZ ................................................................................................................... 43
23. VZGOJNI NAČRT ŠOLE ....................................................................................................................................... 44

3

Osnovna šola Lesično

Publikacija 2022/2023

Drage učenke in učenci, ponovno dobrodošli!
Brezskrbnost in igrivost, šum morja in veter v laseh, sprehodi v naravi, zanimive knjige,
prijateljevanja in dolga jutra spanja. Za vse to je čas in prostor v poletnih dneh, od katerih
se zdaj poslavljamo in se vračamo nazaj – na začetek šolskega leta.
V šolsko leto 2022/2023 vstopate z novimi pričakovanji, željami, načrti in izkušnjami.
Želim vam, da bi se v šoli počutili sprejete, varne in slišane. Zaposleni na šoli se bomo
trudili, da boste učenci pridobili največ znanja in dobre učne navade, ki so pomembne za
uspešno šolanje in življenje.
Spoštovani starši, sodelavke in sodelavci!
Vsako leto znova smo tudi starši in učitelji izpostavljeni novim preizkušnjam v vzgojnoizobraževalnem procesu. Starši in učitelji moramo hoditi z roko v roki, kajti le na ta način
bomo pripomogli, da bodo naši otroci pridobili ustrezna znanja in maksimalno razvili svoje
potenciale in talente. Naloga vseh nas je, da otrokom pustimo, da so radovedni, da
pridobijo lastne izkušnje, se učijo iz svojih napak, mi pa jim pri tem stojimo ob strani in jih
usmerjamo na prava pota. Otroci se morajo zavedati svojih dolžnosti in jih opravljati, kajti
le tako se bodo razvili v dobre, sočutne, delavne in ustvarjale osebe.
Kot ravnateljica verjamem, da vsi zaposleni na šoli dobro in strokovno opravljate svoje
delo. Z medsebojnim sodelovanjem, strpnostjo in razumevanjem bomo učencem
zagotavljali spodbudno in varno učno okolje za pridobivanje novih znanj in izkušenj.
Vseskozi se zavedajmo, da je vsak otrok individuum, zato spoštujmo njihove posebnosti
in raznolikosti. Iščimo v njih tisto dobro, najboljše in tako bomo to vedno tudi našli.
Želim vam ustvarjalno, vedoželjno in uspehov polno novo šolsko leto.

Ravnateljica Mateja Koprivc Polutnik
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1. PODATKI O ŠOLI

OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
Lesično 5b
3261 LESIČNO
telefon
Elektronski naslov
Spletna stran

03 800 27 00
o-lesicno.ce@guest.arnes.si
http://os-lesicno.si/

Transakcijski račun
Identifikacijska številka

01251-6030657525
68680210

VODSTVO ŠOLE
Ravnateljica: mag. Mateja Koprivc Polutnik, prof. biol. in kem.
USTANOVITELJ ŠOLE
Ustanovitelj šole je Občine Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
Osnovna šola Lesično s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja
potrebe po osnovnošolskem izobraževanju in vzgoji v skladu s cilji šolske zakonodaje.
Osnovna šola Lesično je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Lesično, ki ga je sprejel občinski svet Občine Kozje.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/1997.
Dejavnosti zavoda so opredeljene in določene v Zakonu o osnovni šoli, v Zakonu o
financiranju vzgoje in izobraževanja in z Odlokom o ustanovitvi.

KONTAKTI
Ravnateljica

Mateja Koprivc Polutnik

tel.: 03 800 27 01
mateja.koprivc-polutnik@os-lesicno.si

Tajnica VIZ in
računovodkinja
Pedagoginja
Knjižničarka
Kuharica

Hermina Ogrizek Hostnik,
Monika Novak
Vida Zajko Kovačič
Lučka Palir
Martina Strgar
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1.1 ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR
Šolski okoliš obsega območji krajevnih skupnosti Lesično in Zagorje v Občini Kozje.
Šola ima za izvajanje učno-vzgojnega dela zelo dobre materialne in prostorske pogoje ter
urejeno okolico šole.
Šola ima: 10 matičnih učilnic, 4 specializirane učilnice (TIT, NAR, GOS, RAČ), knjižnico,
telovadnico, jedilnico, šolsko kuhinjo, garderobe in sanitarije, kabinete, upravne prostore
in garažo. V šolski okolici sta igrišči za nogomet, rokomet in košarko, igrišče za odbojko na
mivki, urejena učilnica na prostem z učno mlako, s parkom kamnin in zelenimi zavetišči,
šolski vrt, peskovnik, obnovljena igrala in obnovljeno otroško igrišče s knjigobežnico.

Parada učenja z ogledom predstave Radovednica iz čebelnjaka v izvedbi Gledališča Pravljičarna.

1.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.
SVET ŠOLE ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer:
trije predstavniki staršev: Barbara Ploštajner, Miroslava Romih, Vesna Zidar;
trije predstavniki ustanovitelja: Nikola Ivič, Polona Podlesnik, Tatjana Žlender;
pet predstavnikov delavcev šole: Urška Drobne, Milena Grobelšek, Karolina Hostnik
Amon, Nives Kostevc Arzenšek in Albina Novak.
Predsednica sveta šole je Milena Grobelšek.
RAVNATELJICA
Ravnateljica Mateja Koprivc Polutnik opravlja dela in naloge poslovodnega in
pedagoškega vodje.
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SVET STARŠEV
Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega razreda. Skrbi za organizirano uresničevanje
interesov staršev v šoli. Volijo ga starši na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev
predlaga:
nadstandardne programe in daje soglasje o predlogih ravnatelja o nadstandardnih
programih,
daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
voli predstavnike v svet šole,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi,
razredniki in tim za kakovost.
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki obravnavajo strokovna vprašanja
povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in o njih odločajo, dajejo mnenje o letnem
delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odločajo o vzgojnih ukrepih, dajejo pobude za napredovanje strokovnih delavcev, dajejo
mnenja o predlogih ravnatelja in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo v
posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z učenci s posebnimi potrebami ter
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.,
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji po predmetnih (aktiv 1. VIO, družboslovnojezikovni aktiv, naravoslovno-matematični aktiv, aktiv športa in umetnosti). Strokovni
aktiv obravnava problematiko predmeta, usklajuje merila za ocenjevanje, daje
učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, usklajuje delo
po predmetih, načrtuje dneve dejavnosti.
Razredničarke vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirajo vzgojne in učne
rezultate, skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih težav, sodelujejo s starši in šolsko
svetovalno službo, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljajo druga dela v skladu z
zakonom.
Tim za kakovost vodi strokovne delavce in usklajuje izbrane izboljšave za dvig kakovosti
šole skozi vzgojno-izobraževalni proces ter pripravi samoevalvacijsko poročilo ob koncu
šolskega leta.
SKUPNOST UČENCEV
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v otroški parlament
učencev in tudi v skupnost učencev šole.
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1.3 ZAPOSLENI
-

Ravnateljica

Ime in priimek

Izobrazba, smer

Elektronski naslov

Mateja
Koprivc Polutnik

UNIV. VIS, mag. znanosti;
BIO, KEM

mateja.koprivc-polutnik@os-lesicno.si

-

Pedagoški delavci

Ime in priimek

Izobrazba, smer

Elektronski naslov

Sanja Centrih

UNIV. VIS; TJN

sanja.centrih@osdobje.si

Liljana Cerar

UNIV. VIS; RP

liljana.cerar@os-lesicno.si

Janez Čepin

UNIV. VIS; LESARSTVO

janez.cepin@os-lesicno.si

Polona Čepin

UNIV. VIS; RP

polona.cepin@os-lesicno.si

Milojka Drobne

UNIV. VIS; LUM

milojka.drobne@os-lesicno.si

Urška Drobne

UNIV. VIS; RP

urska.drobne@os-lesicno.si

Milena Grobelšek

VŠ; MAT, FIZ

milenagrobelsek@os-lesicno.si

Karolina
Hostnik Amon
Mateja
Koprivc Polutnik
Nives
Kostevc Arzenšek
Lidija
Kotnik Klaužer
Ivan Kukovič

UNIV. VIS; RP

karolina.hostnik-amon@os-lesicno.si

UNIV. VIS, mag. znanosti;
BIO, KEM

mateja.koprivc-polutnik@os-lesicno.si

UNIV. VIS; RP

nives.arzensek-kostevc@os-lesicno.si

UNIV. VIS, mag. manag.
izobr.; GEO, ZGO

lidija.kotnik-klauzer@os-lesicno.si

UNIV. VIS; ŠPO

ivan.kukovic@os-lesicno.si

Klavdija Namurš

UNIV. VIS; SLJ

klavdija.namurs@os-lesicno.si

Lučka Palir

UNIV. VIS; RP

lucka.palir@os-lesicno.si

Mojca Rajh

mojca.rajh@os-lesicno.si

Matej Romih

MAG. GEO.,
MAG. PROF. BIOL.
UNIV. VIS; GUM

Gordana Salobir

UNIV. VIS; SLJ, FIL

gordana.salobir@os-lesicno.si

Urška
Žnideršič Golež

UNIV. VIS; TJA

urska.znidersic-golez@os-lesicno.si

matej.romih@os-lesicno.si
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Svetovalna delavka

Ime in priimek

Izobrazba, smer

Elektronski naslov

Vida
Zajko Kovačič

UNIV. VIS;
PEDAGOGIKA

vida.zajko-kovacic@os-lesicno.si

Ime in priimek

Izobrazba, smer

Elektronski naslov

Lučka Palir

UNIV. VIS; RP

lucka.palir@os-lesicno.si

-

-

Knjižničarka

Tajnica VIZ VI in računovodkinji VI, VII

Ime in priimek

Izobrazba, smer

Elektronski naslov

Hermina
Ogrizek Hostnik

STR. VIS; DIPL. ORG-MEN.

hermina.ogrizekhostnik@os-lesicno.si

Monika Novak

VSŠ; FINANCE

monikanova@gmail.com

-

Tehnični delavci

Ime in priimek
Martina Strgar
Albina Novak
Amalija Pertinač
Dragica Guček
Milena Černic
Franc Amon
Denis Gubenšek
-

Izobrazba
GOS. TEH, SŠ
TEK. TEH, SŠ
OŠ
OŠ
OŠ
POKL. STEK.
SREDNJA POKL.

Delovno mesto
kuharica
pom. kuh., čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
hišnik
hišnik

Spremljevalka učenki

Ime in priimek
Klavdija Šobar

Izobrazba
ZDR. TEH., SŠ
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2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
2.1 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV
V šolskem letu 2022/2023 je v OŠ Lesično vpisanih 102 učencev. Organizacija vzgojnoizobraževalnega dela v šolskem letu 2022/2023 bo potekala v devetih samostojnih
oddelkih in dveh oddelkih podaljšanega bivanja. Za učence 1. razreda in druge učence je
organizirana skupina jutranjega varstva.
Razred

Število učencev

1. razred

7

2. razred

11

3. razred

15

4. razred

11

5. razred

10

6. razred

10

7. razred

18

8. razred

13

9. razred

7

2.2 ORGANIZACIJA POUKA
Pouk poteka enoizmensko. Prične se ob 7.50 in se konča ob 14.45.
Učenci imajo možnost zajtrka od 7.00 dalje. Glavni odmor z malico traja 20 minut, od 9.25
do 9.45. Po 3. šolski uri je organiziran 10-minutni rekreativni odmor.
Kosilo je med 12.30 in 13.15.
ŠOLSKI ZVONEC
1.

učna ura

2.

učna ura

3.

učna ura

4.

učna ura

5.

učna ura

6.

učna ura

7.

učna ura

8.

učna ura

7.50–8.35
8.40–9.25
9.45–10.30
10.40–11.25
11.30–12.15
12.20–13.05
13.10–13.55
14.00–14.45

5 minut odmora
20 minut odmora, malica
10 minut odmora – rekreativni odmor
5 minut odmora
5 minut odmora
5 minut odmora, kosilo
5 minut odmora
konec pouka
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2.3 POUČEVANJE IN RAZPOREDITEV PEDAGOŠKEGA DELA
UČITELJICA/UČITELJ

RAZREDNIČARKA

RAZRED/POUČEVANJE

Polona Čepin

1. r.

1. r.: SLJ, MAT, SPO, LUM, GUM, ŠPO

Karolina Hostnik Amon

2. r.

2. r.: SLJ, MAT, SPO, LUM, GUM, ŠPO

Liljana Cerar

3. r.

3. r.: SLJ, MAT, SPO, TJA
1. r.: N1A, 2. r.: TJA

Nives Kostevc Arzenšek

4. r.

4. r.: SLJ, MAT, NIT, DRU,GUM, 3. r.: GUM,
5. r.: GOS, 6. r.: GOS

Lučka Palir

5. r.

5. r.: SLJ, MAT, NIT

Urška Žnideršič Golež

6. r.

TJA 4.–9.

Lidija Kotnik Klaužer

7. r.

DRU 5., GEO 6.–9., ZGO 6.–9., DKE 7., 8.,
TVZ, ŽČZ

Milena Grobelšek

8. r.

MAT 6.–9., FIZ 8., 9.

Klavdija Namurš

9. r.

SLJ 8., 9., ŠON, OPB

Gordana Salobir

SLJ 6., 7., OPB

Mojca Rajh

BIO 8., 9., NAR 6., 7., OPB, JV

Mateja Koprivc Polutnik

KEM 8., 9., POK

Milojka Drobne

LUM 4.–9., LS

Matej Romih

GUM 5.–9., ANI

Janez Čepin

TIT 6.–8., RVT,
NRA 4.–6.

Ivan Kukovič

ŠPO 4.–9., ŠZZ,
NŠP 4.–6., OPB, JV

Sanja Centrih

NI2, OPB

Urška Drobne

3. r.: ŠPO, LUM; OPB, JV
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3. PREDNOSTNE NALOGE
Prednostne naloge v šolskem letu 2022/2023 so:
kakovostno izvajanje pouka,
krepitev bralnega razumevanja,
razvijanje digitalnih kompetenc,
vzgoja za odprto in nenasilno komunikacijo.

4. ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2022/2023
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ
38 tednov po 5 dni v tednu.
Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem
delovnem načrtu. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in
tehniške dneve, šolo v naravi in celodnevne ekskurzije. Razporeditev pouka, pouka proste
dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem
določi minister, pristojen za šolstvo. Šolsko leto se deli na ocenjevalna obdobja.
OCENJEVALNI OBDOBJI:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023
2. ocenjevalno obdobje: od 30. januarja 2023 do 23. junija 2023
od 30. januarja 2023 do 15. junija 2023
(za učenke in učence 9. razreda)
Starši bodo pisno obveščeni o uspehu otroka ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.
ŠOLSKE POČITNICE:
-

JESENSKE:
NOVOLETNE:
ZIMSKE:
PRVOMAJSKE:
POLETNE:

od 31. oktobra 2022 do 4. novembra 2022
od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023
od 30. januarja 2023 do 3. februarja 2023
od 27. aprila 2023 do 2. maja 2023
od 26. junija 2023 do 31. avgusta 2023

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE:
od 16. 6. 2023 do vključno 29. 6. 2023
od 26. 6. 2023 do vključno 7. 7. 2023
od 18. 8. 2023 do vključno 31. 8. 2023

1. rok
1. rok
2. rok
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ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:
3. 5. 2023 – 15. 6. 2023
3. 5. 2023 – 23. 6. 2023
18. 8. 2023 – 31. 8. 2023

1. rok
1. rok
2. rok

učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim
se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. V skladu s šolskim koledarjem
za šolsko leto 2022/2023 se načrtuje nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. in 3.
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6.
in 9. razreda.
1. 9. 2022 bo objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega
se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim
preverjanjem znanja.
Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli:
-

4. 5. 2023 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

OCENJEVALNI KONFERENCI:
Ocenjevalni konferenci bosta ob koncu ocenjevalnih obdobij.
za 1. ocenjevalno obdobje: torek, 24. 1. 2023,
za 2. ocenjevalno obdobje: torek, 13. 6. 2023 za 9. razred,
torek, 20. 6. 2023 od 1. do 8. razreda.

ZAKLJUČEK POUKA:
-

15. junij 2023 – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učenke in
učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil;
23. junij 2023 – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učenke in
učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil.
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1. 9.

2022

31. 10. – 4. 11.

ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE

31. 10.

DAN REFORMACIJE

1. 11.

DAN SPOMINA NA MRTVE

25. 12.

BOŽIČ

26. 12.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

26. 12. – 2. 1.
1. 1. – 2. 1.
27. 1.

30. 1. – 3. 2.

8. 2.

6. 2. – 10. 2.

2023
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13. 2.

17. in 18. 2.

NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA,
SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN
KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE
IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
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
POUKA PROST DAN 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
(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem
koledarju za osnovne šole)
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

10. 4.

VELIKONOČNI PONEDELJEK

27. 4.

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

27. 4. – 2. 5.

PRVOMAJSKE POČITNICE

1. 5. – 2. 5.

PRAZNIK DELA

15. 6.
23. 6.
25. 6.
26. 6. – 31. 8.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD
1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE
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5. PREDAVANJA, RODITELJSKI SESTANKI IN POGOVORNE URE
Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med
starši, učitelji in učenci. Pomembno je, da starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in
pogovorne ure, ker bodo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Sodelovanje s
starši poteka osebno, telefonsko in preko e-pošte. Po potrebi bomo s starši komunicirali
tudi preko video-konferenc.
S starši in z učenci bomo sodelovali na naslednje načine:
5.1 RODITELJSKI SESTANKI
Načrtovana sta dva skupna roditeljska sestanka v šolskem letu 2022/2023 in sicer v
septembru, 13. 9. 2022, na temo Program in organizacija dela v šolskem letu 2022/2023
in v začetku 2. ocenjevalnega obdobja s predavanjem za starše.
Razredničarke bodo pripravile najmanj dva razredna roditeljska sestanka v tekočem
šolskem letu.

5.2 SKUPNE POGOVORNE URE
Sodelovanje staršev in učencev z učitelji in drugimi delavci šole je zelo pomembno za
uspešno napredovanje vsakega posameznega učenca in za uspešno izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa šole kot celote. Namen srečanj je stalno medsebojno
obveščanje o delu in uspešnosti učencev o težavah pri učenju in vedenju, zato si starši in
učitelji želimo rednih stikov. Prepričani smo, da bodo starši vsaj enkrat mesečno prišli na
krajši pogovor v času pogovornih ur z razredničarko ali s posameznim učiteljem. Skupne
pogovorne ure bodo ob četrtkih v naslednjih dneh, od 16.00 do 17.00.
6. oktober 2022
10. november 2022
8. december 2022
5. januar 2023
2. marec 2023
6. april 2023
11. maj 2023
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5.3 INDIVIDUALNE POGOVORNE URE
Vsak učitelj objavi, glede na svoje redne obveznosti, kdaj bo na razpolago v dopoldanskem
času. Običajno je to takrat, ko učitelj nima pouka in je tako 45 minut na razpolago za
pogovor. Dan in uro individualne pogovorne ure si učenci dopišejo v stolpec. Individualne
pogovorne ure bodo objavljene tudi na spletni strani šole.
IME IN PRIIMEK UČITELJA/UČITELJICE

DAN IN URA

Polona Čepin
Karolina Hostnik Amon
Liljana Cerar
Nives Kostevc Arzenšek
Lučka Palir
Urška Žnideršič Golež
Lidija Kotnik Klaužer
Milena Grobelšek
Klavdija Namurš
Gordana Salobir
Matej Romih
Mojca Rajh
Milojka Drobne
Ivan Kukovič
Janez Čepin
Sanja Centrih
Urška Drobne
Mateja Koprivc Polutnik, ravnateljica
Vida Zajko Kovačič, pedagoginja
V nujnih primerih se lahko starši oglasijo kadarkoli med delovnim časom pri svetovalni
delavki, razredničarki ali ravnateljici. Razgovori z razredničarko ali učitelji v času, ko imajo
pouk (razen v nujnih primerih), niso zaželeni.
16
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6. PREDMETNIK

2

RAZRED IN ŠTEVILO UR/DNI
2.
3.
4.
L
T
L
T
L
T
L
210
7
245 7 245
5 175
140
4
140 5 175
5
175
2
70
2
70
2
70
70
2
70
2
70
2
70

2

70

2

70

2

70

3

105

3

105

3

105

PREDMET
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost
Spoznavanje
okolja
Naravoslovje in
tehnika
Družba
Neob. izb. pr.
Neob. izb. pr.
Gospodinjstvo
Šport
Dopolnilni in
dodatni pouk
Oddelčna
skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni
dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi
Tedensko število
ur pouka
Število tednov
pouka

1.
T
6
4

2

70

3
1

105
35

3
1

105
35

3
1

105
35

1,5

5.
T
5
4
3
2

L
175
140
105
70

52,5 1,5

52,5

3

105

3

105

2
1
2

70
35
70

3
1

105
35

3
1
2
1
3
1

105
35
70
35
105
35

0,5

17,5

0,5 17,5
4 dni
3 dni

4 dni
3 dni

4 dni
3 dni

3 dni
3 dni

3 dni
3 dni

5 dni
3 dni
22

5 dni
3 dni
23

5 dni
3 dni
24

5 dni
4 dni
24

5 dni
4 dni
26

35

35

35

35

35
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T
5
4
4
1

RAZRED IN ŠTEVILO UR/DNI
7.
8.
L
T
L
T
L
175
4
140
3,5
122,5
140
4
140
4
140
140
4
140
3
105
35
1
35
1
35

1

35

1

35

1

1
1

35
35

2
2
1

70
70
35

PREDMET
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost
Geografija
Zgodovina
Dom. in drž.
kultura in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Dopolnilni in
dodatni pouk
Neobvezni izbirni
pred. 1
Neobvezni izbirni
pred. 2
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Oddelčna
skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Tedensko št. ur
Število tednov
pouka
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6.

9.
T
4,5
4
3
1

L
144
128
96
32

35

1

32

1,5
2
1

52,5
70
35

2
2

64
64

2
2
1,5

70
70
52,5

2
2
2

64
64
64

2
2

70
70

3
1

105
35

1

35

1,5
3
1

52,5
105
35

2
1

70
35

2
1

70
35

2
1

64
32

1

35

1

35
2/1
1
1
0,5

70/35
35
35
17,5

2/1
1
1
0,5

70/35
35
35
17,5

2/1
1
1
0,5

64/32
32
32
16

0,5

17,5
3 dni
3 dni

3 dni
3 dni

3 dni
3 dni

3 dni
3 dni

4 dni
5 dni
26

4 dni
5 dni
29,5

4 dni
5 dni
30

4 dni
5 dni
30

35

35

35

32
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7. DNEVI DEJAVNOSTI
7.1 KULTURNI DNEVI
RAZRED

1.

2.

3.

4.

ČAS
sep.
dec.
dec.

VSEBINA
Prvi šolski dan
Gledališka predstava
Božični bazar

jun.

Dan državnosti

dec.
dec.

Gledališka predstava
Božični bazar

Maj
jun.

Vsak muzejski predmet ima svojo
zgodbo, Posavski muzej Brežice
Dan državnosti

dec.
dec.

Gledališka predstava
Božični bazar

Maj
jun.

Vsak muzejski predmet ima svojo
zgodbo, Posavski muzej Brežice
Dan državnosti

sep.
dec.

Kulturna dediščina Kozjanskega
Božični bazar

jun.

Dan državnosti

sep.

Kulturna dediščina Kozjanskega

dec.

Božični bazar

jun.

Dan državnosti

5.

19

NOSILEC/NOSILKA
Polona Čepin
Polona Čepin
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Polona Čepin
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Polona Čepin
Karolina Hostnik Amon
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon
Karolina Hostnik Amon
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Karolina Hostnik Amon
Liljana Cerar
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Liljana Cerar
Liljana Cerar
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Liljana Cerar
N. Kostevc Arzenšek
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Nives Kostevc Arzenšek
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Nives Kostevc Arzenšek
Nives Kostevc Arzenšek,
Lučka Palir
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Lučka Palir
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Lučka Palir

Osnovna šola Lesično

RAZRED
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ČAS
sep.

VSEBINA
Kulturna dediščina Kozjanskega

dec.

Božični bazar

jun.

Dan državnosti

dec.

Božični bazar

mar.

Po Prešernovih stopinjah

jun.

Dan državnosti

dec.

Božični bazar

mar.

Po Prešernovih stopinjah

jun.

Dan državnosti

dec.

Božični bazar

mar.
jun.

Po Prešernovih stopinjah
Priprava kulturnega programa
(valeta)

7.

8.

9.

NOSILEC/NOSILKA
Nives Kostevc Arzenšek,
Urška Žnideršič Golež
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Urška Žnideršič Golež
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Urška Žnideršič Golež
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Lidija Kotnik Klaužer
Klavdija Namurš,
Lidija Kotnik Klaužer
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Lidija Kotnik Klaužer
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Milena Grobelšek
Klavdija Namurš,
Milena Grobelšek
Lidija Kotnik Klaužer,
Vida Zajko Kovačič,
Milena Grobelšek
Gordana Salobir,
Karolina Hostnik Amon,
Klavdija Namurš
Klavdija Namurš
Klavdija Namurš,
Ivan Kukovič

Ustvarjanje učencev ob kulturnem dnevu Sloveniji za praznik.
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7.2 NARAVOSLOVNI DNEVI
RAZRED

ČAS
okt.
apr.

VSEBINA
Tradicionalni slovenski zajtrk
Ekodan

Maj

2.

sep.
mar.
apr.

Vsak muzejski predmet ima svojo
zgodbo,
Posavski muzej Brežice
Zdrava prehrana
Raziskovalec za en dan (CŠOD)
Ekodan

3.

nov.
mar.
apr.

Skrb za zdravje
Raziskovalec za en dan (CŠOD)
Ekodan

4.

okt.
apr.
jun.

5.

okt.
mar.
apr.

Življenje v morju (LŠN)
Ekodan
Obisk Tehniškega muzeja Slovenije
in živalskega vrta
Ostanimo zdravi
Življenjska okolja (KP)
Ekodan

1.

NOSILEC/NOSILKA
Polona Čepin
Mojca Rajh,
Polona Čepin
Polona Čepin

Karolina Hostnik Amon
Karolina Hostnik Amon
Mojca Rajh,
Karolina Hostnik Amon
Liljana Cerar
Liljana Cerar
Mojca Rajh,
Liljana Cerar
Nives Kostevc Arzenšek
Nives Kostevc Arzenšek
Nives Kostevc Arzenšek
Lučka Palir
Lučka Palir
Mojca Rajh,
Lučka Palir

Učenje v naravi na grajski poti Podsreda.
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ČAS
jan.

VSEBINA
Življenjsko okolje Areh (ZŠN)

apr.

Ekodan

jun.
jan.

Učna pot Vetrnik (KP)
Življenjsko okolje Areh (ZŠN)

feb.
apr.

Planetarij, Zemlja in človek
Ekodan

feb.
mar.

Planetarij, Zemlja in človek
Življenje v morju in ob njem (CŠOD)

apr.

Ekodan

okt.
feb.
apr.

Predstavitev poklicev
Planetarij, Zemlja in človek
Ekodan

7.

8.

9.

NOSILEC/NOSILKA
Ivan.Kukovič,
Lidija Kotnik Klaužer
Mojca Rajh,
Urška Žnideršič Golež
Mojca Rajh
Ivan.Kukovič,
Lidija Kotnik Klaužer
Milena Grobelšek
Mojca Rajh,
Lidija Kotnik Klaužer
Milena Grobelšek
Milena Grobelšek,
Mojca Rajh
Mojca Rajh,
Milena Grobelšek
Vida Zajko Kovačič
Milena Grobelšek
Mojca Rajh,
Klavdija Namurš

Raziskovanje suhih travnikov Vetrnika na naravoslovni učni poti.
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7.3 TEHNIŠKI DNEVI
RAZRED

1.

2.

3.

4.

ČAS
okt.
nov.

VSEBINA
Po potresu lahko tudi zagori
Novoletne delavnice

mar.
okt.
nov.

Izdelek iz naravnega materiala
Po potresu lahko tudi zagori
Novoletne delavnice

mar.
okt.
nov.

Kakšno je vreme? (CŠOD)
Po potresu lahko tudi zagori
Novoletne delavnice

mar.
okt.
nov.

Kakšno je vreme? (CŠOD)
Izdelek iz papirja
Novoletne delavnice

mar.
Maj
nov.

Pekovska delavnica
Izdelek iz lesa
Novoletne delavnice

apr.
Maj
jun.

Velikonočne delavnice (KP)
Tehnopark Celje
Preproste naprave

5.

Tehniški dan v Tehnoparku Celje.
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NOSILEC/NOSILKA
Polona Čepin
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Polona Čepin
Polona Čepin
Karolina Hostnik Amon
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Karolina Hostnik Amon
Karolina Hostnik Amon
Liljana Cerar
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Liljana Cerar
Liljana Cerar
Nives Kostevc Arzenšek
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Nives Kostevc Arzenšek
Nives Kostevc Arzenšek
Nives Kostevc Arzenšek
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Lučka Palir
Lučka Palir
Lučka Palir
Lučka Palir
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ČAS
sep.
nov.

VSEBINA
3D risanje in modeliranje
Novoletne delavnice

jan.
maj

Lesarstvo Pohorja in splavarjenje
(ZŠN)
Tehnopark Celje

nov.

Novoletne delavnice

jan.

Lesarstvo Pohorja in splavarjenje
(ZNŠ)
Učna oglarska pot Svibno

7.

mar.
apr.
nov.

Muzej premogovništva
Velenje
Novoletne delavnice

mar.

Orientacija (CŠOD)

mar.

Ribolov in potapljanje (CŠOD)

apr.

Muzej premogovništva
Velenje
Novoletne delavnice

8.

nov.

apr.

9.
maj
jun.

Muzej premogovništva
Velenje
Muzej gozdarstva in lesarstva
Nazarje
Delavnice ob zaključku osnovnega
šolanja
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NOSILEC/NOSILKA
Janez Čepin
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Urška Žnideršič Golež
Ivan Kukovič,
Lidija Kotnik Klaužer
Lučka Palir,
Urška Žnideršič Golež
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Lidija Kotnik Klaužer
Ivan Kukovič,
Lidija Kotnik Klaužer
Janez Čepin,
Mojca Rajh
Milena Grobelšek,
Lidija Kotnik Klaužer
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Milena Grobelšek
Milena Grobelšek,
Mojca Rajh
Milena Grobelšek,
Mojca Rajh
Milena Grobelšek,
Mojca Rajh
Milojka Drobne,
Janez Čepin,
Klavdija Namurš
Milena Grobelšek,
Klavdija Namurš
Janez Čepin
Klavdija Namurš
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7.4 ŠPORTNI DNEVI
RAZRED

1.

2.

3.

4.

5.

ČAS
sep.
sep.
sep.
okt.
apr.
sep.
okt.
febr.
apr.
jun.
sep.
okt.
febr.
apr.
jun.
sep.
okt.
okt.
febr.
apr.
sep.
okt.
jan.
apr.
jun.

VSEBINA
Kros in športne igre
Vodne aktivnosti
Plavalno opismenjevanje
Pohod in kostanjev piknik
Atletika in športne igre
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Sankanje in igre na snegu
Atletika in športne igre
Plavanje in vodne aktivnosti
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Šolar na smuči - tek na smučeh
Atletika in športne igre
Plavanje in vodne aktivnosti
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Plavanje (LŠN)
Šolar na smuči
Atletika in športne igre
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Igre na snegu, drsanje
Atletika in športne igre
Plavanje in vodne aktivnosti

NOSILEC/NOSILKA
Ivan Kukovič,
Polona Čepin

Ivan Kukovič,
Karolina Hostnik Amon

Ivan Kukovič,
Liljana Cerar

Ivan Kukovič,
Nives Kostevc Arzenšek

Ivan Kukovič,
Lučka Palir

Učenci z županjo Milenco Krajnc ob otvoritvi prenovljenega športnega stadiona v Kozjem.
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6.

7.

8.

9.

ČAS
sep.
okt.
jan.
apr.
jun.
sep.
okt.
jan.
apr.
jun.
sep.
okt.
mar.
apr.
jun.
sep.
okt.
febr.
apr.
jun.
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VSEBINA
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Smučanje (ZŠN)
Atletika in športne igre
Plavanje in vodne aktivnosti
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Smučanje (ZŠN)
Atletika in športne igre
Plavanje in vodne aktivnosti
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Plezanje in lokostrelstvo (CŠOD)
Atletika in športne igre
Plavanje in vodne aktivnosti
Kros in športne igre
Pohod in kostanjev piknik
Zimske aktivnosti
Atletika in športne igre
Športne aktivnosti
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Ivan Kukovič,
Urška Žnideršič Golež

Ivan Kukovič,
Lidija Kotnik Klaužer

Ivan Kukovič,
Milena Grobelšek

Ivan Kukovič,
Klavdija Namurš
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8. ŠOLA V NARAVI
Šola izvaja kot del obveznega programa in drugih dejavnosti tudi šolo v naravi.
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali
več dni izven prostora šole.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi kriterijev in v okviru
razpoložljivih sredstev v veljavnem proračunu določi odstotek učencev, vključenih v
osnovne šole v posamezni občini, ki bodo upravičeni do sredstev za subvencioniranje šole
v naravi. Starši lahko dvignejo vlogo za subvencionirano šolo v naravi osebno pri
svetovalni delavki.
Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive
dejavnosti.
RAZRED
4.

ČAS
14. 11. 2022 –
18. 11. 2022

KRAJ
Žusterna –
Koper

VSEBINA
Letna šola
s tečajem plavanja

NOSILCI
Ivan Kukovič,
Nives Kostevc Arzenšek

6. in 7.

9. 1. 2023 –
13. 1. 2023

Areh –
Pohorje

Zimska šola
s tečajem smučanja

Ivan Kukovič,
Lidija Kotnik Klaužer

2. in 3.

1. 3. 2023 –
3. 3. 2023

CŠOD
Prvine

Naravoslovna šola
v naravi

Karolina Hostnik Amon,
Liljana Cerar

8.

27. 3. 2023 –
31. 3. 2023

CŠOD
Breženka

Naravoslovna šola s
tematskim tednom: Ob
robu morja

Milena Grobelšek,
Mojca Rajh

Sedmošolci pred odhodom na smučišče v zimski šoli v naravi.
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9. INTERDISCIPLINARNI EKSKURZIJI
RAZRED

ČAS

VSEBINA

4.–6.

maj 2023

Maribor

7.–9.

junij 2023

Bled in Blejski otok

NOSILKA

Urška Žnideršič Golež,
razredničarke
Lidija Kotnik Klaužer,
razredničarke

Interdisciplinarna ekskurzija na Avstrijsko Koroško z ogledom knežjega kamna, kjer je potekalo ustoličevanju
koroških vojvod na Gosposvetskem polju.
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10. IZBIRNI PREDMETI
10.1 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Obvezne izbirne predmete si učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu po svojih zanimanjih in
željah. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s
tem soglašajo njegovi starši. Izbrani predmeti so obvezni del urnika za aktualno šolsko
leto.
V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci obiskovali naslednje obvezne izbirne predmete:
-

Ansambelska igra (ANI),
Likovno snovanje 1, 2, 3 (LS1,
LS2, LS3),
Nemščina 2 (NI2),
Poskusi v kemiji (POK),
Robotika v tehniki (RVT),

-

Šolsko novinarstvo (ŠON),
Šport za zdravje (ŠZZ),
Turistična vzgoja (TVZ),
Življenje človeka na Zemlji
(ŽČZ).

10.2 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9.
razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur
tedensko. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov
tedensko. Izbira lahko med predmeti drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva,
športa ter tehnike.
V šolskem letu 2022/2023 se bo za učence 1. razreda izvajal pouk angleščine (N1A) kot
neobvezni izbirni predmet, za učence 4., 5. in 6. razreda pa pouk športa (NŠP) in
računalništva (NRA).

11. DIFERENCIACIJA PRI POUKU
Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in pri
drugih oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v oddelku oziroma učni skupini
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. Od 4. do 7. razreda se pri slovenščini,
matematiki in angleščini lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem
predmetom, organizira v manjših učnih skupinah.
V šolskem letu 2022/2023 bomo diferenciacijo z delitvijo učencev v manjše učne skupine
izvajali v 7. razredu pri matematiki, slovenščini in angleščini v obsegu 1/4 ur pouka.
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12. RAZŠIRJENI PROGRAM
12.1 JUTRANJE VARSTVO
V šolskem letu 2022/2023 bo šola organizirala skupino jutranjega varstva za učence 1.
razreda. Jutranje varstvo poteka od 6.20 do 7.50. Ker število učencev 1. razreda v
jutranjem varstvu ne bo presegalo normativa, se skupini jutranjega varstva pridružijo
učenci vozači od 2. in 3. razreda.
12.2 VARSTVO VOZAČEV
Zjutraj so učenci od 4. do 9. razreda vključeni v varstvo vozačev od 6.50 do 7.50, ki poteka
v matičnih učilnicah. V času varstva vozačev je vedno prisoten strokovni delavec, ki skrbi
za nadzor nad učenci. Učenci lahko v času čakanja na pouk oziroma po pouku pišejo
domače naloge, igrajo družabne igre, berejo, odidejo v knjižnico in izvajajo sprostitvene
dejavnosti. Popoldansko varstvo vozačev je organizirano za učence od 6. do 9. razreda in
poteka od konca pouka do odhoda avtobusov.
12.3 PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po
pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.
V šolskem letu 2022/2023 bomo podaljšano bivanje izvajali od 11.25 do 15.50.
Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vključuje samostojno učenje, sprostitvene
dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa in prehrano. V času podaljšanega bivanja se
učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih,
športnih, umetniških in drugih dejavnostih šole. V času podaljšanega bivanja so učencem
na voljo razne interesne dejavnosti.
12.4 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami
ter različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na
tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v
septembru. Dodatni pouk se izvaja pri pouku slovenščine in matematike. Učenci ga
obiskujejo prostovoljno. V okviru dodatnega pouka se učenci pripravljajo tudi na
tekmovanja, natečaje in poglabljajo znanje.
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč
učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo
temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.
Dopolnilni pouk se izvaja pri matematiki, slovenščini in angleščini. Učenci ga obiskujejo
prostovoljno.
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13. INTERESNE DEJAVNOSTI
Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki
jih določi z letnim delovnim načrtom.
INTERESNA DEJAVNOST

DAN IN ČAS

MENTORICA / MENTOR

Ustvarjalni krožek, 1.–3. r.
Matematični krožek, 2.–5. r.
Pravljični krožek, 1.–2. r.
Bralne urice, 3. r.
Prometni krožek, 5. r.

četrtek, 7. šolska ura
ponedeljek, 6. šolska ura
torek, 7. šolska ura
torek, 7. šolska ura
sreda, 7. šolska ura

Urška Drobne
Polona Čepin
Lučka Palir
Lučka Palir
Urška Drobne

Angleški krožek, 1.–3. r.
Dramski krožek
Vesela šola
Računalniški krožek, 3. r.
Folklorni krožek
Športne dejavnosti –
atletika, 5.–9. r.
Planinski krožek
Osnovna motorika, 1.–3. r.
Motorika z žogo, 4.–6. r.
Otroški pevski zbor
Mladinski pevski zbor

petek, 6. šolska ura
sreda, 7. šolska ura
četrtek, pred poukom
sreda, 6. šolska ura
četrtek, 7. šolska ura
ponedeljek, 8. šolska ura

Liljana Cerar
Nives Kostevc Arzenšek
Nives Kostevc Arzenšek
Karolina Hostnik Amon
Karolina Hostnik Amon
Ivan Kukovič
Ivan Kukovič
Ivan Kukovič
Ivan Kukovič
Matej Romih
Matej Romih

Naravoslovni krožek, 8.–9. r.
Likovne delavnice, 1.–9. r.
Likovni krožek, 1.–3. r.
Likovni krožek, 4.–6. r.
Bralna značka 6.–9. r.
Družboslovni krožek
Angleški krožek, 4., 5.r.
Angleški krožek, 7.–9.r.

po dogovoru
ponedeljek, 7. šolska ura
ponedeljek, 6. šolska ura
torek, četrtek, 6. šolska ura
ponedeljek, torek, četrtek,
pred poukom,
četrtek, 7. šolska ura
ponedeljek, 7. šolska ura
četrtek, 16.00 – 18.00
torek, 7. šolska ura
petek, 7. šolska ura
po dogovoru
sreda, pred poukom
petek, 6. šolska ura
petek, 7. šolska ura

Tehnični krožek, 4.–6.

torek, 7. šolska ura

Milojka Drobne
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Milojka Drobne
Milojka Drobne
Milojka Drobne
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14. TEKMOVANJA V ZNANJU
V šolskem letu 2022/2023 se bodo učenci lahko udeleževali tekmovanj s posameznih
predmetnih področij, kjer bodo lahko pokazali svoje znanje, spretnosti in veščine.
Sodelovali bodo lahko na tekmovanjih iz znanja in tekmovanjih v okviru interesnih
dejavnosti.
Tekmovanja v znanju so naslednja:
TEKMOVANJE
Slovenščina – Cankarjevo priznanje

RAZRED
1.–5.
6. in 7.
8. in 9.
8. in 9.
1.–5.
6.–9.
8. in 9.
8. in 9.
8. in 9.
6.–9.
8. in 9.

Angleščina
Matematika
Fizika
Kemija – Preglovo priznanje
Zgodovina
Geografija
Biologija – Proteusovo priznanje

MENTORICA
razredničarke 1.–5. r.,
Gordana Salobir,
Klavdija Namurš
Urška Žnideršič Golež
razredničarke 1.–5. r.,
Milena Grobelšek
Milena Grobelšek
Mateja Koprivc Polutnik
Lidija Kotnik Klaužer
Lidija Kotnik Klaužer
Mojca Rajh

Tekmovanja v okviru interesnih dejavnosti so naslednja:
TEKMOVANJE
Bralna značka

RAZRED
1.–9.

Angleška bralna značka

4.–9.

MENTORICA
razredničarke 1.–5. r., knjižničarka,
Klavdija Namurš
Urška Žnideršič Golež

Nemška bralna značka
Logična pošast
Vesela šola
Logika
Ekokviz

8.
2.–5.
4.–9.
6.–9.
6.–8.

Sanja Centrih
Polona Čepin
Nives Kostevc Arzenšek
Milena Grobelšek
Mojca Rajh

Druga tekmovanja: revija otroških in mladinskih pevskih zborov, tekmovanje v robotiki,
likovna kolonija in natečaji, tekmovanje za zdrave zobe, literarni natečaji, športna
tekmovanja (kros, nogomet, golf, atletika), revija folklornih skupin.
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14 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH
V šolskem letu 2021/2022 so bili učenci zelo uspešni na tekmovanj s posameznih
predmetnih področij in tekmovanjih v okviru interesnih dejavnosti.
14.1. DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH V ZNANJU
SLOVENŠČINA
Cankarjevo priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine, Mehurčki
so prejeli: Manja Bevc in Zala Klaužer iz 1. razreda; Zoja Klaužer, Manja Potočnik in Sara
Zalokar iz 2. razreda in Tina Romih iz 3. razreda.
Bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine so prejeli: Tadej
Romih iz 4. razreda; Neža Ploštajner in Alja Zidar iz 5. razreda; Leja Kozole, Janja Kozmus,
Lara Potecin in Lana Reberšak iz 6. razreda; Manca Senica, Sara Polšak, Jona Čepin in Aljaž
Čepin iz 7. razreda ter Klara Šergon iz 9. razreda.
Srebrno Cankarjevo priznanje na regijskem tekmovanju iz slovenščine je prejela Klara
Šergon iz 9. razreda.
MATEMATIKA
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru so prejeli: Manja
Bevc, David Gračnar, Zala Klaužer iz 1. razreda; Luka Gajšek, Manja Potočnik in Eva Rešek
iz 2. razreda; Jakob Šergon, Aleksej Zidar in Anuša Planko Kunaj iz 3. razreda; Tadej Romih
in Goran Koprivc iz 4. razreda;
Oskar Polšak in Neža Ploštajner iz 5. razreda; Janja Kozmus, Domen Kolar, Naja Ivanc,
Nadja Koprivc in Lana Reberšak iz 6. razreda; Sara Polšak in Manca Senica iz 7. razreda in
Klara Šergon iz 9. razreda.
Bronasto priznanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike je prejela Sara
Polšak iz 7. r..
ANGLEŠČINA
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezika sta prejela Sven
Reberšak iz 8. r. in Kaja Kolar iz 9. razreda.
ZGODOVINA
Bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine je prejela Klara
Šergon iz 9. razreda.
GEOGRAFIJA
Bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju v znanju geografije so prejeli:
Jona Čepin in Sara Polšak iz 7. razreda ter Klara Šergon iz 9. razreda.
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BIOLOGIJA
Bronasto Proteusovo priznanje iz znanja biologije na šolskem tekmovanju je prejela
Klara Šergon iz 9. razreda.
Zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije na državnem tekmovanju je prejela Klara
Šergon iz 9. razreda.
KEMIJA
Priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz kemije je prejela Kaja Kolar iz 9.
razreda.
Bronasto Preglovo priznanje za dosežen rezultat na regijskem tekmovanju iz znanja
kemije sta prejeli Lea Amon in Kaja Kolar iz 9. razreda.
FIZIKA
Priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju v znanju fizike sta prejeli Tia Pušnik iz 8.
razreda in Lea Amon iz 9. razreda.
Bronasto priznanje na regijskem tekmovanju v znanju fizike je prejela Lea Amon iz 9.
razreda.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju fizike je prejela Lea Amon iz 9.
razreda.

14.2 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH V INTERESNIH DEJAVNOSTI
LOGIČNA POŠAST
Bronasto priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju sta prejela Niko Antolin in Iris
Recko iz 2. razreda.
Biserno priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju so prejeli Luka Gajšek,
Eva
Rešek, Nika Romih in Sara Zalokar iz 2. razreda.
Srebrno priznanje za dosežek na državnem tekmovanju je prejela Sara Zalokar iz 2.
razreda.
LOGIKA
Priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju v znanju logike so prejeli: Janja Kozmus in Lana
Reberšak iz 6. razreda; Sara Polšak, Manca Senica, Aljaž Čepin, Doroteja Šergon in Jona
Čepin iz 7. razreda; Tia Pušnik iz 8. razreda; Kaja Kolar, Lea Amon in Klara Šergon iz 9.
razreda.
Bronasto priznanje v znanju logike na regijskem tekmovanju je prejela Kaja Kolar iz 9.
razreda.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju logike je prejela Sara Polšak iz 7.
razreda.
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VESELA ŠOLA
Bronasto priznanje iz Vesele šole so prejeli: Tadej Romih in Gal Kolar iz 4. razreda; Neža
Ploštajner, Alja Zidar iz 5. razreda, Leja Kozole, Nadja Koprivc, Janja Kozmus iz 6. razreda;
Sara Polšak, Manca Senica, Jona Čepin iz 7. razreda; Klara Šergon iz 9. razreda.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju so prejeli: Tadej Romih iz 4. razreda; Naja
Ivanc in Leja Kozole iz 6. razreda; Sara Polšak iz 7. razreda in
Klara Šergon iz 9. razreda.
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
Srebrno priznanje za uspeh na bralnem tekmovanju EPI Reading Badge so prejeli: Andraž
Pintar, Neža Ploštajner, Oskar Polšak in Alja Zidar iz 5. razreda;
Naja Ivanc, Nika Ivič, Janja Kozmus in Leja Kozole iz 6. razreda ter Manca Senica iz 7.
razreda.
ZLATI BRALCI
Priznanje za devetletno osvojeno bralno značko so prejele učenke 9. razreda:
Lea Amon, Jerneja Brilej, Kaja Kolar, Špela Smole in Klara Šergon.

Zlate bralke z gostom Slavkom Preglom za Noč branja.
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Na medobčinskem atletskem tekmovanju za mali in veliki atletski pokal so učenci naše
šole osvojili tretje mesto v suvanju krogle v kategoriji starejših učencev, drugo mesto v
kategoriji teka 600 m za mlajše učenke, prvo mesto v kategoriji teka na 1000 m za starejše
učenke in prvo mesto v kategoriji teka na 600 m za mlajše učence.
Na regijskem prvenstvu v Celju je Matevž Novak iz 7. razreda v kategoriji teka na 600 m
zasedel četrto mesto in se uvrstil na državno prvenstvo. V finalu državnega prvenstva je
zasedel trinajsto mesto.
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14.3 DOSEŽKI UČENCEV NA ŠOLSKEM, REGIJSKEM IN DRŽAVNEM NIVOJU
Učenci so na tekmovanjih izkazali znanje in bili uspešni na šolskem, regijskem in državnem
nivoju.
TEKMOVANJE
Slovenščina
Cankarjevo
priznanje
Slovenščina –
Mehurčki
Matematika

–

RAZRED

MENTORICA

ŠOL.

REG.

DRŽ.

1.–5.
6.–9.

razredničarke 4. in 5. r.,
K. Namurš

12 - bron

1 - srebro

–

1.–3.

razredničarke 1.–3. r.,

6 - bron

–

–

1.–5.

razredničarke 1.–5. r.,

13

–

–

6.–9.

M. Grobelšek

8

1 - bron

Angleščina

7.– 9.

U. Žnideršič Golež

2 - bron

–

–

Zgodovina

8. in 9.

L. Kotnik Klaužer

1 - bron

–

–

Geografija

6.–9.

L. Kotnik Klaužer

3 - bron

–

–

Biologija –
Proteusovo
priznanje
Kemija –
Preglovo priznanje

8. in 9.

M. Koprivc Polutnik

1 - bron

/

1 - zlato

8. in 9.

M. Koprivc Polutnik

2

2 - bron

–

Fizika

8. in 9.

M. Grobelšek

2

1 - bron

1 - srebro

Logika

6.–9.

Milena Grobelšek

11

1 - bron

1 - srebro

Logična pošast

1. in 2.

Polona Čepin

/

1 - srebro

Vesela šola

4.–9.

Nives Kostevc Arzenšek

2 - bron
4biserna
11 - bron

/

5 - srebro

5.–9.

U. Žnideršič Golež

9 - srebro

–

–

Angleška
značka

bralna
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15. PROJEKTI
15.1 MEDNARODNI PROGRAM EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Program Ekošola kot način življenja je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske
vzgoje in izobraževanja, v katerem bo OŠ Lesično sodelovala že 26. leto. OŠ Lesično je vanj
vstopila 22. aprila 1997 s podpisom ekolistine, s ciljem, da bi otroke in mladostnike
vzgajali tako, da jim skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Program je metodološko in mednarodno primerljiv z medpredmetnim povezovanjem
znanja za življenje. Namenjen je spodbujanju in večanju ozaveščenosti o odgovornem
odnosu do okolja, narave in bivanja nasploh.
V sklopu programa bomo skozi celo leto uresničevali cilje s projekti so Šolska VRTilnica,
Altermed, Ekobranje za ekoživljenje, Voda – naše bogastvo, Ne zavrzi oblek – ohrani
planet in Odpadkom dajemo novo življenje.
Da bomo zastavljene cilje čim bolje povezali in jim sledili, smo za šolsko leto 2022/2023
izbrali temo ekoprojekta Uporabiti večkratno je enkratno.
Koordinatorica programa Ekošola kot način življenja je Mojca Rajh.

15.2 PROJEKT Selfie DSA
V šolskem letu 2021/22 se je OŠ Lesično vključila v projekt Selfie DSA (Digital Schools
Academy), ki ga koordinira Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
Projekt je nastal na podlagi sodelovanja konzorcija v obstoječem EU projektu, The SELFIE
– Digital Schools Awards Pilot, ki raziskuje, kako lahko šole v Sloveniji, Srbiji, Litvi in na
Irskem uporabljajo rezultate samorefleksije šol za izboljšanje trajnostne prakse
digitalnega izobraževanja.
SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative
Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem
uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je orodje, zasnovano za pomoč šolam pri
vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja.
Orodje anonimno zbira stališča učencev, učiteljev in predstavnikov vodstva šole glede
uporabe tehnologije na šolah.
Projekt bo zajemal in delil prakse digitalnega izobraževanja v sklopu vodenja,
infrastrukture in opreme, stalnega strokovnega razvoja, poučevanja in učenja,
ocenjevanja ter učenčevih digitalnih kompetenc. Prednost bo dajal poučevanju na
področju STEAM in praksam učenja in poučevanja na daljavo.
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Sodelovanje v projektu nam bo omogočilo, da pridobimo potrebna znanja in informacije
o tem, kako izboljšati digitalne kompetence in izobraževanje na šoli ter pridobimo
»Priznanje digitalna šola«.
Koordinatorica projekta je Lidija Kotnik Klaužer.

15.3 PROJEKT ERASMUS+ KA2
S šolskim letom 2021/2022 smo zaključili s projektom INcluded in NAture. OŠ Lesično
želi dvigniti kakovost izobraževanja in usposabljanja, krepiti socialno kohezijo in
omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, da z vključenostjo pridobijo
življenjske izkušnje na različnih področjih.
V šolskem letu 2022/2023 bomo s partnerskimi šolami sodelovali v projektu z naslovom
Decreasing the risk factors of obesity in children resulted from overdose of technology use.
Z mednarodnim sodelovanjem bomo omogočili pretok znanja, izkušenj in dobrih praks
med izobraževalnimi institucijami in širše ter povezovanje z različnimi deležniki. V
dvoletni projekt (čakamo še na uradne rezultate s strani Nacionalne agencije) bodo
vključene naslednje države: Bolgarija (koordinatorska šola), Slovenija, Italija in Turčija.
Tim, ki bo na naši šoli skupaj z ravnateljico skrbel za organizacijo, izvedbo aktivnosti in
vodenje dokumentacije, bo sestavil 7-dnevni program dela za čas, ko bo naša šola
gostiteljica in uredil potrebno dokumentacijo posredovano s strani koordinatorske šole in
Nacionalne agencije.
Vsak mednarodni projekt, v katerega je vključenih več držav (šol) terja ogromno znanja,
prostega časa, dobrega sodelovanja, hitrega reagiranja ipd. Zaposleni na OŠ Lesično
želimo, da bi naši učenci usvojili aktivno znanje jezikov, višjo digitalno usposobljenost,
boljše razumevanje raznolikosti, višjo raven spretnosti, bili aktivnejši v družbi, imeli boljše
kompetence pri iskanju služb in imeli več priložnosti za poklicni razvoj.
Koordinatorica projekta je Liljana Cerar.

Gostovanje partnerjev Erasmus + projekta iz Slovaške in Palme de Mallorce.
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16. DRUGE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022–2023
-

Projekt EVROPSKA VAS deluje z namenom spoznavanja in razumevanja
evropskega družbenega, socialnega in kulturno-zgodovinskega okolja ter
spodbujanje medkulturnega sodelovanja, hkrati pa zavedanje lastne kulturne
identitete. S projektom želimo spodbujati tudi zanimanje za spoznavanje drugih
narodov in držav Evropske unije.

Predsednik države, Borut Pahor, je na glavnem trgu v Celju obiskal našo stojnico in z učenci delil
misli o Evropi, mladih in naši prihodnosti.

-

-

-

-

PIŠEM ZA PRAVICE je globalna akcija Amnesty International, kjer učenci pišejo
za pravice ljudi, ki se jim godi krivica zaradi njihove barve kože, spola ali kakšne
druge okoliščine in zahtevajo, da se to kršenje nemudoma preneha.
Projekt KROKUS je projekt saditve čebulic rumenih žefranov z namenom, da bi
se spominjali vseh otrok, ki so umrli v holokavstu.
POZDRAV PTIC MIRU je projekt s ciljem, da želimo ozavestiti pomen miru v
svetu.
TEDEN PISANJA Z ROKO je projekt z namenom, da ozavestimo mlajše in starejše
o pomenu pisanja z roko, ga spodbudimo in poudarimo pomen razvoja
individualnosti in razvoja fine motorike pri mlajših in starejših ter izrazimo
spoštovanje in naklonjenost, saj je pisanje z roko bolj osebno.
BERIMO SKUPAJ je šolski projekt, s katerim spodbujamo branje.
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC, NACIONALNI MESEC SKUPNEGA
BRANJA in NAŠA MALA KNJIŽNICA z namenom promocije branje in poudarja
pomembnosti šolskih knjižnic.
Včlanitev tretješolcev med MLADE ČLANE RDEČEGA KRIŽA z namenom
spodbujati mlade k strpnosti, tolerantnosti in priznavanju različnosti.
eTWINING z namenom krepitve komunikacije v tujem jeziku in vzpostavitve
neformalnega sodelovanja med evropskimi šolami.
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DAN JEZIKOV, ko na šoli praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in
spodbujamo učenje jezikov.
Projekt SLOfit je nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja
otrok in mladine ter športnovzgojnega kartona (ŠVK).
Raziskava MOBAK proučuje gibalne spretnosti otrok 1. in 2. razreda osnovne
šole.
Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja je raziskovalni projekt z
namenom, da pri učencih pripomoremo k oblikovanju pozitivne vrstniške
kulture, gradnji pozitivne razredne klime in pozitivnega odnosa do šolskega dela
in tako prispevamo k zmanjšanju medvrstniškega nasilja v razredu.

Izvajali bomo tudi nekatere druge dejavnosti:

športni program Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda,

športni program Krpan za učence 4. in 5. razreda,

smučarski tečaj za učence 1. razreda,

plavalni tečaj za učence 1. in 3. razreda,

kiparska kolonija Lesko 2022,

dejavnosti, namenjene preprečevanju različnih zasvojenosti,

otroški šolski parlament,

sodelovanje z lokalno skupnostjo (proslave, prireditve),

sodelovanje na natečajih v okviru Kozjanskega parka,

kolesarski izpit,

ritmična gimnastika,

plesne dejavnosti.

17. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba je namenjena delu z učenci, učitelji in s starši. Z bodočimi učenci
se šolska svetovalna delavka sreča že ob vpisu v šolo. Nato jih spremlja skozi celo osnovno
šolo, jim pomaga pri učnih in drugih težavah, rešuje njihove probleme, jim ob koncu
osnovnega šolanja svetuje in jih usmerja v nadaljnje šolanje. Svetuje staršem in skupaj z
razredničarkami in ravnateljico obravnava nastale probleme. Sodeluje z vodstvom šole,
učitelji in zunanjimi institucijami.
Učenci, ki potrebujejo nasvet, pomoč ali samo razgovor, si želijo informacij, odgovorov na
različna vprašanja in potrebujejo nekoga, ki jim bo prisluhnil, se lahko oglasijo pri šolski
svetovalni delavki, Vidi Zajko Kovačič, vsak delavnik v dopoldanskem času. Starši se lahko
oglasijo po predhodnem dogovoru.
Na šoli imamo tudi mobilno specialno pomoč, ki jo izvaja specialna pedagoginja.
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Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. V ta program se lahko, po Pravilniku o
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o
kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami, usmerijo: slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne
funkcije; gluhi in naglušni otroci; otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; gibalno ovirani
otroci; dolgotrajno bolni otroci; otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; otroci z avtističnimi motnjami.
Šolska svetovalna delavka je izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s čustveno
vedenjskimi težavami, z govorno jezikovnimi težavami in avtističnimi motnjami.
Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku,
težko dosegajo standarde znanja. Učitelji tem učencem prilagodijo metode in oblike dela
pri pouku, jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in individualno ter skupinsko učno
pomoč.
Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali
izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti in/ali v športu. V osnovni
šoli sledimo Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki
ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje februarja 1999. Odkrivanje
nadarjenih učencev vključuje tri stopnje: evidentiranje učencev, ki bi lahko bili
nadarjeni; identifikacija nadarjenih učencev; seznanitev in mnenje staršev.

18. ŠOLSKA KNJIŽNICA
Je informacijsko in kulturno središče šole. Uporabniki so vsi učenci in delavci šole. V
knjižnici imamo 7.000 knjižnih enot. Naročeni smo na 42 revij in časopisov. Imamo bogato
zbirko računalniških izobraževalnih programov. V knjižnici lahko učenci v miru pripravljajo
referate in naloge, se učijo in na različne načine pridejo do informacij tudi s pomočjo
interneta.
Učenci si lahko hkrati izposodijo 3 knjige za 14 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 14 dni.
Knjige si lahko izposojajo vsak dan.
V tem šolskem letu bomo nadaljevali postopen prehod na enoten nacionalni knjižnični
informacijski sistem COBISS (Kooperativni Online Bibliografski Sistem in Servis).
V knjižnici vas pričakuje Lučka Palir.
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19. UČBENIŠKI SKLAD
Šola izposoja učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga zakonsko
nadzira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Tudi v šolskem letu 2022/2023
ministrstvo zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učenke
in učence osnovne šole od prvega do vključno devetega razreda osnovne šole. Ob izteku
šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Uporabnik sklada je dolžan plačati
odškodnino, če ob koncu leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Učenci
1. VIO dobijo učna gradiva in delovne zvezke v šoli in jih financira Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.
Skrbnica učbeniškega sklada je Lučka Palir.
20. ŠOLSKA PREHRANA
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok
posebno skrb. Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence,
ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola organizira tudi zajtrk in kosilo. Zaželeno
je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.
PRIJAVA IN ODJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, o
pravilih šolske prehrane, o njihovih obveznostih, o subvencioniranju malice in kosila za
učence. Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano. Starši prijavijo učenca na
šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadar koli
med šolskim letom. Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli prekličejo.
Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri šolski
svetovalni delavki ali v tajništvu šole.
ODJAVA IN PRIJAVA DNEVNEGA OBROKA
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni
obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi vsaj en dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru,
če učenec zaradi bolezni oziroma drugih okoliščin ne more pravočasno odjaviti obroka,
ima pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.
V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka,
vključno s subvencijo.
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok preko učenca ali javijo po telefonu ali
elektronski pošti kuharici, razredničarki ali tajnici.
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SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS – C) staršem omogoča uveljavljanje
subvencionirane malice in kosila iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v
veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
ČAS PREHRANE
Zajtrk je ob 7.00. Učenci imajo malico v času od 9.25 do 9.45. Čas kosila je med 12.30 in
13.15.
Pravila šolske prehrane OŠ Lesično so staršem dostopna na spletni strani šole.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do 10. v mesecu. Jedilnik za tekoči mesec je
obešen na oglasni deski in objavljen na spletni strani šole.
Vodja šolske prehrane je Mojca Rajh.

21. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 5. in 8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi v
Zdravstveni postaji Podčetrtek, za učence 1., 3. in 8. razreda je organizirano cepljenje.
Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob.
V sodelovanju z JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah izvajamo preventivno izobraževanje
in dejavnosti s področja zdravstvene vzgoje za posamezne starostne stopnje. Dejavnosti
vodita Magda Sep, dipl. med. sestra in Peter Černezel, diplomirani zdravstvenik.

22. VARNA POT V ŠOLO IN PREVOZ
Šola organizira prevoz v šolo in domov za učence, ki so oddaljeni od šole 4 ali več
kilometrov; za učence, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena ter za učence prvega
razreda ne glede na oddaljenost od šole.
Otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti v skladu s prometno-varnostnim načrtom,
ki si ga lahko ogledate na oglasni deski pri vhodu v šolo.
Prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno rumeno rutico in kresničko skozi celo šolsko
leto. Staršem svetujemo, da otroke stare do 7 let, spremljajo v šolo sami, spremljevalci
pa so lahko tudi otroci, starejši od 10 let.
Starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter upoštevanje prometnih predpisov ter naj
ne uporabljajo mobilnega telefona v prometu, saj zmanjšuje njihovo zbranost na promet.
Otroci hodijo po pločniku ali če ni pločnika, ob levem robu cestišča, da opazijo nasproti
vozeča vozila. Cesto prečkajo samo na označenem prehodu za pešce. Pri kolesarjenju
morajo imeti otroci obvezno kolesarsko čelado.
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Otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, zato poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in
skrbni do drugih udeležencev v prometu.
Učenci vozači se vozijo v šolo z organiziranim šolskim prevozom ali avtobusi na rednih
progah. Učenci se v šolo in domov vozijo s šolskim minibusom in pogodbenim prevozom.
Šolski okoliš je zelo razkropljen. Večina učencev je vozačev. Učenci prihajajo iz območij
krajevnih skupnosti Lesično in Zagorje v Občini Kozje ter iz drugih šolskih okolišev. Starši
ali pooblaščene osebe prvošolce zjutraj pospremijo do avtobusa, prav tako jih pričakajo
na postaji, ko pripelje avtobus iz šole. Vozni red je objavljen v šoli na oglasni deski in
spletni strani.
23. VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot, ob
upoštevanju potreb in interesov učencev. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in
oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje
vzgojnega načrta.
Na naši šoli smo v šolskem letu 2010/2011 skupaj z učenci, starši in učitelji oblikovali
Vzgojni načrt OŠ Lesično, ki je temelj za dobro sodelovanje med učenci, starši in
zaposlenimi delavci šole. Izbrane vrednote so del naše vizije šole, predstavljajo pa tudi
izhodišče vzgojnemu delovanju naše šole. Vrednote, ki smo jih učenke in učenci, starši in
zaposleni na naši šoli izbrali kot najpomembnejše, so: spoštovanje, znanje, poštenost,
odgovornost, strpnost, razumevanje, varnost, skrb za okolje in ustvarjalnost.
V tem šolskem letu bo poudarek na cenjenju majhnih dejanj in poglabljanju vrednot:
spoštovanje in odgovornost.
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in
odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja,
določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje
odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.
Vzgojni načrt Osnovne šole Lesično, v katerega so vključena Pravila šolskega reda in Hišni
red, je vsem dostopen na spletni strani šole. Potrdi ga svet zavoda konec septembra
vsako šolsko leto.
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Pravice učenke/učenca so:
da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje;
da šola zagotavlja varno in spodbudno okolje;
da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot
in posebnosti različnih kultur;
da šola zagotavlja enakopravno obravnavanje glede na spol, raso, etično pripadnost,
veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine;
da šola zagotovi varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
da delavci šole spoštujejo njeno/njegovo osebnost in individualnost ter človeško
dostojanstvo in pravico do zasebnosti;
da ji/mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet;
da se pri pouku upošteva razvojne značilnosti, predznanje, radovednost in
individualne posebnosti;
da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in
strok;
da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;
da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če jo potrebuje;
da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij,
interesnih dejavnosti in prireditev šole;
da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole;
da se vključuje v delo oddelčne skupnosti, skupnosti učencev šole in šolskega
parlamenta;
da sodeluje pri ocenjevanju;
da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Dolžnosti učenke/učenca so:
da spoštuje pravila obnašanja;
da izpolnjuje šolske obveznosti;
da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole;
da izpolni osnovnošolsko obveznost;
da redno in točno obiskuje pouk in druge dejavnosti;
da drugih učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;
da skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev
in delavcev šole;
da spoštuje pravila šolskega reda in hišni red Osnovne šole Lesično;
da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino drugih učencev in
delavcev šole;
da se spoštljivo vede do drugih učencev in zaposlenih na šoli;
da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice;
da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
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Pravila obnašanja in ravnanja učenke/učenca:
V šolo prihaja pravočasno, pripravljen na pouk. Če zamudi pouk, se opraviči.
Pozdravlja odrasle, zaposlene ter vrstnike na šoli in se do njih vede prijazno ter
spoštljivo.
Med poukom, v šolskih in zunajšolskih dejavnostih upošteva navodila učiteljev
predmeta oziroma mentorja.
Če stori napako, jo prizna, se opraviči in poskuša popraviti napako.
V šoli je obut v šolske copate.
V šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti
drugih učencev ter delavcev šole.
Skrbi za čistočo in urejenost učilnic, šole in šolske okolice ter dosledno upošteva
pravila ekošole.
Hrano uživa le v jedilnici, v času, ki je za to predviden. Med malico in kosilom se vede
kulturno.
Težave in konflikte vedno rešuje s pogovorom, brez uporabe nasilja.
Skrbno in odgovorno ravna s svojo lastnino, lastnino šole in lastnino drugih učencev
ter zaposlenih.
V času pouka lahko šolo zapusti le v izjemnih primerih in vedno z dovoljenjem učitelja
predmeta oziroma razrednika.
V šoli in okolici ne sme kaditi, posedovati in uživati alkohola ter drugih psihoaktivnih
sredstev.
V šolo ne sme prinašati pirotehničnih sredstev ter jih prodajati in uporabljati v šolski
stavbi in njeni okolici.
V šoli (med poukom, odmori, v garderobah, na straniščih, na športnih,
naravoslovnih, tehniških in kulturnih dnevih, ekskurzijah v okviru pouka, pri izbirnih
predmetih, interesnih dejavnostih in v podaljšanem bivanju) ne sme uporabljati
prenosnih telefonov, predvajalnikov glasbe in elektronskih iger.
Upošteva pravila za ravnanje in obnašanje v posameznih učilnicah, jedilnici, na
hodnikih, šolskih igriščih, šolskem avtobusu in minibusu.
Izboljšujmo medsebojne odnose z besedami:
PROSIM,

IZVOLI,

HVALA,

OPROSTI,

DOBRO JUTRO,

DOBER DAN,

DOBER VEČER,

POZDRAVLJENI,

NASVIDENJE,

LAHKO NOČ,

KAJTI OLIKA JE V ŽIVLJENJU ODLIKA!
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VIZIJA ŠOLE

»V Osnovni šoli Lesično se dobro počutimo, smo ustvarjalni in odprti za različna mnenja,
med nami vladata strpnost in spoštovanje, prizadevamo si za napredek vsakega
posameznika, da lahko skozi vzgojno-izobraževalni proces maksimalno napreduje.«
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BELEŽKA

MOJE INTERESNE DEJAVNOSTI

IME IN PRIIMEK

DAN

TELEFONSKA
ŠTEVILKA

URA

ELEKTRONSKI NASLOV

Zbrala, uredila in računalniško oblikovala
Mateja Koprivc Polutnik
Jezikovno pregledala
Gordana Salobir
Tisk
ARTPRO, Ljubljana
Lesično, avgust 2022
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