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SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI!
Vključitev v šolo in obiskovanje vzgojno-izobraževalnega procesa je za vašega otroka in
vas, starše, pomemben korak.
Publikacija, ki je pred vami, vam na kratko predstavlja delo in prizadevanje Osnovne šole
dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec pri izobraževanju vaših otrok in njihovi pripravi na
samostojno in odgovorno življenjsko pot. Vanjo smo zapisali nekaj osnovnih podatkov, ki
vam bodo v pomoč pri organizaciji šolskih in izvenšolskih dejavnosti.
Zavedamo se, da je v znanju moč, zato se bomo trudili, da bi učenci iz našega zavoda
odhajali bogati z njim.
S skrbno načrtovanim vzgojno-izobraževalnim delom, v sproščenem vzdušju, s
sprejemanjem odgovornosti in medsebojnim spoštovanjem nam bo zagotovo uspelo.
Pri našem delu nas bo vodila skupna vizija:
»Jaz, ti, mi vsi sprejemamo sebe in druge ljudi«
Prepričani smo, da bomo uspešno sodelovali in v času Covid-19 znali in zmogli drug
drugemu prisluhniti in sodelovati. Tebi, draga učenka in učenec, pa v šolskem letu
2021/22 želimo veliko novih izzivov, ustvarjalnih trenutkov in predvsem pouka v šolskih
prostorih.

Ravnateljica:
Lidija Milošič, univ. dipl. ped.

Ustanoviteljica šole je Občina Slovenska Bistrica.

Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol občine
Slov. Bistrica in zajema praviloma učence iz KS
Črešnjevec in Leskovec – Stari Log.
Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, zajema
površino športnih zunanjih objektov, zelenice in prostore šole.
Šola je popolna devetletka. Je enooddelčna šola s 2,6 oddelka podaljšanega bivanja
in oddelkom jutranjega varstva.
Najvišji organ šole je Svet šole, ki ga predstavlja 11 članov:
5 predstavnikov šole
3 predstavniki staršev in
3 predstavniki občine kot ustanoviteljice.
Predsednica Sveta šole je ga. Marjanca Dolenc.
Starši se združujejo v Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vseh
oddelčnih skupnosti in oddelkov vrtca.
Pedagoško delo šole usklajuje učiteljski zbor, ki se združuje v strokovnih aktivih.
Šolo vodi ravnateljica Lidija Milošič.

ŠOLSKI KOLEDAR 2021/2022
Jesenske počitnice:
Novoletne počitnice:
Zimske počitnice:
Prvomajske počitnice:
Poletne počitnice:

25. – 29. 10. 2021
27. – 31. 12. 2021
28. 2. 2022
27. 4. 2022
27. 6. 2022

do
do
do

4. 3. 2022
29. 4. 2022
31. 8. 2022

Pouka prosti dnevi:
1. november – dan spomina na mrtve
7. februar
8. februar – slovenski kulturni praznik
18. april – velikonočni ponedeljek
2. maj – praznik dela
27. april – dan upora proti okupatorju
Izpitni roki:
16. 2. 2022 – 25. 3. 2022 – za učence, ki imajo predmete strnjeno v 1. ocen. obdobju
3. 5. 2022 - 15. 6. 2022 - za učence 9. r, ki se izobražujejo na domu (1.rok)
3. 5. 2022 - 24. 6. 2022 - za učence od 1. do 8. r, ki se izobražujejo na domu (1.rok)
16. 6. 2022 – 29. 6. 2022 – za učence 9. razreda (1. rok)
27. 6. 2022 – 8. 7. 2022 – za učence od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8. 2022 – 31. 8. 2022 – za vse učence od 1. do 9. razreda (2. rok)

Razdelitev spričeval:
9. razred: 15. 6. 2022

1. – 8. razred: 24. 6. 2022

Ocenjevalna obdobja:
I. obdobje:

1. 9. 2021

do

31. 1. 2022

II. obdobje:
9. razred
1. – 8. razred

1. 2. 2022
1. 2. 2022

do
do

15. 6. 2022
24. 6. 2022

Zaključne ekskurzije:
1.

– 9. razred: maj – junij 2022

Nacionalno preverjanje znanja:

4. 5. 20212– SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)
6. 5. 2022 – MATEMATIKA (6. in 9. razred)
10. 5. 2022 – GEOGRAFIJA (9. razred) in ANGLEŠČINA (6. razred)

PREDMETNIK Z LETNIM FONDOM UR
A OBVEZNI PROGRAM
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5
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4

4

5
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4

4

4

4
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3

4

4

3

3
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TUJI JEZIK
LIKOVNA UMETNOST

2

2

2

2

2

1

1

1
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2

2

2

1,5

1,5

1

1

1
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2

3

GEOGRAFIJA

1

2

1,5

2
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ZGODOVINA

1

2

2

2
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1

1

UMETNOST DRUŽBA

175,0

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

3

SPOZNAVANJE

3

70,0

3
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2
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2
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3
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ŠOLA V NARAVI

B RAZŠIRJENI PROGRAM
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PRVI TUJI JEZIK

1.r

2.r

3.r

2

2

2

4.r

5.r

6.r

2

DRUGI TUJI JEZIK
2/1
DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO,
ŠPORT, TEHNIKA
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
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0,5
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0,5

8.r

2
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0,5
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DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERESNE DEJAVNOSTI

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.
* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12. 1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012), na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter
usklajen s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014

675,0

Strokovni delavci v šolskem letu 2021/2022
Strokovni delavci
Marjanca Dolenc
Anita Romih
Renata Mlakar
Stanislava S. Mikulič
Lovrencija Godec
Metka Finžgar
Aleksandra Ključevšek
Nina Miklavc
Mateja Kuharič
Žarko Šalabalija
Sebastjan Grosek
Ines Jarh
Katja Skubic
Jože Mohorko
Ksenija Smogavec
Anja Sovič
Maja Obreza
Suzana Ramšak
Špela Leskovar
Tadeja Spagnolo
Teja Pintarič
Matija Pačnik
Igor Keber
Petra Orešič
Sabina Kralj
Rok Dragić

Razredničarka 1. a razreda
Razredničarka 2. a razreda
Razredničarka 3. a razreda
Druga strokovna delavka v 1. r in učiteljica podaljšanega bivanja
Učiteljica podaljšanega bivanja
Razredničarka 4. a razreda
Razredničarka 5. a razreda
Razredničarka 9. a razreda, učiteljica slovenščine
Učiteljica glasbene umetnosti in zborovodkinja OPZ in MPZ, sorazredničarka 8. a
Razrednik 7. a razreda, učitelj matematike in izbirnih predmetov
Sorazrednik v 6. a razredu, učitelj športa in izbirnih predmetov
Razredničarka 6. a razreda, učiteljica angleščine in izbirnega predmeta nemščine
Razredničarka 8. a razreda, učiteljica angleščine
Učitelj zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike
Učiteljica matematike, fizike, podaljšanega bivanja, sorazredničarka 9. a
Učiteljica dodatne strokovne pomoči
Psihologinja in pomočnica ravnateljice vrtca
Psihologinja in učiteljica dodatne strokovne pomoči
Učiteljica slovenščine in podaljšanega bivanja, knjižničarka
Učiteljica dodatne strokovne pomoči
Učiteljica biologije, kemije in izbirnih predmetov
ROID
Gostujoči učitelj geografije, laborant in učitelj podaljšanega bivanja
Gostujoča učiteljica naravoslovja, gospodinjstva in izbirnih predmetov
Gostujoča učiteljica tehnike ter izbirnih predmetov
Gostujoč učitelj likovne umetnosti

DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
Skupaj

1. a
4
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2. a
4
3

3. a
4
3

4. a
3
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3
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3
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3
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3
3
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3
3

5
3

5
3

5
3

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

5
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15

15

15

15

15

15

15

15

15

PROJEKTI
Tudi v letošnjem letu bomo svoje delo dopolnjevali in nadgrajevali z različnimi projekti.
Razredni:

Skupno razredništvo, Varnostna olimpijada, Policist Leon svetuje, Pisave, Čuječnost
Šolski:

Unesco šola (Tabor dobrih vesti, Dobre vesti), ENO Tree Planting, Zdrava šola (Zelena straža,
(Droge-ne, hvala), Shema šolskega sadja (Tradicionalni slovenski zajtrk), Branju prijazna šola
vključuje: Bralni nahrbtniki, Branje za dobro jutro, Rastem s knjigo, Pešbus
Nacionalni projekt: Kapljice življenja – Voda

PREVOZI UČENCEV
Učenci imajo brezplačen prevoz z vseh relacij šolskega okoliša.
Šola seznani starše in učence z najbolj nevarnimi cestnimi odseki. Prehodi za
pešce so označeni. V začetku in tudi občasno med šolskim letom jih bo
nadzorovala prometna policija in delavci šole. Cesta mimo šole je obnovljena,
zgrajen je tudi pločnik in celo hitrostne ovire, toda previdnost naj bo vedno na
prvem mestu.
Vozni red avtobusa:
Ura
odhoda
6.25
6.55

Vstopna postaja

Izstopna postaja
Črešnjevec
Črešnjevec

6.45
7.30

Lokanja vas
Stari Log (križišče Trnovec –
Pragersko) – Leskovec
Trnovec – Pretrež – Vrhloga
Leskovec

13.30
13.30
14. 30
15.16
15.27

Črešnjevec
Črešnjevec
Črešnjevec
Črešnjevec
Črešnjevec

Vrhloga, Pretrež, Trnovec, Lokanja vas
Leskovec, Stari Log
Črešnjevec-Leskovec
Slovenska Bistrica
Vrhloga- Trnovec

-

Črešnjevec
Črešnjevec

- šolski avtobus
redna linija avtobusa, ki jo lahko uporabljajo naši učenci

INTERESNE DEJAVNOSTI

INTERESNA DEJAVNOST

Mentor

Razred

Ura

Mini odbojka

Sebastjan Grosek

4. in 5. a

sreda, 0. ura

Računalniški krožek

Žarko Šalabalija

1. a

sreda 5. ura

Računalniški krožek

Ksenija Smogavec

2. a

Torek, 5. ura

3. a

torek, 6. ura

Odbojka

Dejan Kalan

6. – 9. a

ponedeljek, četrtek, 8.ura

Šah

Žarko Šalabalija

2. - 9.a

ponedeljek, sreda, 6. ura

Dramski krožek

Renata Mlakar

3. - 5.a

četrtek, 7. ura

Bralna značka

Nina Miklavc
Špela Leskovar

6. -9.a

po dogovoru

Kolesarski krožek

Aleksandra Ključevšek

5.a

2. oc. obd.

Origami

Marjanca Dolenc

1.a

četrtek, 5. ura

Pravljični

Anita Romih

2.a

sreda, 5. ura

Renata Mlakar

Uganke od A do Ž

3.a

ponedeljek, 5. ura

Mateja Kuharič

Ukulele

4., 5. r

po dogovoru

Nina Globovnik

Šolski vrtiček

1. -5. r

*Vesela šola

Maja Obreza

4. - 9.a

po dogovoru

*Joga

Katja Skubic

4.-7.

sreda, 6. ura

*Dobre vesti

Nina Miklavc

6. - 9.a

po dogovoru

*Prebujanje s športom

Sebastjan Grosek

6 .- 9.a

*Angleška bralna značka

Katja Skubic
Ines Jarh

4. - 9. a

po dogovoru

*Bralni klub

Nina Miklavc

7.-9.

torek, 6. ura

Ukulele

Mateja Kuharič

4.-9.

petek, 6. ura

*Novinarski krožek

Nina Miklavc

6.-9.

torek, 7. ura (na 14 dni)

*Kolesarjenje

Mateja Kuharič, Nina
Globovnik

6.-9.

Urice nemščine

Stanka Skušek Mikulič

1., 2.

četrtek, 14.00-14.45

Učenec/-ka se k interesni dejavnosti prijavi s prijavnico. Interesna dejavnost se izvaja, ko je v
skupino prijavljenih najmanj 7 učencev.

SODELOVANJE S STARŠI
Srečevali se bomo mesečno (praviloma vsak drugi delovni torek v mesecu; ob 16:00 za učenec
od 1. do 5. razreda in ob 17:00 za učenec od 6. do 9. razreda) na govorilnih urah ali roditeljskih
sestankih. Skupaj z razredniki boste naredili program vaših srečanj. Razredniki so enkrat tedensko
dosegljivi tudi v dopoldanskem času (urnik je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski za
starše).
Vsaka oddelčna skupnost voli med starši svojega predstavnika, ki se vključuje v Svet staršev.

PREHRANA UČENCEV
Učenci imajo v šoli možnost zajtrka, malice, kosila in popoldanske malice, če starši tako želijo. Cena
zajtrka je 0,60 evra, cena malice 0,90 evra, cena kosila na razredni stopnji (stalni naročniki) je 2,35
evra, za občasne naročnike znaša kosilo 2,50 evra, cena kosila na predmetni stopnji je 2,60 evra in
cena za občasne naročnike na predmetni stopnji je 2,75 evra. Cene prehrane se lahko tudi
spremenijo, glede na rast stroškov, razen cene malice, ki je zakonsko določena.
Po novem Zakonu o uravnoteženju javnih financ vsem staršem ne pripada več splošna subvencija
za šolsko malico. Višini subvencije (malica in kosilo) se določi na podlagi odločbe o otroškem
dodatku.
Zajtrk je med 7:30 in 7:40 uro, namenjen je predvsem učencem 1. VIO devetletne OŠ.
Malico delimo v 2 glavnih odmorih: ob 8:40 uri (praviloma za učence od 6. do 9. razreda) in ob
9:40 uri (praviloma za učence od 1. do 5. razreda). Učenci od 1. do 9. razreda malicajo v šolski
jedilnici ali učilnicah (odvisno od priporočil NIJZ glede preprečevanje okužb s Covid – 19).
S kosilom pričnemo ob 12:00 uri in zaključimo ob 13:30 uri. Kosilo lahko učenci abonirajo, lahko
pa ga naročijo vsak dan posebej do 7:55 v tajništvu šole.
Vse obroke pripravlja kuharica ga. Albina Sadek pomagata ji ga. Marjana Ledinek in ga. Mojca
Krošel.
Vodja šolske prehrane je ga. Petra Orešič.

PODALJŠANO BIVANJE
Na šoli je glede na število prijavljenih učencev 2,6 oddelka podaljšanega bivanja za
učence od 1. do 5. razreda. Oddelki se združujejo. V oddelek podaljšanega bivanja
se vključi otrok takoj po končanem pouku. Podaljšano bivanje je organizirano do
16.05.

JUTRANJE VARSTVO
Skupina jutranjega varstva je organizirana od 5:50 ure. Vanjo so vključeni
predvsem prvošolci, lahko pa se jim pridružijo tudi učenci 1. VIO.

VARSTVO VOZAČEV
Za vse učence od 6. do 9. razreda, ki se domov vozijo z avtobusom, je na šoli
organizirano varstvo do odhoda šolskega avtobusa. Učenci »vozači« se varstvu
priključijo, ko končajo svoje obveznosti in so v varstvu do odhoda avtobusa.
Skupini se pridružijo tudi vsi učenci, ki čakajo na izbirne predmete ali interesne
dejavnosti. Varstvo vozačev je organizirano od 12:20 do 13:30 ure.

ODSOTNOST OD POUKA
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka
izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o
izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek
vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
V primeru odsotnosti ne pozabite odpovedati šolske prehrane, to lahko sporočite v tajništvo
šole (telefon ali e-pošta - izpolnjen obrazec objavljen na spletu pošljete na:
prehrana@gcresnjevec.si). Poseben obrazec za odjavo prehrane lahko izpolnite in oddate tudi v
tajništvu šole (na razpolago v tajništvu in na spletu).

Obrazec za odpoved šolske prehrane ni enak nadomestilu opravičila za izostanek otroka
od pouka.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Šola v okviru 9-letnega programa v 3. VIO (7., 8. in 9. razred) v šolskem letu
2021/22 izvaja naslednje izbirne predmete: nemščino 1 in 2 računalništvo
(urejanje besedil in računalniška omrežja), izbrani šport v 7. in 8. razredu in
šport za zdravje v 9. razredu, obdelavo gradiv: les, likovno snovanje1, 2 in 3,
in poskuse v kemiji. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, lahko tudi tri
– s soglasjem staršev.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Šola v okviru 9-letnega programa v šolskem letu 2021/22 izvaja naslednje
neobvezne izbirne predmete:
1. VIO (1. razred)- ANGLEŠČINA
2.VIO (4. - 6. razred) – ŠPORT, TEHNIKA
3. VIO (7. razred) - /

Poučevanje v manjših učnih skupinah
Od 4. do 7. razreda se lahko pouk pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku organizira v manjših
učnih skupinah, v obsegu največ ¼ ur predmeta.
V 8. in 9. razredu pa se lahko pouk pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku v manjših učnih
skupinah organizira vse leto. Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v pristojnosti šole.

PRAVILA PRILAGAJANJA ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Za učence, ki ob šoli počnejo še marsikaj drugega (aktivno se ukvarjajo s športom, igrajo instrument
itd.) je možno pridobiti poseben status, ki je opredeljen v Pravilniku o prilagajanju šolskih
obveznosti. Status lahko uveljavljajo tisti učenci, ki so v svojem športnem ali kulturnem
udejstvovanju nadpovprečno uspešni (republiške selekcije, tekmovalec državnega ranga itd.).
Informacije dobite pri razredniku, pri svetovalni službi ali spletni strani šole (www.cresnjevec.si).

SVETOVALNA SLUŽBA – PSIHOLOGINJA
Iščete informacije, si želite pogovora, rešujete težave in probleme, pa jim niste kos, potrebujete
nekoga, ki vas bo poslušal?
Oglasite se v pisarni šolske psihologinje. Ga. Maja Obreza je na šoli prisotna vsak dan. Ga. Suzana
Ramšak pa vsak petek.
Z njima se boste srečevali ob vpisu v 1. razred in srednjo šolo in izbiri izbirnih predmetov ter
seveda na roditeljskih sestankih z različnimi temami.
Tudi starši otrok s posebnimi potrebami boste pri njej vedno našli prostor in čas za pogovor.
Njena naloga je tudi urejanje subvencionirane prehrane, občasno nudenje učne pomoči in delo z
nadarjenimi učenci. Prav tako aktivno sodeluje pri vseh projektih in z vsemi delavci šole.
Zavedajmo se, da bo samo naše skupno sodelovanje prineslo želene rezultate in nas pripeljalo k
skupnemu cilju pri vzgoji in izobraževanju vaših in naših otrok.

SKRB ZA ŠOLO IN NJENO OKOLICO
Za vzdrževanje šole in njene okolice skrbi hišnik g. Miha Hecl.
Za čistočo in red na šoli so odgovorne ga. Kristina Mlakar, ga. Lidija Žvirc in ga. Metka Rajh.
Prosimo, da spoštujete njihovo delo in jim s svojim kulturnim obnašanjem in spoštljivim odnosom do šolske lastnine
pomagate pri vzdrževanju reda v šoli in njeni okolici.
Računovodska dela na šoli vodi in opravlja ga. Helena Petek/Damijana Frece Dimnik. Tajnik VIZ
v šoli je ga. Danica Planinc.

HIŠNI RED – povzetek
Šola je odprta od 5:50 do 8.00, po 8.00 uri je zaklenjena. Za vstop je potrebno pozvoniti. Šola
je zaklenjene do 12.00 in od1 6.30 naprej, ko učenci in drugi obiskovalci ne smejo sami v šolske
prostore.
Pouk se za učence od 1. do 9. razreda pričenja ob 7:55. Učenci prihajajo in odhajajo iz šole
skozi glavni vhod in vhod 2, ki je namenjen učencem 1. in 2. razreda.
Učenci se v garderobi obvezno obujejo v šolske copate, ki jih lahko uporabljajo tudi pri športni
vzgoji (gumijast podplat), vendar s temi copati ne hodijo po šolskem dvorišču in v okolici šole.
Učenci razred po končani uri pouka zapustijo, ko to dovoli učitelj.
Med odmori se učenci pripravljajo na naslednjo uro pouka, vsako zapuščanje šole – brez
spremstva, dvorišča in odhajanje v bližnji lokal je strogo prepovedano.
Malico pomaga pripravljati dežurna čistilka, ki poskrbi, da je jedilnica po malici čista (vsak
učenec za seboj pospravi mizo).
Občasni odjemalci kosila se prijavijo za kosilo v tajništvu, vendar najkasneje do 7:55 ure zjutraj.
Učenci podaljšanega bivanja hodijo na kosilo izključno v spremstvu učitelja podaljšanega
bivanja.
V šoli, na šolskem dvorišču, na ekskurzijah, dnevnih dejavnosti in končnih izletih je strogo
prepovedano uživanje alkoholnih pijač, energetskih napitkov in kajenje.
Vsaka kršitev in nespoštovanje hišnega reda in pravil šolskega reda bo ustrezno obravnavana,
prav tako pa bodo o kršitvi takoj obveščeni tudi starši.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA – povzetek
Pravila zagotavljajo osnovno varnost. Omogočajo nam, da učinkovito načrtujemo in predvidevamo
svoja dejanja, ne da bi pri tem zabredli v težave.
PRAVICE UČENCEV
Pravice učenca v osnovni šoli so:
- da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
- da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
- da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
- da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in
posebnosti različnih kultur,
- da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško
dostojanstvo in pravico do zasebnosti.

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
Dolžnosti in odgovornosti učencev so zapisane v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI) in Zakonu o osnovni šoli (ZOŠ).
V skladu z razvijanjem vrednot po Vzgojnem načrtu šole pa posebej poudarjamo še naslednje:
VKLJUČENOST V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO IN ŽIVLJENJE ŠOLE
Učenci:
- na prireditvah, projektih in tekmovanjih šolo predstavlja veliko število različnih učencev,
- soustvarjajo prireditve, projekte, razstave, prispevke …
- dajejo pobude in rešitve za izboljšanje klime in počutja na šoli
- nadarjeni učenci pripravijo spominske obeležitve pomembnih zgodovinskih in svetovnih dni
ter s tem krepijo narodno zavest vseh deležnikov v zavodu.
ČUJEČNOST
Učenci:
- prepoznajo čustva pri sebi in pri drugih, se jih ne sramujejo in se o njih pogovarjajo,.
- preprečijo in obvladujejo stresne situacije
- se znajo veseliti ob svojem uspehu in uspehu drugih in
- skrbijo za svoje zdravje.

SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI in RAZLIČNOSTI
Učenci:
- spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole.
- razumejo in sprejemajo, da smo ljudje med seboj različni in da se razlikujemo v mnogih stvareh,
- v šoli in izven nje se vedejo spoštljivo do drugih in med seboj.
- krepijo realno samopodobo, vztrajajo pri fair-playu, zmanjšujejo napetost in stres z različnimi
projekti in medsebojnim sodelovanjem,
- sodelujejo s sebi drugačnimi, so strpni in aktivno vključeni pri soustvarjanju prijaznega okolja.

OPOLNOMOČENJE
Učenci:
- krepijo odgovornost do svojega vedenja in šolskega dela,
- zavedajo se, da so sami odgovorni za svoje delo v šoli in za svoje besede,
- ozaveščajo pomen varnosti na spletu,
- razvijajo svojo humanitarnost, čut za sočloveka, empatijo
- si medvrstniško pomagajo (uspešnejši pomagajo manj uspešnim).
Učitelji dosledno spremljajo napredek učencev, domače naloge osmislijo in učencem podajo
kvalitetno povratno informacijo.
Pravice, dolžnosti in odgovornosti staršev in delavcev šole so prav tako zapisane v Pravilih šolskega
reda.
Učenci, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in odgovornosti, kršijo Pravila šolskega reda in Hišni
red. Kršitve so lahko lažje ali hujše.
Lažje kršitve:
-

zamujanje in neopravičeno izostajanje od pouka (do 5 ur),
neprimerno vedenje (posmehovanje, preklinjanje, ugovarjanje, tekanje po šoli …),
nošenje športnih copat v šolskih prostorih (učilnice, hodniki … - izven telovadnice),
vstop v šolo z rolerji, kotalkami, skirojem …,
učenec ne dela domačih nalog (3-krat ali več pri istem predmetu),
neobiskovanje varstva vozačev ali oddelka podaljšanega bivanja,
uporaba mobilnih telefonov,
hoja po šoli v obutvi, ki se uporablja za prihod v šolo in odhod domov,
nedosledno opravljanje nalog dežurnega učenca in reditelja,
uporaba predvajalnikov glasbe,
nespoštovanje pravil hranjenja garderobe,
zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku in drugih vzgojno–izobraževalnih
dejavnostih,
neupoštevanje pravil skrbi za čisto in urejeno šolo ter njeno okolico,
uživanje hrane in pijače med poukom,
zadrževanje na šolskem igrišču med 7.00 in 14.30 brez spremstva učiteljev,
nespoštovanje in neupoštevanje pravil ravnanja in obnašanja v šolskih prostorih, na
ekskurzijah, dnevih dejavnosti, šoli v naravi …

Hujše kršitve:
-

ponavljanje lažjih kršitev,
ogrožanje svoje ali tuje varnosti,
ponavljajoče se neupoštevanje navodil učitelja in nespoštovanje razrednih pravil,
verbalno nasilje,
prinašanje in uporaba snovi, ki so neprimerne in škodljive za otrokov razvoj in zdravje, v šolo
(uporaba ali posedovanje pirotehničnih sredstev …),
snemanje, fotografiranje drugih učencev ali delavcev šole,
uporaba nevarnih predmetov in drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje,
kraja lastnine šole, lastnine drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,

-

-

neupoštevanje pravil za zagotavljanje varnosti (kajenje, uživanje alkohola ali drog ali
napeljevanje učencev h kajenju, uživanju alkohola ali drog ali prinašanje omenjenega v šolo in
njeno okolico),
fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole,
namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,
izsiljevanje, ustrahovanje in drugo psihično nasilje,
občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur.

O teži posameznega prekrška odločajo strokovni delavci šole tudi na osnovi razgovorov z vsemi
vpletenimi in ob upoštevanju vseh znanih okoliščin situacije.

VZGOJNI UKREPI
V primeru lažje kršitve:
Najprej:
- ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi pojasnilo, zakaj
neko vedenje ni sprejemljivo, in dogovor o nadaljnjem vedenju;
Če s tem težave nismo razrešili, sledi:
- pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri ali v jutranjem krogu;
ali
- (javno) opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega;
ali
- starše ustno ali pisno obvestimo o kršitvi;
Temu v vsakem primeru sledi:
- pogovor z učencem in starši pri razredniku/svetovalni službi, po presoji razrednika je pri
razgovoru prisoten tudi ravnatelj;
in
- restitucija (učenec s svojim vedenjem popravi napako – npr. pomoč sošolcu, razredu,
dežurnemu učitelju, mlajšim učencem, koristno delo ipd.).
- v primeru uporabe mobilnega telefona, MP3 predvajalnika …, se le-ta odvzame ter staršem vrne
po tednu dni.
V primeru hujše kršitve:
Najprej:
- pogovor z učencem in starši pri razredniku/svetovalni službi, po presoji razrednika je pri
razgovoru prisoten tudi ravnatelj) brez predhodnih ukrepov;
Če šola in starši presodijo, da je za učenčevo vzgojo in nadaljnje upoštevanje Pravil šolskega reda
in Hišnega reda najboljše vzgojno sredstvo restitucija, jo lahko uporabijo, v nasprotnem primeru
se uporabijo naslednji ukrepi (eden ali več - po presoji razrednika):
- odvzem bonitet (npr. status);
- začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti;
- učenec za krajši čas (šolska ura, kjer pride do kršitve) prekine delo v razredu ali skupini, vendar
ostane pod nadzorom odraslih;

-

začasna prepoved uporabe šolskega avtobusa (v dogovoru s starši);
možnost udeležbe na šolskih ali izvenšolskih dejavnostih šole (ekskurzije, športna tekmovanja
ipd.) le ob prisotnosti staršev;
vključitev v program FreD goes Net (projekt intervencije za zgodnje uživalce drog);
izrek vzgojnega opomina;
prešolanje po izreku 3 vzgojnih opominov – brez soglasja staršev.

Restitucija izvira iz prekrška.
Primeri:
- čiščenje okolice, garderobe, hodnikov, telovadnice, učilnic, jedilnice …;
- urejanje učilnice;
- dežurstvo v garderobi, na hodniku, v jedilnici;
- dodatna pomoč učencem, strokovnim delavcem šole;
- predstavitev določene tematike na razredni uri;
- socialne igre …

POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja
in nagrade.
Pohvale, priznanja in nagrade za učence ali skupine učencev predlagajo:
- učenci, razredna skupnost, šolska skupnost,
- učitelji, učiteljski zbor,
- mentorji dejavnosti,
- zunanji sodelavci šole.
Šola je s šolskim letom 2009/2010 uvedla knjigo pohval, priznanj in nagrad, v kateri so vpisana vsa
priznanja, pohvale in nagrade, ki so jih učenci prejeli za uspešno in prizadevno delo v šoli.
POHVALE
Pohvale so pisne in se učencem od 1. do 9. razreda podeljujejo vsako šolsko leto.
Pisne pohvale podeljujejo razredniki ali mentorji interesnih in drugih dejavnosti šole za tekoče
šolsko leto.
Pohvale se podeljujejo za:
-

prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih
dejavnostih šole;

-

bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom;

-

doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih udeležencev z različnih
področij znanja in delovanja;

-

posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole;

-

nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo;

-

aktivno sodelovanje pri organizaciji ali izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih
za delo šole.

Pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev.
Podeli jih razrednik ob koncu šolskega leta.
PRIZNANJA
Priznanja predlagajo razredniki, mentorji interesnih dejavnosti in drugih dejavnosti šole in vsi ostali
strokovni delavci šole. Priznanja učencem od 3. do 9. razreda se podeljujejo za delo oziroma
dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.
Priznanja se podeljujejo za:
-

večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,

-

doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje
celotne države (srebrno priznanje na državnem tekmovanju, uvrstitev v finale državnega
športnega tekmovanja),

-

večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih,

-

večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu,

-

osvojeno srebrno priznanje na tekmovanjih iz znanja,

-

odličen dosežek na športnih tekmovanjih.

Priznanja podelita razrednik in ravnatelj ob koncu šolskega leta na slavnosten način.
NAGRADE
Nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku triletja na slavnosten način.
Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih
dejavnostih šole.
Sklep o prejemnikih nagrade sprejme učiteljski zbor na predlog razrednikov, posameznih učiteljev
ali mentorjev dejavnosti, ki potekajo na šoli.
Vrsto nagrade za posameznega učenca določi učiteljski zbor.
Nagrade se podeljujejo za:
-

večletno vsestransko aktivnost in doseganje izjemnih rezultatov pri šolskem delu,

-

prizadevnost, vestnost in požrtvovalnost v času šolanja,

-

vzoren odnos do sošolcev, delavcev šole in šolskega inventarja v času šolanja,

-

izjemne dosežke na tekmovanjih, natečajih, pri projektih …

V primeru izjemnih dosežkov (zlato priznanje iz znanja na državnem tekmovanju, izjemen dosežek
pri športu na državnem tekmovanju) lahko knjižno nagrado prejme učenec tudi ob
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Telefon: 02 80 55 155
e-mail: knjiznica-oscre@gmail.com

jo lahko

dan po urniku.

Vstop na lastno odgovornost, saj obstaja

, da si boš

IZPOSODIL knjige, naletel na

, opazil

razstave, slišal

, pripravil

o knjigah, rešil

kviz

referat, se
...

te bodo tudi priročniki, strokovne knjige, zgodbe za otroke in
mladino, slikanice za najmlajše,

mladinski tisk,

,

neknjižno gradivo.
V primeru

(zanemarjanje televizije in računalnika) se posvetuj s

Špelo Leskovar .

NEKAJ IZ ZAKONODAJE
Pisno ocenjevanje celotnega oddelka sme biti opravljeno največ dvakrat v tednu in največ
enkrat na dan.
Učenci 5 delovnih dni pred redovalno konferenco ne pišejo pisnih izdelkov, razen v primeru,
ko gre za ponovno ocenjevanje pisnih izdelkov.
Če je pri pisni obliki preverjanja znanja celotnega oddelka tretjina ali več učencev ocenjenih
negativno oziroma polovica in več učencev v učni skupini, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi,
razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni pozitivno in ponovnega preverjanja ne želijo.
Če gre za ponovitev preverjanja, lahko učenci pišejo pisne izdelke tudi trikrat v tednu, vendar
mora biti med pisanjem drugega in tretjega izdelka en dan presledka.
Pri popravnih in razrednih izpitih ocenjuje učenčevo znanje izpitna komisija na imenovanje
ravnatelja.
Na ugovor staršev učenca na oceno imenuje ravnatelj tri člansko komisijo, ki preveri ustreznost
ocene.
Razred ponavlja učenec, ki si ni pridobil znanja, potrebnega za uspešno delo v višjem razredu
in je bil ob koncu pouka negativno ocenjen iz enega ali več predmetov.
Negativno ocenjeni učenci lahko ob koncu pouka opravljajo popravni izpit; na isti dan smejo
opravljati popravni izpit iz največ dveh predmetov.
Starši, ki želijo, da njihov otrok kljub izpolnjeni šolski obveznosti nadaljuje šolanje v šoli, o tem
obvestijo razrednika.
Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem
predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje.
Znanje učenca, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih zaradi obiskovanja glasbene
šole z javno veljavnim programom, se iz teh predmetov ne ocenjuje.
Ob koncu pouka šola ne določa več splošnega učnega uspeha.
Učenci, ki so namenoma povzročili škodo na lastnini sošolcev ali šolski lastnini, morajo povrniti
ugotovljeno škodo.
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