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Spoštovani starši,  dragi učenci in spoštovani strokovni delavci,

šolsko leto 2017 – 2018 smo zastavili bogato, zanimivo, ustvarjalno in s cilji, ki so
povezanimi z željami učencev, staršev in zaposlenih. Pred nami so nove naloge in
obveznosti, novi izzivi, ki jih povezujemo z uresničevanjem skupnih in osebnih želja in
ciljev. Tako bo zagotovo šolsko leto bogato in pestro. Pouk in raznolike dodatne
dejavnosti se bodo vsebinsko prepletale ter bogatile znanje učencev.

Vsak začetek šolskega leta je nekaj posebnega, enkratnega. Pomeni začetek nove zgodbe,
ki jo med šolskim letom ustvarjamo skupaj, učenci, učitelji in starši. Želim, da ob
skupnih prizadevanjih doživljamo čim več zadovoljstva, da bomo lahko na koncu  vsi
zadovoljni, če že ne srečni z lastnimi dosežki.

Učitelji, ki bodo učence na poti doseganja željenega spodbujali, usmerjali in vodili, se
bodo ob koncu leta skupaj z učenci veselili vaših  dosežkov, uspehov in dobrih
rezultatov.

Učitelji bodo pri pouku uporabili sodelovalne oblike učenja in spodbujali vas, učence,
da med šolskim letom pridobite kar največ znanj, spretnosti in veščin. Učili vas bodo
upoštevati in negovati vrednote, kot so  odgovornost, spoštovanje, poštenost in delavnost.
Na šoli verjamemo, da vas  lahko  le pozitivne izkušnje, podprte s poudarjenimi
vrednotami, obogatijo in dobro pripravijo na življenje ter vam tako pomagajo  uresničevati
vaše željene cilje.

Učenci morate v šoli prevzeti svoj del odgovornosti in prihajati na pouk pripravljeni,
pri učnih urah pa  poskušajte biti čim bolj dejavni, odgovorni in samostojni, odkrivajte
svoja močna področja in izkoristite vse dane priložnosti za pridobivanje znanj. Ne le
strokovni delavci, tudi učenci  se morate zavedati, da le kvalitetno delo prinaša
bogastvo znanj, kakovostno znanje pa  pravo vrednost človeku, postajamo ljudje neodvisni
in samostojni.

Zadnja leta, odkar je šola vključena v projekt Etika in vrednote, ki poudarja, da je
stabilna družba prihodnosti lahko le družba znanja, etike in vrednot, je naša posebna
skrb razvijanje vrednot, ki zagotavljajo pozitivno, varno in ustvarjalno klimo na šoli,
ki sčasoma preraste v prav takšno kulturo šole. Veselje do dela, spodbujanje vedoželjnosti,
motivacija za raziskovanje, odkrivanje novih znanj, delo na zalogo in podobne vrednote
vplivajo (ne)posredno tudi na odnos do zdravega načina življenja nasploh.
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Želite hitro poiskati informacije o dogajanju na šoli? Ne veste, kam se je izgubilo
obvestilo, ki ga je vaš otrok prinesel domov? Vas zanimajo slikovni utrinki?  Tudi v
letošnjem letu vstopite v naš šolski svet na www.iios-rogaska.com. To je pravo spletno
mesto za vas.

Na šoli se zavedamo, da ste starši  v vsem  opisanem v veliko pomoč in podporo. Na ta
način s  svojimi konstruktivnimi predlogi pri vzgojno-izobraževalnem  delu podpirate
sodelovalno kulturo šole. V tem šolskem letu zopet računam na vašo podporo in
predvsem na vaše zaupanje v naše delo, delo strokovnih delavcev.

Zahtevajte od svojih otrok najboljše, vse kar zmorejo, v razgovorih pa dosežete, da
začnejo presegati samega sebe. Skupaj se moramo zavedati, da več kot bodo otroci
znali, bolj bodo lahko prihodnost oblikovali po svoji podobi. Hkrati prosim, da se tudi
v prihodnje redno udeležujete roditeljskih sestankov, govorilnih ur in izobraževanj, ki
jih organiziramo na šoli, s svojo prisotnostjo pa potrdite, da vam sodelovanje šolo nekaj
pomeni. Poudarim še naj, da je zelo pomembna prijazna beseda, iskrena in utemeljena
pohvala, ki motivirata prav vse, posebej učence. Naj se vsem staršem zahvalim za
podporo in pomoč.

Šoli veliko pomeni tudi podpora lokalne skupnosti, ki prisluhne šolskim potrebam in
vedno podpre vsa prizadevanja šole na poti doseganja kakovostnih ciljev. Tudi njim
iskrena hvala.

Spoštovani, prav vsem, učencem, staršem in zaposlenim želim uspešno šolsko leto in
vas hkrati prosim, da ste pozorni na najmanjše trenutke šolskega vsakdana, da bomo
imeli dogajanje pod nadzorom, s tem pa se bo naša letošnja zgodba čim bolj srečno
končala.

Verjamem, da bo šolsko leto potekalo uspešno in
da se bomo ob zaključku šolskega leta veselili
naših skupnih uspehov. Vsem pa želim vse dobro.

Ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić
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1. SPREMLJANJE POUKA

Ravnateljica bo spremljala kakovost pouka  s poudarkom na formativnih 5
elementih :

· Poznavanje ciljev in kriterijev uspešnosti
· Dejavnosti in dokazi
· Povratne informacije
· Vrstniško sodelovanje
· Vodenje lastnega učenja

2. PIRAMIDA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH CILJEV  ŠOLE PO PRENOVLJENI
BLOOMOVI KLASIFIKACIJI

Klasifikacija ciljev po Bloomu z nadgradnjo, ustvarjanje in načrtovanje bo natisnjena
v barvni izvedbi za vse učitelje /proslave/ na šoli in tudi za vse učence (554) šole.
O načinu dela se obvešča sproti, načrtno skozi vse šolsko leto tudi starše.

3. NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU  BOMO V TEM ŠOLSKEM LETU
UVAJALI IN IZBOLJŠEVALI DELO NA DEVETIH PODROČJIH:

· Inovativna pedagogika 1:1 in tablice pri pouku
· UDEL21 oziroma upoštevanje vseh vrst vključenosti
· Sociogram oziroma socialne vezi  med učenci oddelkov
· Izpeljava elementov formativnega spremljanja učencev in oddelka pri posamezni

učni uri
· Dvig znanja učencev na zgornjih zahtevnostnih ravneh po Bloomu oziroma

ma raba piramide učenja
· Učenje učenja učencev  pri rednih urah  in dodatno ob pomoči dveh metod

ŽREN in SMART
· Dvig kompetenc učiteljev pri vodenju učencev oziroma tako imenovani razredni

management
· Prenova razširjenega programa OŠ

4. IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH  DELAVCEV NA ŠOLI  IN ZUNAJ TE:

· PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
29. 8. 2017 ZRSŠ OE Celje - Petra Železnik

· VARNA RABA INTERNETA
Safe.si - Jože Ogris

· DISLEKSIJA
Center za sluh in govor Maribor - Petra Železnik

· OBVLADOVANJE STRESAIN OHRANJANJE ODNOSOV
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Svetovalno izobraževalni center  ULF  za upravo - mag. Karla Škrinjarić,
spec., Petra Železnik

· ŠS - strokovni delavci

· PROJEKTNI SESTANKI - vodje projektov

· KOLEGI KOLEGOM - strokovni delavci

· INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1 - mag. Karla Škrinjarić, spec.,
Mitja Štorman

· UDEL 21- IZOBRAŽEVANJA NA ŠOLI

5. SODELOVANJE Z ZAVODOM ZA ŠOLSTVO - predstavitev tujejezičnih prizadevanj
na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ravnateljem celjske regije - vodji aktiva

��(����������

AKTIV 1: I. VIO - Ksenija Šket
AKTIV 2: OPB - vodja Helena Mikša, odgovorna za organizacijsko shemo sistemizacije -

Marjana Zajko
AKTIV 3: FIT - Petra Polajžer
AKTIV 4: II. VIO - Marjana Führer
AKTIV 5: III. VIO - Zdenka Petek
AKTIV 6: SLJ - Barbara Štefančič
AKTIV 7: TJA - Gabi Čakš
AKTIV 8: TJN in drugi TJ - mag. Nina Gašparac
AKTIV 9: in drugo DRUŽBOSLOVJE - Marija Špes
AKTIV 10: MAT - Tatjana Gorenjak
AKTIV 11: in drugo NARAVOSLOVJE - Urška Esih
AKTIV 12: ŠPORT - Marko Čonžek
AKTIV 13: NPZ - 6. in 9. razred s pričakovanimi rezultati (marec 2018) - vodja Petra

Železnik in pomočnica Tina Dimec Ivanjko
AKTIV 14: SVETOVALNEGA DELA NA ŠOLI - Petra Železnik, poklicno usmerjanje ter

vpisi v SŠ - Jože Ogris



stran 6

����������������)���� *+,- *+.����������"



stran 7

����"�����������/����������"���� **.



stran 8

���������	��	
���	��	��



stran 9

	���	��	�������	�������



stran 10

������	������	����
�������	�����	��	���
����
V šolskem letu 2017/18 po presoji inštituta nadaljujemo s projektom Etika in vrednote
v vzgoji in izobraževanju. Z Inštitutom za etiko sodelujemo že peto leto. V nadaljevanju
se pričakuje, da bodo vse javnosti (zaposleni, učenci in starši) upoštevale pridobljeno
znanje, izkušnje in spretnosti v vsakdanjem življenju in pri delu šole. V prihajajočem
šolskem letu se bomo učenci, učitelji, starši in povabljeni gostje poleg že obravnavanih
vrednot srečali z domenami kot so skrb za sočloveka, življenje, narava, zdravje ter
kultura. Opisane in že znane splošne življenjske vrednote naj nam bodo vodilo in
navdih za delo nasploh. Vodja projekta je Goran Koražija.

����	�
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Na naši šoli smo se lotili dolgoročnega projekta, ki prinaša temeljite in kakovostne
spremembe na področju celotnega področja vzgojnega delovanja šole s poudarkom na
vzpostavljanju pozitivnih odnosov na podlagi medsebojnega spoznavanja in povezovanja,
kar naj bi nas prav vse udeležene v vzgoji in izobraževanju peljalo k enemu samemu
cilju, da bi bili bolj zadovoljni prav vsi.
S tovrstnim pristopom želimo opozoriti predvsem na to, da je na področju vzgojnega
delovanja šole je treba glede na tendence sodobnega časa, hitrega tehnološkega razvoja,
velikih sprememb, ki zadevajo področje kakovosti človekovega, predvsem pa otrokovega
življenja, preiti na učinkovitejše učne in vzgojne aktivnosti, ki bodo izhajale iz Kurative
k preventivi, kar pomeni, da bomo vse smernice dela usmerili v usklajevanje pričakovanj,
preusmerjanju od zunanje k notranji kontroli posameznikovega vedenja, s tem pa
krepili notranjo motivacijo posameznika, ki bo usmerjen k samovrednotenju, s pomočjo
katerega bo uspešneje prepoznaval, načrtoval in uresničeval realne cilje v skladu s
svojimi pričakovanji, sposobnostmi in talenti ter na ta način krepil samopodobo. Na ta
način se bo posameznik pripravljen soočati in reševati nastale težave in izzive življenja
in krepiti duševno zdravje.
Za dosega tovrstnega pričakujemo, da bomo vsi udeleženi v odnose vnašali veliko
mero sodelovanja, podpiranja, poslušanja, strpnosti in dosledno delovali v duhu etike
in vrednot.

����	�������	��	���� �	!�	"��"�#�
Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani
mladinski program, ki mladim od 14. leta omogoča, da v svojem prostem času, v
okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo,
veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Izhodišče
programa je spodbujanje mladih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in
zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Program izhaja iz predpostavke, da
mora mladostniku aktivna (so)udeležba v programu predstavljati osebni izziv. S tem
namenom program MEPI mlade postavlja v vlogo aktivnih in odgovornih načrtovalcev
in oblikovalcev svojega osebnega programa napredka, ki izvira iz njihove notranje
motivacije.  MEPI program ima netekmovalen značaj in je pisan na kožo posameznemu
udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svoje zmožnosti, določa cilje in izbere težavnostno
stopnjo. Ključno pri postavljanju in doseganju ciljev je njegovo sodelovanje z
usposobljenim mentorjem, ki udeleženca strokovno in s posluhom za njegove potrebe,
varno usmerja k izbranemu cilju. Mentor mladostniku zagotavlja uravnoteženost izbranih
aktivnosti, realnost osebnih ciljev in skladnost z mednarodnimi zahtevami programa.
Udeleženci si cilje postavijo glede na lastne sposobnosti, prednostne naloge in starost.
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Kodeks etičnega ravnanja odraslih je bil s strani Sveta zavoda potrjen 9. 3. 2015 in ga
je od njegovega sprejetja treba dosledno izvajati. Zajema skupek vrednot in načel, na
katerih temelji delo z učenci ter predstavlja osnovo za etično presojo ravnanj. S
sprejetjem in uveljavljanjem tega dokumenta želimo vzpostaviti mehanizem za ozaveščanje
ter za osebno sprejemanje in ponotranjanje vrednot pri vseh udeležencih, ki delajo z
učenci VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Kodeks določa najpomembnejša načela upoštevanja
poklicne etike kakor tudi etike vzpostavljanja medosebnih odnosov, po katerih se
zavestno ravnajo tako zaposleni kot starši. Razdeljen je na šest temeljnih področij
odgovornosti. Etični kodeks ravnanja odraslih, kot moralno zavezujoči akt, s svojimi
vrednotami in načeli predstavlja smernice za zgledno vzgojno-izobraževalno delo,
vzpostavljanje primernih medosebnih odnosov, vzorno komunikacijo, strpnost in vživljanje
v življenjske situacije.
Dostopen je na šolski spletni strani http://www.iios-rogaska.com/.

���������
Z uporabo spletnega orodja eAsistent smo pričeli v šolskem letu 2016/2017 in sicer z
uvedbo e-dnevnika in e-redovalnice. V šolskem letu 2017/2018 pa smo pričeli uporabljati
tudi modul Prehrana. Modul Prehrana je sestavni del paketa eAsistent, na katerega ste
že prijavljeni in vanj dostopate z že dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. V
modulu Prehrana so vpisani podatki o prijavljenih obrokih na šolsko prehrano v
šolskem letu 2017/18 na osnovi vrnjene prijavnice. V ta namen morate prav vsi starši
oddati PRIJAVNICO ZA VSAJ OSNOVNI, BREZPLAČNI PAKET.
S spletnim orodjem eAsistent boste imeli tako starši pregled nad določenimi dejavnostmi
otroka pri pouku kakor tudi možnost izbire glavnih jedi za kosilo in odjave obrokov,
kar omogoča brezplačna verzija, ki jo podpira šola, saj je naše osnovno poslanstvo tudi
vzpostavljanje medosebnih odnosov, ki temeljijo na kakovostnem dialogu.

Strokovni delavci se bodo redno udeleževali strokovnih srečanj mreže šol. Individualno
se bodo izobraževali projektnih sestankov in se usposabljali na izobraževanjih vezanih
na pridobivanje znanj in kompetenc na posameznih področjih dela. Znanje in izkušnje
bodo prenašali med ostale kolege v aktivih, strokovnih skupinah ali pedagoških
konferencah učiteljskega zbora šole.

Predstojnica ZRSŠ mag. Sonja Zajc bo 29. avgusta 2017 za strokovne delavce izvedla
izobraževanje z delavnico na temo Ocenjevanje in preverjanje znanja. 10. in 12.
oktobra 2017 bo izvedla še dodatne delavnice vezane na letne priprave za posamezne
predmete v 1. do 5. razredih.

Izobraževanje za učitelje v zvezi s tablicami za učence in vsebinami Inovativna
pedagogika 1:1 bo izvedel predstavnik mentorske šole Robert Gajšek.

Zaposleni se bodo udeležili strokovnega srečanja učiteljev Kozjanskega in Obsotelja, ki
bo potekalo 9. januarja 2018 na ŠC Rogaška Slatina.

16. januarja 2018 bo za učitelje organizirano izobraževanje na temo Internet: ulica v
otroški sobi.

�������������0��1������������#������
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Energetska sanacija šole in športne dvorane poleti 2014 je zajemala prenovo fasade,
zamenjavo stavbnega pohištva, dodatno izolacijo strehe in rekonstrukcijo ogrevanja z
vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda za ogrevanje ter vgradnjo regulacijskih ventilov s
termostatskimi glavami za radiatorje. Med ostalimi dodatnimi deli je bila zamenjana
tudi vsa še nevarčna razsvetljava.
Namen energetske sanacije je zmanjšanje porabe toplotne energije za 60 %, električne pa
za 10 %.
Vsi zaposleni, učenci in ostali obiskovalci smo zavezani k doslednemu varčevanju z
energijo (ugašanje luči, zračenje učilnic), vodo (zapiranje pip), hrano (zmanjšanje količin
odpadkov) in ostalim potrošnim materialom (WC-papir, brisačke, tekoča mila, razkužila
ipd.). Poskrbimo za varčevanje z vsemi viri energije in dobrin.

������������#��)�(������������������0��1������
Pod okriljem Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) pristopili k projektu
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
Gre za sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti v vzgojno-izobraževalnih
zavodih na poti sistematičnega uvajanja nenehnih izboljšav za dober učinek in
zadovoljstvo udeležencev procesa.
V tem šolskem letu  se bomo posebej posvetili metodiki pouka po vzoru šole Marie
Montessori, ki temelji na ciljno usmerjenih didaktičnih materialih in delovnih navadah.
Spoznavanje učne snovi temelji na osnovi uporabe čutil, ko otrok dela s posameznimi
didaktičnimi materiali in hkrati spoznava tudi teoretične zakonitosti. Vsako didaktično
sredstvo ima svoj cilj in namen. Poudarek je na delovni vzgoji, kjer si učenci skozi
različne praktične aktivnosti pri pouku in vse druge dejavnosti kot so sodelovanje v
zeleni straži, zbiranju starega papirja, urejanju šolskega vrta, obiskovanju praktičnih
interesnih dejavnostih ipd. razvijajo delovne navade in jih prenašajo na učne.
Skozi vidik kakovosti bomo negovali vrednote, razvijali socialne veščine, skrbeli za
čustveno rast in si prizadevali vzgojiti uspešne in osebnostno močne učence.

Strokovnjaki s Centra za sluh in govor Maribor bodo za strokovne delavce izvedli
izobraževanje na temo dislekcija.

Pod okriljem Svetovalno izobraževalnega centra Fakultete za upravo bo za strokovne
delavce organizirano izobraževanje Obvladovanje stresa in ohranjanje odnosov.

Mentorska šola projekta UDEL21 bo za strokovne delavce izvedla izobraževanje na
šoli.
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7. a Lidija Krsnik
7. b Damjana Žerak
7. c Alenka Pelko
8. a Božidar Gerčer
8. b Tanja Zorin
8. c Zlatko Bendelja
9. a Sanja Slatinšek
9. b Tamara Drofenik

1. k        Jožica Černogoj
2. k, 3. k      Mirko Ogrizek
4. k, 5. k      Gabriela Kampuš Ivekovič

1., 2. in 3. sf Vesna Drofenik Jerič
4. sf, 5. sf Viktorija Završki

1. a Mojca Jug
1. b Marin Kovačič
2. a Uroš Zafošnik
2. b Sašo Pale Kosovec
3. a Jelena Lončar
3. b Martina Pretnar Smeh
4. a Donata Kitak
4. b Iztok Virant
5. a Tamara Strniša
5. b Gregor Jager
6. a Kristian Kunštek
6. b Leon Prah
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Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene z zakonom določenimi pravili. Na osnovi
sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
je v Svet zavoda imenovanih pet predstavnikov strokovnih delavcev zavoda, trije člani
Sveta staršev in trije člani ustanovitelja.

Sestava Sveta zavoda za mandatno obdobje štirih let: 9. 12. 2016 do 9. 12. 2020

���������(�

PREDSTAVNIKI STARŠEV:
1. Zlatko Bendelja (predsednik)
2. Iztok Virant
3. Gabriela Kampuš Ivekovič

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:
1. Polonca Golob Kovačič
2. Leonida Došler
3. Mateja Jagodič

PREDSTAVNIKI UČITELJEV:
1. Marjana Führer
2. Mitja Štorman
3. Gabi Čakš
4. Natalija Horvat
5. Petra Železnik

�����������(�

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se na osnovi Zakona o financiranju
vzoje in izobraževanja v javni šoli oblikuje Svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Na osnovi Poslovnika o delu Sveta
staršev VIZ II. OŠ Rogaška Slatina traja mandat praviloma dve šolski leti, oziroma
dvakrat po dve šolski leti.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj, vse naslednje seje v tekočem letu pa opravi
predsednik Sveta staršev.
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VIZ II. OSNOVNO ŠOLO ROGAŠKA SLATINA je ustanovila Občina Rogaška Slatina
na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne 26. 6.
1996. Odlok o ustanovitvi je bil objavljen v Uradnem listu RS, št 43/96, in je začel
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 10. 8. 1996. V Uradnem listu RS
54/1998 in 61/2002 pa so navedene spremembe in dopolnitve prvega odloka.
Ime šole: Javni vzgojno-izobraževalni zavod II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
Skrajšano ime šole: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Sedež šole je: Ulica Kozjanskega
odreda 4, Rogaška Slatina.
V sestavi šole delujeta dve podružnični  šoli, in sicer: Podružnična osnovna šola
Kostrivnica in Podružnična osnovna šola Sveti Florijan.
1. Šolski okoliš centralne šole zajemajo naslednja naselja oziroma ulice: Celjska cesta,
Cesta na Boč, Cesta na Bellevue, Gozdna ulica, Gubčeva ulica, Ivanov hrib, Lovska
ulica, Ob progi, Partizanska cesta, Pod Bellevujem, Na trati, Prešernova ulica, Prvomajska
ulica, Spodnja cesta, Stritarjeva ulica, Šlandrova ulica, Ulica Kozjanskega odreda,
Tržaški hrib (določene hišne številke), Zdraviliški trg, Žibernik, Plečnikova ulica,
Slomškova ulica, Ulica Zrinjskega, Ulica Ele Peroci, Vegova ulica, Linhartova ulica in
Župančičeva ulica.
Zaselki: Gradiški Dol, Irje, Cerovec, Ločen Dol, Male Rodne, Ratanska vas, Tekačevo,
Zgornje in Spodnje Negonje ter Zgornje Sečovo.
2. Šolski okoliš Podružnične osnovne šole Kostrivnica obsega naslednja naselja: Zg.
Kostrivnica, Sp. Kostrivnica, Gabrovec, Drevenik, Podturn, Zg. Gabernik, Sp. Gabernik,
Podplat, Brezje pri Podplatu, Čača vas, Zagaj pod Bočem in Kamna Gorca.
3. Šolski okoliš Podružnične osnovne šole Sv. Florijan obsega naslednji naselji: Sv.
Florijan in Strmec pri Sv. Florijanu z vsemi zaselki.

Sodelujemo s/z:
Zavodom RS za šolstvo, enote Celje, Maribor in Ljubljana,
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije,
Zavodom za šport RS Planica,
Inštitut za etiko,
Društvo MEPI - Mednarodno priznanje za mlade,
Goethe-Institutom Ljubljana,
Jezikovno šolo MINT Ljubljana,
Občino Rogaška Slatina, še posebej z Oddelkom za družbene dejavnosti,
KS Kostrivnica in Sveti Florijan,
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogaška Slatina,
Policijsko postajo Rogaška Slatina,
Občinsko športno zvezo,
Knjižnico Rogaška Slatina,
Zavodom za kulturo,

��(�����������(������
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Javnim skladom za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Rogaška Slatina,
Zavodom za turizem,
Pegazovim domom,
Območnim društvom invalidov Zgornje Posotelje,
ostalimi društvi v okolju,
Vrtcem Rogaška Slatina, I. OŠ Rogaška Slatina, III. OŠ Rogaška Slatina, Šolskim
centrom Rogaška Slatina, Glasbeno šolo Rogaška Slatina,
OKP in SLOPAK,
Banko Celje, d. d., SKB banko,
zavarovalnicami,
delovnimi in drugimi organizacijami (npr. RK),
in vsemi, odprtimi za sodelovanje.

- šest matičnih učilnic za I. VIO - 382 m2

- OPB - 76,5 m2

- štiri matične učilnice za razredno
stopnjo - 263 m2

- trinajst specialnih učilnic za predmetno
stopnjo - 853 m2

- trije večji kabineti - 110 m2

- šest manjših kabinetov
- večnamenska računalniška učilnica s
strojno opremo - 107 m2

- športna učilnica v telovadnici
- telovadnica - 1.763,23 m2

- knjižnica - 110m2

- računalniški kabinet za strokovno delo
pedagoških delavcev - 12 m2

- fototemnica - 6 m2

- zbornica - 66 m2

- šest pisarn za strokovne delavce - 94 m2

- pisarna računalnikarja - 17 m2

- avla z jedilnico - 143 m2

- kuhinja - 31 m2

- šest sanitarnih vozlov v šoli - 113 m2

- dve garderobi v šoli - 79 m2

- igrišča - 1.780 m2

- atletska steza - 520 m2

- kotlovnica - 45,60 m2

- kletni prostori - 37,20 m2

- zaklonišče - 294 m2

- zelenice - 5.500 m2

- vrt - 1.000 m2

- parkirni prostor - 2.200 m2 (polovico ga
uporablja VVO)

- druge površine z atletsko stezo do meje
parcel - 14.000 m2

- krožišče

"������#������������������"���

5913 m2 notranje dejanske talne površine
9900 m2 zunanje dejanske talne površine

294 m2 zaklonišče

Od tega Vrtec Izvir:
- OPB - 76,5 m2

- WC - 9,42 m2

- kabinet - 6 m2

- hodnik - 15 m2

SKUPAJ - 107 m2
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1. SPLOŠNI UKREPI

1.1. Izjave

V podpis jih dajemo staršem po potrebi in presoji, ko je nujno, da so seznanjeni in
soglašajo s predlaganimi pravili.

1.2. Ukrepi za zagotavljanje varnosti uporabnikov prostorov šole in športne
       dvorane

Vzporedno z energetsko prenovo šole in športne dvorane je bilo zamenjanih 8 vhodnih
vrat v šolo in športno dvorano. Štiri vhodna vrata (vhod 1, vhod 2, učiteljski vhod in
vhod 3 - vhod na novo parkirišče za šolo) so opremljena z domofonom.

Vhodi v šolo so po novem zaklenjeni zjutraj do 7.00, v dopoldanskem času od 8.20 do
13.30 in popoldan po 15.30. Vhod v šolo v omenjenem času je možen s predhodno
najavo odrasli osebi preko domofona, in sicer: zjutraj do 7.00 in popoldan po 15.30 na
vhodu 1, od 8.20 do 13.30 pa na vseh vhodih, ki so opremljeni z domofonom.

Z omenjenim ukrepom želimo zagotoviti varnost v času bivanja v šoli.

1.3. Ukrepi za preprečevanje širjenja viroz

Večkrat dnevno si temeljito umijemo roke z milom in vodo (20 s), zlasti še pred obroki
in po uporabi sanitarij. Čiste suhe roke razkužimo še z majhno količino razkužila. Pri
kihanju in kašljanju uporabljajmo papirnate robčke za enkratno uporabo, ki jih takoj
po uporabi odvrzite v koš za komunalne odpadke.

1.4. Ukrepi za preprečevanje širjenja naglavnih uši

Naglavne uši so velika nadloga. Starši redno pregledujte otrokom lasišče in v primeru
pojava uši ustrezno ukrepajte. O tem obvestite razrednika in vodstvo šole, da lahko
pisno obvestimo vse starše o pojavu in pravilnem ukrepanju. Ker je težko identificirati
povzročitelja uši, razen tega se hitro širijo, je smiselno, da so obveščeni vsi starši tega
oddelka hkrati.
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1.5. Prepoved rabe pirotehničnih sredstev v šoli in zunaj

V času pred prazniki, ko je na trgu mogoče dobiti različna pirotehnična sredstva
(petarde, pok vrvice, rakete …), sta prinašanje le-teh v šolo in njihova raba strogo
prepovedana. Vse morebitne kršitelje bomo prijavili policiji.

1.6. Prinašanje nevarnih predmetov (noži, vžigalniki ipd.), alkohola, cigaret

Strogo je prepovedano prinašanje opisanega in podobnega, saj s tem ogrožate svoje
zdravje in varnost ter varnost drugih. O zaseženih predmetih bomo obvestili tudi
policijo.
1.7. V času izvajanja VI dejavnosti (DOP, DOD, ID, pouk, IP, NIP, kosilo, varstvo
       vozačev, ZŽS, odmori)

Strogo je prepovedano nenadzorovano zapuščanje šole in odhajanje izven šolskega
okoliša za vse učence, še posebej za najmlajše, učence I. VIO POŠ Kostrivnica in POŠ
Sveti Florijan.

1.8. Ure pouka so časovno opredeljene

Ure pouka so časovno opredeljene v urnikih, v zloženki, v letnem delovnem načrtu
šole in trajajo 45 minut. Zamujanje k uram ali predčasno zapuščanje ur brez opravičila
in nadzorstva je strogo prepovedano.

1.9. Odgovornost za učence v času organiziranih dejavnosti v šoli

V času organiziranih dejavnosti učencev v šoli prevzemamo odgovornost za učence
strokovni delavci. Pri vzpostavljanju reda pomagajo tudi ostali delavci šole. V tem
času učenci ne smejo zapuščati šole in šolskega okoliša brez soglasja obeh staršev, ki
morate vsako spremembo ustno ali pisno sporočiti tisti odgovorni osebi, ki izvaja
organizirano dejavnost. V primeru, da pride do neupoštevanja tega pravila, mora
izvajalec o dogodku nemudoma obvestiti ravnateljico, v njeni odsotnosti pa pomočnico.

1.10. Varna raba svetovnega spleta

Pri uporabi spletnih strani in klepetalnic, ko nenadzorovano dajete svoje podatke ali
celo fotografije, bodite posebej pazljivi in se o tem predhodno pogovorite s svojimi
starši, saj na vas prežijo različne nevarnosti, zlorabe ali morda celo spolna nadlegovanja
mnogih nepridipravov, ki komaj čakajo, da dobijo vaše podatke. Vse, kar morate vedeti
o internetu in kako ga uporabljati varno in odgovorno, poiščite na www.safe.si.

1.11. Odsotnost od pouka in odjava/prijava obrokov šolske prehrane

Vsako odsotnost učenca od pouka je potrebno sporočiti razredniku dnevno do 8.00
zjutraj. Odjavo obrokov opravite preko spletnega orodja eAsistent – modul Prehrana,
kamor vstopate z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Tisti, ki nimate možnosti računalniške odjave ali prijave obrokov, lahko le to opravite
še vedno izjemoma preko telefona namenjenega odjavam in prijavam šolskih obrokov,
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in sicer za centralno šolo kličite ali pošljite SMS na številko 041-449-309, za POŠ
Kostrivnica kličite 03/5824-201, za POŠ Sveti Florijan pa 03/5827-166.

Če starši obroka pravočasno ne odjavite, plačate polno ceno obroka. Če ima učenec
subvencionirano malico in/ali kosilo in zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin
starši niste mogli pravočasno odjaviti obroka, ima otrok pravico do subvencije za prvi
dan odsotnosti od pouka. Če subvencioniranih obrokov prehrane ne odjavite tudi v
naslednjih dneh, plačate od drugega dneva odsotnosti otroka polno ceno obrokov.

Če otrok zapusti šolo zaradi zdravstvenega razloga v dopoldanskem času, starši za
tovrstno odsotnost dostavite v tajništvo šole zdravniško potrdilo, da vam bomo lahko
strošek kosila za ta dan odbili. Za naslednje dni odsotnosti morate obroke prehrane
odjaviti na znan in običajen način.

Odsotnost učenca od pouka za več dni dovoljujemo na šoli le izjemoma. Odsotnost do
tri dni odobri razrednik. Če želite daljšo, strjeno odsotnost, morate vlogo vsaj 14 dni
pred želenim datumom nasloviti na ravnateljico šole.

1.12. Nadzor objekta

Objekt je zavarovan s protivlomnim sistemom, ki ga nadzoruje PROSIGNAL in opravlja
tudi nadzor ponoči. V času pouka skrbimo za varnost vsi zaposleni, še posebej dežurni
učitelji in dežurni učenci.

1.13. Gibanje učencev v času rekreativnih odmorov

V času odmorov se lahko gibate le na šolskem dvorišču pred šolo. Nenadzorovano
zahajanje na šolsko igrišče, površine vrtca ter za šolo ni dovoljeno.

1.14. Uporaba zunanjih igral

Zunanja igrala uporabniki uporabljate na lastno odgovornost.

1.15. Obmetavanje in brcanje kamenja je zelo nevarno, zato takšno vedenje ni
         sprejemljivo

Metanje, obmetavanje in brcanje kamenja predstavlja veliko nevarnost za ljudi in
živali, hkrati pa se s tem povzroča nepotrebna materialna škoda, zato takšnega početja
na šoli ne sprejemamo. Zoper kršitelje bomo nemudoma in dosledno ukrepali.

1.16. Dežurstvo med odmori in sprostitvenimi dejavnostmi na šolskem dvorišču

Med odmori morajo učenci skrbeti za osebno varnost in varnost drugih prisotnih
udeležencev. Navzoči učitelji se razporedijo na mesta, kjer lahko znotraj vidnega polja
izvajajo popoln nadzor nad dogajanjem.



stran 19

1.17. Pravila vedenja v garderobi

Do pričetka pouka lahko krajši čas počakate v garderobi, kjer se do začetka pouka
lahko pogovarjate, ne smete pa razmetavati, skrivati ali celo odtujevati stvari drugih
učencev in uporabljati mobilnih telefonov ali predvajalnikov glasbe.

1.18. Red na atletski stezi in na zunanjem košarkarskem igrišču

Vsi uporabniki ste dolžni skrbeti za urejenost in varno uporabo atletske steze in
igrišča. Dostop in vožnja s kolesi, motorji ali drugimi prevoznimi sredstvi po površini
atletske steze in igrišča ni dovoljena.

1.19.Ekootok

Ekootok je zaradi neprimernega odlaganju drobnih smeti (temu služijo zabojniki)
zaklenjen. Ključ imajo le tri osebe, odgovorne za mini deponijo.

1.20. Območje šole

Označeno je na zemljevidu v vetrolovu pri vhodu 1. Zunaj območja se v času
bivanja v šoli učenci ne smete zadrževati. Zapuščanje območja šole v času pouka
brez spremstva ni dovoljeno, zato ne smete odhajati v trgovini DM in Mercator, se
sprehajati po krožišču in do mostu pod železnico. Enako velja za odhode domov.

2. RED NA ŠOLI

2.1. Red in disciplina na šoli

Za red in disciplino na šoli so odgovorni odrasli, vsi učitelji, posebej dežurni učitelji in
tajnica v času od 8.20 do 13.30, ko so vhodna vrata v šolo pod nadzorom in se
odpirajo samo na domofon.

V času med 7.00 in 14.00 uro pa opravljata naloge dežurnega učenca učenca iz 7. in
8.razreda:

- na začetku dežurstva izvedejo dežurni učitelji z dežurnima učencema skupni
razgovor o dežurstvu in bežno pregledajo stanje po šoli,

- pripravita potrebno v jedilnici za zajtrk oziroma malico,
- skrbita za stalno urejenost novo opremljenega kotička pod poševnimi okni

jedilnice, garderob in hodnikov,
- sprotno ugašata luči po garderobah, WC-jih in hodnikih, da luči po nepotrebnem

ne gorijo,
- sta na voljo dežurnim učiteljem in kuhinjskemu osebju,
- sporočata vse nepravilnosti dežurnim učiteljem.

Dežurna učenca malicata po drugem glavnem odmoru, na kosilo gresta šele po 14.00.
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2.2. Podrobnejša navodila dežurnim učencem

Dežurna učenca ves čas nadzorujeta gibanje učencev po šolskih prostorih, predvsem
sta pozorna na dogajanje v garderobah. Sproti zapišeta učence, ki uničujejo garderobne
omarice ali na splošno ne ravnajo v skladu z etiko in dogovorjenimi pravili.
Še posebej skrbita za stalno urejenost novo opremljenega kotička pod poševnimi okni v
avli, saj mora biti prostor vedno pospravljen in urejen. Nepravilnosti takoj sporočita
dežurnim učiteljem ali vodstvu.

Med dežuranjem preverjata, ali je kaj razbito ali poškodovano (stikala, ogledala, šipe,
gasilni aparati itd.). Če opazita nepravilnost, to takoj zapišeta in nemudoma obvestita
dežurnega učitelja. Med odmori pomagata dežurati dežurnim učiteljem.

Dolžnosti dežurnih učencev so še, da:
- z dežuranjem pričneta ob 7.00 in zaključita ob 14.00 in ne prej; dežurstvo dežurnih
učencev po pregledu stanja zaključi dežurni učitelj, ki izvajan nadzor v avli, jedilnici,
po hodnikih in v garderobi,

- na dan dežuranja ne izostajata od pouka pri tistih predmetih, pri katerih so napovedane
pisne naloge; med pisanjem testa v dogovoru z razrednikom poskrbita za nadomeščanje
in o tem obvestita dežurnega učitelja,

- med izvajanjem dežurstva ne uporabljata mobilnih telefonov, »pametnih ur« ali
drugih predvajalnikov glasbe, saj le-to ni v skladu s šolskimi pravili in je za opravljanje
nalog dežurnih moteče.

Če dežurni učenec ne opravlja svojih nalog v skladu z zapisanimi pravili, mu naloga
dežurnega učenca v prihodnje ne bo več zaupana.

2.3. Prezračevanje in urejenost učilnic, hodnikov in avle

Za red in čistočo v razredu pri pouku so odgovorni razredni reditelji in vsak učenec.
Učenci skrbijo, da je učilnica čista in prijetna. Razredna reditelja med odmori in po
pouku pobrišeta tablo, prezračita učilnico, odpreta hkrati vrata in okno, da se ustvari
prepih, ter ugasneta luči.

2.4. Zaklepamo le nekatere prostore na šoli

Ker gradimo naše odnose na medsebojnem spoštovanju in zaupanju, zaklepamo na
šoli le nekatere učilnice, kar je z vidika varnosti ali varovanja podatkov potrebno. Ti
prostori so v spodnjem delu šole: telovadnica, pisarne, zbornica, učilnica glasbene
umetnosti, gospodinjstva, fizike in obe učilnici tehnike in tehnologije, zgoraj pa knjižnica,
računalniška učilnica, učilnica likovne umetnosti in kemije, prostori s fotokopirnim
strojem, interaktivnimi tablami, prostori s pedagoško dokumentacijo, kot so zbornica
(dnevniki, redovalnice), arhivski prostori ter prostori, ki so opremljeni z občutljivo
računalniško opremo. Vsi ostali prostori na šoli niso zaklenjeni.
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2.5. Zadrževanje na šoli in v njeni okolici po pouku

Po pouku ali po izvedenih urah interesnih dejavnosti, po kosilu in obisku knjižnice ni
priporočljivo, da se še vedno zadržujete v šoli. Ko končate z vsemi dejavnostmi, morate
nemudoma domov.

2.6.Obveščevalne table

V prostorih šole so obveščevalne table. Namenjene so različnim informacijam za starše.

Obveščevalne table pri 1. r., 3. r. in pri dežurnem učencu so med drugim namenjene
zapisnikom Sveta staršev. Na podružničnih osnovnih šolah so obveščevalne table
nameščene na vidnem mestu ob vhodu v šolo.

2.7. Kotiček pod poševnimi okni

V avli pod poševnimi okni je na novo urejeno mesto za dežurne učence in kotiček za
učence za sproščen klepet in branje. Prosimo, skrbite za red ter urejenost!

2.8. Sanitarije

V sanitarijah se ne zadržujte po nepotrebnem. Ne uničujte predmetov (pipe, milniki,
WC-kotlički, držala za papir, ogledala, ...) in stavbnega pohištva (vrat). Poskrbite za
čistočo in osebno higieno ter varčujte s papirjem, papirnatimi brisačkami in vodo.
Invalidsko stranišče je v zgornjem nadstropju predmetne stopnje (dekliška stran). Stranišče
je zaklenjeno.

Nedopustno je zadrževanje fantov (učencev) v dekliških sanitarijah in deklic (učenk) v
fantovskih sanitarijah.

Zakonodaja za osnovne šole ne predpisuje, da mora biti v sanitarijih in učilnicah
vroča voda za umivanje rok. Ker želimo dvigniti higieno na življenjsko zadovoljivo
raven, zlasti pred obroki, sta v jedilnici nameščeni dve pipi z vročo vodo, kjer si lahko
pred kosilom temeljito umijete roke.

2.9. Ključi garderobnih omaric

Skrb za ključe garderobnih omaric morate odgovorno prevzeti učenci sami, kar pomeni,
da jih ne pozabljajte. Vse, kar je narobe v zvezi z garderobnimi omaricami, boste
zapisali v poseben zvezek, namenjen hišnikom, ki ga dobite v tajništvu. Glede na
razpored svojih obveznosti bodo hišniki v čim krajšem času odpravili napake.

2.10. Kartice za prehrano in šolsko knjižnico

Skrb za kartico za prehrano in šolsko knjižnico prevzamete učenci, od 4. do 9.
razreda, samo od 1. do 3. razreda pa skrbijo zanjo učitelji OPB. Kljub temu jih ne
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smete odnašati domov, saj jo potrebujete tudi za izposojo v šolski knjižnici. Če kartico
izgubite ali se vam poškoduje, lahko v pisarni pomočnice naročite novo. Stroški
izdelave bodo obračunani preko položnice ali trajnika, v roko pa jo prejmete osebno
pri pomočnici.

Časovni razmik med vašim naročilom in izdajo nove kartice je en dan.
Na dan naročila nove kartice si žal ne boste mogli izposoditi knjig v knjižnici, za
prevzem kosila pa boste v tajništvu izpolnili nadomestni kartonček, ki ga boste oddali
kuharju. V tem primeru učenci nimate pravice do pritoževanja na dobljeno izbiro. V
šolski kuhinji vas bodo izjemoma ta dan računalniško evidentirali po posebnem postopku,
da boste lahko prevzeli kosilo. Sicer pa morate imeti veljavno kartico vedno pri sebi,
saj se z njo evidentirate, da ste določenega dne prevzeli kosilo. Vsi obroki morajo biti
prijavljeni, nato pa evidentirani s kartico. Vsi neodjavljeni, torej tudi neprevzeti, obroki
se zaračunajo.

2.11. Vnaprejšnja izbira ene izmed glavnih jedi za  kosilo

Od 1. 9. 2017 je možna vnaprejšnja izbira glavne jedi za kosilo preko spletnega portala
eAsistent, modul Prehrana, kamor lahko vstopite z osebnim uporabniškim imenom in
geslom. Tekoče jedilnike  si  lahko ogledate na šolski spletni strani (www.iios-rogaska.com),
hkrati pa se izpišejo tudi v modulu Prehrana, ko neposredno izbirate med glavnimi
jedmi. Če boste izbor glavne jedi opravili za čas od devetega dne naprej (npr. 2. 10.
lahko opravite izbor za 11. 10., 12. 10., …), bo izbor upoštevan, sicer bo otroku
avtomatsko dodeljena prva glavna jed.
Izbiro glavne jedi lahko opravite skupaj z otrokom tudi v šoli, in sicer na računalniku
pod stopniščem predmetne stopnje, ki je namenjen učencem tudi za pripravo seminarskih
nalog in drugih nalog povezanih s poukom.
Odgovornost za dodeljeno uporabniško ime in geslo prevzamete starši.

2.12. Red v jedilnici in kultura prehranjevanja

V jedilnici na centralni šoli je opremljen postreženi prostor za hrano in prostor,
namenjen doslednemu umivanju rok pred obroki. V ta namen sta nameščeni dve pipi
s toplo vodo. S pridom ju uporabljajte in tako poskrbite za zadostno osebno higieno,
pri izbiri jedi in pospravljanju pribora pa dosledno sledite kažipotu in napisom.

2.13. Osebna lastnina

Učenci sami skrbite za osebne predmete. V šolo ne prinašajte dragih stvari. Če najdete
predmet, za katerega sklepate, da je izgubljen, ga odnesite v tajništvo. Najdene predmete
bomo shranili in jih ob koncu koledarskega in šolskega leta v avli postavili na ogled,
da vzamete prepoznano.

Pred urami športa oddajte dragocene predmete na pladenj, ki ga učitelj do konca ure
hrani v zaklenjenem kabinetu, po končani uri pa predmete s pladnja odda lastnikom.
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2.14. Red v športni dvorani in vedenje učencev v dvorani

V dvorani je parket, zato je preobuvanje toliko bolj pomembno. Oblazinjene stene v
dvorani zagotavljajo večjo varnost učencev. Učenci se smete zadrževati med redno uro
športa in športne interesne dejavnosti le na svojem vadbenem prostoru.

Za red med vadbo poskrbijo vaditelji športa ali drugi športni vaditelji.

Tisti, ki niste vključeni v organizirano vadbo, se v telovadnici ne smete zadrževati.

Učenci se preoblečete v športno opremo v prenovljenih garderobah, ki so med vadbeno
uro zaklenjene. Za zaklepanje skrbijo dežurni učenci in učitelji športa. Učenci morate
pred odhodom ugasniti luči in poskrbeti za red ter urejenost garderobe. Po končani
vadbi poskrbite za osebno higieno.

Učenci zbrano sledite navodilom odraslih, se ravnate v skladu z njihovimi zahtevami
glede varnosti in zdravja pri vadbenih urah, hkrati pa tudi sami poskrbite za lastno
varnost in zdravje ter za zdravje in varnost drugih.

Starši smete svoje otroke, ki so odšli  k športnim uram od OPB, po vadbi počakati v
hodniku pred učilnico. V kolikor pa ste ga k športni vadbi pripeljali sami in ni odšel
od rednih ur OPB, pa  v predprostoru telovadnice, pri prostoru za hišnika,  nikakor pa
se ne smete gibati po hodnikih telovadnice, po garderobah ali celo po parketu telovadnici.

Opravičila izostankov od pouka športa nad 5 dni piše osebni učenčev zdravnik. Do pet
dni opravičujejo izostanke od pouka športa starši ali skrbniki.

2.15. Status vrhunskega športnika in perspektivnega ter vrhunskega mladega
      umetnika

Zakon omogoča pridobitev statusa vrhunskega športnika in perspektivnega ter vrhunskega
mladega umetnika. Na zakonski ravni so določeni primerljivi kriteriji za pridobitev
vseh omenjenih statusov. Zaradi spremenjenega pristopa zakon ne predvideva več
možnosti pridobitve statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje v glasbeni šoli. Zahtevek
za status vložijo starši. Pod točko 4.4. je opisan postopek.

3. POUK, ODMORI IN STROKOVNE EKSKURZIJE

Glede na to da so izvajane vsebine enodnevnih in večdnevnih ekskurzij in CŠOD
sestavni del vsebin Letnega delovnega načrta šole in so zato obvezne, se pričakuje od
učencev primerno vedenje. To pomeni, da imajo s seboj vse potrebne pripomočke, da
zbrano poslušajo in pozorno opazujejo ter si zapišejo vse potrebne podatke za boljše
razumevanje in KAKOVOSTNO znanje ter upoštevajo vsa pravila, zapisana v
nadaljevanju pod točkami od 3.1. do 3.6.
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3.1. Prepoved uporabe mobilnih telefonov, »pametnih ur« in drugih elektronskih
       pripomočkov

Raba mobilnih telefonov, »pametnih ur« in elektronskih pripomočkov v času pouka,
med odmori in organiziranimi dejavnostmi v šoli in izven nje ni dovoljena, je torej
prepovedana. Odstopanja so mogoča le v izjemnih primerih, in sicer zaradi zdravstvenih
razlogov in z dogovorom s starši, ki morajo o tem pisno obvestiti vodstvo šole.

Prepovedano je torej telefoniranje, fotografiranje in snemanje sošolcev, drugih učencev,
učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja v času izvajanja vseh aktivnosti
povezanih s programom in delom šole.
Izklopljene mobilne telefone, »pametne ure« in druge elektronske pripomočke  imejte
spravljene v šolski torbi tako med poukom kot med odmori, saj nošenje telefona ob
telesu vpliva na vaše zdravstveno stanje. Za svoje telefone, »pametne ure«  in druge
elektronske pripomočke  odgovarjate sami.

V primeru kršitve bomo primorani telefon, »pametno uro« ali drugo elektronsko napravo
zaseči, lastnino deponirati v tajništvu in o kršitvi obvestiti starše. Le-ti bodo lahko
dvignili zaseženo lastnino istega dne do 15. ure v tajništvu šole.

3.2. Največ polurna raba mobilnih telefonov v tedenskih CŠOD

Uporaba telefonov v večdnevni šoli v naravi je omejena, kar pomeni, da učenci
predate mobilnike v hrambo učiteljem spremljevalcem, nato pa jih dobite vsak dan za
največ pol ure v času po večerji, predvidoma med 19.30 in 20.00, odvisno od razporeda
po domovih CŠOD. V času učno-vzgojnega procesa v šoli v naravi in pri aktivnostih
na terenu raba mobilnih telefonov ni dovoljena.

3.3. Prepoved uporabe predvajalnikov glasbe

Raba predvajalnikov glasbe v času pouka, dežurstva, med odmori in v organiziranih
dejavnostih v šoli in izven nje je tudi prepovedana. Z njimi sicer ne ogrožate drugih, a
motite sebe in učitelje, ker pri pouku ne slišite, zato je onemogočeno vaše sodelovanje.

3.4. Uporaba ličil

Za osnovnošolke, najstnice, ki ste vse zelo lepe in urejene, je uporaba ličil nepotrebna
in neprimerna, zato v šoli tudi ni dovoljena. Za vzdrževanje lepote učenci in učenke
poskrbite s primerno osebno higieno, z gibanjem na svežem zraku, s primerno zdravo
prehrano ter s pitjem zadostne količine vode.

3.5. Nošenje pokrival (kap) v zaprtih prostorih

V času pouka in drugih dejavnostih v zaprtih prostorih ni dovoljeno nošenje kap na
glavi.
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3.6. Kultura oblačenja

Izražajte jo z izbiro primernih oblačil, ki prekrivajo vse tiste dele vašega telesa, ki bi
lahko spodbudili kakršnokoli neprimerno vedenje nasprotnega spola.

3.7. Recimo NE neprimernim, grobim in prostaškim besedam ter posegu v zasebni
prostor

Raba neprimernih ali celo grobih prostaških besed, namenjenih sošolcem in ostalim, ni
dovoljena. Ravno tako odločno zavračamo poseg v zasebni prostor posameznika, tako
učencev kot odraslih. Ljudje smo zelo občutljivi, zato v prostor zasebnosti (do bližine
največ ene iztegnjene roke) lahko vstopajo le naše ljubljene in izbrane osebe.

3.8. Recimo NE žvečilnemu gumiju

Žvečilni gumi v času pouka ni dovoljen, še zlasti ne pri uri športa. Gre za kulturni in
varnostni odnos do drugih in sebe.

3.9. Šolski copati s podplatom iz nedrsečega materiala

Zaradi povečane skrbi za varnost učencev v šoli in tudi higienskih pogojev morate
odslej imeti učenci šolske copate z nedrsečim podplatom. Če ne boste imeli obutih
opisanih copat, se bomo z vsakim učencem posebej najprej pogovorili o razlogih, nato
pa vas napotili, da si jih nemudoma nabavite.

3.10. Odhajanje med poukom iz razreda na WC

Mogoče je le z dovoljenjem učitelja, ki vsako učenčevo odsotnost zabeleži.

3.11. Pravila vedenja pri učnih urah

Pri pouku je potrebno osredotočeno sodelovati, pri pogovoru dvigovati roko, ne segati
v besedo učitelju ali sošolcem. Treba je zagotavljati delovni oziroma ustvarjalni mir, saj
le tako dosežemo najučinkovitejše znanje. Govorimo uradni jezik, ki je v slovenskih in
tudi naši osnovni šoli, slovenščina.

3.12. Vedenje po nastopu

V primeru nastopa sošolcev ali drugih govornikov pred poslušalci se spodobi, da se jim
po izvajanju zaploska.

3.13 Pravila vedenja pri NPZ

Učenci 6. in 9.razreda se na dan pisanja NPZ zberete v jedilnici, od koder greste ob
8.15 skupaj z nadzornimi učitelji do učilnic, kjer si pripravite potrebne pripomočke in
se zbrano pripravite na pričetek pisanja ob 8.30.
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Po končanem reševanju nalog NPZ ob 9.30 odidete v spremstvu učitelja spremljevalca
v jedilnico na malico. Po malici skupaj z nadzornim učiteljem odidete na rekreativni
odmor na atletsko stezo in šolska igrišča do 10.15, ko morate biti pripravljeni na novo
učno uro, saj nadaljujete z aktivnostmi po urniku.

Prvi dan pisanja NPZ prejmete šifro za dostop do vpogleda v ovrednotene naloge, zato
vas opozarjamo, da si jo skrbno shranite oziroma dobro zapomnite.
Vsak dan posebej imejte s seboj vse potrebne pripomočke za pisanje (npr. kemični
svinčnik, svinčnik, geotrikotnik, šestilo).

4. ODGOVORNOST STARŠEV DO SVOJIH OTROK

4.1. Roditeljski sestanki in govorilne ure

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah je prisotnost staršev nujna, da se lahko
skupaj dogovorimo za napredek skupnosti ali posameznega otroka. Na enodnevnih
šolskih dejavnostih, kot so dan šole, vseslovenske akcije (Ulice otrokom, Šport špas
ipd.), proslave je prisotnost staršev pričakovana, saj s tem izkazujete otroku podporo.
Starši se lahko priključijo skupnim aktivnostim od 16.00 dalje. Izključno prostovoljna
prisotnost staršev je na KD, ND, ŠD, TD in FIT aktivnostih. Staršem so vrata šole
vedno odprta, njihova prisotnost pa vselej dobrodošla.

Starši, ki imate na naši šoli več otrok (dva, tri ali več) in se roditeljski sestanki odvijajo
istega dne ali celo isto uro istega dne, sami izberete oddelek, ki se mu boste pridružili.
Izostanek v drugih oddelkih se v tem primeru ne šteje kot neopravičen ali celo kot
neskrbnost.

Da pa ne bi bili na ta način izključeni  in ne imeli enakih možnosti za sodelovanje in
prispevanje, se morajo razredniki uskladiti in po možnosti izvesti roditeljske sestanke
različno uro istega dne, ali pa različne dneve v tednu.

4.2. Prisotnost učencev na GU in roditeljskih sestankih

Otroci so na roditeljskih sestankih prisotni s prav posebnim namenom, da bolje dojamejo
pomen lastnega truda in napora in s tem povezanega lastnega uspeha in napredka. To
na sestanku izkazujejo z aktivno udeležbo in sooblikovanjem mnenj, ki so del zapisnika
roditeljskega sestanka. Učenci I. VIO so prisotni vsaj na enem, učenci II. VIO vsaj na
dveh, učenci III. VIO pa na treh roditeljskih sestankih.

Učenčeva prisotnost je na roditeljskem sestanku svojevrstni privilegij, saj sme sodelovati
pri resnih zadevah, o katerih se praviloma dogovarjajo učitelji in starši.

4.3. Opravičevanje izostankov

Za opravičevanje izostankov učencev od pouka športa uporabljamo enoten obrazec:
Zdravniško potrdilo (DZS, obr. 8,25).
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Učenec je lahko opravičen začasno (za določeno časovno obdobje prekinjeno ali
neprekinjeno) ali za daljše časovno obdobje (polovico šolskega leta). Odsotnost je lahko
delna (za posamezne dejavnosti) ali popolna (za vse dejavnosti).

Opravičila izostankov od šolskega pouka nad 5 dni piše osebni učenčev zdravnik. Do
pet dni opravičujejo izostanke od šolskega pouka starši ali skrbniki.
Šola bo spremljala število izostankov od pouka in nagradila oddelčno skupnost, ki bo
imela najmanj (ne)opravičenih izostankov, kar bo določil sklep UZŠ.

Za strnjen  izostanek, ki ni povezan z boleznijo učenca, zaprosijo starši pisno in vlogo
naslovijo na ravnateljico, ki jim po razgovoru s posameznimi člani učiteljskega zbora
in tehtnem razmisleku, izostanek odobri ali pa tudi ne, če se izkaže, da to ne bi bilo v
interesu napredka otroka.

4.4. Postopek pridobitve statusa

Pridobitev statusa je odgovornost staršev. Predlog z dokazili o izpolnjevanju pogojev za
dodelitev statusa pisno podajo starši ali skrbniki učenca razredniku ali v tajništvo
najkasneje do 15. septembra za tekoče šolsko leto. O dodelitvi statusa odloča ravnateljica,
zato mora biti vloga za status posredovana njej. Ravnateljica dodeli učencu status
praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa le za določen čas v šolskem
letu. Učencu se trajno oziroma začasno odvzame status, če ne izpolnjuje svojih dolžnosti
in obveznosti iz dogovora med šolo in starši.

Prilagoditve za posamezni predmet pripravijo posamezni strokovni delavci oddelčnega
učiteljskega zbora, jih posredujejo ravnateljici. Nato pa se prilagoditve šolskih obveznosti
(obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja, ipd.)
učenca uredijo s pisnim dogovorom med šolo in starši.
Nujno je dosledno upoštevanje vseh že sprejetih dogovorov s strani učenca, staršev ali
skrbnikov in učiteljev.

Postopek pridobitve statusa se lahko opravi izjemoma tudi med letom, če gre za učenca
z merljivim vrhunskim rezultatom, kar se dokazuje s priznanji.

4.5. Postopek oprostitve sodelovanja pri izbirnih predmetih

Na osnovi 2. odstavka 52. člena ZOsn je učenec  7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje
glasbeno šolo z javno veljavnim programom, lahko na predlog staršev oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih.
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli
posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo
z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen
pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko.
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Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o
oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno
v avgustu, starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v
dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih
predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne
predmete zapiše “oproščen”.

5. JAVNI RED

5.1. Prevozi z avtobusi in minibusom

Po Zakonu o osnovni šoli (Ul. RS, št. 63/06) ima učenec pravico do brezplačnega
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec
ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne
šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem
prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo in to oceno pisno
posreduje šoli. Zato občina v sodelovanju s šolo organizira avtobusne prevoze za vse
učence, razen za učence prvih razredov.
S 1. 9. 2015 je na osnovi sklepa Sveta zavoda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina z dne 15. 3.
2012 prevzela odgovornost za organizacijo, izvedbo in financiranje prevozov otrok z
minibusom ustanoviteljica, občina Rogaška Slatina.

5.2. Spremstvo otrok

Zakon o cestnem prometu v 7. odstavku 87. člena pravi, da morajo imeti otroci na poti
v vrtec in prvi razred osnovne šole spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko
tudi otroci, starejši od 10 let, ki jih starši za to pisno pooblastijo, pooblastilo pa oddajo
razredniku.

Na šolskih poteh in urejenih prometnih površinah (pločniki, prehodi za pešce…) se
učenci, zlasti starejši od 10 let, lahko gibljete brez spremstva odraslih oseb. Priporočljivo
je, da v opisanih primerih prihajate v šolo peš in na ta način poskrbite za lastno
zdravje, ob tem pa seveda pazite tudi na lastno varnost.

O varnem gibanju v prometu se morajo starši vsakodnevno pogovarjati z otroki (zlasti
pešci) in jim z lastnim zgledom kazati, kako se pravilno in varno gibati v prometu.

Rumene rutice so obvezne za učence 1. in 2. razredov.

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi
poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu šolah (87. člen Zakona o
pravilih cestnega prometa - ZPrCP). Rumena rutica je simbol začetnikov v prometu,
torej najmlajših udeležencev. Vozniki in drugi udeleženci v prometu tako najmlajše
lažje opazijo in vedo, da morajo biti še posebej previdni.
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5.3. Pravila vedenja v avtobusu in minibusu

Pri vstopu v avtobus je potnik dolžan pokazati vozniku kresničko. Kresnička je veljavna
v dneh šolskega pouka. Kresnička je neveljavna, če jo uporablja druga oseba, kot je
navedena na njej, in če se uporablja v dneh, ko ni pouka, ali pa na relaciji, ki ni
vpisana na kresnički. O morebitni izgubljeni oziroma odtujeni kresnički je imetnik
dolžan takoj obvestiti tajništvo šole. Za vožnjo z minibusom učenci kresničke ne
potrebujejo.

Potnik ne sme onesnažiti vozila namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru je
dolžan povrniti prevozniku škodo za čiščenje. Potnik je dolžan povrniti škodo, če jo je
povzročil prevozniku v avtobusu/minibusu namenoma.

Zaradi varnosti je hoja v avtobusu med vožnjo prepovedana, potniki pa morajo biti
pripeti z varnostnim pasom. Pri vstopanju v avtobus mora potnik zagotoviti varen
vstop sebi in ostalim potnikom.

Nedopustno je kakršnokoli neprimerno besedno ali nebesedno nasilje nad ostalimi
potniki ali voznikom. Prav tako kot v šolskih prostorih si tudi na šolskem avtobusu in
minibusu že vrsto let prizadevamo odpraviti vse vrste nasilja se ga popolnoma izogniti.

5.4. Vozači pred in po pouku ne smete zapuščati šolskega prostora

Vsi vozači morate ob prihodu nemudoma v šolo in prav tako ne smete zapuščati
šolskega prostora do odhoda avtobusov ali minibusa. Le na tak način lahko zagotovimo
varnost vozačev.
Vsi vozači avtobusa morate zjutraj, ob prihodu, nemudoma v šolo. Od 7.00 ure lahko
greste v varstvo vozačev, ki je organizirano v učilnici SLJ1.

Vozači minibusa, ki prispete v šolo pred 7.00, morate ob prihodu nemudoma v jutranje
varstvo v učilnico 1. a, od 7.00 do 8.00 pa v varstvo v učilnico SLJ1.
Če učenci vozači zjutraj nimate organizirane dejavnosti, v šolo ne prihajajte prezgodaj,
temveč šele, ko se lahko neposredno priključite pouku ob 8.15.

5.5. Učenci vozači

Po pouku ne smete sami zapuščati šolskih prostorov. Na šoli smo namreč dolžni
poskrbeti za vse oblike varnosti, ne le prometne. Do odhoda avtobusov ali minibusa
morate počakati v TIHIH UČILNICAH, in sicer učenci od 1. do 5. razreda v TIHI
UČILNICI SLJ2, učenci od 6. do 9. razreda pa v TIHI UČILNICI SLJ1, kjer boste
učenci za vas v času od 12.40 do 14.45 izbirali med  organiziranimi vsebinami in
dejavnostmi pod vodstvom odrasle osebe. Izključno ob vednosti učitelja varstva smete
v šolsko knjižnico, da zamenjate knjige ali pa za opredeljen čas na kosilo. Nikakor ne
smete brez vednosti učitelja varstva sami odhajati iz šole ali na avtobusno čakališče.
Dežurni učitelj vas bo pospremil na avtobusno čakališče pred šolo in skupaj boste
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počakali na avtobus. Učenci vozači, ki imate pouk 6.uro, boste odšli na avtobusno
čakališče takoj po končani 6. uri in s tem imeli možnost, da kosite doma. Le na tak
način lahko zagotovimo ne samo prometno varnost, temveč varnost pred različnimi
oblikami verbalnega ali neverbalnega nasilja.

5.6. Vedenje na avtobusnem čakališču

Na avtobusnem čakališču ni dovoljeno kričanje, odmetavanje smeti in tekanje med
avtomobili.

5.7.  Pravila vedenja za povečanje varnosti  v prometu

V času, ko je zjutraj pri odhodu od doma v šolo zunaj še temno, je potrebno še posebej
poskrbeti za varnost v cestnem prometu, saj se največ nesreč v prometu zgodi prav v
jesenskem in zimskem času.

Redna skrb za varnost je potrebna za vse udeležence v prometu, torej tiste, ki hodite v
šolo peš in tiste, ki se v šolo vozite s šolskim avtobusom ali minibusom in morate do
vstopne postaje peš.

Na kakšen način povečamo lastno varnost v prometu?
- z dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev,
- z dosledno uporabo odsevnih pripomočkov (kresnička, odsevni trakovi, nalepke) in
rumenih rutic (učenci 1. in 2. razredov), ki izboljšajo opaznost v prometu,

- s hojo po pločniku oz. ob levem robu ceste, saj lahko tako vidimo vozilo, ki nam
prihaja nasproti in se pravočasno umaknemo, posebej, če nas je voznik spregledal,

- s prečkanjem ceste na označenih prehodih za pešce,
- z uporabo varnega kolesa in kolesarsko čelado.

Zelo pomembno je, da za pot v šolo in domov uporabljate tisti način, o katerem ste
se odločili skupaj s starši, saj morajo starši vedeti, kje se nahajate v času, ko se
namenite od doma do šole in po pouku, do vrnitve domov.
V času bivanja v šoli, torej od vstopa v šolo, do odhoda domov, dosledno
upoštevajte navodila Šolskega reda.

Posebej pa morate biti pozorni, kadar  ste učenci ali učenke samostojni udeleženci
na poti v šolo ali domov. Predvsem se izogibajte vsem neznanim osebam, se z njimi
ne zapletajte v pogovore in nikoli ne vstopite v tuje avtomobile k neznanim osebam.
V primeru, da pa na poti v šolo ali domov opazite ali doživite kaj neobičajnega, o
tem nemudoma obvestite starše in šolo, da lahko primerno ukrepamo in vas
zaščitimo.
Z doslednim upoštevanjem navodil za boljšo varnost v prometu in temu primernim
vedenjem boste učenci postajali odgovornejši  udeleženci v prometu.
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Priporočljive šolske poti in izpostavljena nevarna mesta so predstavljena v Prometno
varnostnem načrtu in načrtu šolskih poti, ki ga šola po uskladitvah na začetku
vsakega šolskega leta objavi na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com.

5.8. Prečkanje železniške proge

Prečkanje železniške proge na nezavarovanih prehodih je strogo prepovedano.

5.9. Upoštevanje navodil na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah, tekmovanjih
       in v CŠOD

Starši ste obveščeni o načrtovani enodnevni ali večdnevni ekskurziji pred odhodom. V
ta namen podpišete za vašega otroka izjavo o udeležbi na ekskurziji.

Zbirno mesto pred odhodom na ekskurzijo je šolsko dvorišče. 15 minut pred odhodom
se vam pridružijo učitelji, ki poskrbijo za vašo varnost. Pod vodstvom učiteljev
spremljevalcev se učenci v koloni odpravite do avtobusa, kjer brez prerivanja poskrbite
za oddajo osebne prtljage v za to namenjen prostor ter mirno vstopite na avtobus.

Sedete na prej dogovorjeno sedežno mesto. Ob namestitvi na sedež se takoj privežite z
varnostnim pasom. Vstajanje in hoja po avtobusu med vožnjo nista dovoljena. Na
petnajst udeležencev ekskurzije je šola dolžna zagotoviti enega spremljevalca. Običajno
morajo biti na vsakem avtobusu (z nad 30 potniki) trije spremljevalci, ki se razporedijo
po celotnem avtobusu, eden je med učenci zadaj, eden v sredini in eden spredaj. Če
gre na pot nadstropni avtobus, velja enako navodilo tudi za zgornji nivo avtobusa.

Vstopno in izstopno mesto za ekskurzije, tekmovanja in druge šolske prevoze za učence
centralne šole je vedno avtobusno postajališče pri centralni šoli.

Na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah morajo učenci upoštevati navodila
spremljajočih učiteljev in hkrati vsa navodila vzgojiteljev v CŠOD. Posebej morajo
poskrbeti, da tudi na dejavnostih, organiziranih zunaj šole, ne le v šoli, ne ogrožajo
svojega življenja in zdravja oziroma življenja in zdravja drugih, kar pomeni, da zlasti
pri zahtevnejših vsebinah (lokostrelstvo, čolnarjenje, pohodi ob prometnih cestah in
obali ter ostalo) dosledno in brez pripomb upoštevajo navodila učiteljev spremljevalcev
in ostalih vzgojiteljev.

5.10. Varno izstopanje iz osebnih avtomobilov

V ta namen je šola skupaj z Občino RS uredila krožišče, kjer je edino mesto za varno
izstopanje iz avtomobilov za otroke od 2. razreda dalje. Učenci prvošolci pridejo v
spremstvu odgovornih do učilnice. Če slednje pripeljejo z avtomobilom, le-te parkirajo
na parkirnem prostoru ob zelenici do pešpoti do šole, ki je namenjen izključno staršem
in drugim naključnim obiskovalcem. Zaustavljanje in izstopanje iz osebnih avtomobilov
na neoznačenih delih za parkiranje ni dopustno in bo sankcionirano s strani policije



stran 32

in občinskih redarjev. Za izstopanje iz avtobusov na tem mestu je za varnost poskrbljeno,
saj se avtobus postavi diagonalno čez cesto.

5.11. Parkirišča ob živi meji, ekootoku in dodatna parkirišča za šolo

Parkirišča od pešpoti do šole in ob živi meji do ekootoka so namenjena zaposlenim v
vrtcu, parkirišča ob ekootoku in dodatna nova parkirišča na severni strani šole pa
zaposlenim. Vozniki ne parkiramo na dovozni cesti do kuhinje, saj je dostop namenjen
dostavi. Avtomobile parkiramo dovolj skupaj; upoštevati moramo črte na vseh parkirnih
mestih, da racionalno izrabimo prostor. Tri parkirna mesta so namenjena invalidom.

5.12. Označena mesta za intervencijska vozila

Na novo so izrisane talne oznake, ki označujejo mesto za intervencijska vozila v
primeru posredovanja ob naravnih in drugih nesrečah. Označena mesta morajo biti
vedno sproščena, za kar morajo skrbeti vozniki, starši, zaposleni in drugi.

6. KRŠITVE VSEH ZGORAJ ZAPISANIH PRAVIL

Kakršnokoli kršitev zapisanega bomo na šoli obravnavali individualno, takoj in z
vsemi vpletenimi v dogodek. Ob kršitvah, za katere bomo strokovno presodili na
konferencah učiteljskega zbora šole, da se štejejo kot hujše kršitve, bomo obvezno
sodelovali s starši, nato pa izpeljali postopek izreka vzgojnih opominov.

V primeru neupoštevanja pravil, s katerimi učenci ogrožajo svoje življenje ali zdravje
oz. življenje ali zdravje drugih, bodo učenci, ne glede na to, iz katerega šolskega
okoliša so vpisani na našo šolo, prešolani na drugo šolo brez soglasja staršev. Osnova
zapisanemu je zakonodajni okvir in Vzgojni načrt VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki so ga
dne 29. 9. 2011 potrdili člani Sveta zavoda in je v veljavi od 30. 9. 2011. Vsebino
Vzgojnega načrta lahko najdete na šolski spletni strani.

Rogaška Slatina, 19. 9. 2017

(potrjen dokument na KUZŠ z natančnejšo opredelitvijo s strani strokovnih delavcev
Sveta zavoda dne 20. 9. 2017)
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Vstopanje v prostore šole
Od 5.30 do 7.00: vhod 1 - predhodna najava po domofonu
Od 7.00 do 8.20: avtomatsko so odprta vsa vhodna vrata
Od 8.20 do 13.30: vsa vhodna vrata so zaklenjena; vstop je mogoč s predhodno najavo
                         preko domofona v tajništvo
Od 13.30 do 15.30: vsa vhodna vrata so zaklenjena, razen vhod 1, ki je avtomatsko
                         odprt
Po 15.30: vhod 1 - predhodna najava po domofonu

Če pridete učenci v šolo pred 7.00, obiščete jutranje varstvo v učilnici 1. a, v primeru,
da pridete med 7.00 in 7.30, obiščete varstvo v učilnici SLJ-1. Vozači, ki pridete v šolo
okrog 8.00 se preoblečete in preobujete ter počakate v garderobah in v novo opremljenem
kotičku pod poševnimi okni, kjer upoštevajte šolski red. Vsi ostali učenci pridite v šolo
med 8.00 in 8.10.
Učenci 1. razreda prihajate k jutranjemu varstvu od 5.30 in greste v učilnico 1. a
razreda, učenci ostalih razredov I. VIO pa praviloma od 6.30 naprej (vhod 1) in se
zbirate v učilnici jutranjega varstva v 3. a razredu. Učenci, ki se zjutraj pripeljete v
šolo z minibusom, morate do 7.00 k varstvu v učilnico 1. a, nato pa do 8.10 v varstvo
v učilnico SLJ-1. Ob lepem vremenu se zbirate na dvorišču, ob slabem vremenu pa
vstopate v šolo takoj po prihodu. Da vas ne bi zeblo, se zadržujte v garderobi ali v
opremljenem kotičku pod poševnimi okni.
Kje se lahko učenci zadržujete pred poukom?
V jutranjem varstvu: I. VIO v učilnicah 1. a in 3. a razreda, ostali v učilnici SLJ-1.
Šola je odprta od 5.30 do 18.00, ko zapustijo šolo zadnji učenci OPB.
Popoldne je šola odprta od 16.00 do 20.00 le za dodatne dejavnosti, ki so pod nadzorstvom
učiteljev mentorjev, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter različnih srečanj.
Športna dvorana je zasedena od 7.00 do 22.00. Od 15.00 do 18.00 je dvorana namenjena
skupinam, ki delajo z mladimi, od 18.30 do 22.00 pa zunanjim uporabnikom. Za red v
njej skrbijo uporabniki in oskrbnik telovadnice. Po dogovoru in po pogodbi o najemu
prostora dvorano uporabljajo odrasli (klubi, interesne skupine, drugi). V ta namen je
izdelan urnik popoldanskih dejavnosti v športni dvorani.

Čas za kosilo: I. VIO od 12.00 do 12.45
II. in III. VIO od 12.45 do 14.00

Kosite počasi in kulturno. Na krožnik si naložite le toliko hrane, kot jo boste lahko
pojedli.
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Učenci lahko po dogovoru s tajnico uporabljate šolski telefon. Kličete lahko le iz
tajništva. Ne kličite mobilnih telefonskih številk, saj je strošek velik. Pred klicno
številko pritisnite številki 1 ali 2, ki omogočata izhod iz centrale.
Starši lahko pokličete v šolo kadarkoli. Med poukom pustite informacijo za otroka
v tajništvu, z učitelji se lahko pogovorite le med odmori.

NAVODILA UČENCEM PRI MALICI
PRED ODHODOM NA MALICO SI UMIJTE ROKE.
V JEDILNICO PRIDITE UMIRJENO IN BREZ TORBIC. Torbico pred tem odložite
v razred, kjer boste imeli pouk naslednjo šolsko uro. Če imate po malici pouk v
specialnih učilnicah (fizika, gospodinjstvo, kemija, tehnika in glasbena vzgoja),
torbo odložite na  hodniku pred učilnico.
SEDITE NA SVOJE MESTO ZA MIZO.
POSTREZITE SI HRANO, KI JO PRINESEJO DEŽURNI UČENCI.
SOŠOLCEM ZAŽELITE DOBER TEK.
JEJTE KULTURNO IN SPROŠČENO.
PO JEDI SVOJ JEDILNI PRIBOR IN ODPADKE POSPRAVITE NA USTREZNA
MESTA NA ODLAGALNEM PULTU PRI KUHINJI.
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V času prihoda učencev v šolo od 7.00 do 8.20 so avtomatsko odprta vhodna vrata. V
času pouka so vrata zaklenjena.
Za red in disciplino na šoli so odgovorni odrasli, vsi učitelji, posebej dežurni učitelji
in tajnica v času od 8.20 do 13.30, ko so vhodna vrata v šolo pod nadzorom in se
odpirajo samo na domofon. Vse obiskovalce šole evidentira tajnica po predhodni
najavi preko domofona. Po 15.30 je mogoč vstop v šolo z najavo preko domofona pri
VHODU 1.
Za varnost učencev med odmori skrbijo vsi odrasli, še posebej dežurni učitelji. V
glavnih odmorih dežurajo trije učitelji, ki skrbijo za red v jedilnici in varnost ter
zdravje učencev na šolskem dvorišču. Med ostalimi odmori in v času kosila skrbijo za
red in disciplino vsi prisotni učitelji. Tehnično osebje šole skrbi za sprotna popravila
(polomljena stikala, razbite šipe ...), za ugašanje luči, za ključe garderobnih omaric.
Gasilne aparate in druge naprave za zagotavljanje varnosti v primeru naravnih in
drugih nesreč redno vzdržujemo. Učence z obvestili prek LCD-jev obveščamo o
nadomeščanjih tekočega dne in o različnih vsebinah ter o primernem vedenju, da ne
uničujejo stvari v šoli in zunaj na ploščadi ali na igriščih. Malomarnosti in objestnosti
ne odobravamo, smo odločno proti vandalizmu.
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Pod stopniščem predmetne stopnje je urejeno dodatno računalniško mesto, namenjeno
delu učencev. Učenci si lahko v času pred in po pouku na računalniku pripravljate
seminarske naloge in opravite skupaj s starši izbor glavnih jedi za kosilo.
Prosimo, da skrbno ravnate z računalnikom in skrbite za urejenost novega delovnega
mesta.
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Pri načrtovanju, naročanju, pripravi in izdaji hrane upoštevamo smernice zdravega
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Učencem ponujamo kakovostno,
zdravo prehrano z raznovrstnimi prehrambenimi artikli. V okviru zdrave prehrane
izvajamo naslednje ukrepe: možnost izbire glavne jedi za kosilo, projekt Šolsko mleko,
projekt Shema šolskega sadja, sadna košara za vse učence ves čas bivanja v šoli,
priprava napitkov, kot so naravni jabolčni sok, naravna limonada ter čaj in kompot, ki
ju sladimo z naravnimi sladili (med, suho sadje), izogibanje zamrznjenim in industrijsko
pripravljenim živilom in živilom z aditivi. Pri pripravi hrane se izogibamo manj
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V osnovni šoli imajo učenci na voljo več obrokov: zajtrk/malico, kosilo in popoldansko
malico.
Malica
Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
Kosilo
Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več
treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni
razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem
v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo
kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne
razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
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TIHO PORAVNAJTE SVOJ STOL K MIZI TER MIRNO ZAPUSTITE JEDILNICO.

NAVODILA UČENCEM PRI KOSILU
ZA PREVZEM KOSILA POTREBUJETE KARTICO.
V JEDILNICO VSTOPAJTE UMIRJENO, ZA UČITELJEM.
ODLOŽITE TORBICO.
TEMELJITO SI UMIJTE ROKE S TOPLO VODO V JEDILNICI.
MIRNO POČAKAJTE, DA STE NA VRSTI.
POSTREZITE SI S HRANO PO IZBIRI, KI STE JO PREDHODNO OPRAVILI. ČE
GLAVNE JEDI NISTE PREDHODNO IZBRALI, SI POSTREZITE S HRANO PRVE
GLAVNE JEDI.
SEDITE ZA MIZO. SOŠOLCEM, PRIJATELJEM IN UČITELJEM ZAŽELITE DOBER
TEK.
JEJTE KULTURNO IN SPROŠČENO.
IZBRANO SLADICO POJEJTE V JEDILNICI IN JE NE ODNAŠAJTE PO ŠOLI.
PO JEDI SVOJ JEDILNI PRIBOR IN ODPADKE ODLOŽITE NA OZNAČENA MESTA
NA ODLAGALNEM PULTU.
TIHO PRIVZDIGNITE IN PRIMAKNITE STOL K MIZI.
MIRNO ZAPUSTITE JEDILNICO.
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Vsakemu izmed nas se lahko zgodi, da mora zaradi spremembe zdravstvenega stanja
iz svojega jedilnika izključiti posamezna živila. Tako se naša običajna prehrana hitro
spremeni v dietno prehrano.
V VIZ II. OŠ Rogaška Slatina imamo nekaj učencev s predpisano zdravniško dieto ob
laktozni intoleranci, kar pomeni, da učenci ne smejo uživati kravjega mleka in mlečnih
izdelkov.
Upoštevajoč določilo 4. člena Zakona o šolski prehrani (UR list RS št. 3/13), ki med
drugim določa, da se pri organizaciji šolske prehrane upoštevajo smernice za
prehranjevanje v VIZ zavodih, sprejete na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje,
in zdravniško potrdilo, ki ga starši dostavijo šoli, izvajamo naslednje ukrepe:
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V spletnem orodju eAsistent - modul Prehrana lahko vnaprej izbirate med štirimi
glavnimi jedmi za kosilo, izbor ostalih jedi (kruh, solate, sadje, jogurti, sladice) opravite
neposredno ob prevzemu. Priporočamo, da želeno glavno jed v naprej izberete redno
ter da se o izboru odločate skupaj z otrokom. Starši imate na ta način možnost
spremljati prehranske navade svojega otroka, katerega odgovornost je, da na delilnem
pultu obvezno prevzame izbrano glavno jed.

zdravim načinom priprave. V prehrano otrok vključujemo sadje in zelenjavo integrirane
in ekološke pridelave lokalnih pridelovalcev. Učenci redno ločeno pospravljajo jedilni
pribor in odpadke. Na ta način prevzamejo odgovornost za varovanje in ohranjanje
čistosti okolja. Kuhinjsko osebje poskrbi za ločeno odlaganje odpadkov v posebne
zabojnike, ki so nameščeni na ekootoku za šolo.

Tudi letos se bomo pridružili nacionalnemu projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.
Letos bo to v petek, 17.  novembra 2017. Ta dan bomo organizirali različne dejavnosti.
Glede na to, da smo Slovenci pobudniki za Svetovni dan čebel, ki ga bomo morda
praznovali že 20. maja prihodnje leto, bomo osrednjo pozornost pri izbranih aktivnostih
namenili prav  čebelam in medu. Ponudili pa vam bomo tudi slovenski, lokalni kruh,
mleko, maslo in jabolka.
Še vedno bomo spodbujali pitje vode, saj je za ta namen nameščen vodni filter za
naravno pitno vodo v jedilnici. Učenci si lahko kadarkoli postrežejo s filtrirano navadno
vodo.
Sodelovali bomo na natečajih, ki krepijo prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje
in spodbujajo k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.

Naučimo svoje otroke, učence izbirati
med vsemi vrstami ciljev, tudi, kako
izbrati jed.
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- na začetku šolskega leta na roditeljskih sestankih starše opozorimo na njihovo
odgovornost za učence z dieto in potrebo po seznanitvi šole z morebitnimi
zdravstvenimi posebnostmi učenca,

- Svet staršev in Svet zavoda sproti obravnavata problematiko glede prehrane,
- strokovni delavci se ob izkazani potrebi takoj odzovejo ter s starši sproti usklajujejo in
se dogovarjajo o morebitnih novih okoliščinah glede potreb po dietni prehrani za
posamezne učence,

- strokovni delavci so s strani vodje šolske prehrane seznanjeni z informacijami glede
prehrane in sodelujejo pri zagotavljanju dietne prehrane s starši in odgovornimi za
zagotavljanje dietne prehrane,

- šola za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane zagotavlja nabavo dietnih izdelkov,
- na jedilniku je ob vsakem obroku zapisana vsebnost alergenov.
Prizadevamo si, da vsi učenci dobijo hranljiv obrok in da obroki učencev z dieto niso
energijsko manjvredni.
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V šolskem letu 2017/2018 je obvezno nacionalno preverjanje znanja za šesto in devetošolce.
Ministrica je s sklepom določila, da bodo devetošolci naše šole kot tretji predmet, ki se
bo preverjal na NPZ, preverjali znanje TUJEGA JEZIKA. Več informacij o tem, bo na
voljo staršem na roditeljskem sestanku.



stran 39

ELO[ENVONSOENTELTEVEDKINTEMDERP

EJ^ORDOPONLAVE@ARBOZI-ONJOGZV IDERZAR RUJAPUKS
ATEMDERP

.r.1 .r.2 .r.3 .r.4 .r.5 .r.6 .r.7 .r.8 .r.9

MARGORPINZEVBO.A

ani~{nevolS 6 7 7 5 5 5 4 5,3 5,4 5,1361

akitametaM 4 4 5 5 4 4 4 4 4 0,8131

kizejijuT 2 2 2 3 4 4 3 3 0,627

tsontemuanvokiL 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0,784

tsontemuanebsalG 2 2 2 5,1 5,1 1 1 1 1 0,254

ab`urD 2 3 0,571

ajifargoeG 1 2 5,1 2 5,122

anivodogZ 1 2 2 2 0,932

akiteniarutlukaksnajlva`rdniaksnivomoD 1 1 0,07

ajlokoejnavanzopS 3 3 3 0,513

akiziF 2 2 0,431

ajimeK 2 2 0,431

ajigoloiB 5,1 2 5,611

ejvolsovaraN 2 3 0,571

akinhetniejvolsovaraN 3 3 0,012

ajigolonhetniakinheT 2 1 1 0,041

ovtsjnidopsoG 1 5,1 5,78

trop[ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0,438

*itemderpinribzI 3/2 3/2 3/2 0,603/0,402

tsonpuksan~leddO 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,301

ruhesvjapukS 5,9708/5,7797

votemderpolivet[ 6 7 7 8 9 11 41 61 41

oksnedetruolivet[ 02 32 42 42 62 62 5,92 03 03

akuopvondetolivet[ 53 53 53 53 53 53 53 53 23

ivendinrutluK 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0,051

ivendinvolsovaraN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,531

ivendik{inheT 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0,561

ivendintrop[ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,522

ruhesvjapukS 0,576

itsonvajedvondetolivet[ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MARGORPINEJRI[ZAR.B

kizejijutivrp-itemderpinribziinzevboeN 2

kizejijutigurd-itemderpinribziinzevboeN 2 2 2

ilakizejijutigurd-itemderpinribziinzevboeN
akinhet,trop{,ovt{inlanu~ar,tsontemu

1/2 1/2 1/2

mecne~u~omopaksnipuksnianlaudividnI 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

kuopintadodniinlinlopoD 1 1 1 1 1 1 1 1 1

itsonvajedenseretnI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ovtsravejnartuj,ejnavibona{jladoP

ivaranvalo[ x x x

#��(������

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s
tem soglašajo njegovi starši.
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DERZAR VOKLEDDOOLIVET[ VOK^ED CILKED JAPUKS

a.1 1 31 11 42

b.1 1 21 11 32

JAPUKS 2 52 22 74

a.2 1 41 11 52

b.2 1 41 01 42

JAPUKS 2 82 12 94

a.3 1 01 41 42

b.3 1 11 41 52

JAPUKS 2 12 82 94

OIV.IJAPUKS 6 47 17 541

a.4 1 81 01 82

b.4 1 02 8 82

JAPUKS 2 83 81 65

a.5 1 9 81 72

b.5 1 8 81 62

JAPUKS 2 71 63 35

a.6 1 61 11 72

b.6 1 71 01 72

JAPUKS 2 33 12 45

OIV.IIJAPUKS 6 88 57 361

a.7 1 21 01 22

b.7 1 31 8 12

c.7 1 21 8 02

JAPUKS 3 73 62 36

a.8 1 41 9 32

b.8 1 11 01 12

c.8 1 9 01 91

JAPUKS 3 43 92 36

a.9 1 41 41 82

b.9 1 51 31 82

JAPUKS 2 92 72 65

OIV.IIIJAPUKS 8 001 28 281

JAPUKS 02 262 822 094

k.1 1 7 6 31

k.2
1

5 2 7

k.3 4 2 6

k.4
1

5 6 11

k.5 2 4 6

JAPUKS 3 32 02 34

f.1

1

1 1 2

f.2 4 1 5

f.3 0 2 2

f.4
1

3 3 6

f.5 3 3 6

JAPUKS 2 11 01 12

JAPUKS S
AMACIN@URDOP

52 692 852 455

"���������������#�������(�)� *+,- *+.
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PRVO OCENJEVALNO OBDOBJE

Od 1. september 2017 do 31. januar 2018, število dni pouka: 97
DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE

Od 1. februar 2018 do 15. junij 2018, število dni pouka za devetošolce: 87
oziroma 24. junij 2017 za učence od 1. do 8. razreda, število dni pouka: 92

Skupaj: 189 dni pouka in dejavnosti za učence od 1. do 8. razreda in 184 dni pouka in
dejavnosti za učence 9. razreda

����������/���0��1��������0(�0��

Učenci I. VIO in 4. ter 5. razreda imajo 15-minutne rekreativne odmore za zadovoljevanje
potrebe po gibanju na svežem zraku.
Namenjeni so tudi vzpostavljanju razmerja med psihičnimi obremenitvami in potrebami
otrok po gibanju. Učitelj suvereno odloča o času in trajanju odmora.
Pred kosilom sledi priprava na kosilo. V času kosila poskrbimo za tišino, saj otroci vrtca
v tem obdobju počivajo.

(�������������#������)
Zaposleni strokovni delavci opravljajo delovni čas fleksibilno in fiksno. Obvezna
prisotnost na delu je za učitelje od 8.00 do 14.00 oziroma od 7.30 do 13.30, za učitelje
OPB pa fleksibilno oziroma od 9.30 do 15.30. Ostali strokovni delavci in tehnično
osebje opravljajo delo v času od 6.00 do 14.00 oziroma od 7.00 do 15.00, popoldan pa
od 13.30 do 21.30 oziroma od 14.00 do 22.00.

Učenci pri dodatnem pouku v skladu z učnim načrtom nadgrajujejo in širijo ter
poglabljajo znanje. Učijo se uporabe različnih didaktičnih pripomočkov in iskanja
informacij s pomočjo različnih medijev. Sodelujejo pri projektih ter tekmujejo na šolskem,
regijskem in državnem tekmovanju.

(�(�����#�������5����5����

Učenci pri dopolnilnem pouku utrjujejo in poglabljajo znanje, obravnavano pri rednih
šolskih urah. Odpravljajo bralne, komunikacijske in vse druge primanjkljaje in si
prizadevajo doseči minimalne standarde znanja. Navajajo se na redno prinašanje
šolskih potrebščin ter dosledno opravljanje domačih nalog. Z na novo pridobljenimi
veščinami izboljšujejo lastno samopodobo.

(�#��������#�������5����5����

V šolskem letu 2017/2018 sta razpisana dva roka popravnih izpitov. Prvi rok bo od 18.
6. 2018 do 2. 7. 2018 (9. razred) oziroma od 26. 6. 2018 do 7. 7. 2018 (1. do 8. razred),
drugi pa od 20. 8. 2018 do 31. 8. 2018.

��������#�#��������#���
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0. ura: od 7.30 do 8.15
  (ZŽS, DOP, DOD, IP, NIP, nekatere ID)
1. ura: od 8.15 do 9.00

  15-minutni odmor: od 9.00 do 9.15

2. ura: od 9.15 do 10.00

  15-minutni odmor: od 10.00 do 10.15

3. ura: od 10.15 do 11.00
  5-minutni odmor: od 11.00 do 11.05

4. ura: od 11.05 do 11.50
  5-minutni odmor: od 11.50 do 11.55

����#���������(���������������������������/
���0��1��������0(�0��

5. ura: od 11.55 do 12.40
  5-minutni odmor: od 12.40 do 12.45
6. ura: od 12.45 do 13.30

  20-minutni čas za kosilo: od 13.30 do
13.50 (za tiste učence, ki nadaljujejo s
poukom 7. uro)

7. ura: od 13.50 do 14.35
  5-minutni odmor: od 14.35 do 14.40
8. ura: od 14.40 do 15.25

Nekateri učenci gredo na kosilo po končanem pouku. Učenci vozači lahko gredo takoj
po 6. uri na šolski avtobus, s čimer se omogoči družinam, da otroci kosijo doma. Drugi
učenci, ki nadaljujejo s poukom IP, NIP, ZŽS ali ID, gredo na kosilo v vmesnem času, tj.
po šesti šolski uri.

Popoldanske govorilne ure potekajo prvi torek v mesecu, in sicer za razredno stopnjo
ob 16. uri pri razrednikih, za predmetno stopnjo pa ob 17. uri pri učiteljih različnih
predmetnih področij. Govorilne ure se izvajajo v troje (oče, mati, otrok).

���������������������������!��	5�6��	���)���������
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0. ura: od 7.30 do 8.15
  (ZŽS, nekatere ID)
1. ura: od 8.15 do 9.00

  15-minutni odmor: od 9.00 do 9.15

2. ura: od 9.15 do 10.00

  15-minutni odmor: od 10.00 do 10.15

3. ura: od 10.15 do 11.00
  5-minutni odmor: od 11.00 do 11.05

4. ura: od 11.05 do 11.50

KOSILO: od 12.00 do 12.40 (40 minut)

����#���������(������������������/���0��1������
�0(�0��

Učenci od 1. do 3. razreda imajo po 4.
šolski uri čas za kosilo. 1. razredi kosijo v
razredu, 2. in 3. razredi v jedilnici. Prednost
v jedilnici imajo razredi, ki 6. uro nadaljujejo
s poukom ŠPO ali ZŽS.

5. ura: od 12.45 do 13.30
  5-minutni odmor: od 13.30 do 13.35

6. ura: od 13.35 do 14.20
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Dopoldanske govorilne ure izvajajo učitelji po naslednjem urniku in dogovoru s starši.
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Kot vsa leta doslej je tudi letos mogoče skleniti zavarovanje otroka pri različnih
zavarovalnicah. Odgovornost za zavarovanje otroka je prenesena na starše. Vsa sporočila

���0��1�����������"��
12. septembra 2017 bo ob 16.30 v učilnici glasbene umetnosti na centralni šoli
predavanje Magde Sep, dipl. med. sestra, spec., na temo Cepljenje proti HPV.
Izobraževanje je namenjeno zainteresiranim staršem in učenkam šestošolkam, da se
bodo lažje odločali za brezplačno cepljenje, ki bo izvedeno na osnovi podpisanih izjav.

Na pobudo članov Sveta staršev bo tudi v tem šolskem letu organizirano izobraževanje
za starše o varni rabi interneta SAFE-SI, in sicer 16. januarja 2018 na temo Internet
- ulica v otroški sobi. Delavnice za učence 3., 6. in 8. r na to temo bodo izvedene 23.
februarja 2018. Gre za osveščanje kako učinkovito, varno in odgovorno uporabljati
internet, mobilne telefone in ostale nove tehnologije.
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1. a Zala Prapotnik
1. b Ajda Černoša
2. a Taja Jost
2. b Žak Krklec
3. a Hana Jerković
3. b Jošt Vaukan

4. a Nejc Viher
4. b Roko Kvesić Janjić
5. a Aljaž Toplišek
5. b Tinkara Krumpak
6. a Matija Drofenik Bombač
6. b Neža Pobežin

7. a Lur Janez Pobežin
7. b Žiga Černoša
7. c Tina Živičnjak

8. a Mirlind Myrtaj
8. b Zoje Draškovič
8. c Ana Junger

9. a Klara Hrup
9. b Dejan Simović

POŠ KOSTRIVNICA
1. k Neža Klemenčič
2., 3. k Kaja Stojnšek
4., 5. k Tim Vodušek

POŠ SVETI FLORIJAN
1., 2. in 3. sf Eva Dolšak
4. in 5. sf Mitja Kuraj

#��(��(������((�����)����#�����
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Že od leta 1990, torej v letošnjem šolskem letu že osemindvajseto leto, na slovenskih
osnovnih šolah, med katerimi je tudi naša, pod okriljem Zveze prijateljev mladine
Slovenije delujejo otroški parlamenti. Skozi preplet šolskega in nevladnega sektorja se
učenci-parlamentarci učijo ne le demokratičnega dialoga o aktualnih družbenih
vprašanjih, povezanih z njimi in njihovim odraščanjem, ampak tudi učinkovitega
ravnanja.

v zvezi s ponudbami različnih zavarovalnic za zavarovanje otrok in mladostnikov
boste odslej lahko našli izključno na informacijskih mestih pri vhodu 1. in vhodu 2
ali na policah pri dežurni mizi v avli. V šoli so osebe delno zavarovane po polici
odgovornosti.

#����"������(���–����(�����������#�����
#���"�����

Tradicionalno bomo prvi šolski dan vse prvošolce naše občine pričakali v Kulturnem
centru Rogaška Slatina. Letos bo za izvedbo gledališke predstave Medvedja simfonija v
izvedbi gledališča KU-KU Beltinci poskrbela JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.

#���������������������"�
Od septembra 2012 je šola bogatejša za 50 parkirnih mest, v dopoldanskem času
namenjenim zaposlenim na šoli. Tako so se ob zelenici do pešpoti do šole sprostila
parkirna mesta za starše, ki zjutraj pripeljejo otroke v šolo in vrtec. Parkiranje in
ustavljanje na cestišču brez označb je strogo prepovedano in bo s strani občinskega
redarja in policije nadzorovano.
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Izbirni predmeti označeni z rdečo barvo se izvajajo fleksibilno v prvem polletju
Izbirni predmeti označeni z zeleno barvo se izvajajo fleksibilno v drugem polletju
Izbirni predmeti označeni s črno barvo se izvajajo celo leto

LEGENDA IZBIRNIH PREDMETOV Z IZVAJALCI
NI 1 BARBARA ŠTEFANČIČ
NI 2, NI 3 NINA GAŠPARAC
ŠI 1 TINA DIMEC IVANJKO
NPH, SPH ŠTEFKA DEČMAN
KEŽ, POK TEREZIJA GJURAS
SLZ IGOR BAHAR
OGL, RVT BRANKO KROŠEL
LS1, LS 2, LS 3 BRANKA UNVERDORBEN
IŠPO (1.sk), ŠSP (1.sk), ŠZZ (1. sk) IZTOK MAJCENOVIČ
IŠPO(2.sk), ŠSP (2.sk) JANKO BASTAŠIČ
ŠZZ (2. sk) MARKO ČONŽEK
PLE PETRA POLAJŽER

Na šoli se bomo tudi v letošnjem letu pripravljali na prihodnji, 28. nacionalni otroški
parlament. Na letošnjem krovnem parlamentu v državnem zboru je bila aprila 2017 za
prihajajoče šolsko leto izglasovana tema ŠOSTVO IN ŠOLSKI SISTEM.
Delo šolskega otroškega parlamenta s predstavniki oddelčnih skupnosti bo potekal
tako, da bomo z otroki poiskali tri najbolj pereče probleme, ki so povezani z izbrano
temo. Zastavili si bomo vprašanje, kako jih želimo spremeniti v cilje, potem pa se z
izdelanim akcijskim načrtom lotili njihovega uresničevanja. Z nastajajočim priložnostnim
gradivom bomo seznanjali tudi širšo javnost. Verjamemo, da bodo učenci pronicljivo
kritični do teme šolanja in pridobivanja izobrazbe, saj jo zelo dobro poznajo, in da
bodo znali poiskati odgovore, ki jih v zvezi z njo pestijo.

5. a - Tine Vaukan
5. b - Sara Ivič
6. a - Blaž Belič
6. b - Vid Junger
7. b - Emily Fideršek
7. c - Benjamin Došler

8. a - Matevž Pobežin
8. b - Ivona Prevolšek
8. c - Matija Čoh
9. a - Gregor Šket
9. b - Matic Krapež Došler
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arU KEJLEDENOP KEROT ADERS KETRTE^ KETEP

0 .ks.2N2N MUN

1 k.1A1N a.1A1N

2 b.1A1N

3

4

5 k.1A1N

6

a.1A1N
k.5,k.4P[N

.ks.1N2N
.ks.1ARN
.ks.2ARN

b.1A1N
.ks.1ETN

.ks.2N2N
f.5,f.4PŠN

.ks.2ETN

7
.ks.1N2N
.ks.1ARN
.ks.2ARN

.ks.1ETN .ks.2ETN

Opomba:
neobvezni izbirni predmeti, označeni z rdečo barvo, se izvajajo fleksibilno v prvem

polletju
neobvezni izbirni predmeti, označeni z zeleno barvo, se izvajajo fleksibilno v drugem

polletju
neobvezni izbirni predmeti, označeni s črno barvo, se izvajajo celo šolsko leto

LEGENDA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV Z IZVAJALCI
ANGLEŠČINA 1. razred (N1A) Gabi Čakš
NEMŠČINA 4., 5., 6. razred (N2N) Barbara Štefančič
UMETNOST 4., 5., 6. razred (NUM) 1. polletje Branka Unverdorben

2. polletje Marija Špes
TEHNIKA 4., 5. , 6. razred (NTE) Branko Krošel
RAČUNALNIŠTVO 4., 5., 6. razred (NRA) Mitja Štorman
ŠPORT podružnice 4., 5. razred (NŠP) Marko Čonžek

2�����0�����#��(������

Tudi letos nadaljujemo s fleksibilnim izvajanjem določenih predmetov za učence od 6.
do 9. razreda. Fleksibilno bomo izvajali določene izbirne predmete in pouk pri predmetih
GUM/LUM (od 6. do 9. r.) in TIT/DKE (7. in 8. r.). Izdelana imamo dva urnika, za
vsako polletje posebej.
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5. 9. 2017 8. a
26. 9. 2017 8. b
28. 9. 2017 8. c
17. 10. 2017 3. a
21. 11. 2017 6. b
28. 11. 2017 1. a, 1. b

���#���(�#����������)��(���������)�#�����(��
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11. 9. 2017 1. a
14. 9. 2017 1. b
18. 9. 2017 2. a
25. 9. 2017 2. b
2. 10. 2017 4. b
5. 10. 2017 7. a
9. 10. 2017 7. b
12. 10. 2017 7. c

16. 10. 2017 8. a
19. 10. 2017 8. b
23. 10. 2017 8.c

26. 10. 2017 1. k, 2. k in 4. k
6. 11. 2017 1. f, 2. f in 4. f

14. 12. 2017 4. a

Na osnovi izdelanega programa zobozdravstvene vzgoje bomo na šoli izvajali naslednje
dejavnosti:
1. RAZRED
Vodja programa bo prisotna na roditeljskem sestanku, na katerem bo starše seznanila o
pomembnosti pravilnega čiščenja zob, pomembnosti prvega stalnega kočnika in primerne
prehrane.
V začetku šolskega leta bo temu namenila učno uro v razredu s poudarkom na
pravilni negi zob. Kjer je mogoče, bo vodja programa prisotna na sistematskih pregledih,
kjer bodo tudi umivali zobe.
4. RAZRED
V sklopu učnega načrta bo izvedeno predavanje, na katerem bodo učenci seznanjeni z
uporabo zobne nitke.
9. RAZRED
Proti koncu šolskega leta bo vodja devetošolce seznanila s težavami izraščanja modrostnih
zob ter pomenu obiskovanja zobozdravnika tudi po koncu šolanja.
TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE
Že utečena akcija bo potekala na razredni stopnji od 2. do 5. razreda in v kombiniranih
oddelkih od 1. do 2. razreda, kjer so zajeti tudi prvi razredi, če bodo starši s tem
soglašali.

#���������0��(����������������

Sistematski pregledi se izvajajo od 8.30 ure v zobni ordinaciji Bojane Debeljak Danielov,
dr. dent. med., v Zdravstvenem domu Rogaška Slatina. Učenci morajo imeti s seboj
zdravstveno kartico in zobno ščetko.

19. 12. 2017 6. a
23. 1. 2018 1. f, 3. f, 1. k, 3. k
13. 3. 2018 3. b

19. 6. 2018 6. a, b (cepljenje
HPV–druga doza cepiva)

Sistematski pregledi se izvajajo od 8.00 v otroškem dispanzerju dr. Mateja Slivnika,
spec. pediatra in spec. šolske medicine, v Zdravstvenem domu Rogaška Slatina. Učenci
morajo imeti s seboj zdravstveno kartico in knjižico cepljenja (1., 3. in 6. r).
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Dežurstvo in varstvo učencev II. in III. VIO
Po trije dežurni učitelji določeni dan dežurajo zjutraj od 7.00 do 8.15 in v obeh glavnih
odmorih. Dogovorijo se o jutranjem dežurstvu v učilnici SLJ-1. V času malice in
rekreativnih odmorov imajo učitelji, ki malicajo skupaj z učenci, pregled nad dogajanjem
v jedilnici, dežurni učitelji pa na hodniku in šolskem dvorišču: eden na zgornjem
hodniku in pri učilnici SLJ-1, druga dva razporejena na dvorišču. V času vmesnih
petminutnih odmorov in v času kosila skrbijo za red in disciplino vsi učitelji.

Jutranje varstvo učencev I. VIO
Jutranje varstvo učencev I. VIO: od 5.30 do 7.15 v učilnici 1. a
Jutranje varstvo učencev 1. razreda: od 5.30 do 7.30 v učilnici 1. a, od 7.30 do 8.15 v
učilnicah 1. a in 1. b
Jutranje varstvo učencev 2. razreda: od 7.15 do 7.45 v učilnici 3. a, od 7.45 do 8.15 pa

      v učilnici 2. a in 2. b
Jutranje varstvo učencev 3. razreda: od 7.15 do 7.45 v 3. a, 7.45 do 8.15 v učilnicah 3.
a in 3. b
Za varstvo učencev skrbijo dežurni učitelji po spodnjem seznamu.

(�1������

AJNAJAVZIMUTAD
VECNE^UOVTSRAV
a.1icinli~uvaderzar.1

51.8od03.7do

VECNE^UOVTSRAV
b.1icinli~uvb.1

51.8od54.7do

7102.9.1 {atinemelPanajraM jlarKanajmaD

7102.9.8–7102.9.4 jlarKanajmaD {atinemelPanajraM

ABMOPO .atelagekslo{ak~ujlkazodajlvanopesvejleti~uhinru`edderintsrV

AJNAJAVZIMUTAD
VECNE^UOVTSRAV

).r.3,.2(a.3v54.7–00.7
).r.3(a.3v51.8–54.7

VECNE^UOVTSRAV
).r.2(b.2v51.8–54.7

7102.9.1 keBajnaJ tek[ajinesK

7102.9.8–7102.9.4 {riPajnaT raga@alejirbaG

7102.9.51–7102.9.11 tek[ajinesK keBajnaJ

7102.9.22–7102.9.81 raga@alejirbaG {riPajnaT

ABMOPO .atelagekslo{ak~ujlkazodajlvanopesvejleti~uhinru`edderintsrV

��#�������#��������10����)#�
V rednem programu cepljenj, ki jih financira ZZZS, se tudi v tem šolskem letu izvaja
prostovoljno cepljenje proti HPV. Proti okužbi s HPV bodo cepljene deklice, ki obiskujejo
6. razred osnovne šole, izključno na osnovi predhodne izjave staršev o privolitvi.
Cepljenje bo potekalo v otroškem dispanzerju ZD Rogaška Slatina. Predvidena sta dva
odmerka:

prvi odmerek ob sistematskem pregledu: 6. b – 21. 11. 2017, 6. a – 19. 12. 2017
drugi odmerek – 19. 6. 2018.
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MUTAD
AJNAJAVZI

OVTSRU@ED
OIV.IIIni.II

7102.9.1 re`jaloParteP nam~eDakfet[ sarujGajizereT

7102.9.4 ~i~nafet[arabraB ~uNaci`oJ no`aPacjoM

7102.9.5 aji`aroKnaroG rerhüFanajraM hisEak{rU

7102.9.6 ~ivodiVajetaM ru}u[nagarD are{aMajerdnA.gam

7102.9.7 ke`no^okraM kezirgOacivI nebrodrevnUaknarB

7102.9.8 aji`aroKalraK okjaZanajraM sep[ajraM

7102.9.11 ~i{atsaBoknaJ ~ivonecjaMkotzI rahaBrogI

7102.9.21 kajlip[adinoeL le{orKoknarB zevaGanerI

7102.9.31 {ka^ibaG carap{aGaniN.gam ke{ugriTakjetaM

7102.9.41 kajneroGanajtaT namrot[ajtiM ketePaknedZ

7102.9.51 re`jaloParteP nam~eDakfet[ sarujGajizereT

ABMOPO .atelagekslo{ak~ujlkazodajlvanopesvejleti~uhinru`edderintsrV

Dežurstvo v avli in hodnikih
5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a in 7. b razred:
malica od 9.00 do 9.15
rekreativni odmor od 10.00 do 10.15

7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, in 9. b:
malica od 10.00 do 10.15
rekreativni odmor od 9.00 do 9.15

NAD

ICINLIDEJVOVTSRU@EDOKSNADLOPO

00.41od54.21do

V,HIKINDOHOPOVTSRU@EDOKSNADLOPO
ILVAVNISPIBOREDRAG

icne~uniijleti~uinru`edojajavzi
00.41od54.21do

VONILPICSIDNIDERAZIBRKSJLETI^UINRU@ED
NIMEJNAMEZVERP,MEJNAKA^DEMICINLIDEJ

KECNE^UAJREMSURETALISOKMEJNAVI@U
RETVOKDAPDOUJNAVE^OLUMENLIVARP

AROBIRPUJNAJLVARPSOP

DANROZDANAJAVZIJLETI^UINRU@ED
VNIIBOREDRAGV,HIKINDOHOPMEJNAJAGOD

HINRU@EDOVTSRU@EDI^UJLKAZRETILVA
00.41BOVECNE^U

OP carap{aGaniN.gam sarujGajizereT

OT rahaBrogI kajlip[adinoeL

RS ke{ugriTakjetaM kezirgOacivI

E^ }ivejogarDarteP ketePaknedZ

EP aji`aroKalraK kajneroGanajtaT

ABMOPO

onrutlukretonilpicsidniderazibrksjleti~uinru`eD
:icne~uad,ni~ananrecisni,icinlidejvejnavejnarherp

,insalgerposin-
,itopetsi~ennietsi~ene~anzoniene~olodojavet{opu-

,idejmezverpaninolokvojaka~oponprts-
,idejenejunopoje`ertsopni~annerutlukanis-

,odejoponarhonejrimu-
ane~olodotazanrobirpojivarpsopniekdapdooji~olonlivarp-

.atsemanlagaldo
.ajubdopsniajremsuhij,ejutevsmecne~ujleti~uinru`eD

:acne~uanru`eD
,icinlidejvocilamazonbertopatajlvarpirp-

nivokindoh,boredrag,ecinlidejtsonejeruonlatsazatibrks-
,inkoiminve{opdopak~itok

e~,hikindohnihij-CW,haboredragopi~ulata{aguonbrks-
,enbertoposin

.ujbesoumeksjnihuknimejleti~uminru`edojlovanats-
ejnavet{opuretonilpicsidniderazibrksjleti~uinru`eD

.livarphinejrovogod
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NAD

VECNE^UOVTSRAV
aderzar.9od.6doVE^AZOV

53.31od04.21do
1-JLSICINLI^UIHITV

VECNE^UOVTSRAV
aderzar.9od.6doVE^AZOV

54.41od03.31do
1-JLSICINLI^UIHITV

ANVE^AZOVOVTSMERPS
03.51BOSUBOTVA

nihikjledenopboomasizovsubotva(
)hikrot

VARU@EDJLETI^UINRU@ED
ICINLI^U

ANECNE^UIMERPSOPNI1-JLS
SUBOTVA

VARU@EDJLETI^UINRU@ED
IMERPSOPNI1-JLSICINLI^U

SUBOTVAANECNE^U

IMERPSOPJLETI^UINRU@ED
SUBOTVAANECNE^U

OP zevaGanerI {ka^ibaG sep[ajraM

OT re`jaloParteP ru}u[nagarD cepi[nabrU/le{orKoknarB

RS ~uNaci`oJ ~ivodiVajetaM

E^ are{aMajerdnA.gam hisEak{rU/rerhüFanajraM

EP ~i{atsaBoknaJ ~ivonecjaMkotzI

ALIDOVAN
ME^AZOV

,iru.5opkuopeta~nokik,i~azovicne~U
.1-JLSocinli~uvovtsravvonzevboetarom

optunimtepejlepdosubotvaikslo[
opjokati~azovicne~uotaz,iru.6ina~nok
obenalo{jas,vomodetedidoiru.6
opovtsrave{avazitsonrovogdoalezverp
ini`urdV.asubotvaagenejnemoudohdo

.amodetisokad,etirovogodes
ibksopondevsubotvaanpotsvneravaZ
etjavet{opuondelsodotaz,jleti~uinru`ed

.olidovan

,iru.7opkuopeta~nokik,i~azovicne~U
esretetejuboerpniete~elboerpes
anavtsravujleti~uumenru`edeti~ujlkirp

.u~{ilajatsop

,iru.8opkuopeta~nokik,i~azovicne~U
esretetejuboerpniete~elboerpes
anavtsravujleti~uumenru`edeti~ujlkirp

.u~{ilajatsop
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NAD

NIVE^AZOVOVTSRAVOKSNADLOPO
ANVECNE^UOVTSMERPS

53.31boSUBOTVAIVRP

NIVE^AZOVOVTSRAVOKSNADLOPO
ANVECNE^UOVTSMERPS

54.41boSUBOTVAIGURD

OVTSRAVAJAVZIJLETI^UINRU@ED
IHITV53.31OD04.21DOVE^AZOV

IMERPSOPECNE^UNI2JLSICINLI^U
SUBINIM.zoSUBOTVAAN

OVTSRAVAJAVZIJLETI^UINRU@ED
IHITV54.41OD03.31DOVE^AZOV

IMERPSOPECNE^UNI2JLSICINLI^U
SUBOTVAAN

OP raga@alejirbaG hiniMajiraMajaM

OT no`aPacjoM keBajnaJ

RS okjaZanajraM {riPajnaT

E^ {atinemelPanajraM inuglieWatraM

EP jlarKanajmaD tek[ajinesK

ALIDOVAN
ME^AZOV

oP.2JLSicinli~uveterebzesi~azovicne~U
okslo{vetemsmejleti~uminru`edzurovogod

mejleti~uzjapukS.olisokanapilaocin`ijnk
onsubotvaanotannioboredragvetedido

.subotvaanetipotsvonravrejk,e~{ilaka~

oP.2JLSicinli~uveterebzesi~azovicne~U
okslo{vetemsmejleti~uminru`edzurovogod

mejleti~uzjapukS.olisokanapilaocin`ijnk
onsubotvaanotannioboredragvetedido

.subotvaanetipotsvonravrejk,e~{ilaka~

Cilj šole je, da se učencem ne prekrivajo aktivnosti, saj istočasno ne morejo biti na dveh
mestih. To pomeni, če so vključeni v varstvo vozačev, ne morejo biti vključeni v OPB.
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Med številnimi akcijami, ki jih vsako leto načrtujemo skupaj, so tudi varovanje objekta
in okolice šole, pešec in kolesar v prometu (s poudarkom na otrocih), kontrola hitrosti
z radarjem (poudarek je na varnosti otrok v odsekih obeh šol), kolesarski izpit (obvezna
čelada). Sodelujemo pri akciji Varna pot v šolo, ki poteka ves prvi teden v mesecu
septembru, pozneje občasno, po daljših prekinitvah pouka. Pogovarjamo se o prometu,
posledicah igre z žogo na cesti. Na prvi roditeljski sestanek za prvošolce povabimo
policista. Pripravimo in posodabljamo prometno-varnostni načrt šole. Dejavno sodelujemo
v nacionalnih preventivnih akcijah (0,0 šofer, Bodi viden, bodi previden, Hitrost
ubija).
Na področju prometne varnosti sodeluje šola s Policijsko postajo Rogaška Slatina,
Javno agencijo za zagotavljanje prometne varnosti, občinskim SPV, ZŠAM in drugimi
zunanjimi sodelavci.

���#�(������#�������������������(������"���
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Prometno varnostni načrt in šolskih poti VIZ II. OŠ Rogaška Slatina je zakonsko
predpisan šolski dokument, ki smo ga letos posodobili ob sodelovanju s policijo in
občinskim SPV. Izdelan je namenom, da se zagotovi otrokom čim večja varnost na
prometnih površinah ob prihodu v šolo in odhodu domov, v času pouka, v času PB in
varstva, ob ekskurzijah, izletih in drugih dejavnostih šole. Skrb za varnost v prometu
ni več samo stvar  posameznika ali šole, ampak je potrebna celotna družba, tako z
vidika same varnosti  pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju kot tudi z
vidika družbene samozaščite. Šola je ob teh prizadevanjih eden od pobudnikov, za
večji uspeh pa je potrebno sodelovanje tudi zunanjih dejavnikov pri:
- oceni prometne varnosti,
- izdelavi prometno-varnostnega načrta,
- izvajanju prometno-varnostnega načrta šole.

Cilj teh prizadevanj je:
- ohranitev otroških življenj pri vključevanju v promet,
- ugotovitev prometno-varnostne situacije pri prihodu v šolo in odhodu domov,
- čim boljša vzgojenost otrok in staršev pri izbiri varnejših, čeprav mogoče daljših
poti v šolo in iz nje,

- iskanje in določanje varnejših poti v šolo,
- usklajevanje pogojev za varnejšo pot v šolo,
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Prvošolčki v šolo ne smejo prihajati sami, ampak morajo imeti zagotovljeno spremstvo
staršev. Z njihovim pisnim dovoljenjem jih lahko spremljajo tudi otroci, starejši od
desetih let. Na poti v šolo in domov morajo otroci 1. in 2. razreda uporabljati rumeno
rutico, ob zmanjšani vidljivosti pa poleg nje tudi predpisani odsevnik, kresničko.
Otroci se lahko vozijo v osebnih avtomobilih le, če so starosti primerno zavarovani v
homologiranih sedežih, ki omogočajo uporabo običajnih varnostnih pasov. Otroci,
nižji od 150 cm morajo biti ustrezno zavarovani v otroškem varnostnem sedežu.
Starši, opozarjajte svoje otroke na previdnost v prometu, hkrati pa tudi sami upoštevajte
vse cestnoprometne predpise. Ne kršite jih, saj jim s tem dajete slab zgled.
Starši, vi ste najodgovornejši za pravilno vedenje svojega otroka v prometu.

- poznavanje cestnoprometnih predpisov.
Dokument je objavljen na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com. Starši ga skupaj z
otrokom natančno preberite v tistih delih, ki so ključni za vas in vašega otroka ter
bodite posebej pozorni predvsem na 2. del, v katerem so zajete priporočljive šolske poti
in izpostavljena nevarna mesta ter tudi mesta za varno parkiranje pri šoli. Posebej vas
še enkrat opozarjamo, da otroci izstopajo iz osebnih vozil na krožišču pri šoli, ustavljanje
na delu dovozne  ceste do sosednjih hiš in šole, kjer se ustavljajo tudi šolski avtobusi,
pa je strogo prepovedano, saj je z vidika varnosti nesprejemljivo, povzročajo pa tudi
jutranje prometne zagate.
Grafični načrt šolskih poti si lahko ogledate pri vhodu v I. VIO ter na šolski spletni
strani.
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Šola si prizadeva za trajnostno mobilnost vseh učencev in staršev. Skozi različne
preventivne prometne projekte želimo povečati število pešcev, kolesarjev, ki prihajajo v
šolo. Uvajanje alternativne mobilnosti prispeva k zmanjšanju porabe energije in pomaga
pri izboljšanju okoljske učinkovitosti prometnega sistema.
Z alternativno mobilnostjo omogočamo bolj zdravo urbano življenje, ki bo varnejše in
bolj prijetno zaradi večje kakovost zraka, zmanjšanja hrupa in emisij CO2.
Otroci, ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci
in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat
k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski
položaj lokalne skupnosti, k čemur lahko prispeva prav vsak izmed nas. Zato spremenimo
navade in potujmo drugače.
V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri
sebi veljavno kolesarsko izkaznico.
Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v
cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih
razmer spremlja največ dva otroka.
Zaščitne čelade morajo pri kolesarjenju obvezno nositi mlajši od 14 let, enako pa
velja tudi za osebe, ki so mlajše od 14 let in se na kolesu vozijo kot potniki. Kolo mora
biti tehnično brezhibno.
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki,
če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred
osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v
šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.



stran 54

����������������������5�(��0��#�������#�"���
#������������������1�0�����=

Otroci, zlasti najmlajši, niso sposobni sami varno prečkati ceste. Njihova starost in
majhna višina pomenita nevarnost. Zakon o varnosti cestnega prometa zato med
drugim nalaga staršem in drugim odraslim, ki skrbijo za otroka, da morajo poskrbeti,
da bo imel do sedmega leta ustrezno spremstvo na poti v vrtec ter šolo in domov.
Ne pozabite!
Ko otroci shodijo, jih morate začeti učiti tudi varne hoje v prometu.
Otroka v prometu ves čas nadzorujte. Majhni otroci ne smejo nikoli sami prečkati
ceste.
Otroke učite z razlaganjem, medtem ko prečkate cesto skupaj z njimi.
Pohvalite jih za vse, kar naredijo pravilno pri učenju varne hoje v prometu, ter jih
spodbujajte.
Otrokom bodite zgled ne samo kot pešci, temveč tudi kot vozniki in kolesarji.
Ne hodite z otrokom po kolesarski stezi!
Kot voznik dajajte prednost kolesarjem na kolesarski stezi, še posebej, ko prečkajo
cesto.

���������������
Vseslovenski kolesarski projekt Varno na kolesu je namenjen zagotavljanju prometne
varnosti najmlajših kolesarjev. Izpostavlja varno vožnjo s kolesom, katere osnova sta
popolno opremljeno kolo ter kolesarska čelada, skozi prizmo varnosti pa opozarja tudi
na problematiko neurejene kolesarske infrastrukture v marsikaterem slovenskem kraju.
Poleg varnosti je temeljni namen projekta tudi spodbujanje kolesarstva kot zdravega
načina življenja, ki posameznikom prinaša kakovostnejše življenje. Pri tem projektu
sodelujejo učenci in učenke, ki v aktualnem letu opravljajo kolesarski izpit.

Najkrajša pot ni vedno najvarnejša pot.
Uporabljajmo pločnike.
Cesto prečkajmo na prehodih za pešce.
Hoja po progi in prečkanje železniških tirnic zunaj urejenih prehodov sta
življenjsko nevarna.
Kjer ni urejenega pločnika, uporabljamo za hojo praviloma skrajno levo stran
vozišča v smeri hoje.
Kjer ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na preglednem delu,
hodimo v gosjem redu.
Uporabljajmo čim več površin, po katerih ne poteka javni promet.
Otroci se naj v šolo vozijo le s tehnično brezhibnimi kolesi, opravljenimi
kolesarskimi izpiti in obvezno morajo uporabljati zaščitno čelado.
Kolo z motorjem lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let, z opravljenim
preizkusom v znanju cestnoprometnih predpisov in obvezno varnostno čelado.
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Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi
poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
Starši, skrbniki oziroma rejniki so dolžni skrbeti in izvajati nadzorstvo nad otrokom
ali mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu.
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Projekti na področju varnosti v cestnem prometu postavljajo otroka v vlogo pešcev in
kolesarjev. V šolskem letu načrtujemo številne preventivne akcije:
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Kako?
Ustavimo korak od roba pločnika ali od roba ceste.
Opazujemo promet.
Pogledamo najprej levo, nato desno in spet levo.
Ustavimo se ob robu ceste in z dvigom roke pokažemo voznikom, da želimo čez cesto.
Cesto začnemo prečkati šele tedaj, ko se vozilo ustavi oziroma so se ustavila vozila z
obeh strani, če je promet zelo gost. Posebej pozorni bodimo na prehodih za pešce, ki so
novi ali nevarnejši. V Žiberniku bodimo še posebej pozorni na ravnini, po kateri
lahko vozniki vozijo hitreje, kot je dopustno. Šele ko se prepričamo o tem, da je cesta
prosta in varna, jo prečkamo na prehodu za pešce.
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Na osnovi načrta odzivanja v primeru naravnih in drugih nesreč bomo v mesecu
požarne varnosti ob sodelovanju s prostovoljnimi gasilci PGD Rogaška Slatina izvedli
vajo evakuacije učencev in zaposlenih iz prostorov šole in telovadnice.
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To šolsko leto je nekaj sprememb v zvezi s prevozi učencev, in sicer:
- delno se je spremenila relacija avtobusnega prevoza proti Sv. Florijanu, kjer sta na
začetku trase med Tuncovcem in Sv. Florijanom dve novi postaji, in sicer ena pri
kmetiji Cvetko, Sv. Florijan 141 ter druga pri podjetju GIC gradnje d.o.o., Sv. Florijan
120,

- za minibus na relaciji Rogaška Slatina - POŠ Kostrivnica je zjutraj uvedeno novo
postajališče na obvoznici, in sicer odcep za kmetijo Černogoj,

- minibus na relaciji Rogaška Slatina - POŠ Kostrivnica ima na odseku Podplat - POŠ
Kostrivnica dve obstoječi postaji, in sicer pri Frizerstvu Darinka, Podplat 18 in avtobusno
postajališče v Spodnji Kostrivnici. Dodatni postanek minibusa je, ob upoštevanju
preglednosti, možen v smeri Kostrivnice pri odcepu k hiši na naslovu Podplat 13
(Jagodič), v smeri Podplat pa pri hiši na naslovu Podplat 12 (Cizelj, Brezlan).
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V šolskem letu 2017/2018 želimo:
- zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično učno vzgojno okolje
za otrokov razvoj, izhajajoč iz otrokovih močnih področij,

- v okviru pouka in različnih dejavnosti  spoznavati  vrednote in negovati sprejemljiva
vedenja.

TKEJORP CELISON

AKORTONEDET okjaZanajraM

IKINTEL-5SEJNAVOLEDOS inuglieWatraM,a{kiManeleH

UMODMEVOZAGEPVOVTSJLOVOTSORP kinzele@arteP

KE^VASAP ru}u[nagarD

SAVAKSPORVE zevaGanerI

is.efas okjaZanajraM

REBMECEDINTKEJORP cnargoloGavE

ITKEJORPOKE ~i~nemelKaknelA

EJLMEZUVENDMENVOTEVSBOBPOAVATSZAR acinvirtsoKŠOPBPO

EJNA^ERSON^IRVAM inuglieWatraM,a{kiManeleH

TSIVTIMUG,OLI^ORZIOKSDUJL cetemKacjoM

AJTU^OSNIAJNE^UAGEKSJICARENEGDEMNEDET tavroHajilataN

EJTELOPVMEJNE@URDNIORGIZ ke`no^okraM
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je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena
učencem od 1. do 5. razreda.
Vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, ustvarjalno
preživljanje časa in kosilo.
V okviru OPB sodelujemo v različnih projektih in natečajih:
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»SPODBUJAMO PRETOK MISLI, ŠIRIMO OBZORJA RAZMISLEKA
IN KREPIMO KULTURNI
DIALOG«

Kulturno umetniška vzgoja  v
šoli ni le služba, ampak
poslanstvo in zasluži svoje mesto.  Kulturni programi naše šole
bodo namenjeni notranjim in zunanjim javnostim, ob sodelovanju

z ostalimi ustanovami in društvi nam bo zagotovo tudi v bodoče uspevalo poskrbeti za
bogat kulturni utrip šole in kraja. Vseskozi bomo spremljali razpise in skrbeli za bogat
kulturni listovnik 2017/2018.
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Interesno dejavnost, ki je namenjena spoznavanju in ohranjanju slovenskih ljudskih
pesmi, plesov in običajev, bodo obiskovali otroci od 1. do 7. razreda. Na šoli bosta
delovali dve folklorni skupini: podmladek OFS Spominčice in starejša folklorna skupina
Spominčice.
Namen dejavnosti je otroku na zanimiv način približati vrednote ljudskega izročila.
Otroci bodo ples in petje sprejemali kot vsakdanjo igro, kot razvedrilo. Predstavitev
nastale odrske postavitve bo za otroke le dobro pripravljena igra, ki jo bodo predstavili
pred gledalci. Preko igre bomo razmišljali o prenovi na področju ljudskega izročila in
razbili monotonost odrskih postavitev.
Aktivno bomo sodelovali pri predstavitvi priročnika: Ljudsko izročilo v OŠ, za katerega
smo posneli 25 ljudskih pesmi v večglasju in igre, ki so se jih otroci igrali nekoč.
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Otroški folklorni tabor je namenjen vodjem otroških folklornih skupin in otrokom
folklornikom, ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z
izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje. V letošnjem letu se bomo
ponovno udeležili folklornega tabora, ki bo potekal tri dni, in sicer od 15. do 17.
septembra 2017 v hotelu Bor na Debelem Rtiču. Na izobraževanju pod vodstvom
poznavalcev folklorne dejavnosti nastajajo zanimive vsebine, ki jih je pozneje mogoče
udejanjiti pri folklornem krožku.
Z mladimi plesalci bomo na inovativen način spoznavali plesno izročilo, se učili in
spoznavali ljudske pesmi in igre, se naučili veščin, ki jih folklorniki potrebujemo:
šivanja, pletenja kit, razvijali njihovo plesnost, plesno tehniko in zavedanje telesa.
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Prav je, da kulturno zaključimo odhod starega leta in v slavnostnem vzdušju pričakamo
novo leto. 21. decembra 2017 bo za učence naše šole organizirano praznovanje. Vsi
učenci bodo imeli slavnostno kosilo ob praznično pogrnjenih mizicah in pogrinjkih, ki
si jih bodo sami pripravljali v prednovoletnem času.

Učenci lahko tudi v tem šolskem letu naročajo mladinski tisk pri šolski poverjenici
Marjani Führer, s čimer si zagotovijo nižjo ceno naročnine. Vzorčne revije si lahko
učenci ogledajo v šolski knjižnici in vzamejo na policah v avli, kjer so tudi naročilnice.
Izpolnjene naročilnice vrnejo poverjenici tiska na šoli do predpisanih rokov.
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VETIDERIRP MUTAD JARK

nipukshinvoktulejna~erS 8102.3.32 anitalSak{agoRretnecinrutluK

nipukshinselpejna~erS 8102.3.32 anitalSak{agoRretnecinrutluK

nipukshinrolklofhik{ortoejna~erson~ombO 8102.4.41 anitalSak{agoRretnecinrutluK

hiksnidalmnihik{ortoejna~erson~ombO
vorobzhiksvep

8102.4.02 anitalSak{agoRretnecinrutluK

nipukshinrolklofhik{ortoejna~ersoksjigeR 8102.5.21 anitalSak{agoRretnecinrutluK

erutlukeksjletibujlnedeT
8102.5.11do
8102.5.02od

,anitalSak{agoRretnecinrutluK
da~{olpaksporvE
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Letošnji Teden otroka bo potekal od 2. do 8. oktobra. Osrednja tema bo "POVABIMO
SONCE V ŠOLO". Osredotočili se bomo na "radovedno" šolo, veselje do novega,
odprtega in uporabnega znanja, svetle prihodnosti. Otroci in mladi si želijo
inovativnejšega, ustvarjalnejšega učenja in razmišljanja.
Osrednji temi, ki jo je določila Zveza prijateljev mladine Slovenije, bomo sledili tudi
na naši šoli in jo vpletali v aktivnosti tako v dopoldanskem času, med poukom, kot
tudi v oddelkih podaljšanega bivanja.
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Šolski sklad je namenjen financiranju dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega
programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme,
zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev,
donacij in iz drugih virov. Zbrana sredstva se porabijo v skladu s Pravilnikom o
ustanovitvi in poslovanju šolskega sklada.
V upravnem odboru so štirje predstavniki šole, ki jih imenuje Svet šole, in trije
predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev. Vsi člani upravnega odbora pregledajo
oziroma nadzorujejo porabo pridobljenih sredstev.
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.ZAR
.PAZ

.T[
EJ^ORDOP .VZI.SA^ ANIBESV/VOLSAN AJDOV JARK

.r.1

.1 DK 7102.9.1 NADINVANZOPS-NADIKSLO[IVRP
,ikra~inderzar

icijletijogzv
,retnecinrutluk

alo{

.2 DK 7102.01.72 ACIN@IJNKNIEGIJNK
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.3 DK 7102.21.22 VETIDERIRPAKSRBMECED
,tek[ajinesK
raga@alejirbaG

alo{

.4 DK 8102.2.31 TSUP
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.5 DN 7102.9.02 ECINVALEDENLAJRAVTSU jlarKanajmaD ejneleV

.6 DN 8102.3.8 OMIDASNIOMEJES
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.7 DN 8102.6.8 KEGELOPDNALOOZINIM {atinemelPanajraM
eksnevolS

ecijnoK

.8 DT 7102.01.3 AKORTONEDET
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.9 DT 7102.21.4 ECINVALEDENTELOVON
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

1 .0 DT 8102.1.51 KTULEJNAVOLEDZI
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.2 r.

.1 DK 7102.9.1 ILO[VTEPS ikra~inderzar alo{

.2 DK 7102.01.72 ACIN@IJNKNIEGIJNK ikra~inderzar alo{

.3 DK 7102.21.22 VETIDERIRPAKSRBMECED
,tek[ajinesK
raga@alejirbaG

alo{

.4 DK 8102.2.31 TSUP ikra~inderzar alo{

.5 DN 7102.01.4 TEMORP ikra~inderzar alo{

.6 DN 8102.3.61 AHURKODANRZDO ikra~inderzar alo{

.7 DN 8102.6.7 ANAJLBUJLOOZ keBajnaJ anajlbujL

.8 DT 7102.01.3 AKORTONEDET ikra~inderzar alo{

.9 DT 7102.21.4 ECINVALEDENTELOVON ikra~inderzar alo{

.01 DT 8102.1.52 ACINLIMRKAJ^ITP ikra~inderzar alo{

(�����(���������
��������5�������������������)��"���(����
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.ZAR
.PAZ

.T[
EJ^ORDOP .VZI.SA^ ANIBESV/VOLSAN AJDOV JARK

.r.3

.1 DK 7102.9.1 ILO[VTEPS ikra~inderzar alo{

.2 DK 7102.01.72 ACIN@IJNKNIEGIJNK ikra~inderzar alo{

.3 DK 7102.21.22 VETIDERIRPAKSRBMECED
,tek[ajinesK
raga@alejirbaG

alo{

.4 DK 7102.2.31 TSUP ikra~inderzar
,alo{

da~{olpUE

.5 DN 8102.1.51 ILAVI@ tek[ajinesK ke~ruJDO[C

.6 DN 8102.1.81 ADOV tek[ajinesK ke~ruJDO[C

.7 DN 8102.6.51 VOTNEMIREPSKEA[IH raga@alejirbaG DO[C

.8 DT 7102.21.4 ECINVALEDENTELOVON ikra~inderzar alo{

.9 DT 8102.1.61 EMERV ikra~inderzar ke~ruJDO[C

.01 DT 8102.2.1 ARUNIEJNABIG ikra~inderzar alo{

.r.4

.1 DK 7102.9.1 ISONDO-NADINVANZOPS ekra~inderzar alo{

.2 DK 7102.01.61
AKSNEVOLSNIAJICAMROFER

AGIJNK
alo{

.3 DK
,ceram

lirpa
8102

AVATSDERPAK[ILADELG
,carap{aGaniN.gam

no`aPacjoM
robiraMGM

.4 DN 7102.11.01 ECRS,OLETOK[EVOL^
,peSadgaM
ikra~inderzar

alo{

.5 DN 8102.5.51 AJNEJLVI@INEDOVZERB no`aPacjoM
,alo{

anitalSak{agoR

.6 DN 8102.6.7
VITRBOE^AMODNIEJRUMKERP

UJE@REV
okjaZanajraM ejrumkerP

.7 DT 7102.11.22 ANILG,SEL,NOTRAK,RIPAP ikra~inderzar alo{

.8 DT 7102.21.5 ECINVALEDEN^INZARP ikra~inderzar alo{

.9 DT 8102.2.31 TSUP ikra~inderzar
,alo{

da~{olpUE

.01 DT 8102.2.22
ANVOLSOVARAN-AKIRTKELE

ALTAK[
ikra~inderzar alo{

.5 r.

.1 DK 7102.9.1 ISONDO-NADINVANZOPS ikra~inderzar alo{

.2 DK 8102.2.31 TSUP ikra~inderzar
,alo{

da~{olpUE

.3 DK 8102.2.12 ANAJLBUJLOTSEM kajlip[adinoeL DO[C

.4 DN 7102.11.71 OVT[INTSODALM
,peSadgaM
ikra~inderzar

alo{

.5 DN 8102.3.5 OVARANZUJTI@OSV cepi[nabrU ejneroGDO[C

.6 DN 8102.3.7 ISUKSOP,EMERV cepi[nabrU ejneroGDO[C

.7 DT 7102.01.81
ANLIDALHNIRETEVANNILM

AJNIRKS
ikra~inderzar alo{

.8 DT 7102.11.9 CEPIRK[NIACINLAGUGANLAHIN ikra~inderzar alo{

.9 DT 7102.21.5 ECINVALEDEN^INZARP ikra~inderzar alo{

.01 DT 8102.3.9 ERUTPLUKSEN@ENS cepi[nabrU ejneroGDO[C
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.ZAR
.PAZ

.T[
EJ^ORDOP .VZI.SA^ ANIBESV/VOLSAN AJDOV JARK

.r.6

.1 DK 7102.01.3
HINRUTLUKEJNAVANZOPS

INITALSIK[AGORVVONATSU
kezirgOacivI anitalSak{agoR

.2 DK unalpop AJOGZVAK[ILADELG
aniN.gam
carap{aG

anajlbujLLGM

.3 DK
HINVA@RDVETI@ELEBO

VOKINZARP
retnecinrutluK,alo{

anitalSak{agoR

.4 DN 7102.01.91
AVT[INVOGOMERPJEZUM

EJNELEV
rahaBrogI ejneleV

.5 DN 8102.5.3 KOTOPIJ^LOVMUTEROBRA cepi[nabrU kotopij~loVDO[C

.6 DN
jam,lirpa

8102
METSISOKEINVARAN nam~eDakfet[ elo{aciloko

)5/2(.7 DT 7102.9.1 ISONDOINJOBESDEM ikinderzar alo{

.8 DT 7102.21.1 AJRIPAPNIASELZIIKLEDZI ikinderzar alo{

.9 DT 8102.2.31 TSUP okjaSatigirB da~{olpaksporvE,alo{

.01 DT 8102.6.81 TEMORP TAMacijleti~u aciloko,alo{

)5/3(.7 DT 8102.6.22 UCLO[OSCELO[OS ikinderzar alo{

.r.7

.1 DK 7102.01.52 AJICAMROFER
akjetaM
ke{ugriT

retnecinrutluK,alo{

.2 DK 8102.5.01 EJLECOTSEM
cemiDaniT

okjnavI
ejleC

.3 DK
HINVA@RDVETI@ELEBO

VOKINZARP
retnecinrutluK,alo{

.4 DN
.11.42-.02

7102
METSISOKEIKSROM

,sarujGajizereT
rahaBrogI

akne`erBDO[C

.5 DN
.11.42-.02

7102
METSISOKEIKSROM sarujGajizereT akne`erBDO[C

.6 DN
.11.42-.02

7102
METSISOKEIKSROM sarujGajizereT akne`erBDO[C

)5/2(.7 DT 7102.9.1 ICLO[OSDEMAVONZ ikinderzar alo{

.8 DT
.11.42-.02

7102
,TEMORPIKSNEPOKNIIKSROM

ANSENO @ EJNAVE
,le{orKoknarB
sarujGajizereT

akne`erBDO[C

.9 DT 7102.21.7 VOKLEDZIEJNAVOLEDZI TITijleti~u alo{

.01 DT 8102.2.31 TSUP okjaSatigirB da~{olpaksporvE,alo{

)5/3(.7 DT 8102.6.22 UCLO[OSCELO[OS alo{

Milena Vre{,

(���(���������
V tem šolskem letu imamo prvi šolski dan pouka po poletnih počitnicah načrtovan
dan dejavnosti.
Načrtovane aktivnosti bodo namenjene vzpostavljanju ugodnih medosebnih odnosov,
spoštljivi komunikaciji, medsebojnem spoznavanju, pregledu in dopolnjevanju letnega
delovnega načrta, idejam o delu v OS med letom (pogovor o solidarnosti, sobivanju,
medsebojni pomoči, vživljanju v druge…), načrtovanju programa dela oddelčne skupnosti
za šolsko leto 2017/2018 ter iskanju in dopolnjevanju izvirnih rešitev na področju že
znanih pravil šolskega reda.
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.ZAR
.PAZ

.T[
EJ^ORDOP .VZI.SA^ ANIBESV/VOLSAN AJDOV JARK

.r.8

.1 DK
rebmeced

7102
ANAJLBUJLTELABNIAREPO sep[ajiraM anajlbujL

.2 DK 8102.3.31 HAJNIPOTSHIVONRE[ERPOP kezirgOacivI DO[C

.3 DK
HINVA@RDVETI@ELEBO

VOKINZARP
retnecinrutluK,alo{

anitalSak{agoR

.4 DN
rebmetpes

7102
EJVARDZNIOLETEJOM

,retaidep,goloib
artsesaksnicidem

modinevtsvardZ
alo{,anitalSak{agoR

.5 DN
rebmevon

rebmecedila
7102

ANOVTSRALKETSNIOLKETS
MEKSNEVOLS

sarujGajizereT anitalSak{agoR

.6 DN 8102.3.62
,NAJICOK[VOKAR
OREZEJOK[INKREC

rahaBrogI
,najcok[vokaR,DO[C

orezejok{inkreC

)5/2(.7 DT 7102.9.1 ICLO[OSDEMAVONZ ikinderzar alo{

.8 DT 7102.9.41 EJLECMEJESINTRBO le{orKoknarB ejleC

.9 DT 8102.2.31 TSUP okjaSatigirB alo{

.01 DT 8102.4.91 AVALRETNECIKSLO[ sirgOe`oJ ejleC

)5/3(.7 DT 8102.6.22 UCLO[OSCELO[OS ikinderzar alo{

.r.9

.1 DK 7102.9.81 AK[OROKAKSJIRTSVA zevaGanerI ak{oroKaksjirtsva

.2 DK 7102.01.62 AJICAMROFER
akjetaM
ke{ugriT

alo{

.3 DK
HINVA@RDVETI@ELEBO

VOKINZARP
involsob`urd

vitka
retnecinrutluK,alo{

anitalSak{agoR

.4 DN 7102.01.81 EJNATIVTVESK okjaSdravdE ejnatiV

.5 DN 7102.01.42 EJNAVOTEVSONCILKOP sirgOe`oJ ejleCretneciksloŠ

.6 DN 8102.5.9 AKEVOL^AJICULOVE rahaBrogI
,anitalSak{agoR

aniparK

.7
)5/2(

DT 7102.9.1 ICLO[OSDEMAVONZ ikinderzar alo{

.7
)5/3(

DT
7102.01.72

ila
7102.21.22

EJNARILEDOM ketePaknedZ alo{

.8 DT 7102.21.7
RETNECIKSLO[,IS.EFAS

ANITALSAK[AGOR
sirgOe`oJ alo{

.9 DT 8102.2.31 TSUP okjaSatigirB da~{olpaksporvE,alo{

.01 DT 8102.6.51
AN^UJLKAZ,AKLARENEG

VETIDERIRP
,ikinderzar
ikinderzaros

alo{

0���#����������(���������(����
Šola ima enkrat letno v obdobju celotne devetletke možnost brezplačnega ogleda muzejskih
zbirk v Aninem dvoru, in sicer za en razred - letnik (a., b., c.). Na naši šoli bodo to
možnost koristili šestošolci v okviru kulturnega dne, ko bodo spoznavali kulturne
ustanove v domačem kraju.
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.paZ
.t{

mutad derzar ajnavibotsem.zomod tsonvajed ajdovinvokorts

DRADNATSDAN-DOŠCNIEJIZRUKSKE

.1 7102.9.81 .r.9 AK[OROKAKSJIRTSVA DK zevaGanerI

.2 8102.2.12 .r.5 ANAJLBUJLOTSEM DK kajlip[adinoeL

.4 8102.3.31 .r.8
HIVONRE[ERPOP

HAJNIPOTS
DK kezirgOacivI

.5 8102.3.62 .r.8
VOKARKINEMOPSINVARAN

NAJCOK[
DN rahaBrogI

.6 8102.5.3 .r.6
IJ^JLOVMUTEROBRA

KOTOP
DN nam~eDakfet[

.7 8102.6.7 r.4 EJRUMKERP DN okjaZanajraM

DRADNATSDAN-IMARGORPIKSNEDET

.1
od.11.02do
7102.11.42

.r.7 AKNE@ERB
INVOLSOVARAN

NEDET
sarujGajizereT

.2
od.1.51do
8102.1.91

r.3 KE^RUJMOD
INVOLSOVARAN

NEDET
tek[ajinesK

.3
od.3.5do
8102.3.9

r.5 EJNEROG
INVOLSOVARAN

NEDET
cepi[nabrU

�"�(

Cena šole v naravi vključuje materialne stroške (prevoz, bivanje, prehrana, vstopnine,
smučarske karte) in stroške strokovnih delavcev (učitelji zunanji sodelavci, učitelji
smučanja). Stroške šole v naravi je mogoče plačati v enkratnem znesku ali v več
obrokih pred začetkom šole v naravi. Zadnji obrok je po končani šoli v naravi in
pomeni dokončni obračun. Ceno določi šola in z njo seznani starše pred prijavo.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi za en
razred za eno šolo v naravi (smučanje 5. razred). Prav tako se za isto šolo v naravi
zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole v naravi za učence, ki zaradi socialnega
položaja ne zmorejo celotnega plačila.

�0���������������"�������������B���(�����
#�������

Starši dobijo pred odhodom v enodnevne centre program in stroškovnik dejavnosti.
Na osnovi tega izpolnijo prijavnico, ki jo učenec odda razredniku. Stroški enodnevnih
ekskurzij se poravnajo pred odhodom. Plačilo je mogoče na več obrokov s položnicami
ali preko trajnika, vendar je plačilo prvega obroka vedno pred odhodom na ekskurzijo.

������#�������������"����(�����)�#��������

�����������#������������#�
26. do 28. januar 2018 bodo potekale dvodnevne intenzivne pevske vaje v CŠOD
Planinka za učence mladinskega pevskega zbora.
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1. 1. NOVO LETO
19. 1. SVETOVNI DAN CERKVE
31. 1. DAN BREZ CIGARETE

februar MESEC VARNE RABE INTERNETA
8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI

KULTURNI PRAZNIK
11. 2. SVETOVNI DAN BOLNIKOV
21. 2. MEDNARODNI DAN MATERNIH

JEZIKOV

1.-8. 3. TEDEN BOJA PROTI RAKU,
MEDNARODNI DAN ŽENA

6. 3. SVETOVNI DAN VARČEVANJA Z
ENERGIJO

21. 3. SVETOVNI DAN STRPNOSTI IN
BOJA PROTI RASIZMU,
SVETOVNI DAN POEZIJE

22. 3. SVETOVNI DAN VODA
23. 3. SVETOVNI METEOROLOŠKI DAN
24. 3. SVETOVNI DAN TUBERKOLOZE
25. 3. SVETOVNI DAN MATER
27. 3. SVETOVNI DAN GLEDALIŠČA

2. 4. MEDNARODNI DAN KNJIG ZA
OTROKE IN MLADINO

7. 4. SVETOVNI DAN ZDRAVJA
22. 4. DAN ZEMLJE, EKODAN
23. 4. SVETOVNI DAN KNJIGE IN

AVTORSKE PRAVICE
27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

1., 2. 5. PRAZNIK DELA
3. 5. MEDNARODNI DAN SVOBODE TISKA
8. 5. MEDNARODNI DAN RDEČEGA KRIŽA
9. 5. DAN EVROPE
12. 5. MEDNARODNI DAN

MEDICINSKIH SESTER
13. 5. DAN VARNOSTI
15. 5. MEDNARODNI DAN DRUŽINE
15.-21. 5. TEDEN DRUŽIN
17. 5. SVETOVNI DAN TELEKOMUNIKACIJ
17.-30. 5. AKCIJA VARNOSTNI PAS
28. 5. DAN SONCA
31. 5. SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA IN

SVETOVNI DAN ŠPORTA

4. 6. DAN KRVODAJALCEV
5. 6. SVETOVNI DAN EKOLOGIJE -

VARSTVA OKOLJA
8. 6. DAN GASILCEV
15. 6. SVETOVNI DAN OSVEŠČANJA

NASILJA NAD STAREJŠIMI
16. 6. MEDNARODNI DAN BEGUNCEV

IN SLADKORNIH BOLNIKOV
25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
26. 6. MEDNARODNI DAN PROTI  ZLORABI

DROG

#����0�����������������(����(���(����

2. 8. SVETOVNI DAN DOJENJA
17. 8. ZDRUŽITEV PREKMURSKIH

SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOM
8. 9. MEDNARODNI DAN PISMENOSTI
15. 9. DAN VRNITVE PRIMORSKE MATIČNI

DOMOVINI
16. 9. MEDNARODNI DAN ZAŠČITE OZONSKE

PLASTI
19. 9. MEDNARODNI DAN GLUHIH
14.-21. 9.   TEDEN AKTIVNOSTI ZA

PREPREČEVANJE KAJENJA RKS
16.-22. 9.  TEDEN MOBILNOSTI
22. 9. DAN BREZ AVTOMOBILA
24. 9. SVETOVNI DAN ŠOLSKEGA MLEKA
26. 9. EVROPSKI DAN JEZIKOV
27. 9. SVETOVNI DAN TURIZMA,

1. 10. MEDNARODNI DAN OSTARELIH
3.-9.10 TEDEN OTROKA
4. 10. SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI
5. 10. MEDNARODNI DAN OTROKA
9. 10. DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
13.10. EVROPSKI DAN PROMETNE

VARNOSTI
16. 10. SVETOVNI DAN HRANE
17. 10. DAN BOJA PROTI REVŠČINI
24. 10. DAN ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH

NARODOV
oktober MESEC POŽARNE VARNOSTI
31. 10. MEDNARODNI DAN VARČEVANJA
31. 10. DAN REFORMACIJE

november MESEC PREPREČEVANJA ODVISNOSTI
14. 11. DAN SLADKORNIH BOLNIKOV
17. 11. SVETOVNI DAN IZSELJENCEV
20. 11. MEDNARODNI DAN BREZ CIGARET
23. 11. DAN RUDOLFA MAISTRA
25. 11. MEDNARODNI DAN NASILJA NAD

ŽENSKAMI

1. 12. SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
3. 12. MEDNARODNI DAN DUŠEVNO

PRIZADETIH
4. 12. SVETOVNI DAN INVALIDOV
9. 12. DAN MIRU
10. 12. DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC
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Šolsko svetovalno delo opravljata socialni delavec in pedagoginja. Področja, na katerih
delujeta, so naslednja:

- učenje in poučevanje,
- šolska kultura, klima, vzgoja, red,
- telesni, osebnostni in socialni razvoj učencev,
- šolanje in poklicna orientacija ter
- socialnoekonomske stiske.

Na naštetih področjih delujeta preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih
dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in vrednotenja. Njuno delo je sodelovalno,
sodelujeta z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa ter z zunanjimi
institucijami. V timskem sodelovanju šolska svetovalna služba prispeva k ustvarjanju
pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca ob načelih dogovora in zaupnosti podatkov.

Stalne naloge socialnega delavca in pedagoginje so: reševanje socialnoekonomskih
stisk, regresirana prehrana, poklicna orientacija, vodenje projekta CŠOD, šolski novinci,
delo z učenci s posebnimi potrebami, delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci priseljenci,
individualne obravnave učencev, spremljava učencev in drugo.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno ali po telefonu. Šolska
svetovalna služba vas bo vselej prijazno sprejela.

�����������(���
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Izbira poklica in srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca, zato si
vzemite dovolj časa, temeljito premislite o svojih željenih ciljih ter zbirajte čim več
informacij, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi. Vaša odločitev, trud in delo, ki ga
boste vložili v izobraževanje, bodo v veliki meri vplivali na vaše nadaljnje življenje.

Informacije o poklicih in srednjih šolah bomo zbirali skupaj v šoli, zbirati pa jih
morate tudi skupaj s starši, prijatelji, sorodniki, znanci, razredniki in sošolci.

Veliko koristnih informacij in gradiv lahko dobite pri svetovalnem delavcu, Jožetu
Ogrisu. Učencem in učenkam bodo v pomoč tudi aktualne informacije, ki jih lahko
redno spremljate na šolski oglasni deski za poklicno orientacijo na naši šoli.
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Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski
stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem
področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe
in aktivnosti.

Nadarjeni učenci mislijo in se učijo drugače kot drugi otroci. Pogosto se zlahka in
hitro učijo, so vztrajni, vedoželjni, imajo smisel za šale, so polni nenavadnih idej in
občutljivi do drugih. Nadarjeni otroci, ki uporabljajo svoje zmogljivosti, opravijo delo
hitreje, bolj poglobljeno in bolj vestno kot drugi otroci. Ne potrebujejo veliko ponavljanja,
snov obvladajo že po eni ali dveh ponovitvah. V šoli so večinoma izrazito uspešni pri
enem ali več predmetih.

��(�������������

Koristne informacije v zvezi s poklicnim usmerjanjem najdete na naslednjih spletnih
straneh: MIZŠ, mojaizbira.si, dijaski.net, filternet.si, e-Svetovanje.

Če želite izvedeti, kateri poklici so za vas najprimernejši ali kateri so novi poklici, ki jih
morda še ne poznate, lahko preverite s pomočjo računalniškega programa KAM IN
KAKO.

Vsi pomembni datumi, povezani z vpisom v srednje šole, so objavljeni na spletni strani
www.mizs.gov.si.

Srednje šole v Sloveniji
Na spletni strani www.dijaski.net/srednje-sole najdete kontaktne podatke o vseh srednjih
šolah v Sloveniji in o izobraževalnih programih, ki jih izvajajo. Tukaj so tudi povezave
na spletne strani srednjih šol, na katerih dobite vse potrebne informacije o določeni
šoli.

Vpis v srednjo šolo
Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2018/2019 bo dostopen
predvidoma konec januarja 2018, potem, sledi odločitev in izpolnjevanje prijave.

Vse podatke, povezane s poklicnim usmerjanjem in štipendiranjem, boste prejeli na
roditeljskih sestankih.
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Zakon o osnovni šoli navajata, da
so otroci s posebnimi potrebami:

- otroci z motnjami v duševnem razvoju,
- slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
- gluhi in naglušni otroci,
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
- gibalno ovirani otroci,
- dolgotrajno bolni otroci,
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
- otroci z avtističnimi motnjami,
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
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Nadarjene učence je nujno prepoznati, odkriti in jim omogočiti, da se razvijajo. Nanje
moramo gledati drugače ter jih seznanjati, zakaj imajo drugačne potrebe kot drugi
učenci. Nadarjenega učenca mora šola tako pritegniti, da se pri pouku ne dolgočasi in
da na nekem področju (ali več področjih) zasije v skladu s svojimi sposobnostmi.

Nadarjeni učenci lažje razvijajo svoje sposobnosti ob učenju s svojim tempom, saj se
učijo hitreje kot drugi otroci v razredu. Snov, ki jo že znajo, lahko preskočijo in se v
tem času pod vodstvom učiteljev ukvarjajo z individualnim delom (s poglobljenim
obravnavanjem učne snovi ali s samostojnimi projekti). Zakon jim predpisuje
individualizirane programe (INDEP-e), ki vsebujejo ciljno načrtovanje in dajejo možnost
hitrejšega napredovanja, če učno snov že obvladajo, zato je treba pogosto ugotavljati
njihovo predznanje.

Pri pouku jim je potrebno dovoliti in jih spodbujati, da dajejo pobude, ideje, da odprto
razmišljajo in gradijo na svojem »živem znanju«. Ukvarjajo naj se z nalogami, ki
zahtevajo višje miselne procese in nenavadne načine razmišljanja. Tako bodo lahko
razvijali ustvarjalnost in splošne intelektualne sposobnosti.

Nadarjeni učenci radi sledijo svojim interesom in proučujejo snov, ki presega šolsko
delo, zato je pomembno, da vedo, kje lahko znanje poiščejo. Po navadi postanejo redni
obiskovalci šolskih knjižnic. Z učitelji vzpostavijo nove, mentorske odnose, ki so zelo
pomembni predvsem za razvoj specifičnih sposobnosti.

Nadarjeni učenci niso enako uspešni na vseh področjih, zato ni nujno, da bodo
dosegali najvišje ocene pri vseh predmetih. Starši in učitelji moramo biti zadovoljni, če
vemo, da so se potrudili po najboljših močeh. Potrebujejo pa spodbude, ne kritik, saj so
sami sebi najhujši kritiki.
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ZAPOREDJE KORAKOV PRI DELU Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI

1. Zaznavanje in prepoznavanje učnih težav
Poteka s pomočjo različnih pripomočkov, primernih za odkrivanje in prepoznavanje
učencev, pri katerih se kaže tveganje za prisotnost učnih težav (npr. lestvica za zgodnje
odkrivanje specifičnih učnih težav, lestvica tveganja za disleksijo, vprašalnik prednosti
in težav, lestvica splošne razvitosti in posebnih potreb, test motenj branja in pisanja
ipd.).

2. Opis izhodiščnih učnih težav
S pomočjo ocenjevalnih lestvic, opazovanj na osnovi otrokovih izdelkov itd. učitelj
opiše učne težave, pri čemer opis vključuje naslednja področja: motorika, grafomotorika,
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V osnovno šolo je vključena zelo heterogena populacija otrok. Nekateri izmed njih
imajo pri šolskem delu in usvajanju šolskih znanj večje težave. Nekateri ne zmorejo
pravilno pisati, slabše berejo, imajo okrnjene številske in količinske predstave, težje se
zberejo pri šolskem delu, nimajo motivacije za učenje in še bi lahko naštevali. Skratka,
rečemo lahko, da se učne težave pojavijo pri učencih z različnimi kognitivnimi, socialnimi,
emocionalnimi in drugimi značilnostmi, kar pomeni, da imajo pri učenju nezanemarljivo
večje težave kot vrstniki.

Tem učencem so zagotovljeni ustrezni pogoji za vzgojo in izobraževanje ter prilagojeno
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo (DSP).
Učenci, ki jim je z odločbo o usmeritvi priznan status otroka s posebnimi potrebami, se
izobražujejo v skladu z zanje izdelanimi individualiziranimi programi. Osnovna šola s
timom strokovnih delavcev za delo z učenci s posebnimi potrebami zagotavlja ustrezno
pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranih programov. Strokovni tim, ki ga
poleg ravnateljice, šolske svetovalne službe in specialne pedagoginje sestavljajo še
razredniki in učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči, med šolskim letom skrbi za
odkrivanje učencev s posebnimi potrebami, oblikovanje individualiziranih programov,
nudenje dodatne strokovne pomoči v skladu z le-temi ter personalizacijo pouka.
Razredniki, kot vodje tima za posameznega učenca, med šolskim letom sklicujejo
timske sestanke, na katere so povabljeni tudi starši. Slednji tudi soustvarjajo
individualizirani program za svojega otroka.
Učno pomoč učencem s posebnimi potrebami nudijo učitelji, izvajalci dodatne strokovne
pomoči, individualno v ali izven oddelka, praviloma v času, ko ima učenec določeni
predmet na urniku.

Specialno pedagoško pomoč, namenjeno premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma
motenj na področjih pozornosti in koncentracije, spomina, zaznavanja, motorike in
grafomotorike, organizacije, razvijanja sposobnosti branja, pisanja in računanja, izvajajo
pedagoginje, psihologinja ter zunanji izvajalci. Učencem nudijo pomoč tudi pri krepitvi
samopodobe, sproščanju, samonadzoru in razvijanju socialnih veščin.

Individualni razgovori s starši potekajo v času govorilnih ur (vsak prvi torek v mesecu
od 17. do 18. ure) oziroma po dogovoru.
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Zna ilnosti:č
- čPri ve ini predmetnih
podro ij je u enecč č
uspešen, na enem ali
ve (branje, pisanje,č
ra unanje) pa soč
pri akovani rezultatič
nižji.

- M e t o d e „ d o b r e
pou evalne prakse“č
p r i r e d n e m i n
dopolnilnem pouku ne
z a d o s t u j e j o z a
premostitev težav, zato
u enec potr ebuječ
druge individualne in
skup in ske ob l ik e
pomo i.č

Prilagoditve:
- posebne metode in
oblike dela,

- vklju itev v dopolnilnič
pouk,

- ob asna individualnač
in skupinska pomo sč
s tran i svetova lne
službe,

- pravica do IDPP.

Zna ilnosti:č
- U encu pomanjkljivoč
o b v l a d o v a n j e
temeljnih spretnosti
otežuje sledenje in
napredovanje na
š i r š ih podr o j ihč
u n e g a n a r t ač č
(bran je , p isanj e ,
ra unanje).č

Prilagoditve:
- Za te u ence se izdelač
IP.

stanje čutil, zaznavanje (slušno zaznavanje, vidno zaznavanje), orientacija, govor in
jezik, šolska znanja in spretnosti (branje, pisanje, računanje), usmerjenost procesov
(motiviranost, miselni procesi in pomnjenje, pozornost), socialno polje, močna področja
in šibka področja.

3. Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami
Vključuje  5 osnovnih stopenj pomoči:
1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega bivanja;
Na tej stopnji učitelj pomaga učencu pri rednem pouku v razredu in pri dopolnilnem
pouku. Učencu v nižjih razredih pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju.
V okviru procesa poučevanja se učencu omogoči več prilagoditev in večjo količino
pomoči ter diferencira in individualizira učne zahteve, naloge, pripomočke ...
2. pomoč šolske svetovalne službe:
Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam ne napreduje, se v
nudenje pomoči vključi svetovalna delavka šole. Svetovalna delavka poglobi in dopolni
celotno odkrivanje in raziskovanje težav ter v reševanje vključi svetovanje učencu,
svetovanje učitelju in staršem.
3. dodatna individualna in skupinska pomoč:
Kadar se učne težave kljub učiteljevi pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku, v
podaljšanem bivanju ter pri občasni pomoči svetovalne delavke nadaljujejo, se učencu
ponudi in organizira individualna in skupinska pomoč. Dodatne ure individualne in
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V slovenske osnovne šole se vsako leto vključujejo otroci priseljeni iz drugih držav.
Analize kažejo, da ti težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli ter se tudi težje
vključujejo v širše socialno okolje, kar je posledica pomanjkljivega znanja slovenščine
ter neizoblikovanih strategij za vključevanje teh otrok v naš vzgojno-izobraževalni
sistem.
Po Ustavi RS imajo tuji državljani v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice,
zagotovljene z ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo
državljani Republike Slovenije. Vsak tuji državljan ima pravico, da svobodno izraža
pripadnost svojemu narodu in goji svoj jezik in kulturo.
Kako obravnavati učence priseljence v osnovni šoli, nam narekujejo Smernice za
izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Ljubljana 2009), Zakon o osnovni šoli in
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli. Učenci priseljenci iz drugih držav imajo pravico do obveznega osnovnošolskega
izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani RS, prilagoditve pri podajanju in
ocenjevanju učne snovi pa lahko trajajo dve leti. Prav tako imajo prvi dve leti šolanja
pri nas pravico do pouka slovenskega jezika in kulture, dopolnilnega pouka iz slovenskega
jezika, šola pa mora upoštevati tudi njihove kulturne navade, med katere spadajo tudi
prehranjevalne navade učencev.

Na učence priseljence je treba gledati celostno. Pri vseh dejavnostih je glavno vodilo
načelo dolgoročne koristi otroka in upoštevanje njegovih mnenj in želja pri odločitvah,
ki zadevajo njegovo prihodnost.
V skladu z njihovo starostjo in zrelostjo morajo biti vzpostavljeni in zagotovljeni pogoji
za lažje sodelovanje. Učenci se seveda vključijo v sistem učenja slovenskega jezika in v
proces spodbujanja komunikacije (lahko v mešanici jezikov). Na splošno velja, da je
treba spodbujati učenje jezika učnega okolja in maternega jezika otrok.

Pedagoški delavci se moramo za delo z učenci priseljenci strokovno usposabljati, saj
mora biti pomoč učencem strokovna, otroku in družini pa prijazna. Šola mora razvijati
različne oblike dejavnosti, s katerimi omogoča učencem vključevanje in doseganje
predpisanih standardov znanja. Delo z učenci je treba individualizirati, vključevati jih
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skupinske pomoči potrebujejo praviloma učenci z zmernimi učnimi težavami. Opravijo
se dodatni diagnostični postopki, pri bolj zapletenih težavah se v obravnavo že vključujejo
tudi specializirane zunanje strokovne ustanove.
4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove:
Za učenca z učnimi težavami, ki ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih
treh stopnjah, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje in dodatno strokovno
pomoč, glede na naravo težav, ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo
(npr. svetovalni center, zdravstveno-mentalno-higiensko službo, ipd.).
5. postopek usmerjanja:
Če je strokovno mnenje šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami
potrebuje več prilagoditev in pomoči, šola staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
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V II. osnovno šolo Rogaška Slatina so vključeni učenci s posebnimi potrebami, med
katere spadajo tudi gibalno ovirani učenci. Zavedamo se, da so slednji populacija, ki
ima zaradi prirojenih telesnih napak, posledic bolezni ali poškodb, dolgotrajne telesne,
duševne, intelektualne in/ali senzorične okvare, ki jih lahko ovirajo ali jim omejujejo
pravico, da enako kot drugi polno in učinkovito delujejo v družbi.
Načela vzgoje in izobraževanja nam zato na šoli narekujejo zagotavljanje enakih
možnosti, s katerimi se gibalno ovirani učenci lahko enakovredno, brez razlikovanja,
izključevanja ali omejevanja, vključujejo v vse segmente šolskega življenja in dela.
Poleg zagotavljanja osnovnih pogojev, kot so didaktični material, učila in izobraževanje
učiteljev, naš cilj ostaja nadgrajevanje dela, povezovanje s starši ter zunanjimi
ustanovami, sistematično spodbujanje pozitivnih odnosov, načrtovanje konkretnih
aktivnosti in nadstandardnih programov zanje. Na ta način kontinuirano razvijamo
in zadovoljujemo tako čustvene, socialne, kognitivne potrebe gibalno oviranih učencev
kakor tudi njihovih sošolcev. Gre za razvoj in ohranjanje empatije, ki omogoča polno,
učinkovito in bogato sodelovanje.

Naši kratkoročni in dolgoročni ukrepi so usmerjeni v:
- zagotavljanje ustreznih pogojev dela,
- izobraževanje učiteljev,
- oblikovanje odnosov do gibalno oviranih učencev,
- delo s starši gibalno oviranih učencev in s starši ostalih učencev,
- sodelovanje z zunanjimi ustanovami,
- vključevanje teh otrok v konkretne dejavnosti in nadstandardne programe.

V skladu z našo vizijo smo v preteklih letih udejanjili že več ključnih pogojev za
vključevanje gibalno oviranih učencev v našo šolo, s čimer smo pridobili status šole po
meri invalidov.
Ker se zavedamo, da je vzajemno sodelovanje z zunanjimi javnostmi v omenjenem
procesu nujno, tudi letos sodelujemo z Občino Rogaška Slatina, Območnim društvom
invalidov Zgornje Posotelje, Centrom Soča in drugimi zainteresiranimi javnostmi.
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v dopolnilni in dodatni pouk ter vzpostaviti medsebojno učno pomoč, tudi med
učenci.
Pri delu z učenci priseljenci moramo upoštevati načelo spoznavanja in spoštovanja
različnih kultur. Pomembno je, da otroci ohranijo stik s svojim maternim jezikom,
kulturo in veroizpovedjo ter da s svojim znanjem in ravnanjem bogatijo druge otroke.
Staršem teh otrok mora biti zagotovljen dostop do informacij, zato tudi starši potrebujejo
posebno skrb pedagoških delavcev, kot je možnost vključevanja v šolske aktivnosti na
raznovrstne načine. Ob vključitvi otroka priseljenca na našo šolo poteka informativni
razgovor med starši in šolo.
V mesecu septembru je na šoli vsako leto organiziran skupni roditeljski sestanek za
starše in otroke priseljence iz drugih držav. Tako poskušamo staršem čim bolj približati
in predstaviti šolsko delo in dinamiko na šoli ter na drugi strani spodbuditi njihovo
zavedanje in odgovornost, ki ju sprejmejo s šolanjem otroka na naši šoli.
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Na naši šoli namenjamo posebno skrb učencem, ki morajo zaradi svojega zdravstvenega
stanja uživati zdravila. Starši na začetku šolskega leta v šolo dostavijo zdravniško
potrdilo oziroma napotke za svojega otroka ter predpisana zdravila. Šola zdravila
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Delo z učenci, ki so v skladu z odločbo o usmeritvi opredeljeni kot dolgotrajno bolni,
poteka nekoliko drugače kot z ostalimi učenci. Nekateri učenci potrebujejo pri vodenju
bolezni pomoč in/ali podporo, zato imajo dodeljenega začasnega ali stalnega
spremljevalca. Predvsem se je potrebno zavedati, da gre za učence, ki imajo zaradi
narave svoje bolezni primanjkljaj na področju koncentracije (moten ritem učno-vzgojnega
dela), čustvenem področju (stiske, strahovi), socialnem področju ali gibalno-motoričnem
področju. V skladu z odločbo za te učence pripravimo individualizirani program, v
katerem so jasno opisani učenčevi primanjkljaji ter individualno zapisane prilagoditve,
s pomočjo katerih lahko učenec optimalno sodeluje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
usvaja minimalna oz. temeljna znanja ter uspešno napreduje v višji razred. Da je
uspeh optimalen, je nujna kontinuirana komunikacija med šolo, starši, učencem,
zunanjimi institucijami (Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport RS, Zdravstveni dom Rogaška Slatina, CSD Šmarje pri Jelšah, Dispanzer za
pedopsihiatrijo Maribor, Zavod za rehabilitacijo Soča, Pediatrična klinika Ljubljana,
III. OŠ Rogaška Slatina).
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Vsakemu izmed nas se lahko zgodi, da mora zaradi spremembe zdravstvenega stanja
iz svojega jedilnika izključiti posamezna živila. Tako se naša običajna prehrana hitro
spremeni v dietno prehrano.

Upoštevajoč določilo 4. člena Zakona o šolski prehrani (UR list RS št. 3/13), ki med
drugim določa, da se pri organizaciji šolske prehrane upoštevajo smernice za
prehranjevanje v VIZ zavodih, sprejete na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje)
in zdravniško potrdilo, ki ga starši dostavijo šoli, šola izvaja naslednje ukrepe:

- na začetku šolskega leta na roditeljskih sestankih starše opozorimo na njihovo
odgovornost za učence z dieto, starši so dolžni šolo seznanjati z morebitnimi
zdravstvenimi posebnostmi učenca,

- Svet staršev in Svet šole sproti obravnavata problematiko v zvezi s prehrano,
- šola se ob izkazani potrebi takoj odzove, po potrebi skliče timski sestanek in se s starši
sproti usklajuje glede morebitnih novih okoliščin v zvezi z dietno prehrano za
posamezne učence,

- strokovni delavci in kuharji so s strani vodje šolske prehrane seznanjeni z informacijami
glede prehrane, slednji tudi sodelujejo s starši in odgovornimi za zagotavljanje dietne
prehrane,

- šolska kuhinja v skladu z dogovorom zagotavlja ustrezne diete, nabavo izdelkov, ki
ne vsebujejo laktoze, na jedilnikih se jasno označi vsa živila, namenjena učencem z
laktozno intoleranco in vsemi alergeni.

Prizadevamo si, da vsi učenci dobijo hranljiv obrok in da obroki učencev z dieto niso
energijsko manjvredni.
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Spletna svetovalnica za mlade  www.tosemjaz.net
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
TO SEM JAZ  - program za mladostnike od 13. do 17. leta

SAMOPODOBA  IN  NJEN  POMEN
Samopodoba usmerja naše razmišljanje o sebi in o svetu, naše čustvovanje in vedenje
ter vpliva na odnose z drugimi.
Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem,
njegovo srečo ter ščiti telesno in duševno zdravje.

KORAKI DO BOLJŠE SAMOPODOBE
Spoštuj se in se sprejemaj.
Postavljaj si cilje in si prizadevaj, da bi jih dosegel.
Sodeluj z drugimi, jih sprejemaj, imej prijatelje.
Ne izogibaj se problemom. Poskušaj jih reševati.
Uči se spopadati s stresom.
Razmišljaj pozitivno.
Prevzemaj odgovornost za svoje vedenje.
Zavedaj se, da si edinstven in neponovljiv človek.
Postavi se zase.
Prepoznavaj, sprejemaj in izražaj svoja čustva.

Priročnik za fante in punce si lahko izposodite v šolski knjižnici.
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Želimo, da bi se na naši šoli vsi čim bolje počutili, zato prosimo, da upoštevate
osnovna pravila šolskega reda.
Učenci k pouku prihajajte točno, redno prinašajte šolske potrebščine in pišite domače
naloge, da lažje sledite pouku.
V garderobi se preobujte v nedrseče copate.
Vrednostne predmete in večje vsote denarja puščajte doma.
V času pouka se zadržujete pod nadzorom odraslih oseb v šolskih prostorih ali na
dvorišču in igrišču.
Skrbite za urejenost garderob, šole in šolske okolice.
Na šoli ni dovoljeno tekanje, prerivanje in kričanje; za nasilje ni opravičila.
Poskrbite za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz.
Vedno pozdravite, se zahvalite, opravičite.
Cenite delo sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole.
Spoštujte drugačnost učencev in se trudite razumeti drug drugega.

hrani na dogovorjenem mestu. Svetovalna služba na začetku šolskega leta oziroma ob
spremembah o tem obvesti strokovne in po potrebi druge delavce šole. Oblikuje se
seznam učencev z zdravili, ki je dostopen strokovnim delavcem, ki izvajajo vzgojno-
izobraževalno in drugo delo z učencem. V primeru znakov ali simptomov bolezni
ustrezno ukrepamo (obvestilo staršem, odmerjanje zdravil, napotitev k zdravniku).
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Medsebojna komunikacija
Nujna sta redna medosebna komunikacija in odgovorno spreminjanje lastnega vedenja.
Strpnost in ignoriranje nasilja pojav nasilnega vedenja le še spodbujata.

Nasveti, ki imajo povezovalni učinek.
Vzpostavljajte pozitivne odnose z otroki in se trudite, da jih boste vzdrževali.
Pozitivna naravnanost, optimizem, nasmešek na obrazu, veselje in smehljaj bodo
koristili ne le otrokom, ampak tudi vam, odraslim.

Pozitivna naravnanost
Razmišljajte pozitivno in bodite pozitivno naravnani! Vaše misli usmerjajo vaša vedenja.
Otroke učite odgovornega soočanja z različnimi življenjskimi situacijami ali problemi
na pozitiven način, s tehtnim premislekom, z izbranimi, primernimi besedami.
O problemih, ki se tičejo vas, odraslih, se ne pogovarjajte pred otroki.
Prisluhnite, kako govorijo. Izbirajo naj primerne besede. Bodite jim za vzgled.
Ne ogovarjajte drugih, ne uporabljajte neprimernih izrazov, besed, še posebej, če so v
vaši bližini otroci.
Pokažite jim, da sprejemate, da izražajo svoja čustva na pozitiven način.
Postavite meje, da se bodo počutili varne. Otroci meje potrebujejo.
Zahvalite se jim. Vztrajajte, da se tudi oni zahvalijo.
Opravičite se, ko naredite napako. Enako navajajte njih. Prav je, da se opravičijo.
Navajajte jih, da pozdravljajo. Bodite jim pri tem zgled. Otroci morajo pozdravljati
odrasle, sosede, znance, učitelje.

Cilji, ki vodijo do znanja
Predlagajte jim vedenja, ki jih bodo pripeljala do ciljev. Predstavite jim različne možnosti,
ki se v življenju ponujajo.
Opazujte jih, da boste vedeli, kdaj se vedejo nenavadno, neprimerno. Pogovorite se o
nenavadnih vzorcih vedenja. Izbirajo naj tista vedenja, ki jih vodijo h kakovostnim
ciljem.
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Telefon za otroke in mladostnike – TOM je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se
v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja ter tudi
tistim, ki so ogroženi in imajo kakršnekoli težave in probleme kot npr. težave na spletu.
TOM jim ponuja in posreduje informacije, spodbudo, podporo, svetovanje in pomoč v
obliki svetovalnega pogovora po telefonu. Svetovanje je anonimno in zaupno, opravlja
ga več kot 100 svetovalcev – prostovoljcev v sedmih svetovalnih skupinah po Sloveniji.

TELEFONSKO SVETOVANJE: 116 111
Odgovor je pogovor.

Vsak dan od 12. do 20. ure pokličite in se pogovorite!
E-POŠTA: tom@zpms.si

KLEPETALNICA: http://www.e-tom.si/
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Življenjske vrednote
Kljub zahtevnim življenjskim položajem poskušajte v odnosu z otroki ostati optimistični.
Ne prenašajte svojih problemov nanje.
Otrokom stojte ob strani. Vzemite si čas zanje in pojdite na njihove prireditve, koncerte,
proslave in dogodke.
Spodbujajte jih, pogosto poudarjajte in izgovarjajte besede prijatelj, prijateljstvo, prijaznost,
spoštovanje, hvaležnost, delovnost, strpnost, upoštevanje. Te besede bodo odlična
popotnica otrokom v življenju.
In ne pozabite, le ljudje, ki se podpiramo, si pomagamo, se razumemo in spoštujemo,
smo lahko uspešni.
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V 1. in 2. razredu se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje z opisnimi ocenami,
od 3. razreda dalje pa s številčnimi ocenami.
Ocenjevanje znanja učencev v 1. in 2. razredu, kjer poteka predvsem začetno branje
in opismenjevanje, je opisno. Z opisno oceno se opiše učenčev napredek pri doseganju
ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.
Od 3. do 9. razreda se znanje učencev pri vseh predmetih ocenjuje številčno. Na ta
način se ohranja ravnotežje v pomembnosti posameznih predmetov in upošteva
individualne razlike med učenci. S številčno oceno se oceni, v kolikšni meri učenec
dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih, in pri tem upošteva ocene, ki jih
je učenec pri predmetih prejel med šolskim letom.
V ta namen visi na oglasni deski pri učilnici glasbene vzgoje razpredelnica napovedanega
pisnega preverjanja znanja.
S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Učenčevo
znanje je ovrednoteno takole:
- če učenec doseže minimalne standarde znanja, ocena 2,
- če učenec doseže modificirane minimalne standarde znanja in večinoma temeljne
standarde znanja, dobi največ oceno 3,

Si žrtev izsiljevanja?
Izogni se fizičnemu obračunu.

Nemudoma spregovori o svojih težavah.

Veš, da koga izsiljujejo?
Nemudoma opozori na to starše ali učitelja.

Pomagaj žrtvi izsiljevanja.

Starši
Opazujte vedenje svojega otroka.
Prisluhnite svojemu mladostniku.
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- če učenec doseže modificirane temeljne standarde znanja in večinoma višje standarde
znanja, dobi največ oceno 4,

- če učenec doseže visoke standarde znanja, dobi največ oceno 5.
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V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali z ustvarjanjem socialne mreže, ki omogoča
pravičnejše in preglednejše razdeljevanje dodatno pridobljene finančno-materialne pomoči
iz različnih virov. Gre za pomoč vsem družinam, ki so se zaradi različnih razlogov
nepričakovano znašle v finančnih težavah. Materialno-finančna sredstva bodo v socialno
mrežo pritekala s pomočjo donacij Rdečega križa, Karitasa, Lion in Leo kluba, Rotary
kluba, različnih podjetij, Miklavževe druščine in radodarnih posameznikov. Na ta
način želimo zagotoviti pomoč družinam v socialni mreži, zlasti pri subvencijah šole v
naravi, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevih, pri nakupu učnih pripomočkov,
delovnih zvezkov in podobnega.
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Namen in temeljni cilji delovanja društva so dvig kakovosti življenja otrok,
mladostnikov in družin, zmanjševanje socialne izključenosti otrok in družin,
ustvarjanje pogojev za enake možnosti kakovostnega preživljanja prostega
časa za vse otroke, razvijanje temeljnih vrednot prostovoljnega dela ter
ustvarjanje pogojev za razvoj prostovoljnega dela.
V okviru društva izvajamo različne aktivnosti, ki pripomorejo k
kakovostnejšemu življenju otrok iz socialno ogroženih družin. Od ustanovitve

društva izvajamo na šoli dobrodelne akcije, kjer zbiramo materialna sredstva za socialno
šibkejše družine naše šole in tudi širše. Društvo DPMI sodeluje tudi v projektu Etika in
vrednote v vzgoji in izobraževanju na II. OŠ Rogaška Slatina.

Prav tako nekaterim našim učencem omogočimo, da se udeležijo dnevnih ekskurzij, ki
so zelo pomembne za otrokov osebnostni razvoj in enakovredno upoštevanje otrok. V
prihodnje si želimo in si bomo prizadevali, da finančno pomagamo čim več otrokom iz
socialno ogroženih družin.

DPM Iskrice posvečajo pozornost socialno šibkim, Šolski sklad pa omogoča dodatno
zbiranje finančnih sredstev s strani sponzorjev, donatorjev in dobrodelnih posameznikov
za izvajanje nadstandardnega programa šole (CŠOD tedni in dnevi dejavnosti, druge
strokovne ekskurzije, učni pripomočki, Zanimivček, tekmovanja in drugo).
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Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju
obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu
napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti. Je delo z ljudmi
in za ljudi.
V okviru prostovoljstva bomo na šoli in zunaj nje spodbujali medsebojno pomoč,
spoštovanje, hvaležnost, sodelovanje, povezanost, odgovornost, strpnost, nenasilje …
Učenci prostovoljci bodo izvajali naslednje oblike prostovoljnega dela: medsebojno
pomoč med učenci (učna pomoč, pomoč pri domačih nalogah, pomoč v oddelkih
OPB), pomoč in sodelovanje s Pegazovim domov starejših Rogaška Slatina (obiski,
pogovori, nastopi, delavnice, družabne igre, sprehodi) ter sodelovanje z dobrodelnimi
in humanitarnimi organizacijami.
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Učenci, ki prebirajo knjige za bralno značko, si razvijajo zavest o pomenu branja in
pismenosti sploh. Prebirajo lahko knjige po lastnem izboru (v pomoč jim je priporočilni
seznam, ki je na voljo tudi na spletni strani šole), in sicer vsaj tri leposlovne knjige, eno
strokovno knjigo in eno pesniško zbirko. O prebranih knjigah se pogovarjajo z mentorico/
mentorjem.
Vse učence, ki uspešno preberejo knjige za bralno značko, aprila nagradimo s kulturno
prireditvijo (nastop literarnega ustvarjalca ali predstava) v Kulturnem centru v Rogaški
Slatini.
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Šolska knjižnica je namenjena vzgoji in oblikovanju mladega bralca na vseh stopnjah
njegovega razvoja. Bralca navaja na uporabo različnih informacijskih virov in
vrednotenje različnih informacij.
Članstvo v šolski knjižnici je brezplačno. Učenci si lahko izposodijo gradivo za 14 dni
(če za posamezno gradivo ni drugače določeno). Čitalniško gradivo (priročniki,
enciklopedije, leksikoni) in periodika se ne izposojajo na dom. Učenci imajo možnost
podaljšanja, če knjiga ni rezervirana ali za domače branje. Vse izposojeno gradivo v
šolskem letu mora biti vrnjeno do 20. junija, za devetošolce do 10. junija.
Odškodnina za nepravočasno vrnjeno knjigo (zamudnina) je 0,05 € na dan za vsako
knjigo. Zbrana sredstva iz zamudnine, ki jo boste poravnali preko položnice ali trajnika,
bomo porabili za nakup novih knjig.
Vsi prijavljeni na e-obveščanje o skorajšnjem poteku roka izposoje v šolski knjižnici
boste o tem obveščeni tri dni prej na dani e-naslov.
Če član gradivo izgubi ali močno poškoduje, o tem takoj obvesti knjižničarko. Izgubljeno
ali poškodovano gradivo nadomesti z novim ali plača celotno kupnino za novo
gradivo.
Izposoja poteka v sistemu COBISS. Učenci morajo ob izposoji/vračanju gradiva imeti
obvezno s seboj izkaznico, ki je enotna za šolsko knjižnico in kuhinjo.  Knjižnica je
odprta za izposojo/vračanje vsak dan po urniku, ki je zapisan na vratih knjižnice.
Zaprta je v primeru odsotnosti oz. drugih obveznostih knjižničarke.
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MRSŠ omogoča učencem brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.
Starši, ki si nameravajo izposoditi  učbeniški komplet za naslednje šolsko leto, podpisano
naročilnico, ki jo otrok prejme v šoli, vrnejo skrbnici najkasneje do datuma na naročilnici.
Učenci so dolžni izposojene učbenike zaviti in z njimi primerno ravnati, ob koncu
šolskega leta pa nepoškodovane in urejene vrniti. Če so učbeniki poškodovani ali
izgubljeni, je potrebno zanje plačati odškodnino.
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Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zbirali dobre literarne prispevke osmo- in devetošolcev.
Z enim od njih bomo sodelovali na Roševih dnevih, ki bodo letos na Osnovni šoli
Frana Roša v Celju organizirani že enaintridesetič. Gre za državno literarno srečanje
najboljših mladih literatov osnovnih šol Slovenije in zamejstva, ki ga organizirata že
omenjena celjska šola in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Srečanje je dobilo ime
po Celjanu Franu Rošu, učitelju, pesniku, pisatelju in dramatiku, ki je živel med
letoma 1898 in 1976 ter pustil neizbrisen pečat celjskemu javnemu življenju.
Vsako leto je razpisana krovna tema srečanja, o katerem se lahko razpišejo mladi
literarni ustvarjalci. Strokovna dela izbere najboljša dela, ki so objavljena v priložnostnem
zborniku, za perspektivne ustvarjalce in njihove mentorje pa organizirajo literarno
delavnico. Z vsake šole pričakujejo le enega udeleženca.

V Župančičevem rojstnem kraju, v Vinici v Beli krajini, tik ob slovensko-hrvaški meji,
11. 6., na dan Župančičeve smrti, vsako leto pripravijo zaključno prireditev projekta
Župančičeva frulica, letos že sedemindvajsetič. Gre za projekt, ki spodbuja govorjeno
in pisano besedo mladih in na kateri se predstavijo najboljši mladi deklamatorji in
pesniki iz cele Slovenije ter zamejstva.
V projekt se lahko vključijo vsi učenci, ki imajo radi lepo govorjeno slovensko besedo,
žilico za javno nastopanje ali se morebiti preizkušajo v kovanju verzov. Najboljši šolski
deklamatorji in pesniki bodo izbrani za sodelovanje na letošnji Župančičevi frulici.
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Rastem s knjigo -  izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu
je vseslovenski projekt, ki sistematično podpira razvoj bralne kulture pri učencih različnih
starostnih stopenj, zlasti v obdobju, ko branje pri mladostnikih upada.
Sedmošolci bodo obiskali  Knjižnico  Rogaška Slatina predvidoma v mesecu oktobru,
se seznanili z delovanjem splošne knjižnice in prejeli knjigo Mihe Mazzinija Zvezde
vabijo kot spodbudo za branje.

Učenci naše šole imajo možnost sodelovati na različnih literarnih natečajih, s katerimi
jih seznanijo njihovi učitelji. Ob tem urijo svojo pismenost v maternem jeziku in
razvijajo ustvarjalnost.
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Prav tako vsi bralci prejmejo ob koncu šolskega leta priznanje. Učenci, ki so prebrali
več kot dvajset knjig, in učenci, ki so vseh devet let prebirali knjige za bralno značko,
prejmejo s priznanjem tudi knjižno nagrado.
Prav tako vsi bralci prejmejo ob koncu šolskega leta priznanje. Učenci, ki so prebrali
več kot dvajset knjig, in učenci, ki so vseh devet let prebirali knjige za bralno značko,
prejmejo s priznanjem tudi knjižno nagrado.
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Učenci III. VIO lahko znanje nemščine potrdijo s pristopom k izpitom Goethe inštituta
- FIT IN DEUTSCH 1, FIT IN DEUTSCH 2, GOETHE ZERTIFIKAT B1 in si tako
pridobijo mednarodni certifikat kot dokazilo o znanju jezika po evropskih jezikovnih
okvirih (SEJO).

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
S pridobljenim certifikatom se dokazuje, da se lahko na enostaven način sporazumevamo
v nemškem jeziku. Izpit predpostavlja osnovno znanje nemškega jezika in označuje
prvo (A1) od skupno šestih stopenj skupnega evropskega jezikovnega okvira.
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Učenje drugih tujih jezikov ob angleščini je potreba sodobnega časa in glede na
pozitivne izkušnje preteklih let ter zainteresiranost za tovrstno učenje, smo se za šolsko
leto 2017/2018 odločili učencem II. VIO hkrati z neobveznimi izbirnimi predmeti
ponuditi učenje drugega tujega jezika nemščine kot nadstandardni program, ki ga
financira Občina Rogaška Slatina. Tako bodo lahko učenci dvakrat tedensko brezplačno
obiskovali pouk nemščine. Učenje bo potekalo v manjših skupinah in se ne ucenjuje.
Vsebine se bodo izvajale predvsem v obliki  projektnega dela, dela v skupinah, s
pomočjo moderne tehnologije in terenskega dela.
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Ker ravno zgodnje učenje pripomore h gradnji osnov tujega jezika in ker je znanje več
jezikov dandanes nujno, predvsem pa splošno uporabno in zelo cenjeno, na šoli poleg
zgodnjega učenja angleščine našim učencem omogočamo tudi zgodnje učenje nemščine.
Učenje poteka v manjših skupinah, kjer učenci preko igre, gibalnih aktivnosti in
lastnega ustvarjanja usvajajo jezik na kar najnaravnejši način. Začetniki spoznajo
osnove jezika, opazujejo njegovo slušno in oblikovno sestavo, predvsem pa usvajajo
temelje za kasnejšo nadgradnjo. Učenci, ki so se nemški jezik že učili, pa že naučene
vsebine utrdijo, nadgradijo in poglobijo in se seznanijo z novimi učnimi vsebinami. V
šolskem letu 2017/2018 so v nadstandardni program vpisani učenci centralne šole od
1. do 3. razreda, na obeh podružničnih šolah pa se učenci delijo v dve skupini, in
sicer od 1. do 3. razreda ter učenci 4. in 5. razreda.
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Nemško bralno tekmovanje - BÜCHERWURM poteka izključno v elektronski
obliki. V ospredje postavlja branje, saj se zavedamo pomena, ki ga ima le-to
pri usvajanju tujega jezika. Hkrati pa želimo s sodobnim pristopom ugoditi
željam in potrebam mladih, ki živijo in odraščajo v digitalni dobi. Novost

bralnega tekmovanja Bücherwurm je tudi, da je bolj ciljno usmerjeno, zato poteka za
vsak razred posebej.
S sodelovanjem učenci pridobijo možnost seznanitve s tujejezično literaturo in možnost,
da z raznolikimi aktivnostmi širijo besedni zaklad ter krepijo bralno pismenost.
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Otroci srečujejo jezike na različne načine. Že pred vstopom v šolo so v stiku z vrstniki
in/ali starejšimi, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, vse več možnosti
za izpostavljenost tujim jezikom pa ponujajo tudi mediji, katerih vsebina je predstavljena
v najrazličnejših jezikih. Na naši šoli že vrsto leto negujemo razvijanje jezikovne,
spoznavne ter medkulturne kompetence, kar učencem omogoča uspešno in kritično
vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, koristi pri nadaljnjem šolanju
in ne nazadnje tudi pri poklicnem delovanju.
V šolskem letu 2017/2018 bo potekala angleščina v prvem razredu kot neobvezni
izbirni predmet, v drugem in tretjem razredu pa kot redni del predmetnika v obsegu
dveh ure tedensko.
Glede na domače in mednarodne raziskave ter izkušnje z zgodnjim poučevanjem
tujega jezika je usvajanje jezika uspešno s kontinuiranim tujejezikovnim vnosom in
premišljenim didaktičnim pristopom. Pouk poteka skozi vodeno igro in aktivnosti, ki
ustrezajo razvojni stopnji otroka v tem obdobju. Teme se navezujejo na vsebine, ki jih
učenec raziskuje tudi pri ostalih predmetih. Gre za doživljanje iste stvarnosti, ki se
izraža različno. Otrok ima izredno bogato domišljijo in veliko sposobnost učenja,
njegovo dojemanje pa je na tej stopnji globalno. Cilji so usmerjeni predvsem v poslušanje
in slušno razumevanje ter govorjenje.
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Dan, ko se praznuje jezikovna raznolikost v Evropi in se spodbuja učenje jezikov, se
vse od leta 2001 na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu obeležuje 26. septembra, ko
govorimo o evropskem dnevu jezikov.
Slednjega tudi na naši šoli vsako leto znova obeležimo z aktualnimi jezikovnimi
vsebinami in z namenom seznaniti javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo
večjezičnost in medkulturno razumevanje in kot opozorilo na raznoliko jezikovno in
kulturno pestrost tako na šoli kot širše.
V tednu jezikov (25. 9.-29. 9. 2017) bomo tako jezikovno raznoliki v skupnem izhodišču
pod geslom "PIŠEM SVOJ MENI". V torek,. 26. 9. 2017 bo pod okriljem tedna jezikov
tudi svečana podelitev Cambridge priznanj.
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Mednarodni  Cambridge izpiti - Starters, Movers, KET for Schools in PET for Schools
Mednarodni Cambridge izpiti se na II. OŠ Rogaška Slatina izvajajo že 14 let. Tako
bodo učenci 5., 6., 7. in 9. razredov  tudi v  šolskem letu 2017/2018 opravljali izpit na
naši šoli v izvedbi Jezikovne šole MINT International House iz Ljubljane.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch  - SPREMEMBA v letu 2016
S pridobljenim certifikatom se dokazuje, da se lahko na enostaven način sporazumevamo
v nemškem jeziku. Izpit označuje drugo (A2) od skupno šestih stopenj skupnega
evropskega jezikovnega okvira.
Goethe-Zertifikat B1
Z opravljenim izpitom se potrjuje solidno znanje osnov nemškega jezika. Izpit označuje
tretjo (B1) od skupno šestih stopenj skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Učenci se bodo z izpitno vsebino seznanjali v okviru ID - TO SEM JAZ - JEZIKOVNO
KOMPETENTEN TJN.
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Tudi v tem šolskem letu bo v mesecu marcu potekalo tekmovanje za bralno značko za
sedme. Naloga učencev je, da preberejo določeno knjigo v španskem jeziku, nato pa jo
bomo v okviru pouka izbirnega predmeta španščina skupaj obravnavali. Za vsako
knjigo obstaja tudi zvočni zapis ali celo video posnetek, kar omogoča še več različnih
možnosti za popestritev branja. Ker predpisane knjige skozi zanimive dogodivščine
predstavljajo kulturne značilnosti špansko govorečega sveta, učenci poleg bralnega
razumevanja spoznavajo tudi drugačne navade in običaje.
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Za vse ljubitelje tujih jezikov bomo tudi v šolskem letu 2017/2018 objavljali članke v
tujejezičnem spletnem časopisu "HOLA, TEEN GEIST, BONJOUR! ". Prispevki za časopis
bodo nastajali v okviru dodatnega in rednega pouka za učence od 6. do 9. razreda ter
seveda samoiniciativno z delom doma.  Sodelovali pa bodo lahko tudi vsi ostali
učenci in učitelji, ki bi svoje ideje, izkušnje in razmišljanja želeli v tujih jezikih  deliti
z drugimi.
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Tudi v prihodnjem šolskem letu bodo učenci lahko prebirali angleško literaturo, s
katero bodo razvijali bogato in raznoliko besedišče. V šolski knjižnici bodo med
naborom angleške literature lahko izbirali knjige, lahko pa bodo brali tudi knjige, ki
jih bodo izbrali sami. Bralna značka pri angleščini bogati učenčev besedni zaklad in
ga opremi za kreativno pisanje.
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Konec oktobra 2017, bomo z učenci, ki sodelujejo pri različnih jezikovnih aktivnostih
popularnost festivala "Halloween" ali Noč čarovnic na II. OŠ obeležili s plesom v
kostumih, priložnostnimi zabavnimi jezikovnimi igrami ter tematsko pogostitvijo.
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V letošnjem šolskem letu na šoli zagotavljamo redno in kontinuirano prisotnost naravne
govorke po v vsej vertikali na šoli. Naravna govorka je prisotna v vsakem oddelku, kjer
lahko učenci z njo avtentično komunicirajo in pilijo svoje govorno in slušno sporočanje.
Zavedamo se, da je prisotnost naravne govorke v razredu privilegij  in doprinos za
učence naše šole, kar jim daje dodatno spodbudo za nadaljnje delo pri pouku angleščine.

Učenci bodo na pripravah, ki jih izvajamo mentorice na naši šoli poglabljali in
utrjevali znanje angleškega jezika, pridobljeno pri rednih učnih urah. Intenzivno
bomo razvijali uporabo vseh jezikovnih spretnosti - poslušanje, govor, branje in pisanje.
Učenci bodo v soboto, 2.6.2018 na II. OŠ Rogaška Slatina opravljali izpit, ki jim bo
omogočil zanimivo izpitno izkušnjo ter jih spodbudil k nadaljnjemu učenju tujih
jezikov.



stran 86

��G%

%
�
Šolam je omogočeno orodje e-Twinninga in na ta način navezovanja stikov z osnovnimi
šolami v drugih evropskih državah v okviru mednarodnega projekta. Na ta način
želimo izboljšati jezikovne in informacijsko-komunikacijske spretnosti učencev ter jim
približati kulturo drugih držav, vendar zaradi obrobne pozicije naše šole in neodprtosti
drugih šol ta trenutek navezovanje stikov ni uspešno. S sistematičnim pristopom si
bomo prizadevali, da čim prej navežemo stik s katero od evropskih šol.
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Kot že leta poprej, bomo tudi letos sodelovali oz. soustvarjali pri nastajanju rubrike
Otroški svet. Prispevke, ki jih bodo izbrali in uredili učitelji, bomo objavili v Rogaških
novicah po naslednjem razporedu:

AKNAL^EJADDOMUTAD

7102.01.3 7102.21.4 8102.2.6 8102.4.01 8102.6.21

3. 7. 2018 - za objave v juliju in avgustu 2018 - uspehi devetošolcev
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Otroci, ki se v zgodnji dobi srečajo s tujimi jeziki, lažje osvojijo pravilno izgovorjavo,
intonacijo in melodijo jezika. Ker poučevanje poteka preko igre, pesmi in gibanja, si
otrok na naraven način razvije strategije za usvajanje tujega jezika, ki so mu v veliko
pomoč kasneje, ko se jezikov učijo resneje. Ritma, ki ga osvojijo v tem obdobju preko
pesmic ali izštevank, ne bodo pozabili. Na tej stopnji mora učenje jezika potekati preko
dejavnosti, tako da se učenci ne zavedajo, da se učijo. Glavni cilj španskih in francoskih
uric je pri otrocih zbuditi zanimanje za tuje jezike in premostiti kulture razlike, spotoma
pa se naučijo tudi osnovne komunikacije.
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Letos se bomo v okviru izbirnega predmeta španščina in interesne dejavnosti španske
urice pripravili na sodelovanje na festivalu španščine za osnovnošolce ?Hola, chicos! v
organizaciji Slovenskega društva učiteljev španščine, ki bo predvidoma konec aprila.
Tam bomo uživali v španskih predstavah, glasbi, družili se bomo z vrstniki in naravnimi
govorci. Takšno druženje je za učence jezika izziv, ki se bogato obrestuje.
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Tako v okviru pouka neobveznega izbirnega predmeta francoščina kot pri interesni
dejavnosti Jaz - jezikovno kompetenten se bomo pripravljali na izpit DELE, ki potrjuje
znanje španščine in nima omejitve veljavnosti.
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Učencem, ki izkazujejo poseben vedoželjen odnos do učenja tujega jezika, poskušamo
ob šolskih aktivnostih, ponuditi še dodatne, nadstandardne možnosti učenja jezika,
med njimi tudi strokovno ekskurzijo v tujejezično okolje, s katero želimo učence
spodbuditi k aktivni rabi jezika in jim omogočiti drugačen način usvajanja učnih
ciljev po učnem načrtu predmeta. Tako na drugačen način še povečamo motivacijo po
učenju tujega jezika.

Tovrstne ekskurzije so prav gotovo pomembne tudi za intelektualno rast posameznika,
za oblikovanje samopodobe, prav tako učenci širijo vednost o svojih zmožnostih
jezikovnega sporazumevanja, saj jezik neposredno uporabljajo.

0�����)�������)���H�#���
British English Olympics je akademsko tekmovanje iz znanja in komunikacijskih veščin
v angleščini, na katerem učenci kot predstavniki šol iz številnih držav dobijo priložnost,
da pokažejo svoje talente. V prisotnosti vrstnikov iz celega sveta učenci razvijajo
veščine javnega nastopanja, pridobivajo medkulturne kompetence, razvijajo sposobnost
kritičnega mišljenja, v vlogi ambasadorjev predstavljajo šolo in svojo domovino ter
sklepajo dragocena prijateljstva. Poleg tega obiščejo tudi svetovno znana britanska
mesta. Tekmovanje temelji na vrednotah olimpijskih iger in spodbuja strpnost, ekipni
duh in spoštovanje do vrstnikov. Sodelovanje na tovrstnem mednarodnem tekmovanju
pomeni bistveno več kot le nadgradnjo jezikovnega znanja, saj temelji na bogatem
pridobivanju veščin, potrebnih le za učni razvoj posameznika, pač pa tudi za njegov
osebnostni razvoj. Udeležili se ga bomo v primeru zadostnega števila prijav.
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CESEM NAD AMET ROTAZINAGRO

rebmetpes
7102

.82 )o{(AKIGOL SKTOZ

rebotko
7102

.5 )o{(IKITAMETAMINLIRDEVZARVEJNAVOMKET AFMD

.31 )o{(INZELOBINROKDALSOUJNANZVEJNAVOMKET SDDZ

.61 ELGNA NI^[ )o{(DERZAR.8AZA LFETAI

.12 )rd(AKIGOL SKTOZ

.52 )o{(EJIGOLOIBAJNANZZIEJNAVOMKET SDP

rebmevon
7102

.51 ELGNA NI^[ )o{(DERZAR.9AZA [SRZ

.81 )rd(AKITAMETAMANLIRDEVZAR AFMD

.02 ELGNA NI^[ )rd(DERZAR.8AZA LFETAI

.22 MENAJNANZZIEJNAVOMKET NI^[ )o{(E ŠSRZ

rebmeced
7102

.1 )rd(EJIGOLOIBAJNANZZIEJNAVOMKET SDP

.5 )o{(ENIVODOGZAJNANZZIEJNAVOMKET [SRZ

.21 )o{(EJNANZIRPOVEJRAKNACAZEJNAVOMKET [SRZ

raunaj
8102

.51 )o{(EJIMEKAJNANZZIEJNAVOMKET SKTOZ

.61 )o{(EJIFARGOEGUJNANZVEJNAVOMKET [SRZ

.81
ELGNAAJNANZZIEJNAVOMKET NI^[ .9AZE

DERZAR er( )
[SRZ

.42 )er(EJNANZIRPOVEJRAKNACAZEJNAVOMKET [SRZ

.13
ELGNAAJNANZZIEJNAVOMKET NI^[ .7AZE

DERZAR o{( )
LFETAI

raurbef
8102

.1 )er(ENIVODOGZAJNANZZIEJNAVOMKET [SRZ

.6 )o{(AKIZIF AFMD

.61 )onribzi(OGOLLAKOPIK[INLANU^AR SKTOZ

.82
ELGNAAJNANZZIEJNAVOMKET NI^[ .7AZE

DERZAR rd( )
LFETAI

ceram
8102

.7 )er(EJIFARGOEGUJNANZVEJNAVOMKET ŠSRZ

.01 )rd(EJNANZIRPOVEJRAKNACAZEJNAVOMKET SKTOZ

.31
.9AZENI^[MENAJNANZZIEJNAVOMKET

)rd(DERZAR
ŠSRZ

.41 )o{(ALO[ALESEV ZKM

.51 )o{(AKITAMETAM AFMD

.71 )rd(ENIVODOGZAJNANZZIEJNAVOMKET ŠSRZ

.02 ELGNA NI^[ )rd(DERZAR.9AZA LFETAI

.42 )rd(EJIMEKAJNANZZIEJNAVOMKET SKTOZ

lirpa
8102

.6
.1AZEJNANZIRPOVEJRAKNACAZEJNAVOMKET

)o{(IK^RUHEM-OIV
[SRZ

.11 )rd(ALO[ALESEV SKM

.31 )rd(EJIFARGOEGUJNANZVEJNAVOMKET ŠSRZ

.41 )rd(AKIZIF AFMD

.12 )rd(OGOLLAKOPIK[INLANU^AR SKTOZ

.12 )rd(AKITAMETAM AFMD

jam
8102

.4 )o{(TSA[OPAN^IGOL AMEHTAM

.91 )rd(TSA[OPAN^IGOL AMEHTAM

)rd(AKOPAKIP
ŠO.IZIVJ
AK[AGOR

ANITALS
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Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda, ki želijo širiti in poglabljati
svoje vedenje o slovenskem leposlovju in literarnovedno znanje, preizkusiti svoje bralne
in pisne zmožnosti ter ne nazadnje primerjati svoje znanje z drugimi tekmovalci.
Učenci se navajajo na poglobljeno in samostojnejše branje ter ubesedovanje lastnega
mnenja o predpisanih knjigah v koherentnem besedilu z izhodiščnimi navodili.
Tekmovanje za učence od 1. do 7. razreda poteka le na šolski ravni, učenci 8. in 9.
razreda pa se preizkusijo tudi na območni in državni ravni. Najboljši glede na doseženi
rezultat prejmejo bronasto, srebrno oz. zlato Cankarjevo priznanje ter priznanje Mehurčki
(za udeležence prve triade).
Komisija za pripravo tekmovanja je določila, da bodo učenci letos brali besedila, ki jih
je mogoče tudi uprizoriti na gledaliških odrih, in sicer naslednja:

1. razred Lipa Prap: Živalske uspavanke in še ena slikanica
iste avtorice (izbor mentorjev)

2. in 3. razred Leopold Suhodolčan, Krojaček Hlaček
in še ena knjiga istega avtorja  (izbor mentorjev)

4. in 5. razred Peter Svetina, Kako zorijo ježevci
in še ena knjiga istega avtorja  (izbor mentorjev)

6. in 7. razred Roald Dahl, Matilda
Feri Lainšček, Velecirkus Agro

8. in 9. razred Lewis Carrol, Aličine dogodivščine v čudežni deželi
(prevod Gitica Jakopin)
Evald Flisar, Alica v nori deželi (roman)

Priprave na tekmovanje bodo potekale v okviru dodatnega pouka slovenščine in pri
rednih urah.
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nimreT agonapantrop[ ajirogetaK ajnavomketnevaR ajdoV

nesej sork derzar.9-.4 oksni~bodem gogadepintrop{

nesej temogon ekne~u,icne~ui{jerats on~ordop,oksni~bodem ~i{atsaBoknaJ

amiz akra{ok ekne~u,icne~ui{jalm oksni~bodem ke`no^okraM

amiz,nesej akra{ok icne~ui{jerats on~ordop,oksni~bodem ke`no^okraM

amiz ejna~ums ekne~u,icne~u.tsni.lm oksni~bodem
re`jaloParteP

cepi[nabrU

dalmop temogon ekne~u,icne~ui{jalm on~ordop,oksni~bodem ~i{atsaBoknaJ

ha{ ekne~u,icne~u.tsni.lm alo{ ~ivonecjaMkotzI

jinuj,jam
,PAM-akitelta

PAV
raderza.9od.6do

oksni~bodem

gogadepintrop{on~ordop

onva`rd

jam jobortikstelta derzar.5ni.4 oksni~bodem gogadepintrop{
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Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje bo potekalo dvostopenjsko, prva stopnja
bo Kenguru – šolsko tekmovanje za učence od 1. do 9. razreda – in druga stopnja
državno tekmovanje – za učence od 5. do 9. razreda. Med šolskim in državnim
tekmovanjem bo za priprave učencev mesec dni časa. Učenci bodo lahko na šolskem
tekmovanju prejeli bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato oziroma
srebrno priznanje, če bodo dosegli ustrezno število točk.
Tekmovalne naloge pripravi DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov
Slovenije).
Namen oziroma cilj tekmovanja je povečati popularizacijo in priljubljenost matematike,
poglobiti in razširiti znanje učencev, ki imajo sposobnosti in veselje do matematike, ter
osvojiti čim več priznanj (čim več učencev se uvrsti na državno tekmovanje).
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Tekmovanja so namenjena učencem, ki se za angleščino še posebej zanimajo in izkazujejo
nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. V smislu
spodbujanja kreativnosti in medkulturne in jezikovne osveščenosti so tekmovalne naloge
oblikovane tako, da na šolski ravni spodbujajo zdravo tekmovalnost in služijo
popularizaciji jezika. Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabi
jezika in pisnega sporočanja. V 9. razredu  so na regijski in državni ravni naloge
zasnovane na literarni predlogi ter tako spodbujajo veselje do branja, razvijajo spretnost
različnih strategij branja in pisnega sporočanja. Da bi jezikovna tekmovanja pritegnila
večje število učencev, so v 7. razredu zasnovana na uporabi spletnih aplikacij in dela
z IKT tehnologijo.

��������������"#��������������
V drugi polovici šolskega leta 2017/18 se bodo učenci, ki obiskujejo izbirni predmet
španščina, pomerili v znanju tega jezika na tekmovanju 'A ver si lo sabes', kar pomeni
' Pokaži, kaj znaš'. Naloge so učencem prijazne in sestavljene bolj kot razvedrilo, ne
kot testi.

Tekmovanje je namenjeno učencem devetega razreda 9-letne osnovne šole, ki se za
nemščino posebej zanimajo in že izkazujejo obvladovanje bralne in pisne zmožnosti
sporazumevanja. Učenci se navajajo na poglobljeno in samostojnejše učenje, širijo
poznavanje in uporabo besedišča, urijo se v razumevanju avtentičnih ali delno
prilagojenih nemških besedil, v zmožnosti koherentnega pisanja in tvorjenja pisnega
besedila ...
Tekmovanje poteka na dveh ravneh, in sicer na šolski in državni ravni, kjer tekmovalna
naloga temelji na literarnem besedilu. Udeleženci tekmovanja lahko na osnovi izkazanega
znanja osvojijo šolsko bronasto in srebrno ali zlato državno priznanje.
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Učenci bodo razširjali znanje kemijskih vsebin, nadgradili že osvojeno znanje, ter
razvijali strategijo reševanja problemskih nalog, samostojne interpretacije, vrednotenja
in avtentičnih vprašanj. Na ta način se bodo pripravili na preizkus znanja višjih
taksonomskih stopenj.
Tekmovanje bo organizirano na šolski in državni ravni za učence 8. in 9. razreda.

Na šoli bomo za učence 8.  in 9.  razreda izvedli šolsko tekmovanje za bronasto
Stefanovo priznanje  6.  februarja 2018. Najboljši  učenci s šolskega tekmovanja  se
udeležijo področnega tekmovanja za srebrno Stefanovo  priznanje, ki bo 16. marca
2018 (upošteva se pravilnik DMFA). Najboljši  s področnega tekmovanja se udeležijo
državnega tekmovanja za zlato Stefanovo priznanje  14.  aprila 2018.  Za vse stopnje
tekmovanja so časovni termini in naloge enotni za celotno državo.
Cilji tekmovanja: širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj  nad zahtevnostjo rednega
programa na področju fizike za OŠ, izpopolnjevanje v eksperimentalnem delu, motivacija
za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike in odkrivanje ter spodbujanje za
fiziko nadarjenih učencev.
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Šolsko tekmovanje iz logike bo organizirano že 28. septembru 2017 na centralni šoli in
na obeh podružnicah za učence od 4. do 9. razreda. Tekmovalne naloge pripravi
ZOTKS - Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Na tekmovanje se z učenci od 6.
razreda dalje pripravljamo pri urah interesne dejavnosti logomanija, učenci nižjih
razredov pa se pripravljajo učitelji pri dodatnem pouka matematike. Na šolskem
tekmovanju prejme bronasto priznanje 1/3 učencev in vsi, ki dosežejo več kot 66 %
točk.
Najboljši učenci od 7. do 9. razreda se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo
letos meseca oktobra, kjer najboljši lahko prejmejo srebrno ali zlato priznanje.

V začetku mesecu maja se bodo učenci od 1. do 9. razreda pomerili še iz znanja logike
na šolskem tekmovanju Logična pošast, ki ga organizira Mathema (glej internet logična
pošast, kjer so tudi vse informacije in naloge za vajo), najuspešnejši učenci pa še konec
maja na državnem tekmovanju. Učenci višjih razredov se bodo na tekmovanje pripravljali
sami ali pri interesni dejavnosti, učenci do 5. razreda pa bodo naloge spoznavali pri
dodatnem pouku matematike ter pri interesnih dejavnostih naravoslovnega značaja.
Vsak tekmovalec prejme priznanje (šolsko tekmovanje: priznanje, bronasto ali srebrno
priznanje, državno tekmovanje: priznanje, srebrno ali zlato priznanje).
Za obe tekmovanji je treba plačati prijavnino.
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Tudi letos se naša šola priključuje tekmovanju v hitrem in zanesljivem računanju, ki je
organizirano tudi drugod po Evropi.
Vsi, ki bi se radi preizkusili v hitrem računanju brez napak sami s sabo, s sošolci in
časom, ste vabljeni, da se prijavite na spletni strani LEFO.NET in se že oktobra
udeležite prvega medrazrednega tekmovanja. Najbolj navdušeni se lahko priključite
tudi državnemu tekmovanju, ki poteka v treh krogih (novembra, decembra in januarja),
in se potegujete za medržavno tekmovanje.
Vse podrobnosti o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani http://si.lefo.net/.
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Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razreda. Organizator tekmovanja je
Prirodoslovno društvo Slovenije. Tekmovanje se odvija na šolski in državni ravni. Na
šolskem tekmovanju lahko učenci dosežejo bronasto Proteusovo priznanje, najuspešnejši
učenci pa imajo na državni ravni možnost napredovati do srebrnega ali zlatega
Proteusovega priznanja.
Tema letošnjega tekmovanja je RIBE SLOVENSKIH CELINSKIH VODA.

Na tekmovanju za Računalniški pokal LOGO lahko sodelujejo otroci iz prvega triletja
osnovne šole v skladu s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja s področja inovativnih
tehnologij. Tekmovanje,  pri katerem udeleženci tekmujejo v dvojicah, poteka
dvostopenjsko - kot izbirno šolsko in kot državno tekmovanje. Učenci v svojih skupinah
- B (1. r.), C (2. r.) in D (3. r.) - prikažejo znanje v poznavanju programskega jezika
LOGO.

Izbirno šolsko tekmovanje bo organizirano za zainteresirane učence 16. 2. 2018 na
centralni šoli II. OŠ Rogaška Slatina. Na državno tekmovanje se bodo uvrstili najboljši
tekmovalci iz vsake skupine, ki jih bodo na podlagi vpisanih rezultatov izbirnega
tekmovanja določila Komisija ZOTKS za inovativne tehnologije.
Državno tekmovanje za 21. RAČUNALNIŠKI POKAL LOGO, ki ga vsako leto organizira
Zveza za tehnično kulturo Slovenije iz Ljubljane in Vrtec Izvir Rogaška Slatina, bo
spomladi 2018 v Rogaški Slatini.
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V znanju ZGO tekmujejo učenci 8. in 9. razredov. Naslov letošnje teme je Podobe
življenja ludi v predmarčni dobi na Slovenskem. Tekmovanje je tristopenjsko:
5. 12. 2016 je šolsko tekmovanje,
1. 2. 2018 je področno in
17. 3. 2018 državno tekmovanje.
Učenci dobijo od mentorice vse potrebno gradivo, pripravljajo pa se sami.
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V tem šolskem letu bodo lahko učenci sodelovali pri štirih raziskovalnih nalogah, in
sicer pri treh s področja geografije in pri eni iz področja družboslovja.

V prvi raziskovalni nalogi bodo učenci raziskovali začetke steklarstva v naši občini v
nalogi z delovnim naslovom: "Kje je bila Attemsova glažuta?" Učenci se bodo pri tej
raziskavi spoznali s kartografskimi, pisnimi in ustnimi viri, s samo tehnologijo izdelave
nekdanjega stekla in s pokrajinskimi danostmi, ki so to omogočale. Izdelalo bodo
pisno poročilo s slikovnimi prilogami ter predstavili svoje ugotovitve na občinski
predstavitvi raziskovalnih nalog v Mestni knjižnici Rogaška Slatina. Sodelovali bodo
lahko učenci od 7. do 9. razreda.

V drugi raziskovalni nalogi bodo učenci raziskovali jezera in ribnike v naši občini v
raziskovalni nalogi z delovnim naslovom: "Vsa jezera in ribniki občine Rogaška Slatina".
Učenci bodo spoznali kartografske metode iskanja in merjenja vodnih površin, s pomočjo
anketiranja pa bodo zbrali podatke o zgodovini nastanka, današnji namembnosti in
pomenu teh vodnih površin. Izdelali bodo pisno poročilo s slikovnimi prilogami ter
predstavili svoje ugotovitve na občinski predstavitvi raziskovalnih nalog v  Mestni
knjižnici Rogaška Slatina. Sodelovali bodo lahko učenci od 7. do 9. razreda.

Pri projektu Evropska vas bodo učenci od 7. do 9. razreda spoznavali geografske
značilnosti ene izmed držav Evropske unije, ki bo določena konec meseca oktobra.
Pripravili bodo geografsko predstavitev te države, jo ustno predstavili pred razredom,
hkrati pa bodo s pisnim poročilom sodelovali tudi na regijskem srečanju šol, ki sodelujejo
v tem projektu v Celju.

V tem šolskem letu bodo učenci raziskovali tudi na področju družboslovja, natančneje
na zmeraj aktualnem področju spolne diferenciacije oz. delitve dela po spolu. S sedmošolci
in osmošolci bomo v okviru predmeta Domovinska in državljanska kultura in etika
ugotavljali, ali je v današnjem času in prostoru DELITEV DELA PO SPOLU MIT ALI
ŠE ZMERAJ RESNICA.
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Z aktivnostmi v zvezi z interesnimi dejavnostmi smo začeli v mesecu maju. Posodobili
in razširili smo nabor interesnih dejavnosti ter način prijave z naslednjimi cilji:
- učitelji so izbrali vsebino, ki jim daje popolno avtonomijo,
- vsebine interesnih dejavnosti so privlačne za učence,
- vsak učenec izbere vsaj eno interesno dejavnost ali projekt (PZ, ZŽS), ki jo bo brez
večjih obremenitev z veseljem obiskoval vse šolsko leto,

- učenci se za posamezno interesno dejavnost odločajo skupaj s starši.
ITSONVAJEDENSERETNIVOLSAN CELAJAVZI DERZAR KINRU

ENVOLSOVARAN

1.1 1ejlokoejovsomejuksizaR tek[ajinesK r.3-.1

2.1 trvikslo[ jlarKanajmaD r.4

3.1 ke`orkiksjimek-onvolsovaraN sarujGajizereT r.9-.7

4.1 suetorPanevarpirP nam~eDakfet[ r.9-.8

ENRUTLUK

1.2 akimtir-1ikorvokorzselpniabsalG {riPajnaT r.4-.1

2.2 ivi`oaktuL inuglieWatraM,keBajnaJ r.5-.4

3.2 ke~robziciC sep[ajraM r.1

4.2 acilurF cetemKacjoM r.3-.1

5.2 2eci~nimopSanipuksanrolklofak{ortO cetemKacjoM r.3-.1

6.2 1eci~nimopSanipuksanrolklofak{ortO cetemKacjoM r.9-.4

7.2 dnabikslo[ aji`aroKnaroG r.9-.6

EN^ITKARP

1.3 ejnak~avkniejnetelp-itsonterpsen~oR .ceps,}irajnirk[alraK.gam r.6-.4

2.3 sedu~hiksledokortevS devdeMadinoeL r.5-.4

3.3 nebaropunipelejseL namrot[ajtiM r.4-.3

4.3 enilgniajripapziomajratsU nebrodrevnUaknarB r.4-.1

5.3 onamzjajravtsU raga@alejirbaG r.3-.2

6.3 ajemzerbejnajravtsU nebrodrevnUaknarB r.9-.4

7.3 igivdopiksrahuK nam~eDakfet[ r.6-.5

8.3 ecinvaledenlajravtsU nam~eDakfet[ r.7-.5

9.3 ikledziineselniseL namrot[ajtiM r.8-.5

01.3 modvozagePniovtsjlovotsorP kinzele@arteP r.9-.5

ENVOKIZEJ

1.4 1ebubogijnK ragol[ajilataN r.1

2.4 oksnap{op-1japuksomjakizeJ okjnavIcemiDaniT r.4-.1

3.4 aclarbe~{iagijnK cna`IaknedZ r.6-.4

4.4 AJTnetnetepmokonvokizej-zajmesoT
ajetaM,{ka^ibaG,~uNaci`oJ
are{aMajerdnA.gam,~ivodiV

r.9nir.7-.5

5.4 NJTnetnetepmokonvokizej-zajmesoT
arabraB,carap{aGaniN.gam

namrot[ajtiM,~i~nafet[
r.9-r.7

6.4 ŠJTnetnetepmokonvokizej-zajmesoT okjnavIcemiDaniT r.9-r.8

7.4 ovatsderpomaledjakut,rozoP ke{ugriTakjetaM r.9-r.6

8.4 JLS-tsonvajedanlavoksizaR ke{ugriTakjetaM r.9-r.8

ENLESIM

1.5 1evalgenthirB a{kiManeleH r.3-.1

2.5 akitametamanvabaZ kajlip[adinoeL r.5-.4

3.5 )derzar.2,.1(ovt{inlanu~aronvabaZ okjaZanajraM r.2-.1

4.5 1mejnokmiksvoha{skokS ~ivonecjaMkotzI r.3-.1

5.5 2evalgenthirB rerhüFanajraM r.9-.4

6.5 2mejnokmiksvoha{skokS ~ivonecjaMkotzI r.9-.4

7.5 akitoborak{inlanu~aR le{orKoknarB r.7-.6

8.5 ajnanzagenazakzion~ildoodokaK .ceps,}irajnirk[alraK.gam r.9-.4

9.5 ejnanu~arovijlsenazniortiH kajneroGanajtaT r.9-.6

01.5 ajinamogoL ketePaknedZ r.9-.6

11.5 ajne~uejne~U .ceps,}irajnirk[alraK.gam r.9-.1

ENTROP[

1.6 ijngoimirit{deM ke`no^okraM r.5-.3

2.6 akjobdO re`jaloParteP r.5-.4

3.6 atelkednietnafaztemogoN ~i{atsaBoknaJ r.9-.4
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Predstavniki turistike so:
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V tem šolskem letu bomo s predstavniki turistike oblikovali nabor idej za uresničitev v
prihodnjem šolskem letu, ko bomo zopet sodelovali na razpisu v okviru festivala
Turizmu pomaga lastna glava.
S takšnim načinom dela bodo začutili zaupanje in tudi sami bodo pridobili zaupanje
v lastne sposobnosti, pozitivno samopodobo in odgovornost za svoje ravnanje, saj bodo
aktivni vodniki vrstnikom med izvedbo pohoda in ustvarjalnih delavnic. Učenci se
bodo skozi lastno izkušnjo naučili razumevanja in usklajevanja skupnih interesov, ki
so dobri zanje in družbo. Doumeli bodo, kako pomembni so dialog, komunikacija,
izmenjava mnenj in stališč za uspešno izvajanje aktivnosti.
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4. a Ulla Franc
5. a Eva Marusha Franc
5. b Nuša Prapotnik
6. a Dragan Grujić
6. b Ema Medved
8. a Nejc Šiljeg

8. b Luka Frišek
8. c Lana Beg
9. a Klara Junkar Klančnik
9. b Lučka Šrimpf
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Vizija šole je ohranjanje in skrb za okolje ter zdravje ljudi.
Predstavniki sveta učencev ekoaktivnosti in zdrave šole so:

Projekt Zdrava šola je namenjena spodbujanju
duševnega zdravja, zdravi prehrani, zdravemu
življenjskemu slogu na splošno, telesni dejavnosti,
ekologiji, zdravstveni vzgoji in drugim zdravstvenim
vsebinam. Skupne dejavnosti pomembno vplivajo na

poglabljanje stikov, s tem pa na izboljševanje medsebojnih odnosov ter
na večje zadovoljstvo in uspešnost učencev.
V okviru duševnega zdravja se izvajajo projekti To sem jaz, Etika in
vrednote in MEPI. Posebno pozornost namenimo tudi svetovnim dnevom, ki se nanašajo
na vsebine Zdrave šole npr. svetovni dan hoje, zdravja, športa, družine, miru, strpnosti,
ostarelih, nenasilja, otroka, invalidov, prostovoljstva in človeških pravic. Tradicionalne
akcije peš ali s kolesom v šolo, dan brez avtomobila, dan brez televizije, gibanje za
zdravje, FIT, športni dan treh generacij, petnajst minutni rekreativni odmori med
urami prve triade, se bodo izvajale tudi to šolsko leto.
Področje zdrave prehrane je obsežno in temu namenjamo velik pomen. Še naprej
izvajamo projekt Šolsko mleko in Shemo šolskega sadja. Dopoldansko sadje za malico,
kozarec vode za zdravje, dosledno upoštevanje in izvajanje predpisanih zdravstvenih
diet ter zmanjševanje sladkorja v hrani, je sestavni del zdravih prehranjevalnih navad,
ki jih učenci usvajajo v šolskem prostoru. Upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja
ter v prehrano vključujemo ekološko in integrirano pridelano sadje in zelenjavo od
lokalnih pridelovalcev. Zavzemamo se za ohranjanje tradicije v sklopu tradicionalnega
slovenskega zajtrka in svečanega novoletnega kosila.
V sklopu zdravstvene vzgoje se redno spremlja zdravstveno in zobozdravstveno stanje
otrok ter higiena zob. Učenci od 1. - 5. razreda bodo tekmovali v akciji Skrb za zdrave
zobe. Gospa Magda Sep Plavčak, dipl. med. sestra pa skrbi za izvajanje tem iz zdravstvene
vzgoje v vseh razredih.
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4. a Lukas Osek
Ulla Franc

4. b Staš Šućur
5. a Tjaša Križan
5. b Zoja Jager
6. a Ilija Hajder
6. b Žan Lorber

7. a Tadej Colnarič
7. b Jan Zobec
7. c Maj Rakuša
8. a Gašper Struna
8. b Nejc Završki
8. c Jan Fijačko
9. a Alen Škrabl
9. b Matej Mrkša
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Dežurni razredi pobirajo smeti in urejajo okolico šole vsak dan po pouku.
Razredniki preverijo, kako je bilo delo opravljeno in ga na razrednih urah ovrednotijo.
Hišnik in ekodetektivi zabeležijo čiščenje posameznih oddelčnih skupnosti.
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7102.9.8od7102.9.4do a.9

7102.9.51od7102.9.11do b.9

7102.9.22od7102.9.81do a.8

7102.9.92od7102.9.52do b.8

7102.01.6od7102.01.2do c.8

7102.01.31od7102.01.9do a.7

7102.01.02od7102.01.61do b.7

7102.01.72od7102.01.32do c.7

ECINTI^OPEKSNESEJ

7102.11.01od7102.11.6do a.6

7102.11.71od7102.11.31do b.6

7102.11.42od7102.11.02do a.5

7102.21.1od7102.11.72do b.5

7102.21.8od7102.21.4do a.9

7102.21.51od7102.21.11do b.9

7102.21.22od7102.21.81do a.8

ECINTI^OPENTELOVON

8102.1.5od8102.1.3do b.8

8102.1.21od8102.1.8do c.8

8102.1.91od8102.1.51do a.7

8102.1.62od8102.1.22do b.7

8102.2.2od8102.1.92do c.7

8102.2.9od8102.2.5do a.6

8102.2.61od8102.2.21do b.6

8102.2.32od8102.2.91do a.5

ECINTI^OPEKSMIZ

8102.3.9od8102.3.5do b.5

8102.3.61od8102.3.21do a.9

8102.3.32od8102.3.91do b.9

8102.3.03od8102.3.62do a.8

8102.4.6od8102.4.3do b.8

8102.4.31od8102.4.9do c.8

8102.4.02od8102.4.61do a.7

8102.4.62od8102.4.32do b.7

ECINTI^OPEKSJAMOVRP

8102.5.4od8102.5.3do c.7

8102.5.11od8102.5.7do a.6

8102.5.81od8102.5.41do b.6

8102.5.52od8102.5.12do a.5

8102.6.1od8102.5.82do b.5

8102.6.8od8102.6.4do a.8

8102.6.51od8102.6.11do b.8

8102.6.22od8102.6.81do c.8

Tedensko bomo čistili okolico šole (zelena straža) in sodelovali pri spomladanskem
čiščenju okolice šole in kraja, s čimer skrbimo za lepše okolje v našem kraju.
Področja aktivnosti okoljske vzgoje so naslednja: odpadki, promet - trajnostna mobilnost,
varčevanje (elektrika, voda, papir …), biotska pestrost, podnebne spremembe in ekokultura.

���������������
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Delovne akcije, družbenokoristno delo je tudi vzgojno delo. Učenci opravijo delo po
opravljenih rednih urah ob spremstvu učitelja razrednika:
od 1. do 3. razreda v okolici šole, prilagojeno razvojni stopnji;
od 4. do 6. razreda po dogovoru med razredniki in prilagojeno razvojni stopnji;
od 7. do 9. razreda v okviru programa ekoaktivnosti oblikujemo desetine učencev in
pod hišnikovim nadzorom skrbimo za okolje.

Spomladi 2018 bomo organizirali spomladansko čistilno akcijo okolice, kjer bomo
temeljito očistili okolico šole in okoliške poti do šole.
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Med letošnjimi prednostnimi nalogami je še vedno ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov,
tako organskih kot drugih odpadkov ter jedilnih olj, ki ostajajo pri pripravi obrokov
šolske prehrane. Po jedi učenci in zaposleni ločujejo odpadke sami. Dežurni učitelji
spremljajo ločevanje odpadkov in učencem pomagajo s svetovanjem. Ti so razporejeni
glede na izvor in nato odloženi ob šoli, kjer imamo urejen ekološki otok, na katerem
ločeno oddajamo tudi pločevino, steklo, plastiko in papir. Tudi v učilnicah ločeno
zbiramo komunalne odpadke in papir. Posebej so učenci pozorni na urejenost učilnic
po pouku in odnašanje skodelic v kuhinjo. Učitelji jih pri tem redno spodbujajo.
V avli šole zbiramo nekatere vrste izrabljenih nevarnih odpadkov (baterije, tonerji), ki
jih na dan organizirane akcije oddamo pooblaščenim prevzemnikom.

Ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov na izvoru in od šolskih vrat dalje.

Star papir bomo zbirali letos štirikrat po 14 dni:
1. AKCIJA: 2. 10. - 13. 10. 2017
2. AKCIJA: 1. 12. - 14. 12. 2017
3. AKCIJA: 1. 2. - 14. 2. 2018
4. AKCIJA: 3. 4. - 16. 4. 2018

Papir boste lahko oddali ob torkih in petkih med 7. in 8. uro zjutraj ter med 12. in 13.
uro popoldne. Pomembno je primerno vzgojno usmerjanje učencev, da denar uporabijo
v skladu z vizijo šole in ne (le) za zadovoljevanje lastnih bioloških potreb.
Za šolo, pri vhodu v kuhinjo, zbiramo odpadna jedilna olja, ki jih lahko nastavite v
plastenkah.
Sodelujemo v akcijah RK, Drobtinice in Unicefa z zbiranjem starih igrač, oblačil,
obutve, zamaškov …
Zbiramo vse vrste odpadnega in naravnega materiala za izdelavo najrazličnejših izdelkov.

Med šolo in vrtcem je ekološki otok - papir, steklo, pločevina in plastika, kamor lahko
starši tovrstne odpadke odložite, ko pripeljete otroke. Potrebno je dosledno odlaganje
odpadkov v ločene zabojnike.
Za šolo je ekološki otok, kjer zbiramo mešane komunalne odpadke, papir, plastiko in
kovino (rumena vreča), steklo, ki ostajajo v okviru šole.

��������0��������(#�(����–�#���������������
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Naša šola je ena izmed največjih odjemalcev Modre energije, s
čimer pomembno prispeva k ohranjanju čistega okolja.

��0��������0�������������1��������
Med dolgoročnejšimi nalogami naše šole je tudi spodbujanje zdravega načina življenja
pri otrocih in mladostnikih, in sicer z gibanjem na svežem zraku ob vsakem vremenu
s primerno obutvijo in oblačili (škornji, dežni plašči).
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FIT pedagogika in FIT didaktična načela
Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi
igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše
osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.
Ko aktiviramo telo, aktiviramo možgane!
Ključni razlog, da Fit pedagogika temelji na gibanju je v bogastvu gibalne/športne
aktivnosti, ki omogoča razvoj gibalnih, kognitivnih in socialnih spretnosti. Mnoge
vrhunske raziskave o kompatibilnosti možganov so dokazale, da aktivnosti, ki vključujejo
gibanje povečajo sposobnost za osredotočanje (fokus), povezujejo gibanje z razmišljanjem,
kar spodbudi razvoj nevronskih povezav, izboljšajo spomin, odpirajo več predelov
možganov, da sodelujejo pri učenju (doživljajsko učenje, interaktivnost), zmanjšujejo
stres in krepijo pozitivna čustva v vsakdanjem življenju.

��(����(���#�������2������������

V mednarodni projekt FIT Slovenija "SVET GIBANJA, SVET VESELJA" smo se vključili
z učenci prvega triletja. Sprva z majhnimi koraki, danes pa lahko rečemo, da je projekt
postal del nas in  brez FIT vsebin si našega pouka ne znamo več predstavljati. Projekt
ponuja tako obliko vadbenih aktivnosti, ki vzpodbujajo pozitiven odnos do gibanja,
hkrati pa z dejavnostmi v projektu  Učimo za življenje  vzpodbujamo tudi starše k
aktivnemu gibalnemu in zdravemu načinu življenja.

Cilji projekta so: vključenost projekta v redni pedagoški proces, timsko sodelovanje in
izobraževanje s področja športne aktivnosti, doseganje ciljev športa v osnovni šoli,
zagotovitev usvajanja vseh ciljev z vidika osnovnih gibalnih konceptov ter gibalnega
razvoja otrok in vseživljenjsko učenje in zdravje otrok

13. OKTOBER
SVETOVNI
DAN HOJE.

20. JANUAR
DAN BREZ

TELEVIZIJE IN
RAČUNALNIKA.

7. APRIL
PEŠ V ŠOLO
IN IZ NJE! 15. MAJ

SVETOVNI
DAN DRUŽINE.

31. MAJ
SVETOVNI DAN

ŠPORTA.

FIT ČUTNA
POT.

OTROCI
POSTAJAJO

POPOLNEJŠI IN
SPOSOBNEJŠI,
SO VESELI IN
ZADOVOLJNI.

OTROKE
SPODBUJAMO,
NIKOLI JIH NE
PRIGANJAMO.

V FITU JE
NAČIN
UČENJA

DIDAKTIČNA
IGRA.

RAZVIJAMO
INUSTVARJAMO
UČENJE SKOZI
GIBANJE IN

GIBANJE SKOZI
IGRO.

UČITELJI Z
OTROKI

SODELUJEJO,
JIH UČIJO IN

NE
TRENIRAJO.

UČIMO ZA
ŽIVLJENJE.



stran 101

Pridobitev učencev
- Pozitiven odnos do redne gibalne-športne aktivnosti
- Razvijajo timsko sodelovanje, pozitivna čustva in uspeh v vsakdanjem življenju
- Usvajajo segmente različnih športnih zvrsti
- Razvijajo motorične in kognitivne sposobnosti
- Razvijajo zavedanje, da je gibanje potreba in ne obveza
- Postajajo popolnejši in sposobnejši, so veseli in zadovoljni

Akcijski načrt FIT vadbenih vsebin v šolskem letu 2017/2018

Tako kot v preteklih letih, smo se tudi za šolsko leto 2017/2018 prijavili na razpis
projekta Zdrav življenjski slog. Projekt bo potekal v času pouka in v času pouka
prostih dni (počitnice, vikendi) v prostorih šolske telovadnice in na drugih šolskih
športnih površinah pa tudi v naravnem okolju ter v drugih javnih športnih objektih.
Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega
načina življenja z udejstvovanjem v vsakodnevnih športnih aktivnostih. S pomočjo
dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti vsaj 20 odstotkov
osnovnošolske populacije,  zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti
na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba
za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj
splošne vzdržljivosti in moči). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v
program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno športno vadbo.

"#������#��������(����1���������������
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Pri delovanju športnega društva smo si zastavili globalni cilj: skrb za
skladen, duševni, telesni in socialni razvoj otrok. Delo z otroki, ki so
vključeni v posamezne aktivnosti, ni usmerjeno v vrhunski oz.
tekmovalni šport, temveč je  namenjeno sprostitvi, razvedrilu,
spoznavanju in pridobivanju novih gibalnih znanj, ki jih bodo lahko
v starosti s pridom uporabljali v rekreativnem preživljanju prostega
časa. V aktivnosti društva so vključeni projekti Zdrav življenjski slog,
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nad/aru kejledenop kerot aders ketrte~ ketep

.0 ba.9/cba.8 ba.6 ba.9/cba.8 ba.6 cba.7

.1

.2

.3

.4

.5 b.2 b.1

.6 a.2 ba.4 a.1 a.1 b.1

.7 ba.5 ba.5 a.2 cba.7 b.3

.8 a.3 b.2 b.3 ba.4 a.3

Predstavitev športnih panog: igriva košarka (moški in ženski košarkarski klub), Plezalni
klub Rogaška Slatina, Namiznoteniški klub Rogaška Slatina, Balinarsko športno društvo,
folklorni plesi, twirling, ribolov, karate, tenis, judo, ples, šah.
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tsonvitkA sa^ jarK

ketik{agoR 7102rebmetpes.82 anitalSak{agoR

ininaJanejna~ums 8102raurbef aninaJe~{i~ums

ajickaanlitsi~ 8102lirpa,ceram anitalSak{agoR

hesalvreteV 8102jinuj ilo{irpa~{irgiajnanuz

a~{irgiomivi`oniomiltevsO 8102jinuj ilo{irpa~{irgiajnanuz

ariteksabantalSakra{okan~ilu 8102jinuj.2 ilo{irpa~{irgiajnanuz

nedetintrop{ 8102jinuj.82od.62 anitalSak{agoR

nedetintrop{ 8102jiluj.4od.2 anitalSak{agoR

Učenci, vključeni v projekt Zdrav življenjski slog, ne pozabite tudi letos redno tedensko
obiskovati dve dodatni uri športa v programu ZŽS. Za vas bomo izvedli tudi privlačne
ekskurzije in aktivnosti v času počitnic ter pouka prostih dnevih, tudi v sodelovanju s
športnimi društvi, ki delujejo v občini.
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Za učence, starše in stare starše bomo organizirali medgeneracijski športni dan s
preventivnimi akcijami na temo varnosti v prometu. Obeležili bomo tudi evropski dan
prometne varnosti in dan brez avtomobila. Ta dan bodo otroci kolesarili po zaprti trasi
občinske ceste proti Žiberniku in s tem opozarjali na ranljivost kolesarjev v cestnem
prometu.

����#������(���"#�����/� K��(��K*����#���0��� *+,

V sredo, 27. septembra 2017 se bomo ob 10 uri priključili projektu Slovenija, razgibaj
se in bomo vsi zaposleni in učenci namenili 5 minut aktivnemu gibanju.

Fit projekt, Veter v laseh, Rogaški tek, Slatna basketira ter različni nogometni turnirji.
V šolskem letu 2017/18 bomo organizirali vadbo različnih športnih panog, v katere
želimo vključiti čim več otrok. Poskrbeli bomo tudi za nakup nujno potrebnih športnih
rekvizitov.

����"������
Pod okriljem  ŠZ Rogaška se bomo tudi letos udeležili Rogaškega teka. Ta bo v mesecu
oktobru 2017, v popoldanskem času v Športnem parku Rogaška Slatina.
Učenci bodo tekmovali v naslednjih kategorijah: dečki in dekleta letnik 2008 in mlajši,
letnik 2007, 2006, 2005, 2004 in 2003.
Prvi tekmovalec v kategoriji dobi pokal, ostali štirje pa diplome.

�(0����

������������)
V mesecu maju se lahko učenci priključijo vsakoletni športni prireditvi Veter v laseh -
s športom proti drogi, ki jo organizira Las Občine Rogaška Slatina. Na športni prireditvi
lahko sodelujejo posamezniki ali skupine, ki se pomerijo v različnih disciplinah: košarki,
nogometu, odbojki, rolanju, glasbi, plesu in slikanju. Športna prireditev ni tekmovalnega,
temveč sodelovalnega značaja. Vsi udeleženci prejmejo simbolično darilo. Z akcijo
učence spodbujamo h koristnemu preživljanju prostega časa in druženju s sovrstniki.

Odbojka je igra z žogo, ki se bo kot interesna dejavnost izvajala za učence četrtih
razredov. Je edini »neagresiven« moštveni šport, saj pri njem ne prihaja do fizičnega
stika z nasprotnimi igralci. Primeren je za vsa življenjska obdobja, skupaj ga lahko
igrajo dečki in deklice, otroci in odrasli.
Spoznali se bomo z osnovnimi elementi igre, spoznavali osnovna pravila mini in male
odbojke. Razvijali bomo specifične motorične sposobnosti, ki so potrebne za boljšo igro.
V eni uri na teden bodo učenci pridobivali osnove odbojkarske spretnosti z žogo, kot
so servis in različni odboji. Spoznali bodo tudi sodniške znake in pravila, predvsem pa
se sproščeno in koristno preizkusili v igri in uživali.
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Sodelovanje posameznih oddelčnih skupnosti bomo pri projektih (natečaji, razpisi,
akcije …) skozi celo šolsko leto skrbno spremljali in na koncu šolskega leta razglasili in
primerno nagradili ekološko najbolj ozaveščen razred.
Prireditev, ki vsako leto po celi Sloveniji poteka ob svetovnem dnevu družine, bomo
na naši šoli izvedli v mesecu maju 2018.
Tudi tokrat bo poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, s prepletanjem vsebin iz
okoljevarstva, zdravja, športa in humanitarnosti, zato ste starši, ki imate tega dne
prosto, vabljeni na prireditev.
Izvedli bomo pohod treh generacij, na osrednji prireditvi na igriščih pri centralni šoli
bomo izbrali najstarejšega in najmlajšega udeleženca ter najštevilčnejšo družino, ki se
je udeležila pohoda.
Razglasili in nagradili bomo razred, ki je v celem letu zbral največ starega papirja ter
najbolj ekološko osveščeni razred, ki je sodeloval v največ ekodejavnostih.
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“Podružnična osnovna šola Kostrivnica – vrelec v srcu narave,
kjer se sinergija prepleta z ustvarjalnostjo in kakovostnimi rezultati
dela.”

Namen je doseči tesnejšo povezanost med notranjimi in zunanjimi javnostmi ter
povečati interes staršev iz kostrivniškega šolskega okolja za vpis otrok v kostrivniško
šolo, da ponovno vzpostavimo v šoli pet oddelkov.
Učenci obisk Rogaške Slatine izkoristijo za ogled prostorov in dejavnosti vrstnikov
na centralni šoli.
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PODROČJE JEZIKOV:
Nemščina - Mitja Štorman
Angleščina - Gabi Čakš, Mateja Vidovič
Bralna pismenost - vsi učitelji

PODROČJE ŠPORTA IN PLESA:
FIT za zdravje - Petra Polajžer
Neobvezni izbirni predmet šport - Marko Čonžek
Otroška Folklorna skupina Vrelčki - Mojca Pažon

DRUGO:
Z dialogom do kakovostnih vzgojno-izobraževalnih ciljev - vsi učitelji
Etika in vrednote - vsi učitelji
Računalništvo - Mitja Štorman

PROMETNA VARNOST:
S kolesom v promet - Dragan Šućur
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1. učilnica za 1. razred/66,51 m2

2. 4 učilnice/229,60 m2

3. zbornica/21,15 m2

4. telovadnica/201,93 m2

5. garderobe v telovadnici/36,06 m2

6. galerija/29,27 m2

7. hodniki, stopnišča/62,86 m2

8. sanitarji, čistila/32,46 m2

9. specialna učilnica/24 m2

10. kabinet/17,03 m2

11. shramba/17,80 m2

12. knjižnica/43,25 m2

13. garderoba 32,20 m2

14. skladišče 22,70 m2

15. kuhinja s shrambo, hodnikom in
sanitarji/53,40 m2

16. jedilnica/124,40 m2

17. plinska postaja/8,40 m2

18. kurilnica/24.80 m2

19. igrišče/820 m2

20. poti/460 m2

21. zelenice, parkirišča/4.825,84 m2

1.014,62 m2  notranje talne površine
6.105,84 m2 zunanje talne površine

ŠOLSKI PROSTORI
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ŠOLSKI OKOLIŠ obsega 12 vasi naše KS: Zg. in Sp. Kostrivnica, Podplat, Brezje pri
Podplatu, Podturn, Gabrovec, Drevenik, Zg. in Sp. Gabernik, Kamna Gorca, Čača vas
in Zagaj.

ŠOLSKI PROSTOR, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA  PREVZEMA ODGOVORNOST ZA
UČENCE
Učitelji prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka oz. drugih aktivnosti
določenih z Letnim delovnim načrtom šole: v šolski zgradbi, na igrišču in šolskem
zemljišču (omejenim z živo mejo, do izhoda na cesto).

ŠOLSKA KUHINJA
Šolska kuhinja nudi malice in kosila učencem ter delavcem šole. Pripravlja jih Marija
Čebular.
Jedilnike prejemamo iz naše centralne šole, sestavlja jih vodja šolske prehrane na
centralni šoli.

SVETOVALNE STORITVE
Sodelujemo s svetovalnimi delavci: socialnim delavcem Jožetom Ogrisom pedagoginjama
Karlo Koražija in Petro Železnik ter psihologinjo Majo Marijo Minih.

PREVOZI UČENCEV
Nekateri učenci se vozijo s šolskim avtobusom na relaciji: Podplat - Sp. Gabernik - Zg.
Gabernik - Zg. Kostrivnica ali Zagaj - Čača vas - Zg. Kostrivnica. Prvošolci in oddaljeni
učenci se vozijo z minibusom: Sp. Kostrivnica - Kamna Gorca - Podplat - Zg. Gabernik
- POŠ Kostrivnica in Drevenik - POŠ Kostrivnica.
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0. ura: od 7.30 do 8.15
zajtrk od 8.15 do 8.30

1. ura: od 8.30 do 9.15
2. ura: od 9.15 do 10.00

odmor od 10.00 do 10.15
3. ura: od 10.15 do 11.00
4. ura: od 11.05 do 11.50
5. ura: od 11.55 do 12.40
6. ura: od 12.45 do 13.30
7. ura: od 13.35 do 14.20

čas za kosilo od 12.00 do 13.40
OPB, interesne in druge dejavnosti do 16.00

V I. VIO so odmori fleksibilno naravnani.

#��������(����
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Navezuje se na pravila šolskega reda centralne šole.

SPLOŠNI UKREPI

Izjave
V podpis jih dajemo staršem po potrebi in presoji, ko je nujno, da so seznanjeni in
soglašajo s predlaganimi pravili.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti
Zaradi zagotavljanja varnosti v času bivanja v šoli so vhodi v šolo zaklenjeni od 8.00
do 13.00. V tem času bo vstop v šolo mogoč le, če boste poklicali na telefon 03 582 42
01. Po pogovoru vam bo vhodna vrata odklenila odrasla oseba.

Ukrepi za preprečevanje širjenja viroz
Večkrat dnevno si temeljito umijemo roke z milom in vodo (20 s), zlasti še pred obroki
in po uporabi sanitarij. Čiste suhe roke razkužimo še z majhno količino razkužila. Pri
kihanju in kašljanju uporabljajmo papirnate robčke za enkratno uporabo, ki jih takoj
po uporabi odvrzite v koš za komunalne odpadke.

Ukrepi za preprečevanje širjenja naglavnih uši
Starši redno pregledujte otrokom lasišče in v primeru pojava uši ustrezno ukrepajte. O
tem obvestite razrednika, da lahko obvesti starše o pojavu in pravilnem ukrepanju.

Prepoved rabe pirotehničnih sredstev v šoli in zunaj nje
Prepovedano je prinašanje pirotehničnih sredstev (petarde, rakete…) v šolo. Njihova
raba je strogo prepovedana.

Prinašanje nevarnih predmetov (noži, vžigalniki ipd.) v šolo je strogo prepovedano, saj
s tem ogrožate svoje zdravje in varnost ter varnost drugih. O zaseženih predmetih
bomo obvestili tudi policijo.
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Odgovornost za učence v času organiziranih dejavnosti v šoli
V času organiziranih dejavnosti učencev v šoli prevzemamo odgovornost za učence
strokovni delavci. Pri vzpostavljanju reda pomagajo tudi ostali delavci šole. V tem
času učenci ne smejo zapuščati šole in šolskega okoliša brez soglasja obeh staršev, ki
morate vsako spremembo ustno ali pisno sporočiti tisti odgovorni osebi, ki izvaja
organizirano dejavnost. V primeru, da pride do neupoštevanja tega pravila, mora
izvajalec o dogodku nemudoma obvestiti ravnateljico.

Varna raba svetovnega spleta
Pri uporabi spletnih strani in klepetalnic, ko nenadzorovano dajete svoje podatke ali
celo fotografije, bodite posebej pazljivi in se o tem predhodno pogovorite s svojimi
starši, saj na vas prežijo različne nevarnosti, zlorabe ali morda celo spolna nadlegovanja
mnogih nepridipravov, ki komaj čakajo, da dobijo vaše podatke. Vse, kar morate vedeti
o internetu in kako ga uporabljati varno in odgovorno, poiščite na www.safe.si.

Odsotnost od pouka in odjava/prijava obrokov šolske prehrane
Vsako odsotnost učenca od pouka je potrebno sporočiti razredniku do 8.00 na telefon
03 582 42 01. Če starši šolskega obroka pravočasno ne odjavite, plačate polno ceno. Če
ima učenec subvencionirano malico in/ali kosilo in zaradi bolezni oziroma izrednih
okoliščin starši niste mogli pravočasno odjaviti obroka, ima otrok pravico do subvencije
za prvi dan odsotnosti od pouka. Če subvencioniranih obrokov prehrane ne odjavite
tudi v naslednjih dneh, plačate od drugega dneva odsotnosti otroka polno ceno
obrokov.
Odsotnost učenca od pouka za več dni dovoljujemo na šoli le izjemoma. Odsotnost do
tri dni odobri razrednik. Če želite daljšo, strjeno odsotnost, morate vlogo vsaj 14 dni
pred želenim datumom nasloviti na ravnateljico šole.

Nadzor objekta
Objekt je zavarovan s protivlomnim sistemom, ki ga nadzoruje Prosignal in opravlja
tudi nadzor ponoči. V času pouka skrbimo za varnost vsi zaposleni, še posebej dežurni
učitelji in dežurni učenci.

Skrb za varnost v času rekreativnih odmorov
V času odmorov ste na šolskem igrišču. Določeni učenci, ki skrbite za čistost šolske
okolice, se lahko gibate tudi po šolskih zelenicah - do žive meje in ceste.
Med odmori morajo učenci skrbeti za osebno varnost in varnost drugih prisotnih
udeležencev. Navzoči učitelji se razporedijo na mesta, kjer lahko znotraj vidnega polja
izvajajo popoln nadzor nad dogajanjem.

Območje šole
Šolsko območje je ograjeno z živo mejo, ob cesti pa z lesenimi količki. Zunaj območja
se učenci v času bivanja v šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je
dovoljeno le v spremstvu učitelja, oz. vzgojiteljice.
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RED NA ŠOLI

Za red in disciplino na šoli so odgovorni odrasli, vsi učitelji, posebej dežurni učitelji.

Prezračevanje in urejenost učilnic, hodnikov in avle
Za red in čistočo v razredu pri pouku so odgovorni razredni reditelji in vsak učenec.
Učenci skrbijo, da je učilnica čista in prijetna. Razredna reditelja med odmori in po
pouku pobrišeta tablo, prezračita učilnico ter ugasneta luči.

Sanitarije
V sanitarijah se ne zadržujemo po nepotrebnem, ne uničujemo predmetov, skrbimo za
čistočo in osebno higieno ter varčujemo s toaletnim papirjem in brisačami.

Vnaprejšnja izbira ene izmed glavnih jedi za  kosilo
Vnaprejšnjo izbiro glavne jedi za kosilo izvajate starši preko eAsistenta, kamor vstopate
z osebnim uporabniškim imenom in geslom. Tekoče jedilnike si ogledate na šolski
spletni strani (www.iios-rogaska.com). Odgovornost za dodeljeno uporabniško ime in
geslo prevzamete starši.

Lastnina
Učenci sami skrbite za osebne predmete. V šolo ne prinašamo dragih stvari. Če najdete
predmet, za katerega sklepate, da je izgubljen, ga predate učiteljem.

POUK, ODMORI IN STROKOVNE EKSKURZIJE

Ker so izvajane vsebine enodnevnih in večdnevnih ekskurzij in CŠOD sestavni del
vsebin Letnega delovnega načrta šole in so zato obvezne, se pričakuje od učencev
primerno vedenje. To pomeni, da imajo s seboj vse potrebne pripomočke, da zbrano
poslušajo in pozorno opazujejo ter si zapišejo vse potrebne podatke za boljše razumevanje
in kakovostno znanje ter upoštevajo vsa dogovorjena pravila.

Kulturna šolska klima
V medsebojni komunikaciji uporabljamo le kulturne izraze. Raba neprimernih ali celo
grobih besed ni dovoljena. Žvečilni gumi v šoli ni dovoljen, še zlasti ne pri uri športne
vzgoje. K pouku prihajamo točno, redno prinašamo šolske potrebščine in pišemo domače
naloge. V garderobi se preobujemo v copate. Zaradi povečane skrbi za varnost učencev
v šoli in tudi higienskih pogojev morate imeti učenci šolske copate z nedrsečim
podplatom.
Vrednostne predmete in večje vsote denarja puščamo doma. V času pouka se učenci v
spremstvu učiteljev zadržujejo v šolskih prostorih ali na dvorišču in igrišču. Skrbimo
za urejenost garderob, šole in šolske okolice. Na šoli ni dovoljeno tekanje, prerivanje in
kričanje; za nasilje ni opravičila. Poskrbimo za kulturno uživanje hrane, osebno higieno
in urejen videz. Vedno pozdravimo, se zahvalimo, opravičimo. Cenimo delo sošolcev
in delavcev na šoli, spoštujemo drugačnost in se trudimo razumeti drug drugega.
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Pravila vedenja pri učnih urah
Pri pouku je potrebno osredotočeno sodelovati, pri pogovoru dvigovati roko, ne segati
v besedo učitelja ali sošolcev. Potrebno je zagotavljati delovni oziroma ustvarjalni mir,
saj le tako dosežemo najučinkovitejše znanje.

ODGOVORNOST STARŠEV DO SVOJIH OTROK

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah je prisotnost staršev obvezna. Na enodnevnih
šolskih dejavnostih, kot so dan šole, vseslovenske akcije (Ulice otrokom, Šport špas
ipd.), proslave je prisotnost staršev pričakovana, a ne obvezna. Staršem so vrata šole
vedno odprta, njihova prisotnost pa vselej dobrodošla.

Opravičevanje izostankov
Za opravičevanje izostankov učencev od pouka športa uporabljamo enoten obrazec:
Zdravniško potrdilo (DZS, obr. 8,25).
Opravičila izostankov od šolskega pouka nad 5 dni piše osebni učenčev zdravnik. Do
pet dni opravičujejo izostanke od šolskega pouka starši ali skrbniki.

JAVNI RED

Prevozi z avtobusi in minibusom
Po Zakonu o osnovni šoli (Ul. RS, št.63/06) ima učenec pravico do brezplačnega
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec pa
ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča
od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo
v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo in to oceno
pisno posreduje šoli. Zato šola v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina organizira
prevoze z avtobusom ali z minibusom za učence, ki so do prevoza upravičeni.

Spremstvo otrok
Otroci prvega razreda osnovne šole morajo imeti spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, ki jih starši za to pisno pooblastijo,
pooblastilo pa oddajo razredniku.
Rumene rutice so obvezne za učence 1. in 2. razredov.
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi
poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

Pravila vedenja v avtobusu in minibusu
Pri vstopu v avtobus je potnik dolžan pokazati vozniku kresničko. Kresnička je veljavna
v dneh šolskega pouka. Za vožnjo z minibusom učenci kresničke ne potrebujejo.
Potnik ne sme onesnažiti vozila namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru je
dolžan povrniti prevozniku škodo za čiščenje. Potnik je dolžan povrniti škodo, če jo je
povzročil prevozniku v avtobusu/minibusu namenoma.
Nedopustno je kakršnokoli neprimerno besedno ali nebesedno nasilje nad ostalimi
potniki ali voznikom.
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Govorilne ure bodo vsak 1. torek v mesecu - zjutraj: 7.10 - 7.55, popoldan: 16.00 - 17.00.
Eno uro tedensko v dopoldanskem času planira govorilno uro vsak razrednik sam in
s tem seznani starše.
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Vozači ne smete pred in po pouku zapuščati šolskega prostora
Vsi vozači zjutraj ob prihodu takoj odidete v šolo. Šolskega prostora sami ne smete
zapuščati do odhoda avtobusov in minibusa. Le na ta način lahko zagotovimo varnost
vozačev.

Upoštevanje navodil na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah, tekmovanjih in v
CŠOD
Starši ste obveščeni o načrtovani enodnevni ali večdnevni ekskurziji pred odhodom. V
ta namen podpišete za vašega otroka izjavo o udeležbi na ekskurziji.
Na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah morajo učenci upoštevati navodila
spremljajočih učiteljev in hkrati vsa navodila vzgojiteljev v CŠOD.

KRŠITVE PRAVIL
Kakršnokoli kršitev bomo na šoli obravnavali individualno. Ob kršitvah, za katere
bomo strokovno presodili, da se štejejo kot hujše, bomo obvezno sodelovali s starši.
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OPOMBA:

Zaradi vpetosti podružnične osnovne šole Kostrivnica v življenje in delo kraja, kjer je
že vrsto let običaj, da s šolo pri izvajanju ID sodelujejo zunanji sodelavci, učence
seznanimo z možnostjo vključitve v zunajšolski dejavnosti Mladi planinci in Mladi
gasilci, ki ju redno organizirajo in vodijo zunanji sodelavci iz posameznih društev.
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ANIBESV CELISON EBDEVZISA^ I^OJULEDOS

ECINVALEDENLAJRAVTSU akra~inderzar 7102.9.02 k.1

TEMORP akra~inderzar 7102.01.4 k.2

AJNIMERPSESOLETOK[EVOL^ kinderzar,peSadgaM 7102.11.71 k.5,k.4

AHURKODANRZDO akra~inderzar 8102.1.71 k.2

IMIZOPILAVI@ ,DO[C akra~inderzar 8102.1.71 k.3

ADOV akra~inderzar,DO[C 8102.1.81 k.3

OVARANZUJTI@OSV kinderzar,DO[C 8102.3.5 k.5,k.4

EMERV iclavejlmerps,DO[C 8102.3.7 k.5

AJNEJLVI@INEDOVZERB kinderzar 8102.3.7 k.4

OMIDAS,OMEJES akra~inderzar 8102.3.8 k.1

ANAJLBUJLOOZ akra~inderzar 8102.6.7 k.2

KEGELOPDNALOOZINIM
,{atinemelPanajraM

akra~inderzar
8102.6.8 k.1

VOTNEMIREPSKEA[IH akra~inderzar 8102.6.51 k.3
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ANIBESV CELISON EBDEVZISA^ I^OJULEDOS

NADIKSLO[IVRP
,acijletanvar

,ecin`urdopajdov
acijleti~u

7102.9.1 k.1

ILO[VTEPOZ ijleti~u 7102.9.1 k.5odk.2do

REBMECEDILESEV akra~inderzar 7102.21.22 k.3,k.2,k.1

TSUP ijleti~u 8102.2.31 k.5odk.1do

ANAJLBUJL kinderzar,DO[C 8102.2.22 k.5,k.4

ACIN@IJNK,AGIJNK akra~inderzar 8102ceram k.3,k.2,k.1
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ANIBESV CELISON EBDEVZISA^ I^OJULEDOS

AKORTONEDET akra~inderzar 7102.01.3 k.2nik.1

SEL,NOTRAK,RIPAP kinderzar 7102.01.81 k.5nik.4

ELTAK[EN^INHETZIIKLEDZI kinderzar 7102.11.9 k.5nik.4

ECINVALEDEN^INZARP ijleti~u 7102.21.5 k.5odk.1do

EMERV akra~inderzar,DO[C 8102.1.61 k.3

ACINLIMRKAJ^ITP acijleti~u 8102.1.11 k.1

ACINLIMRKAJ^ITP,EJNABIG akra~inderzar 8102.2.1 k.3nik.2

AKIRTKELE kinderzar 8102.3.9 k.5nik.4

ERUTPLUKSEN@ENS iclavejlmerps,DO[C 8102.3.9 k.5
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.T[.PAZ ANIBESV EBDEVZISA^ DERZAR

.1 AKITELTA 7102.9.82 k.5nik.4

.2 MOKORTOECILU 7102.01.31 k.5nik.4

.3 ITROP[IKSMIZ 8102.3.6 k.5nik.4

.4 DOHOP 8102.3.8 k.5nik.4

.5 SAP[TROP[ 8102jam k.5nik.4

II. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
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.T[.PAZ ANIBESV EBDEVZISA^

.1 ECRSOVARDZ 7102.9.62

.2 MOKORTOECILU 7102.01.31

.3 AMIZ 8102.1.71

.4 AJEMZERBERGI 8102.3.03

.5 SAP[TROP[ 8102jam

I. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

�"�(

.paZ
.t{

mutaD derzaR
otsem.zomoD

ajnavib
tsonvajeD ajdovinvokortS

.1
8102.1.51do
8102.1.91od

k.3
ke~ruJmoD

ejve~oK
antrop{-onvolsovaraN

,cepi[nabrU
~i~rogerGanajraM

.2
8102.3.5do
8102.3.9od

k.5 ejneroGmoD anvolsob`urd-onvolsovaran-ontrop[
,cepi[nabrU
,re`jaloParteP

~ivok{urDnitraM



stran 115

#�"�������2�������
������

»Učinkovite socialne veščine in kakovostno znanje – naložba za
prihodnost.«

Kaj so učinkovite socialne veščine?
Usposobljenost za komunikacijo in vzpostavljanje odnosov med ljudmi;
primerno izbiranje besed in vedenja;
odzivanje …

Kaj je kakovost?
Odkrivanje in razvijanje skritih potencialov učencev;
razvijanje motivacije;
inovativnost;
samoizobraževanje …

OSNOVNE USMERITVE
1. Razvijanje socialno, osebnostno in čustveno močnih posameznikov, ki se znajo

aktivno vključevati v šolske in ostale dejavnosti.

2. Spoznavanje in razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, drugih, do športa, kulture,
umetnosti, zdravega načina življenja in razmišljanja.

3. Spodbujanje dosledne uporabe knjižnega jezika v šoli, razvijanje bralne kulture ter
pravilnega ustnega in pisnega sporazumevanja.

4. Spodbujanje spoznavanja in sprejemanja drugih kultur in življenja drugih.

PODROČJE JEZIKOV:
Angleščina kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu in redni predmet po predmetniku
v  2. in 3. razredu: Gabi Čakš, prof.
Nadstandardni program nemščine od 1. do 5. razreda - Mitja Štorman, prof.
Bralna pismenost - vsi učitelji

PODROČJE ŠPORTA IN PLESA:
FIT za zdravje - Petra Polajžer, prof.
Ritmika - Alenka Klemenčič
Neobvezni izbirni predmet ŠPORT v 4. in 5. r - Marko Čonžek, prof.
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Osnova je šolski red, ki se navezuje na pravila centralne šole. V nadaljevanju so
zapisane posebnosti, ki veljajo za podružnično osnovno šolo.

Območje šole
Šolsko območje je omejeno z žično mrežo. Na igrišču se učenci zadržujejo le pod
vodstvom učiteljev. Varen dostop do šole omogoča pločnik med šolo in cesto, vhod v
šolo pa je od ceste ločen z zaščitno ograjo. Zunaj območja se učenci v času bivanja v
šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je dovoljeno le v spremstvu učiteljev.

Nadzor objekta
Vhod v šolo bo v dopoldanskem času od 8.20 do 13.30 zaklenjen. Vstop v šolo v tem
času (med 8.20 in 13.30) bo mogoč le po predhodni telefonski najavi odrasli osebi na
številko 03/5827-166. Prosimo, da se ob najavi predstavite in poveste, kam želite, nato
vam bo nekdo od zaposlenih prišel odklenit vrata. Z omenjenim ukrepom želimo
zagotoviti varnost v času bivanja v šoli.
V času izvajanja pouka in drugih dejavnosti, določenih v LDNŠ, skrbimo za varnost
objekta vsi zaposleni. Šolska stavba je, kadar je prazna, zaklenjena, okna zaprta.

Sanitarije
Dečki in deklice uporabljate stranišči v prvem nadstropju. V sanitarnih prostorih se ne
zadržujete po nepotrebnem. Vstopate s skupnega hodnika: dečki obvezno v desno
stranišče, namenjeno vam, v sredini je stranišče za zaposlene, deklice pa v stranišče na
levi strani. Po vsaki uporabi stranišča si temeljito umijte roke s toplo vodo in milom,
očistite za sabo umivalnik. S toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami ravnamo
varčno.

Šolska klima
V medsebojnem sporazumevanju uporabljate le kulturne izraze, do sogovornikov se
vedete vljudno. K pouku in dejavnostim prihajate pravočasno, redno pišete domače
naloge in prinašate šolske potrebščine.
V pritličju so v dveh igralnicah otroci od prvega do petega leta starosti, nekateri že od
šestih zjutraj, zato se v garderobi tiho preobujete v copate in umirjeno odidete po
stopnicah v učilnico. Ob srečanju vljudno pozdravite učitelje, vzgojiteljice in druge
odrasle osebe. Zaradi varnosti malčkov dosledno zapirajte za seboj vhodna vrata in
notranja vrata na hodnik; do otrok iz vrtca se vedite obzirno.
Skrbite za urejenost garderobe, šolskih prostorov in šolske okolice.
Tekanje, kričanje in prerivanje v šoli ni dovoljeno; za kakršno koli nasilje na šoli ni
prostora in zanj ni opravičila.

DRUGO:
Etika, vrednote in mi - vsi učitelji
Eko aktivnosti - Melita Plemenitaš Tkalec, prof.
Otroški pevski zbor - Melita Plemenitaš Tkalec, prof.
Povezovanje z vrtcem, KS in društvi - Melita Plemenitaš Tkalec, prof.

PROMETNA VARNOST
S kolesom v promet - Dragan Šućur
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ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš zajema v naši KS vasi Sv. Florijan in Strmec pri Sv. Florijanu z vsemi
zaselki.

ŠOLSKI PROSTOR, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA
UČENCE
Učitelji, ki poučujejo na šoli, odgovarjajo za učence v času izvajanja šolskega pouka in
drugih aktivnosti, planiranih v Letnem delovnem načrtu šole: v šolski zgradbi, na
igrišču, ograjenem z žično ograjo, na šolskih površinah pred šolo in ob njej.

Sodelujemo s svetovalnimi delavci: pedagoginjami Majo Marijo Minih , Petro Železnik
in Karlo Koražija, socialnim delavcem Jožetom Ogrisom, ter ravnateljico, mag. Karlo
Škrinjarić, spec.

"��������)����
Šolska kuhinja nudi malice in kosila učencem in zaposlenim.  Andrejka Turk vsak
dan pripravi šolsko malico in razdeli kosilo, ki ga s centralne šole pripelje hišnik.
Jedilnike sestavlja in pošilja na našo šolo vodja prehrane na centralni šoli.
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Učenci si knjige izposojajo pod vodstvom učiteljice ob ponedeljkih, četrtkih in petkih
med 7.30 in 8.00. Iz knjižnice na matični šoli prihajajo knjižne novosti, kar naj bi
učence še dodatno motiviralo za pogostejše seganje po zanimivem branju. Posebno
pozornost vsako leto posvečamo prvošolčkom. Vse učence spodbujamo k branju knjig
za osvojitev slovenske in eko bralne značke ter za boljšo bralno pismenost.

Skrbite za kulturno uživanje hrane, čisto mizo po zaužitem obroku, osebno čistočo in
urejen videz.
Ob vsaki priložnosti uporabite primerno besedo, npr. hvala, prosim, oprosti…
Cenite delo sošolcev in delavcev šole, spoštujte drug drugega, sprejemajte drugačnost.

Red za vozače šolskega avtobusa
Vozači pred poukom in po njem ne smete samovoljno zapuščati šolskega prostora.
Zjutraj, takoj po prihodu, pridete v učilnico JV. Prav tako ne smete zapustiti šolskih
prostorov do odhoda avtobusa, le tako lahko namreč poskrbimo za vašo varnost.

Odjava šolske prehrane
Starši dnevno odjavite posamezni obrok malice in/ali kosila do 8. ure preko spletnega
orodja eAsistent (v modulu Prehrana); v nasprotnem primeru ga kljub subvenciji
plačate.
Z otrokom boste starši vnaprej izbirali med štirimi ponujenimi meniji glavne jedi za
kosilo. Tekoče jedilnike si boste lahko ogledali tudi na šolski spletni strani
(www.iios-rogaska.com).
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0. ura: od 7.30 do 8.15
1. ura: od 8.15 do 9.00
ODMOR ZA MALICO

od 9.00 do 9.15 (15 minut)
2. ura: od 9.15 do 10.00
REKREACIJSKI ODMOR NA IGRIŠČU

od 10.00 do 10.15 (15 minut)
3. ura: od 10.15 do 11.00
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549 m2 notranje dejanske talne površine:
1. dve učilnici/101,22 m2

2. knjižnica/7 m2

3. zbornica/44,31 m2

4. kuhinja/17,25 m2

5. jedilnica/31,50 m2

6. dve igralnici vrtca/109 m2

7. hodnik z garderobo/31,72 m2

8. kotlovnica/23,44 m2

9. sanitarije/19,57 m2

10. telovadnica/72,42 m2

11. hodnik s stopniščem/51,69 m2

12. igrišče/543,39 m2

13. dvorišče

Po končanem pouku gredo učenci v OPB in k ID.
Po 5. učni uri je za vse učence čas za kosilo, po kosilu je ena ura (13.15-14.05)
namenjena opravljanju domačih nalog v OPB-ju, po tem nadaljujemo z interesnimi in
drugimi aktivnostmi po urniku.

Dežurne učiteljice ob določenih dnevih skrbijo za varstvo učencev pred poukom, med
odmori in med malico pa tudi za primerno obnašanje in  kulturno prehranjevanje.

(�1������
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Trije učenci se iz Žabnika pri Sv. Florijanu vozijo s šolskim avtobusom, drugi prihajajo
in odhajajo v spremstvu staršev ali peš.

�(������������������
Učenci 1., 2. in 4. razreda bodo imeli zobozdravstveni pregled  6. novembra 2017 v
zobni ambulanti ZD Rogaška Slatina.
Učenci 1. in 3. razreda bodo imeli sistematski zdravstveni pregled  23. januarja 2018 v
ambulanti otroškega dispanzerja v  ZD Rogaška Slatina.
V okviru zobozdravstvene vzgoje poteka redno sodelovanje z medicinsko sestro Majdo
Kramberger,  zdravstveno vzgojo pa bo izvajala dipl. med. sestra Magda Sep.

4. ura: od 11.05 do 11.50
5. ura: od 11.55 do 12.40
KOSILO od 12.45 do 13.15 (30 minut)
6. ura: od 13.15 do 14.00
7. ura: od 14.05 do 14.50
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Govorilne ure bodo vsak 2. torek v mesecu med 7.30 in 8.00 zjutraj in med 13.00 do
15.00 popoldne oz. po dogovoru; eno uro tedensko v dopoldanskem času načrtuje
govorilno uro vsaka razredničarka sama in s terminom seznani starše (zapisano tudi v
eAsistentu). Po predhodnem dogovoru z razredničarko se bodo starši lahko oglasili v
šoli tudi v drugih dneh pred poukom ali po njem.

.t{.paZ anibesV sa^ celisoN

.1
ilo{v~ivrP

)veclo{ovrpe{ratsaz(
7102jam

,acijletanvar
icvaledosinrovogdo

hij~ordopop

.2 tnetsisAe;hiderzaropaledni[NDLvetivatsderP 7102.9.41
,ikra~inderzar

acijletijogzv

.3
valo{aksmiz,aledajicavlaveansemv,tsup,etonderV

ivaran
8102raunaj

,ikra~inderzar
acijletijogzv

.4
enlautka;e{ratsazacinvaledTIF;aledajicavlavE

emet
8102jam

,ikra~inderzar
acijletijogzv
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mutaD anibesV celison

7102.9.1 nadinvanzops-nadikslo{ivrP ikra~inderzar,acijletanvar

7102.01.72 evtrmananimopsnadniejicamrofernaD DI,ikra~inderzar

7102.21.22 itsontoneniitsonjotsomasnaD DI,ikra~inderzar

8102.2.7 kinzarpinrutlukiksnevolS DI,ikra~inderzar

8102ceram uvendmeksniretambovetiderirpanvejarK [OPajdov

8102.4.62 aledkinzarpniujrotapukoitorparopunaD DI,ikra~inderzar

8102.6.22 atelagekslo{ke~ujlkazniitsonva`rdnaD DI,ikra~inderzar

#�����������#����(����

�(#����������
Učenci prihajajo v šolo zjutraj od 5.30 dalje; zanje skrbi učiteljica jutranjega varstva,
tekom dneva in med odmori pa dežurne  učiteljice po razporedu. Po končanem pouku
so učenci vključeni v interesne dejavnosti, aktivnosti v oddelku podaljšanega bivanja
se izvajajo najdlje do 15.30.
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.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.3od.r.1do 7102.9.1
invanzops-nadikslo{ivrp

nad
celakT.PatileM

.2 .r.3od.r.1do 7102.01.72 acin`ijnkniegijnk celakT.PatileM

.3 .r.3od.r.1do 7102.21.22 veiderirpaksrbmeced celakT.PatileM

.4 .r.3od.r.1do 8102.2.31 tsup celakT.PatileM
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I. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

ITSONVAJEDVIZAN DERZAR SA^ ROTNEM

.1 ZPO .r.5od.r.1do
aru.7,kejledenop

aru.0,ketep
celakT{atinemelPatileM

.2
temderpinribziinzevboeN

ANI^[ELGNA
r.1

.2ni.1,ketrte~
aru

{ka^ibaG

.3 eciruogoL r.3odr.1do aru.0,kerot }ivejogarDarteP

.4 onvitatlukaf-ani~{meN .r.5od.r.1do
aru.7,kejledenop

aru.5,aders
namrot[ajtiM

.5 akimtiR .r.5od.r.1do aru.0,kejledenop ~i~nemelKaknelA

.6 ejvardzazTIF .r.3od.r.1do aru.1,aders re`jaloParteP

.7
temderpinribziinzevboeN

TROP[
r.5nir.4 aru.7,ketrte~ ke`no^okraM

.8 ajnejlvi`ni~antokalo{okE .r.5od.r.1do otelolec celakT{atinemelPatileM

.9 ovt{inlanu~aR r.5ni.4
aru.8ni.7,aders
)nedetigurdkasv(

namrot[ajtiM

.01 omapotsanidarimiduT .r.5od.r.1do
aru.0,ketrte~
urovogodop.zo

{erVaneliM

.11 alo{aleseviciC .r.3od.r.1do BPOv ~i~nemelKaknelA

.21 ak~anzanlarbaksnevolS .r.5od.r.1do otelolec }ivejogarDarteP

.31 ovt{inejrevop,ksitiksnidalM .r.5od.r.1do
nevzi;otelolec

akuopasa~
celakT{atinemelPatileM

.41 iclisagidalM .r.5od.r.1do usa~metsorpv najirolF.vSDGP

.51 OKEomidoB .r.5od.r.1do
,BPOurivkov

VJ,akuop
,~i~nemelKaknelA

celakT{atinemelPatileM t

.61
ziejnavomketanevarpirP

ekitametam
.r.5od.r.1do

niakuopurivkov
DODirp

,celakT{atinemelPatileM
{erVaneliM

.71
ovejraknaCanevarpirP

ik~ruheM/ejnavomket
.r.5od.r.1do

niakuopurivkov
DODirp

,celakT{atinemelPatileM
{erVaneliM
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.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1
.r.1
.r.2
.r.3

7102.01.3 aliradbootagobejsannesej celakT.PatileM

.2
.r.1
.r.2
.r.3

8102.3.8 omidas,omejes celakT.PatileM

.3
.r.1
.r.2
.r.3

8102.6.8
8102.6.7
8102.6.41

kegeloPOOZiniM
anajlbujLOOZ

votnemirepskea{iH

{atinemelPanajraM
keBajnaJ

raga@alejirbaG

I. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1
,.r.4
.r.5

7102.11.01 ajnimerpsesoletok{evol^
ka~valPpeSadgaM

{erVaneliM

.2
,.r.4
.r.5

8102.3.5
ovaranzujti`osV

)DO[Cvedevzif.5(
{erVaneliM
DO[Cijleti~u

.3
,.r.4
.r.5

8102.3.7
ajnejlvi`inedovzerb

emerv:DO[C
{erVaneliM
DO[Cijleti~u

II. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
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I. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.5,.r.4 7102.9.1 ilo{vtepoz-nadinvanzops {erVaneliM

.2 .r.5,.r.4 7102.01.91
aksnevolsniajicamrofer

agijnk
{erVaneliM

.3 .r.5,.r.4 8102.2.22 anajlbujLotsem {erVaneliM

II. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 7102.01.4 temorp celakT.PatileM

.2 7102.21.4
an~inzarp(ecinvaledentelovon

)ajicaroked
celakT.PatileM

.3 8102.1.52 )aru,ejnabig(ecinvaledenlajravtsu celakT.PatileM
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I. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
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.t{.paZ mutaD derzaR
otsem.zomoD

ajnavib
tsonvajeD

.1 8102.3.9od8102.3.5do f.5
danejneroG

ima~erZ
ejna~ums

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.5,.r.4 7102.01.31 mokortoecilU ru~u[nagarD

.2 .r.5,.r.4 7102.3.6
itsodareksmiZ

)DO[Cvedevzif.5(
,{erVaneliM
DO[Cijleti~u

.3 .r.5,.r.4 8102.3.8
dohopiksmiZ

)DO[Cvedevzif.5(
,{erVaneliM
DO[Cijleti~u

.4 .r.5,.r.4 8102.4.3 akitelta ~i{atsaBoknaJ

.5 .r.5,.r.4 8102.5.52 sap{trop[ {erVaneliM

II. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 7102.21.5
an~inzarp(ecinvaledentelovon

)ajicaroked
{erVaneliM

.2 7102.1.71 )ikledzi(altak{anvolsovaran {erVaneliM

.3 7102.2.31 tsup {erVaneliM

.4 81023.9
akirtkele:f.4

erutpluksen`ens:DO[Cv:f.5
,{erVaneliM
DO[Cijleti~u

II. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.3,.r.2,.r.1 7102.9.62
menvotevsbodohop

acrsuvend
celakT.PatileM

.2 .r.3,.r.2,.r.1 7102.01.31 mokortoecilU ru}u[nagarD

.3 .r.3,.r.2,.r.1 8102.1.71 itsonvitkaeksmiz celakT.PatileM

.4 .r.3,.r.2,.r.1 8102.3.92 ajemzerbergi celakT.PatileM

.5 .r.3,.r.2,.r.1 8102.5.52 dohop,sap{trop[ celakT.PatileM
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