PUBLIKACIJA
OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
V naši šoli spoštujemo sebe, druge,
naše delo in okolje.
Skupno smo najboljši,
kar moremo biti.
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OSNOVNI PODATKI IN KONTAKTI
Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva 11, Ljubljana
Spletna stran:
http://www.tonecufar.com
Transakcijski račun:
01261-6030660915
Identifikacijska številka:
98088742
Ravnateljica

 230 87 30

Učitelji

mag. Tanja Grünfeld
ravnateljica@tonecufar.com
Romana Bučinel
romana@tonecufar.com
Barbara Dragar
tajnistvo@tonecufar.com
Ines Čuk
racunovodstvo@tonecufar.com
ime.priimek učitelja@tonetacufarja.si

Šolska knjižnica

knjiznica@tonecufar.com

 230 87 38

Šolska psihologinja

mag. Mojca Horvat
mojca.horvat@tonetacufarja.si
Nuška Hauptman
kuhinja@tonecufar.com
sport@tonecufar.com
Zobki d.o.o
Jona Rakuš, dr. med.

 230 87 45

Pomočnica ravnateljice
Tajnica šole
Računovodkinja

Kuharica
Kabinet športnih pedagogov
Šolski zobozdravnik koncesionar
Šolski dispanzer ZD Metelkova

 230 87 34
 230 87 30
 230 87 40
 230 87 36

 230 87 39
 230 87 43
 434 48 35
 472 38 17

Ustanoviteljica šole je Mestna občina Ljubljana. Šolski okoliš je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 38/2008.
Šola je bila zgrajena leta 1961, ime je dobila po slovenskem književniku in borcu za delavske
pravice Tonetu Čufarju (1905 – 1942).
Pouk poteka v eni izmeni, v osemnajstih oddelkih od 1. do 9. razreda.
Pouk za učence od 1. do 5. razreda poteka v matičnih učilnicah v pritličju oz. v 1. nadstropju
šole, učenci od 6. razreda dalje pa imajo pouk organiziran v specializiranih učilnicah glede na
predmet, ki ga imajo na urniku.
Pouku športa so namenjeni igralnica s plezalno steno, velika telovadnica in zunanja igrišča.
V pritličju je šolska knjižnica s čitalnico. V kleti pa se nahaja kuhinja za razdeljevanje hrane
in jedilnica.
Za učence od 1. do 3. razreda je organizirano brezplačno jutranje varstvo od 6.30 do
začetka pouka, za učence 4. in 5. razreda pa je obiskovanje jutranjega varstva plačljivo
(5,00 €/mesec). Po pouku za učence 1., 2. in 3. razreda poteka podaljšano bivanje do 16.00,
za učence 4. in 5. razreda do 15.00. Po končanem podaljšanem bivanju učenec lahko obiskuje
plačljivo varstvo po pouku do 17. ure (1., 2., 3. razred – 10,00 €/mesec, 4., 5. razred – 15,00
€/mesec).
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VODENJE ŠOLE
RAVNATELJICA je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole.
Poleg ravnateljice upravlja šolo tudi SVET ŠOLE, ki ga sestavljajo trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov strokovnih delavcev šole in trije predstavniki staršev. Člani
sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta.
Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v šoli oblikovan SVET STARŠEV, v
katerem je po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka.
Svet staršev in svet šole se sestaneta predvidoma trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in
sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/2007 in 36/2008). Svet šole med drugim sprejme letni delovni načrt šole, potrdi
zaključni račun, predlaga nadstandardne programe, sodeluje pri nastajanju programa šole,
razpravlja o poročilih ravnateljice in drugo.
PRITOŽBENA KOMISIJA odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti
učenca. Imenuje jo svet šole, sestavlja pa jo deset članov, od katerih mora biti več kot
polovica strokovnih delavcev šole. O posameznem primeru odloča pet članov komisije, od
tega dva zunanja.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka ter drugo.
UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci šole, ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
pa sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem
oddelku.
STROKOVNE AKTIVE sestavljajo učitelji istih predmetov oziroma predmetnih področij.
Pristojnosti in naloge razrednika, učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora in
strokovnih aktivov določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI IN POMOČ
•

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad Osnovne šole Toneta Čufarja deluje od septembra 1998. Ustanovljen je bil z
namenom izboljšati standard pouka in izvajati dejavnosti posameznega razreda, ki presegajo
obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa. S sredstvi šolskega sklada
bogatimo knjižnično gradivo, zagotavljamo dodatna sredstva za tekmovanja učencev,
dodatna sredstva za računalniško opremo in drugo opremo za pouk ter krijemo pretežni del
stroškov za fizično varovanje šole v času pouka. Vsako leto šola pripravi predlog porabe
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sredstev šolskega sklada, ki ga dopolni in sprejme svet staršev. Potrjen finančni načrt je
objavljen na šolski spletni strani.
Šolski sklad upravlja odbor, ki o svojem delu in poslovanju enkrat letno poroča svetu šole in
svetu staršev.
Starši pri pogodbi za prehrano izberete tudi način plačila in višino sredstev, ki jih
želite prostovoljno prispevati v šolski sklad.
Novost: za leto 2023 boste v šolski sklad lahko prispevali tudi del dohodnine.
•

ŠOLSKI SOCIALNI SKLAD

Šolski socialni sklad, ustanovljen spomladi leta 2013, zagotavlja denarno pomoč učencem s
slabim socialnim in materialnim statusom. V šolski socialni sklad starši in zaposleni prispevajo
prostovoljne denarne prispevke, višino določi vsak sam.
Šolski socialni sklad v sodelovanju s šolsko svetovalno službo pomaga učencem pri
zagotavljanju sredstev za prehrano, sofinancira bivanja v naravi in druge dejavnosti ob
pouku.
Šolski socialni sklad pomoč dodeli na obrazložen predlog (vlogo) staršev.
Obrazec, s katerim starši prostovoljno prispevate v socialni sklad, je objavljen na šolski
spletni strani.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
230 87 38
knjiznica@tonecufar.com
Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 8.30 in po pouku do 14.30.
• UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad je namenjen učencem od 1. do 9. razreda. Izposoja učbenikov je brezplačna.
Izposojene učbenike morajo učenci v juniju (preden prejmejo spričevalo) vrniti v knjižnico
nepoškodovane in nepopisane; poškodovane oz. uničene morajo nadomestiti z novimi oz.
doplačati do polne cene učbenika.
• PRAVILA ZA UPORABNIKE ŠOLSKE KNJIŽNICE
Članstvo v knjižnici je brezplačno. Člani knjižnice postanejo vsi učenci ob vpisu v našo šolo in
ostanejo člani toliko časa, dokler jo obiskujejo kot redno vpisani učenci.
Šolska knjižnica izposoja, z nekaj izjemami, vse knjižno gradivo. Periodiko (revije, časopise)
knjižničarka izposoja na dom po lastni presoji.
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Referenčnega gradiva (leksikoni, slovarji ipd.) si učenci ne izposojajo, uporabljajo ga le v
čitalnici ali učilnici pod nadzorom knjižničarke ali učitelja.
Učenci si knjige lahko izposodijo za 14 do 21 dni, periodiko za 7 dni, za gradivo so odgovorni
in si ga medsebojno ne izposojajo.
Izposojeno gradivo morajo bralci pravočasno vrniti. Zamudniki si lahko izposodijo novo
gradivo šele, ko poravnajo svoje obveznosti.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska psihologinja: mag. Mojca Horvat

 230 87 45

Šolska svetovalna služba na podlagi zakonskih predpisov pomaga učencem, učiteljem in
staršem reševati težave, povezane s šolanjem in odraščanjem učencev. Deluje timsko ali
individualno. Sodeluje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji programa in dela šole.
Naloge šolske svetovalne službe med drugim vključujejo:
➢ izpeljavo postopka vpisa šolskih novincev,
➢ poklicno usmerjanje: svetovanje učencem in staršem pri vpisu v srednje šole, izpeljava
vpisnega postopka,
➢ koordiniranje postopka evidentiranja, identifikacije in dela z nadarjenimi učenci,
➢ delo z učenci s posebnimi potrebami,
➢ delo z učenci z učnimi težavami oz. težavami pri telesnem, socialnem ali osebnem
razvoju,
➢ socialno ekonomsko področje: skrb za regresirano prehrano, subvencioniranje šole v
naravi, zagotavljanje finančne pomoči zunanjih inštitucij,
➢ sodelovanje s šolskimi svetovalnimi službami drugih osnovnih in srednjih šol,
➢ povezovanje šole z okoljem,
➢ skupinsko in individualno pomoč učencem, staršem, učiteljem pri reševanju pedagoške,
psihološke in socialne problematike.
V šoli
➢
➢
➢
➢

izvajajo dodatno strokovno pomoč specialni in socialni pedagogi, ki
opravljajo neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja,
sodelujejo z učitelji, jim pomagata in svetujeta,
sodelujejo s starši, jim pomagata in svetujeta,
sodelujejo s šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

Pri izvajanju ur dodatne strokovne pomoči sodelujemo z zaposlenimi na Zavodu za
usposabljanje Janeza Levca.
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ŠOLSKA PREHRANA
ODJAVA PREHRANE:
➢ e-odjava prek spletni strani šole
➢ tajništvo šole
➢ računovodstvo

 230 87 30
 230 87 36

V šoli sta za vse učence organizirana dva obroka prehrane (dopoldanska malica in kosilo), za
učence v podaljšanem bivanju tudi popoldanska malica. Malico pripravljamo sami, dobavitelj
kosil pa je Zavod za usposabljanje Janeza Levca.
Prijavo na šolsko prehrano starši oddate na posebnem obrazcu praviloma v mesecu juniju za
prihodnje šolsko leto. Prijava je možna tudi med šolskim letom.
Višino obroka šolske malice določi ministrstvo za šolstvo, cena kosila in popoldanske malice
pa je določena na podlagi enotnih meril, ki veljajo za vse šole v Mestni občini Ljubljana.
- malica: cena obroka še ni znana
- kosilo: 4,00 eur/obrok
- popoldanska malica: 1,00 eur/obrok
Na začetku šolskega leta vsak učenec prinese domov dva izvoda Pogodbe o financiranju
šolske prehrane v šolskem letu. Starši oba izvoda izpolnite in podpišete, učenec ju prinese v
šolo, da ju podpišemo in ožigosamo, nato vam en potrjen in podpisan izvod vrnemo.
Stroške za prehrano svojega otroka poravnate prek položnic, trajnika ali elektronskega
bančnega računa. Šola izda položnico za prehrano do 10. dne za pretekli mesec. Rok plačila
je 20. dan v mesecu.
Položnice staršem pošljemo po pošti.
Starši morate svoje otroka pravočasno (za naslednji dan) odjaviti od prehrane. Odjavo lahko
sporočite v računovodstvo po telefonu, e-pošti, prek e-odjave prehrane na šolski spletni
strani ali osebno v računovodstvu od 7.00 do 10.30 za naslednji dan.
Če starši svojega otroka iz opravičenih razlogov ne morete pravočasno odjaviti od prehrane,
se izjemoma šteje za odjavo že prvi dan odsotnosti do 8. ure (velja le za učence, ki imajo
subvencionirano prehrano).
Ker vsa plačila za učence (ekskurzije, izleti, obiski muzejev ipd.) potekajo le prek
položnic, je na mesečni položnici za plačilo prehrane prištet strošek teh dejavnosti.
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SODELOVANJE S STARŠI
• RODITELJSKI SESTANKI
Roditeljski sestanki so namenjeni izmenjavi splošnih, za vse starše pomembnih informacij,
analizi dela v oddelku ali izobraževanju staršev.
Prvi roditeljski sestanek bo v torek, 6. 9. 2022, ob 17. uri za starše učencev od 2. do 6.
razreda, v četrtek, 15. 9. 2022, ob 17. uri za starše učencev od 7. do 9. razreda.
Roditeljski sestanki bodo v matičnih učilnicah, v primeru zaostrovanja ukrepov covid-19
pa bodo sestanki organizirani na daljavo.
Starši učencev 1. razreda boste imeli uvodni roditeljski sestanek v ponedeljek, 29. 8. 2022,
ob 16. uri.
•

GOVORILNE URE so namenjene izmenjavi pomembnih informacij o delu in napredku
posameznega učenca. Govorilne ure potekajo v prostorih šole dvakrat mesečno
dopoldne in enkrat mesečno v popoldanskem času, starši pa se lahko z učiteljem
dogovorite tudi za drug način sodelovanja (po telefonu ali prek videokonference).

Razpored in oblika dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov
bosta mesečno objavljena na šolski spletni strani.
Učitelji elektronsko pošto (ime.priimek ucitelja@tonetacufarja.si) pregledujejo vsak dan
do 15. ure, odgovor na vprašanje boste prejeli najkasneje v treh delovnih dneh.
Če se starši dalj časa ne oglasite v šoli, pa bi bilo to potrebno, vas učitelj povabi na
razgovor. Prosimo vas, da se vabilu odzovete, saj le tako lahko skupaj pravočasno pomagamo
vašemu otroku in rešimo začetne težave.

8

POUK, ODMORI, ČAS MALICE IN KOSILA
URA
PU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POUK
7.40 – 8.25
8.30 – 9.15
9.30 – 10.15
10.30 – 11.15
11.20 – 12.05
12.10 – 12.55
13.00 – 13.45
14.00 – 14.45

ODMOR
8.25 – 8.30
9.15 – 9.30
10.15 – 10.30
11.15 – 11.20
12.05 – 12.10
12.55 – 13.00
13.45 – 14.00

Delitev obrokov malice in kosila bo pripravljena v skladu z omejitvami in priporočili NIJZ
(malica, urnik prevzema kosil).

PODALJŠANO BIVANJE IN VARSTVO
razred
1.
2.
3.

jutranje varstvo
od 6.30 do 8.15
DA
DA
DA

podaljšano bivanje
do 16.00
DA
DA
DA

varstvo po pouku
od 16.00 do 17.00
DA (plačljivo)
DA (plačljivo)
DA (plačljivo)

razred
4.
5.

jutranje varstvo
od 6.30 do 8.15
DA (plačljivo)
DA (plačljivo)

podaljšano bivanje
do 15.00
DA
DA

varstvo po pouku
od 15.00 do 17.00
DA (plačljivo)
DA (plačljivo)

Starši ste meseca junija 2022 že prijavili svojega otroka v jutranje varstvo, podaljšano
bivanje in varstvo po pouku. Skupine smo oblikovali že pred 1. septembrom. Če prijave niste
oddali pravočasno, bomo učenca uvrstili v skupino, v kateri bo še prostor.
Učencev, ki odhajajo domov takoj po kosilu, ne vpisujemo v podaljšano bivanje.
Čas od 13.30 do 14.15 je namenjen interesnim dejavnostim, od 14.15 do 15.00 pa učenci
opravljajo domače naloge in se učijo.
Učitelj podaljšanega bivanja bo dovolil učencu predčasen odhod domov le, če ga boste
starši o tem predhodno pisno obvestili. Obvestilo za izreden odhod pošljete po e-pošti
učitelju v podaljšanem bivanju ali ga zapišete otroku v beležko.

9

OBVEZNI PREDMETNIK
predmet / razred
slovenščina
angleščina
likovna umetnost
glasbena umetnost
družba
geografija
zgodovina
domovinska in državljanska kultura in etika
spoznavanje okolja
naravoslovje in tehnika
naravoslovje
biologija
kemija
fizika
matematika
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
šport
oddelčna skupnost
obvezni izbirni predmeti
neobvezni izbirni predmeti
število ur na teden

kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

2

2

2

3

4

4

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

2

3
1

2

1,5

2

1

2

2

2

1

1

3

3

3
3

3
2

4

3

4

3

5

3

2
20

21

dnevi dejavnosti (število dni
4
4
3
3
3
3
5
5

24

5

4

3
1,5

2

2

2

2

2
4

4

4

4

2

1

1

1

1,5

3

3

3

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

2

24

26

26

25,5

26

26

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

na leto)
4
3
3
3
3
4
5
5

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na višji,
zahtevnejši ravni, dopolnilni pouk pa je namenjen učencem z učnimi težavami. Obiskujejo ga
lahko celo leto ali samo občasno (npr. po daljši bolezni). O obisku dopolnilnega in dodatnega
pouka vodimo evidenco. Dopolnilni pouk bo organiziran tudi, če bo potekal pouk na daljavo.
Dan in ura dopolnilnega in dodatnega pouka bosta meseca septembra objavljena na šolski
spletni strani, učitelj predmeta pa bo učence tudi osebno seznanil z datumom in uro.
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IZBIRNI PREDMETI
Učenci 7., 8. in 9. razreda morajo poleg obveznih predmetov obiskovati tudi pouk izbirnih
predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa.
Vsak učenec 7., 8. in 9. razreda v mesecu maju za prihodnje šolsko leto izbere dve uri pouka
izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.
Razen tujih jezikov, ki potekajo dve uri tedensko, so vsi ostali izbirni predmeti enkrat
tedensko po eno šolsko uro preduro, prvo ali zadnjo uro.
Nekaj predmetov je vezanih na razred, nekje pa se srečujejo učenci iz 7., 8. in 9. razreda v
isti skupini. Nekateri predmeti potekajo eno leto, drugi lahko vsa tri leta. Učenec, ki je
izbral enoletni predmet, ga naslednje šolsko leto ne more več izbrati.
Učenec je dolžan obiskovati izbirne predmete celo šolsko leto.
Izbirni predmeti v tem šolskem letu: filmska vzgoja, gledališki klub, izbrani šport nogomet,
likovno snovanje 1, likovno snovanje 2, likovno snovanje 3, načini prehranjevanja, nemščina 2,
nemščina 3, sodobna priprava hrane, šport za sprostitev, šport za zdravje.
Oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov:
Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - NIP
Učenec lahko izbere eno ali dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden ali pa se zanje
ne odloči.
NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje se ocenjuje, zaključne ocene
pa se vpišejo v spričevalo.
Pouk tujih jezikov poteka dve uri na teden, ostali predmeti pa eno uro tedensko. NIP se
izvaja v času podaljšanega bivanja.
Za učence 1. razreda bo šola izvajala pouk prvega tujega jezika, tj. angleščina.
Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo v tem šolskem letu obiskovali NIP računalništvo, tehnika,
umetnost ali šport.
Neobveznega izbirnega predmeta (francoščina) za učence 7., 8. in 9. razreda zaradi
premajhnega zanimanja ne bomo izvajali.
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
NPZ OB KONCU DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (6. razred)
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenščine, matematike in tujega
jezika (v naši šoli iz angleščine). Preverjanje znanja je obvezno. NPZ se opravlja samo pisno.
-

slovenščina: 4. 5. 2023
matematika: 8. 5. 2023
angleščina: 10. 5. 2023

NPZ OB KONCU TRETJEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (9. razred)
Učenci opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in predmeta, ki ga vsako leto znova določi
minister. NPZ ob koncu 9. razreda je obvezen za vse učence. NPZ se opravlja samo pisno.
-

slovenščina: 4. 5. 2023
matematika: 8. 5. 2023
tretji predmet: 10. 5. 2023 (izbrani predmet bo znan 1. 9. 2022)

Dosežki učenca so izraženi v točkah in odstotkih. Rezultati NPZ pomenijo dodatno
informacijo o doseženem znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno iz predmeta.

VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter
njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.
Vzgojni načrt natančno opredeljuje vzgojne dejavnosti šole, način svetovanja in usmerjanja
kot vzgojnega delovanja, sodelovanje s starši, pohvale in nagrade, vzgojne ukrepe in
zdravstveno varstvo.
Ker želimo, da se v šoli vsi dobro počutimo, upoštevamo sedem pravil, ki sestavljajo
ČUFARJEV KOMPAS:
1. Pozdravim in odzdravim.
2. Uporabljam besede HVALA, PROSIM IN OPROSTI.
3. Spoštljivo se vedem do učencev, delavcev šole in obiskovalcev.
4. Pomagam in učim z zgledom.
5. Do šolskega dela sem odgovoren.
6. Spore rešujem po mirni poti.
7. Upoštevam pravila in dogovore.
Podrobna vsebina vzgojnega načrta je priloga letnega delovnega načrta šole.
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STATUS ŠPORTNIKA, UMETNIKA
Vsak učenec oz. njegovi starši lahko do 30. septembra oddajo vlogo za prilagoditev šolskih
obveznosti.
Učenec lahko za tekoče šolsko leto v šoli pridobi:
- status učenca perspektivnega športnika,
- status učenca vrhunskega športnika,
- status učenca perspektivnega mladega umetnika,
- status učenca vrhunskega mladega umetnika.
Status učenca perspektivnega športnika lahko dobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko dobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek
mednarodne vrednosti.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko dobi učenec, ki se udeležuje
državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko dobi učenec, ki dosega najvišja mesta
oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Obrazci so učencem na voljo v tajništvu, objavljeni pa so tudi na šolski spletni strani.
Vlogi morajo biti priložena vsa zahtevana dokazila.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so brezplačne dejavnosti, ki jih organizira šola za učence od 1. do 9.
razreda. Praviloma jih izvajajo zaposleni pedagoški delavci, izjemoma zunanji sodelavci.
Interesne dejavnosti potekajo po končanem pouku v prostorih šole.
Učenec naj bi izbral največ tri interesne dejavnosti in jih obiskoval celo šolsko leto.
Interesne dejavnosti bomo začeli izvajati v ponedeljek, 12. 9. 2022.
Sicer pa učence vabimo, da se pridružijo šolskim prostovoljcem – učna pomoč sošolec
sošolcu.
Dejavnosti, ki jih je potrebno plačati izvajalcu:
V dogovoru s starši posameznega oddelka v šoli v času podaljšanega bivanja lahko potekajo
tudi druge dejavnosti, pri čemer starši z izvajalcem sklenete individualno pogodbo, šola pa
se z izvajalcem dogovori za uporabo prostorov.
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DELO Z NADARJENIMI
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli je bil sprejet na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje v februarju 1999 in ga je potrdila Razširjena
programska skupina za svetovalno delo v vrtcih, šolah in domovih. Koncept predvideva
evidentiranje, identificiranje nadarjenih učencev in posebne oblike dela z učenci.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (konec 3. razreda) evidentiramo nadarjene učence
na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov.
Predlagani kriteriji so: učni uspeh učenca, izjemni dosežki na različnih področjih, učiteljevo
mnenje, rezultati s tekmovanj, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.
Identifikacija učencev za nadarjene se začne konec 4. razreda. Za postopek identifikacije
starše vseh evidentiranih učencev zaprosimo za soglasje.
Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev, ki
vključuje naslednja merila: ocena učiteljev s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka,
test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj na
enem področju dosežejo visoko nadpovprečen rezultat. Svetovalna služba z rezultati
seznani starše vseh identificiranih nadarjenih učencev in z njimi opravi razgovore. Za
identificirane nadarjene učence v 6. razredu izdelamo individualiziran načrt dela.
V okviru ur za nadarjene bomo učencem 6., 7., 8. in 9. razreda ponudili dodatne vsebine s
področja naravoslovno-tehničnih, družboslovnih in vzgojnih predmetov, hkrati pa jih bomo
spodbujali, da se vključijo v interesne dejavnosti, projekte in tekmovanja v znanju.
tekmovanja v znanju
slovenščine za Cankarjevo priznanje
angleščine
nemščine
kemije za Preglovo priznanje
fizike za Stefanovo priznanje
matematike za Vegovo priznanje
logike
biologije za Proteusovo priznanje
zgodovine
znanja o sladkorni bolezni
računalništva Bober
Drugo:
Vesela šole
šahovska tekmovanja
športna tekmovanja
mladi raziskovalci (prosta vsebina)

razred
6. do 9.
8., 9.
9.
8., 9.
8., 9.
1. do 9.
4. do 9.
8., 9.
8., 9.
8., 9.
2. do 9.

mentor/ica
Zdenka Ferenc
Maja Krivec
Natalija Rajh
Petra Igerc
Sonja Koželj
Mateja Penca
Mateja Penca
Ana Lea Dornik
Bernarda Novak Obal
Ana Lea Dornik
mag. Majda Jurkovič

4. do 9.
2. do 9.
1. do 9.
4. do 9.

knjižničarka
Franc Hozjan
športni pedagogi
učenec si zbere mentorja
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literarni natečaji
likovni natečaji
fotografski natečaji

1. do 9.
1. do 9.
6. do 9.

učitelji slovenščine
Patricija Čičmir – Vestić
mag. Majda Jurkovič

BRALNE ZNAČKE
• bralna muca oz. palček Bralček – za najmlajše
• bralna značka – za učence od 1. do 9. razreda
• EKO bralna značka
• angleška bralna značka
• nemška bralna značka

BIVANJE/ŠOLA V NARAVI, PLAVALNI TEČAJI
Za letošnje leto nam je Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) odobril petdnevno
bivanje v naravi:
1. razred
2. razred
4. razred

5. razred

Dom Medved
Dom Lipa
Dom Vojsko – tematski teden
(od čipke do žlikrofov)
Dom Štrk – tematski teden
ŠTRKOVE ŠPORTNE DEJANOSTI
(priprava na kolesarski izpit)

12. 6. 2023–16. 6. 2023
3. 10. 2022–7. 10. 2022
27. 3. 2023–31. 3. 2023

22. 5. 2023–26. 5. 2023

Bivanja oz. zimske šole v naravi za učence 3., 6., 7. in 8. razreda nam niso odobrili, proste
zmogljivosti bomo poskusili poiskati med šolskim letom.
O vsebini in okvirni ceni posameznega bivanja v naravi in šole v naravi boste starši
vnaprej seznanjeni z zgibanko.
Starši s šolo sklenete Pogodbo o financiranju bivanja v naravi oziroma šole v naravi.
Pred odhodom na bivanje morajo biti poravnani vsi zapadli obroki.
Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana vsako leto organizira 10-urni brezplačni program
prilagajanja na vodo za učence 1. razreda in 20-urni brezplačni program učenja plavanja za
učence 3. razreda. Datum še ni znan.
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SKRB ZA ZDRAVJE
ZDRAVSTVENO VARSTVO: ZD Center, Metelkova 9, Ljubljana
Jona Rakuš, dr. med.

 472 38 17

Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda imajo organiziran sistematski pregled v ZD na Metelkovi, kjer
poskrbijo za vse zdravstvene storitve iz programa preventivnega zdravstvenega varstva.
Preventivni pregled je vezan na tim, tako je določeno po zakonu, in ni več v pristojnosti
drugega zdravnika, čeprav je to otrokov osebni zdravnik. Le-tega lahko še vedno obdržite za
vse ostale zdravstvene storitve, razen preventive.
Pouk lahko obiskuje le zdrav učenec. Pričakujemo, da učenca, ki že zjutraj doma kaže
bolezenske znake ali se slabo počuti, starši ne pošiljate v šolo. Učenca, ki kaže
bolezenske znake, moramo v šoli izolirati od ostalih sošolcev in zanj do prihoda staršev
zagotoviti osebno varstvo.
ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA
Zobki d.o.o.
 434 48 35
V šolski zgradbi deluje zasebna zobozdravstvena ambulanta, kjer starši lahko izberete
osebnega zobozdravnika za svojega otroka.
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Učenci od 1. do 4. razreda vsako leto sodelujejo v akciji za zdrave in čiste zobe, s katero
želimo doseči, da bi šolarji redno skrbeli za zobno higieno in zdrave zobe.

ZAVAROVANJE
➢ ZAVAROVANJE LASTNINE UČENCEV
Lastnina učencev je pred krajo kolektivno zavarovana pri Mestni občini Ljubljana.
Vsako krajo v šoli morate starši prijaviti na policijski postaji, kjer Vam izdajo zapisnik, ki ga
šola priloži zahtevku za izplačilo odškodnine. Poleg policijskega zapisnika morate zahtevku
priložiti tudi originalen račun pogrešanega predmeta in svoj odškodninski zahtevek (lastno
izjavo z opisom dogodka).
Zavarovalnica NE povrne stroškov izgubljenih predmetov, ki jih učenec ne potrebuje pri
pouku (npr.: ure, zlatnina, telefoni, denar ipd.), zato naj jih učenec pusti doma ali pa
jih ima ves čas pri sebi.
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SKRB ZA VARNOST
Starši zjutraj otroka pospremite do vhodnih vrat in po nepotrebnem ne vstopate v šolo.
Učenci se v šoli ravnajo po hišnem redu. Mlajši (1. do 5. razred) so zjutraj v jutranjem
varstvu, starejši (vozači) v pritličju, ostali pa do 8.15 na igrišču (ob slabem vremenu vsi
učenci predmetne stopnje čakajo v avli v pritličju).
Od 7.30 do 8.45 za varnost učencev pri vhodu v šolo skrbi dežurni učitelj.
Vhodna vrata se avtomatsko odpirajo in zapirajo. Vstopi v šolo so časovno omejeni, izstopi
neomejeni. V času pouka od 8.45 do 13.00 učenci in drugi obiskovalci pred vstopom v šolo
pozvonijo in počakajo, da jim zaposleni odpre vrata.
Če otrok obiskuje podaljšano bivanje, starši po telefonu učitelju sporočijo, da ga čakajo
pred vhodom.

ŠOLSKI KOLEDAR
ZAČETEK IN KONEC POUKA
Učenci od 2. do 9. razreda bodo začeli s poukom v četrtek, 1. 9. 2022, ob 8.30, učenci 1.
razreda pa bodo imeli ta dan slavnostni sprejem ob 9.35 (1. a) oz. ob 9.45 (1. b).
Za devetošolce bo zadnji dan pouka 15. 6. 2023, za učence od 1. do 8. razreda 23. 6. 2023.
OCENJEVALNI OBDOBJI
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh
ocenjevalnih obdobjih.
1. obdobje: 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023
2. obdobje: 28. 1. 2023 do 15. 6. 2023 (za učence 9. razreda)
28. 1. 2023 do 23. 6. 2023 (za učence od 1. do 8. razreda)
POČITNICE IN PRAZNIKI
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novo leto
Slovenski kulturni praznik

31. 10. 2022 do 4. 11. 2022
26. 12. 2022 do 2. 1. 2023
6. 2. 2023 do 13. 2. 2023
27. 4. 2023 do 2. 5. 2023
31. 10. 2022
1. 11. 2022
25. 12. 2022
26. 12. 2022
1. 1. 2023 do 2. 1. 2023
8. 2. 2023
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Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju
Praznik dela
Dan državnosti

10. 4. 2023
27. 4. 2023
1. 5. 2023 do 2. 5. 2023
25. 6. 2023

Ponedeljek, 13. 2. 2023: pouka prost dan
Informativna dneva v srednjih šolah: 17. 2. 2023 in 18. 2. 2023
V skladu s 53. členom Zakona o osnovni šoli lahko učenec izostane od pouka največ pet
dni v šolskem letu, ne da bi starši sporočili vzrok, če njegov izostanek vnaprej
napovejo.
PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
16. 6. 2023 do 29. 6. 2023
26. 6. 2023 do 7. 7. 2023
18. 8. 2023 do 31. 8. 2023

za učence 9. razreda
za učence od 1. do 8. razreda
za učence od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. 5. 2023 do 15. 6. 2023
3. 5. 2023 do 23. 6. 2023
18. 8. 2023 do 31. 8. 2023

za učence 9. razreda
za učence od 1. do 8. razreda
za učence od 1. do 9. razreda

Vabljeni, da dnevno spremljate novice na šolski spletni strani.
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