OSNOVNA ŠOLA VITANJE
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje
telefon: 03 757 37 70 telefax: 03 757 37 75
E-mail: osvitanje@guest.arnes.si
Splet: www.vitanje.org

POROČILO
OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2021/2022

Ravnateljica: mag. Tilka Jakob
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9. A
Skupaj

Od tega izobraževanje na domu - dva učenca (3. in 9. razred).

78

68

220

OPB

Izbirni predmeti
Izbirni predmet
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Likovno snovanje II
Matematična delavnica 7
Matematična delavnica 8
Matematična delavnica 9
Računalniško omrežje
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Okoljska vzgoja 2
Skupaj

Število
učencev
5
5
13
10
14
23
18
10
13
13
14
138

1. razred

15 učencev

2. razred

25 učencev

3. razred

11 učencev

4. razred

3 učencev

5. razred

0 učencev

Skupaj

54 učencev

Število skupin

Število ur na teden

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Neobvezni izbirni predmeti
Drugi tuj jezik - nemščina 4. r.
Drugi tuj jezik – nemščina 5. r.
Drugi tuj jezik – nemščina 6. r.
Tuj jezik v 1. r. - angleščina
Računalništvo – 4., 5., 6. r

Število učencev
31

Število ur na teden
2
2

21
13

2
1

Šport – 4., 5., 6. r.

12

1

Vsebina

Nosilec

Rok

Spremljanje izvajanje pouka po PUN,
spremljanje uvajanja elementov
formativnega spremljanja pouka,
spremljanje vključevanja osem krogov
odličnosti
Spremljanje preverjanja in ocenjevanja
znanja

Ravnateljica

Vse šolsko leto, na tri
mesece

Ravnateljica, svetovalna
delavka, razredniki

Ob koncu ocenjev.
obdobjih

Spremljanje devetletke po triadah in
medpredmetno povezovanje pri pouku;
uvajanje medsebojnih hospitacij

Ravnateljica, svetovalna
delavka, vodje aktivov, učitelji

Vse šolsko leto

Okrepljeno spremljanje in evalvacija dela na Ravnateljica, vsi učitelji
področju bralne pismenosti, bralne strategije

Vse šolsko leto

Učne skupine, izbirni predmeti

Učiteljice SLO, MAT, TJA in
učiteljii zbirnih predmetov

Vse šolsko leto

Delo z nadarjenimi učenci

Svetovalna delavka

Vse šolsko leto

Priprava učiteljskega zbora za NPZ v 6. in 9. Ravnateljica, svetovalna
razredu
delavka
Projekt “Zdrava šola”; Shema sadja
Rosana Buh

Vse šolsko leto
Vse šolsko leto

Projekt “Trajnostna mobilnost”

Božo Zidanšek

Vse šolsko leto

Projekt - “Peš – bus”

Robert Pritržnik

Projekt “Ljubezen gre skozi želodec - Dober
tek”

Mojca Koban Dobnik

september 2021 in
oktober
oktober 2021, april
2022

Interni projekt - Semena prihodnosti
(5. razred)

Rosana Buh

Vse šolsko leto

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – S
Jasmina Vidmar
formativnim spremljanjem do učinkovitih
učnih okolij: Dva elementa – nameni učenja
in kriteriji uspešnosti
Izvajanje vzgojnega načrta šole
Ravnateljica, razredniki,
svetovalna delavka

Vse šolsko leto, vsi
učitelji (dva elementa
FS)

Uporaba sodobnih učnih metod in oblik pri
načrtovanju in izvajanju pouka; IKT;
Spremljanje uporabe eAsistenta, vodenje
EDČ

Vsi učitelji,

Vse šolsko leto

Spremljanje dela učencev s posebnimi
potrebami

Specialna pedagoginja,
Vse šolsko leto
razredniki, svetovalna delavka

Ustvarjanje pogojev za uvajanje novosti v
vzgojno-izobraževalnem delu

Ravnateljica

Vse šolsko leto

Povezovanje šole z okoljem
Zagotavljanja zakonitosti dela z učenci

Ravnateljica
Ravnateljica, svetovalna
delavka

Vse šolsko leto
Vse šolsko leto

Vse šolsko leto

Vanja Repnik

Tekmovanja:
Dejavnost

Mentor

Učenec / razred

Dosežek – nivo tekmovanja

Tekmovanje –

Jasmina Vidmar

Matevž Kos 1. a

Zlato priznanje (državno)

Matemček

Rosana Buh

Ela Mlakar 3. a

Srebrno priznanje (državno)

Suzana Pušnik

Daneja Jakob Kričaj 9. a

Srebrno priznanje (državno)

Tekmovanje –

Breda Jakop

Živa Jakop 2. a

Srebrno priznanje (državno)

Logična pošast

Urška Korošec

Zara Pušnik 2. b, Jaka Založnik 2. b

Melita Hrovat

Maks Vake 4. a, Zala Kos 5. a

Mojca Šegel

Daneja Jakob Kričaj 9. a

Srebrno priznanje (državno)

Mojca Šegel

Ana Rep Vovk 8. b

Bronasto priznanje (regijsko)

Tekmovanje iz

Petra Bukovec

Daneja Jakob Kričaj 9. a

Srebrno Cankarjevo priznanje

slovenščine

Mauh

Tekmovanje iz logike

Suzana Pušnik

Ana Ema Jakop 9. a

Bronasto priznanje (regijsko)

Tekmovanje iz

Rosana Buh

Žan Jeseničnik 6. a, Aljaž Trnovšek 6. a

Bronasto priznanje (regijsko)

Tekmovanje –
Sladkorna bolezen
Tekmovanje iz kemije

matematike

Tekmovanje iz fizike

(območno)

Aleks Jakob Kričaj 7. a, Matej Jeseničnik
Suzana Pušnik

7. a, Daneja Jakob Kričaj 9. a

Tilka Jakob

Daneja Jakob Kričaj 9. a

Bronasto priznanje (regijsko)

DIAMANTNI KENGURU si je za osvojena priznanja na tekmovanju Mednarodni matematični
kenguru v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja prislužila Daneja Jakob Kričaj.

Življenje in delo v šoli je bilo popestreno z raznimi oblikami dela pri
pouku, na odprtih dnevih šole, naravoslovnih, kulturnih, športnih in
tehniških dnevih, delavnicah, ekskurzijah, v šolah v naravi.
6. r. – ZŠN na Rogli, bivanje v CŠOD Gorenje: 7. – 11.2. 2022
5. r. – LŠN v Izoli: 6. – 10. 6. 2022
7. r. – PŠN Ptuj, CŠOD Štrk: 20. 12. – 24. 12. 2021
Posamezni oddelki so bili med letom v karanteni (največ v mesecu
januarju).

predmet

šolsko povprečje
%

državno
povprečje %

razlika
%

SLOVENŠČINA

48,75

49,06

- 0,31

MATEMATIKA

63,79

57,70

+ 6,09

KEMIJA

44,05

46,51

- 2,46

NPZ
9. r.

predmet

šolsko povprečje

državno
povprečje

razlika

SLOVENŠČINA

49,71

45,53

+ 4,18

MATEMATIKA

59,30

49,69

+ 9,61

ANGLEŠČINA

62,43

63,46

- 1,03

NPZ
6. r.

predmet

šolsko povprečje
%

državno
povprečje %

razlika
%

SLOVENŠČINA

68,86

50,60

+ 18,26

MATEMATIKA

72,81

50,38

+ 22,43

NPZ
3. r.

Nadaljnje izobraževanje devetošolcev:
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE - 1 (gastronomsko-turistični tehnik, 4-letni program)
ŠC ŠENTJUR, SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA - 1 (veterinarski tehnik, 4-letni program); 1 (slaščičar, 3-letni program)

ŠC SLOVENSKE KONJICE- ZREČE – GIMNAZIJA - 2 (splošna gimnazija)
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA ZREČE - 1 (oblikovalec kovin, 3-letni program); 4 (strojni tehnik, 4-letni program)
GIMNAZIJA SLOV. GRADEC – 1 (splošna gimnazija)
GIMNAZIJA CELJE CENTER - 1 (umetniška gimnazija-likovna smer)

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE - 2 (zdravstvena nega, 4-letni program)

SREDNJA ŠOLA ZA TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR -1 (administrator, 3-letni program)
ŠC CELJE:
SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO - 1 (elektrotehnik, 4-letni program)
SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO - 1 (avtoserviser, 3-letni program)

GIMNAZIJA LAVA – 2 (gimnazija)

SREDNJA ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE - 1 (aranžerski tehnik, 4-letni program)

ŠC KRANJ, SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA KRANJ - 1 (tehnik računalništva, 4-letni program)
GIMNAZIJA NOVO MESTO -1 (gimnazija) - šolanje na domu

4 učenkam je uspelo vseh 9 let šolanja dosegati odličen uspeh –
Daneji Jakob Kričaj, Ani Emi Jakop, Lari Kotnik, Anji Mlakar

9. r.
Učenci 9 let opravili BZ – »zlati značkarji«
so: Daneja Jakob Kričaj, Ana Ema
Jakop, David Labaš, Lara Kotnik, Špela
Kušar, Anja Mlakar, Adam Mauh, Florjan
Jakob
Mentorica BZ: Jožica Vivod

Športnika šole: Klara Kovše, Gašper Macuh
Mentor: Robi Pritržnik

PROJEKTI - Zdrava šola
V okviru projekta Zdrava šola (rdeča nit - Mi vsi za lepši (boljši) jutri) smo izvedli različne
dejavnosti. Te so se izvajale pri rednih urah pouka, razrednih urah, izbirnih predmetih, dnevih
dejavnosti, interesnih dejavnosti in OPB. Teme so se dotikale zdravja otrok in mladostnikov,
njihovega spanca in pomena za njih, poudarek na gibanju in o pasteh, ki prežijo na njih, ko so
pred zasloni. Zdrav dan smo začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom (vodja Rosana Buh).
V »Shemo šolskega sadja in zelenjave« - ob petkih - poudarjamo pomen uživanja sadja in
zelenjave za zdrav telesni in duševni razvoj naših učencev.
(vodja projekta Vanja Repnik).
V okviru tega projekta smo skrbeli za zeliščni vrt in zelenjavni vrt.
Lokalna in ekološka živila.

Projekt Pešbus smo izvajali v Evropskem tednu mobilnosti v septembru (16. do 22.) 2021.
V projektu je sodelovalo 58 otrok, 14 učiteljev in 5 zunanjih spremljevalcev. Trase: Vitanje –
Stenica, Vitanje – Brezen, Vitanje – Ljubnica, Vitanje – Paka.

12 otrok je še 22 dni

potrjevalo samostojno uporabo označenih šolskih poti z luknjanjem evidenčnih kartonov s
pomočjo luknjačev in orientacijskih zastavic… (vodja projekta Robert Pritržnik). Sodelovali
so tudi otroci vrtca in strokovne delavke.
Vsi učenci prvega triletja so bili vključeni v projekt Pasavček, kjer je bila varnost šolarjev in
vseh ostalih udeležencev je na prvem mestu (koordinatorica projekta Jasmina Vidmar).

Varno v prometu 1. razred, Množični tek otrok I. triada - V enodnevnem projektu – Množični
tek otrok so učenci prvega triletja tekli pod vodstvom Jasmine Vidmar.
Spodbujajmo prijateljstvo (koordinatorica projekta Jasmina Vidmar) – vključeno 162 otrok.
Otroci pojejo slovenke pesmi (dve učenki v polfinale, Novi tednik – Radio Ptuj) - mentorica
Mojca K.D.
Šolar na smuči
Ptice miru
Varno s soncem

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE (DEKD).
Dnevov evropske kulturne dediščine -

naslov Ljubezen gre skozi želodec –

dober tek!
Vsebinske vidike projekta in glasilo smo predstavili v sliki in besedi na šolski spletni
strani (koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje: Mojca Koban Dobnik).

V projektu Semena Prihodnosti so učenci 5. r. sooblikovali, kreirali
svoje predstave skozi razmišljanja, kakšno Slovenijo si zamišljajo in
želijo v prihodnosti. Poudarek: inovativna družba, zaupanje, kakovost
življenja in identiteta (mentorica Rosana Buh).
Vključeni smo v triletni razvojni projekt Zavoda za šolstvo Ustvarjanje
učnih okolij za 21. stoletje. Osnovni cilj projekta je vključevati osnove
oz. faze formativnega spremljanja v pouk (vodja projekta Jasmina
Vidmar).
V okviru projekta Krokus so devetošolci ozavestili problem holokavsta,
nevarnosti rasizma in nestrpnosti… Poleg številnih aktivnosti v lončke
posadili krokuse – rumene žafrane v spomin na vse judovske otroke, ki
so umrli v času nacizma (mentorica Petra Čebular).

Nacionalni projekt »RASTEM S KNJIGO OŠ 2021: KAJ MI PONUJA KNJIŽNICA« je
vsako leto namenjen učencem 7. razredov. Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo
OŠ« so:
- spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic.
Vsak učenec je v šoli prejel izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo (knjigo „Jaz sem
Andrej“ – Vinko Möderndorferja …) (mentorica Jožica Vivod).

Od 8. sep. do 10. okt. 2021 je potekal projekt –
Nacionalni mesec skupnega branja. V tem času so
učenci več glasno brali prozna dela in poezijo med
razrednimi urami (mentorica Petra Bukovec Mauh).
Ponovno dajemo vse večji pomen lepemu rokopisu. Še
posebej pa v mesecu januarju (17. do 21.) 2022, ko smo
sodelovali v projektu Teden pisanja z roko (mentorica
Petra Bukovec Mauh).

Zbiralne akcije
Tonerji: 2. a (87), 5. b (67) in 5. a (39)
Baterije: 5. a (1458), 3. a (1257) in 4. a (736)
Papirja: 3. a (1748 kg), 6. a (1178 kg) in 2. a (791 kg)
Skupaj smo zbrali 5538 kg papirja, 5611 kos. baterij in 271 kos. tonerjev
(mentor Božo Zidanšek).

Zbirali smo zamaške plastenk za humanitarne namene, za Lana Pušnika
(vodja akcije Vanja Repnik). Učenci od 1. do 9. razreda so zbrali 161,48
kg zamaškov.
Zamaški: 2. a (35,50 kg), 4. a (22,70 kg) in 7. a (20,80 kg)

INTERESNE DEJAVNOSTI
Dejavnost
Otroški pevski zbor
Vesela šola
Športne aktivnosti
Športne aktivnosti
Zanimiva matematika
Zanimiva matematika
Zanimiva matematika

Tehniški krožek

PZ (pohvale):
ANJA MLAKAR, ADAM MAUH,
ŠPELA KUŠAR, FLORJAN
JAKOB, SAŠA ZALOŽNIK, ANA
EMA JAKOP, LUCIJA VOLAVC,
NELI ROTOVNIK, LUČKA
VIŠNJAR, KLARA KOVŠE

Robotika
CAD, CAM
Kolesarski krožek
Mladinski pevski zbor

Zanimiva matematika
Odbojka

CICI vesela šola

Košarka

RK- Rdeči Križ

Planinski krožek

Bralna značka

Novinarski krožek

Bralna značka

Rdeči križ – krožek

Bralna značka – TJA

Razredne aktivnosti

Bralna značka – TJN

Likovni krožek
Prometni krožek
Recitacijsko-dramski

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
Plesne vaje za devetošolce (Plesna šola DEVŽEJ);
Ples za učence I. in II. triade (Plesna šola DEVŽEJ); - odpadlo
Svoj podmladek ima na šoli tudi Gasilsko društvo Vitanje;
Tečaj CPP za voznike koles z motorjem;
Tečaj plavanja za vrtec (Športno društvo Vitanje); - odpadlo
Nogomet (Bevc);
Odbojka (Zreče);
Tekaški smučarski klub Rogla;
Atletska šola (Sl. Konjice);
Judo šola JAKA;
Smučarska šola;
Glasbena šola (Sl. Konjice, Majcen)

Prilagojena izvedba –
Zlati sonček (1. – 3. r.); Krpan (4. – 6. r.)

TEČAJI

tečaj kolesarjenja – izpit 5., 6. r.

tečaj plavanja 3. r.

Nabava učnih pripomočkov in ostalih stvari:
ŠOLA: računalniška oprema, knjige, didaktični pripomočki,
menjava miz in stolov v jedilnici šole
VRTEC: računalniška oprema, knjige, didaktične igrače,
posoda, ležalniki, perilo, obnova zelenjavnega vrta …

Prostovoljno delo:
- urejanje zeliščnega in zelenjavnega vrta
- urejanje vrtca
Pri akcijah pomagali:
delavci komunale …

ŠOLSKI SKLAD (starši, donatorji) v šoli, v vrtcu
do sedaj 40.000 eurov (prispevki staršev, izrabljenih tonerjev, voščilnic in
koledarjev, z donatorskimi pogodbami, z dobrodelnim koncertom)
Dobrodelni koncert v marcu (odpovedan).
ŠOLA: garderobne omarice za učence od 6. do 9. razreda, klopce za na hodnike
šole, kolesa, sestavljive blazine, računalniški komplet za jedilnico - novinarski
krožek za predstavitve; učilnica na prostem; izgradnja manjšega bralnega kotička,
gospodinjska učilnica, smučarske čevlje, glasbeni pripomočki za I. triado,
elektronske merilnike, kinestetične mize, bralni kotiček v stari šoli, gledališke
predstave, …
Pripravili nov poslovnik sklada.
VRTEC: igrače, knjige, animatorji, gledališke predstave, …

Pripravili:
Kadrovski načrt in program dela (šola, vrtec),
Samoevalvacijo (Formativno spremljanje pouka)
NADZOR

Zdravstveni inšpektorski pregled – vrtec
Sanitarni pregled kuhinje
Varstvo podatkov – GDPR
Pregled arhiva
Objavljali prispevke:
v Novicah, v Vitanjčanu, v Fizika v šoli ...

SODELOVANJE S STARŠI
-roditeljski sestanki, govorilne ure. dnevi odprtih vrat,
ekskurzije …
Sodelovanje z društvi in organizacijami:
DPM, GD, LD, ŠD, ŠRD
PD, TD, RK, ZB, Lipa,
Društvo Za boljši svet, Društvo Vizija,
občino, ZŠAM Sl. Konjice,
Noordung center,
Zavod za zdravstveno varstvo CE,
Karitas …

PRIORITETE 2021/2022:
1. Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – S formativnim spremljanjem do učinkovitih učnih
okolij;
2. Dva elementa – nameni učenja in kriteriji uspešnosti
Vključevanje elementov FS:
- učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje; središče učnega procesa –
učenec; spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje, razvija vrednotenje, poudarek na
formativni povratni informaciji …
V projektni skupini FS:
Vodja – Jasmina Vidmar
Članice – Melita Hrovat, Rosana Buh, Petra Čebular, Suzana Pušnik, Petra Bukovec Mauh

2. Razvijanje bralnih strategij (vodja Rosana Buh)
- izboljšati bralno pismenost z najrazličnejšimi bralnimi strategijami, poudarek je na Paukovi
metodi. Učenci se spoprijemajo z ustrezno bralno strategijo, ki jim olajša pridobivanje in
integracijo novih znanj v obstoječe miselne procese.
- akcijski načrt izdelan po triadah, po predmetih
3. Medpredmetno povezovanje (prečne vsebine) in vključevanje IKT (vodja Božo Zidanšek)
- akcijski načrt – po razredih, po predmetih

Poročilo o REALIZACIJI VZGOJNEGA NAČRTA (2x evalviran), glede na lažje , težje
in najtežje kršitve:

- lažje kršitve – zamujanje k pouku, brez domačih nalog, brez učnih
pripomočkov, motenje pouka - klepetanje, neupoštevanje pravil lepega
vedenja, neprimerno ravnanje s hrano, neopravičeni izostanki,
neustrezno opravljanje nalog reditelja, odklanjanje dela, laganje,
neudeležba na urah DSP-ja, neprimerni izrazi
- težje kršitve – brskanje po učiteljevem računalniku, fizično nasilje,
ogrožanje varnosti ostalih učencev, odpiranje neprimernih spletnih
strani, namerno poškodovanje temeljnega kamna, poškodovanje vrat v
TV, brskanje po učiteljevih predalih, verbalno nasilje do sošolcev,
neopravičeni izostanki od pouka, ponavljajoče se kršitve, neprimerno
ravnanje s hrano

- najtežje kršitve - /

VRTEC Vitanje
- to leto je obiskovalo vrtec 79 otrok. Delo v vrtcu je potekalo v petih
oddelkih (en oddelek v prostorih OŠ, en oddelek v Slomškovi hiši, trije
oddelki v prostorih vrtca)
- zaključna konferenca in oddaja poročil - 5.7.2022
Skupine

Starost otrok - letnik

Program
celodnevni, poldnevni;
število

MEHURČKI
-

heterogen oddelek, I. st. obdobje

ŽOGICE
-

-

2018 - 2019

2017 - 2019

v OŠ
– kombiniran oddelek

celodnevni
19

2016

homogen oddelek, II. st. obdobje

PIKAPOLONICE

celodnevni
19

kombiniran oddelek

VETERNICE

celodnevni
12

kombiniran oddelek

BALONČKI
-

2019 - 2021

celodnevni
19

2016 - 2018

celodnevni
10

čas

dejavnost

5.15 – 8.00

Sprejem otrok ob prihodu v vrtec, prosta
igra po želji otrok (igralni kotički, umirjene
dejavnosti …)

8.00 – 8.30

Skrb za osebno higieno, priprava na
zajtrk, zajtrk

8.30 – 11.30

Jutranji krog, usmerjene dejavnosti (iz
vseh področij kurikula), malica, gibalne
dejavnosti na prostem …

11.30 – 12.00

Priprava na kosilo, kosilo

12.00 – 14.00

Priprava na počitek in počitek

14.00 – 16.00

Prosta igra - kotički, malica, odhod domov
…

Projekti – dejavnosti
Varno na cesti, Varno s soncem
Aktivnosti bralne pismenosti Bralni nahrbtnik v vrtcu
Cici vesela šola
Gibanje - naravoslovje
Tradicionalni slovenski zajtrk
Dan slovenskih čebelarjev
Pasavček
Zdrav način življenja
Prihod tetke jeseni – kostanjev piknik
Medgeneracijski novoletni pohod
Zimski športni dan
Pustna povorka
Prespali v vrtcu
Sobotni izlet
Zaključna prireditev (samo za predšolske)
…

Prednostna naloga:
- razvijanje jezikovne možnosti (artikulacija, besednjak, komunikacija)
Dodatne dejavnosti – obogatitvene dejavnosti – bile okrnjene (upoštevanje
ukrepov NIJZ):
- angleščina, pravljično ustvarjalni krožek,
- pevski zbor – Vitanjčki,
- zobozdravstvena vzgoja,
- ob mesecu požarne varnosti,
- telovadba v TV OŠ Vitanje,
- plavalni tečaj (konec avgusta)
Odpadlo - plesni
PRIPRAVNIŠTVO, PRAKSA
-Dijaki na praksi
-(4 x – vrtec)
-Študenti na praksi
-(4 x – vrtec)

POROČILO O SOCIALNOVARSTVENI POMOČI V ŠOL. LETU 2021/2022
svetovalna delavka: Ksenija Potočnik
DO 21. 6. 2022 (še poteka)
SUBVENCIONIRANA PREHRANA: - 140 učencev subvencionirano malico in 56 učencev
brezplačno kosilo. Z Drobtinico v okviru akcije RK zbrali 904€. S tem denarjem bomo ob
zaključku leta pomagali pri odplačilu dolga prehrane učencem, ki niso deležni
subvencioniranega kosila ali malice, so se pa starši znašli v finančnih težavah.
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
20 bonov v vrednosti 520 € (oz. 20 bonov x 26 €)
S sredstvi RK Slovenije, OZ Slov. Konjice smo 20 otrokom in s tem 17 družinam pomagali
pri nakupu šolskih potrebščin, ki jih lahko uveljavijo v papirnicah Office&More oz.
Bags&More.
Preko Karitasa bomo zaprosili za 9 paketov šolskih potrebščin za vse 3 triade, ki jih bomo v
septembru in skozi leto razdelili med učence glede na potrebo.
NOVOLETNO OBDAROVANJE
Z društvom Enostavno pomagam smo v prednovoletnem času v akciji Božičkova
tovarna daril pri obdarovanju pomagali 28 družinam oz. 60 otrokom iz vrtca in iz šole
Vitanje.

ŠOLA V NARAVI
Od 20.12. do 24.12. 2022 NŠN za 7. razred. Učenci so bivali v CŠOD Štrk na Ptuju. Cena
na učenca je znašala približno 160 €. 2 učencema je po oddaji vloge znesek celotne
šole v naravi pokril Lions klub Konjice, 2 učencema pa sta po oddaji vloge pri plačilu
pomagali podjetji Weiler in Elpro Križnič.
Od 7. 2. do 11. 2. 2022 ZŠN za 6. razred na Rogli. Učenci so bivali v CŠOD na Goreju
(izposoja smučarske opreme, pomoč vaditelja smučanja). Cena na učenca 155 €.
Vlogo za dodelitev sredstev za subvencijo ŠN je oddalo 5 učencev. Lions klub Konjice
je po oddani vlogi s strani šole za otroke iz socialno ogroženih družin doniral sredstva v
višini 775 € in vsem 5 pokril celoten strošek šole v naravi.
LŠN za 5. razred je bila izvedena od 6. 6. do 10. 6. 2022. Starše je stala približno 150 €.
(Delež letne šole v naravi prispeva MIZŠ in prevoz plača občina Vitanje.) Sredstva v
skupni višini 500 € so prispevala podjetja Krovstvo Borovnik, Nova Vizija, Emo orodjarna,
VOC Celje. Iz teh sredstev in sredstev za socialno ogrožene učence šole, smo pri plačilu
šole v naravi delno ali v celoti pomagali 6 učencem in pokrili strošek za spremljevalko
učencu s sladkorno boleznijo tipa 1.

Občina Vitanje:
ZŠN 6. r. (1062 €)
LŠN 5. r. (1430 €)

LETOVANJA
V sodelovanju z RK Slovenije, OZ Slov. Konjice smo 3 otroke vključili na brezplačno
letovanje na Debelem rtiču v času zimskih počitnic (od 26. 2. do 5. 3. 2022).
Na Debelem rtiču se bodo lahko naši učenci udeležili 7-dnevnega letovanja otrok iz
socialno ogroženih družin. Brezplačno bodo letovali od 9. do 16. 7. 2022. Vsaka šola
lahko preko RK, OZ Slov. Konjice na letovanje pelje 3 otroke. Trenutno pripravljamo
prijavnice zanje.
Konec meseca maja smo po razredih
predstavili 10-dnevno zdravstveno letovanje,
ki ga organizira RK Slovenije in se izvede
v mesecu avgustu (1. 8. - 11. 8. 2022)
na Debelem Rtiču.
16 učencem smo razdelili gradivo
s prijavnicami. O tem smo obvestili tudi starše
otrok. 12 otrok oz. družin je izrazilo željo po
udeležbi. MI jih predlagamo in usmerimo.
Prijavo starši dalje urejajo pri območnem
združenju RK.

Ureditev dokumentacije
Statistično poročilo (za razrednike, za nerazrednike)
Ureditev dokumentacije (eAsistent, matični listi, matična knjiga,
zapisniki RS, kronika, NPZ, iLDN, IP …)
ureditev učilnic, kabinetov, panojev, hodnike,
pospraviti računalniško opremo, …

Pogled naprej
Učna diferenciacija:
- se bo izvajala pri vseh treh predmetih (MAT, SLO, TJA).
- v 5., in 7. razredu poteka fleksibilna diferenciacija celo
leto, v 4. razredu pa določen čas. V 8. in 9. razredu bo pri MAT,
SLO in TJA potekal pouk v dveh manjših skupinah vse šolsko leto.
Najava za 22/23:

Razredništvo – sorazredništvo

1. Urška Korošec; nad. zap.
2. Jasmina V; Ksenija P.
3. a) Breda J.; Jožica V.
3. b) Ida P.; Jožica V.
4. Melita H.; Vanja R.
5. Rosana B.; Božo Z.
6. a) Andreja P.; nad. zap.
6. b) Petra S.; nad. zap.
7. Petra Č.; Mojca Š.
8. Suzana P.; Mojca K. D.
9. Petra B. M.; Iris K.

Razrednik:
- vodi in koordinira delo oddelka,
- usklajuje delo z učitelji, ki poučujejo v
oddelku,
- spremlja dogajanje in spodbuja pozitivno
klimo v oddelku ter izreka pedagoške ukrepe
in pohvale posameznim učencem,
- načrtuje skupinske in individualne
razgovore z učenci, s starši ter šolsko
svetovalno službo,
- vestno in natančno vodi vso potrebno
dokumentacijo in pripravi potrebna poročila,
- navaja učence k varčevanju in aktivnemu
vključevanju v dobrodelne akcije,
- navaja učence na higieno in pravilen način
prehranjevanja,
- usmerja učence pri uresničevanju njihovih
pravic in dolžnosti v skladu z mednarodnimi
listinami, zakoni in hišnim redom šole,
- vzpodbuja pozitivno samopodobo …

Delo sorazrednika nastopi takoj, ko izostane razrednik.
Sorazrednik :
- pomaga razredniku pri urejanju dokumentacije,
- pri razrednih urah, roditeljskem sestanku in drugih razrednih
aktivnostih (spremstvu učencev) …
Izbirni predmeti – 12 skupin
NI 1, NI2, NI3
MD 7, MD 8, MD 9,
ŠZZ, ŠSP, IŠP,
LS, OV3, OBL

-

5. r. Plavalna ŠN – CŠOD Štrk (19. – 23. 12. 2022)
6. r. Zimska ŠN – ni še razporejena
7. r. Plavalna šola - CŠOD Štrk (19. – 23. 12. 2022)
8. r. Naravoslovna ŠN – CŠOD Radenci
( 29. 5. – 2. 6.2023)
Gorenje za MD:
9. razred (09.12. – 11.12.2022)
8. razred (02.12. – 04.12.2022)
7. razred (18.11. – 20.11.2022)

Neobvezni izbirni predmeti: 4., 5., 6. r. - nemščina (1 ali 2 skupini);
računalništvo (1 skupina), 1. r. angleščina
- sistematizacija ur (ure OPB – 45 ur), kadrovski in finančni načrt za leto 2022
- urnik, priprava publikacije (podatki do 9. sep. 2022)
- finančna konstrukcija DD, ŠN
- učbeniški sklad, ureditev učbenikov, šolski koledar
- popravni izpiti

VODJE oz. AKTIVI:
- Pripraviti program DD za š. l. 22/23 do 1. 7. 2022

Odbor za kulturne dneve

Petra Bukovec
Mauh

Petra Slivnikar
Mojca Koban Dobnik
Jasmina Vidmar

Odbor za naravoslovne dneve

Mojca Šegel

Ida Pačnik
Suzana Pušnik
Iris Kovač

Odbor za tehniške dneve

Božo Zidanšek

Melita Hrovat
Mojca Šegel
Urška Korošec

Odbor za športne dneve

Robi Pritržnik

Razredniki od 1. do 5. razreda

Projekti:
- Dediščinski darovi Vitanja (vodja Mojca K. D.)
- Nacionalni mesec skupnega branja 2022
- Semena prihodnosti (vodja Rosana Buh)
- Zdrava šola (vodja Rosana Buh)
- Pošteni šport (vodja Melita Hrovat)
- Rastem s knjigo (vodja Jožica Vivod)
- Varno in spodbudno učno okolje (vsi razredi)
- FS (vodja Jasmina Vidmar) …

Predavanja:
Medsebojni odnosi, Duševno
zdravje, Safe
Predstave:
Boljši svet,
KD S. Konjice …

Nadaljevanje oz. uvajanje:
Vključevanje elementov FS; 8 krogov odličnosti oz. 8 dobrih navad
(odgovornost, predanost, govori z dobrim namenom, fleksibilnost, to je
to, napake vodijo k uspehu, integriteta, uravnoteženost ) …
izboljšati računalniško pismenost učencev in zaposlenih; razvijanje
dobrih učnih in delovnih navad; nadaljevanje z branjem; diferenciranje
DN
zagotavljati spodbudno učno okolje – dobro počutje učencev, staršev in
zaposlenih, prijazno vedenje …
prostovoljno delo – sodelovanje na različnih prireditvah, akcijah,
projektih, tekmovanjih in natečajih …
otroški parlament – …
eAsistent – vodenje iLDN …
POBUDE IN PREDLOGI …

Strokovni aktiv =
središče učiteljevega učenja, sodelovanja, izboljšav za dvig
kakovosti pouka
-

oblikujejo in usklajujejo LP – glede na dane kriterije
predstavljajo nove, sodobne didaktične pristope
pozornost nadarjenim, učenci s PP
načrtujejo medpredmetne povezave/medpredmetno poučevanje
uvajajo druge načine ocenjevanja (v povezavi s „posodobitvami“ pouka)
usklajujejo kriterije ocenjevanja
osmišljajo primernost, raznovrstnost in kvaliteto domačih nalog
sledijo sodobnim strokovnim dognanjem/berejo najnovejšo strokovno
literaturo, izmenjujejo izkušnje
- kritično prijateljujejo - kolegialne hospitacije (po protokolih za strokovne
pogovore)

VLOGA
OSEBNI NAČRT UČITELJA – „Moj profesionalni razvoj“: Kje sem,
RAZREDNIKA? Kam bi rad prišel, Kako bom prišel do cilja?
- samoevalvacija, načrt strokovne rasti/izobraževanj/usposabljanj

IZHODIŠČE UČNO-CILJNEGA LETNEGA NAČRTOVANJA
KAJ MORAMO v določenem razredu PRI
DOLOČENEM PREDMETU PREDELATI?
MEDPREDMETO
POUČEVANJE

KAJ bodo UČENCI/DIJAKI ZNALI, NAREDILI, DOSEGLI …?

Letna priprava na vzgojno izobraževalno delo – kriteriji za
oblikovanje povratne informacije učiteljem
Da
Iz načrtovanega VI dela je razvidna povezanost načrtovanega s prednostno
nalogo LDN šole.
Iz načrtovanega VI dela je razvidno, katere cilje bodo učenci/dijaki
dosegali.
Načrtovani cilji in dejavnosti učencev so v povezavi z ugotovitvijo
kvalitativne analize in primopredaje ob koncu pouka (kaj učenci že znajo,
kje so vrzeli v znanju).

Iz načrtovanega VI dela je razvidno, da bo pouk potekal v skladu s
sodobnimi koncepti znanja, učenja in poučevanja (FORMATIVNO
SPREMLJANJE, VSUO).
Z načrtovanim VI delom se omogoča učencem pridobivanje vsebinskih in
procesnih (načrtovanje, primerjanje, razvrščanje, analiziranje,
sintetiziranje, postavljanje vprašanj, napovedovanje, kritično presojanje,
vrednotenje, …) znanj/VIŠJI MISELNI PROCESI, PREČNE VEŠČINE
Iz načrtovanega VI dela so razvidne prevladujoče dejavnosti učencev in
medpredmetne povezave (DIGITALIZIRANI UN).

Ne

Komentar

45
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petek,
26.8. 2022 –
pedagoška
konferenca

Hvala za sodelovanje in opravljeno delo!
Za konec vam želim vesele počitnice oz. dopust.

