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OSNOVNA ŠOLA LENART
PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Barbara Gregorič:
JAZ V ZRCALU
Kako naj napišem nalogo,
da bo ocena odlično?
Kako naj sebe predstavim,
da bo zvenelo resnično?
Modre oči in pege
pokaže zrcalo na steni;
a dosti bolj zanimivo
je drugo, skrito v meni:
nenehno se slika spreminja,
od želje do želje hitim.
Nemirno srce mi razbija,
že danes v jutri bežim.
Zagledam se vase,
globoko; misel na misel pada.
Zrcalce, zrcalce povej,
kaj hočem in kaj bi rada …
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Novo šolsko je nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v
preteklosti in hkrati tudi priložnost za začetek nove zgodbe.
Vanjo vsi vstopamo polni pričakovanj, želja in načrtov.
Verjamem, da se bomo v tej zgodbi za dosego našega skupnega
cilja, to je kakovostnega znanja, vsi trudili po najboljših močeh –
tako učenci in učitelji kot tudi starši. Uspelo nam bo namreč le
skupaj, v povezanosti in zaupanju.
Ob tem pa je prav, da ne pozabimo, da bodo prihodnost lahko
spreminjali samo ljudje z oblikovanimi temeljnimi vrednotami in
občutkom za sočloveka. Z gotovostjo lahko trdimo, da za
uspešnost bodočih odraslih ne bo dovolj le znanje, pač pa jim
moramo privzgojiti tudi delovne navade, odgovornost za svoje
rezultate in spoštovanje avtoritet.
Zato, dragi starši, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar
zmorejo. Spodbujajte jih, predvsem pa jim bodite vzor.
Vi, učenci in učenke, pa bodite do sebe zahtevni in odgovorni.
Marljivo in samostojno opravljajte svoje delo in s spoštovanjem
vzemite vse najboljše, kar vam ponujamo. Čaka vas mnogo
izzivov in priložnosti. Naj vas vodi zavedanje, da je znanje
vrednota in dragocenost, ki ju nosimo s seboj in nam ju ne more
nihče vzeti. Res je sicer, da pot do tega cilja ni enostavna, a z
resnim, odgovornim učenjem in s primernim vedenjem vam bo
zagotovo uspelo.
Naj bo šolsko leto 2014/15 še ena izmed zgodb, ki se je bomo z
veseljem spominjali.

Ravnatelj: Marjan Zadravec
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OSNOVNA ŠOLA LENART
Ptujska cesta 25, 2230 LENART

Ravnatelj:
Pomočnik ravnatelja:
Tajnica:
Poslovna sekretarka:
Računovodkinja:

Marjan Zadravec
Boris Brunec
Majda Kramberger
Olga Kocbek
Irena Kocbek

Telefon ravnatelja:
Tajništvo:
Fax:
Šola - Trg osvoboditve 12
Oddelki z nižjim izobrazb.
standardom (ONIS), PPVI
Internet:
E-mail :

02/ 729 12 33
02/ 729 12 30
02/ 729 12 31
02/ 720 12 37
02/ 729 12 38

http://www.oslenart.si
oslenart@guest.arnes.si

Transakcijski račun: 01258-6030659995
USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina Lenart.
ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Lenart. Svet zavoda
ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki
ustanovitelja (Maksimiljan Šuman, Saša Tomažič, Danijel
Kovačič), pet predstavnikov šole (Marjetka Šenekar, Tatjana
Kraner, Daniel Divjak, Nataša Mlinarič, Simona Bračko) in trije
predstavniki staršev (Mateja Smonkar, Romana Šantl Šalamun,
Bojan Črešnar).
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STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktiv in razredniki.
SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev šole je sestavljena iz skupnosti oddelkov šole,
ki se povezujejo v šolski parlament učencev.
URADNE URE ZA STARŠE
Torek, sreda, četrtek: 10.00—12.00.
POSLANSTVO OSNOVNE ŠOLE LENART
Verjamemo in prepričani smo, da lahko le vsi udeleženci v
vzgojno-izobraževalnem procesu skupaj (učenci, učitelji in starši)
dosežemo optimalne rezultate v razvoju naših otrok. Ob njihovem
razvoju rastemo in se razvijamo tudi ostali (tako učitelji kot
starši).
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-

Učencem želimo pomagati, da se bodo naučili sprejemati
odgovornost za svoja dejanja in pomagati sočloveku, ki
pomoč potrebuje.

-

Želimo ustvariti klimo, ki bo učencem dajala občutek
varnosti in zaupnosti.

-

Omogočiti jim želimo optimalne
materialne) pogoje za delo.

-

Naučiti jih želimo strpnosti, sprejemanja drugačnosti in
jim privzgojiti odnos do lastne kulturne dediščine,
tradicije in običajev.

-

Želimo jih vzgojiti v odgovorne ljudi, ki bodo spoštljivo
ravnali z okoljem, in jih spodbujati, da bodo znali
poskrbeti za zdrav način življenja.
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Primerna in pravočasna obveščenost je pogoj, da stvari v
vsakdanjem življenju tečejo po ustaljenem tiru.
Tega se zelo dobro zavedamo pedagoški delavci Osnovne šole
Lenart, zato dajemo poseben poudarek govorilnim uram in
roditeljskim sestankom, na katerih se vzpostavlja pristen stik
med starši in šolo.
Spoštovani starši!
Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne
ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.
RODITELJSKI
SESTANKI

GOVORILNE URE- popoldanske

september skupni roditeljski
sestanek

Vsak prvi četrtek v mesecu:
razredna stopnja 17.00—18.30,
predmetna stopnja 16.30—18.00,
ONIS, in PPVI od 16.30—18.00.

januar roditeljski sestanki za
razredno in predmetno
stopnjo
april –
roditeljski sestanki za
razredno in predmetno
stopnjo

V mesecu, ko je roditeljski sestanek, ni popoldanskih govorilnih
ur.
V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev, ki je
posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga
starši, ki so izvoljeni na roditeljskih sestankih.
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali
učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomagata
šolski svetovalni delavki, pedagoginja Darka Sukič in socialna
delavka Mojca Rebernak. Učencem z učnimi težavami bo na
pomoč priskočila mobilna specialna pedagoginja Irena Gosak
Zakeršnik.
Gospa Sukič in gospa Rebernak se z otroki in njihovimi starši
srečata že pri vpisu v šolo. Oblikujeta oddelke 1. razreda in
spremljata vključevanje otrok v oddelčno skupnost in njihov
napredek pri šolskem delu.
Obe svetovalni delavki pripravljata in izvajata razredne ure in
predavanja za starše z različno tematiko.
Učencem, pri katerih se kažejo znaki specifičnih učnih težav,
pomaga specialna pedagoginja s korektivnimi vajami.
Socialna delavka pomaga otrokom, katerih starši so se znašli v
kakršnikoli socialni stiski. Ureja postopke za subvencioniranje
šole v naravi, učencem pomaga pri uveljavljanju različnih
statusov (športnika, kulturnika, glasbenika) ter starše informira o
uveljavljanju socialno – varstvenih pravic po Zakonu o
starševskem varstvu in družbenih prejemkih.
Pedagoginja vodi projekt poklicnega informiranja in svetovanja
za učence 8. in 9. razredov ter pomaga pri vpisu v srednje šole.
Nadgrajuje delo z nadarjenimi učenci.
Izjemno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. To je
zelo heterogena skupina otrok, ki ob pomoči ustreznih strokovnih
delavcev dosega zastavljene cilje, si razvija pozitivno
samopodobo ter verjame v svoje sposobnosti.
Ob morebitnih vprašanjih, težavah ali dilemah se lahko oglasite v
šoli vsak dan v dopoldanskem času ali v času popoldanskih
govorilnih ur.
6
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KNJIŽNICA
V šolski knjižnici imamo približno 12000 knjig za učence in
učitelje. Naročeni smo na 20 naslovov revij in časopisov, ki jih
lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici.
Odpiralni čas knjižnice za uporabnike:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

od 7.30—13.50
od 7.30—13.50
od 7.30—13.50
od 7.30—13.50
od 7.30—13.50

V knjižnici lahko učenci od 4. – 9. razreda opravijo naročilo in
prevzem mladinskega tiska.
V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Karolina Divjak.

UČBENIŠKI SKLAD
Gospa Rebeka Peršak vodi učbeniški sklad. Iz slednjega si
izposojajo učbenike učenci naše šole. Učenci se na učbenike
naročajo v juniju za prihodnje šolsko leto. V mesecu juniju učenci
učbenike vrnejo svojim učiteljem. Izposojevalnino za učence od
1.—9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport.
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ŠOLSKA PREHRANA
Učenci se naročijo na posamezen obrok s prijavnico, ki jo oddajo
konec šolskega leta za naslednje šolsko leto. Zaželeno je, da vsak
učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.
V letošnjem šolskem letu starši uveljavljajo subvencionirano
malico in kosilo na pristojnem centru za socialno delo.
Splošna subvencija pripada samo tistim učencem, kateri imajo
pravico do dodatne subvencije in so do nje upravičeni tisti učenci,
katerih dohodek na družinskega člana ne presega 53% neto
povprečne plače za malico in 18% neto povprečne plače za kosilo.
Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, imajo zajtrk, učenci, ki
obiskujejo oddelke podaljšanega bivanja, pa imajo še kosilo in
popoldansko malico.
Učenci malicajo v glavnem odmoru od 9.55 do 10.15.
Čas kosila je med 11.50 in 14.00.
Posamezne obroke kosil morajo učenci naročati vsaj en delovni
dan pred odhodom na kosilo, in sicer do 9.00 ure dopoldan za
naslednji dan.
Za pravočasno odjavljen obrok velja obrok, če se odjavi en
delovni dan prej, in sicer do 10.00 ure. Za tekoči dan prijava in
odjava obroka nista možni, razen v primeru bolezni še isti dan,
vendar do 8.30. Odjava obroka ni možna za nazaj. (ZŠolPre- 1)
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na
položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane,
prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko.
Prehrano lahko odjavite v tajništvu šole na tel. št. 729 12 30.
Vodja šolske prehrane je Tatjana Kraner.
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CENE:
zajtrk
malica
kosilo (malo – 1. do 5. razred)
kosilo (veliko – 6. do 9. razred)
popoldanska malica

0,50 €/ dan,
0,80 €/dan,
2,00 €/dan,
2,15 €/dan,
0,35 €/dan.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 5. in 7. razreda so organizirani sistematski
zdravstveni pregledi. Cepljenje se izvaja v 1. razredu (ošpice,
mumps, rdečke in hepatitis B) in v 3. razredu (davica, tetanus).
Deklicam, ki obiskujejo 6. razred, je ponujeno brezplačno
prostovoljno cepljenje proti HPV.
Pri učencih prvega razreda se opravi tudi pregled sluha.
Prav tako se ob sistematskih pregledih opravljajo sistematični
pregledi zob, preventiva ter učenje pravilnega čiščenja in nega
zob pa se izvaja tudi v šoli.

ŠOLSKI ZVONEC
predura

7.30—8.15

odmor

8.15—8.20

1. ura

8.20—9.05

1. odmor

9.05—9.10

2. ura

9.10—9.55

2. odmor

9.55—10.15

3. ura

10.15—11.00

3. odmor

11.00—11.05

4. ura

11.05—11.50

4. odmor

11.50—11.55

5. ura

11.55—12.40

5. odmor

12.40—12.45

6. ura

12.45—13.30

6. odmor

13.30—13.50

7. ura

13.50—14.35

7. odmor

14.35—14.40

8. ura

14.40—15.25
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ŠOLSKI KOLEDAR
S poukom v šolskem letu 2014/15 smo pričeli v ponedeljek, 1.
septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij 2015,
za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2015.
OCENJEVALNO
OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra
do 30. januarja

zadnji teden pouka v januarju

drugo

od 1. februarja
do 15. junija (9. raz.)
do 24. junija (ostali)

zadnji teden pouka v juniju

POČITNICE
JESENSKE

od 27. oktobra do 30. oktobra 2014

NOVOLETNE

od 29. decembra do 31. decembra 2014

ZIMSKE

od 16. februarja do 20. februarja 2015

PRVOMAJSKE

od 28. aprila do 30. aprila 2015

Zaključek pouka za učence 9. razredov rednih oddelkov in ONIS
ter razdelitev spričeval je v PONEDELJEK, 15. junija 2015.
Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda rednih ter
oddelkov ONIS in PPVI je v SREDO, 24. junija 2015.
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PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI
petek, 31. oktober 2014
sobota, 1. november 2014

DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE

četrtek, 25. december 2014
petek, 26. december 2014

BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
NOVO LETO
POUKA PROST DAN
(nadomeščanje 14. 2. 2015 –
pustna sobota)
VELIKONOČNI
PONEDELJEK

četrtek, 1. januar 2015
petek, 2. januar 2015

ponedeljek, 6. april 2015
ponedeljek, 27. april 2015
petek, 1. maj 2015
četrtek, 25. junij 2015

DAN UPORA PROTI
OKUPATORJU
PRAZNIK DELA
DAN DRŽAVNOSTI

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE
Zaključne ekskurzije za učence bodo:
22. 5. 2015 – 9. razredi,
16. 6. 2015 – 4., 5. razredi,
17. 6. 2015 – 6., 7., 8. razredi.

Publikacija 2014/2015

11

Osnovna šola Lenart

UČITELJI
RAZREDNA STOPNJA
Dopoldanske individualne govorilne ure za starše bodo dvakrat
na mesec, in sicer prvi in zadnji teden v mesecu, za učence pa
vsak teden.
RAZ.

RAZREDNIK

GOVORILNE
URE ZA
STARŠE
vsak dan,
8.00—8.15,
pred poukom
vsak dan,
8.00—8.15,
pred poukom
vsak dan,
8.00 – 8.15,
pred poukom
vsak dan,
8.00 – 8.15,
pred poukom
vsak dan,
8.00 – 8.15,
pred poukom
četrtek,
8.20 – 9.05 in
po dogovoru
četrtek,
7.30 – 8.15 in
po dogovoru

GOVORILNE
URE ZA
UČENCE
vsak dan po
pouku

IME ALI
ŠTEVILKA
UČILNICE
matična
učilnica

1. a

Vesna Rošker

1. b

Barbara
Domajnko

1. c

Kristina Petovar

2. a

Alenka Jenuš

2. b

Darinka Kolarič

3. a

Irena Čuček

3. b

Marjetka
Šenekar

4. a

Breda Špindler

sreda,
10.15 – 11.00

torek,
12.45 – 13.30

učilnica 4. a

4. b

Manica Žgajner

sreda,
9.10 – 9.55

torek,
12.45 – 13.30

učilnica 4. b

5. a

Rebeka Peršak

ponedeljek,
11.05 – 11.50

petek,
12.45 – 13.30

učilnica 5. a

torek,
10.15 – 11.00

petek,
12.45 – 13.30

učilnica 5. b

5. b

Marija Peserl

OPB
1. r

Tadeja Volavšek

ponedeljek,
11.00 – 11.45

OPB
2. r

Tadeja Kurnik
Hadžiselimović

ponedeljek,
9.10 – 9.55

12

vsak dan po
pouku
vsak dan po
pouku
vsak dan po
pouku
vsak dan po
pouku
vsak dan po
pouku.
vsak dan po
pouku

vsak dan, v
času OPB
vsak dan, v
času OPB in po
dogovoru
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matična
učilnica
matična
učilnica
matična
učilnica
matična
učilnica
matična
učilnica
matična
učilnica

zbornica,
matična
učilnica
učiteljski
kabinet in
matična
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učilnica
OPB
2. r

Maja Trafela
Lubej

OPB
3. r

Adriana
Jazbinšek

OPB
4. r

Tatjana Kraner

Vzgoji
teljica
1. r
Vzgoji
teljica
1. r

ponedeljek,
10.15 – 11.00

v času OPB

matična
učilnica TJA

v času OPB

matična
učilnica OPB

ponedeljek,
10.15 – 11.00

v času OPB

učiteljski
kabinet

Karmen Zavrnik

vsak dan

vsak dan

matična
učilnica

Marija Štraus

vsak dan

vsak dan

torek,
11.50 – 12.35
(zbornica
zgornje šole)

matična
učilnica

PREDMETNA STOPNJA
Dopoldanske individualne govorilne ure za starše bodo dvakrat
na mesec, in sicer prvi in zadnji teden v mesecu, za učence pa
vsak teden.
RAZ
RED

UČITELJ

PREDM
ET

GOVORILNE
URE ZA
STARŠE

6. a

Andreja
Kramberger

SLJ,
DKE,
VIE

6. b

Marija Kocbek

MAT

torek,
9.15 – 9.55

7. a

Janja Kojc

KEM,
NAR

torek,
11.05 – 11.50

7. b

Emica
Jelatancev

ŠPO

četrtek,
9.20 – 10.05

8. a

Leonida
Rokavec

SLJ

četrtek,
9.15 – 9.55

torek,
9.10 – 9.55
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GOVORIL
NE
URE ZA
UČENCE
ponedeljek,
13.35 – 14.20
torek,
13.30 – 14.15

IME ALI
ŠTEVILKA
UČILNICE
matična
učilnica SLJ
učilnica
MAT

ponedeljek,
13.50 – 14.35

učilnica
KEM

torek, 13.50
– 14.35

kabinet ŠPO

torek,
13.30 – 14.15

matična
učilnica SLJ
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8. b

Bernard Petek

GEO,
ZGO

četrtek,
9.10 – 9.55

četrtek,
13.30 – 14.15

matična
učilnica
ZGO

9. a

Tatjana
Kraner

GOS,
OPB

ponedeljek,
10.15 – 11.00

v času OPB

učiteljski
kabinet

9. b

Simona Peserl
Vezovnik

TJA, SLJ

torek,
11.55 – 12.40

ponedeljek,
13.30 – 14.15

matična
učilnica TJA

Srečko Kebrič

MAT,
RAČ,
TIT

ponedeljek,
11.05 – 11.50

četrtek,
13.50 – 14.35

matična
učilnica
RAČ

Marina Zimič

GUM

ponedeljek,
9.10 – 9.55

torek,
13.30 – 14.15

učilnica 29,
kabinet 30

Marjetka
Malek Toplak

TJA, NI

petek,
9.10 – 9.55

četrtek,
13.50 – 14.35

učilnica 17,
kabinet 23

FIZ, TIT

ponedeljek,
10.15 – 11.00

petek,
7.30 – 8.15

kabinet FIZ

Daniel Divjak
Anica Zarnec

MAT

petek,
10.15 – 11.00

sreda,
13.30 – 14.15

učilnica 9

Sabina Golež

LUM

ponedeljek,
11.05 – 11.50

četrtek,
13.50 – 14.35

učilnica 18,
kabinet 19

Boris Brunec

ŠPO

Natalija
Červek

BIO

petek,
10.15 – 11.00

sreda,
13.30 – 14.15

učilnica BIO

Gregor Zorko

ŠPO

sreda,
8.20 – 9.05

sreda,
13.30 – 14.15

kabinet ŠPO

Peter Šenekar

DRU

ponedeljek,
11.55 – 12.40

sreda,
11.55 –12.40

učilnica 56

ponedeljek,
8.20 – 9.05

ponedeljek,
13.30 – 14.15

pisarna 39

4.,
5., 6.
č

Marija Kebrič

ponedeljek,
11.55 – 12.40

vsak dan po
potrebi

6., 8.
č

Nadja Ferk
Rodeš

ponedeljek,
10.15 – 11.00

ponedeljek,
13.30 – 14.15

Učilnica 9

7., 9.
č

četrtek,
9.15 – 10.00

četrtek
13. 30 –
14.15

Učilnica 11

Marija Brunec

OPB

Karina Žarn

petek,
10.30 – 11.15

vsak dan
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PPV
I I,
III,
IV

učilnica 5
Marica Fuks

petek,
11.45 – 12.30

vsak dan

PPV
I IV,
V

Mateja Bela

sreda,
11.20 – 12.20

vsak dan

peda
gogi
nja

Darka Sukič

po dogovoru

po
dogovoru

spec.
peda
gogi
nja

Irena Gosak
Zakeršnik

ponedeljek,
10.15 – 11.00

ponedeljek,
13.50 – 14.35

soc.
dela
vka

Mojca
Rebernak

po dogovoru

po
dogovoru

učilnica 4

pisarna
pedagoginje
pisarna 60

pisarna soc.
delavke

PODALJŠANO BIVANJE
Učenci 1., 2., 3. in 4. razredov redne šole so vključeni v štiri
oddelke podaljšanega bivanja od 11.55 do 16.30, učenci ONIS pa
v en oddelek, ki se izvaja do 16.00 (skupno pet oddelkov OPB).
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB
predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev
in to le občasno.
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
Ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja devetletke (6. razred) je
preverjanje znanja učencev od lanskega šolskega leta obvezno.
Preverja se znanje slovenščine, matematike in angleščine.
Ob koncu devetletke izvede šola po točno predpisanem postopku
skupaj z zunanjimi ocenjevalci nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine, matematike in tretjega predmeta (preverjanje za
devetošolce je prav tako obvezno).
Tretji izbran predmet, ki ga bodo učenci 9. razredov rednih
oddelkov preizkušali na nacionalnem preverjanju znanja, je v
šolskem letu 2014/15 domovinska in državljanska kultura in
etika, za program ONIS pa družboslovje.

Publikacija 2014/2015
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REDNI ROK

PREDMET

DATUM

MAT (6., 9. r)

torek, 5. 5. 2015

SLJ (6., 9. r)

četrtek, 7. 5. 2015

TJA (6. r)
DKE (9. r)
DRUŽBOSLOVJE
(ONIS 9. r)

ponedeljek, 11. 5. 2015
ponedeljek, 11. 5. 2015
ponedeljek, 11. 5. 2015

DIFERENCIACIJA
V 1., 2. in 3. razredu devetletke učitelj pri pouku sam diferencira
delo z učenci glede na njihove individualne sposobnosti – to
imenujemo notranja diferenciacija.
V 8. in 9. razredu se pouk pri predmetih MAT, SLJ in TJA vse
leto izvaja v manjših učnih skupinah.
Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v pristojnosti
šole.

PREDMETNIK
V šolskem letu 2014/2015 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti
razred 185 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne,
tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne
ekskurzije itd.
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PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
RAZRED
PREDMET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

2

3

4

4

3

3

Tuji jezik
Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena
umetnost
Družba

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

2

3

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

1

1

Domovinska in
državljanska
kultura in etika
Spoznavanje
okolja
Fizika

3

3

3

Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo

RAZRED
Šport

2.
3

3.
3

Število ur
tedensko

2

1,5

2

3

2
1,5

1

1

1

4.
3

5.
3

6.
3

7.
2

8.
2

9.
2

2/3

2/3

2/3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

12/
14
27,5
/2
8,5

14/
16
27,5
/2
8,5

12/14
27,5/2
8,5

3

Izbirni predmeti
Oddelčna
skupnost
Število predmetov

2

2
2
3

1.
3

2

6

6

6

8

9

11

20

21

22

23,5

25,5

25,5
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RAZRED
Dnevi
dejavnosti/števil
o dni letno
Kulturni dnevi

1.
4

2.
4

3.
4

4.
3

5.
3

6.
3

7.
3

8.
3

9.
3

Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

V tabelah je naveden obvezni program devetletne osnovne šole.
Učenec izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih vsebin tedensko,
lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno
veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih.
Izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni
ostalim. Ocenjujejo se številčno in v spričevalo se vpišejo vse
zaključne ocene.
Učenec 4. in 7. razreda lahko izbere 2 uri neobveznih izbirnih
predmetov.
V 4. razredu se izvajata neobvezna izbirna predmeta
UMETNOST in ŠPORT, v 7. razredu pa FRANCOŠČINA.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.
K razširjenemu programu pa sodi še: dodatna pomoč otrokom s
posebnimi potrebami, dodatni in dopolnilni pouk, interesne
dejavnosti, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in šola v naravi.

18
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PRILAGOJEN PREDMETNIK Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM
STANDARDOM (osnovna šola z nižjim izobrazbenim
standardom - ONIS)
RAZRED
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

PREDMET

6

7

7

5

5

5

4

4

4

Matematika

4

5

5

4

4

4

4

4

4

Tuji jezik

2

2

2

Likovna umetnost

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Glasbena
umetnost
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2
2

3
2

4
2

4
2

4
2

Naravoslovje

3

2

2

2

4

3

Družboslovje

2,5

2,5

2,5

4

2

3

Spoznavanje
okolja
Šport

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

Oddelčna
skupnost
Število predmetov

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

7

7

7

8

10

10

11

11

11

Število ur na
teden

19,5

20,5

21,5

23

24

25

29,5

30

30

1

1
1

1
1

1
1

Predmet 1

Specialno-pedagoška dejavnost
Računalniško
opismenjevanje
Socialno učenje
1
1

V osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom imajo poleg
obveznega programa še razširjeni program, ki zajema: dopolnilni
in dodatni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in
podaljšano bivanje.
Publikacija 2014/2015
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
TER TEČAJNE OBLIKE
DODATNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk.
S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi
metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in
priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.
Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno
razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z
drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje.
Poteka po urniku, objavljenem v septembru.
Urnika dodatnega in dopolnilnega pouka sta objavljena na
oglasni deski.
TEČAJNE OBLIKE
Na šoli omogočamo izven rednega pouka učenje računalništva in
zgodnje učenje angleškega jezika.
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Dodatno strokovno pomoč prejemajo učenci s posebnimi
potrebami, ki so usmerjeni v ustrezni program (v rednih oddelkih
osnovne šole se ta program imenuje program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo). Količina dodatne
strokovne pomoči je določena z Odločbo o usmeritvi, ki jo izda
Zavod za šolstvo za vsakega učenca posebej.
Nudenje dodatne strokovne pomoči je obvezujoče za šolo in za
otroka, ki je dolžan obiskovati te ure. Vsak učenec s posebnimi
potrebami ima znotraj individualiziranega programa izdelan
urnik dodatne strokovne pomoči.

20
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
RAZRED

UČITELJ

DODATNI
POUK

DOPOLNILNI
POUK

1. a

Vesna Rošker

1. b

Barbara
Domajnko

sreda,
11.55 – 12.40

1. c

Kristina Petovar

ponedeljek,
12.45 – 13.30

2. a

Alenka Jenuš

ponedeljek,
11.55 – 12.40

2. b

Darinka Kolarič

torek,
11.55 – 12.40

ponedeljek,
11.55 – 12.40

3. a

Irena Čuček

sreda,
11.55 - 12.40
(izmenično dod. in
dop. pouk)

3. b

Marjetka
Šenekar

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

4. a

Breda Špindler

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

4. b

Manica Žgajner

torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

5. a

Rebeka Peršak

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

5. b

Marija Peserl

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop.)

torek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)
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Janja Kojc

ponedeljek,
7.30 – 8. 15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

Daniel Divjak

torek,
7.30 – 8.15
(9. razred)
sreda, 7.30 – 8.15
(8. razred)

MAT

Anica Zarnec

petek,
7.30 – 8.15
(8. razred)

MAT

Marija Kocbek

sreda,
7.30 – 8.15
(9. razred)

SLJ

Leonida
Rokavec

torek,
7.30 – 8.15
(9. razred)

SLJ

Tadeja Kurnik
Hadžiselimović

vsak drugi torek,
7.30 – 8.15
(8. razred)

TJA

Marjetka Malek
Toplak

petek,
7.30 – 8.15
(9. razred)

KEM

FIZ

TJA

4., 5. č
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ponedeljek,
7.30 – 8.15
(izmenično dod. in
dop. pouk)

torek,
7.30 – 8.15
(6. razred)
sreda, 7.30 – 8.15
(7. razred)

ponedeljek,
7.30 – 8.15
(7., 9. č - vsakih 14
dni)

Simona Peserl
Vezovnik

sreda,
12.45 – 13.30
(6. razred – vsakih 14
dni)
ponedeljek,
7.30 – 8.15
(7., 9. č – vsakih 14
dni)

Marija Kebrič

ponedeljek,
7.30 – 8.15.
(MAT, 4., 5. č)
četrtek,
7.30 – 8.15
(SLJ, 4., 5. č)
Publikacija 2014/2015
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6., 8. č

Nadja Ferk
Rodeš

torek,
12.45 – 13.30
(6., 8. č)
petek,
7.30 – 8.15.
(6. č – izmenično)

7., 9. č

Marija Brunec

torek,
7.30 – 8.15
(MAT, 7., 9. č)

POPRAVNI IZPITI
Roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9.
razreda bodo od 16. 6. do 30. 6. 2015, za učence ostalih razredov
pa med 26. 6 in 9. 7. 2015.
Jeseni so roki za predmetne, razredne in popravne izpite za
učence od 1. do 9. razreda med 18. in 31. 8. 2015.
IZBIRNE VSEBINE
Kristina Deleva

FRANCOŠČINA 3

Daniel Divjak

OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE

Tatjana Kraner

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Srečko Kebrič

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL
RAČUNALNIŠTVO - RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA

Andreja
Kramberger

VERSTVA IN ETIKA 1

Marjetka Malek
Toplak

NEMŠČINA 1, 2 in 3

Gregor Zorko

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

Gregor Zorko

ŠPORT ZA SPROSTITEV
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Gregor Zorko

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Emica Jelatancev

LJUDSKI PLESI
IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA

Janja Kojc

POSKUSI V KEMIJI

Marjetka Šenekar

GLEDALIŠKI KLUB

Gregor Zorko

PLES (ONIS)
ŠPORT ZA ZDRAVJE (ONIS)

Nadja Ferk Rodeš

LIKOVNO SNOVANJE (ONIS)

Prosimo vse starše, da redno pošiljate otroke k vsem oblikam
razširjenega programa.

PROJEKTI
Naši učitelji stalno iščejo nove poti in načine dela z učenci ter
nadaljujejo z že utečenimi.
V šolskem letu 2014/15 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:
1. Izvajanje učenja računalništva v 3. in 4. razredu.
2. Že od leta 1994 smo vključeni v RO – računalniško
opismenjevanje.
3. Zgodnje učenje angleškega jezika v 1., 2. in 3. razredu.
4. Projekt EKO ŠOLA.
5. Športni program “ZLATI SONČEK” za učence 1., 2. in 3.
razreda in KRPAN za učence 4. in 5. razreda.
6. Veseli december – dejavnosti po izbiri otrok (1., 2., 3. razred).
7. Poklici (3. razred).
8. Lepa beseda lepo mesto najde (2. razred).
9. Bralna pismenost.
10. Policist Leon svetuje.
11. Projekt ZDRAVA ŠOLA.
24
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12.
13.
14.
15.

Projekt ŠOLSKO SADJE.
Projekt EVROPSKA VAS.
Kako živi šola ponoči (1., 2., 3. razred).
Pride medvedek (2., 3., 4., 5., 6., 7. č).

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih
izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih
dejavnosti.

INTERESNE DEJAVNOSTI
NAZIV
FOLKLORA

MENTOR
Kristina Petovar

RAZRED
4. – 5. razred

BRALNO -PRAVLJIČNI
KROŽEK
LUTKE

Marjetka Šenekar

3. razred
1. – 4. razred

BRALNO - PRAVLJIČNI
KROŽEK

Irena Čuček

3. razred

BRALNO - PRAVLJIČNI
KROŽEK
ROČNA DELA
BRALNA ZNAČKA

Alenka Jenuš

2. razred
1. – 3. razred
2. razred

BRALNO - PRAVLJIČNI
KROŽEK
CICI PEVSKI ZBOR
BRALNA ZNAČKA

Darinka Kolarič

2. razred
1. – 2. razred
2. razred

FOLKLORA

1. – 3. razred
Vesna Rošker

SUŠ

Tadeja Volavšek

1. – 5. razred

SUŠ

Leonida Rokavec

6. – 9. razred

BRALNI KROŽEK
BRALNA ZNAČKA

Manica Žgajner

4. b razred
4. b razred
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BRALNI KROŽEK
BRALNA ZNAČKA

Breda Špindler

4. a razred
4. a razred

BRALNI KROŽEK
PROMETNI KROŽEK
BRALNA ZNAČKA

Marija Peserl

5. b razred
5. b razred
5. b razred

BRALNI KROŽEK
PROMETNI KROŽEK
BRALNA ZNAČKA

Rebeka Peršak

5. a razred
5. a razred
5. a razred

NARAVOSLOVNI KROŽEK

Janja Kojc

6. – 7. razred

MODELARSTVO
MODELARSTVO

Daniel Divjak

4. – 5. razred
6. – 9. razred

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Srečko Kebrič

5. – 9. razred

NOVINARSKI KROŽEK
PROSTOVOLJSTVO
VESELA ŠOLA

Simona Peserl
Vezovnik

NARAVOSLOVNI KROŽEK

Natalija Červek

VESELA ŠOLA
BRALNA ZNAČKA

Karolina Divjak

7. – 9. razred
6. – 9. razred

LOGIKA

Anica Zarnec

6. – 9. razred

NOGOMET (dekleta)

Bernard Petek

7. – 9. razred

ODBOJKA (dečki)
PLESNI KROŽEK

Emica Jelatancev

4. – 6. razred
5. – 9. razred

NARAVOSLOVNI KROŽEK

5. – 9. razred
6. – 9. razred
4. – 6. razred
8.—9. razred

8. – 9. razred
Natalija Červek

LIKOVNI KROŽEK
ŠOLSKI RADIO
ŠPORTNI KROŽEK
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Sabina Golež

6. – 9. razred

Gregor Zorko

7. – 9. razred
4. – 5. razred
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PEVSKI ZBOR (ONIS)
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
ORFFOV ANSAMBEL

Marina Zimič

4.—9. razred
6.—9. razred
3. – 5. razred
6. – 7. razred

VESELA ŠOLA (ONIS)
KOLESARSKI KROŽEK (ONIS)
PRAVLJIČNI KROŽEK (ONIS)

Marija Kebrič

4. – 9. razred
5. razred
4. – 5. razred

BRALNI KLUB (ONIS)
SUŠ

Marija Brunec

7. in 9. razred
4. – 9. razred

POVEM TI PRAVLJICO (PPVI)

Marica Fuks

PPVI 3

V SVETU PRAVLJIC (PPVI)

Mateja Bela

PPVI 4

POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za
uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v
oddelčni skupnosti. Ravnatelj na slovesni podelitvi ob zaključku
šolskega leta podeljuje priznanja in nagrade učencem za
prizadevno delo v interesnih dejavnostih, devetošolcem osnovne
šole pa tudi priznanja za doseženi učni uspeh.

ŠOLSKI OKOLIŠ,
PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolo obiskujejo učenci iz naselij Krajevne skupnosti Lenart.
Največ jih je iz naselja Lenart. Nekaj učencev pa Osnovno šolo
Lenart obiskuje tudi iz drugih okolišev.
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PREVOZ
Zakon ureja za vse učence, ki imajo do šole več kot štiri kilometre
in hodijo v šolo po nevarnih prometnih odsekih, brezplačen
prevoz.
VARNA POT V ŠOLO
Vsem je znano, da Lenart leži ob zelo pomembni prometni cesti
in da zaradi tega nastajajo vsakodnevni problemi glede
zagotavljanja varne poti otrok v šolo. Spoštovani starši, prosimo
vas, da gre otrok pravočasno v šolo in naj hodi po pločniku, tam,
kjer pločnika ni, pa po levi strani ceste. Starši mlajših učencev,
spremljajte večkrat svojega otroka v šolo. Pokažite mu, kje in na
kakšen način lahko varno prečka cesto. Opozorite ga na
upoštevanje prometnih predpisov in uporabo varne poti ter
primerno obnašanje na poti v šolo in domov.
VOZNI RED
RELACIJA

MOČNA – SP.
PARTINJE

SP. ŽERJAVCI –
ELBL

KOMBI
VOLIČINA
HRASTOVEC
RADEHOVA
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PRIHOD - zjutraj

ODHOD - popoldan

1. vožnja 6.45 – na postaji
(prihod v šolo ob 6.55)

1. vožnja – 12.50

2. vožnja 7.50 – na postaji
(prihod v šolo ob 8.05)
1. vožnja 7.05 – na postaji
(prihod v šolo ob 7.15)

2. vožnja – 13.55
3. vožnja – 15.30
1. vožnja – 13.15

2. vožnja 7.25 – na postaji
(prihod v šolo ob 7.40)

2. vožnja – 14.15

1. vožnja - 7.40
1. vožnja - 7.30

1. vožnja – 12.55
2. vožnja – 14.00

1. vožnja - 7.05
2. vožnja - 7.40

1. vožnja - 13.40
2. vožnja – 14.45
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Osnova delovanja je Ustava RS, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o
normativih in standardih v devetletni osnovni šoli ter drugi
zakonski in podzakonski predpisi.
DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI UČENCEV
 da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti, ki jih organizira šola;
 da izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti;
 da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;
 da imajo spoštljiv in strpen odnos do vseh zaposlenih v šoli in
izven nje;
 da sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila;
 da v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne
ogrožajo zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih
učencev ter delavcev šole;
 da varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole kot s
svojo lastnino in tudi lastnino drugih učencev ter delavcev
šole;
 da nesporazume rešujejo s pogovorom oziroma na drug
ustrezen način;
 da zastopajo šolo na tekmovanjih in prireditvah;
 da sodelujejo pri dogovorjenih dežurstvih.
PREPOVEDI
 V šoli je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter
drugih psihoaktivnih substanc.
 Prepovedano je prihajati v šolo pod vplivom alkohola, drog in
drugih psihoaktivnih substanc ter se udeleževati tudi drugih
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
Kadar zaposleni v šoli opazi, da učenec v šoli kadi, v šolo
Publikacija 2014/2015
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prinaša, poseduje ali uživa alkohol, drogo ter druge
psihoaktivne substance oz. je pod vplivom alkohola, droge ali
drugih psihoaktivnih substanc, o tem naredi ustrezno pisno
poročilo, nato pa o tem obvesti razrednika, ravnatelja in
svetovalno službo, ki ustrezno ukrepajo naprej.
V šolo je prepovedano prinašati pirotehnična sredstva in vse
vrste predmetov, ki bi kakor koli ogrožali zdravje in varnost
učencev ter zaposlenih v šoli. Ob vsaki kršitvi se sestavi
ustrezno poročilo, obvesti razrednika in svetovalno službo, ki
ustrezno ukrepajo.
Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov in drugih
elektronskih izdelkov v času pouka.
Prepovedano je povzročanje materialne škode.
Prepovedane so vse oblike nasilnega vedenja v šoli.
Prepovedano je ogrožanje varnosti sebe in drugih.

OSNOVNA PRAVILA OBNAŠANJA:










spoštujemo vsakega posameznika;
učenci upoštevajo navodila učiteljev in ostalih zaposlenih;
komunikacija med vsemi se odvija spoštljivo in strpno;
spore rešujemo na miren način;
izsiljevanje in vse ostale oblike nasilnega vedenja niso dovoljene;
do šolske in tuje lastnine imamo spoštljiv ter odgovoren odnos;
k pouku prihajamo točno in pripravljeni;
dragocene predmete puščamo doma;
mobilnih telefonov v šoli ne uporabljamo.

Pravila obnašanja med poukom:
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učenci pred učilnico mirno počakajo na prihod učitelja;
k uram prihajamo točno;
med poukom je vsak učenec na svojem mestu;
učenci morajo imeti potrebne pripomočke za delo;
potrebno je slediti razlagi, aktivno sodelovati in zapisovati snov;
učenec, ki bi rad nekaj povedal, mora to z dvigom roke nakazati;
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 pri pouku ni dovoljena uporaba mobitelov in drugih elektronskih
naprav;
 v primeru izostankov učenci poskrbijo, da nadoknadijo učno snov;
 med poukom lahko učenci le izjemoma zapustijo učilnico (z
dovoljenjem učitelja);
 ob zaključku ure prvi zapusti razred učitelj;
 učenci odidejo za njim, ko je učilnica urejena.

Pravila obnašanja med odmorom:
 med odmori so učenci od prvega do petega razreda praviloma v
svojih učilnicah;
 kratki odmori (pet minutni) so namenjeni menjavi učilnic in pripravi
na pouk;
 po hodnikih in stopnicah hodimo po desni strani počasi in umirjeno;
 med odmori učenci ne zapuščajo šole;
 nepotrebno zadrževanje na straniščih in v garderobi ni dovoljeno.

VZGOJNI UKREPI
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti in ne upošteva hišnega
reda, pravil šolskega reda in oddelčnih pravil, stori kršitev.
Hujše kršitve so:

 ponavljajoče se istovrstne kršitve hišnega reda, pravil šolskega reda
ali oddelčnih pravil,
 občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur ali strnjeni neopravičeni
izostanki nad 18 ur,
 uporaba pirotehničnih izdelkov v šoli ali na njenih zunanjih
površinah,
 izsiljevanje učencev ali delavcev šole,
 namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter
stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 kraja lastnine šole, drugih učencev ali obiskovalcev šole,
 popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
 uničevanje uradnih dokumentov in ponarejanje podatkov ter
podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,
 fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
 ogrožanje življenja in zdravja učencev ter delavcev šole,
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 kajenje, prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc ter napeljevanje
drugih k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih
organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so
opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,
 spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.

Učencu zaradi hujših kršitev pravil šolskega reda razrednik izreče
vzgojni ukrep ali pripravi predlog za izrek vzgojnega opomina in
ga posreduje učiteljskemu zboru. Razrednik vodi mapo ukrepov
in opominov.
Vzgojne ukrepe za kršitve, ki niso opredeljene kot hujše kršitve,
določi strokovni delavec, pri katerem je učenec izvedel kršitev.
Pri tem upošteva postopnost uporabe posameznih vzgojnih
ukrepov določenih s pravili šolskega reda glede na osebnostne
značilnosti in razvojno stopnjo učenca, okoliščine, predhodne
izkušnje. Strokovni delavec beleži vzgojne ukrepe v zvezek
opažanj in vzgojnih ukrepov.
Vzgojni ukrepi so:

 vpis učenca v dnevnik opažanj,
 podaljšanje ali prekinitev obveznosti (dežurstvo),
 odstranitev učenca (od pouka, iz prostora, z dni dejavnosti, iz
podaljšanega bivanja),
 razgovor z razrednikom, šolsko svetovalno službo, ravnateljem
(učenec, učenec in njegovi starši in strokovni delavci zunanjih
institucij),
 začasna ali stalna ukinitev pravic (status športnika, dežurstva,
interesne dejavnosti, ekskurzije, dnevi dejavnosti, pravice
zadrževanja v določenem prostoru, pravice uporabe predmetov,
funkcije v oddelčni skupnosti).

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge ukrepe.
Izvajajo se na podlagi strokovne odločitve, ki je lahko
individualna (strokovni delavec šole) ali skupinska (strokovna
skupina, oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor).
Strokovni delavec, ki se odloči za vzgojni ukrep, je dolžan o tem
obvestiti razrednika. Razrednik obvesti oddelčni učiteljski zbor.
32
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Razrednik vodi zaznamke o izrečenih vzgojnih ukrepih.
Probleme rešujejo vsi vpleteni. Njihova dolžnost je, da se trudijo
raziskati vzroke težav in poiščejo možne načine reševanja težav in
pomagajo učencu pri spremembi neustreznega vedenja.
Pri ravnanju ob kršitvah pravil se upošteva načelo postopnosti
reagiranja
 Učitelj rešuje problem z učencem, po potrebi pa tudi s starši (pogovor
in dogovor).
 Sodelovanje razrednika pri obravnavi problema.
 Sodelovanje svetovalne službe.
 Sodelovanje vodstva šole.
 V primerih, ko svetovalna služba presodi, da se pri otroku pojavljajo
težave in oblike vedenja, ki jih zgolj šolska obravnava ne more
bistveno omiliti, izboljšati ali odpraviti, staršem priporoči pomoč
zunanjih ustanov.
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