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1. POUK
1.1 ORGANIZACIJA DELA
a) Število strokovnih delavcev
Učiteljski zbor je štel 53 strokovnih delavcev. 44 učiteljev je imelo univerzitetno izobrazbo, 9
učiteljev je imelo višjo izobrazbo, 16 pedagoških delavcev je imelo naziv svetovalec, 31
učiteljev je imelo naziv mentor, 6 pedagoških delavcev pa je bilo brez naziva.

Nove zaposlitve s šolskim letom 2018/2019:
- učiteljico naravoslovja in OPB (DČ),
- učiteljico oddelka PB za 0,76 DM (DČ),
- delavko za spremstvo in pomoč učenki z Dawnovim sindromom 0, 5 DM in vodenje skupine
OPB (0,5 DM) .

b) Število tehničnih delavcev
Tehničnih delavcev je bilo 18 (računovodkinja, knjigovodja - 0,75 DM, dve poslovni sekretarki
(ena z 0,3 DM), dva hišnika, devet kuharic (dve z 0,5 DM in ena z 0, 25 DM), osem čistilk (tri
z 0,5 DM).

S čistilkami, hišnikom in kuharicami smo se mesečno srečevali na rednih sestankih.

c) Zunanji sodelavci
Delo z učenci z dodatno strokovno pomočjo so opravljale mobilne pedagoginje iz OŠ Ljubo
Šercer (različno število in čas izvajanja, zaradi sprememb odločb).

Preko projekta Skupaj do znanja, katerega izvajalec oz. nosilec je CŠOD imamo zaposleno
romsko pomočnico Dijano Marijanović. Od 1.9.2018.- 31.12.2018 smo imeli pet JD. Opravljali
so učno pomoč, izvajali spremstva, pomagali v oddelkih OPB.
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1.2 REALIZACIJA UČNIH UR
V šolskem letu 2018/19 smo realizirali 189 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in 183 dni
za učence 9. razreda.

a) Realizacija ur obveznega programa na razredni stopnji

RAZRED

REALIZACIJA POUKA V %

1.a

99,5

1.b

98,7

1.c

99,7

Skupna realizacija v 1. razredu

99,3

2.a

99,6

2.b

99,6

2.c

99,1

2. d

99,3

Skupna realizacija v 2. razredu

99,4

3.a

99,4

3.b

99,5

3.c

99,4

3.d

99,5

Skupna realizacija v 3. razredu

99,5

4.a

100,1

4.b

99,7

4.c

99,8

Skupna realizacija v 4. razredu

99,9

5.a

99,3

5.b

99,5

5.c

99,5

Skupna realizacija v 5. razredu

99,5
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b) Realizacija ur obveznega programa na predmetni stopn ji

RAZRED

REALIZACIJA POUKA V %

6.a

99,5

6.b

99,5

6.c

99,7

Skupna realizacija v 6. razredu

99,5

7.a

99,9

7.b

99,4

7.c

99,6

Skupna realizacija v 7. razredu

99,6

8.a

99,1

8.b

99,5

Skupna realizacija v 8. razredu

99,3

9.a

103,0

9.b

103,0

Skupna realizacija v 9. razredu

103,0

Skupna realizacija obveznega programa je 99,9 %.

V 7.,8. in 9. razredu smo izvajali 21 izbirnih predmetov:
- 7. r.: obdelava gradiv: les,, likovno snovanje, šport za sprostitev, nemščina, urejanje besedil,
- 8.r: Obdelava gradiv-umetne mase, multimedija , likovno snovanje, šport za zdravje,
nemščina,
- 9.r: likovno snovanje, IŠP-nogomet in odbojka, nemščina, načini prehranjevanja, računalniška
omrežja.
-7.,8.in 9.r: sonce/ luna / zemlja
-7. in 8. r: glasbeni projekt
- 8. in 9. r – poskusi v kemiji.
V 4., 5. in 6. razredu smo izvajali neobvezni izbirne predmete-šport (2 skupini), računalništvo
(2 skupini) in umetnost. V 1. razredu smo izvajali neobvezni izbirni predmet-angleščina
(tri skupine).
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c) Realizacija dodatnega, dopolnilnega pouka:
-

Ddp 1.a- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 1.b- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 1.c- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 2.a- realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je bila 102,9 %,

-

Ddp 2.b- realiziranih je bilo 38/35 ur, realizacija je bila 108, 6 %,

-

Ddp 2.c- realiziranih je bilo 37/35 ur, realizacija je bila 105,71 %,

-

Ddp 2.d- realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je bila 97,1, %,

-

Ddp 3.a- realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je bila 94, 1 %,

-

Ddp 3.b- realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je bila 97,1 %,

-

Ddp 3.c- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 3.d- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 4.a- realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je bila 102,9 %,

-

Ddp 4.b- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 4.c- realiziranih je bilo 30/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 5.a- realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je bila 97,14 %,

-

Ddp 5.b- realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

Ddp 5.c - realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100 %,

-

dopolnilni pouk angleščina 2 – realiziranih je bilo 19/17.5 ur, realizacija je bila
108,6 %,

-

dopolnilni pouk angleščina 3 – realiziranih je bilo 17/17.5 ur, realizacija je bila
97,14%,

-

dodatni pouk matematika 4 - realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je bila
102,9%,

-

dopolnilni pouk angleščina 4 - realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je bila
102,86%,

-

dodatni pouk matematika 5 – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100%,

-

dopolnilni pouk angleščina 5- realiziranih je bilo 35 /35 ur, realizacija je bila
100%,

-

dopolnilni pouk slovenščina 6 – realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je bila
97,1%,

-

dopolnilni pouk angleščina 6-realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je bila 100%,
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-

dopolnilni pouk matematika 6- realiziranih je bilo 34 /35 ur, realizacija je bila
97,14%,

-

dopolnilni pouk matematika 7- realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je bila
97,14%,

-

dopolnilni pouk fizika 8 – realiziranih je bilo 10/10, realizacija je bila 100%,

-

dopolnilni pouk fizika 9 – realiziranih je bilo 9/9 ur, realizacija je bila 100%.

-

dopolnilni pouk angleščina 7 – realiziranih je bilo 33/35 ur, realizacija je bila
94,2%,

-

dodatni pouk matematika 7 - realiziranih je bilo 41/35 ur, realizacija je bila
117, 1%,

-

dodatni pouk matematika 8 - realiziranih je bilo 38/35 ur, realizacija je bila
108,6%,

-

dodatni pouk matematika 9 - realiziranih je bilo 38/35 ur, realizacija je bila
108,6%,

-

dodatni pouk fizika 8 – realiziranih je bilo 6/6 ur, realizacija je bila 100%,

-

dodatni pouk fizika 9 – realiziranih je bilo 10/10 ur, realizacija je bila 100%,

d) Realizacija ur dela z nadarjenimi učenci in ur pomoči učencem v težavah :
-

likovno ustvarjanje – realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je 102,9 %,

-

naša mala knjižnica – realiziranih je bilo 33/35 ur, realizacija je 94,3 %,

-

kemija 8, 9 – realiziranih je bilo 70/67 ur, realizacija je 104,6 %,

-

male sive celice – realiziranih je bilo 36/70 ur, realizacija je 102,9 %,

-

animacija – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je 100 %,

-

kulturni krožek – realiziranih je bilo 33/35 ur, realizacija je 94,3 %,

-

šolski radio – realiziranih je bilo 40/35 ur, realizacija je 114,3 %,

-

animacija – realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je 102,8 %,

-

slovenščina – realiziranih je bilo 36/35 ur, realizacija je 102,8 %,

-

pomoč učencem v težavah 1 – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je 100 %,

-

pomoč učencem v težavah 2 – realiziranih je bilo 34/35 ur, realizacija je 97,1 %,

e) Realizacija učne pomoči za Rome
23 učiteljev je izvajalo učno pomoč za Rome. Od predvidenih 1925 ur so jih opravili 1950.
Realizacija je 101,3 %.
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e) Realizacija šol v naravi in tečaja plavanja
V vseh razredih od 1.-9. r smo realizirali šole v naravi. V 1.,2., 4., 7.,8. in 9. razredu so bile
organizirane preko CŠOD, v 3.,5. in 6. razredu pa so jo organizirali naši učitelji. Učenci 5. r. so
imeli letno šolo v naravi, učenci 6. r zimsko šolo v naravi, učenci 3. r pa tečaj plavanja. Izvedli
smo tudi ŠN za nadarjene učence.
V vseh šolah v naravi so bili izvedeni dnevi dejavnosti, razen v vikend ŠN za nadarjene.
e) Realizacija ur dodatne strokovne pomoči

24-im učencem je bila nudena dodatna strokovna pomoč. Izvajali so jo učitelji in strokovni
delavci za dodatno strokovno pomoč. Opravili so 1738 ur od planiranih 2088 ur kar znaša 83,2
%.
Nižja realizacija je bila pri učencih:
katerim

je bila pomoč nudena s strani

mobilnih specialnih pedagoginj iz OŠ Ljubo

Šercer(učenec bolan, učenec na dnevu dejavnosti ali učiteljica odsotna- ure ne more
nadomestiti),
ki so med letom veliko manjkali in ur ni bilo mogoče nadomestiti,
ki so bili razporejeni v skupino z več učenci( učitelj je izvajal up s prisotnimi učenci.

f) Realizacija ur interesnih dejavnosti
-

Angleščina (priprave na NPZ6) – 12 ur/12 ur, realizacija je 100 % (12 v 3. steber),

-

Angleščina (priprave na NPZ9) – 8 ur/9 ur, realizacija je 88,9% (8 v 3. steber ),

-

ID Angleščina 9– 16 ur/ 20ur, realizacija je 80 % (16 v 3. steber),

-

Angleščina 8- 14 ur/20 ur, realizacija je 70 %( 4 v izplačilo, 10 v 3. steber)

-

Animacije – 35 ur/ 35ur, realizacija je 100 % (35 izpl),

-

Biološki krožek – 10 ur/10 ur, realizacija je 100 % (10 v 3 steber),

-

Cici VŠ – 30 ur / 30 ur, realizacija je 100 % (30 izpl),

-

Geografija – 30 ur/30 ur, realizacija je 100 % (25 izpl),

-

Gledališka skupina 3. r 62 ur/62 ur, realizacija je 100 % (31 v izplačilo, 31 v 3. steber),

-

Gle-gla – 135 ur/ 132ur, realizacija je 97,9% (84 izpl, 48 v 3. st),

-

Gledališka pripravljalnica 1. r- 70 ur/70 ur, realizacija je 100%( 37 izplačilo, 33 v 3. steber)

-

Gozdni detektivi – 27 ur/27 ur, realizacija je 100 % (20 izpl, 7 3. steber),

-

Kolesarska potepanja – 9 ur/9 ur, realizacija je 100 % (9 izpl),
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-

Kreatorji- 76 ur/80 ur, realizacija je 95% (76 v 3. steber)

-

Likovni krožek 2. r – 25 ur/30 ur, realizacija je 83,3 % (10 izpl, 15 v 3. steber),

-

Likovni krožek 3. r – 30 ur/30 ur, realizacija je 100 % (30 v izpl),

-

Male sive celice – 34 ur/30 ur, realizacija je 113 % (34 izpl.)

-

Matematika NPZ( 6. in 9. r) – 25 ur/25 ur, realizacija je 100 % (25 ur v 3. steber),

-

Matematika 2 – 30 ur/30 ur, realizacija je 100 % (30 v 3. steber),

-

Matematika 3 – 30 ur/30 ur, realizacija je 100 % (30 v 3. steber),

-

Odbojka – 23 ur/20 ur, realizacija je 115% (20 izplačilo, 3 v 3. steber ),

-

OPZ(2. R)- 58 ur/35 ur, realizacija je 165,7%, (23 izplačilo, 35 v 3. steber)

-

Otroški parlament – 25 ur/25ur, realizacija je 100 % (25 izpl, ),

-

Orrfov ansambel- 26ur/26 ur, realizacija je 100%( 17 izplačilo, 9 3. steber)

-

Planinski krožek – 149 ur/139 ur, realizacija je 100 % (47 izpl, 102 3. steber),

-

Podjetništvo 17 ur/15ur, realizacija je 113,3 % (17 izpl.),

-

Pravljični krožek 2. r – 22ur/30 ur, realizacija je 73,3 % (22 v 3. st),

-

Prva pomoč – 40 ur/40 ur, realizacija je 100 % (8 izpl, 32 3. steber),

-

prireditve – 181 ur/200 ur, realizacija je 90,5 % (181 izpl),

-

Robotika-180 ur/180 ur, realizacija je 100%( 180 ur v izplačilo)

-

Slano, sladko – 32 ur/35 ur, realizacija je 91,4 % (25 v izplačilo, 7 v 3. steber),

-

Slo-priprave na NPZ 6 in 9 – 18 ur/1 ur, realizacija je 100 % (18 v 3 steber),

-

Šah RS – 52 ur/70 ur, realizacija je 74,3 % (52 v izpl.),

-

Šah PS- 37ur/ /30 ur, realizacija je 123,3% (37 ur v 3. steber)

-

Šivalnica – 184 ur/184ur, realizacija je 100 % (97 izpl, 87 v 3. steber),

-

Šolska skupnost – 9 ur/10 ur, realizacija je 90 % (9 izpl),

-

Šolski band – 29 ur/29 ur, realizacija je 100 % (29 izpl),

-

Športne urice- 58 ur/64 ur, realizacija je 90,6% 58 ur v 3. steber),

-

Spretne rokice-25 ur/25 ur, realizacija je 100% (25 ur v izplačilo),

-

Vesela šola PS – 38ur/40 ur, realizacija je 100 % (38 v 3. steber),

-

Vrtnarski krožek – 25 ur/25 ur, realizacija je 100 % (25 za izpl),

-

Zabavna angleščina-33 ur/35 ur, realizacija je 94,3%( 33 ur v 3. steber)

-

Zdravošolci – 20 ur/20 ur, realizacija je 100 % (10 za izpl, 10 v 3. steber ),

-

Zgodovina – 40 ur/40 ur, realizacija je 100 % (40 za 3. steber).

-

mladinski pevski zbor – realiziranih je bilo 67/70 ur, realizacija je 97,1 %,

-

otroški pevski zbor (3. r) – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je 100 %,

-

otroški pevski zbor (4,5. r) – realiziranih je bilo 70/70 ur, realizacija je 100 %,

-

otroški pevski zbor (1. r) – realiziranih je bilo 35/35 ur, realizacija je 100 %,
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-

likovna ID ( 6.-9. R)- realiziranih je bilo 103/105 ur, realizacija je bila 98,3, %.

g) Realizacija ur- učenci tujci
- realiziranih je bilo 62ur/62ur, realizacija je bila 100 % (vključenih je bilo 5 učencev, 1
občasno).

1.3. REALIZACIJA DEL
Stavba na TZO
- v C/p traktu so se v celoti obnovile in tudi povečale popolnoma dotrajane sanitarije za dečke
in deklice;
- dodatno smo uredili atrij in v njem so se postavile dodatne štiri mize in klopi za
prehranjevanje, igranje oz. poučevanje 30 učencev, sedaj je prostora za 90 učencev;
- deloma se je uredil park šole – odstranjene so bile nevarne označbe in še tri drevesa, ki so bila
nevarna za vse obiskovalce parka. S pomočjo ga. Tine Kotnik in ga. Tanje Štajdohar se je
naredil popis vseh dreves, ki jih imamo v parku in tudi načrt zasaditve v prihodnje. Zasadila so
se 4 nova drevesa in postavila se je še ena zunanja učilnica;
- nabavila se je nova oprema v učilnici 4.C in delno zamenjal inventar v obeh drugih učilnicah
4. razredov;
- nabavila so se še tri nove učilnice (stoli in klopi enosedi)
- izvršil se je 2. in 3. del nabave računalniške opreme preko projekta SIO2020 (13 računalnikov,
2 prenosnika, 6 monitorjev, 4 projektorji in 13 tabličnih računalnikov);
- v „Našem placu“ se je nabavilo 7 sedalnih vreč;
- uredila se je glavna električna omara;
- v kuhinji TZO nabavljena nova prekucna ponev za kuhanje (150 l);
- v kuhinji TZO nabavljen novi štedilnik za diete;
- V traktu CP so se menjala še 4 vrata;
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- Za potrebe čiščenja se je nabavil nov sesalnik in pralni stroj;
- uredili sta se dve manjši pisarni za izvajanje dela novo zaposlenih učiteljev za potrebe
izvajanja pouka učencev Romov;
Stavba na Reški
- odpravljena je bila vsa škoda na šoli, ki jo je povzročilo julijsko neurje (streha, izolacija,
laminat v dveh učilnicah, vrata WC-ja in nekaj beljenja sten);
- na vseh stopniščih se je na novo uredil epoksi premaz in tako se je saniralo stopnice, ki so
počasi, a vztrajno propadale (trenutna izvedba je veliko bolj higienična, nedrsna, predvsem pa
lažja za čiščenje);
- v pritličju se je v celoti sanirala stena nasproti jedilnice (odstranitev ometa in novo polaganje
le tega);
- na šolskem dvorišču sta se naredili dve letni učilnici;
. v celoti so se prav tako kvalitetno uredile vse stene v jedilnici;
- končno se je v celoti izpraznil depo PMK iz vseh prostorov na šoli;
- na podstrešju sta se uredili 2 novi učilnici za učno pomoč;
- nabavili sta se dve novi učilnici (stoli in klopi enosedi);
- menjalo se je 15 starih radiatorjev;
- menjale so se luči v sedmih učilnicah;
- v kuhinji Reška je bila nabavljena nova hladilna omara;
- vsa stopnišča in vhodi v učilnice so se polakirali za lažje brisanje, čiščenje in nasploh
vzdrževanje;
- v celoti prebeljenih je bilo pet učilnic, vse pa na najbolj vitalnih delih;
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2. UČENCI
2.1 ŠTEVILO UČENCEV
RAZRED SKUPAJ

M

Ž

R

P

DSP

P-R

1.A

23

13

10

3

1

0

1

1.B

22

11

11

3

0

0

0

1.C

21

12

9

3

1

0

1

SKUPAJ

66

36

30

9

2

0

2

2.A

20

10

10

2

1

0

1

2.B

21

10

11

3

0

0

0

2.C

21

12

9

2

0

1

0

2.D

20

10

10

2

1

0

1

SKUPAJ

82

42

40

9

2

1

2

3.A

17

7

10

2

1

0

1

3.B

17

8

9

2

2

0

1

3.C

20

10

10

2

1

0

1

3.D

19

10

9

3

1

0

1

SKUPAJ

73

35

38

9

5

0

4

221

113

108

27

9

1

8

4.A

20

12

8

1

0

0

0

4.B

21

12

9

3

1

0

0

4.C

20

12

8

3

1

1

1

SKUPAJ

61

36

25

7

2

1

1

5.A

24

12

12

3

3

0

2

5.B

23

12

11

3

2

1

0

5.C

24

10

14

4

1

2

1

SKUPAJ

71

34

37

10

6

3

3

6.A

19

11

8

3

0

1

0

6.B

19

11

8

3

0

0

0

6.C

18

10

8

2

0

1

0

SKUPAJ

56

32

24

8

0

2

0

SKUPAJ
1. triletje
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SKUPAJ

188

102

86

25

8

6

4

7.A

20

10

10

3

2

1

2

7.B

21

11

10

3

2

2

0

7.C

22

9

13

2

4

0

0

SKUPAJ

63

30

33

8

8

3

2

8.A

26

15

11

0

0

3

0

8.B

25

14

11

3

0

3

0

SKUPAJ

51

29

22

3

0

6

0

9.A

24

10

14

0

0

1

0

9.B

22

10

12

0

1

2

0

SKUPAJ

46

20

26

0

1

3

0

160

79

81

11

9

12

2

569

294

275

63

26

19

14

2. triletje

SKUPAJ
3. triletje

SKUPNO
ŠTEVILO

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 559 učencev, na koncu 561.
Med šolskim letom sta dve učenki 1. r odložili šolanje, 2 učenki sta se vrnili nazaj v Bosno, ena
na Hrvaško, 3 učenci so se prešolali.

2.2 UČNI USPEH NA DAN 31.8. 2018
a) Razredna stopnja

RAZRED

UČNI USPEH V %

1.a

100

1.b

100

1.c

95

Povprečje vseh 1. razredov

98,3
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2.a

100

2.b

90,5

2.c

100

2.d

100

Povprečje vseh 2. razredov

97,6

3.a

94,1

3.b

76,4

3.c

95

3.d

89,5

Povprečje vseh 3.razredov

88,8

4.a

100

4.b

100

4.c

100

Povprečje vseh 4. razredov

100

5.a

91,3

5.b

91,3

5.c

70,3

Povprečje vseh 5. razredov

84,3

POVPREČNI UČNI USPEH
NA RAZREDNI STOPNJI

93,8

b) Predmetna stopnja
RAZRED

UČNI USPEH V %

6.a

100

6.b

84,2

6.c

88,9

Povprečje vseh 6. razredov

91

7.a

85

7.b

81

7.c

85

Povprečje vseh 7. razredov

83,7

8.a

88

8.b

87,5
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Povprečje vseh 8.razredov

87,8

9.a

95,8

9.b

100

Povprečje vseh 9. razredov

97,9

POVPREČNI UČNI USPEH
NA PREDMETNI STOPNJI

90,1

Skupna uspešnost na šoli je bila 92 %.

2.3 ŠTEVILO PONAVLJALCEV PO RAZREDIH
a) Razredna stopnja
1.c-1

SKUPAJ:1

2.b - 2

SKUPAJ:2

3.a -1, 3.b- 4 , 3.c-1, 3 d- 2

SKUPAJ:8

4.a-0, 4.b-0 4.c-0

SKUPAJ:0

5.a-2 ( 1 zaključi OŠ), 5.b-2, 5.c-7

SKUPAJ:11

SKUPAJ:22 (od tega 12 Romov)

b) Predmetna stopnja
6.b-3 6.c-2

SKUPAJ:5

7.a-3 , 7.b- 4( 2 zaključita OŠ), 7.c -3( 1 zaključi OŠ)

SKUPAJ:10

8.a-3( 1 zaključi OŠ), 8.b-3( 2 zaključita OŠ)

SKUPAJ:6

9.a-1, 9.b-0

SKUPAJ: 1

SKUPAJ: 22 (od tega 7 Romov)

Vseh ponavljavcev v šolskem letu 2018/2019 je bilo 44 od tega 19 Romov. 5 Romov je
zaključilo šolanje, ker so izpolnili OŠ obveznost.
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2.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA- tabele
a) 9.razred 2018/19
RAZRED

SLO

SLO (%)

MAT

MAT (%)

TJA

TJA (%)

9. A
9. B

25,5
27,1

46,4
49,3

21,2
25,15

42,4
50,3

24,95
30,75

49,9
61,3

SKUPNO
POVPREČJE

26,3

47,9

23,2

46,4

27,9

55,6

SLOVENSKO
POVPREČJE

26,5

48,29

25,47

50,94

27,8

55,58

MINIMALEN
REZULTAT

6

11

5

10

4

8

MAKSIMAL.
REZULTAT

46,2

84

47

94

47

94

b) 6. razred 2018/19 (vsi učenci)

RAZRED

SLO

SLO (%)

MAT

MAT (%)

TJA

TJA (%)

6. A

18,5

41,2

25,1

50,1

21,2

44,1

6. B

22,5

50

26,3

52,6

20,0

41,7

6. C

15,4

34,2

28,0

55,9

18,5

38,5

SKUPNO
POVPREČJE

18,8

41,8

26,4

52,9

19,9

41,4

SLOVENSKO
POVPREČJE

22,2

49,3

28,6

57,1

24,6

51,3

MINIMALEN
REZULTAT

2,3

5

2,0

4

0

0

MAKSIMAL.
REZULTAT

36,0

80

38,0

76

45

94
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c) 6. razred 2018/19 (brez 2 + 2 + 2 učencev)

RAZRED

SLO

SLO (%)

MAT

MAT (%)

TJA

TJA (%)

6. A

19,6

43,6

24,9

53,5

24,9

51,8

6. B

23,9

53,0

29,0

57,9

21,8

45,5

6. C

17,9

39,8

28,0

55,9

18,5

38,5

SKUPNO
POVPREČJE

20,5

45,5

27,9

55,8

21,7

45,3

SLOVENSKO
POVPREČJE

22,2

49,3

28,6

57,1

24,6

51,3

d) 3. razred 2018/19 (vsi učenci)

RAZRED

SLO

SLO (%)

MAT

MAT (%)

3. A

17,9

71,5

22,5

56,3

3. B

13,0

52

20,1

50,2

3. C

11,8

47

15,8

39,6

3. D

17,1

68,3

27,2

68,1

14,9

59,7

21,4

53,6

17,8

71,3

23,4

58,6

0,0

0

2,0

4

24,0

96

35,2

88

SKUPNO
POVPREČJE
SLOVENSKO
POVPREČJE
MINIMALEN
REZULTAT
MAKSIMAL.
REZULTAT
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e) 3. razred 2018/19 (brez 1 + 3 + 2 + 2 učencev)

RAZRED

SLO

SLO (%)

MAT

MAT (%)

3. A

18,5

74,0

26,1

65,2

3. B

15,2

60,9

23,6

59,1

3. C

13,2

52,7

17,9

44,7

3. D

19,2

76,9

28,7

71,7

16,5

66,1

24,1

60,2

17,8

71,3

23,4

58,6

SKUPNO
POVPREČJE
SLOVENSKO
POVPREČJE

f) primerjava generacije 2004 (rezultati generacije v 6.r in 9.r)

SLOVENŠČINA

RAZRED

ŠOLA
SLO(%)

SLO (%)

RAZLIKA

6. razred

47,6

53,6

6

9.razred

47,9

48,3

0,4

plus 5,6%

SPREMEMBA

SPREMEMBA

MATEMATIKA

RAZRED

ŠOLA
MAT(%)

MAT (%)

RAZLIKA

6. razred

50,8

55,8

5

9.razred

46,4

50,9

4,5

plus 0,5%
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ANGLEŠČINA

RAZRED

ŠOLA
TJA(%)

TJA (%)

RAZLIKA

6. razred

44,5

49,4

4,9

9.razred

55,6

55,58

-0,02

SPREMEMBA

plus 4,92%

g) Naloge aktivov ob analizi NPZ-ja v juniju. Navodilo ravnatelja:

ANALIZA NPZ 3. RAZREDA (vsak posamezen učitelj glede na svoj oddelek in pri
zadnjem vprašanju cel aktiv) – MAT in SLO
1. Kaj botruje slabemu/dobremu rezultatu na NPZ? Naštejte vzroke po vašem mnenju.
(vsak učitelj)
2. Kje smo najslabši in kje smo najboljši? (vsak učitelj)
3. Podroben pregled rezultatov učenca na NPZ napram zaključeni oceni v 6. razredu.
(naredite tabelo in pišite v enem stolpcu procent pri NPZ, v drugem stolpcu pa oceno ob
zaključku)
Obrazložitev in vzroki za take razlike?! (vsak učitelj)
4. Kaj boš spremenil pri delu drugo leto? Kje so rezerve in prostor za napredovanje? (vsak
učitelj)
5. Predlog celotnega aktiva kako rezultat v globalu izboljšati? (celoten aktiv)

ANALIZA NPZ 6. RAZREDA (vsak posamezen učitelj glede na svoj oddelek in pri
zadnjem vprašanju cel aktiv) – MAT, SLO in TJA
1. Kaj botruje slabšemu rezultatu na NPZ? Naštejte vzroke po vašem mnenju. (vsak
učitelj)
2. Na katerih področjih bo potrebno delati veliko več? (vsak učitelj)
3. Podroben pregled rezultatov učenca na NPZ napram zaključeni oceni v 6. razredu.
(naredite tabelo in pišite v enem stolpcu procent pri NPZ, v drugem stolpcu pa oceno ob
zaključku)
Obrazložitev in vzroki za take razlike in predvsem kako jih zmanjšati… (vsak učitelj)
4. Kaj boš spremenil pri delu drugo leto? Kje so rezerve in prostor za napredovanje? (vsak
učitelj)
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5. Predlog celotnega aktiva kako rezultat v globalu izboljšati in se približati povprečju?
(celoten aktiv)

Predlog: Aktiv MAT je tu naredil očiten napredek glede na pretekle rezultate in
priporočam zgled po njihovi metodi. Glede na to, da prihaja v 6. razred zelo »kap«
generacija, je nujno potrebno, da jih tiščimo od prvega dne naprej.

ANALIZA NPZ 9. RAZREDA (vsak posamezen učitelj glede na svoj oddelek in pri
zadnjem vprašanju cel aktiv) – MAT, SLO in TJA
1. Kaj botruje dobremu rezultatu na NPZ? Naštejte vzroke po vašem mnenju. (vsak
učitelj)
2. Na katerih področjih bi bilo potrebno delati še več? (vsak učitelj)
3. Je kaj za spremeniti pri delu drugo leto? Kje so še rezerve in prostor za napredovanje?
(vsak učitelj)
4. Pogled celotnega aktiva na rezultat v globalu in premislek kako tak rezultat zadržati?
(celoten aktiv)

Vsi zapisniki opravljenih aktivov in potem širših aktivov z ravnateljem, so zbrani pri meni in
bodo osnova za nadaljnje načrtovanje in delo vseh nas na šoli.
Tako kot večkrat povem delamo vsako leto napredek in premik, ki pa je omejen, če ni
približevanja z nasprotne strani, torej s strani učencev, ki NPZ-je ne jemljejo na »resen« način
in kot priložnost preverjanja svojega znanja. Prav zaradi tega vedno apel tudi staršem, da pri
promocijo pomena NPZ pomagajo po svojih močeh.
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2.5 DOSEŽKI NAŠIH UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Razredna stopnja:


BRALNA ZNAČKA: 242 učencev je osvojilo bralno značko.



ŠOLSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE – RAČUNANJE JE IGRA : V 3. razredu
je bilo podeljenih 12 priznanj in 8 zlatih priznanj.



ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (1. – 3. razred): 78 učencev je prijelo zlato priznanje.



SREČANJE

NAJBOLJŠIH

OSNOVNOŠOLSKIH

IN

SREDNJEŠOLSKIH

PESNIKOV TER OSNOVNOŠOLSKIH DEKLAMATORJEV - ŽUPANČIČEVA
FRULICA: sodelovalo je 6 učencev 4. razreda, med izbranimi deklamatorji sta bila 2
učenca.

Razredna in predmetna stopnja


MATEMČEK (2. – 9. razred): Učenci so osvojili 30 bronastih, 21 + 9 srebrnih in 1 zlato
priznanje. Zlato priznanje je osvojil Jernej Marolt iz 3. razreda.



MATEMATIČNO TEKMOVANJE – LOGIČNA POŠAST (2. – 9. razred):Učenci so
osvojili 31 bronastih priznanja in 29 + 6 srebrnih priznanj.



RAZVEDRILNA MATEMATIKA (2. – 9. razred): Učenci so osvojili 6 bronastih
priznanj.



MATEMATIČNO TEKMOVANJE, KENGURU – (1. – 9. razred): Učenci so osvojili
41 bronastih in 3 srebrna priznanja.



LOGIKA (4. – 9. razred): Učenci so osvojili 22 bronastih priznanj.

Predmetna stopnja:


BRALNA ZNAČKA: 66 učencev je osvojilo bralno značko.



ZLATI BRALEC: 18 učencev je dobilo priznanje » Zlati bralec », ker so 9 let sodelovali
v bralni znački.



SLOVENŠČINA – CANKARJEVO PRIZNANJE: Učenci so osvojili 6 bronastih in 3
srebrna Cankarjeva priznanja.
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FIZIKA – STEFANOVO PRIZNANJE: Učenci so osvojili 3 bronasta 1 srebrno
Stefanova priznanja.



KEMIJA – PREGLOVO PRIZNANJE: Učenci so osvojili 8 bronastih in 3 srebrna
priznanja.



GEOGRAFIJA: Učenci so osvojili 8 bronastih in 3 srebrna priznanja.



ZGODOVINA: Učenci so osvojili 12 bronastih priznanj in 3 srebrna priznanja.



ZNANJE O SLADKORNI BOLEZNI: Učenci so osvojili 10 bronastih, 2 srebrni
priznanji.



ANGLEŠČINA: Tekmovanje iz znanja angleščine 9. r.: Učenci so osvojili 5 bronastih
priznanj, 2 srebrni priznanji in 1 zlato priznanje.Zlato priznanje je osvojil Luka Južnič
iz 9. razreda.



ANGLEŠKO ČRKOVANJE (6. – 9. razred): dva učenca naše šole sta na tem med
šolskem tekmovanju zmagala, dva pa sta dosegla 2. mesto.



VESELA ŠOLA (4. – 9. razreda): 8 učencev je prejelo bronasto priznanje.



NAJ KUL IDEJA (PIK): Učenci so osvojili 1. in 3. mesto.



TEKMOVANJE IZ PRVE POMOČI: Učenci Kaja Modic, Ela Šalehar, Eneja
Špehar, Jernej Remic, Eneja Pirc in Hana Prebilič so osvojili 2. mesto na državnem
tekmovanju iz prve pomoči.

Športna tekmovanja


Nogomet, občinsko, ml. dečki, 3. mesto



Nogomet, medobčinsko, st. dečki, 3. mesto



Atletika, medobčinsko, dečki



Namizni tenis, medobčinsko, dečki – deklice



Odbojka, področno, deklice, 6. mesto



Odbojka, področno, dečki, 4. mesto



Badminton, medobčinsko, dečki – deklice



Rokomet, medobčinsko, dečki, 3.mesto
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Vrsta tekmovanja

Razred in število Število priznanj Število
učencev

na šolski ravni

priznanj

Število
na priznanj

občinski

na

ravni, regijski državni
Regijsko ekipno – šah

4. – 9.r (1.ekipa)

Regijsko posamično – 4. – 9.r (5 uč.)

ravni

ravni

/

1

/

/

3

/

18

/

/

/

5

/

/

2

/

/

/

/

šah
Šolsko posamično – šah

1. – 9.r (30 uč.)

Medobčinsko posamično 4. – 9.r (6 uč.)
– šah
Medobčinsko ekipno - 4. - 9.r (2.ekipi)
šah
Državno posamično – 8.r -9.r
šah

Letos je bilo na valeti za svoje rezultate pohvaljenih 21 učencev in učenk:


Tia Potisk in Nina Tabaković zlati bralki,



Kaja Modic (osvojitev 2. mesta na ekipnem državnem tekmovanju iz prve pomoči),



Amadej Kramar (doseganje večine odličnih ocen v šolskem letu, osvojitev srebrnega

priznanja iz matematike v teku šolanja),


Tine Tomašič((doseganje večine odličnih ocen v šolskem letu, osvojitev 2. in 3. mesta

na ekipnem šahovskem tekmovanju v letih šolanja),


Lara Žagar (doseganje večine odličnih ocen v šolskem letu, osvojitev naslova zlata

bralka),


Ela Šalehar (osvojitev 2. mesta na ekipnem državnem tekmovanju iz prve pomoči,

osvojitev srebrnega priznanja iz vesele šole, osvojitev naslova zlata bralka),


Teja Glušac, Katarina Čarna Hribar, Gašper Žagar , Petra Škaron, Alja Trebižan,
Aleš Miljuš (doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev naslova zlati
bralec),



Ajda Imenšek(doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev dveh srebrnih
priznanj iz sladkorne bolezni, osvojitev naslova zlata bralka),



Demej Jarni(doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev dveh srebrnih
priznanj - zgodovina in geografija, osvojitev naslova zlati bralec),
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Zara Šubic(doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev dveh srebrnih
priznanj v letih šolanja( zgodovina, slovenščina),osvojitev naslova zlata bralka),



Klara Štefanič (doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev petih srebrnih

priznanj v teku šolanja -Vegovo priznanje, Cankarjevo priznanje, sladkorna bolezen,
angleščina, zgodovina, osvojitev naslova zlata bralka ),
Kristal OŠ Zbora odposlancev so prejeli.
 Anej Oman( doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev zlatega priznanja
v letih šolanja( matemček),osvojitev štirih srebrnih priznanj v letih šolanja( 3 x Vegovo
priznanje, 1x matemček),osvojitev priznanja Diamantni kenguru, osvojitev naslova zlati
bralec, doseg 90% in več iz znanja pri dveh predmetih na NPZ- ju),
 Luka Južnič (doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev dveh zlatih
priznanj iz angleščine, osvojitev dveh srebrnih priznanj (angleščina in geografija),
osvojitev naslova zlati bralec),
 Eneja Špehar (doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev 2. mesta na
ekipnem državnem tekmovanju iz prve pomoči, opravljene vse domače naloge v šolskem
letu, osvojitev naslova zlata bralka),
 Jernej Remic (doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja, osvojitev dveh zlatih
priznanj (Preglovo priznanje in matemček), osvojitev 2. mesta na ekipnem državnem
tekmovanju iz prve pomoči, osvojitev devetih srebrnih priznanj (2x matemček, 3 x
Vegovo priznanje, 2x Stefanovo priznanje, vesela šola, razvedrilna matematika),
osvojitev naslova zlati bralec).
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2.6 PROJEKTI NA ŠOLI

Aktiv 1. R

Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev

Bralnice pod

( član iz aktiva)

 Spodbujanje

1.c - 20

slamnikom
Zobni alarm

Vodja projekta

branja.
 Preventiva ustne

Učenci 1. razreda 63

higiene.

T. Stopar
N. Ivančič
T. Stopar
M. Kosten
A. Stijepič
P. Kernič

Zdrava šola

Učenci 1. razreda -

 Skrb za zdravje.

Vse članice aktiva



Popoldanska

V. Pavuna

srečanja staršev,

M. Kosten

učencev in

A. Stijepič

učiteljev.

P. Kernič

63
Družimo se

1.a - 22
1.b - 21

Leo, Leo

 Razvijanje bralne

1.a - 22
1.b – 21

spretnosti in

1.c - 20

motivacije za

Vse članice aktiva

branje.
Beremo z mačkom

1.c - 20

Murijem

 Spodbujanje

T. Stopar

branja v

N. Ivančič

domačem okolju.
S smetkom po smeti

1.c - 20

 Vzpodbujati

T. Stopar

otrokova

N. Ivančič

pozitivna čustva
do okolja in
narave ,
vključevanje
staršev.
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Podjetništvo

1.c – 20

 Medgeneracijsko

T. Stopar

sodelovanje s

N. Ivančič

SŠGK.
Odgovorno s hrano

1.c – 20

 Medgeneracijsko

T. Stopar

sodelovanje s

N. Ivančič

SŠGK.
Minutke za branje

 Razvijanje bralne

1.a – 22

spretnosti in

V. Pavuna
A. Stijepić

motivacija za
vsakodnevno
glasno branje.
Drobtinica

 Akcije v

1., 2., 3. razred

A. Stijepić

sodelovanju z
rdečim križem.

Aktiv 2. R
Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev

Vodja projekta
( član iz aktiva)

BRALNA

2. A, 2. B., 2. C, 2.

Spodbujanje

Evelin Malnar,

TORBICA

D

družinskega branja

Marija Margita
Marinč, Katja
Gole Pucelj, Nina
Zver

ANJINE

2. A, 2. B., 2. C, 2.

Spodbujanje

Evelin Malnar,

PRAVLJICE

D

branja, seznanjanje Marija Margita
z deli slovenske

Marinč, Katja

pisateljice …

Gole Pucelj, Nina
Zver

VSAK DAN

2. A, 2. B., 2. C, 2.

Spodbujanje

Evelin Malnar,

BEREM IN

D

vsakodnevnega

Marija Margita

glasnega branja

Marinč, Katja

BARVAM

Gole Pucelj, Nina
Zver
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BRANJE Z

2. A, 2. B., 2. C, 2.

NADALJEVANJEM D

Spodbujanje

Evelin Malnar,

branja

Marija Margita
Marinč, Katja
Gole Pucelj, Nina
Zver

RAZSTAVA KNJIG

2., 3. RAZRED

ZA UČENCE

Spodbujanje

Evelin Malnar

branja, seznanjanje
otrok s kakovostno
literaturo,
slovensko in tujo

ZDRAVA ŠOLA

2. A, 2. B, 2. C

Skrb za zdravje

Evelin Malnar,
Marija Margita
Marinč, Katja
Gole Pucelj

RADOVEDNI

2. D

Vpliv živali n na

Nina Zver

počutje otrok v

SMRČEK

razredu
PLESNE URICE

2., 3. RAZRED

Spodbujanje plesa

Nina Zver

FILMSKI VLAK

ID ANIMACIJA

Filmska vzgoja pri

Nina Zver

pouku
FORMATIVNO

2. A, 2. D

Glas učenca

SPREMLJANJE
PRVA POMOČ ZA

Nina Zver, Evelin
Malnar

2. C

OTROKE

Oživljanje,

Katja Gole Pucelj

opekline, rane

Aktiv 3. R
Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev
Bralna torbica

3. razredi –73

Berem in barvam

učencev

Bralna značka

3. razredi – 58

Vodja projekta
( član iz aktiva)

Bralna pismenost

Učiteljice aktiva 3.
razreda

Branje knjig

učencev

Učiteljice aktiva 3.
razreda
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Formativno

3. b – 17 otrok

Drugačen način

Nataša Bjelajac

poučevanja

spremljanje
Natečaj Moja rodna

3. razredi – 73

Vzgajati

Učiteljice aktiva 3.

domovina

učencev

domoljubje

razreda

Zdravstvena vzgoja

3. razredi – 73

Skrb za zdravje

Učiteljice aktiva 3.

- II steber

učencev

Projekt –

Učenci dodatnega

Poglabljanje

Učiteljice aktiva 3.

Računanje je igra

pouka

matematičnega

razreda

razreda

znanja
Gledališka

3. razredi -

Nastop na

Maruša Mlekuž

karavana

11učencev

gledališki karavani

Jožica Sevšek

Zobni alarm

3.b in 3.c – 37

Skrb za zdrave

Nataša Bjelajac

učencev

zobe

Maruša Mlekuž

3. razredi –73

Vseživljenjsko

Učiteljice aktiva 3.

učencev

učenje

razreda

Razred in število

Cilj projekta

Vodja projekta

Semena sprememb

Aktiv 4. R

Naslov projekta

učencev
Drobtinica (RK)

1. – 9. r.

( član iz aktiva)
Omogočiti socialno

Renata Miketič

šibkejšim učencem
plačilo ŠVN
Zaigraj z nami

1. – 9. r.

Donacija za aktivne

Renata Miketič

počitnice socialno

(RK)

šibkejšim otrokom
Moj domači kraj

4. A

Raziskovanje

Urška Rupnik

domačega kraja po
FS
Obarvajmo otroštvo

4. C

Obuditi prve korake
življenja

z roza in modro
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Staša Kobler

Aktiv 5. R
Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev

Policist Leon

Vodja projekta
( član iz aktiva)

5.a, 5.b, 5.c – 70

Seznaniti učence o

Anda Jambrovič

učencev

nevarnostih, s

Jasna N. Žagar

katerimi se lahko

Alenka Vilicer

srečajo v
vsakdanjem
življenju, in jih
poučiti o primernem
samozaščitnem
oziroma
preventivnem
ravnanju ter
spoštovanju pravil
na različnih
področjih.
Semena sprememb

5.a, 5.b, 5.c – 70

Razvoj osebnih

Anda Jambrovič

učencev

kompetenc otrok za

Jasna N. Žagar

aktivno

Alenka Vilicer

državljanstvo.
Razvijanje
odgovornosti do
sebe, drugih in
družbe, v kateri
živimo.
Spodbujanje
samoiniciativnosti
in proaktivnosti.
Zobni alarm

5.a, 5.b, 5.c – 70

Izboljšati raven

Anda Jambrovič

učencev

ustnega zdravja pri

Jasna N. Žagar

učencih.

Alenka Vilicer
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Aktiv OPB
Projekta v OPB: Bralna urica in Skrb za zdravje.
Projekt BRIDGE (FS GLAS UČENCA) – Tanja Lavrič.
Projekt BOTRSTVO – Peter Gradišar.

Izvedene so bile naslednje dejavnosti:
-

ogled treh animiranih filmov v KCK

-

ogled ZOO (4., 5. r. OPB)

-

ogled predstave v LGL (1. – 3. R. OPB)

Slovenistični aktiv

Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev
Noč branja

Vodja projekta
(član iz aktiva)

6., 7., 8., 9. razred

Spomin na

Jadranka Zekić in

28 učencev

Valentina Vodnika

Maja Gole Premrl

Cilj projekta

Vodja projekta

Družboslovno – umetnostni aktiv

Naslov projekta

Razred in število
učencev

RTM Kočevska

6.˗9. razred

( član iz aktiva)
Spoznavanje

Tatjana Gornik,

različnih kultur,

Mateja Malnar

narodnosti in
zgodovine na
Kočevskem
Eko šola

6.˗9. razred

Vzgoja za okoljsko
odgovornost in za
zdrav način
življenja v zdravem
okolju, učinkovita
raba naravnih virov.
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Tatjana Gornik

Moja domovina

6.˗9. razred

Raziskovanje

Mateja Junc

pomen grba in
zastave, praznika in
zgodovine občine.

Jezikoslovni aktiv - TJA

Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev

Vodja projekta
( član iz aktiva)

Funny school year

1.-3. razred

Mednarodni projekt

Teja Čop

FS

vsi razredi

Vpeljevanje FS

Nikolina Pleše

orodij v poučevanje

Naravoslovni aktiv

Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev
Šolska shema

Vodja projekta
( član iz aktiva)

1.-9. razred, vsi

Povečanje uživanja

učenci

sadja in zelenjave

Andrejka Topić

lokalne pridelave.
Tradicionalni

1.-9. razred, vsi

Ponudba živil

slovenski zajtrk

učenci

kočevskih

Andrejka Topić

pridelovalcev.
Zdrava šola

1.-9. razred, vsi

Osveščanje učencev

učenci

o zdravem načinu

Andrejka Topić

življenja na vseh
področjih
BRIDGE – Glas

6.-9. razred, vsi

Izvajanje FS korakov Magda Gornik

učenca

učenci

v pouk…

EKO šola

1.-9. razred, vsi

Pridobitev ekolistine

učenci

Matematično – tehnični aktiv
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Neža Sedej

Naslov projekta

Razred in število

Cilj projekta

učencev

Vodja projekta
( član iz aktiva)

BRIDGE (FS – glas

6.a – 19

Razvijanje različnih

učenca)

6.b – 19

modelov

6.c - 18

partnerskega

Tanja Lavrič

sodelovanja učitelja
z učenci.
BRIDGE (FS – glas

6. razredi

Vpeljevanje FS v

učenca)

7. a

pouk

Razred in število

Cilj projekta

Barbara Škulj

Svetovalna služba
Naslov projekta

učencev
Formativno

Vodja projekta
( član iz aktiva)

Novi načini

4.-9. razreda

Nikolina Pleše

poučevanja s FS

spremljanje

orodji

2.7 PREHRANA UČENCEV
557 učencev je malicalo v šoli in od tega jih je 388 koristilo subvencijo. 354 učencev je imelo
kosilo, od tega 214 subvencionirano. Za učence PB smo organizirali tudi popoldansko
malico. Vodja šolske prehrane je bila Andrejka Topić. Ministrstvo za šolstvo je plačevalo 1,67
DM kuharice, Občina Kočevje pa 2,75 DM kuharice, iz sredstev kosil smo plačevali 2,83 DM
kuharic.
Komisija za šolsko prehrano je bila v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani oblikovana
na pedagoški konferenci in 3. svetu staršev v šolskem letu 2013/2014. Člani so: Jožica
Sevšek, Meta Rupar, Andreja Topič in Sonja Hribar. Vodja komisije je bila Andreja Topić. V
lanskem šolskem letu so imeli dva sestanka. Obravnavali so:
-

predloge in mnenja za izboljšanje šolske prehrane,

-

izvedba ankete o šolski prehrani in analiza le te,

-

poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in analiza le tega,

- uspešno izvajane sadnega obroka po 3. šolski uri .
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Bili smo vključeni v projekt Shema šolskega sadja. V sredo po 3. šolski uri so imeli učenci na
razpolago različno sezonsko sadje in zelenjavo.
Obeležili smo dan slovenske hrane- Tradicionalni slovenski zajtrk.

2.8 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda smo organizirali sistematični zdravstveni pregled. Zdravstveni
pregled je opravila dr. Lidija Odorčić . Učenci teh razredov so pri dr. Slavici Mladenovič
opravili tudi pregled zob.
Učenci vseh razredov so imeli izobraževanje vzgoja za zdravje. Izobraževanje je potekalo 2
šolski uri , vsebine pa so bile naslednje:
1.r – zdrave navade, 2. r – osebna higiena, 3. r - zdrav način življenja, 4. r - preprečevanje
poškodb, 5. r-zasvojenost, 6. r - odraščanje, 7. r – pozitivna samopodoba in stres, 8. r –
medosebni odnosi, 9. r – vzgoja za zdravo spolnost.

3. REALIZACIJA PROGRAMA DELA STROKOVNIH
DELAVCEV
3.1 PEDAGOŠKE KONFERENCE
Učiteljski zbor se je sestal na 14 pedagoških konferencah (4 pedagoške konference so bile
skupne za vse učitelje). Za učiteljice

PB smo organizirali dopoldanske konference. Z

učiteljicami 1. triade smo imeli redne mesečne sestanke sestanke( 2 x mesečno).

3.2 DELO STROKOVNIH DELAVCEV
Pomočnica ravnatelja
Imela je:
-

imela 11 ur pouka,

-

v okviru pouka pripravljala učence na tekmovanja,
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-

dnevno

skrbela za nadomeščanja odsotnih strokovnih delavcev in za obveščanje

učencev, ter koordinirala

in sodelovala pri organizaciji dni dejavnosti in šol v

naravi,valete…
-

pripravila obračune šol v naravi,

-

zbirala podatke in oblikovala organizacijsko poročilo za MŠŠ,

-

zbirala in pregledala letne priprave,

-

pomagala razrednikom pri organizaciji roditeljskih sestankov,

-

razporedila učitelje za UPR,

-

urejala in pregledovala dokumentacijo skozi celotno šolsko leto,

-

organizirala izvedbo NPZ-ja,

-

mesečno pregledovala doprinos ur učiteljev in drugih delavcev,

-

skrbela za potek popravnih izpitov,

-

sproti vodila in pisala šolsko kroniko,

-

pripravila publikacijo za vse starše prvošolčkov in sodelovala na 1. srečanju s starši
bodočih prvošolčkov,

-

izvedla ankete o izbirnih predmetih za učence 6., 7. in 8. razreda ter ankete o izbiri
nivojev za učence 7. in 8. razreda,

-

izvedla ankete o neobveznih izbirnih predmetih za učence 1.,3., 4. in 5. razreda,

-

pripravila vprašalnike o vključitvi učencev 1., 2., 3., 4. in 5. razreda v podaljšano
bivanje ter učencev 1.,2 in 3. razreda v jutranje varstvo,

-

pripravila oddelke PB in JUV,

-

sodelovala pri izvedbi inventure,

-

sodelovala z zunanjimi institucijami,

-

po potrebi nadomeščala strokovne delavce,

-

sodelovala z ravnateljem pri pripravi sestankov, konferenc, predmetnika….,

-

sodelovala na sestankih, konferencah, …

-

obiskala izobraževanja v org. šole in druga,

-

nadomeščala ravnatelja v primeru odsotnosti.
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Svetovalna delavka – pedagoginja
Delo:


skozi vse leto izvajala poklicno svetovanje

Nižje poklicno izobraževanje
Za vpis na nižje poklicno izobraževanje (NPI) so oddali pet prijav – iz 7. razreda tri in 8.
razreda dve. Vseh pet prijav so oddali v Kočevje. Z gotovostjo se bodo vpisali v NPI trije
učenci.
Vseh učencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v NPI je bilo letos kar 11. Z vsemi temi učenci
je imela temeljite razgovore, saj je iz številk razbrati, da se je večina odločila nadaljevati
šolanje na naši šoli.
Ravno tako se je dobila z vsemi starši, po potrebi tudi večkrat, jim predstavila možnosti
nadaljnjega izobraževanja, izpolnjevanje prijav, zbiranje izjav.

Osmi razred
- Priprava učnih listov za individualno delo: dejavniki poklicnega izbora, učinkovito učenje,
osebnostne lastnosti in sposobnosti.
- Uvodne informacije o možnostih štipendiranja.
- Napotki za samostojno delo pri RU - pridobivanje spletnih informacij s poudarkom na
poklicnih šolah.
- Organiziranje predstavitve poklica policist – 9. 1. 2019.
- Organiziranje TD: Dan odprtih vrat kočevskih podjetij (KCK, Amles, Kovan, Hipos,
Tržnica, TK Jezero, Hostel, Kočevski les, Podjetniški inkubator Kočevje) – 3. 4. 2019.

Deveti razred
- Roditeljski sestanek za starše – 4. 12. 2018.
- Pripravila povzetek rokovnika, razdelila učencem in razrednikom.
- Pridobila soglasja staršev za izpolnjevanje elektronskega vprašalnika o poklicni poti,
skupinsko izpolnjevanje le-tega ter individualno z zamudniki.
- Individualni razgovori z učenci - od novembra 2018 do maja 2019 ter po potrebi
individualni razgovori s starši učencev z odločbami in vsemi tistimi, ki so bili še negotovi,
glede vpisa, imeli slabe ocene, kjer se je pričakovalo omejitve vpisa ipd.
- Predstavitev Razpisa za vpis v SŠ za šolsko leto 2019 / 20 – od sredine januarja do sredine
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februarja 2019.
- Posredovanje obrazcev za učence, ki bodo preverjali posebne sposobnosti.
- Izpolnjevanje prijav za vpis v začetni letnik srednje šole, zbiranje zdravniških potrdil in
drugih dokazil ter oddaja srednjim šolam – do 2. aprila 2019.
- Informiranje učencev o številčnem stanju prijav, o prenosih prijav, o stanju prijav po
prenosih in o omejitvi vpisa.
- Informiranje učencev o štipendijah.
- Informiranje učencev o dnevih odprtih vrat na srednjih šolah in v dijaških domovih.
- Elektronsko vnašanje, kontrola ocen 7., 8. in 9. razreda ter pošiljanje ocen in rezultatov
NPZ-jev, kontrola in dopolnjevanje osebnih podatkov – za namene vpisa v srednjo šolo.
- Organiziranje TD: Predstavitev Gim. in SŠ Kočevje – 24. 10. 2018.
- Organiziranje predstavitve poklica policist – 9. 1. 2019.
- Postani srednješolec za en dan – 5. in 7. 2. 2019


izvedla vpis v prvi razred

- Dogovor s svetovalnimi delavkami iz občine o terminu vpisa, pregled in priprava seznamov
učencev ter posredovanje vabil staršem.
- Priprava dokumentacije in obrazcev.
- Vpis je potekal v torek, 12. februarja in v sredo, 13. februarja 2019.
- Sodelovanje s šolami iz občine pri vlogah za spremembo šole (drug šolski okoliši) in s
šolami izven občine v primerih preseljenih učencev ter pridobivanje dokazil od teh šol o
vpisu preseljenih učencev.
- Pošiljanje vpisnih listov na šole izven občine in pošiljanje sklepov o menjavi šolskega
okoliša.
- Večkratno ponovno vabljenje staršev, ki še niso vpisali svojega otroka takrat, ko je bil vpis.
- Sodelovanje s CSD v primeru romskih staršev, ki niso prišli vpisat otrok v šolo.
- Sodelovanje s prijavno / odjavno službo in s CSD za primer enega otroka, ki ga starši niso
vpisali.
- Sklic strokovne komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, vodenje
Komisije (15. 5. 2019), zapisnik, pripravila sklepe in napisala odločbe ter posredovanje
le-teh staršem.
- Sestava oddelkov – maj 2019.

Povzetek:
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Iz našega šolskega okoliša je bilo na prvotnem seznamu, ki ga dobimo od Ministrstva, 61
otrok, s tem da je bilo potrebno vpisati še tri učence, ki so imeli lansko leto odložitev šolanja
in dva, ki sta imela prekinitev šolanja, torej skupaj 66 učencev.
Komisija: Štiri vloge za odložitev šolanja, za vse štiri otroke odobrena odložitev. Žal se
dogaja, da nekateri starši zelo spreminjajo svoje stališče glede zrelosti otrok in odnos do
všolanja otroka. Tako so se za enega otroka premislili in se odločili za umik vloge, po drugi
strani pa smo prejeli na šolo novo vlogo za odlog šolanja šele dva dni pred zasedanjem
Komisije, kar je za seboj potegnilo veliko organizacijskega dela.
Prešolanje: Za eno učenko vodila postopek prešolanja, a so starši na komisiji zavrnili to
možnost.
Spremembe šolskih okolišev in izven občine - prišli: 5 iz OŠ Ob Rinži, 2 iz Stare Cerkve, 1 iz
BiH.
Spremembe šolskih okolišev in izven občine – odšli: 5 na OŠ Ob Rinži, 4 izven občine (3 v
Ribnico, 1 v Ljubljano).
Ostalo: se ne vpišejo – tujina, otroci tudi na seznamih sosednjih šol, vpis v CUDV Draga.
Trenutno je v prvi razred vpisanih 56 učencev, skupaj z enim učencem ponavljalcem jih bo
torej 57. Imamo 3 oddelke, v dveh bosta vzgojiteljici za poln delovni čas. Letos prvič imamo
vpisanega tudi otroka, ki se bo šolal na domu.


koordinirala delo, ki se je nanašalo na učence z odločbami o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (dsp)

Skozi vse leto
- Koordiniranje timskih sestankov za pripravo IP-ja in pisanje / izdelava le-teh, ravno tako
med šol. letom in za evalvacije ob koncu leta.
- Sodelovanje z razredniki glede Poročil o otroku in aktivno oblikovanje le-teh ter
posredovanje Zavodu za šolstvo.
- Vabila starše v primerih, ko je šola pobudnik za začetek postopka usmerjanja in pomoč pri
pisanju Zahtevkov.
- Sestanki s starši, ki so za svoje otroke sami vlagali zahtevke za začetek usmerjanja.
- Vabila starše učencev 9. razreda, razložila postopke usmerjanja za pridobitev novih odločb
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za srednjo šolo, pomoč pri pisanju Zahtevkov. Pridobitev soglasja, da se na prijavnici za
vpis v srednjo šolo napiše, da gre za otroka s posebnimi potrebami.
- Sklicevala timske sestanke za učence v 6. in 9. razreda za prilagoditve pri NPZ in vabila
starše, da podajo svoje prilagoditve in mnenje / soglasje k prilagoditvam.
- Kot koordinatorica je bila v stalnih stikih tako s starši, razredniki in izvajalci učne pomoči,
kot tudi z učenci, s predsednico senata komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
iz Kočevja in z različnimi predsedniki senatov iz Ljubljane ter s kliničnim psihologom
Igorjem Levstikom.
- Sodelovala z OŠ Ljubo Šercer glede zagotavljanja št. ur specialnih pedagoginj.
- Za več učencev so na novo uvedli prilagoditve izvajanje pouka in jih upoštevali tako kot v
primerih tistih otrok z odločbo.
- Strokovne skupine – posredovanje sklepov ravnatelja.
- Posredovanje učenčevih terminov za pisno in ustno ocenjevanje razrednikom.
- Pregled realizacije za učence z odločbami.
- Na novo je šlo na usmerjanje 16 otrok, od tega 2 z mnenjem strokovnega tima za
prešolanje. Od 16-ih otrok so bili na pobudo šole tudi 4 učenci Romi.
- Med šolskim letom je bilo 13 sprememb – odločbe na novo, spremenjene odločbe,
spremembe izvajalcev.
- Trenutno vodenih otrok (z odločbami ali čakajo na odločbo) je 34.


sodelovala pri nacionalnem preverjanju znanja

November 2018, maj 2019
- Sklicala timske sestanke z učitelji, da so določili prilagoditve za NPZ za učence z DSP.
- Vabila starše in se posvetovala, upoštevajoč njihove mnenje in pridobila soglasja za
prilagoditve za pisanje NPZ za učence z DSP.
- Kontrola in dopolnjevanje osebnih podatkov o učencih in vnašanje ocen za učence tujce.
- Posvetovanje in sodelovanje z RIC-em za učence z DSP, kjer so bile prilagoditve izven
nabora možnih.


sodelovala pri socialnih akcijah

Januar in februar 2019
Šola v naravi za 5. razred
- Pripravila je obvestila za starše – januar 2019.
- Zbirala je vloge za subvencionirano plačilo šole v naravi za peti razred, saj dobimo denar s
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strani Ministrstva.
- Do konca marca je zbrala potrebna dokazila. Naredila je izbor učencev glede na višino
otroškega dodatka in razvrstila prejemnike v osem kategorij.
- Napisala odločbe in prek pošte obvestila starše.
- Oddanih je bilo kar 52 vlog, subvencijo so dobili vsi, nihče ni bil zavrnjen, najvišjo jih dobi
15 učencev.


delala z učenci z učnimi težavami

Skozi vse leto
Delo se je v večini primerov nanašalo na otroke razredne stopnje. Šlo je tako za vzgojne,
čustvene kot za učne težave, v pretežni meri pa vendarle za slednje. Poleg tega so bili zelo
pogosti primeri obravnave otrok in dela s starši zaradi prevelikega izostajanja od pouka.
Soglasja za individualno vodenje sem pridobila za 17 otrok. Bila je v stikih z učiteljicami,
starši in strokovnjaki zunanjih inštitucij (zlasti klinični psiholog iz ZD, Pedopsihiatrična
klinika). Za večino se je šlo v postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, v treh
primerih tudi v prešolanje na OŠPP.
V primeru, da so prišli do mene starejši učenci, je reševala trenutne težave, vendar ni sledilo
pridobivanje soglasij staršev za redno individualno vodenje, bila pa je v stiku z razredniki in
učitelji.
Tako kot drugod, je tudi na naši šoli v zadnjih letih velik porast otrok z učnimi težavami,
dasiravno bi valjalo iskati vzroke za težave tudi v premajhni samostojnosti otrok in v
prevelikih pričakovanjih staršev do svojih otrok.
V splošnem se kaže, da imamo dve skrajnosti – ali se dela preveč ali pa se niti ne spremlja
otrokovega napredka.
Kadar se dela preveč, se hitro hitro zapade v 'delo namesto otroka' in se ga tako prikrajša za
učenje lastnih strategij pri doseganju znanja, prikrajša se ga celo za soočanje z neuspehom in
seveda tudi z uspehom, ki pa, če ni njegovo delo, seveda, izzveni.


vodila bralne vaje

Od 26. novembra do 18. decembra 2018
Dvotedenske bralne je imela za učence 2. razreda. Od vseh (razen enega) predlaganih učencev
je pridobila soglasja. K bralnim vajam je bilo vključenih 14 učencev.
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Bralne vaje ji služijo kot presejalno spoznavanje otrok na področju bralno-napisovalnih težav.
Tako so tudi letos podali predlog za usmerjanje kar za štiri učence 2. razreda.
Ponavlja se težava, da v večini primerov izostane domače delo ali vsaj spremljanje le-tega.
Po bralnih vajah dobim dober vpogled čez celotno generacijo, na usmerjanje je šel tudi otrok,
ki sicer nima imel bralno-napisovalnih težav, a se hitro razbere tudi druge primanjkljaje tako
na socialno – čustvenem nivoju, kot pri zaznavi pomanjkanja pozornosti in koncentracije.



izvajala dodatno strokovno – individualno delo z učenci z odločbo o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (odločba)

V letošnjem šolskem letu je imela 5 ur za delo z učenci z odločbami o usmerjanju - za
premagovanje ovir in primanjkljajev.
Dodatno strokovno pomoč je imela za pet učence, torej vsakega otroka enkrat tedensko.
Obiskovali so 2., 5. 7. in 9. razred.
- Šlo je za učence, ki so vodeni, poleg primanjkljajev na posameznih področjih učenca, kot
dolgotrajno bolni učenci.


sodelovala s starši in urejala dokumentacijo

- Za učence je napisala program dela in poročila ob koncu vsakega redovalnega obdobja, ter
priporočila za delo v naslednjem šol. letu.
- S starši in razredničarkami je bila v rednih stikih.


delala v podaljšanem bivanju

V oddelku podaljšanega bivanje sem imela 2 uri, ob ponedeljkih. Delala v t.i. mešani skupini
(OPB 9), ki je bila namenjena učencem 2. in 3. razreda.


sodelovala izven šole

- Center za socialno delo Kočevje
- OŠ Ljubo Šercer Kočevje
- OŠ Ob Rinži
- OŠ Stara Cerkev
- Urad za delo Kočevje
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- ZD Kočevje
- Ordinacija Odorčič
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana (odločbe o usmeritvi)
- Ambulanta za izvenbolnišnično psihiatrijo (odločbe o usmeritvi)
- Ambulanta za avtizem, Ljubljana
- Rdeč križ Kočevje (letovanje otrok)
- Zavod RS za šolstvo (postopki o usmeritvi)
- Republiški izpitni center
- Gimnazija in srednja šola Kočevje
- Policija Kočevje

Svetovalni delavec – psiholog
Opravljal je:
V okviru šolskega svetovalnega dela je bilo načrtovanih 22 ur tedensko, kar v celem šolskem
letu 2018/2019 pomeni 830 ur. Toliko ur je bilo tudi opravljenih, kar pomeni, da je bila
realizacija 100 %.

Delo je obsegalo naslednja področja:


INDIVIDUALNA UČNA POMOČ (celo leto)

V letošnjem šolskem letu je imel 9 ur individualne učne pomoči (7 ur po sistemizaciji + 2 uri
po realizaciji).
SISTEMIZACIJA: 7 ur
REALIZACIJA: 2 uri
Vse ure so bile zmes svetovanja, premagovanja in odprave različnih primanjkljajev in
utrjevanja oz. boljšega razumevanja snovi. V okviru učne snovi je bila vsaka ura načrtovana
skupaj z učitelji, tako da je dan prej učiteljem napisal mail, kjer so se potem dogovorili, kaj je
za določenega učenca najbolj smiselno delo v naslednjem dnevu. K temu je vedno dodal še del
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ure, ki je bil namenjen premagovanju različnih primanjkljajev, vedenjski (čustveni)
modifikaciji ipd.
Sodelovanje s starši in dokumentacija
Za omenjene učence je naredil program dela in poročila ob koncu redovalnih obdobij
(polletno in končno) ter tudi priporočila za delo v naslednjem šolskem letu. Za učence, ki so na
novo pridobili odločbo ali pa je bila le-ta v preverjanju, pa je opravil tudi svetovalne ure.
S starši je sodeloval predvsem na timskih sestankih, z nekaterimi pa tudi osebno, preko
telefona in elektronske pošte.
DELO Z UČENCI Z VZGOJNIMI, UČNIMI IN ČUSTVENIMI TEŽAVAMI (celo leto)
Obsegalo je:
-

Sodelovanje z razredniki in ostalimi učitelji – svetovanje in razgovori, predlogi za delo z
določenimi učenci, predlogi pri vzgojnih ukrepih, pošiljanje vabil neodzivnim staršem …

-

Neposredno delo z učenci – razgovori, motiviranje, pomen ustreznih učnih in delovnih
navad, navodila za domače delo in učenje, navodila za ustrezno reagiranje v določenih
situacijah, predlogi za sproščanje, svetovanje pri postavljanju ciljev, pomen relacije pravice
– dolžnosti, možnost »Time-outa«, mediacija pri reševanju nastalih sporov, pri učencih
Romih tudi pomen rednega prihajanja v šolo…

-

Sodelovanje s starši – svetovanje staršem pri vzgojnem ravnanju, predvsem pri postavljanju
mej otroku, svetovanje glede učne pomoči, načina domačega dela za šolo in organiziranosti,
svetovanje pri vedenjski modifikaciji, pomoč pri različnih vprašanjih, vzpostavitev domačih
opravil ipd.

-

Sodelovanje s CSD Kočevje, PP Kočevje, kliničnim psihologom Igorjem Levstikom in
Inšpektoratom za šolstvo in šport.

Največ časa v šolskem letu 2018/2019 je bilo posvečenega neposrednemu delu z učenci.
Občasno vodenih je bilo kar preko 30 učencev. Večina teh učencev je bila obravnavana zaradi
vedenjskih težav (oz. čustvenih motenj, ki so se kazale v vedenju), katere so skupaj in sproti
reševali. O večini pogovorov je obvestil tudi starše, ki so potem večinoma prišli tudi na pogovor
ali pa so zadevo reševali preko telefona. To so bili torej pogovori takoj po neki situaciji v šoli
ali doma in večinoma so jih rešili v kratkem času. Pri prvem oz. pomembnejšem pogovoru je
44

vedno naredil tudi zapisnik. Učenci, pri katerih je šlo za več srečanj oz. večje težave, so
navedeni spodaj.
Tudi letos je bilo veliko časa namenjenega preventivi, v smislu dela z učenci na njihovi
samozavesti, socialni vključenosti, strategijah reševanja problemov ipd. V tem kontekstu je
velikokrat govoril kar s celotnim razredom, kar se je največkrat izkazalo za zelo uspešno
tehniko. Veliko je bilo tudi individualnega svetovanja glede učnih težav oziroma pomoči pri
učenju.
Učenci so tudi letos pogosto prihajali na pogovore, veliko je bilo iskanja nasvetov, kako
ukrepati v določeni situaciji, kako se vesti do določene osebe… Všeč mu je bilo, ker so učenci
prišli sami, preden je prišlo do večjih težav, sami so želeli rešiti situacijo in bili iskreni ter
zaupljivi. Počasi na nivoju celotne šole prihajamo do točke oz. do spoznanja, da je obisk
psihologa lahko pot do rešitve, ko je sam ne najdeš, ne pa stigma. Lahko pa je tak pogovor le
filter, oz. »praznjenje« pora, kot je temu rekla Sanela Banović.
Delo z bolj težavnimi učenci:
Veliko je bilo pogovorov z učenci. Tudi letos je bil viden porast pogovorov, kjer so učenci
sami prišli do njega po nasvet, kar ocenjujem kot zelo pomembno dejstvo.
Tudi letos je bil aktiven tudi prvi triadi, kjer sem bil vsak četrtek na voljo za pogovore. Le-teh
pa ni bilo veliko.
Ogromno je tudi bilo reševanja trenutnih težav, v primerih, ko so učenci, ki niso bili
individualno vodeni, prišli po pomoč oz. nasvet. Sem spada večina otrok, ki jih je omenjal na
začetku.
Veseli ga dejstvo, da so učenci hvaležni za pomoč in čas, ki ga prejmejo od nas, saj to pomeni,
da nam tudi zaupajo, kar pa je temelj vsakega dobrega odnosa.

-

ROMSKI UČENCI (celo leto)

V zvezi z romskimi učenci je sodeloval s CSD Kočevje, kamor je pošiljal poročila in
obvestila za določene učence, pri katerih so bili vsi poskusi s šole neuspešni (pogovor z
učence, pogovor s starši) in učenci niso prihajali v šolo. V takih primerih je od razrednikov
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prejel poročila o izostankih, uspešnosti in vedenju in to potem posredoval naprej na CSD.
V večini primerov je to pomenilo začasno rešitev, torej so učenci za nekaj časa spet začeli
prihajati v šolo, potem pa spet nehali. Zato je bilo tega dela veliko in je trajalo skozi celotno
šolsko leto.
-

Veliko časa v začetku leta je bilo tudi letos namenjenega nakupu delovnih zvezkov za
učence Rome iz sklada za romske učence ter Botrstva.


-

PROJEKT BOTRSTVO (celo leto)

V sklopu projekta skrbi za vse učence, ki so vključeni. Letos je bilo 30 aktivnih učencev,
kar je 4 več kot lani. V sklopu koordinacije tega projekta urejam sledeče stvari:
 Nakup DZ in ostalih šolskih potrebščin ob koncu šolskega leta
 Redno sodelovanje z nosilci projekta, obveščanje
 Izpeljava postopka pridobitve, podaljšanja ali prekinitve botrstva
 Prenos sredstev na SŠ
 Obveščanje in navodila staršem ter učiteljem
 Nakup oblačil za določene učence
 Redno sodelovanje s tajništvom, računovodstvom in vodstvom šole


NADARJENI UČENCI (september 2018 – junij 2019)

Bil je koordinator za nadarjene učence. Organiziral je testiranje za 4. razred.

Sam je izvedel obe testiranji (Testiranje s testom Ravenove progresivne matrice in s testom
Torranceov test ustvarjalnega mišljenja), ovrednotil in interpretiral dobljene rezultate, napisal
zaključna poročila za vsakega učenca in učencem, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, izdal še
potrdilo o odkriti nadarjenosti. Prav tako je učencem 9. razreda pripravil in pomagal izpolniti
tudi poročila o odkriti nadarjenosti za srednjo šolo.
Potem je organiziral še sestanke za starše, kjer je vsakemu od staršev individualno razložil
rezultate in pomen le-teh za njihovega otroka.
V letošnjem 4. razredu je bilo predlaganih 13 učencev in 12 od njih sodi med nadarjene učence.
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Tudi letos je oblikoval mapo nadarjenih učencev, ki se nahaja v zbornici. Mapa vsebuje splošen
program dela za nadarjene učence, seznam in kratek opis letos identificiranih učencev iz 4.
razreda in pa tudi seznam vseh nadarjenih učencev, ki so trenutno na naši šoli. Vse skupaj je
namenjeno učiteljem, ki si želijo delati z nadarjenimi otroci. Ta mapa jim je v pomoč, saj učence
glede na podane podatke bolje spoznajo in s tem tudi prilagodijo delo. Vmes je med šolskim
letom še 2x poslal vsem učiteljem podatke o nadarjenih učencih in jih spodbudil k delu z njimi.
Ob koncu letošnjega leta je od učiteljic 3. razreda zbral še evidentirane učence, ki so jih same
predlagale ter ocenjevalne lestvice teh učiteljev za predlagane učence.
Obdržali so način dela z individualiziranimi programi za posameznega učenca, kjer pa mora
omeniti, da ima kar velike težave s pridobivanjem teh IP-jev, hkrati pa so v veliki meri ti IP-ji
izpolnjeni zelo na hitro. V večini so učenci in njihovi starši zadovoljni z našim delom in
ponudbo dejavnosti.
Posebne dejavnosti za nadarjene učence v šolskem letu 2018-2019:

-

Vikend ŠVN v domu CŠOD SOČA (Tolmin) – tema je bila teambuilding. ŠVN se je
udeležilo kar 40 učencev, kar je največ doslej. Celoten vikend je uspel super, učenci so
pridobili ogromno uporabnega znanja, se zabavali in med seboj lepo povezali, kar je
pomembno tudi za celotno šolsko skupnost v bodoče. Tudi v prihodnjem šolskem letu bodo
obdržali ta način dela, gredo pa v CŠOD RADENCI, kjer bo tema vikenda »kulinarika«.
Vabljeni so nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda.

Delo z nadarjenimi učenci v letošnjem letu ocenjuje kot najbolj uspešno do sedaj. Najprej zaradi
ponujenih vsebin, ki so omenjene zgoraj, drugič pa zaradi angažiranosti učiteljev in želje po
delu z nadarjenimi učenci. Je pa tudi opaziti, da je število nadarjenih učencev, ki bi bili
nemotivirani za dodatno delo, upadlo. Skratka, super.
•

SODELOVANJE IZVEN ŠOLE


Center za socialno delo Kočevje



RK Kočevje



ZD Kočevje (klinični psiholog Igor Levstik in kineziolog David Gole)



PP Kočevje



Inšpektorat za šolstvo
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•

OSTALA DELA:

-

Predsednik sveta šole

-

Član šolskega sklada

-

Član Posvetovalne skupine za duševno zdravje v Kočevju

-

Organizacija čistilne akcije »Očistimo Kočevje«

-

Organizacija različnih letovanj za otroke (RK, Rotary klub)

-

Organizacija »Postani srednješolec za 1 dan«

-

Mentor ŠS

-

Vodenje in organizacija projekta Botrstvo

-

Nakup šolskih potrebščin za Rome

-

Nakup DZ in oblačil za otroke, ki imajo Botrstvo

-

Delo z nadarjenimi učenci: vodenje MSC

-

Delovanje s skupini za promocijo zdravja (Organizacija smučanja za učitelje in vabilo

na pohod Po medvedovih stopinjah za učitelje ter občasno vodenje spinninga za učitelje)
-

Vodenje ID Kolesarska potepanja (letos le 2 etapi).

Knjižničarka
je izvedla naslednje dejavnosti:


NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo

NAKUP

332 enoti v vrednosti 3726,48 EUR

DAR

2 enoti

strokovna liter. za učitelje (učbeniki, priročniki)

18 enot

periodika

12 naslovov

*( podatki nabave za čas od 1.8.2018 do 30.6.2019)
V tem šolskem letu so v knjižnici na predmetni stopnji nabavili nov tiskalnik za tiskanje
nalepk za knjige ob prehodu na sistem COBISS in nov čitalec črtne kode.


ODPIS KNJIŽNJIČNIH GRADIV
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Pred začetkom obdelave v sistemu COBISS je v programu WinKnj odpisala 2378 enot v
vrednosti 8338,30 evrov poškodovanega, zastarelega ali neuporabnega knjižničnega gradiva.
Po pregledu in odpisu je naša knjižna zbirka na dan 31.8.2018 vsebovala 9943 aktivnih enot
knjižničnega gradiva v vrednosti 69319 evrov.
Napisala je zapisnik o oceni vrednosti knjižnične zbirke in določili so pavšalno ceno (7 evrov)
za vpisovanje cene starega gradiva v COBISS.


OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V SISTEMU COBISS

Od meseca novembra dalje, po opravljenem pregledu in odpisu gradiva, je na predmetni stopnji
pričela z obdelavo starega gradiva v sistemu COBISS, novo nabavljeno gradivo pa je
obdelovala do konca koledarskega leta 2018 v obeh programih (WinKnj in COBISSS), od
januarja 2019 pa le še v COBISS-u. Na predmetni stopnji je pričela tudi z izposojo preko
COBISS-a. Obdelanih ima skoraj 5000 knjižnih enot knjižničnega gradiva in 540 enot
učbenikov v oddelku Učbeniški sklad. Na predmetni stopnji mora obdelati še nekaj strokovnih
knjig. Na razredni stopnji bo začela z obdelavo knjižničnega gradiva naslednje šolsko leto.


BIBLIOPEDAGOŠKO DELO

Izposoja za učence je potekala na razredni in predmetni stopnji, in sicer na razredni stopnji vsak
dan od 9.30 do 9.45, na predmetni stopnji pa vsak dan od 9.30 do 9.50 (glavni odmor) in od
11.15 do 14.00.
V oddelkih od prvega do šestega razreda je izvedla po eno do dve uri knjižnično informacijskih
znanj (KIZ), v oddelkih osmega in devetega razreda pa po eno uro KIZ.


DEJAVNOSTI

Na razredni stopnji so v razredih od prvega do tretjega razreda nadaljevali z Bralnim
projektom, z branjem v družinskem krogu z Bralno torbico, ki so jo otroci nosili domov za
en teden in brali s starši.
V enem oddelku podaljšanega bivanja in enem oddelku dodatnega pouka so se vključili v
mednarodni projekt Naša mala knjižnica, ki ga organizira KUD Sodobnost. Nabavili in brali
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so knjige z njihovega seznama, ob tem pa so otroci reševali zabavne didaktične igre v
Ustvarjalnike, ki jim jih je podarila založba Sodobnost.
V okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo« so z učenci
sedmih razredov 23. in 24. januarja obiskali Knjižnico Kočevje, se seznanili z njenim
delovanjem, spoznavali zanimivosti kraškega sveta in reševali slovenski knjižni knjižnično –
muzejski kviz z naslovom Na, rod, na! GALERIJA!
Vsi učenci so prejeli v dar knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh.


DOGODKI

Večer pravljice
3. 4. 2019 je v okviru mednarodnega dneva knjig za otroke sodelovala na Večeru branja za
otroke razredne stopnje, kjer so učenci lanskega pravljično pripovednega krožka brali
pravljice dvem skupinam mlajših otrok.



BRALNA ZNAČKA

Bralno značko je letos osvojilo 308 učencev (242 učencev razredne stopnje in 66 učencev
predmetne stopnje). Letos so imeli 18 Zlatih bralcev, ki so za Bralno značko tekmovali vseh
devet let.

Zaključek Bralne značke
Za otroke razredne stopnje so za zaključek BZ organizirali ogled glasbeno gledališke
predstave Zlati kamenčki v izvedbi gledališke skupine DramŠpil iz Ribnice.
Učencem 4. in 5. razreda so za nagrado povabili Andreja Rozmana Rozo, ki jih je obiskal 15.
maja.
Za učence predmetne stopnje pa so organizirali strokovno ekskurzijo v Vrhniko, rojstni kraj
Ivana Cankarja, kjer so si ogledali njegovo rojstno hišo ter se z vodnikoma sprehodili po poti
Cankarjeve mladosti.
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je tako kot v prejšnjem šolskem letu pripravilo
projekt »Zlati bralec«, v okviru katerega so s knjigami obdarili vse bralce, ki so vseh devet let
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brali za Bralno značko. Letos so prejeli priznanje in darilno knjigo Borisa A. Novaka Oblike
neba.


UČBENIŠKI SKLAD

Za šolsko leto 2018/19 so si učenci izposodili naslednje število kompletov učbenikov:

1. razred

66 kompletov delovnih zvezkov

2. razred

79 kompletov učbenikov

3. razred

73 kompletov

4. razred

60 kompletov

5. razred

71 kompletov

6. razred

56 kompletov

7. razred

63 kompletov

8. razred

51 kompletov

9. razred

46 kompletov

SKUPAJ

499 kompletov učbenikov in 66 kompletov del. zv.za 1.r. razred

Tudi v tem šolskem letu je bila skrbnica učbeniškega sklada. Učbeniške komplete so si
izposojali učenci od 2. do 9. razreda, učenci 1.r. pa komplet delovnih zvezkov.
V tem š.l. so za učbeniški sklad na novo nabavili učbenike za angleški jezik za učence od 6. do
9. razreda.
Vse učbenike, nabavljene od 2018 dalje, je začela obdelovati v COBISSU.

Logopedinja
V šolskem letu 2018/2019 je bilo v logopedsko obravnavo vključenih 26 učencev od tega jih
je 5 uspešno zaključilo z vajami, ostali pa bodo v prihodnjem šolskem letu nadaljevali z
obravnavo . V naslednjem šolskem letu bo tako takoj v septembru vključenih 21 otrok. Nekateri
izmed njih potrebujejo le še občasno kontrolo in so tik pred zaključkom obravnave. Prvošolce
bo vključila po triažnem pregledu v prvem tednu septembra- nekateri bodo z obravnavo
nadaljevali iz predšolskega obdobja.

Delo je bilo sestavljeno iz:
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a) neposrednega dela z učenci
b) sodelovanja v občinskem aktivu šolskih svetovalnih delavcev
c) testiranj učencev za SKOTOPIČNI SINDROM
d) priprave in izvedbe predavanja z delavnicami Skupaj do branja za starše in učence prvih
razredov
Ad a.) Septembra je v obravnavo vključila vse evidentirane učence, nekatere pa je še vključila
med šolskim letom na predlog učiteljic in staršev.
Individualna obravnava enega otroka je trajala največ 30 minut. Učenci so bili v obravnavo
vključeni med poukom in v času jutranjega varstva ter podaljšanega bivanja. Dolžina obravnave
je bila odvisna od starosti otroka, njegove koncentracije in težavnosti motnje. Zaradi
prevelikega števila obravnavanih je večina še vedno prihajala na vaje vsakih 14 dni, nekateri
celo 1x mesečno. Vse obravnave so potekala v kabinetu logopedinje na Reški cesti 3.
Ad b. ) Vse leto je sodelovala v občinskem aktivu šolskih svetovalnih delavcev.

Ad c. ) Izvedla je 6 testiranj za SKOTOPIČNI SINDROM in 4 učenci so bili odkriti kot učenci
s skotopičnim sindromom. Bili so usmerjeni v Ljubljano, kjer so jim določili natančno ustrezno
barvo leč za očala. Dva pa sta še v postopku testiranja.

Ad d. ) V mesecu februarju je pripravila in izvedla predavanja z delavnicami Skupaj do branja
za starše in učence prvih razredov (3x).

Dela ostalih strokovnih delavcev:

-

poučevanje,

-

vodenje razredništva,

-

vodenje aktivov,

-

vodenje interesnih dejavnosti,

-

vodenje projektov,

-

vodenje delavnic,

-

organizacija tekmovanj,
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-

organizacija dnevov dejavnosti,

-

organizacija šol v naravi,

-

sodelovanje s starši na razrednih urah in roditeljskih sestankih,

-

sodelovanje z zunanjimi institucijami,

-

objavljanje člankov na spletni strani, v lokalnem časopisu, v lokalnem radiu,

-

organizacija in sodelovanje na prireditvah šole,

-

izobraževanja.

3.3 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Izobraževanje učiteljic aktiva 1. razreda

naslov

kraj

datum

izobraževanja

16. 10.

Aktivno k pouku OŠ Ob Rinži

2018

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Tadeja Mraz

 Predstavitev

Novak

segmentov Orffovega
pristopa pri pouku
glasbene umetnosti.
(PLES, RITEM, IGRE
Z INŠTRUMENTI,
PETJE-GOVOR)

23. 10.

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

2018

stresom

odposlancev

Marija Kobe

 predstavitev

zdravih

navad prehranjevanja
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 pomen

gibanja

za

zdravje in učenje
 medosebni odnosi ter
spoprijemanje

s

stresom

6. 11.

Nevidna vez med OŠ Zbora

2018

starši in otroci

Marija Kobe

odposlancev

 predstavitev

zdravih

navad prehranjevanja
 pomen

gibanja

za

zdravje in učenje
 medosebni odnosi ter
spoprijemanje

s

stresom
22. 11.

Objem, dotik,

OŠ Zbora

Dr. Sanela

2018

poljub

odposlancev

Banović

 vpliv sreče in
zadovoljstva v
življenju na
psihofizično zdravje
in hormonsko
ravnovesje v telesu

KCK

Zala Bricelj

 kako skupaj varno in

27. 3.

Strokovno

2019

srečanje ob

odgovorno

FILMU Gajin

soustvarjati internet

svet.
2.4.

Izzivalec ulice 2

2019

OŠ Zbora

Bojan Kodelja  predčasno

odposlancev

prepoznavanje in
kritično razmišljanje o
kemičnih in
nekemičnih
zasvojenosti

23. 4.

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

2019

bonton

odposlancev

Papež

26. 6.

RTM

Šeškov dom

8:00-13:00

 bonton v vsakdanjem
življenju
 spoznavanje
čebelarstva

2019
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3. 7.

CKZ

2019

OŠ Zbora

David Gole,

odposlancev

Marija Kobe

Ljubljana

Več

 zdrava prehrana in
gibanje
 kako učencem

30. 8.

Seminar OP,

2019

Šolstvo in šolski

predavateljev,

približati temo ter

sistem

Zveza

razvijati lastno

prijateljev

mišljenje,

mladine

utemeljevanje…

Slovenije
7. 2.

Romigsc

Celje

2019

Več
predavateljev

 pomen prostovoljstva,
kot pomoč Romom,
migrantom,
priseljencem

13. 4.

FS – Delovno

9:00 – 15:00

2019

srečanje za

drugi

učitelje in

predavatelji

Ada H.B in

 povzetki projekta

ravnatelje
projekta Erasmus
+ Student Voice
– the BRIDGE to
learning
 spoznati in slišati,

18. 4.

FS – Debatna

Zavod za

Ada H. B. in

2019

kavarana z

šolstvo

drugi

kako pouk FS

učenci

Ljubljana

predavatelji,

doživljajo učenci

Zavod za
šosltvo
7. 6.

Romigsc

Kočevje

2019

Andrej K.,

 prostovoljstvo v

Valerij D. in

okviru romske

drugi

problematike

predavatelji

 seznanjanje z romsko
in migrantsko
problematiko

13. 6.

Robotika – Kubo Kočevje

Jernej Kalan

2019

 seznaniti se s prvimi
koraki programiranja
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17. 6.

Yaskawa

Kočevje

2019
21. –

Predstavniki

 predstavitev sodobne

podjetja
Gledališki tabor

Bosljiva Loka Gašper Jarni

tehnologije
 igralske in

23. 8.

improvizacijske
strategije

20. 10.

Več kot igra

Kočevje

Iztok Bregar

 teoretična izhodišča,
gibalne igre kot
metode

27. 8.

 elementi FS

Študijska skupina Naklo

Več

RS

predavateljev

Izobraževanje učiteljic aktiva 2. razreda (vse članice aktiva)
EVELIN MALNAR
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na OŠ Zbora

Dr. Andrej

Na kakšen način mediji

otroke na

odposlancev,

Kovačič

pritegnejo pozornost mladih

nezavedni ravni

TZO 28

izobraževanja
18. 9 2018

in kaj sporočajo.

17.00-18.00
23. 10. 2018

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

Mag. Marija

stresom

odposlancev,

Kobe, dipl. med.

TZO 28

sestra

Tehnike sproščanja

17.00-18.30
22. 11. 2018

Komunikacija/m

OŠ Zbora

Dr. Sanela

Pomembnost medsebojnih

otivacija

odposlancev,

Banovič

odnosov in psihofizičnega

TZO 28

zdravja

17.00-18.30
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21. 2. 2019

Začetno

Hotel Nox

opismenjevanje

Ljubljana

Viljenka Jalovec Metode in postopki
opismenjevanja

10.00-18.00
26. 3. 2019

Predstavitev PIK- OŠ Zbora
a

Marko Stijepić

Predstavitev kočevskih

odposlancev,

podjetij in podjetniškega

TZO 28

centra

14.00-14.35
27. 3. 2019

ART kino mreža

KCK Kočevje Zala Bricelj

Strokovno srečanje,

Slovenije

15.00 – 18.00

ogled filma Gajin svet,

KC Krško

vzgoja za internet – kako
skupaj varno in odgovorno
soustvarjati internet
2. 4. 2019

NEODVISEN. SI OŠ Zbora
Izzivalec ulice

Bojan Kodelja

odposlancev,

Seznanitev z različnimi
vrstami odvisnosti

TZO 28
18.00-20.00
13. 4. 2019

23. 4.2019

Formativno

Zavod za

Dr. Ada Holcar

Povzetek triletnega projekta,

spremljanje

šolstvo,

Brunauer, dr.

rezultati, primeri iz prakse

učenja

Ljubljana

Leonida Novak

…

9.00-14.00

…

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

Bonton v šoli, v odnosu do

bonton

odposlancev,

Papež

ljudi …

TZO 28
16.30-19.30

Od oktobra

Formativno

2018 do maja spremljanje
2019

učenja

OŠ Zbora

Nina Zver, Urška Primeri iz prakse

odposlancev,

Rupnik, Tina

TZO 28

Stopar, Evelin
Malnar, Petra
Kersnič,
Nikolina Pleše,
Barbara Škulj,
Jasna Žagar,
Nataša Bjelajac,
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Mojca Hribar
Osmak, Magda
Gornik
26. 6. 2019

RTM Kočevska

Šeškov dom,

Dr. Vladimir

Seznanitev s tematskim

8.00-13.30

Prebilič, Tina

letom, vključevanje tem v

Žele Kovačič … pouk, izvajanje dejavnosti
pri pouku
3. 7. 2019

Prehrana in

OŠ Zbora

gibanje

odposlancev,

CKZ

Skrb za zdravje

TZO 28
10.00-12.00

MARIJA MARGITA MARINČ
datum naslov izobraževanja

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

23. 10. Spoprijemanje s stresom OŠ Zbora

Mag. Marija

Tehnike sproščanja

2018

odposlancev,

Kobe, dipl.

TZO 28

med. sestra

17.00-18.30
22. 11. Komunikacija/motivacija OŠ Zbora

Dr. Sanela

Pomembnost

2018

Banovič

medsebojnih odnosov

21. 2.

odposlancev,

Informacijska varnost

2019

TZO 28

in psihofizičnega

17.00-18.30

zdravja

OŠ Zbora

Sandi Bižal

odposlancev,

Seznanitev z varnostjo
na spletu

TZO 28
17.00-18.30
26. 3.

Predstavitev PIK-a

2019

OŠ Zbora

Marko Stijepić Predstavitev kočevskih

odposlancev,

podjetij in

TZO 28

podjetniškega centra

14.00-14.35
27. 3.

ART kino mreža

KCK Kočevje Zala Bricelj

Strokovno srečanje,

2019

Slovenije

15.00 – 18.00 KC Krško

ogled filma Gajin svet,
vzgoja za internet –
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kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati
internet
2. 4.

NEODVISEN. SI

OŠ Zbora

2019

Izzivalec ulice

odposlancev,

Bojan Kodelja

Seznanitev z različnimi
vrstami odvisnosti

TZO 28
18.00-20.00
23.

Bonbon za bonton

4.2019

OŠ Zbora

Irena Potočar

Bonton v šoli, v

odposlancev,

Papež

odnosu do ljudi …

Šeškov dom,

Dr. Vladimir

Seznanitev s tematskim

8.00-13.30

Prebilič, Tina

letom, vključevanje

Žele Kovačič

tem v pouk, izvajanje

…

dejavnosti pri pouku

CKZ

Skrb za zdravje

TZO 28
16.30-19.30

26. 6.

RTM Kočevska

2019

3. 7.

Prehrana in gibanje

2019

OŠ Zbora
odposlancev,
TZO 28
10.00-12.00

NINA ZVER
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Ljubljana

Ambasadorji

Tečaj za terapevtskega psa

izobraževanja
November -

Terapevtski pes

januar

V pedagoškem

nasmeha – več

procesu

predavateljev

23. 10. 2018

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

Mag. Marija

stresom

odposlancev,

Kobe, dipl. med.

TZO 28

sestra

Tehnike sproščanja

17.00-18.30
22. 11. 2018

Komunikacija/m

OŠ Zbora

Dr. Sanela

Pomembnost medsebojnih

otivacija

odposlancev,

Banovič

odnosov in psihofizičnega

TZO 28

zdravja
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17.00-18.30

26. 3. 2019

Predstavitev PIK- OŠ Zbora
a

Marko Stijepić

Predstavitev kočevskih

odposlancev,

podjetij in podjetniškega

TZO 28

centra

14.00-14.35
27. 3. 2019

ART kino mreža

KCK Kočevje Zala Bricelj

Strokovno srečanje,

Slovenije

15.00 – 18.00

ogled filma Gajin svet,

KC Krško

vzgoja za internet – kako
skupaj varno in odgovorno
soustvarjati internet
2. 4. 2019

NEODVISEN. SI OŠ Zbora
Izzivalec ulice

Bojan Kodelja

odposlancev,

Seznanitev z različnimi
vrstami odvisnosti

TZO 28
18.00-20.00
13. 4. 2019

23. 4. 2019

Formativno

Zavod za

Dr. Ada Holcar

Povzetek triletnega projekta,

spremljanje

šolstvo,

Brunauer, dr.

rezultati, primeri iz prakse

učenja

Ljubljana

Leonida Novak

…

9.00-14.00

…

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

Bonton v šoli, v odnosu do

bonton

odposlancev,

Papež

ljudi …

TZO 28
16.30-19.30

Od oktobra

Formativno

OŠ Zbora

Nina Zver, Urška Primeri iz prakse

2018 do maja

spremljanje

odposlancev,

Rupnik, Tina

2019

učenja

TZO 28

Stopar, Evelin
Malnar, Petra
Kersnič,
Nikolina Pleše,
Barbara Škulj,
Jasna Žagar,
Nataša Bjelajac,
Mojca Hribar
60

Osmak, Magda
Gornik
9. 5.2019

Podjetništvo-

15.5.2019

mladim se dogaja

Novo Mesto

Več

Uvajanje podjetništva v šole

predavateljev,
Spirit

21. 2. 2019

Informacijska

OŠ Zbora

Sandi Bižal

varnost

odposlancev,

Seznanitev z varnostjo na
spletu

TZO 28
17.00-18.30
13. 6. 2019

Uvajanje

KCK

Jernej Kalan

Uporaba KUBO robotkov

Šeškov dom,

Dr. Vladimir

Seznanitev s tematskim

8.00-13.30

Prebilič, Tina

letom, vključevanje tem v

temeljnih znanj
industrije 4.0 v
osnovnošolske
programe –
podpis
sporazumov o
sodelovanju in
uvodna delavnica
– »kubo
robotika«
26. 6. 2019

RTM Kočevska

Žele Kovačič … pouk, izvajanje dejavnosti
pri pouku
3. 7. 2019

Prehrana in

OŠ Zbora

gibanje

odposlancev,

CKZ

Skrb za zdravje

TZO 28
10.00-12.00

KATJA GOLE PUCELJ
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

izobraževanja
61

Glavni cilj seminarja

18. 9 2018

Vpliv medijev na OŠ Zbora

Dr. Andrej

Na kakšen način mediji

otroke na

odposlancev,

Kovačič

pritegnejo pozornost mladih

nezavedni ravni

TZO 28

in kaj sporočajo.

17.00-18.00
23. 10. 2018

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

Mag. Marija

stresom

odposlancev,

Kobe, dipl. med.

TZO 28

sestra

Tehnike sproščanja

17.00-18.30
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

Mag. Marija

Izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe, dipl. med. starši in otroki

otroki

odposlancev

sestra dms.

Komunikacija/m OŠ Zbora

Dr. Sanela

Pomembnost medsebojnih

otivacija

Banovič

odnosov in psihofizičnega

odposlancev,
TZO 28

zdravja

17.00-18.30
21. 2. 2019

Informacijska

OŠ Zbora

Sandi Bižal

varnost

odposlancev,

Seznanitev z varnostjo na
spletu

TZO 28
17.00-18.30
15. 3. 2019

2. Srečanje vodij 9:00, NIJZ

R. Pavlović, S.

Predstavitev društva

timov Zdravih

Jeram, S. Uršič

Hospic,

Ljubljana

šol

o hrupu in zdravju,
nevarnost UV sevanja

27. 3. 2019

ART kino mreža KCK Kočevje Zala Bricelj
Slovenije

15.00 – 18.00

KC Krško

Strokovno srečanje,
ogled filma Gajin svet,
vzgoja za internet – kako
skupaj varno in odgovorno
soustvarjati internet

2. 4. 2019

NEODVISEN.

OŠ Zbora

SI

odposlancev,

Izzivalec ulice

TZO 28

Bojan Kodelja

18.00-20.00
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Seznanitev z različnimi
vrstami odvisnosti

15.4.2019

Predstavitev

9:00, NIJZ

I. Veninšek

Predlogi ukrepanja, kako

določenih

Ljubljana

Repar

izboljšati zdravstvena stanja
učencev.

zdravstvenih
stanj pri učencih
OŠ
23. 4. 2019

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

Bonton v šoli, v odnosu do

bonton

odposlancev,

Papež

ljudi …

3. Srečanje vodij 8:30, NIJZ

S. Milić, M.

Kako izboljšati duševno

timov zdravih šol Ljubljana

Marinč

zdravje, ukrepi

TZO 28
16.30-19.30
27. 5. 2019

zmanjševanja teže šolske
torbe
marec-maj

Vaje Prve

19:00, prostori Ekipa PP, vodja

Praktično in teoretično

2019

pomoči (RK

RK Kočevje

Karin Kočevar,

utrditi znanje iz PP,

A. Bunderla

priprava na tekmovanje

Kočevje)

(tudi člane OŠ ekipe)
11. 6. 2019

Srečanje

13:00, PIK

strokovne

Polona Vidic

Predstavitev ranljivih

Hudobivnik

skupin, akcijski načrt,

skupine za

priprava strategije

preventivo v ZD
Kočevje (CZK)
13. 6. 2019

Uvajanje

KCK

Jernej Kalan

temeljnih znanj
industrije 4.0 v
osnovnošolske
programe –
podpis
sporazumov o
sodelovanju in
uvodna delavnica
– »kubo
robotika«
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Uporaba KUBO robotkov

26. 6. 2019

RTM Kočevska

Šeškov dom,

Dr. Vladimir

Seznanitev s tematskim

8.00-13.30

Prebilič, Tina

letom, vključevanje tem v

Žele Kovačič … pouk, izvajanje dejavnosti
pri pouku
3. 7. 2019

Prehrana in

OŠ Zbora

gibanje

odposlancev,

CKZ

Skrb za zdravje

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Semena

Orehov gaj,

Tanja Povšič,

Pouk malo drugače

sprememb

Ljubljana

Timotej Vitez

TZO 28
10.00-12.00

Izobraževanje učiteljic aktiva 3. razreda
Andreja Pogorelec Šenk
datum

naslov
izobraževanja

27. 8. 2018

8:00 – 16:00
18. 9. 2018

O medijih

Avla šole v

Andrej Kovačič

Gaju

Mediji v našem vsakdanu in
njihov vpliv na nas

17:00 – 18:00
23. 10. 2018

Spoprijemanje s

Avla šole v

stresom in

Gaju

Marija Kobe

Spoprijemanje s stresom in
delavnica tehnike

delavnica tehnike 14:00 – 15:30
sproščanja
64

sproščanja

8. 11. 2018

Nevidna vez med Telovadnica
starši in otroki

Marija Kobe

na Reški c. 3

Predavanje za starše o
vzgoji otrok

17:00 – 18:00
22. 11. 2018

Pomembnost

Avla šole v

Dr. Sanela

Kako umiriti stres in s tem

medsebojnih

Gaju

Banović

poskrbeti za svoje zdravje

odnosov in

17:00 – 18:30

Tanja Povšič

Srečanje med letom in

psihofizičnega
zdravja
21. 1. 2019

21. 2. 2019

Semena

POŠ Lavrica

sprememb

13:00 – 16:00

Informacijska

OŠ TZO 28,

varnost

2C/p

pregled sprotnega dela
Sandi Bižal

Raba varnega interneta

Marko Stijepić

Predstavitev programov

16.00 –
17.00
26. 3. 2019

Predstavitev

OŠ TZO 28,

PIK-a in namen

2C/p

TD

14.00 –

PIK-a za šole

14.35
27. 3. 2019

Vzgoja za

KCK,

Zala Bricelj

internet – Kako

15:00 – 18:00

Kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati

skupaj varno in

internet

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Neodvisen.si

Avla šole v

Bojan Kodelja

Gaju

Poznavanje škodljivih
odvisnosti

18:00 – 20:00
23. 4. 2019

Bonbon za

Avla šole v

Irena Potočar

bonton

Gaju

Papež

Poznavanje bontona

16:30 – 19:30
26. 6. 2019

RTM- Leto čebel Šeškov dom,

Tina Žele

Priprava na tematsko leto –

in medu

lokacije po

Kovačič,

Leto čebel in medu

Kočevju

Stanko Knežič,
65

8:00 – 13:30

Mihael Petrovič
ml.

3. 7. 2019

CKZ

OŠ Zbora

Marija Kobe,

odposlancev

David Gole

Zdrava prehrana in gibanje

10:00 – 12:00

Nataša Bjelajac

datum

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Semena

Orehov gaj,

Tanja Povšič,

Pouk malo drugače,

sprememb

Ljubljana

Timotej Vitez

vseživljenjsko učenje

Andrej Kovačič

Mediji v našem vsakdanu in

naslov
izobraževanja

27. 8. 2018

8:00 – 16:00
18. 9. 2018

O medijih

Avla šole v
Gaju

njihov vpliv na nas

17:00 – 18:00
9.10.2018

Zobni alarm

OŠ ob Rinži,

Jana Pezderc

pravilnega čiščenja zob

14:30- 18:00
23. 10. 2018

Spoprijemanje s

Avla šole v

stresom in

Gaju

Ozaveščati pomen

Marija Kobe

Spoprijemanje s stresom in
delavnica tehnike

delavnica tehnike 14:00 – 15:30

sproščanja

sproščanja
8. 11. 2018

Konferenca o FS Laško,

Različni

Hospitiranje, poročanje in

Glas učence-

8:00 – 18:20

predavatelji

izmenjava izkušenj

Pomembnost

Avla šole v

Dr. Sanela

Kako umiriti stres in s tem

medsebojnih

Gaju

Banović

poskrbeti za svoje zdravje

odnosov in

17:00 – 18:30

most do učenja
mednarodni
Erasmus +
projekkt
22. 11. 2018

psihofizičnega
zdravja
66

28.11.2018

PPU-9:

Pedagoška

prof. dr. Marija

Seznanitev z delom za

Profesionalno

fakulteta

Kavkler, prof.

učence z DS

usposabljanje

Ljubljana,

dr. Alenka Šelih,

strokovnih

9.00 – 14.00

doc. dr. Alenka

delavcev, ki

Polak,

poučujejo in

as. dr. Suzana

obravnavajo

Pulec Lah,

učence z DS

Katarina Grom,
mag. prof. pouč.

21. 1. 2019

21. 2. 2019

Semena

POŠ Lavrica

sprememb

13:00 – 16:00

Informacijska

OŠ TZO 28,

varnost

2C/p

Tanja Povšič

Srečanje med letom in
pregled sprotnega dela

Sandi Bižal

Raba varnega interneta

Marko Stijepić

Predstavitev programov

16.00 –
17.00
26. 3. 2019

Predstavitev

OŠ TZO 28,

PIK-a in namen

2C/p

TD

14.00 –

PIK-a za šole

14.35
27. 3. 2019

Vzgoja za

KCK,

Zala Bricelj

internet – Kako

15:00 – 18:00

Kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati

skupaj varno in

internet

odgovorno
soustvarjati
internet
29.3.2019

PPU-9:

Pedagoška

prof. dr. Marija

Seznanitev z delom za

Profesionalno

fakulteta

Kavkler, prof.

učence z DS

usposabljanje

Ljubljana,

dr. Alenka Šelih,

strokovnih

9.00 – 14.00

prof. dr. Zrinjka
Stančić

delavcev, ki
poučujejo in
obravnavajo
učence z DS
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2. 4. 2019

Neodvisen.si

Avla šole v

Bojan Kodelja

Gaju

Poznavanje škodljivih
odvisnosti

18:00 – 20:00
13. 4. 2019

FS – Delovno

Zavod RS za

Ada H.B in

srečanje za

šolstvo- LJ

drugi

učitelje in

9:00 – 15:00

predavatelji

Bonbon za

Avla šole v

Irena Potočar

bonton

Gaju

Papež

Povzetki projekta

ravnatelje
projekta Erasmus
+ Student Voice
– the BRIDGE to
learning
23. 4. 2019

Poznavanje bontona

16:30 – 19:30
20.5.2019

PPU-9:

Pedagoška

prof. dr. Marija

Seznanitev z delom za

Profesionalno

fakulteta

Kavkler, prof.

učence z DS

usposabljanje

Ljubljana,

dr. Alenka Šelih,

strokovnih

9.00 – 14.00

mag. Janja Košir

Semena

Vinska klet,

Tanja Povšič,

sprememb

Vipava,

delavcev, ki
poučujejo in
obravnavajo
učence z DS
29. 5. 2019

Vseživljenjsko učenje,
zaključek projekta

11:00 – 17:00
26. 6. 2019

RTM Kočevska - Šeškov dom,

Tina Žele

Leto čebel in

Kovačič, Mihael Leto čebel in medu

8:00- 13:30

Priprava na tematsko leto –

Petrovič ml.,

medu

Stanko Knežič
3. 7. 2019

CKZ

OŠ Zbora

David Gole,

odposlancev

Marija Kobe

10:00 – 12:00

Maruša Mlekuž
68

Zdrava prehrana in gibanje

datum

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Semena

Orehov gaj,

Tanja Povšič,

Pouk malo drugače

sprememb

Ljubljana

Timotej Vitez

naslov
izobraževanja

27. 8. 2018

8:00 – 16:00
18. 9. 2018

O medijih

Avla šole v

Andrej Kovačič

Gaju

Mediji v našem vsakdanu in
njihov vpliv na nas

17:00 – 18:00
9. 10. 2018

Zobni alarm

OŠ Ob Rinži,

Karolina Marolt

Skrb za zdrave zobe

Marija Kobe

Spoprijemanje s stresom in

14:30 – 17:30
23. 10. 2018

Spoprijemanje s

Avla šole v

stresom in

Gaju

delavnica tehnike

delavnica tehnike 14:00 – 15:30

sproščanja

sproščanja
29. 10. in 30. Umetnost telesa,

OŠ Ob Rinži

Ángela Gemio,

10. 2018

2X 10:00 –

Alicia G. Núñez zvrsti performans

zvoka in besede

Predstavitev umetniške

18:00
8. 11. 2018

Nevidna vez med Telovadnica
starši in otroki

Marija Kobe

na Reški c. 3

Predavanje za starše o
vzgoji otrok

17:00 – 18:00
22. 11. 2018

Pomembnost

Avla šole v

Dr. Sanela

Kako umiriti stres in s tem

medsebojnih

Gaju

Banović

poskrbeti za svoje zdravje

odnosov in

17:00 – 18:30

Tanja Povšič

Srečanje med letom in

psihofizičnega
zdravja
21. 1. 2019

21. 2. 2019

Semena

POŠ Lavrica

sprememb

13:00 – 16:00

Informacijska

OŠ TZO 28,

varnost

2C/p
16.00 –
17.00

69

pregled sprotnega dela
Sandi Bižal

Raba varnega interneta

26. 3. 2019

Predstavitev

OŠ TZO 28,

PIK-a in namen

2C/p

TD

14.00 –

Marko Stijepić

Predstavitev programov
PIK-a za šole

14.35
27. 3. 2019

Vzgoja za

KCK,

Zala Bricelj

internet – Kako

15:00 – 18:00

Kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati

skupaj varno in

internet

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Neodvisen.si

Avla šole v

Bojan Kodelja

Gaju

Poznavanje škodljivih
odvisnosti

18:00 – 20:00
23. 4. 2019

Bonbon za

Avla šole v

Irena Potočar

bonton

Gaju

Papež

Poznavanje bontona

16:30 – 19:30
26. 6. 2019

RTM- Leto čebel Šeškov dom,

Tina Žele

Priprava na tematsko leto –

in medu

lokacije po

Kovačič,

Leto čebel in medu

Kočevju

Stanko Knežič,

8:00 – 13:30

Mihael Petrovič
ml.

3. 7. 2019

CKZ

OŠ Zbora

Marija Kobe,

odposlancev

David Gole

Zdrava prehrana in gibanje

10:00 – 12:00

Jožica Sevšek
datum

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Semena

Orehov gaj,

Tanja Povšič,

Pouk malo drugače

sprememb

Ljubljana

Timotej Vitez

naslov
izobraževanja

27. 8. 2018

8:00 – 16:00
18. 9. 2018

O medijih

Avla šole v
Gaju

Andrej Kovačič

Mediji v našem vsakdanu in
njihov vpliv na nas

17:00 – 18:00
70

23. 10. 2018

Spoprijemanje s

Avla šole v

stresom in

Gaju

Marija Kobe

Spoprijemanje s stresom in
delavnica tehnike

delavnica tehnike 14:00 – 15:30

sproščanja

sproščanja
8. 11. 2018

Nevidna vez med Telovadnica
starši in otroki

Marija Kobe

na Reški c. 3

Predavanje za starše o
vzgoji otrok

17:00 – 18:00
22. 11. 2018

Pomembnost

Avla šole v

Dr. Sanela

Kako umiriti stres in s tem

medsebojnih

Gaju

Banović

poskrbeti za svoje zdravje

odnosov in

17:00 – 18:30

Tanja Povšič

Srečanje med letom in

psihofizičnega
zdravja
21. 1. 2019

21. 2. 2019

Semena

POŠ Lavrica

sprememb

13:00 – 16:00

Informacijska

OŠ TZO 28,

varnost

2C/p

pregled sprotnega dela
Sandi Bižal

Raba varnega interneta

Marko Stijepić

Predstavitev programov

16.00 –
17.00
26. 3. 2019

Predstavitev

OŠ TZO 28,

PIK-a in namen

2C/p

TD

14.00 –

PIK-a za šole

14.35
27. 3. 2019

Vzgoja za

KCK,

Zala Bricelj

internet – Kako

15:00 – 18:00

Kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati

skupaj varno in

internet

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Neodvisen.si

Avla šole v
Gaju

Bojan Kodelja

Poznavanje škodljivih
odvisnosti

18:00 – 20:00
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23. 4. 2019

Bonbon za

Avla šole v

Irena Potočar

bonton

Gaju

Papež

Poznavanje bontona

16:30 – 19:30
26. 6. 2019

RTM- Leto čebel Šeškov dom,

Tina Žele

Priprava na tematsko leto –

in medu

lokacije po

Kovačič,

Leto čebel in medu

Kočevju

Stanko Knežič,

8:00 – 13:30

Mihael Petrovič
ml.

3. 7. 2019

CKZ

OŠ Zbora

Marija Kobe,

odposlancev

David Gole

Zdrava prehrana in gibanje

10:00 – 12:00

Izobraževanje učiteljic aktiva 4. razreda
URŠKA RUPNIK:
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
1.9. - 31. 5.

Študijska

14:00 – 19:00,

Več

Novosti na področju

2019

srečanja za OŠ

Ljubljana

predavateljev

osnovnošolskega
izobraževanja

Vpliv medijev na

17.00, OŠ

Dr. Andrej

Uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke.

nezavedni ravni

odposlancev

16. 10. 2018 Delovno srečanje 14:00 – 19:00,

Svetovalke

Načrtovanje predstavitev

razvojne skupine

Zavoda za

primerov dobrih praks po

šolstvo

FS za študijske skupine

Marija Kobe

Predstavitev zdravih navad

18.9.2018

Ljubljana

FS
23. 10. 2018

Spoprijemanje s 16:45 – 18:15,
stresom

Kočevje
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prehranjevanja, pomen

gibanja za zdravje in učenje,
medosebni odnosi ter
spoprijemanje s stresom

6. 11. 2018

Nevidna vez med 17:00 – 18:00,
starši in otroci

Marija Kobe

Kočevje

Predstavitev zdravih navad
prehranjevanja, pomen
gibanja za zdravje in učenje,
medosebni odnosi ter
spoprijemanje s stresom

8. 11. 2018

Konferenca

09:00 – 16:00,

Več

Predstavitve dobrih praks

projekta

Laško

predavateljev

po FS

Objem, dotik,

17:00 – 18:30,

Dr. Sanela

Vpliv sreče in zadovoljstva

poljub

Kočevje

Banović

v življenju na psihofizično

BRIDGE
22. 11. 2018

zdravje in hormonsko
ravnovesje v telesu
4. 12. 2018

Mednarodna

09:00 – 18:00, Tuji predavatelji

konferenca

Edinburgh,

BRIDGE, predstavitve

projekta

Škotska

dobrih praks po FS na
Škotskem

BRIDGE
11. 2. 2019

21.2.2019

Evalvacija projekta

Delovno srečanje 14:00 – 19:00,

Svetovalke

Načrtovanje predstavitev

razvojne skupine

Zavoda za

primerov dobrih praks po

šolstvo

FS za študijske skupine

Sandi Bižal

Seznaniti se z varnostjo na

Ljubljana

Izzivi

OŠ Zbora

informacijske

odposlancev

spletu med vsakodnevno

varnosti

16.00-17.00

rabo interneta z namenom
varovanja osebnih podatkov
potrebnih za delo.

4. 3. 2019

Delovno srečanje 14:00 – 19:00,
razvojne skupine

OŠ Fram

Svetovalke

Hospitacije učiteljev s

Zavoda za

primeri dobrih praks po FS

šolstvo
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26.3.2019

27. 3. 2019

Podjetniški

OŠ Zbora

Marko Stijepič

inkubator

odposlancev

katerimi se ukvarjajo za

Kočevje

14.00-15.30

vključitev v pouk.

Strokovno

15:00-18:00,

srečanje ob

KCK

Zala Bricelj

Seznaniti se z vsebinami, s

Kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati

FILMU Gajin

internet

svet.
2.4. 2019

Izzivalec ulice 2

18:00-20:00,

Bojan Kodelja

OŠ ZO

Predčasno prepoznavanje in
kritično razmišljanje o
kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

13. 4. 2019

FS - Delovno

9:00 – 15:00,

Ada H.B in

Povzetki projekta,

srečanje za

Ljubljana

drugi

predstavitve dobrih praks

učitelje in

predavatelji

ravnatelje
projekta Erasmus
+ Student Voice
– the BRIDGE to
learning
23. 4. 2019

Bonbon za

16:30-19:30

Irena Potočar

Bonton v vsakdanjem

bonton

OŠ Zbora

Papež

življenju

Gašper Jarni

Izobraževanje ob kulturnem

odposlancev
26.6.2019

RTM Kočevska

Kočevje

letu čebel. Zasnova nove

8.00-14.00

gledališke in lutkovne
predstave za otroke.

1. 7. 2018

3.7.2019

Delovno srečanje 14:00 – 19:00

Svetovalke

Načrtovanje predstavitev

razvojne skupine

Zavoda za

primerov dobrih praks po

šolstvo

FS za študijske skupine

David Gole

Pravilna drža, načini

Izobraževanje

Ljubljana

10.00-12.00

CKZ Kočevje

gibanja.

RENATA MIKETIČ:
74

datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
18.9.2018

16.10.2018

Vpliv medijev na

17.00, OŠ

Dr. Andrej

Uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke.

nezavedni ravni

odposlancev

Orffova

OŠ

Tadeja Mraz

Spoznati različne dejavnosti za

delavnica

Rinža,Kočevj

Novak

izvajanje aktivnega pouka

e

glasbene umetnosti.

16.00-19.00
23.10.2018

6.11.2018

Stres

OŠ Zbora

Marija Kobe

Seznaniti se z različnimi

odposlancev

stresorji, jih ozavestiti in omiliti

16.00-17.30

oz. se jih znebiti.

Nevidna nit med

OŠ Zbora

otroki in starši

odposlancev

navadami prehranjevanja,

17.00-18.00

pomenom gibanja za zdravje in

Marija Kobe

Seznaniti se z zdravimi

učenje, medosebne odnose ter
spoprijemati se s stresom za
razvoj zdravega in
kompetentnega otroka oz.
odraslega.
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

Izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja.

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

Seznaniti se z varnostjo na

psihofizičnega
zdravja
21.2.2019

Izzivi

OŠ Zbora

informacijske

odposlancev

spletu med vsakodnevno rabo

varnosti

16.00-17.00

interneta z namenom varovanja
osebnih podatkov potrebnih za
delo.

26.3.2019

Podjetniški

OŠ Zbora

Marko

Seznaniti se z vsebinami, s

inkubator

odposlancev

Stijepič

katerimi se ukvarjajo- za

Kočevje

14.00-15.30
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vključitev v pouk.

27.3.2019

Vzgoja za

KCK Kočevje

internet-kako

15.00-18.00

Zala Bricelj

Spoznati vsebine, spletna mesta,
družbena omrežja ter spletne in

skupaj varno in

mobilne igre, ki jih otroci

soodgovorno

največkrat uporabljajo ter kaj

ustvarjati internet

narediti, ko se pojavijo izzivi in
incidenti na spletu.

2.4.2019

Neodvisen.si

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

Spoznati pasti sodobnih pasti

odposlancev

medijev in računalniških igric

18.00-20.00

ter njihovo delovanje na
delovanje naše zaznavanje,
doživljanje okolja.

23.4.2019

26.6.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

bonton

odposlancev

bontona na podlagi primerov iz

17.30-19.30

vsakdana.

RTM Kočevska

Kočevje

Irena P. Papež Seznaniti se z nekaterimi načeli

Tina Žele

8.00-13.30

3.7.2019

Izobraževanje

10.00-12.00

Predstavitev kulturnega leta z
delavnicami

David Gole

Pravilna drža, načini gibanja.

CKZ Kočevje

STAŠA KOBLER:
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
18.9.2018

16.10.2018

Vpliv medijev na

17.00, OŠ

Dr. Andrej

Uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke.

nezavedni ravni

odposlancev

Orffova

OŠ

Tadeja Mraz

Spoznati različne dejavnosti za

delavnica

Rinža,Kočevj

Novak

izvajanje aktivnega pouka

e

glasbene umetnosti.

16.00-19.00
23.10.2018

Stres

OŠ Zbora

Marija Kobe

Seznaniti se z različnimi

odposlancev

stresorji, jih ozavestiti in omiliti

16.00-17.30

oz. se jih znebiti.
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6.11.2018

Nevidna nit med

OŠ Zbora

otroki in starši

odposlancev

navadami prehranjevanja,

17.00-18.00

pomenom gibanja za zdravje in

Marija Kobe

Seznaniti se z zdravimi

učenje, medosebne odnose ter
spoprijemati se s stresom za
razvoj zdravega in
kompetentnega otroka oz.
odraslega.
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

Izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja.

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

Seznaniti se z varnostjo na

psihofizičnega
zdravja
21.2.2019

Izzivi

OŠ Zbora

informacijske

odposlancev

spletu med vsakodnevno rabo

varnosti

16.00-17.00

interneta z namenom varovanja
osebnih podatkov potrebnih za
delo.

26.3.2019

27.3.2019

Podjetniški

OŠ Zbora

Marko

Seznaniti se z vsebinami, s

inkubator

odposlancev

Stijepič

katerimi se ukvarjajo- za

Kočevje

14.00-15.30

Vzgoja za

KCK Kočevje

internet-kako

15.00-18.00

vključitev v pouk.
Zala Bricelj

Spoznati vsebine, spletna mesta,
družbena omrežja ter spletne in

skupaj varno in

mobilne igre, ki jih otroci

soodgovorno

največkrat uporabljajo ter kaj

ustvarjati internet

narediti, ko se pojavijo izzivi in
incidenti na spletu.

2.4.2019

Neodvisen.si

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

Spoznati pasti sodobnih pasti

odposlancev

medijev in računalniških igric

18.00-20.00

ter njihovo delovanje na
delovanje naše zaznavanje,
doživljanje okolja.
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23.4.2019

26.6.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

bonton

odposlancev

bontona na podlagi primerov iz

17.30-19.30

vsakdana.

RTM Kočevska

3.7.2019

Izobraževanje

Irena P. Papež Seznaniti se z nekaterimi načeli

Kočevje

Tina Žele in

Predstavitev kulturnega leta z

8.00-13.30

sodelavci

delavnicami

10.00-12.00

David Gole

Pravilna drža, načini gibanja.

CKZ Kočevje

Izobraževanje učiteljic aktiva 5. razreda
Alenka Vilicer
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

Dr. Andrej

Uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke.

nezavedni ravni

odposlancev

Zobni alarm

OŠ Rinža,

Karolina Marolt

Ozavestiti udeležence glede

izobraževanja
18.9.2018

9.10.2018

Kočevje

pravilne izbire zobne ščetke

15:30-17:00

in tehnike ščetkanja, z
namenom prenosa znanja na
učence.

16.10.2018

Orffova

OŠ Rinža,

Tadeja Mraz

Spoznati različne dejavnosti

delavnica

Kočevje

Novak

za izvajanje aktivnega

16.00-19.00
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pouka glasbene umetnosti.

23.10.2018

6.11.2018

Stres

OŠ Zbora

Marija Kobe

Seznaniti se z različnimi

odposlancev

stresorji, jih ozavestiti in

16.00-17.30

omiliti oz. se jih znebiti.

Nevidna nit med

OŠ Zbora

otroki in starši

odposlancev

navadami

17.00-18.00

pomenom gibanja za zdravje

Marija Kobe

Seznaniti se z zdravimi

in

prehranjevanja,

učenje,

medosebne

odnose ter spoprijemati se s
stresom za razvoj zdravega
in kompetentnega otroka oz.
odraslega.
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

Izboljšanje

našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja.

odnosov in

odposlancev

Tanja Povšič

Seznaniti se z delovanjem

psihofizičnega
zdravja
21.1.2019

Semena

OŠ Škofljica

sprememb

13:00-16.00

udeležencev na drugih šolah
ter aktivnostmi, ki bi jih
lahko uporabili tudi sami.

21.2.2019

Izzivi

OŠ Zbora

Sandi Bižal

informacijske

odposlancev

spletu med vsakodnevno

varnosti

16.00-17.00

rabo interneta z namenom

Seznaniti se z varnostjo na

varovanja osebnih podatkov
potrebnih za delo.
26.3.2019

27.3.2019

Podjetniški

OŠ Zbora

Marko Stijepič

inkubator

odposlancev

katerimi se ukvarjajo za

Kočevje

14.00-15.30

vključitev v pouk.

Vzgoja za

KCK Kočevje Zala Bricelj

Spoznati vsebine, spletna

internet-kako

15.00-18.00

mesta, družbena omrežja ter

Seznaniti se z vsebinami, s

skupaj varno in

spletne in mobilne igre, ki

soodgovorno

jih otroci največkrat

ustvarjati internet

uporabljajo ter kaj narediti,
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ko se pojavijo izzivi in
incidenti na spletu.
2.4.2019

Neodvisen.si

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

Spoznati pasti sodobnih

odposlancev

pasti medijev in

18.00-20.00

računalniških igric ter
njihovo delovanje na
delovanje naše zaznavanje,
doživljanje okolja.

23.4.2019

29.5.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena P. Papež

bonton

odposlancev

načeli bontona na podlagi

17.30-19.30

primerov iz vsakdana.
Tanja Povšič

Semena

Vipava

sprememb

13.00-17.00

Seznaniti se z nekaterimi

Analiza celoletnih
aktivnosti, ki smo jih
izvajali na šoli ter
seznanitev z aktivnostmi
drugih šol.

11.6.2019

Knjige nem

celodnevni

dr. B. Pregelj,

spoznati sodobne pristope k

pomagajo, da ne

seminar-

prof.dr. I.

razvijanju bralne pismenosti

hitimo

Ljubljana

Saksida,

in strategije motiviranja za

K. Kasparavičius branje
26.6.2019

RTM –Medena

Kočevje

Laura Javoršek

kozmetika

8.00-13.00

Spoznati koristne lastnosti
medu, čebeljega voska,
propolisa za nego kože.
Spoznati postopke za
pripravo naravne
kozmetike.
Izdelovanje in preizkušanje
izdelkov.

3.7.2019

Izobraževanje

10.00-12.00

CKZ Kočevje

David Gole

Spoznati tehnike pravilnega
gibanja in način zdravega
prehranjevanja, ki je
pomemben del našega
vsakdanjika.

Jasna Naglič Žagar
80

datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

Dr. Andrej

Ozavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke.

nezavedni ravni

odposlancev

Zobni alarm

OŠ Rinža,

Karolina

Ozavestiti udeležence glede

Kočevje

Marolt

pravilne izbire zobne ščetke in

izobraževanja
18.9.2018

9.10.2018

tehnike ščetkanja, z namenom

15:30-17:00

prenosa znanja na učence.
16.10.2018

Orffova

OŠ Rinža,

Tadeja Mraz

Spoznati različne dejavnosti za

delavnica

Kočevje

Novak

izvajanje aktivnega pouka

16.00-19.00
23.10.2018

6.11.2018

Stres

OŠ Zbora

glasbene umetnosti.
Marija Kobe

Seznaniti se z različnimi

odposlancev

stresorji, jih ozavestiti in

16.00-17.30

omiliti oz. se jih znebiti.

Nevidna nit med

OŠ Zbora

otroki in starši

odposlancev

navadami

17.00-18.00

pomenom gibanja za zdravje in

Marija Kobe

Seznaniti

se

z

zdravimi

prehranjevanja,

učenje, medosebne odnose ter
spoprijemati se s stresom za
razvoj

zdravega

kompetentnega

in

otroka

oz.

odraslega.
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

Izboljšanje

našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja.

odnosov in

odposlancev

Tanja Povšič

Seznaniti se z delovanjem

psihofizičnega
zdravja
21.1.2019

Semena

OŠ Škofljica

sprememb

13:00-16.00

udeležencev na drugih šolah
ter aktivnostmi, ki bi jih lahko
uporabili tudi sami.
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21.2.2019

Izzivi

OŠ Zbora

Sandi Bižal

informacijske

odposlancev

spletu med vsakodnevno rabo

varnosti

16.00-17.00

interneta z namenom

Seznaniti se z varnostjo na

varovanja osebnih podatkov,
potrebnih za delo.
26.3.2019

27.3.2019

Podjetniški

OŠ Zbora

Marko

Seznaniti se z vsebinami, s

inkubator

odposlancev

Stijepič

katerimi se ukvarjajo za

Kočevje

14.00-15.30

Vzgoja za

KCK Kočevje

internet-kako

15.00-18.00

vključitev v pouk.
Zala Bricelj

Spoznati vsebine, spletna
mesta, družbena omrežja ter

skupaj varno in

spletne in mobilne igre, ki jih

soodgovorno

otroci največkrat uporabljajo

ustvarjati internet

ter kaj narediti, ko se pojavijo
izzivi in incidenti na spletu.

2.4.2019

Neodvisen.si

OŠ Zbora

Bojan Kodelja Spoznati pasti sodobnih

odposlancev

medijev in računalniških igric

18.00-20.00

ter njihovo delovanje na naše
zaznavanje, doživljanje okolja.

13.4.2019

Formativno

Zavod za

različne

Analiza in zaključek projekta,

spremljanje

šolstvo –

izvajalke

predstavitev aktivnosti, ki smo

Ljubljana

jih izvajali ter seznanitev z
aktivnostmi drugih šol.

23.4.2019

29.5.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena P. Papež Seznaniti se z nekaterimi

bonton

odposlancev

načeli bontona na podlagi

17.30-19.30

primerov iz vsakdana.
Tanja Povšič

Semena

Vipava

sprememb

13.00-17.00

Analiza celoletnih aktivnosti,
ki smo jih izvajali na šoli ter
seznanitev z aktivnostmi
drugih šol.

26.6.2019

RTM –Medena

Kočevje

Laura

Spoznati temo kulturnega leta

kozmetika

8.00-13.00

Javoršek

– Leto čebel in medu;
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Spoznati koristne lastnosti
medu, čebeljega voska,
propolisa za nego kože.
Spoznati postopke za pripravo
naravne kozmetike.
Izdelovanje in preizkušanje
izdelkov.
3.7.2019

Izobraževanje

10.00-12.00

David Gole

CKZ Kočevje

Spoznati tehnike pravilnega
gibanja in način zdravega
prehranjevanja, ki je
pomemben del našega
vsakdanjika.

Anda Jambrovič
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

Dr. Andrej

Ozavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke.

nezavedni ravni

odposlancev

Zobni alarm

OŠ

Karolina

Ozavestiti udeležence glede

Rinža,Kočevje

Marolt

pravilne izbire zobne ščetke in

izobraževanja
18.9.2018

9.10.2018

tehnike ščetkanja, z namenom

15:30-17:00

prenosa znanja na učence.
16.10.2018

Orffova

OŠ

Tadeja Mraz

Spoznati različne dejavnosti za

delavnica

Rinža,Kočevje

Novak

izvajanje aktivnega pouka

16.00-19.00
23.10.2018

6.11.2018

Stres

OŠ Zbora

glasbene umetnosti.
Marija Kobe

Seznaniti se z različnimi

odposlancev

stresorji, jih ozavestiti in

16.00-17.30

omiliti oz. se jih znebiti.

Nevidna nit med

OŠ Zbora

otroki in starši

odposlancev

navadami

17.00-18.00

pomenom gibanja za zdravje in

Marija Kobe

Seznaniti

se

z

zdravimi

prehranjevanja,

učenje, medosebne odnose ter
spoprijemati se s stresom za
razvoj
83

zdravega

in

kompetentnega

otroka

oz.

odraslega.
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

Izboljšanje

našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja.

odnosov in

odposlancev

Tanja Povšič

Seznaniti se z delovanjem

psihofizičnega
zdravja
21.1.2019

Semena

OŠ Škofljica

sprememb

13:00-16.00

udeležencev na drugih šolah
ter aktivnostmi, ki bi jih lahko
uporabili tudi sami.

21.2.2019

Izzivi

OŠ Zbora

Sandi Bižal

informacijske

odposlancev

spletu med vsakodnevno rabo

varnosti

16.00-17.00

interneta z namenom

Seznaniti se z varnostjo na

varovanja osebnih podatkov,
potrebnih za delo.
26.3.2019

27.3.2019

Podjetniški

OŠ Zbora

Marko

Seznaniti se z vsebinami, s

inkubator

odposlancev

Stijepič

katerimi se ukvarjajo za

Kočevje

14.00-15.30

Vzgoja za

KCK Kočevje

internet-kako

15.00-18.00

vključitev v pouk.
Zala Bricelj

Spoznati vsebine, spletna
mesta, družbena omrežja ter

skupaj varno in

spletne in mobilne igre, ki jih

soodgovorno

otroci največkrat uporabljajo

ustvarjati internet

ter kaj narediti, ko se pojavijo
izzivi in incidenti na spletu.

2.4.2019

Neodvisen.si

OŠ Zbora

Bojan Kodelja Spoznati pasti sodobnih

odposlancev

medijev in računalniških igric

18.00-20.00

ter njihovo delovanje na naše
zaznavanje, doživljanje okolja.

23.4.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena P. Papež Seznaniti se z nekaterimi

bonton

odposlancev

načeli bontona na podlagi

17.30-19.30

primerov iz vsakdana.
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29.5.2019

Tanja Povšič

Semena

Vipava

sprememb

13.00-17.00

Analiza celoletnih aktivnosti,
ki smo jih izvajali na šoli ter
seznanitev z aktivnostmi
drugih šol.

26.6.2019

RTM –Medena

Kočevje

Tina Žele

Spoznati temo kulturnega leta

kozmetika

8.00-13.00

Kovačič;

– Leto čebel in medu;

Gašper Jarni

Oblikovati zasnove delovanja
umetniških skupin na temo
kulturnega leta v šolskem letu
2019/20120.

3.7.2019

Izobraževanje

10.00-12.00

David Gole

CKZ Kočevje

Spoznati tehnike pravilnega
gibanja in način zdravega
prehranjevanja, ki je
pomemben del našega
vsakdanjika.

21.-23. 8.

Gledališki tabor

Bosljiva loka

2019

KUD Jazbec Spoznavanje gledaliških vaj
in partnerji,

in vživljanje v različne vloge.

Gašper Jarni

Oblikovanje načrta gledališke/
lutkovne predstave in izvedba
gledališke predstave.

Izobraževanje učiteljev aktiva OPB
POLONCA KALIČ:
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
23. 10. 2018

Spoprijemanje s 16:45 – 18:15 Marija Kobe
stresom

 predstavitev zdravih navad
prehranjevanja
 pomen gibanja za zdravje
in učenje
 medosebni

odnosi

spoprijemanje s stresom
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ter

6. 11. 2018

Nevidna vez

17:00 – 18:00 Marija Kobe

med starši in

 predstavitev zdravih navad
prehranjevanja
 pomen gibanja za zdravje

otroci

in učenje
 medosebni

odnosi

ter

spoprijemanje s stresom

22. 11. 2018

Objem, dotik,

17:00 – 18:30 Dr. Sanela
Banović

poljub

 vpliv sreče in zadovoljstva
v življenju na psihofizično
zdravje in hormonsko
ravnovesje v telesu

27. 3. 2019

Strokovno

15:00-18:00

srečanje ob

KCK

Zala Bricelj

 kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati

FILMU Gajin

internet

svet.
2.4. 2019

Izzivalec ulice 2 18:00-20:00

Bojan Kodelja

 predčasno prepoznavanje
in kritično razmišljanje o
kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

16.4.2019

Predstavitev

Srednja šola

več

spoznati učinkovite

programa

Kočevje

predavateljev

pristope, s katerimi preko

starševskih

zboljševanja odzivanja

veščin

staršev izboljšujemo skrb

Neverjetna leta

za duševno zdravje otrok.

oktober 2018 Likovna šola

Mansarta

– maj 2019

KCK

Sašo Koprivec

likovno ustvarjanje in
izražanje

MARIJA ERJAVEC, ANITA TURK ŠVEIGL:

datum

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Spoprijemanje s

v

M. Kobe

praktični prikaz tehnik za

stresom

šoli,popoldne

naslov
izobraževanja

23.10.18

86

odpravo stresa

22.11.18

Pomembnost

v

Dr. Sanela

utemeljitev pomembnosti

medsebojnih

šoli,popoldne

Banović

zdravega življenjskega

odnosov in

sloga

psihofizičnega
zdravja
21.2. 19

Informacijska

v šoli, po

Sandi Bižal

varnost

konferenci

nevarnosti in pasti
neprevidnega dajanja
informacij na interenetu

27.3.19

Safe.si – Vzgoja

KCK

za internet

popoldne

Zala Bricelj

kako skupaj z mladimi
varno in odgovorno

Gajin svet –

uporabljati internet

ogled filma
2.4.19

Neodvisen.si

v

Bojan Kodelja

Izzivalec ulice 2

šoli,popoldne

prepoznavanje problemov
in nevarnosti v okolju
mladih in kako pomagati

23.4.19

Bonbon za

v

Irena Potočar

pomen bontona za

bonton

šoli,popoldne

Papež

medsebojne odnose in
kulturno sožitje

26. 6. 2019

RTM

7.45 – 13.00

več

PMK Kočevje predavateljev

* spoznavati domači kraj,
druženje, delavnice

LUČKA HRIBAR:

datum

naslov izobraževanja

Čas, kraj

23.10.18

Spoprijemanje s stresom

v šoli,popoldne

22.11.18

Pomembnost medsebojnih odnosov v šoli,popoldne
in psihofizičnega zdravja

21.2. 19

Informacijska varnost

87

v šoli, po konferenci

Safe.si – Vzgoja za internet

27.3.19

KCK popoldne

Gajin svet – ogled filma
2.4.19

v šoli,popoldne

Neodvisen.si
Izzivalec ulice 2

MARINA DEKLEVA:

datum
20.10.19

naslov
izobraževanja
Več kot igra

Čas, kraj

v šoli,
dopoldan
23.10.18
22.11.18

21.2. 19

2.4.19

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Izok Bregar

Praktični prikazi iger
praktični prikaz tehnik za
odpravo stresa
utemeljitev pomembnosti
zdravega življenjskega
sloga

Spoprijemanje s
stresom
Pomembnost
medsebojnih
odnosov in
psihofizičnega
zdravja
Informacijska
varnost

v
šoli,popoldne
v
šoli,popoldne

M. Kobe

v šoli, po
konferenci

Sandi Bižal

nevarnosti in pasti
neprevidnega dajanja
informacij na interenetu

Neodvisen.si
Izzivalec ulice 2

v šoli,
popoldne

Bojan Kodelja

prepoznavanje problemov
in nevarnosti v okolju
mladih in kako pomagati

Dr. Sanela
Banović

23.4.19

Bonbon za
bonton

v
šoli,popoldne

Irena Potočar
Papež

pomen bontona za
medsebojne odnose in
kulturno sožitje

13.6.19

Vodenje
strokovnega
izobraževanja
"Vaditelj
športnih
dejavnosti
predšolskih
otrok" – vsebina
atletika

Fakulteta za
šport

Marina Dekleva

Praktični prikaz metodike
poučevanja atletskih
elementov predšolskih otrok

88

26. 6. 2019

RTM

7.45 – 13.00

več

* spoznavati domači kraj,

PMK Kočevje predavateljev

druženje, delavnice

Čas, kraj

Glavni cilj seminarja

TANJA LAVRIČ:
datum

naslov

predavatelj

izobraževanja

16. 10. 2018

Aktivno k

16:00 – 19:00 Tadeja Mraz

pouku

OŠ Ob Rinži

Novak

 Predstavitev segmentov
Orffovega pristopa pri
pouku glasbene umetnosti.
(PLES, RITEM, IGRE Z
INŠTRUMENTI, PETJEGOVOR)

23. 10. 2018

Spoprijemanje s 16:45 – 18:15 Marija Kobe
stresom

 predstavitev zdravih navad
prehranjevanja
 pomen gibanja za zdravje
in učenje
 medosebni

odnosi

ter

spoprijemanje s stresom

6. 11. 2018

Nevidna vez

17:00 – 18:00 Marija Kobe

med starši in

 predstavitev zdravih navad
prehranjevanja
 pomen gibanja za zdravje

otroci

in učenje
 medosebni

odnosi

ter

spoprijemanje s stresom

22. 11. 2018

Objem, dotik,

17:00 – 18:30 Dr. Sanela
Banović

poljub

 vpliv sreče in zadovoljstva
v življenju na psihofizično
zdravje in hormonsko
ravnovesje v telesu

27. 3. 2019

Strokovno

15:00-18:00

srečanje ob

KCK

Zala Bricelj

 kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati
internet

89

FILMU Gajin
svet.
2.4. 2019

Izzivalec ulice 2 18:00-20:00

Bojan Kodelja

 predčasno prepoznavanje
in kritično razmišljanje o
kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16:30-19:30

Irena Potočar

bonton

OŠ Zbora

Papež

odposlancev
13. 4. 2019

26. 6. 2019

PROJEKT:

skupno srečanje vseh šol,

BRIDGE (FS -

sodelujočih v projektu

glas učenca

BRIDGE.

RTM

7.45 – 13.00

več

PMK Kočevje predavateljev

* spoznavati domači kraj,
druženje, delavnice

Izobraževanje učiteljev družboslovno- umetnostnega aktiva

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Mateja Malnar
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

izobraževanja
18. 9. 2018

90

23. 10. 2018

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

informacijska varnost

psihofizičnega
zdravja
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev

situacijah

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Tatjana Gornik
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

izobraževanja
91

Glavni cilj seminarja

18. 9. 2018

23. 10. 2018

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

informacijska varnost

psihofizičnega
zdravja
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
13. 9. 2018

situacijah

Posvet o

Kočevje

Več

Kritično razmišljanje o

prihodnosti

(Jezero)

predavateljev,

skupnih evropskih temah

Evrope

17:00-19:00
92

moderator: dr

(kakšno Evropo si želijo

Damjan Lajh

državljani)

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Brigita Prebilič
datum

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Posvet o

Kočevje

Več

Kritično razmišljanje o

prihodnosti EU

(Jezero)

predavateljev,

skupnih evropskih temah

17:00-19:00

moderator: dr

(kakšno Evropo si želijo

Damjan Lajh

državljani)

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

naslov
izobraževanja

13. 9. 2018

18. 9. 2018

23. 10. 2018

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

OUP Conference 9:00-15:45

Annamaria

Principi poučevanja –

(Some principles Ljubljana

Pinter

povezava teorije in prakse

of classroom

Paul A. Davis

practice – linking

Ushapa

theory and

Fortescue

psihofizičnega
zdravja
7. 12. 2018

practice)
93

14. 2. 2019

21. 2. 2019

The Territory of

15:15 – 17:30 dr Janez Skela

Vključevanje kulturnih

Culture – from

Ljubljana,

značilnosti v pouk

the Noble to the

Kristalna

angleščine

Trivial

palača

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora

Sandi Bižal

informacijska varnost

odposlancev
26. 3. 2019

Predstavitev

16:00 – 17:00 Več

didaktična zasnova in odlike

učbeniškega

OŠ Drska,

predavateljev,

učbeniške serije Think

kompleta Think

Novo Mesto

založba Rokus
Klett

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
26. 6. 2019

situacijah

Projekt RTM

7:45 – 13:30

Več

Predstavitev razvoja

Kočevska

Pokrajinski

predavateljev

čebelarstva na Kočevskem,

muzej

zaščitenega porekla

Kočevje

Kočevskega medu, življenja
in dela čebel, vloge
čebelarja, pomen čebel za
obstoj življenja na Zemlji

3. 7. 2019

Izobraževanje

10:00 –

CKZ

OŠ Zbora

CKZ

Pomen pravilne prehrane in
gibanja

odposlancev
94

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Mojca Hribar Osmak

datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

izobraževanja
18. 9. 2018

23. 10. 2018

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

informacijska varnost

psihofizičnega
zdravja
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti
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23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
28. 8. 2018

16. 10. 2018

16. 3. 2019

7. 6. 2019

študijska skupina 9.00 – 17.00,

situacijah
Ada Holcar

FS pri glasbeni umetnosti in

Oš Brinje

Brunauer, Inge

športu

Grosuplje

Breznik

Orffova

16.00-19.00,

Tadeja Mraz

Ustvarjalnost z uporabo

delavnica

Oš Ob Rinži

Novak

ORFF-ove metode

Ko slika oživi

15.00-20.00,

Tadeja Mraz

Ustvarjalnost z uporabo

Ljubljana

Novak

ORFF-ove metode

Otroci migrantov 12.00-17.00,

Več

Boljše vključevanje Romov

in Romov v Oš

OŠ Zbora

predavateljev(Di in migrantov v

odposlancev

jana

Kočevje

Marijanovič,

izobraževanje

Lilica Majer,dr.
Besa
Kardiu,Tjaša
Arko,Valerij
Dermol)
2.7.2019

Uporaba IKT pri 8.00-15.30

Zoran Petrov

Uporabnost aplikacije

učenju na

CŠOD MISIJA pri delu z

prostem

otroki na prostem.

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Martina Porenta Pleše
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

reševanje stresnih situacij s

odposlancev

pomočjo tehnik sproščanj

izobraževanja
18. 9. 2018

23. 10. 2018

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
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delavnica tehnike
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

informacijska varnost

psihofizičnega
zdravja
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
25.10.2018

Študijska skupina 12.15, OŠ

situacijah
12.15, OŠ Jožeta seznanitev z novimi

Jožeta

Moškriča

Moškriča

28. 11 .2018

metodami in
oblikami poučevanja LUM.

Strokovni posvet 8.00 -14.00

Profesorji na

predstavitev izdelkov in

likovnih

SŠOF

SŠOF, Marjan

načinov poučevanja,

pedagogov

Ljubljana

Prevodnik

pogovor o likovnih
tematikah
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7. 6. 2019

Otroci migrantov 12.00-18.45,
in Romov v

Kočevje

Več

Boljše vključevanje Romov

predavateljev(Di in migrantov v

vrtcih in šolah

izobraževanje

jana
Marijanovič,
Lilica Majer,dr.
Besa
Kardiu,Tjaša
Arko,Valerij
Dermol)

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Mateja Junc

Čas, kraj

predavatelj

Vpliv medijev

17:00 –

Dr. Andrej

na otroke na

OŠ Zbora

Kovačič

nezavedni

odposlancev

ravni

Kočevje

23. 10.

Spoprijemanje

16: 00 –

Mag. Marija

-

prepoznati stres

2018

s stresom in

OŠ Zbora

Kobe

-

spoznati različne tehnike

delavnica

odposlancev

sproščanja

Kočevje

Navidezna vez

17: 00 –

Mag. Marija

med starši in

OŠ Zbora

Kobe

otroki

odposlancev

zdrave prehrane, gibanja,

Kočevje

…

datum

naslov

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
18. 9. 2018

6. 11. 2018

-

spoznati kako mediji na
otroke vplivajo na
nezavedni ravni

za odpravo stresa

-

spoznati pomen dobrih
medsebojnih odnosov,

22. 11.

Pomembnost

17: 00 –

Dr. Sanela

2018

medsebojnih

OŠ Zbora

Banović

odnosov in

odposlancev,

sloga, sprostitve,

psihofizičnega

Kočevje

primernih medsebojnih

zdravja

-

utemeljitev pomembnosti
zdravega življenjskega

odnosov
98

24., 25. 11

Zborovska šola Radenci

Različni

-

predavatelji

2018

spoznavanje sodobnih
oblik in metod dela z
mešanimi pevskimi
zbori; usvajanje vokalne
tehnike, poglabljanje
znanja in tehnike
dirigiranja, spoznavanje
različne zborovske
literature, primerne za
MPZ

21. 2. 2019

2. 4. 2019

Informacijska

16: 00 –

Sandi Bižal

varnost

OŠ Zbora

pasti neprevidnega

odposlancev

dajanja informacij na

Kočevje

internetu

Neodvisen.si

18: 00 –

Bojan

Izzivalec ulice

OŠ Zbora

Kodelja

-

-

spoznati nevarnosti in

prepoznavanje
problemov in nevarnosti

odposlancev

v okolju mladih in kako

Kočevje

pomagati
-

razkrivanje dejstev in
predčasno prepoznavanje
kemičnih in drugih
zasvojenosti

4.4. 2019

Kulturni bazar

Ljubljana

Različni

-

predavatelji
23. 4. 2019

Bonbon za

16: 30 –

Irena Potočar

bonton

OŠ Zbora

Papež

kulturni nabor prireditev,
projektov in razstav

-

pomen bontona za
medsebojne odnose in
kulturno sožitje

odposlancev
Kočevje
7. 5.

Podjetništvo

Novo mesto

Različni
predavatelji

-

priprava programa za
podjetništvo v
naslednjem šolskem letu

15. 5. 2019

in prijava na projekt
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26. 6. 2019

Projekt RTM

7:45 – 13.30

Različni

Kočevska

Pokrajinski

predavatelji

-

predstavitev razvoja
čebelarstva na

muzej

Kočevskem, zaščitenega

Kočevje

porekla Kočevskega
medu, življenja in dela
čebel, vloge čebelarja,
pomen čebel za obstoj na
našem planetu Zemlja

3. 7. 2019

Izobraževanje

10:00 –

CKZ

OŠ Zbora

-

CKZ

in gibanja

odposlancev
Kočevje

Izobraževanje učiteljev jezikovnega aktiva:


pomen pravilne prehrane

Teja Čop
100

datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

ga. Marija Kobe

napotki za uspešno

stresom in

Zbora

izobraževanja
18. 9. 2018

23. 10. 2018

reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija Kobe izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

informacijska varnost

Filmska osnovna

varnost na internetu

psihofizičnega
zdravja
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev

101

situacijah

26. 6. 2019

RTM Kočevska

8.00-13.00

Tina Žele

zgodovina in pomen

Kovačič, Stanko

čebelarstva za Kočevsko

Knežić
7. 12. 2018

20. OUP

SMELT –

Paul A Davies,

načini kako povezati teorijo

konferenca,

Dunajska

Ushapa Fortesque, s prakso, seznanitev s

Oxford Center

cesta 160,

Annamaria Pinter

tehnikami za izboljšanje
poslušanja, ter kako nam

Ljubljana

meditacija pomaga pri
poučevanju



Nikolina Pleše

datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Konferenca o

8.00-18.00,

Več

Kako s formativnim

formativnem

Laško

predavateljev

spremljanjem spodbujamo

izobraževanja
18. 9. 2018

6. 11. 2018

8.11.2018

spremljanju

aktivno vlogo učencev pri

mednarodnega

učenju in poučevanju, s

Erasmus+

čimer krepijo tudi

projekta Glas

odgovornost, razvijajo

učenca – most do

kritično samozavest in

učenja

samospoštovanje in se učijo
prisluhniti drug drugemu.

22. 11. 2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev
102

psihofizičnega
zdravja
7.12.2018

20. OUP

8.00-15.00,

Paul A. Davies,

Aktualne in relevantne teme

konferenca

Ljubljana

Ushapa

za slovenske učitelje

Fortesque ,

angleščine.

založbe Oxford

Annamaria
Pinter
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora

Sandi Bižal

informacijska varnost

Učiteljica

Predstavitev učbenika,

odposlancev
26.3.2019

Predstavitev

16.00-17.00

novega

OŠ Drska,

delovnega zvezka in

učbeniškega

NM

dodatnih gradiv.

kompleta Think
27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

13.4.2019

Zaključno

9.00 -14.00

srečanje

Več

Predstavitev dela FS na

predavateljev

različnih šolah. Izmenjava

izvajalcev FS
23. 4. 2019

idej.

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
26.6.2019

RTM Kočevska

8.00-13.30

situacijah
Delavnice z

Predstavitev tematskega

mentorji.

kulturnega leta v občini
Kočevje : Leto čebel in
medu 2019

103



Brigita Prebilič

datum

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Posvet o

Kočevje

Več

Kritično razmišljanje o

prihodnosti EU

(Jezero)

predavateljev,

skupnih evropskih temah

17:00-19:00

moderator: dr

(kakšno Evropo si želijo

Damjan Lajh

državljani)

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

naslov
izobraževanja

13.9.2018

18. 9. 2018

23. 10. 2018

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

OUP Conference 9:00-15:45

Annamaria

Principi poučevanja –

(Some principles Ljubljana

Pinter

povezava teorije in prakse

of classroom

Paul A. Davis

practice – linking

Ushapa

theory and

Fortescue

psihofizičnega
zdravja
7.12. 2018

practice)
14.2.2019

The Territory of

15:15 – 17:30 dr Janez Skela

Vključevanje kulturnih

Culture – from

Ljubljana,

značilnosti v pouk

the Noble to the

Kristalna

angleščine

Trivial

palača
104

21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora

Sandi Bižal

informacijska varnost

odposlancev
26.3.2019

Predstavitev

16:00 – 17:00 Več

didaktična zasnova in odlike

učbeniškega

OŠ Drska,

predavateljev,

učbeniške serije Think

kompleta Think

Novo Mesto

založba Rokus
Klett

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
26.6.2019

situacijah

Projekt RTM

7:45 – 13:30

Več

Predstavitev razvoja

Kočevska

Pokrajinski

predavateljev

čebelarstva na Kočevskem,

muzej

zaščitenega porekla

Kočevje

Kočevskega medu, življenja
in dela čebel, vloge
čebelarja, pomen čebel za
obstoj življenja na Zemlji

3.7.2019

Izobraževanje

10:00 –

CKZ

OŠ Zbora

CKZ

Pomen pravilne prehrane in
gibanja

odposlancev



Iva Mihelič

datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

izobraževanja
105

Glavni cilj seminarja

18. 9. 2018

23. 10. 2018

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

OUP Conference 9:00-15:45

Annamaria

Principi poučevanja –

(Some principles Ljubljana

Pinter

povezava teorije in prakse

of classroom

Paul A. Davis

practice – linking

Ushapa

theory and

Fortescue

psihofizičnega
zdravja
7.12. 2018

practice)
14.2.2019

21. 2. 2019

The Territory of

15:15 – 17:30 dr Janez Skela

Vključevanje kulturnih

Culture – from

Ljubljana,

značilnosti v pouk

the Noble to the

Kristalna

angleščine

Trivial

palača

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora

Sandi Bižal

informacijska varnost

odposlancev
27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
106

2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
26.6.2019

situacijah

Projekt RTM

7:45 – 13:30

Več

Predstavitev razvoja

Kočevska

Pokrajinski

predavateljev

čebelarstva na Kočevskem,

muzej

zaščitenega porekla

Kočevje

Kočevskega medu, življenja
in dela čebel, vloge
čebelarja, pomen čebel za
obstoj življenja na Zemlji

3.7.2019

Izobraževanje

10:00 –

CKZ

OŠ Zbora

CKZ

Pomen pravilne prehrane in
gibanja

odposlancev

Izobraževanje učiteljev slovenističnega aktiva:

Tanja Lavrič
datum

naslov

kraj

predavatelj

izobraževanja
107

Glavni cilj seminarja

13. 4.

BRIDGE (FS)

Ljubljana

2019

A. Holzer

razvijanje različnih

Brunauer idr.

modelov partnerskega
sodelovanja učitelja z
učenci

22. 8.−24. Izobraževanje
8. 2018

različni

Prehod na program

predavatelji

Cobiss

kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Ljubljana

različni

Prehod na program

predavatelji

Cobiss

Ljubljana

šolskih
knjižničarjev za
delo v sistemu
COBISS

Meta Šilc Marincelj
datum

naslov
izobraževanja

22. 8.−24. Izobraževanje
8. 2018

šolskih
knjižničarjev za
delo v sistemu
COBISS

25. 3.

Pripovedovanje Ljubljana,

Katja Preša

Spodbuda otrok k

2019

v pedagoškem

Vodnikova

idr.

pripovedovanju

procesu

domačija

IZOBRAŽEVANJE VSEH ČLANIC AKTIVA
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

stresom in

Zbora

izobraževanja
18. 9. 2018

23. 10. 2018

ga. Marija Kobe napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
108

pomočjo tehnik sproščanj

6. 11. 2018

22. 11. 2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

informacijska varnost

psihofizičnega
zdravja
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev

27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

23. 4. 2019

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev

Izobraževanje učiteljev matematično -tehničnega aktiva
IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Franc Žganjar
109

situacijah

datum

naslov

kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
28.8.2018

Študijska skupina OŠ Drska

/

18.9.2018

Vpliv medijev na OŠ Zbora

Dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

odposlancev

Kovačič

medijev na otroke

ga. Marija Kobe napotki za uspešno

/

nezavedni ravni
23.10.201

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

8

stresom in

odposlancev

reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike
sproščanja
6.11.2018

Navidezna vez

OŠ Zbora

Mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

odposlancev

Kobe dms.

starši in otroki

otroki
22.11.201

Pomembnost

OŠ Zbora

dr. Sanela

izboljšanje našega

8

medsebojnih

odposlancev

Banović

psihofizičnega zdravja

Informacijska

OŠ Zbora

Sandi Bižal

informacijska varnost

varnost

odposlancev

Vzgoja za

KCK

Filmska

varnost na internetu

odnosov in
psihofizičnega
zdravja
21.2.2019

27.3.2019

internet - kako

osnovna šola in

skupaj varno in

Filmski vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in
predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti
23.4.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

uzavestiti vzorce

bonton

odposlancev

Papež

ustreznega vedenja v
določenih situacijah

110

26.6.2019

3.7.2019

RTM

Izobraževanje

Pokrajinski

Tina Žele

muzej Kočevje

Kovačič

10.00-12.00

David Gole

CKZ Kočevje

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Nadja Oberstar
datum

naslov

kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
28.8.2018

Študijska skupina OŠ Drska

/

18.9.2018

Vpliv medijev na OŠ Zbora

Dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

odposlancev

Kovačič

medijev na otroke

ga. Marija Kobe napotki za uspešno

/

nezavedni ravni
23.10.201

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

8

stresom in

odposlancev

reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike
sproščanja
6.11.2018

Navidezna vez

OŠ Zbora

Mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

odposlancev

Kobe dms.

starši in otroki

otroki
22.11.201

Pomembnost

OŠ Zbora

dr. Sanela

izboljšanje našega

8

medsebojnih

odposlancev

Banović

psihofizičnega zdravja

Informacijska

OŠ Zbora

Sandi Bižal

informacijska varnost

varnost

odposlancev

Vzgoja za

KCK

Filmska

varnost na internetu

odnosov in
psihofizičnega
zdravja
21.2.2019

27.3.2019

internet - kako

osnovna šola in

skupaj varno in

Filmski vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
111

2.4.2019

Izzivalec ulice 2

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in
predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti
23.4.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

uzavestiti vzorce

bonton

odposlancev

Papež

ustreznega vedenja v
določenih situacijah

26.6.2019

3.7.2019

RTM

Izobraževanje

Pokrajinski

Tina Žele

muzej Kočevje

Kovačič

10.00-12.00

David Gole

CKZ Kočevje

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Barbara Škulj
datum

naslov

kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na OŠ Zbora

Dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

odposlancev

Kovačič

medijev na otroke

ga. Marija Kobe napotki za uspešno

izobraževanja
18.9.2018

nezavedni ravni
23.10.201

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

8

stresom in

odposlancev

reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike
sproščanja
6.11.2018

Navidezna vez

OŠ Zbora

Mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

odposlancev

Kobe dms.

starši in otroki

otroki
22.11.201

Pomembnost

OŠ Zbora

dr. Sanela

izboljšanje našega

8

medsebojnih

odposlancev

Banović

psihofizičnega zdravja

KCK

Filmska

varnost na internetu

odnosov in
psihofizičnega
zdravja
27.3.2019

Vzgoja za
internet - kako

osnovna šola in

skupaj varno in

Filmski vlak
112

odgovorno
soustvarjati
internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in
predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti
13.4.2019

BRIDGE – FS

Dopoldne,

Različni

Zaključno srečanje

Zavod za

predavatelji

učiteljev v projektu

šolstvo,
Ljubljana
23.4.2019

Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

uzavestiti vzorce

bonton

odposlancev

Papež

ustreznega vedenja v
določenih situacijah

26.6.2019

3.7.2019

RTM

Izobraževanje

Pokrajinski

Tina Žele

muzej Kočevje

Kovačič

10.00-12.00

David Gole

CKZ Kočevje

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Klemen Kovačič
datum

naslov

kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na

OŠ Zbora

Dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

odposlancev

Kovačič

medijev na otroke

ga. Marija Kobe napotki za uspešno

izobraževanja
18.9.2018

nezavedni ravni
23.10.201

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

8

stresom in

odposlancev

reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike
sproščanja
6.11.2018

Navidezna vez

OŠ Zbora

Mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

odposlancev

Kobe dms.

starši in otroki

otroki
113

22.11.201

Pomembnost

OŠ Zbora

dr. Sanela

izboljšanje našega

8

medsebojnih

odposlancev

Banović

psihofizičnega zdravja

Informacijska

OŠ Zbora

Sandi Bižal

informacijska varnost

varnost

odposlancev

odnosov in
psihofizičnega
zdravja
21.2.2019

27.3.2019

Vzgoja za internet KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

- kako skupaj

šola in Filmski

varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in
predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti
23.4.2019

Bonbon za bonton OŠ Zbora
odposlancev

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

Papež

vedenja v določenih
situacijah

26.6.2019

21.05.201

RTM

NT Konferenca

Pokrajinski

Tina Žele

uzavestiti nezavedni vpliv

muzej Kočevje

Kovačič

medijev na otroke

Portorož

Različni

napotki za uspešno
reševanje stresnih situacij s

9

pomočjo tehnik sproščanj
3.7.2019

Izobraževanje

10.00-12.00

David Gole

CKZ Kočevje

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Tanja Lavrič
114

datum

naslov

kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

ga. Marija Kobe napotki za uspešno

izobraževanja
23.10.201

Spoprijemanje s

OŠ Zbora

8

stresom in

odposlancev

reševanje stresnih situacij s
pomočjo tehnik sproščanj

delavnica tehnike
sproščanja
6.11.2018

Navidezna vez

OŠ Zbora

Mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

odposlancev

Kobe dms.

starši in otroki

otroki
22.11.201

Pomembnost

OŠ Zbora

dr. Sanela

izboljšanje našega

8

medsebojnih

odposlancev

Banović

psihofizičnega zdravja

KCK

Filmska

varnost na internetu

odnosov in
psihofizičnega
zdravja
27.3.2019

Vzgoja za
internet - kako

osnovna šola in

skupaj varno in

Filmski vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

OŠ Zbora

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in
predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti
13. 4.

BRIDGE – FS

2019
23.4.2019

Dopoldne,

/

/

Ljubljana
Bonbon za

OŠ Zbora

Irena Potočar

uzavestiti vzorce

bonton

odposlancev

Papež

ustreznega vedenja v
določenih situacijah

26.6.2019

RTM

Pokrajinski

Tina Žele

muzej Kočevje

Kovačič

115

3.7.2019

Izobraževanje

10.00-12.00

David Gole

CKZ Kočevje

Izobraževanje učiteljev naravoslovnega aktiva
IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Magda Gornik
DATUM

NASLOV

ČAS, KRAJ

IZOBRAŽEVA

PREDAVAT GLAVNI CILJ SEMINARJA
ELJ

NJA
18.9.2018

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

Dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev
16.00, OŠ

ga. Marija

napotki za uspešno reševanje

Zbora

Kobe

stresnih situacij s pomočjo tehnik

23.10.2018 Spoprijemanje s
stresom in

sproščanj

delavnica tehnike odposlancev
sproščanja
6.11.2018

Navidezna vez

17.00, OŠ

Mag. Marija

izboljšanje odnosa med starši in

med starši in

Zbora

Kobe dms.

otroki

otroki

odposlancev
17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega psihofizičnega

medsebojnih

Zbora

Banović

zdravja

odnosov in

odposlancev

Sandi Bižal

informacijska varnost

Filmska

varnost na internetu

22.11.2018 Pomembnost

psihofizičnega
zdravja
21.2.2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev

27.3.2019

Vzgoja za

15.00, KCK

internet - kako

osnovna šola

skupaj varno in

in Filmski

odgovorno

vlak

soustvarjati
internet
116

2.4.2019

23.4.2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja razkrivanje dejstev in predčasno

Zbora

prepoznavanje kemičnih in

odposlancev

nekemičnih zasvojenosti

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih situacijah

odposlancev
3.7.2019

Izobraževanje

10.00

David Gole

CKZ Kočevje

-12.00

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Franc Žganjar

DATUM

NASLOV
IZOBRAŽEVANJA

ČAS, KRAJ PREDAVATELJ
9.00, OŠ

GLAVNI CILJ
SEMINARJA

28.8.2018

Študijska skupina

18.9.2018

Vpliv medijev na

17.00, OŠ

Dr. Andrej

uzavestiti nezavedni

otroke na nezavedni

Zbora

Kovačič

vpliv medijev na otroke

ravni

odposlancev

Spoprijemanje s

16.00, OŠ

ga. Marija Kobe

napotki za uspešno

stresom in delavnica

Zbora

reševanje stresnih

tehnike sproščanja

odposlancev

situacij s pomočjo

23.10.2018

Drska

/

tehnik sproščanj
6.11.2018

Navidezna vez med

17.00, OŠ

Mag. Marija

izboljšanje odnosa med

starši in otroki

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

dr. Sanela

izboljšanje našega

Banović

psihofizičnega zdravja

Sandi Bižal

informacijska varnost

odposlancev
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

medsebojnih odnosov Zbora
in psihofizičnega

odposlancev

zdravja
21.2.2019

Informacijska varnost 16.00, OŠ
Zbora
odposlancev
117

27.3.2019

Vzgoja za internet -

15.00, KCK

Filmska osnovna

kako skupaj varno in

šola in Filmski

odgovorno

vlak

varnost na internetu

soustvarjati internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno

odposlancev

prepoznavanje kemičnih
in ne kemičnih
zasvojenosti

23.4.2019

Bonbon za bonton

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce

Zbora

Papež

ustreznega vedenja v
določenih situacijah

odposlancev
26.6.2019

RTM

8.00,

Tina Žele

Pokrajinski

Kovačič

muzej
Kočevje

3.7.2019

Izobraževanje CKZ

10.00-12.00

David Gole

Kočevje

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Neža Sedej
datum

naslov

Čas,

izobraževa

kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Dr. Andrej

spoznati kako mediji na

nja
18. 9.

Vpliv

17:00 –

2018

medijev na

Oš Zbora Kovačič

otroke vplivajo na

otroke na

odposlan

nezavedni ravni

nezavedni

cev

ravni

Kočevje

23. 10.

Spoprijema

16: 00 –

2018

nje s

Oš Zbora Kobe

spoznati različne tehnike za

stresom in

odposlan

odpravo stresa

delavnica

cev

sproščanja

Kočevje

Mag. Marija

118

prepoznati stres

6. 11.

Navidezna

17: 00 –

2018

vez med

Oš Zbora Kobe

medsebojnih odnosov,

starši in

odposlan

zdrave prehrane, gibanja, …

otroki

cev

Mag. Marija

spoznati pomen dobrih

Kočevje
22. 11.

Pomembnos 17: 00 –

2018

t

Oš Zbora Banović

zdravega življenjskega

medsebojni

odposlan

sloga, sprostitve, primernih

h odnosov

cev,

medsebojnih odnosov

in

Kočevje

Dr. Sanela

utemeljitev pomembnosti

psihofizične
ga zdravja
21. 2.

Informacijs

16: 00 –

Sandi Bižal

2019

ka varnost

Oš Zbora

neprevidnega dajanja

odposlan

informacij na internetu

spoznati nevarnosti in pasti

cev
Kočevje
2. 4.

Neodvisen.s

18: 00 –

2019

i

Oš Zbora

nevarnosti v okolju mladih

Izzivalec

odposlan

in kako pomagati

ulice

cev

razkrivanje dejstev in

Kočevje

predčasno prepoznavanje

Bojan Kodelja

prepoznavanje problemov in

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti
23. 4.

Bonbon za

16: 30 –

Irena Potočar

2019

bonton

Oš Zbora Papež

medsebojne odnose in

odposlan

kulturno sožitje

pomen bontona za

cev
Kočevje
7. 6.

Otroci

12:00 –

2019

migrantov

Oš Zbora Koren z gosti

navadami prehranjevanja, s

in Romov v

odposlan

pomenom gibanja za

vrtcih in

cev

zdravje in učenje, z

šolah

Kočevje

medosebni odnosi ter z

Dr. Andrej

119

seznaniti se z zdravimi

metodami spoprijemanja
s stresom
26. 6.

Projekt

7:45 –

Različni

2019

RTM

Pokrajins predavatelji

čebelarstva na Kočevskem,

Kočevska

ki muzej

zaščitenega porekla

Kočevje

Kočevskega medu, življenja

predstavitev razvoja

in dela čebel, vloge
čebelarja, pomen čebel za
obstoj na našem planetu
Zemlja
3. 7.

Izobraževan

10:00 –

2019

je CKZ

Oš Zbora

CKZ

pomen pravilne prehrane in
gibanja

odposlan
cev
Kočevje

IME, PRIIMEK STROKOVNEGA DELAVCA: Andrejka Topić

DATUM

NASLOV
IZOBRAŽEVANJA

ČAS, KRAJ PREDAVATELJ

GLAVNI CILJ
SEMINARJA
Povezanost procesov v
biosferi,
Izzivi dosežkov učencev in

Študijsko srečanje
28.8.2018

Naravoslovnih
predmetov

OŠ Trebje
9.00-16.15

Irena Simčič,

učiteljev pri pouku

mag. Saša

gospodinjstva,

Krajšek

zagotavljanje in
spremljanje kakovostnih
vidikov org. šolske
prehrane.

18.9.2018

Vpliv medijev na
otroke

Na kakšen način skušajo

OŠ Zbora
odposlancev
17.00-18.00
120

doc. dr. Andrej

mediji pritegniti pozornost

Kovačič

mladih in kaj v resnici
sporočajo.

Spoprijemanje s
23.10.2018 stresom in delavnica
tehnike sproščanja

Pravilen način

OŠ Zbora
odposlancev

Marija Kobe

16.00-17.00

spoprijemanja s
stresom,delavnica
spoprijemanja s stresom
Stres, zdrava prehrana,

06.11.2018

Nevidna vez med
starši in otroci

OŠ Zbora

spanje, sproščanje- vpliv

odposlancev

Marija Kobe

17.00-17.50

teh dejavnikov na otroka in
kako na njih vplivamo kot
starši

Pomembnost
medsebojnih
21.11.2018 odnosov in
psihofizičnega

OŠ Zbora
odposlancev
17:00-18:30

dr. Sanela

Skrb za telesno in duševno

Banović

zdravje

zdravja

21.2.2019

21.2.2019

Novosti založbe

OŠ Zbora

Rokus- učenik za 8.

odposlancev

in 9. r biologije

10:00-10:30

Informacijska
varnost
Vzgoja za internet -

27.3.2019

kako skupaj varno in
odgovorno
soustvarjati internet.

Blaž Hrušovar

OŠ Zbora
odposlancev

Sandi Bižal

16.00-17.00
KCK
Kočevje

Zala Bricelj

15.00- 18:00

Neodvisen.si
2.4.2019

Predstavitev novosti -nov
učbenik za 9. razred

Ustrezno reagiranje ob
primerih internetnih zlorab.

Kako zagotoviti varno in
odgovorno rabo interneta

novodobne oblike

IZZIVALEC ULICE 18.00-20.00

Bojan Kodelja

2

zasvojenosti- oblikovanje
pozitivne samopodobe

Turistični

8.4.2019

Z lokalno pridelano

kompleks

hrano do zdrave

jezero,

prihodnosti

Kočevje

Pobuda za več zdrave,
dr. Igor Šoltes

lokalno pridelane hrane na
naših krožnikih

11:00-12:30
23.4.2019

Bonton

OŠ Zbora

Irene Potočar

Kako s kulturo dialoga

odposlancev

Papež

posameznik ustvarja svoje

121

razpoloženje in sooblikuje

16:30-19:30

delovno klimo v svojem
okolju
OŠ Zbora
29.5.2019

HACCP

Glavni povzročitelji okužb,

odposlancev

Janez Brajer

14:30- 16.30

26.6.2019

navzkrižna kontaminacija,
higiena rok

RTM- LETO

Šeškov dom

Tina Žele

ČEBEL IN MEDU

8:00- 13:15

Kovačič

Pomen čebel v naravi in
njihovih proizvodov v
prehrani človeka.

OŠ Zbora
3.7.2019

Izobraževanje CKZ

odposlancev
10:00-12:00

122

David Gole

Prehrana, gibanje

Izobraževanja učiteljev športa:
Aljoša Adamič
DATUM

NASLOV
IZOBRAŽEVANJA

ČAS, KRAJ
9.00, OŠ

28.8.2018

Študijska skupina

18.9.2018

Vpliv medijev na otroke 17.00, OŠ
na nezavedni ravni

Drska

PREDAVATELJ

GLAVNI CILJ
SEMINARJA

/
Dr. Andrej Kovačič

uzavestiti

Zbora

nezavedni vpliv

odposlancev

medijev na
otroke

23.10.2018

Spoprijemanje s stresom 16.00, OŠ

ga. Marija Kobe

napotki za

in delavnica tehnike

Zbora

uspešno

sproščanja

odposlancev

reševanje
stresnih situacij
s pomočjo
tehnik sproščanj

6.11.2018

Navidezna vez med

17.00, OŠ

Mag. Marija Kobe

izboljšanje

starši in otroki

Zbora

dms.

odnosa med
starši in otroki

odposlancev
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela Banović

izboljšanje

medsebojnih odnosov in Zbora

našega

psihofizičnega zdravja

psihofizičnega

odposlancev

zdravja
21.2.2019

Informacijska varnost

16.00, OŠ

Sandi Bižal

Zbora

informacijska
varnost

odposlancev
27.3.2019

Vzgoja za internet -

15.00, KCK

kako skupaj varno in

Filmska osnovna

varnost na

šola in Filmski vlak

internetu

Bojan Kodelja

razkrivanje

odgovorno soustvarjati
internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ
Zbora

dejstev in

odposlancev

predčasno
prepoznavanje

123

kemičnih in
nekemičnih
zasvojenosti
23.4.2019

Bonbon za bonton

16.30, OŠ

Irena Potočar Papež

uzavestiti vzorce

Zbora

ustreznega

odposlancev

vedenja v
določenih
situacijah

26.6.2019

RTM

8.00,

Tina Žele Kovačič

Pokrajinski
muzej
Kočevje

3.7.2019

Izobraževanje CKZ

10.00-12.00

David Gole

Kočevje

Sašo Mrnjec

DATUM
18.9.2018

NASLOV
IZOBRAŽEVANJA

ČAS, KRAJ

Vpliv medijev na otroke 17.00, OŠ
na nezavedni ravni

PREDAVATELJ
Dr. Andrej Kovačič

GLAVNI CILJ
SEMINARJA
uzavestiti

Zbora

nezavedni vpliv

odposlancev

medijev na
otroke

23.10.2018

Spoprijemanje s stresom 16.00, OŠ

ga. Marija Kobe

napotki za

in delavnica tehnike

Zbora

uspešno

sproščanja

odposlancev

reševanje
stresnih situacij
s pomočjo
tehnik sproščanj

6.11.2018

Navidezna vez med

17.00, OŠ

Mag. Marija Kobe

izboljšanje

starši in otroki

Zbora

dms.

odnosa med

odposlancev
124

starši in otroki

22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela Banović

izboljšanje

medsebojnih odnosov in Zbora

našega

psihofizičnega zdravja

psihofizičnega

odposlancev

zdravja
21.2.2019

Informacijska varnost

16.00, OŠ

Sandi Bižal

Zbora

informacijska
varnost

odposlancev
27.3.2019

Vzgoja za internet -

15.00, KCK

kako skupaj varno in

Filmska osnovna

varnost na

šola in Filmski vlak

internetu

Bojan Kodelja

razkrivanje

odgovorno soustvarjati
internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ
Zbora

dejstev in

odposlancev

predčasno
prepoznavanje
kemičnih in
nekemičnih
zasvojenosti

23.4.2019

Bonbon za bonton

16.30, OŠ

Irena Potočar Papež

uzavestiti vzorce

Zbora

ustreznega

odposlancev

vedenja v
določenih
situacijah

3.7.2019

Izobraževanje CKZ

10.00-12.00

David Gole

Kočevje

Franci Valda

DATUM
18.9.2018

NASLOV
IZOBRAŽEVANJA

ČAS, KRAJ

Vpliv medijev na otroke 17.00, OŠ
na nezavedni ravni

PREDAVATELJ
Dr. Andrej Kovačič

GLAVNI CILJ
SEMINARJA
uzavestiti

Zbora

nezavedni vpliv

odposlancev

medijev na
otroke

125

23.10.2018

Spoprijemanje s stresom 16.00, OŠ

ga. Marija Kobe

napotki za

in delavnica tehnike

Zbora

uspešno

sproščanja

odposlancev

reševanje
stresnih situacij
s pomočjo
tehnik sproščanj

6.11.2018

Navidezna vez med

17.00, OŠ

Mag. Marija Kobe

izboljšanje

starši in otroki

Zbora

dms.

odnosa med
starši in otroki

odposlancev
22.11.2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela Banović

izboljšanje

medsebojnih odnosov in Zbora

našega

psihofizičnega zdravja

psihofizičnega

odposlancev

zdravja
21.2.2019

Informacijska varnost

16.00, OŠ

Sandi Bižal

Zbora

informacijska
varnost

odposlancev
27.3.2019

Vzgoja za internet -

15.00, KCK

kako skupaj varno in

Filmska osnovna

varnost na

šola in Filmski vlak

internetu

Bojan Kodelja

razkrivanje

odgovorno soustvarjati
internet
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ
Zbora

dejstev in

odposlancev

predčasno
prepoznavanje
kemičnih in
nekemičnih
zasvojenosti

23.4.2019

Bonbon za bonton

16.30, OŠ

Irena Potočar Papež

uzavestiti vzorce

Zbora

ustreznega

odposlancev

vedenja v
določenih
situacijah

26.6.2019

RTM

8.00,
Pokrajinski
126

Tina Žele Kovačič

muzej
Kočevje

3.7.2019

Izobraževanje CKZ

10.00-12.00

Kočevje
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David Gole

Izobraževanja aktiva svetovalne službe:
Nikolina Pleše:
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

Vpliv medijev na 17.00, OŠ

dr. Andrej

uzavestiti nezavedni vpliv

otroke na

Zbora

Kovačič

medijev na otroke

nezavedni ravni

odposlancev

Navidezna vez

17.00, OŠ

mag. Marija

izboljšanje odnosa med

med starši in

Zbora

Kobe dms.

starši in otroki

otroki

odposlancev

Konferenca o

8.00-18.00,

Več

Kako s formativnim

formativnem

Laško

predavateljev

spremljanjem spodbujamo

izobraževanja
18. 9. 2018

6. 11. 2018

8.11.2018

spremljanju

aktivno vlogo učencev pri

mednarodnega

učenju in poučevanju, s

Erasmus+

čimer krepijo tudi

projekta Glas

odgovornost, razvijajo

učenca – most do

kritično samozavest in

učenja

samospoštovanje in se učijo
prisluhniti drug drugemu.

22. 11. 2018

Pomembnost

17.00, OŠ

dr. Sanela

izboljšanje našega

medsebojnih

Zbora

Banović

psihofizičnega zdravja

odnosov in

odposlancev

psihofizičnega
zdravja
7.12.2018

20. OUP

8.00-15.00,

Paul A. Davies,

Aktualne in relevantne teme

konferenca

Ljubljana

Ushapa

za slovenske učitelje

Fortesque ,

angleščine.

založbe Oxford

Annamaria
Pinter
21. 2. 2019

Informacijska

16.00, OŠ

varnost

Zbora
odposlancev
128

Sandi Bižal

informacijska varnost

26.3.2019

Učiteljica

Predstavitev učbenika,

Predstavitev

16.00-17.00

novega

OŠ Drska,

delovnega zvezka in

učbeniškega

NM

dodatnih gradiv.

kompleta Think
27. 3. 2019

Vzgoja za

15.00, KCK

Filmska osnovna varnost na internetu

internet - kako

šola in Filmski

skupaj varno in

vlak

odgovorno
soustvarjati
internet
2. 4. 2019

Izzivalec ulice 2

18.00, OŠ

Bojan Kodelja

razkrivanje dejstev in

Zbora

predčasno prepoznavanje

odposlancev

kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

13.4.2019

Zaključno

9.00 -14.00

srečanje

Več

Predstavitev dela FS na

predavateljev

različnih šolah. Izmenjava

izvajalcev FS
23. 4. 2019

idej.

Bonbon za

16.30, OŠ

Irena Potočar

uzavestiti vzorce ustreznega

bonton

Zbora

Papež

vedenja v določenih

odposlancev
26.6.2019

RTM Kočevska

8.00-13.30

situacijah
Delavnice z

Predstavitev tematskega

mentorji.

kulturnega leta v občini
Kočevje : Leto čebel in
medu 2019

Peter Gradišar:
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
18.9.2018

Nezavedni vplivi

17:00 – 18:00 Dr. Andrej

Spoznati, na kakšen način

medijev

OŠ Zbora od.

na nas delujejo mediji, kako

Kovačič

delati z otroki…
27.9.2018

Spletno oko – E-

9:00 – 15:30

Ethel Quayle,

Raziskave na področju

zlorabe otrok

FDV

Matjaž Drev,

spletnih zlorab otrok, kako

Ljubljana

Silviu-George

ukrepati. GDPR – smernice
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Crisan, Sabina

za šole. Projekt Hiša za

Klaneček in

otroke (Barnhouse)

Mija Cankar
10.10.2018 Svetovni dan
duševnega zdravja

14:30 – 19:30 Mojca Zvezdana
Dernovšek, Rok
Etnografski
Tavčar, Gregor
muzej v LJ
Žvelc,

18.10.2018 Vedenjske motnje 9:00 – 12:00 Dr. Marija
pri otrocih in
Gim. Kočevje Anderluh
mladostnikih in
možnosti njihovega
preprečevanja

Stres in anksiozne motnje,
Miti in resnice o zdravilih
za motnje razpoloženja,
Miti in resnice o
psihoterapiji pri motnjah
razpoloženja, Kaj pa svojci?
Pridobiti ustrezno znanje,
kako pristopiti k otroku in
mladostniku, ki se sooča s
tovrstnimi težavam

Spoprijemanje s
stresom in
23.10.2018
delavnica tehnike
sproščanja

16:00 – 17:30 Marija Kobe

6.11.2018

Nacionalna konf.

8:30 – 15:00

Gregor Burkhart, Dejavniki, ki vplivajo na

ob mesecu

Radenci

Eva Stergar,

OŠ Zbora

Osnove stresa in
spoprijemanja s stresom ter
spoznati tehnike sproščanja

odp.

uporabo drog, varovalni

preprečevanja

Vesna Šmarčan, dejavniki, izpeljava

zasvojenosti

Jože Hren, Tjaša pogovora z mladostnikom
Kotar

ob prvi uporabi, kaj v
preventivi dejansko
deluje…

17:00 – 17:45
6.11.2018

Nevidna vez med
otrokom in starši

22.11.2018 Otroci in digitalna
zasvojenost

OŠ Zbora.
Odp.

Marija Kobe

Osnove stresa in
spoprijemanja s stresom,
nasveti staršem

10:00 – 12:00 Logout

Kako jo prepoznati, kako

KCK

postaviti meje, kako
svetovati staršem.

17:00 – 18:30 Dr. Sanela

Pomen osebnih odnosov,

medsebojnih

OŠ Zbora

delovanje možganov,

odnosov in

odp.

22.11.2018 Pomembnost

Banović

psihosomatika.

psihofizičnega
zdravja
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17:30 – 20:30 Dr. Vita

15.1.2019

Dejavniki, ki zmanjšujejo

Filozofska

Poštuvan,

ali povečujejo tveganje za

fakulteta LJ

Katarina Kouter

samomorilno vedenje -

in dr. Borut

genetskih, epigenetskih,

Škodlar

okoljskih,

Nevroznanstveni

socioekonomskih. Kako

vidiki

lahko izsledki raziskav

samomorilnega

pripomorejo k učinkoviti

vedenja

obravnavi samomorilno
ogroženih oseb in
oblikovanju preventivnih
ukrepov? Kakšni so trenutni
pristopi za pomoč
samomorilno ogroženim?
16:00, OŠ

21.2.2019
Informacijska
varnost

6.3.2019

Učno in vedenjsko
zahtevni otroci –
izziv sodobnega
časa

Sandi Bižal

Zbora

biti na spletu kar se da

odposlancev

varen

14:00 – 19:30 Dr. Leonida
Zalokar, Simona
Domus
Levc, Marko
Medica,
Juhant
Ljubljana

Osebnostne motnje v
kolektivu in oblike dela z
otroki, ki imajo težave v
razvoju ter učinkovite
metode za reševanje težav v
različnih situacijah.

prof. dr. Mara
Bresjanac,
Jurij Dreo,

13.3.2019

27.3.2019

Dejstva in smernice, kako

Zakaj boli?
Vloga bolečine od nekdaj
do danes

Subjektivni vidiki bolečine
Marjana Krajnc,
16:00
–
19:30
Teden možganov –
Nasilništvo kot lakota po
Andrej Mihelčič,
Na pragu bolečine FMF
dražljaju
dr. Tristan
Odločanje in
Rigler,
samopoškodovalno vedenje
dr. Vita
Bolečina izgube - kako
Poštuvan
razumeti proces žalovanja
Vzgoja za internet
– kako skupaj

15:00, KCK
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Filmska osnovna
Prepoznati pasti, ki se
šola in Filmski
pojavljajo na internetu.
vlak

varno in odgovorno
soustvarjati internet

18:00 – 20:00
Bojan Kodelja

Prepoznati pasti
zasvojenosti

9:00 – 13:30

Majda Troha,
Tina Vesel,
Marina
Praprotnik,
Zalka Drglin

Komunikacija med OŠ in
zdravstvom, otrok z
vročino, alergije,
poslabšanje astme, sum na
nasilje v družini

Bonbon za bonton

16:30, OŠ
Zbora
odposlancev

Irena Potočar
Papež

Vedenje po bontonu

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

2.4.2019

Izzivalec ulice 2

15.4.2019

Predstavitev
določenih
zdravstvenih stanj
pri učencih OŠ in
predlogi ukrepanja

23.4.2019

OŠ Zbora
odposlancev
Kočevje

Meta Rupar:
datum

izobraževanja
18.9.2018

Nezavedni vplivi

17:00 – 18:00 Dr. Andrej

Spoznati, na kakšen način

medijev

OŠ Zbora

na nas delujejo mediji, kako

Kovačič

delati z otroki…

odp.
18.10.2018 Vedenjske motnje
pri otrocih in

9:00 – 12:00

Dr. Marija

Gim. Kočevje Anderluh

Pridobiti ustrezno znanje,
kako pristopiti k otroku in

mladostnikih in

mladostniku, ki se sooča s

možnosti njihovega

tovrstnimi težavam

preprečevanja
22.10.2018

Ko bom velik,
bom…

FDV

Konferenca

8.30-16.30

Prof. Ronalad

Spoznati primere dobre

Sultana, univera

prakse v domovini in tujini

Malta

glede poklicnega odločanja.

Prof. Manuel

Spoznati orodja v

Llado, Peak

vseživljenjski karierni

Business

orientaciji za mlade.

Advisory
Prof. dr. Sonja
Pečjak, UL, FF
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Peter Gabor in
Sonja Gomboc,
ZRSZ
Nataša Hanuna
in dr. Tadej
Rifel, Škofijks
gim.

23.10.2018

Spoprijemanje s

16:00 – 17:30 Marija Kobe

Osnove stresa in

stresom in

OŠ Zbora

spoprijemanja s stresom ter

delavnica tehnike

odp.

spoznati tehnike sproščanja

17:00 – 17:45

Osnove stresa in

sproščanja

6.11.2018

Nevidna vez med
otrokom in starši

22.11.2018 Otroci in digitalna
zasvojenost

OŠ Zbora.

Marija Kobe

spoprijemanja s stresom,

Odp.

nasveti staršem

10:00 – 12:00 Logout

Kako jo prepoznati, kako

KCK

postaviti meje, kako
svetovati staršem.

17:00 – 18:30 Dr. Sanela

Pomen osebnih odnosov,

medsebojnih

OŠ Zbora

delovanje možganov,

odnosov in

odp.

psihosomatika.

Posvet ob izidu

9.00 do 11.30 predstavniki

Spoznati glavne značilnosti

Razpisa za vpis v

Ministrstvo za ministrstva

Razpisa in novosti pri

srednje šole

izobraževanje,

vodenju vpisa v srednjo

znanost in

šolo

22.11.2018 Pomembnost

Banović

psihofizičnega
zdravja
30.1.2019

šport
16:00, OŠ

21.2.2019
Informacijska
varnost

27.3.2019

varno in odgovorno

Dejstva in smernice, kako

Zbora

biti na spletu kar se da

odposlancev

varen

Vzgoja za internet
– kako skupaj

Sandi Bižal

Filmska osnovna
15:00, KCK

šola in Filmski
vlak

soustvarjati internet
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Prepoznati pasti, ki se
pojavljajo na internetu.

18:00 – 20:00
2.4.2019

Izzivalec ulice 2

OŠ Zbora
odposlancev

Bojan Kodelja

Prepoznati pasti
zasvojenosti

Kočevje
16:30, OŠ
23.4.2019

Bonbon za bonton

Zbora
odposlancev

Irena Potočar
Papež

Vedenje po bontonu

Polonca Kalič:
datum

naslov

Čas, kraj

predavatelj

Glavni cilj seminarja

izobraževanja
23. 10. 2018

Spoprijemanje s

16:45 – 18:15 Marija Kobe

stresom

 predstavitev zdravih navad
prehranjevanja
 pomen gibanja za zdravje
in učenje
 medosebni

odnosi

ter

spoprijemanje s stresom

6. 11. 2018

Nevidna vez med 17:00 – 18:00 Marija Kobe
starši in otroci

 predstavitev zdravih navad
prehranjevanja
 pomen gibanja za zdravje
in učenje
 medosebni

odnosi

ter

spoprijemanje s stresom

22. 11. 2018

Objem, dotik,

17:00 – 18:30 Dr. Sanela
Banović

poljub

 vpliv sreče in zadovoljstva
v življenju na psihofizično
zdravje in hormonsko
ravnovesje v telesu

27. 3. 2019

Strokovno

15:00-18:00

srečanje ob

KCK

Zala Bricelj

 kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati

FILMU Gajin

internet

svet.
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2.4. 2019

Izzivalec ulice 2

18:00-20:00

Bojan Kodelja

 predčasno prepoznavanje
in kritično razmišljanje o
kemičnih in nekemičnih
zasvojenosti

16.4.2019

Predstavitev

Srednja šola

več

spoznati učinkovite

programa

Kočevje

predavateljev

pristope, s katerimi preko

starševskih

zboljševanja odzivanja

veščin

staršev izboljšujemo skrb

Neverjetna leta

za duševno zdravje otrok.

oktober 2018 Likovna šola

Mansarta

– maj 2019

KCK

Sašo Koprivec

likovno ustvarjanje in
izražanje
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4. SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI
4.1 RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA
Vsak razrednik je imel najmanj štiri roditeljske sestanke: septembra, novembra, aprila in maja
ali junija. V septembru je bil roditeljski sestanek za razredno in predmetno stopnjo. Staršem ,
1.-9. r je Andrej Kovačič predstavil vpliv medijev na mladostnika, v novembru je Marija Kobe
iz ZD Kočevje predavala o nevidni vezi med otroki in starši, aprila je bilo za starše predavanje
Izzivalec ulice 2, ki ga je izvedel Bojan Kodelja.

4.2 GOVORILNE URE
Govorilne ure smo imeli v 1. triadi vsak 1. četrtek v mesecu, v drugi in tretji triadi pa vsak
prvi torek v mesecu. Vsi starši so imeli možnost govorilnih ur pri učiteljih tudi med poukom v
skladu s posebnim urnikom ali pa po vnaprejšnjem dogovoru.

4.3 PRIREDITVE
Imeli smo naslednje prireditve(podčrtane tudi za zunanje obiskovalce):


Sprejem prvošolcev,



Proslava ob občinskem prazniku,



RTM Kočevska( vse OŠ iz Kočevja v športni dvorani Kočevje),



Bazar,



Prireditev ob božiču in dnevu samostojnosti in enotnosti,



Prireditev za upokojence OŠ Zbora odposlancev,



Gledališka karavana,



Prireditev ob kulturnem prazniku,



Pustovanje na ploščadi,



Noč branja za 1. triado



Bralna noč za predmetno stopnjo,



Koncert ob 20. obletnici OPZ Piki Jakob,



Moja rodna domovina,
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Zaključna prireditev tretješolcev,



Valeta,



Šola ima talent,



Dan državnosti in zaključek šolskega leta.

Na valeti je g. ravnatelj podelil priznanja učencem, ki so bili v svojem osnovnošolskem
obdobju zlati bralci, so dosegali večinoma odlične ocene in prejeli srebrna ter zlata priznanja.
Prav tako je podelil priznanja učencev 4.-9. razreda na prireditvi ob dnevu državnosti in
zaključku šolskega leta.

4.4. ORGANI ŠOLE
Delo sveta staršev
1.seja 13.9.2019 (Obravnava in sprejem zapisnika4. in 5. seje sveta staršev, Verifikacija in
potrditev mandata predstavnikom 1. razreda,

Obravnava poročila o uresničitvi LDN

2017/2018, Obravnava predloga LDN 20167/2018 in oblikovanje mnenja sveta staršev,
Opravljena dela na šoli in stanje učencev na dan 1.9.2018, Predavanja za starše, Predlogi,
pobude in vprašanja članov sveta staršev, Razno)

2.seja 1.10.2018 (Verifikacija mandatov članov Sveta staršev OŠ Zbora odposlancev 2. do 9.
razred, Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev OŠ Zbora odposlancev,
Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev, Šolski koledar 2018/2019, Obravnava
predloga LDN 2018/2019 in oblikovanje mnenja Sveta staršev, Odgovori na zastavljena
vprašanja s strani staršev v oddelčni skupnosti, Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
staršev, Razno)

3.seja 18.12. 2018 (Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje sveta staršev, Kakovost na šoli,
Skrb za pripravo na pouk, obisk vaj NPZ in pisanje DN, Vpis DN v Ea, Opravljena dela na
šoli, Zaposlitve na šoli preko javnih del (seznanitev), Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
staršev, Razno)

4.seja 4.3.2019 (Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje Sveta staršev, Poročilo o uspehu v 1.
ocenjevalnem obdobju, Samoevalvacijsko poročilo 2018, Nacionalno preverjanje znanja 6. in
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9. razred (NPZ), Predavanje za starše – morebitne želje, ocena dosedanjih predavanj,
Opravljena dela na šoli in dela v tem letu, Pobude in vprašanja članov sveta staršev, Razno)
5. seja 3.6.2019 (Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje Sveta staršev, Ključne informacije o
organizaciji pouka in novosti v šolskem letu 2019/2020, Pridobitev pisnega soglasja sveta
staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2019/2020, Poročilo o izvedbi in obrazložitev glede seznanitve z rezultati NPZ 2019 (6. in 9.
razred), Pravilnik o pohvalah in priznanjih OŠ Zbora odposlancev (ponovitev bistvenih delov),
Opomnik na Pravilnik o darilih OŠ Zbora odposlancev, Poročilo o delovanju šolskega sklada v
šolskem letu 2018/2019 , Opravljena dela na šoli , Dela na stavbah v času počitnic, Časovnica
dogodkov do konca šolskega leta 2017/2018, Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
staršev, Razno)
Delo sveta šole
4. seja 1.10.2018 (Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje, Obravnava poročila o
uresničitvi LDN 2017/2018, Obravnava in sprejem predloga LDN 2018/2019, Predstavitev
zaposlitev iz lastnih sredstev( kuhinja), Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole, Razno)
1. korespodenčna seja 17.10.2018( Sprejem pravilnika o subvenciji ŠN za 5. r)
5. seja 4.3.2019(Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje sveta šole in 1. korespondenčne
seje, Obravnava in obrazložitev poročila o inventuri za leto 2018, Obravnava in sprejem poslovnega
poročila 2018, Obravnava in sprejem računovodskega poročila 2018, Obravnava in sprejem
samoevalvacijskega poročila 2018, Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja, Dela okoli stavb in
v stavbah, Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole, Razno)

6. seja 26.3.2019 (Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje sveta šole, Obravnava in sprejem
finančnega načrta in programa dela za leto 2019, Predlog sveta zavoda za porabo presežka
prihodkov nad odhodki, Kadrovski načrt 2019, Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole,
Razno)
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Delo šolskega sklada

2. seja (pregled realizacije sklepov 7. in 8. seje šolskega sklada in sprejem zapisnikov, pregled
kriterijev in predlog spremembe le teh, donacija Andreja Kovačiča, stanje na računu šolskega
sklada, razno)

9.-14. korespondenčna seja (pregled prispelih vlog na šolski sklad in odobritev le teh)

15. korespondenčna seja (pregled prispelih vlog na šolski sklad in odobritev le teh, pregled
zapisnikov in sprejem le teh-2. redne in 9.-14 korespondenčne, pregled porabljenih sredstev in
stanje na računu na dan 28. 5. 2019)

16. korespondenčna seja (pregled prispelih vlog na šolski sklad in odobritev le teh)
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