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I. UVOD 

Zakonska podlaga: 

 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 
107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-K) 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/2007,36,08, 58/09, 64/09, pop. ,  65/09, pop. , 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-
2S, 47/15, 46/16,49/16-popr. In 25/17-ZVaj) 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/2000 ZPDZC, 127/06 ZJZP) 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, 
št. 57/2007, 65/2008, 99/10, 51/14 in 64/15in 47/17) 

 Obvestila MIZŠ, 
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran (Uradni list RS, 

št. 74/17). 
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Letni delovni načrt 2020/2021 je zasnovan v skladu z Zakonom o osnovni šoli, Smernicami za delo 
osnovne šole in Obvestili osnovnim šolam za šolsko leto, ki ga je posredovalo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje.. V programu so 
upoštevani normativi in standardi, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
 
Letni delovni načrt dopolnjujemo z novostmi in potrebami novega šolskega leta. 
Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 smo obravnavali na pedagoški konferenci 
24. 9. 2020 . 
 
Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je bil potrjen na sestanku Sveta staršev  
 
28. 9. 2020  in dokončno sprejet in potrjen na Svetu šole  28. 9. 2020 . 
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1. IZJAVA O POSLANSTVU NAŠE ŠOLE  

 
Mladega človeka učimo sprejemati, dajati, sodelovati, odgovarjati za lastna dejanja in sobivati v skupnosti, 
ki ji pripada, ter ga učimo, da bo aktivno vpet v svet, ki ga obdaja. 
Pri učencih razvijamo pripadnost šoli z delom, ki spodbuja uresničevanje skupnih ciljev. 
Učence učimo kakovostno delati skupaj z drugimi za svoje dobro in za dobro drugih. 
Učitelji smo s svojim delom in vedenjem spodbuda in vzgled učencem. 

2. VIZIJA DELA NAŠE ŠOLE  

Smo šola, ki uči, da bomo vedeli, znali delati, znali živeti skupaj in znali biti.  

Da bomo vedeli: 

Smo UNESCO šola in naš temeljni cilj je vzgoja za medkulturno učenje. Mladega človeka učimo temeljnega 
in vseživljenjskega učenja, učimo ga strpnosti in sodelovanja, skrbeti  za okolje in prostor ter sobivati v 
skupnosti, ki ji pripada. 

Da bomo znali delati: 

Vsi opravljamo svoje delo z odgovornostjo, doslednostjo; znanje je za nas vrednota. 

Da bomo znali živeti skupaj: 

Učimo se živeti skupaj v različnosti z medsebojnim spoštovanjem, zaupanjem, odgovornostjo in 
doslednostjo, ki so osnova za dobre odnose in pogoj za uspešno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela. 

Da bomo znali biti: 

Pomembno je, da gradimo na zaupanju in občutku varnosti, ob tem pa upoštevamo učenčevo 
individualnost in enkratnost ter da vsem učencem omogočimo celovit osebnostni razvoj v skladu z 
njegovimi sposobnostmi in interesi. 

Mladega človeka vzgajamo v duhu zavedanja varovanja naravne in kulturne dediščine. 
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II. SPLOŠNI POGOJI DELA 

1. SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI  

 1.1 Naziv šole 

Šola je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki deluje pod imenom: 

OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN - SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO, Oljčna pot 24, 
Piran, vpisana pri Okrožnem sodišču v Kopru v sodni register: pod št 1-2132-00. 
V sestavo Osnovne šole Cirila Kosmača Piran sodi podružnica Portorož.  

1.2 Ustanovitelj  

Osnovno šolo Cirila Kosmača Piran je ustanovila Občina Piran z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirila Kosmača Piran (Uradni list RS, št. 74/17). 

2. ŠOLSKI OKOLIŠ  

Zavod opravlja svojo dejavnost na področju šolskega okoliša: 
- mesta Piran (z zaselki: Fiesa, Pacug, Arze, Razgled) 
- naselja Portorož  (z zaselki: Bernardin, Beli križ, Fizine, Šentjane, Valeta, Vesna) 

3. ŠOLSKI PROSTOR  

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka in drugih aktivnosti 
(dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi) določenih z LDN šole, na področju šolskega prostora, ki obsega 
šolski stavbi, dvorišče, šolsko športno igrišče, šolske zelenice in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer 
potekajo druge dejavnosti. V šolskem prostoru veljajo pravila šolskega hišnega reda. 

III. CILJI ŠOLE ZA ŠOLSKO OBDOBJE 2020/2021 

TEMELJNA IZHODIŠČA IN PREDNOSTNE NALOGE 

V šolskem letu 2020/2021 bo šola prioritetno izvajala tiste naloge, ki jih zahteva zakonodaja. 

Tako bo opredelila svoje vzgojne cilje in oblikovala izhodišča za vzgojno delovanje, kot jih nalaga Zakon o 
osnovni šoli. Šola bo sicer ostala zvesta vsem tistim izhodiščem, ki predstavljajo njeno kvalitetno 
izobraževalno in vzgojno delo povezano z etiko in vrednotami, ki so ji bile lastne tudi v preteklosti. Še 
dodatno pa bo gradila tiste elemente, ki ji dajejo dodano vrednost, ko govorimo o standardih znanja, 
kvalitetnih odnosih, spoštovanju osebnosti, pripravljenosti za vstop v nadaljnje izobraževanje in 
sposobnosti vključevanja v nove tokove sodobne družbe. S tem mislimo tudi na aktiven odnos do sveta, ki 
vključuje zavedanje o odgovornosti do sočloveka, ki pozna pomen sobivanja in partnerstva, ki gradi na 
dobrih medsebojnih odnosih in predvsem skrbi za svoje okolje /Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. 
Zagotavljali bomo varno in spodbudno učno okolje za vsakega posameznika. Učence vzpodbujamo k 
oblikovanju vrednot. Vzgojni ukrepi so usmerjeni v pozitiven vzgled, restitucijo in pozitivne spodbude.  

INTERNACIONALIZACIJA V ŠOLI 

Internacionalizacija šole je pomemben proces za pridobivanje medkulturnih kompetenc učiteljev in 
učencev. Medkulturne kompetence so ena izmed ključnih kompetenc za uspešno delo v mednarodnem 
okolju. Evropska sredstva in vključitev v projekte Erasmus, eTwinning nam omogočajo pridobivanje 
mednarodnih izkušenj in razvoj kompetenc, ki so danes potrebne (globalizacija, razvoj tehnologije, 
množične migracije, soočanje s tujino, tujimi jeziki, kulturo …).  
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Glede na to, da smo UNESCO šola smo že leta vpeti v mednarodni prostor, kar nam omogoča odpiranje v 
svet, možnost izmenjave z vrstniki iz tujine (trenutno so omejitve zaradi koronavirusa, vendar stike s 
tujino ohranjamo preko spletnih dejavnosti oz. na daljavo). 

 DOGOVORI IN PRIPRAVE NA NOVO ŠOLSKO LETO  

Pri načrtovanju priprav na novo šolsko leto smo upoštevali samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 
2019/2020, poročilo SUŠ-a, cilje sodobne šole – šole 21. stoletja in načela  učnih načrtov, s katerimi 
želimo: 

 PRIPRAVITI UČENCE NA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

 z razvijanjem samostojnosti in odgovornosti posameznika za lastno znanje; Kompetence 21. 
stoletja (razvijanje kritičnega mišljenja, naučiti učence sodelovanja, reševanja problemov, razvijati 
ustvarjalnost in inovativnost ter digitalno pismenost) 

 z razvijanjem sposobnosti za sodelovanje z drugimi, s spoštovanjem  različnosti, z ozaveščanjem in 
poznavanjem različnih kultur, z ozaveščanjem učencev o jezikovni raznovrstnosti v Evropi, s 
sodelovanjem z vrstniki doma in v tujini 

 izvajanje vzgoje za zdravje – šola je pomembno okolje za usposabljanje otroka in vseživljenjsko 
učenje, zato je pomembno, da omogoča ne le pridobivanje informacij, ampak tudi učenje socialnih 
veščin, ki šolarju omogočajo lažje obvladovanje svojega življenja ter tako tudi oblikovanje stališč v 
zvezi z odločanjem o svojem zdravju. Pri tem je ključno sodelovanje šolskega in zdravstvenega 
sektorja. 

 s spodbujanjem kreativnosti in inovativnosti 

 z razvijanjem sposobnosti komunikacije 

 tudi letos bo poudarek na razvijanju pripadnosti skupnosti (razredu), šoli, kraju, državi … 

 

 DOSEČI VEČJO STOPNJO POVEZANOSTI MED DISCIPLINARNIMI ZNANJI  

 s povezovanjem predmetov in disciplin 

 z vključevanjem tem s področja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj 

 UNESCO projekt KAKO ČUDOVIT JE TA SVET; partnersko sodelovanje različnih ljudi – učiteljev med 
seboj, učencev med seboj, učiteljev in učencev ter obojih z zunanjimi strokovnjaki, s stiki učiteljev s 
tujimi učitelji, s prepoznavnostjo šole v okolju; celoletne dejavnosti 

 letni razgovori v SAK; primeri dobre prakse; načrtovanje spremljanja in usmerjanja učiteljevega dela 
v šolskem letu 2020/2021 

 V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 BOMO POSEBNO POZORNOST NAMENILI: 

•   kakovostnemu učnemu delu (povečati funkcionalno pismenost, bralno pismenost, računalniško 
opismenjevanje po vertikali,  izvedba programa športnih oddelkov v 1. in 2. razredu) 

•  Vzgojnemu načrtu, Pravilom šolskega reda 
•  Izvajanju vzgoje za zdravje  
•  spoštovanju dogovorov na šoli 
•  dobremu sodelovanju s starši 
•  Internacionalizaciji doma (približati učencem evropsko in mednarodno dimenzijo) in 

internacionalizaciji v tujini (projekti mobilnosti) 
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•  varnosti vseh 
•  dobrim medsebojnim odnosom 
•  povezavi z okoljem 
•  sodelovanju z zunanjimi strokovnimi institucijami 
•  urejenemu šolskemu prostoru in okolici šole (urejanje zeliščnega in zelenjavnega vrta, ureditev 

naravoslovne učilnice in senzorne poti) 
•  mobilnosti učiteljev preko projekta Erasmus+ in Erasmus K2 (glede na epidemiološko sliko) 
•  mednarodnemu sodelovanju, UNESCO ASP-net 
•  delu v mreži Zdravih šol 
•  delu in pomenu pevskega zbora na šoli 
•  jezikovni šoli za zamejske Slovence 
• Postavitev panoja v čast Cirilu Kosmaču in obeležitev rojstva in smrti našega pisatelja 
•   UNESCO projekt, Kako čudovit je ta svet 
•  načrtovanju obeležitve 70. obletnice prve slovenske šole v Piranu 
•  protokolu reševanja nasilnih dejanj, vzgojnemu področju 
• Izobraževanju na daljavo (priporočila ZRSŠ, MIZŠ, NIJZ). 

 
 

 SMO VKLJUČUJOČA ŠOLA – raznolikost  je naša priložnost, vključenost je naš cilj, formativno 
spremljanje je naša pot. 
Kaj želimo? 

• Slišati vsakega učenca. 
• Podpreti vsakega učitelja. 
• Ustvariti okolje, kjer se bodo vsi počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje 

potenciale. 
 

 Projektu - 8 KROGOV ODLIČNOSTI 

 
INTERNI PROJEKT - 8 KROGOV ODLIČNOSTI 

Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam naj potujemo. 

 
Koordinatorica: Svetlana Bogatinov 

 
V  šolskem letu 2020/21 bomo nadaljevali z zastavljenim načrtom izboljšav na področju, ki je povezano z 

odnosi, prepričanji in vrednotami učencev in učiteljev.  

8 krogov odličnosti je interni projekt, s katerim smo se seznanili učitelji in drugi delavci naše šole, ob 

mentoriranju svetovno znanega predavatelja Janija Prgića. V preteklih šolskih letih smo izpeljali dan 

dejavnosti in skozi šolsko leto nadaljevali z učenjem in ponotranjenjem vrednot na nivoju cele šole. 

Kaj je 8 krogov odličnosti? 

8 krogov odličnosti je 8 vrednot, 8 načinov, 8 posebnih strategij, kako živeti polno in zadovoljno življenje, ne 

da bi pri tem pozabili nase ali na druge. Je življenjsko vodilo, ki kot svetilnik kaže pot, po kateri je čiste vesti 

mogoče hoditi do uspeha. Človekov pogled na svet se spremeni, ko spozna, da ne more imeti nadzora nad 

vsem, temveč le nad seboj. Tisto, kar je odvisno od nas in na kar lahko v celoti vplivamo, so naša dejanja, 

naše vedenje, naše besede.  

Odličnost NI popolnost. Popolnosti namreč ni mogoče doseči, vsak od nas pa je lahko odličen na svojem  
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področju, če se tako odloči in če je za to pripravljen tudi delati. Gre za zavedanje, da imamo moč 

organizirati in izkoristiti svoj čas, da je od nas odvisno, kakšne in katere cilje si bomo zastavljali, in  da  

 

imamo znanje, kako na pošten način do sebe in drugih te cilje tudi doseči. 

8 krogov osebne odličnosti je skupek močnih življenjskih vrednot in načel, po katerih lahko živimo. Teh 8 

vrednot, ki lahko prerastejo v 8 življenjskih veščin in načel, po katerih živimo, je: 

 

 
Učenje je proces in pot, ki vnaša spremembe. Sprememb ni lahko načrtovati in čez noč tekoče izpeljati. 

Zahtevajo voljo, moč in znanje, kako do njih priti. Nam bo zagotovo uspelo. 

             Več gibanja v šolo 

Gibanje je osnovno vodilo našega telesa in predpogoj za uspešno učenje, počutje in sprostitev. V 

prihodnjem šolskem letu bomo z vključevanjem elementov FIT pedagogike učencem ponudili več 

gibanja v šoli, in sicer: 

 5 minut gibanja za dobro jutro, vsak ponedeljek ob 8.15, 

 gibalne minute med poukom  1 x 1, to je vsak učitelj poskrbi za minuto gibanja med uro, 

 razgibajmo hodnike – ureditev hodnikov, ki spodbujajo gibanje, 

 aktivni odmori, 

 spodbujali učence k zadostnemu pitju vode oz. hidraciji in pravilnem sedenju, 

 obeležili: evropski teden mobilnosti, teden otroka, svetovni dan hoje in svetovni dan     

             zdravja. 

A Za realizacijo teh ciljev bo šola prioritetno: 

a) omogočala učencem, da si pridobijo kvalitetno znanje 

b) še naprej spodbujala razvoj svojih centrov kot so: 

 UNESCO središče s poudarkom na kakovostnem sodelovanju s šolami v tujini in zamejstvu 

 Kot Zdrava šola se bo vključevala v projekte in aktivnosti, ki dvigujejo standarde na 
področju zdravja (Šolska shema, Tradicionalni slovenski zajtrk, Zeleni ponedeljek, ločeno 
zbiranje odpadkov, prva pomoč in preprečevanje nezgod, aktivni odmori, skrb za zdrave 
zobe, vključevanje v humanitarne akcije …). Intenzivno bo sodelovala pri izvajanju  
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 projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc, povezanih z zdravim odnosom 
do življenja ter prehranskimi navadami. 

 Razvijal bo knjižnico kot središče za pridobivanje knjižnično-informacijskih znanj. Ob koncu 
osnovne šole bo učenec znal uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje 
problemov in postal samostojen uporabnik knjižnice (temelj  informacijske pismenosti). 

c) Šola bo razvijala podporne programe preko računalniškega opismenjevanja in izobraževanja ter 
dvigala standarde uporabe IKT pri pouku. 

d) V šolskem letu 2020/2021 bo šola nadaljevala z vodenjem elektronske dokumentacije preko 
eAsistenta in z elektronskim arhiviranjem in evidentiranjem delovnega časa zaposlenih. 

e) Še naprej bomo razvijali jezikovno šolo za zamejce kot alternativni projekt, povezan z razvojnimi 
možnostmi šole. 

f) Vključevali in izvajali bomo vsebine vzgoje za zdravje - pouk o zdravju je ena izmed pomembnih 
kroskurikularnih tem, ki ima cilj usposobiti učence za dolžnost varovanja in krepitve zdravja kot 
največje vrednote (sodelovanje z ZD Piran); upoštevali v največji možni meri priporočila NIJZ 
(Protokol, priloga LDN). 

B Posebni poudarki na posameznih razvojnih področjih 

INFO – nadaljnje kvalitetno dograjevanje informativnih točk v skladu z zakonodajo (dostop do 
informacij javnega značaja, katalog informacij, spletne strani, osebna izkaznica, eAsistent). 

Obvezne informacije za starše – informator za starše, redna obvestila, oglasna tabla, govorilne ure 
po telefonu, informacije prek eAsistenta. 

Obvezne informacije za učence – v oddelkih (standardi znanja in merila in kriteriji ocenjevanja, 
celoletni plan z datumi preverjanj in ocenjevanj, Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda, Protokol 
priporočil NIJZ), pomen domačih nalog, računalniško opismenjevanje po vertikali). 

Udejanjanje srednjeročnega načrta uporabe IKT in načrtno dograjevanje opreme in vnašanje 
vsebin z uporabo IKT. Sprotno in kvalitetno obveščanje javnosti preko medijev – občinski časopis 
Solni cvet, Primorske novice, Radio Koper, Radio Capris …  

C Standardi znanja in merila za ocenjevanje 

1. Evalvacija šolskega dela in znanja učencev (sprotna analiza uspešnosti učencev na usklajevalnih 
sestankih, analiza NPZ, ocenjevalna obdobja). 

2. Seznanjanje staršev in učencev s standardi znanja in merili za ocenjevanje, posodobljeni učni 
načrti. 

 

D Diferenciacija  

Pri pedagoškem delu v razredu se upošteva tudi načelo diferenciacije: vse od prvega do devetega razreda 
učitelji prilagajajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).  

S ciljem za dosego čim večje uspešnosti in kompetentnega znanja ter v zvezi z diferenciacijo pouka 
oziroma prilagajanjem metod, strategij poučevanja in ravni zahtevnosti bo učiteljski zbor: 
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a) predstavil rezultate NPZ in analize na učiteljski konferenci in Svetu šole (letos odpade, ker lansko 
leto nismo izvajali NPZ) 

b) sprotno ovrednotil rezultate znanja in  kvaliteto pouka (aktivi, usklajevalni sestanki) 
c) dograjeval strategijo dela z učenci s posebnimi potrebami 
d) pripravil smernice za delo z nadarjenimi učenci (tekmovanja, dodatni pouk, nabor dejavnosti …) 
e) skupaj s svetovalno službo in zunanjimi sodelavci oblikoval programe za individualno pomoč  

učencem; skupaj s svetovalno službo predlagal za učence s posebnimi potrebami vključevanje v 
dopolnilni pouk; v sklopu pouka nudil pripravo učencev na NPZ (učitelji izbranih predmetov) 

f) ponudil  pripravo učencem na popravne izpite (ŠSS, učitelji, razredniki) 

E Nadarjeni učenci 

1. Koordinatorici za delo z nadarjenimi učenci sta Vika Kuštrin Pocrnić na razredni stopnji in Asta Vrkič 
na predmetni stopnji.  

2. Odkrivanje nadarjenih 
V postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujejo učitelji, starši, ŠSS in po potrebi tudi zunanji 
sodelavci. Sledita evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, in identifikacija teh učencev. 

3. Seznanitev in soglasje staršev 
Svetovalna služba seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi njihovo mnenje 
in soglasje. Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na šoli.  
4. Šola izvaja sledeče aktivnosti za nadarjene učence: 

a) dodatni pouk 
b) individualno delo (plan) 
c) priprave na tekmovanja 
d) vključevanje v različne dejavnosti 
e) drugo (ogled gledaliških predstav, obisk različnih institucij, ogled filmskih predstav …) 

Plan dela z nadarjenimi učenci 

 Priprava IP in evalvacija IP (list evalvacije dela in načrt dela za novo šolsko leto), 

 ponudba interesnih dejavnosti na začetku šolskega leta, 

 sodelovanje z ustreznimi institucijami na področju filmske vzgoje, gledališča, 

 obisk delavnic ob  dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje (maj, junij) in sodelovanje z 
Akvarijem Piran,  

 obisk Kulturnega bazarja in Hiše iluzij (Ljubljana, marec, april), 

 organizacija in izpeljava ogledov prireditev in razstav (gledališke, glasbene filmske …),  

 priprave na tekmovanja po posameznih predmetnih področjih in udeležba na le teh, 

 vključevanje v UNESCO projekte in akcije, razpisane tekom šolskega leta; 

 udeležba na natečajih, razpisanih tekom šolskega leta (literarni, likovni …),  

 vzpodbujanje k vključevanju v aktivnosti, vezane na mednarodno sodelovanje, 

 seznanitev staršev in učencev s ponudbo programa za nadarjene v CŠOD in morebitna udeležba, 

 iskanje ustreznih povezav v lokalni skupnosti in skupno oblikovanje programa dela.  
           Glede na presojo učiteljev bo potekala identifikacija nadarjenih učencev in vsi postopki v zvezi s      
tem.  

 

F Učenci s posebnimi potrebami 

1. Učencem s posebnimi potrebami na podlagi odločbe (individualizirani programi) strokovni 
delavci nudijo pomoč. 
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2. Nosilci in strokovni izvajalci IP učencev s posebnimi potrebami v sodelovanju s ŠSS bodo na 
začetku šolskega leta začrtali smernice dela in skozi celo šolsko leto evalvirali strokovno delo. 

 

G Učenci z učnimi težavami 

Učenci z učnimi težavami, ki občasno potrebujejo pomoč in vodenje, imajo na razpolago: 
a) dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči 
b) individualno svetovanje, prilagoditve oblik in metod dela pri pouku, vključitev v  

                    podaljšano bivanje 
c) tutorstvo učencem (pomoč pri načrtovanju šolskega in domačega dela) 

H Druge aktivnosti pri izvajanju programa šole 

Šola izvaja obvezni in razširjeni program po predmetniku devetletne osnovne šole. Obvezni program 
obsega obvezne in izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Razširjeni program pa obsega dopolnilni 
in dodatni pouk, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, neobvezne izbirne predmete 
ter šolo v naravi.  
V soglasju s starši bo šola kot nadstandardni program izvajala dodatne ure športa po programu za 1. in 2. 
razred in po potrebi oblikovala dodatni oddelek jutranjega varstva za učence od 2. do 4. razreda.  
 

I Delo s starši  

Nekatere načrtovane dejavnosti s starši bodo realizirane glede na epidemiološko sliko v državi in v skladu 
s priporočili NIJZ. 
Poudarek bo na kakovostnem sodelovanju s starši. Kljub temu, da je v šoli gibanje omejeno smo 
organizirali sodelovanje s starši na različne načine (glej govorilne ure, roditeljski sestanki, individualno 
sodelovanje; po potrebi tudi preko spleta). 
1. Informacije – informacijske točke, roditeljski sestanki, govorilne ure, vodstvo šole, KIJZ, svet staršev, 

predavanja za starše. 
2. Starši in usposabljanje za starševstvo: 

a) letni načrt predavanj za starše (ŠSS in razredniki) 
b) individualna pomoč staršem (svetovalna služba, razredniki) 
c) sodelovanje staršev in strokovnih sodelavcev za otroke s posebnimi potrebami 

3. Skupne dejavnosti šole in staršev: 
a) Vključevanje staršev v aktivnosti na ravni šole (Zeleni dan – dan okolja, Borza znanja, gostujoče 

družine, recitali …) 
b) načrtovanje  predavanj in delavnic, izvajanje poklicnega usmerjanja (ŠSS in razredniki)  
c) individualno delo z družinami, ki imajo težave z otroki v odraščanju, razrednikovo sprotno 

spremljanje obiska pouka, usmerjanje v institucije pomoči: CSD, pomoč družinam na domu, 
učna pomoč, dopolnilni pouk, psihohigienski dispanzer … 

 

J Plan izobraževanja učiteljev (strokovno usposabljanje): 

1. Učiteljski zbor: 
 Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo, ZRSŠ  
 Promocija zdravja – Izgorelost; Predavanje in delavnice - tehnike sproščanja, Center za krepitev 

zdravja; Sabina Petronio, uni. dipl. psih. ; Katja Štajner s sodelavci 
 Programirana zdravstvena vzgoja; ZD Piran 
 Svetovalne storitve, Zavod RS za šolstvo 
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 Študijske skupine, ZRSŠ 
 Računalniško izobraževanje, Dejan Bogdanov 

 
Izobraževanje za tehnični kader: 

 Izobraževanje v zvezi z novim Načrtom ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel 
v internem vodovodnem omrežju 

 Izobraževanje kuhinjskega osebja po HACAP programu 
 
2. Učitelji individualno: po prioritetah posameznika. 

K Program jezikovne šole za slovenske učence v zamejstvu  

V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Jezikovna šola za slovenske učence iz 
zamejstva (Avstrije in Italije), in sicer preko spleta, če bo zanimanje.   

Glede na epidemiološko sliko v državi bomo realizirali program. 

L Razvojni projekti: 

 Kako čudovit je ta svet!, UNESCO  projekt; koordinatorica projekta Vika Kuštrin 

Zavedanje, da je naš svet čudovit in enkraten, v nas prebuja hotenje po odgovornem odnosu in 
ravnanju. Z željo, da bi prispevali k ohranjanju našega planeta in kulturne dediščine, se razvijali v 
smeri pozitivnih vrednot, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, da bi se naučili pristopati k 
skupnim problemom z ravno pravšnjo mero odgovornosti in angažiranosti, napovedujemo letošnji 
projekt. 

Proizvodnja v povezavi s prekomerno potrošnjo je eden največjih sovražnikov našega naravnega 
okolja in zdravega socialnega življenja. Zato bomo pobrskali po omarah, skrinjah in podstrešjih, 
obiskali babice in dedke, se povezali z društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z okoljevarstvom, z 
ohranjanjem ročnih obrti in spretnosti ter se z vso resnostjo lotili ponovne uporabe že odrabljenih 
predmetov in materialov. Ob tem se bomo skupaj učili ročnih spretnosti in morda že skoraj 
pozabljenih tehnik, priredili bomo delavnice, srečanja, razstave in še kaj. Predvsem pa bomo 
aktivno vplivali na izboljšanje obstoječega stanja. 

S svojim vzorom bomo poskusili v vsakem posamezniku in družbi nasploh, prebuditi odgovoren 
odnos do okolja in soljudi, odgovorno ravnanje do dobrin ter spoštljiv odnos do tradicije. 

            OPIS PROJEKTA: 

Letos bo zaradi nastalih razmer projekt potekal na daljavo. 

ROK PRIJAVE: 15. 9. 2020 

ROK ODDAJE POROČILA: 31. 5. 2021 - Fotoreportažo, predstavitev, poročilo (pisno ali video) 
objavite na svoji spletni strani, nam pa pošljite povezavo do spletne vsebine. 

SODELUJOČI: Projekt je primeren za vse starostne skupine. 

POTRDILO O UDELEŽBI IN SODELOVANJU ZA ŠOLE IN MENTORJE: Do konca meseca maja 2021 nam 
(skupaj s povezavo do e-vsebin na domači spletni strani, ki dokazujejo sodelovanje v projektu) 
pošljite podatke, potrebne za izdajo potrdila (ime in priimek mentorja, naziv in naslov ustanove, 
EMŠO mentorja), ki vam ga bomo posredovali do konca šol.l. 2020/21.  
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POTEK PROJEKTA: 

1. Z učenci identificirajte problem, vezan na negativen vpliv na okolje in medsebojne odnose (npr.: 
prekomerna potrošnja, želja po dragih oblačilih, velike količine odpadle embalaže, nezadovoljstvo, 
materializem, povečana proizvodnja in onesnaževanje, odpadki ...). 

2. Pogovorite se, kako izbrani problem vpliva na naravno in družbeno okolje, kako se boste lotili 
izboljšave, kdo vam pri tem lahko pomaga ter kako, kje in komu boste rezultate svojega dela 
predstavili. Učenci naj bodo pri izdelavi načrta projektnega dela vključeni in aktivni v čim večji 
meri. 

3. Pri realizaciji projektnih aktivnosti se povežite z lokalnimi obrtniki, društvi, družinami. 

4. Ob zaključku se pogovorite, kaj vse ste s tovrstnimi aktivnostmi pridobili. Zagotovo se bo 
materialnemu prihranku pridružila še dobra volja ob druženju, pa nova znanja in spretnosti in še 
marsikaj. 

5. Predstavitev rezultatov naj vsebuje (če je možno) tudi nekaj misli in vtisov sodelujočih. 

Primeri: 

 Zberemo oblačila, ki jih ne potrebujemo več in jih predelamo v všečna oz. uporabna  oblačila. 
Pomoč poiščemo pri starših, starih starših, ki nam pomagajo pri predelavi oblačil in učenju šivanja. 
Priredimo modno revijo. 

 Zberemo stare zavese, prte, rjuhe ... in iz njih izdelamo vrečke za športno opremo, peresnice, 
vrečke za nakup sadja in zelenjave ... Tudi tu nam bo prav prišel kakšen nasvet izkušenih šivilj. 
Izdelke lahko na šolskem sejmu menjamo za prostovoljne prispevke. 

 Priredimo srečanje, kjer si izmenjujemo oblačila, knjige, igrače in druge predmete. Obenem pa 
lahko pripravimo delavnico šivanja gumbov, kvačkanja, peke peciva, pletenja košar ... 

 Iz odpadne embalaže izdelamo ptičje krmilnice, igrače, glasbila ... in jih ob zaključku projekta na 
izviren način predstavimo. 

 Zberemo knjige, ki jih ne potrebujemo več. Raziščemo, če je v naši okolici ustanova ali društvo 
(morda društvo Slovencev v tujini), ki bi knjige s pridom uporabilo. Organiziramo svečano predajo 
knjig, lahko tudi na daljavo. 

 Če imamo v svojem kraju društvo ali posameznika, ki se ukvarja z ohranjanjem starega pohištva, se 
dogovorimo za srečanje in skupaj obnovimo, morda celo polepšamo manjši kos pohištva (stol, 
šolska miza ...). Morda na šolskem hodniku uspemo urediti kotiček za druženje med odmori. 

 Iz odpadnega materiala izdelamo družabne in didaktične igre. To lahko storijo starejši učenci za 
mlajše ali pa kar skupaj z njimi. 

 Pripravimo predstavitev ali delavnico obujanja starih domačih obrti ali ročnih del. 

* Starejši učenci lahko (MAT, GOS) pripravijo izračun, koliko sredstev so prihranili s ponovno 
uporabo v primerjavi z novim nakupom. 

Idej je nešteto. Verjamemo v vašo ustvarjalnost in željo, da ta svet skupaj ohranimo čudovit. 
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 Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, ZRSŠ, MIZŠ, ESS; koordinatorica Aleksandra 
Murtić 

 
 

 
 
  
Člani šolskega projektnega tima:  
Karmen Mozetič, Nina Šegš, Izabel Jurman, Vika Kuštrin Pocrnić, Senja Rojc Križman, Svetlana Bogatinov, 
Katarina Petrič, Barbara Sotošek Mrovlje, Asta Vrkič 
 
Na šoli bomo dejavnosti v okviru projekta izvajali skozi celotno šolsko leto, tako v rednem kot tudi v 
razširjenem programu. Nadaljevali bomo z delom v sklopu samooskrbe, saj so učenci pokazali zanimanje 
za vzgojo rastlin. 
 
Odločili smo se  za delo v sklopu SAMOOSKRBE in izbrali sledeče smernice: 

 Spoznavanje možnosti samooskrbe v lokalnem okolju (obiski lokalnih kmetov, socialnih podjetij, 
podjetij …). 

 Vzpostavitev šolskega vrta, kjer bi pridelovali zelenjavo in razvijali veščino pridelave hrane. 
 

 Vključitev učencev v lokalne iniciative pridelovanja hrane, nabiranje sadežev in izmenjava 
pridelanega/nabranega. 

 Spoznavanje verige samooskrbe (zasaditi drevo – skrbeti zanj, obrati sadeže, predelati sadeže v 
produkt). 

 Varčevanje z vodo in zdravo ravnanje z viri. 

 Možnosti, načrtovanje in ureditev uporabe zunanjih površin šolskega prostora. 

 Sodelovanje in timsko delo z ostalimi udeleženci. 

 Uporaba IKT pri učenju v naravnem okolju. 

 Razvijanje praktičnih veščin. 

 Spoznavanje naravnih zakonov (potrebe rastlin in živali). 
 
V okviru teh smernic želimo pri otrocih razvijati naslednje veščine: 

- Ideje in priložnosti: vključevanje drugih, kreativnost, etnično in trajnostno mišljenje, odkrivanje 
priložnosti,   

- Viri: motivacija in vztrajnost, mobilizacija virov, finančna in ekonomska pismenost,  
 

- Aktivnosti: sodelovanjem, prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, sodelovanje z drugimi, 
izkustveno učenje. 
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Načrtovane aktivnosti: 

 postavitev visoke grede,  

 zasaditev dišavnic, zelišč in vrtnin, 

 ureditev gredic,  

 izdelava masažnih vrečk, 

 zapis receptov, 

 izdelava embalaže za zelišča, 

 organiziranje zelenih straž, 

 obveščanje, poročanje o dejavnostih preko elektronskih medijev, 

 izdelava usmerjevalnih tabel, 

 izdelava načrta ohranjanja šolskega vrta med počitnicami, 

 izdelava označevalnih kamenčkov s poimenovanjem v italijanščini, angleščini in slovenščini 

 izdelava herbarija, 

 risbe živali in rastlin v šolskem vrtu, 

 načrtovanje kompostnika, 

 oglaševanje – jej lokalno, 

 ozaveščanje o pomembnosti varovanja okolja,  

 pisanje prošenj in iskanje sponzorjev za vzpostavitev šolskega vrta, 

 izvedba naravoslovnega dne v okviru projekta POGUM. 
 
 

 POBRATENE OBČINE, koordinatorica Vika Kuštrin 

Še naprej bomo  sodelovali z mestom Indianapolis, natančneje z Elementary School Alisonville 
Indianapolis (ga. Sandra Brown), z osnovno šolo CFI #2 (g. Todd Agee in ga. Stephanie Leslie) in srednjo 
šolo Franklin Central High School Indianapolis (ga. Susan Tomlinson).  
 

 eTWINNING – Skupnost evropskih šol, koordinatorica Mojka Mehora Lavrič 

Skozi eTwinning bomo izvajali mednarodne projekte in sodelovali z različnimi evropskimi šolami. Projekti 
bodo pokrivali različna predmetna področja, predvsem pa bodo spodbujali uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT). V tovrstne projekte bomo skušali vključiti čim večje število učencev in 
učiteljev, ki jim bo spletna učilnica eTwinninga nudila tudi platformo za izmenjavo informacij v sklopu 
Erasmus+ projektov. 

 ERASMUS+ , koordinatorici Vika Kuštrin, Mojka Mehora Lavrič 

Naša šola je postavljena v večkulturni prostor, ki sam po sebi kliče po novih izzivih ter ustvarja potrebo po 

kakovostnem, ustvarjalnem in spoštljivem sobivanju. Prisotnost različnih kultur nam nudi izzive in 

možnosti za mreženje skozi medkulturno učenje, preučevanje kultur na evropski ravni ter spoznavanje 

skupne evropske dediščine. Na mednarodno pot smo stopili pred več kot četrt stoletja. Zaradi 

intenzivnega delovanja v mednarodnem prostoru smo zaznali dodatno potrebo po strokovnem 

sodelovanju s kolegi iz evropskega prostora. 

 

Vizija naše šole je temelj evropskega razvojnega načrta, katerega naloge so: vzgoja za medkulturno 

učenje, učenje pozitivnih vrednot, vseživljenjsko učenje in delovanje v smeri trajnostnega razvoja, skrb za 

naravno in kulturno okolje, usmerjeno v ohranjanje in spoznavanje naše skupne evropske dediščine. Naše  

temeljno vodilo je ideja internacionalizacije šole, ki z vključenostjo vsakega učenca in učitelja odpira nove 

možnosti in izzive na področju izobraževanja. Z Erasmus+ projekti želimo evropski kulturni prostor 

prenesti v vsako učilnico in jo narediti brezmejno.  
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Iz te želje se je razvil Erasmus+ KA1 projekt Mreženje evropskih kultur v učilnici brez meja. Preko 

projektnega dela želimo pri vključenih vzbuditi potrebo in željo po mreženju v evropskem prostoru ter jih 

opolnomočiti za samostojno udejstvovanje v evropskih projektih. Projektni tim sestavlja 8 strokovnih 

delavk, ki pokrivajo širši spekter predmetnih področij: jeziki, šport, razredni pouk, predšolska vzgoja. Vse 

vključene so izredno dejavne še na področju mednarodnega sodelovanja, projektnega dela, ljudskih 

plesov, dramske dejavnosti, videoprodukcije, režije prireditev na lokalnem nivoju, knjižničarstva, 

literature, humanitarnega delovanja, dela s priseljenci in naravoslovnih znanosti. Svoja znanja vpletajo v 

eTwinning, Erasmus+, UNESCO in druge projekte. S projektnim timom tesno sodeluje vodstvo šole. V 

sklopu mobilnosti načrtujemo sodelovanje v devetih ciljno izbranih strukturiranih tečajih, ki pokrivajo 

projektni management, internacionalizacijo evropskega šolstva, motivacijo, jezike, raznolikost, 

kreativnost, delovanje v multikulturnem okolju, inovativne učne metode in pristope, dinamiko odnosov 

idr. Za obiske na delovnem mestu (job shadowing) smo izbrali zanesljive in preverjene partnerske šole, s 

katerimi že sodelujemo preko eTwinninga. Gre za obojestransko izmenjavo strokovnega osebja ter skupno 

načrtovanje in izvajanje projektnih dejavnosti. 

 

V letošnjem letu bomo v sklopu Erasmus+ KA1 nadaljevali tudi s projektom Interakcija dediščine in 

medijev v evropskem učnem prostoru. Znotraj projekta bomo izvedli še dve mobilnosti strokovnih 

delavcev, in sicer: 

- obisk na delovnem mestu (job shadowing), 

- udeležba na strukturiranem tečaju v tujini. 

 

Poleg tega na šoli že drugo leto izvajamo Erasmus+ KA2 projekt Outstanding Inclusion and Cultural 

Heritage, v katerega so poleg naše šole vključene še naslednje šole: Barton Hill Academy iz Velike Britanije  

 

(koordinatorska šola), Istituto Comprensivo Statale di Codogno iz Italije in Kauhajoen Koulukeskus s 

Finske. Projekt je vezan na UNESCO vsebine, cilji projekta pa so: 

- internacionalizacija učnega načrta, ki bi zagotavljal pridobivanje socialnih,     

            državljanskih in medkulturnih kompetenc s spodbujanjem demokratičnih vrednot,  

- izboljšanje kritičnega mišljenja učiteljev in učencev, 

- medijska pismenost, 

- spodbujanje medkulturnega dialoga z različnimi oblikami učenja, 

- dvig  kakovosti izobraževanje preko mednarodnih projektov,  

- izmenjava inovativnih praks. 

 

PLAN MOBILNOSTI V SKLOPU PROJEKTOV ERASMUS+ 2020/21 

ERASMUS+ KA1  

STUKTURIRANI TEČAJI  

Zlata Milič 

 A classroom with a door to the world; Gosier, Guadeloupe (planirano v septembru 2020 – 

odloženo) 

Mojka Mehora Lavrič  

 Project management and internationalization, julij  2021 

Ingrid Ješelnik 
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 Motivation +, julij 2021 

Tarita Sirk: 

 Advanced english language teaching certificate course for already practicing teachers, julij 2021 

Vika Kuštrin P. 

 Facing diversity: intercultural classroom management, avgust 2021 

Tanja Sambolec 

 Coaching in the classroom, februar2021 

Lorena Lovrečič 

 Happy schools: Positive Education for Well-being and life skills development, avgust 2021 

 

JOB SHADOWING 

 CEIP Plurilingüe Froebel, Pontevedra, Španija (planirano maja 2020 -odloženo)                            

 Alakylän Koulu, Oulu, Finska, februar 2021 

 

ERASMUS+ KA2 

 Istituto Comprensivo Statale di Codogno, Italija, maj 2021 

 Kauhajoen Koulukeskus, Finska, februar 2021 

 

ERASMUS+ KA2 – FROM CROPS TO MOUTH 

Partnerske šole: 

 COLLEGE JEAN ROSTAND, FRANCIJA (koordinatorska šola) 

 COLLEGE ALEXANDRE MACAL, FRANCIJA 

 INSTITUTO COMPRESIVO MARIA MONTESSORI, ITALIJA 

 

 

 SOOČENJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (KONZORCIJSKI PARTNER OŠ KOPER), 

MIZŠ, ESS – osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju medkulturnosti ter k izboljšanju 

strokovne usposobljenosti delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz 

drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni program. 

 

 INTEREG CENTRAL EUROPE - ARRIVAL REGIONS, ESS – k sodelovanju nas je povabil center 

Središče Rotunda, primorski družbeni Center Koper; Raziskovanje pristopov socialnih 

inovacij za socialno in gospodarsko vključevanje državljanov izven EU. 
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M Drugi projekti 

 Rastem s knjigo OŠ 2020, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

   Šolski ekovrt; koordinatorica Izabel Jurman  – V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali s 
projektom Šolski ekovrt.     

 

Otroci danes bolj kot kadarkoli prej potrebujejo neposreden stik z zemljo, rastlinami in živalmi. Naš cilj je, 
da bi z vrtnarjenjem povečali učenčevo aktivnost v naravi, pozitivno doživljali naravo in lažje razumeli 
pomembnost narave in varstva okolja. Želimo, da bi otroci cenili lokalno pridelano hrano in razumeli 
pomen ekološkega vrtnarjenja. 

Dejavnosti v šolskem letu 2020/2021:  

 Skrbeli bomo za urejeno okolico šole, vrt in spiralno gredico.  

 Organizirali bomo skrbništvo za šolski vrt (zelene straže).  

 Oblikovali bomo učne ure na prostem (učenje na prostem).  

 Izdelali bomo tablice za poimenovanje rastlin. 

 Nabrali bomo zelišča in jih uporabili pri izdelavi kozmetičnih (krem, mil, balzamov…) in 
farmacevtskih sredstev (sirupi, zeliščni bomboni) ter v kulinariki (zeliščna olja, namazi…).  

 Skrbeli bomo za ločeno zbiranje odpadkov.    

 UNESCO projekti; koordinatorica Katarina Petrič 

Temeljni cilji v šol. l . 2020/2021: vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo 
šole, obeleževanje mednarodnih let in dni, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, razvijanje 
vseh štirih stebrov Unesco izobraževanja, sodelovanje v štirih obveznih Unesco temah (Svetovni 
problemi in vloga ZN; človekove pravice, strpnost in sodelovanje; medkulturno učenje; okoljska 
problematika) in medgeneracijsko sodelovanje. 

Tekom šolskega leta se bomo vključili na razpisane UNESCO projekte. Izpeljali bomo interteden z 
nazivom Kako čudovit je ta svet. Razvijali bomo mednarodno sodelovanje preko ETWINNING 
projektov, video konferenc, Erasmus+ KA1 - gostovanje naših učiteljic na šolah v tujini, gostovanje 
tujih učiteljev na naši šoli. Vključevali se bomo v solidarnostne in prostovoljne aktivnosti – zbiranje 
plastičnih zamaškov, obisk dnevno varstvenega centra Školjka v Piranu, Pokloni zvezek… Delovali 
bomo v lokalnem okolju – sodelovanje s starši, z lokalno KS in lokalnimi društvi. Načrtovano bomo 
sodelovali v mreži in središču, in sicer preko razpisanih projektov, srečanj ter organiziranih 
izobraževanj. 

 Izvajanje vzgoje za zdravje v osnovnih šolah,  Zdravstveni dom Piran, Katja Štajner, dipl. m. s.  

 Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju; proslave, kulturni 
dogodki in obiski kulturnih ustanov, obeležja, zaključna prireditev … 
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 Kulturni bazar 2021, Ljubljana 

N Pomembne skupne naloge 

 UNESCO projekt,  KAKO ČUDOVIT JE TA SVET! celoletne dejavnosti; zaključek v maju 
 Postavitev panoja v čast Cirilu Kosmaču in obeležje obletnice rojstva 
 Praznično novo leto – Izdelovanje voščilnic, prodaja, december 
 Zeleni dan, evakuacija, april 
 Valeta – junij 
 To smo mi – zaključna prireditev, junij 
 Mednarodno sodelovanje – jezikovna šola za zamejske Slovence 
 Mednarodno sodelovanje in izmenjave (glede na epidemiološko sliko v državi in v svetu) 
 Sodelovanje v projektih Zdrave šole 
 Tradicionalni slovenski zajtrk, november 2020 (20. november) 
 Sodelovanje v občinskih projektih in med šolami (solinarski praznik, občinski  praznik) 
 Sodelovanje v projektih, ki jih razpiše MIZŠ 
 Obeležja pomembnejših dni v letu 2020/21 
 70. obletnica prve slovenske šole v Piranu 

 

Nadstandardni program 

 Mednarodne izmenjave učiteljev (odvisno od epidemiološke situacije) 

 Program športni oddelki od 1. in 2. razred 

 Jutranje varstvo za učence od 2. do 3. razreda 

 

Letošnje šolsko leto pričenjamo pouk po B-OŠ modelu, ki ga je s sklepom določila Vlada RS oziroma 
ministrica, pristojna za izobraževanje. Model omogoča izobraževanje vseh učencev v šoli oziroma v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega 
režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. 

Šola je izdelala Protokol (priloga LDN), ki zajema organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve 
posameznikov. 

Vse dejavnosti obveznega in razširjenega programa so načrtovane in se bodo skozi šolsko leto 
spreminjale v skladu z epidemiološko sliko in po navodilih MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ. 
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 IV. KADROVSKI POGOJI DELA 

Delavci opravljajo dela in naloge na podlagi sistemizacije delovnih mest: 
- sistemizirana na podlagi 108. člena ZOFVI in s soglasjem MIZŠ 
- sistemizirana s strani Občine Piran 

Delavci so razporejeni na delovna mesta:  
a) glede na dolžino delovnega časa: 

1. s polnim delovnim časom 
2. s polovičnim delovnim časom 
3. s krajšim delovnim časom od polnega 

b) glede na trajanje delovnega časa: 
1. za nedoločen čas 
2. za določen čas 

c) glede na obliko zaposlitve 
1. redno delovno razmerje. 

 
 

1.  DELOVNA MESTA STROKOVNIH DELAVCEV 
 

Ravnatelj Pomočnik 
ravnatelja 

Učitelji  Pedagog  Strok. del – 
knjižničar, 
računalnikar 

Drugo: Daljša 
odsotnost  

1 1 35 1 1+1          / 

 

2. DELOVNA MESTA ADMINISTRATIVNIH IN TEHNIČNIH DELAVCEV  

Administrativno delovno mesto: 
2. Računovodski delavec: delo opravlja računovodski servis 
3. Poslovna sekretarka: 1 
4. Koordinator šolskih in obšolskih dejavnosti: 0,20 

Tehnično delovno mesto: 
- Kuhar/ica: 2 
- Hišnik: 1  
- Kuharska pomočnica/čistilka: 2 
- Čistilke: 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LETNI DELOVNI NAČRT 2020 / 2021 OŠ Cirila Kosmača Piran 

Stran 22 

 

3. STROKOVNI DELAVCI 

Razporeditev strokovnih delavcev  
 

RAZREDNIKI: 

Razred OŠ PIRAN sorazrednik 

1. a SENJA ROJC KRIŽMAN KATARINA PETRIČ 

2. a KATARINA PETRIČ SENJA ROJC KRIŽMAN 

3. a VIKA KUŠTRIN ASTA VRKIČ 

4. a MILVA KOCJANČIČ VIKA KUŠTRIN 

5. a ASTA VRKIČ MILVA KOCJANČIČ 

   

   

 
Razred 

PREDMETNA STOPNJA            sorazrednik 

6. a  SAMBOLEC MOJKA MEHORA LAVRIČ 

6. b FABBRO NINA TOMAŽIČ 

7. a  JURMAN ZORICA MATOVIĆ/MATEJA CURK 

8. a ŽUGELJ LUCIJA URŠIČ 

8. a KOZLOVIČ ANICA ŽUMER 

9. a JANKO BOJANA MORATO 

 
Razred 

PODRUŽNICA PORTOROŽ                              sorazrednik 

1. b  BARBARA SOTOŠEK MROVLJE  LOVREČIČ (drugi učitelj) 

2. b ALEKSANDRA MURTIĆ SVETLANA BOGATINOV 

3. b SVETLANA BOGATINOV INGRID JEŠELNIK 

4. b INGRID JEŠELNIK ALEKSANDRA MURTIĆ 

                      

                                NERAZREDNIKI – predmetna stopnja, razredna stopnja 

Učitelj Predmet 

MARTIN BOBIČ fizika, matematika 

LUCIJA URŠIČ matematika, podaljšano bivanje 

ZORICA MATOVIČ/MATEJA CURK slovenščina 

BOJANA MORATO 
zgodovina, domovinska in državljanska kultura  
in etika 

ANICA ŽUMER italijanščina      

NINA TOMAŽIČ glasbena umetnost, ansambelska igra, pevski zbor 

NINA ŠEGŠ italijanščina, podaljšano bivanje 

TARITA SIRK prvi tuji jezik, angleščina 

ZORICA MATOVIĆ slovenščina 

ANA STEVANOVIČ šport, podaljšano bivanje 

LORENA LOVREČIČ 
 podaljšano bivanje, koordinator obšolskih 
dejavnosti 

KARMEN MOZETIČ podaljšano bivanje 

MOJCA ŠVONJA podaljšano bivanje 
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SNEŽANA GUSTINČIČ Knjižničarka, pomočnica ravnateljice 

VALTER JANKO IP - Obdelava gradiv, les; tehnika in tehnologija 

DEJAN BOGDANOV NIP -  Računalništvo, IP – ROM, multimedija 

SONJA STANIČ dopolnilni in dodatni pouk (1. – 5. r.) 

MOJKA MEHORA LAVRIČ                              Šport, knjižničarka, NIP – umetnost  

VESNA PRUNK ŠSS 

INES HAUPT Podaljšano bivanje 

 

UČITELJI JUTRANJEGA VARSTVA, PODALJŠANEGA BIVANJA  

MATIČNA ŠOLA 

Razred Jutranje varstvo Podaljšano bivanje 
Dodatna 
strokovna 
pomoč 

1.-5. razred                                                                
R. Križman, Kocjančič, 
Petrič, Žugelj, Žumer 

Švonja, Stevanovič, Fabbro, 
Lovrečič 

zunanji izvajalci 
in učitelji 

 
PODRUŽNIČNA ŠOLA 

Razred Jutranje varstvo Podaljšano bivanje 

 
Dodatna 
strokovna 
pomoč 

1.-4.razred Šegš, Sirk, Ješelnik Šegš, Mozetič, Tomažič, Haupt 
zunanji izvajalci 
in učitelji 

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

Učitelj Predmet                                            Razred 

NINA TOMAŽIČ           Ansambelska igra                            7. , 8. , 9.  

NADJA JANKO Likovno snovanje I                          7. 

NADJA JANKO Likovno snovanje II                         8. 

NADJA JANKO Likovno snovanje III                        9. 

DEJAN BOGDANOV Multimedija                                     7.  

VALTER JANKO                              Obdelava gradiv: les                      7. , 8.                                                                             

IZABEL JURMAN Poskusi v kemiji                              8. , 9. 

DUNJA ŽUGELJ            Šport za sprostitev, Nogomet      7. , 8. , 9.                                                                 

DEJAN BOGDANOV ROM                                                 8. , 9.  

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Učitelj Predmet                                            Razred 

  

DEJAN BOGDANOV računalništvo                              4. a, 5. a 

MOJKA MEHORA LAVRIČ umetnost                                     4. b 

NADJA JANKO tehnika                                         5. a , 6.a, b  

TARITA SIRK angleščina                                   1. a, 1. b 
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ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH 

Razred Razrednik Moški Ženske  Skupaj 

1. a SENJA ROJC KRIŽMAN 8 5 13 

2. a              KATARINA PETRIČ 7      5 12 

3. a VIKA KUŠTRIN POCRNIČ     9    10 19 

4. a MILVA KOCJANČIČ     9 5 14 

5. a ASTA VRKIČ     7    16 23 

     

 Skupaj: 40   41 81 

 

 
Razred 

Razrednik Moški Ženske  Skupaj 

6. a TANJA SAMBOLEC 9 6 15 

6. b ANDREJA BABBRO 6      6 12 

7. a  IZABEL JURMAN                           12 8 20 

8. a DUNJA ŽUGELJ 5 8 13 

8. b 
NATAŠA KOZLOVIČ 
LAKOSELJAC 

6    11 17 

9. a NADJA JANKO                                   14     10 24 

 Skupaj:   52     49 101 

                                                                                                        

Podružnica Portorož 

Razred Razrednik Moški Ženske  Skupaj 

1. b                           
BARBARA SOTOŠEK 
MROVLJE 

10 9 19 

2. b 
ALEKSANDRA 
MURTIĆ 

      5      4    9 

3. b 
SVETLANA 
BOGATINOV 

  6 12 18 

4. b INGRID JEŠELNIK  8  9 17 

 Skupaj: 29 34 63 

                                                                                                  121         124       245 

SKUPAJ:  učencev, 245 
15 oddelkov ; 4 oddelki 
PB 
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Prostorska razporejenost 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NADSTROPJE 

CENTRALNI DEL 
RAVNATELJICA                Zlata Milič 
POMOČNICA RAVNATELJICE    Snežana Gustinčič 
TAJNIŠTVO                                   Adrijana Božič 
RAČUNOVODSTVO                 Mateja Poropat - servis 
RAČUNALNIŠKI CENTER            Dejan Bogdanov 
KNJIŽNICA                                    Snežana Gustinčič   
KUHINJA                                       Milena Zudič, Drago Gržinič, 
                                                       Ružica Glasnović 
        
                                                      

PRITLIČJE 

GIMNASTIČNA TELOVADNICA 
TRIM KABINET 

                                       ZAKLONIŠČE- HIŠNIK  

VELIKA TV 
PLESNA DVORANA PREDMETNA STOPNJA RAZREDNA STOPNJA 

PRITLIČJE PRITLIČJE 

 
1. ITJ               ANICA ŽUMER 
2. ZGO, DKE  BOJANA MORATO 
3. FIZ, MAT   MARTIN BOBIČ 
4. GEO           ANDREJA FABBRO 
5. LUM, TIT   NADJA JANKO, VALTER JANKO 

3., 5.,  1. a    KATARINA PETRIČ 
7.         2. a    SENJA ROJC KRIŽMAN 
9.         3. a    VIKA KUŠTRIN 
11.       5. b   ASTA VRKIČ 

13.      GUM   SMILJANA STEINBACHER 

I. NADSTROPJE I. NADSTROPJE 

26.    GOS                                   IZABEL JURMAN 
28.    GLASBENA ŠOLA                     
30.    4. a                                    MILVA KOCJANČIČ 
32.    5. a                                    TANJA SAMBOLEC 

14. SVETOVALNA DELAVKA        VESNA PRUNK 
16. MAT                     LUCIJA URŠIČ 
17. DSP                                          SONJA STANIČ                     
18. TJA                                           NATAŠA K. LAKOSELJAC               
19. SLJ, TJA                                    ZORICA MATOVIĆ 
20. BIO                                           DUNJA ŽUGELJ 
21. KEM                                         IZABEL JURMAN 
nivojska učilnica – DSP 

II. NADSTROPJE 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA        DEJAN BOGDANOV 
                                                       

PODRUŽNICA   PORTOROŽ 
 
1. r.   ALEKSANDRA LOZINŠEK 
2. r.   SVETLANA BOGATINOV  
3. r.   SOTOŠEK MROVLJE 
4. r.   INGRID JEŠELNIK 
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V. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 

1. DELO RAVNATELJICE 

Pedagoško delo in poslovodno vodenje šole 

Delo pedagoškega vodenja šole v šolskem letu 2019/20: 
- strokovno pedagoško in organizacijsko vodenje programa življenja in dela šole 
- oblikovanje letnega delovnega načrta, poročila o realizaciji LDN za preteklo leto, 

samoevalvacijskega poročila, akcijskega načrta, programa dela, kadrovskega načrta, 
finančnega načrta, poslovnega poročila 

- opredelitev prednostnih nalog in programa pedagoškega vodenja šole 
- prisostvovanje vzgojno-izobraževalnemu delu in analiza dela 
- usklajevanje dela strokovnih in projektnih timov ter razvojnih središč 
- sodelovanje s strokovnimi organi in organi upravljanja šole 

Študijsko analitično delo: 
- priprava in vodenje strokovnih organov in konferenc učiteljskega zbora 
- analiza uspešnosti učencev, šolske dokumentacije in realizacija predmetnika 
- analiza stroškov porabe materiala in finančnih sredstev 
- priprava strokovnih poročil 

Organizacijsko delo: 
- sistemizacija delovnih mest 
- načrtovanje finančnega poslovanja 
- planiranje vzdrževalnih in investicijskih del 
- prostorski razvoj šole 
- evidentiranje delovnega časa pedagoških delavcev 

2. DELO POMOČNICE RAVNATELJICE  

Področje organizacije dela: 
- priprava in izdelava urnika  
- priprava sistemizacije delovnih mest 
- urejanje nadomeščanja 
- vodenje evidence ur nadomeščanj 
- priprava statističnih poročil 
- v sodelovanju z ravnateljico – vodenje in pisanje kronike šole 

Področje sodelovanja: 
- sodelovanje v organih upravljanja šole 
- sodelovanje s strokovnimi organi šole 
- sodelovanje pri delu strokovnih timov 

Dopolnjevanje delovne obveznosti: 
- pouk (v skladu z normativom) 
- nadomeščanje 

Ostala dela in naloge: 
- v skladu z navodili ravnateljice 
- po pisnem pooblastilu ravnateljice 
- skrb za nemoteno delovanje zavoda v času odsotnosti ravnateljice 
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3. STROKOVNO DELO UČITELJSKEGA ZBORA IN STROKOVNIH AKTIVOV 

Delo poteka na treh nivojih. 

  3.1 PRVI NIVO 

UČITELJSKI ZBOR  
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni in pedagoški delavci šole.  Naloga učiteljskega zbora je analiza in 
spremljanje dela strokovnih organov ter obravnava in odločanje o pedagoških vprašanjih. UZ daje mnenje 
o letnem delovnem načrtu šole, predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu za 
imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih. Učiteljski zbor se bo sestajal najmanj enkrat na mesec 
na pedagoških konferencah, na katerih bo obravnaval: 

- usklajevanje in dogovor o poteku skupnih aktivnosti 
- vzroke učne neuspešnosti in odpravljanje le-teh 
- delo z nadarjenimi učenci 
- pripravo, izvedbo in analizo nacionalnih preizkusov znanja v 6. in 9. razredu 
- uvajanje posodobljenih učnih načrtov 
- spremljanje in realizacijo letnega delovnega načrta 
- program in izvedbo šol v naravi 
- stike s starši 
- učno-vzgojni uspeh in problematiko od 1. do 9. razreda 
- izvedbo diferenciacije 
- realizacijo razvojnega in akcijskega načrta 
- vzgojni načrt 
- ponudbo izbirnih predmetov - obveznih in neobveznih izbirnih predmetov 
- socialno klimo v razredih in na šoli 
- obšolske dejavnosti - jezikovno šolo 

 
PLAN KONFERENC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

Pedagoške konference, redovalne konference in strokovno usposabljanje. 

V letu 2020/21 planiramo naslednje pedagoške konference: 

- Priprava na začetek šolskega leta (predmetnik, šolski koledar, informator za starše, prednostne naloge 
šole, šolska prehrana, dietna prehrana (alergije) akcijski načrt, priprava LDN za leto 2020/2021, 
sestanek z zunanjimi strokovnimi sodelavci šole – učenci s posebnimi potrebami, učenci z učnimi 
težavami, Izdelava Protokola ravnanj na OŠ Cirila Kosmača Piran v času predvidenih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2; model B-OŠ – AVGUST 

- Sprejem LDN, predlogi s Sveta staršev,  spletna stran šole  - SEPTEMBER 
- Program dela z nadarjenimi učenci, aktivi po vertikali – OKTOBER 
- Spremljava LDN, akcijskega načrta – NOVEMBER 
- Poročila z izobraževanj, Evalvacija akcijskega načrta – DECEMBER 
- Evalvacija opravljenega dela, učni uspeh - FEBRUAR 
- Izbirni predmeti, evalvacija akcijskega načrta - MAREC 
- ZELENI DAN, spremljava realizacije LDN, izbirni predmeti, izbirne vsebine – analiza in priprava - učitelji 

izbirnih vsebin, NPZ, priprava na interteden Dobimo se pri svetilniku! Kako čudovit je ta svet,  
mednarodni projekt  – APRIL 

- Analiza LDN, načrtovanje novega šolskega leta, evalvacija akcijskega načrta, priprava poročil – MAJ 
- Zaključna konferenca, evalvacija dela – JUNIJ. 
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PEDAGOŠKE, REDOVALNE KONFERENCE  

DATUM ZAPISNIKAR 

SEPTEMBER - 17. 9. 2020 FABBRO 

OKTOBER - 22. 10. 2020 JEŠELNIK 

NOVEMBER - 19. 11. 2020 LAVRIČ MEHORA 

DECEMBER - 17. 12. 2020 MORATO 

JANUAR - 26. 1. 2021 – REDOVALNA 
KONFERENCA 

ROJC KRIŽMAN 

FEBRUAR - 11. 2. 2021;  SAMBOLEC 

MAREC - 18. 3. 2021 SOTOŠEK MROVLJE 

APRIL - 15. 4. 2021 TOMAŽIČ 

MAJ - 20. 5. 2021 URŠIČ 

JUNIJ - 10. 6. 2021 – RED. KONF. ZA 9. 
RAZREDE 

ŽUGELJ 

JUNIJ - 21. 6. 2021 – RED. KONF. ZA 
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA 

SIRK 

 
USKLAJEVALNI SESTANKI so namenjeni analizi vzgojnega in učnega področja;  
PREDMETNA STOPNJA (7.40) 

DATUM ZAPISNIKAR 

14. 9. 2020 MEHORA LAVRIČ 

28. 9. 2020 ŽUGELJ 

12. 10. 2020 KOZLOVIČ 

  9. 11. 2020 ŽUMER 

23. 11. 2020 JURMAN 

  7. 12. 2020 MORATO 

11. 1. 2021 BOBIČ 

  1. 2. 2021 URŠIČ 

15. 2. 2021 TOMAŽIČ 

  8. 3. 2021 JANKO 

22. 3. 2021 URŠIČ 
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12. 4. 2021 FABBRO 

10. 5. 2021 SAMBOLEC 

24. 5. 2021 ŽUMER 

14. 6. 2021 URŠIČ 

    
 
USKLAJEVALNI SESTANKI so namenjeni analizi vzgojnega in učnega področja; RAZREDNA STOPNJA 
(15.30) 

 

DATUM ZAPISNIKAR 

12. 10. 2020 PETRIČ 

  9. 11. 2020 MURTIĆ 

  7. 12. 2020 BOGATINOV 

 11. 1. 2021 ROJC KRIŽMAN 

   1. 2. 2021 JEŠELNIK 

   8. 3. 2021 KOCJANČIČ 

12. 4. 2021 VRKIČ 

10. 5. 2021 SOTOŠEK MROVLJE 

 

PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR 

Programski učiteljski zbor vodi šolska svetovalna delavka Vesna Prunk . Vanj so vključeni vsi učitelji in 

drugi strokovni delavci. Prvi sestanek je v avgustu, ko se načrtuje delo z učenci s posebnimi potrebami. 

 
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 

Sestaja se po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. 
Plan dela: 

- planiranje skupnih dejavnosti šole 
- obravnava učnih rezultatov, delovnih obveznosti in vzgojne problematike učencev 
- usklajevanje dela z učenci s posebnimi potrebami, z učenci z učnimi težavami in z nadarjenimi 

učenci 
- spremljanje in evalvacija akcijskega načrta šole 
- reševanje tekoče problematike 

 
RAZREDNIK – organizira in skrbi za delo in življenje učencev v razredu. Razrednik vodi delo oddelčnega 
učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate v oddelku, sodeluje s starši in ŠSS. 
Odloča o vzgojnih ukrepih za učence v oddelku in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Pri 
uresničevanju pravic učencev soodločajo učenci. 

Pedagoško vodenje oddelka: 
- reševanje vzgojne problematike oddelka 
- predlaganje pohval, nagrad in vzgojnih ukrepov odboru odd. Skupnosti 
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- izreki vzgojnih ukrepov iz lastne pristojnosti 
- spremljanje napredka učencev pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela 
- spremljanje telesnega in zdravstvenega napredka učencev 
- organizacija kulturnega in družabnega življenja učencev v oddelku 
 

Organizacijska dela: 
- sodelovanje pri oblikovanju oddelčne skupnosti 
- priprava, sklic in vodenje sestankov učit. zbora oddelka 
- organizacija pogojev za kulturno, zabavno in športno življenje svojega oddelka 
- sodelovanje z vodstvom šole in s strokovnimi službami 
- organizacija in priprava roditeljskih sestankov 
Administrativna dela: 
- vodenje in pregled dnevnika dela 
- priprava seznama učencev 
- zbiranje potrebnih dokumentov za vnašanje točnih podatkov v šolsko dokumentacijo 
- vpis podatkov v matično knjigo 
- izpolnjevanje spričeval  
- opravičevanje izostankov in vodenje njihove evidence 
- pisanje zapisnikov sestankov učit. zbora, odd. in roditeljskih sestankov 
- priprava in izdelava poročil o delu oddelka 
- izdelava programa dela, programa dela učiteljskega zbora oddelka in sodelovanja s starši 
 
 
Ure oddelčne skupnosti se izvajajo po programu. Delo je razvidno iz dnevnika, ki ga vodijo razredniki.  
 
STROKOVNI AKTIVI – strokovne aktive sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma 
predmetnih področij. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, 
usklajuje merila za ocenjevanje, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne 
naloge, določene z LDN, in sicer izdelava: 
- programov dela aktivov 
- plana dodatnega in dopolnilnega pouka 
- plana dnevov dejavnosti 
- plana projektov 
- predloga izobraževanja 
- dopolnjevanje posameznih učnih načrtov 
- obravnava problematike ocenjevanja in izpolnjevanja dokumentacije 
- sodelovanje v študijskih skupinah in z aktivi drugih šol 
- sodelovanje in hospitacije pri sodelavcih 
- sodelovanje z zunanjimi sodelavci in ustanovami 
- izdelava poročil 
 
UČENCI V ODDELKU ob pomoči razrednika ter drugih strokovnih organov, učiteljev in drugih delavcev 
obravnava posamezna vprašanja iz življenja in dela skupnosti učencev oddelka ter šole. 
 
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE povezuje vse oddelčne skupnosti. Skupnost učencev šole vodita mentorici 
Asta Vrkič in Bojana Morato. Po potrebi lahko sodelujejo tudi drugi strokovni delavci šole. 
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Smernice za delo SUŠ v šolskem letu 2020/2021 

SUŠ je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka  povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu 

lahko učenci uveljavljajo svoje pravice in interese, dajejo predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in 

projektih naše šole. 

V šolskem letu 2020/21 se bomo osredotočili na vrednoto PRIPADNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN 

KVALITETNO ŽIVLJENJE. »Rdeča nit« vseh dejavnosti na šoli, ki zadevajo vse učence razredne, predmetne 

stopnje ter podružnice bodo vsebine projektov Osem krogov odličnosti, Semena sprememb ter UNESCO 

(razredne ure, proslave, prireditve …). Na sestankih SUŠ-a bomo namenili pozornost dvoletni osrednji 

temi otroškega parlamenta MOJA POKLICNA PRIHODNOST.  

Cilji:  

- spoznati pomembne vrednote za skupno bivanje in delovanje, 

- še naprej razvijati vrednote (solidarnost, odgovornost, prijaznost, humanost, pozitivna 

naravnanost – optimizem, …), 

- utrjevati pozitivne medsebojne odnose, 

- razvijati odgovornost za svoje ravnanje, 

- družbeno koristno delo vključiti v vzgojni proces, 

- učiti se samostojnosti in aktivnega državljanstva, 

- obeležiti pomembne spominske dneve, 

- organizirati proslave ob določenih državnih praznikih (sodelovanje oddelkov razredne in 

predmetne stopnje; vzpodbujanje uporabe slovenskega jezika na vseh prireditvah),  

- dopolniti, evalvirati in realizirati šolski projekt »Naj učenec«, 

- utrjevati komunikacijo med predstavniki SUŠa in razrednimi skupnostmi, 

- aktivno sodelovanje članov SUŠa pri dogajanju na šoli, 

- spremljati uresničevanje skupnih akcijskih projektov šole, 

- nadaljevanje aktivnosti v zvezi z ustrezno obravnavo morebitnih skritih težav učencev (nabiralnik 

Tajni problemi), 

- oblikovanje šolske zaveze za trajnostni razvoj, 

- vključitev v dejavnosti projekta Otroškega parlamenta. 
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Predstavniki oddelkov v skupnosti učencev šole   

 

IME IN PRIIMEK RAZRED 

TIMOTEJ BAJEC HODŽIĆ 2. a 

TEVŽ OBERČ, AIŠA HUMAR 2. b 

MATIJA GOLOB, TINKARA KLUN 3. a 

DEA KLAUS, ZOJA PREMRL 3. b 

NIA OBLAK, TRISTAN LEVAC 4. a 

IVA KLJAJIĆ, LAN ŠKOFIČ ČERNAC 4. b 

ALINA MURTIĆ, TRISTAN PETELIN 5. a 

TEJA GORIČANEC, TAJA STRGAR 6. a 

LAURA ČRNIGOJ, VAL KRANJC           6. b 

RICHARD HARTNER, ELISABETA KRULC           7. a 

ROK KOVAČIČ, JAKOB ZLATIĆ           8. a 

DEA LUNA DOBRAVC, TIMOTEJ BORŠTNAR           8. b 

MAKSIM SINKOVIČ KOROŠEC, TADEJ ŠKOFIČ 
RUŠNJAK 

          9. a 

 
 
ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Parlament skliče ravnateljica vsaj dvakrat v 
šolskem letu. Mentorici sta Asta Vrkič in Bojana Morato. Po potrebi se bo sestanka udeležila tudi 
ravnateljica. 
 
 
Predstavniki parlamenta OŠ Cirila Kosmača  
 
                                  IME IN PRIIMEK                                                                  RAZRED 

 2. a 

 2. b 

 3. a 

 3. b 

 4. a 

 4. b 

 5. a 

 6. a                  

                                                                                                                                           6. b 

 7. a 

 8. a 

 8. b 

 9. a 
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3.2 DRUGI NIVO 

ŠOLSKI STROKOVNI TIMI so oblikovani za boljšo organizacijo dela na šoli in delujejo po potrebi. 

- Šolski tim za kakovost: Milič, Matović/Curk, Sotošek Mrovlje, Prunk, Morato, Vrkič, 
Bogdanov, Murtić, Bogatinov 

- Šolski tim za prireditve in promocijo šole: Kuštrin, Švonja, Lavrič, Žumer, Tomažič, 
Kozlovič, Kocjančič, Jurman, Bobič, Šegš 

- Šolski tim za protokol, sprejem gostov, urejanje prostorov: Petrič, Janko, Lovrečič, 
Rojc, Ješelnik, Stanič, STEVANOVIČ 

- Spletna stran: Dejan Bogdanov, Zlata Milič 
- Tim za preventivne dejavnosti: Prunk, Kuštrin, Sotošek Mrovlje, Rojc Križman 

 
 

 

NAČRTOVANJE DELA STROKOVNIH AKTIVOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 

STROKOVNI AKTIV 1. RAZREDA 

 Vodja aktiva: Senja Rojc Križman 

Člani aktiva: Barbara Sotošek Mrovlje, Lorena Lovrečič   

Aktivu se skozi šolsko leto pridružijo še ostali učitelji, ki poučujejo v oddelkih 1. razreda. 

 
1. NAČRTOVNAJE  DELA  AKTIVA /smernice za delo: 

 
Plan dela za šolsko leto 2020/2021 

 pregled in priprava letnih priprav (usklajevanje vsebin z LDN, akcijskim načrtom šole, planiranimi 
skupnimi projekti  in drugimi dejavnostmi šole), 

 vertikalno usklajevanje kriterijev znanja pri različnih predmetih,  
 priprava in sodelovanje na intertednu Kako čudovit je ta svet, 
 priprava in organizacija dnevov dejavnosti in finančnega načrta stroškov, 
 usklajevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
 izmenjava dobre prakse, 
 priprava strategij za učenčevo sprejemanje odgovornosti za svoje delo, navajanje na proces 

samoevalvacije in načrtovanje dela, 
 sprotna usklajevanja, 
 priprava na roditeljske sestanke, 
 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelka ob konferenčnih obdobjih, 
 udeležba na tekmovanjih iz matematike, naravoslovja, računalniškega opismenjevanja in 

slovenščine ter udeležba na sprotnih razpisih in natečajih, 
 načrtovanje in izpeljava dejavnosti in veščin za dvig kakovosti znanja, 
 upoštevanje predlaganih smernic ob analizi NPZ-jev , 
 upoštevanje in izvajanje nalog akcijskega načrta šole, 
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 skupni usklajevalni sestanki za načrtovanje dejavnosti projektov Fit pedagogika, 8 krogov 

odličnosti in vsebin glede bontona in zdravstvene vzgoje, 
 v primeru šolanja na daljavo se bomo udeležili izobraževanja na temo računalniškega 

opismenjevanja, glede načinov dela in komunikacije se bomo uskladili z ostalimi aktivi šole, 
 staršem učencev bomo podali vsa ustrezna navodila za komunikacijo in delo, ki je potrebno za 

vzpostavitev  šolanja na daljavo. 
 
POSEBNI POUDARKI UČENJA V RAZREDU  

 Izhajamo iz otroka. Pouk poteka skozi kratke, nazorne, konkretne dejavnosti. Veliko je didaktične 
igre, praktičnega dela, opazovanja, razvrščanja, aktivnega učenja z uporabo vseh čutil. Delamo v 
učilnici, telovadnici in na prostem. 

 Vse to je podlaga za izkustveno učenje, ki prinaša trajnejše znanje. 
 Velik poudarek dajemo sporazumevanju med ljudmi, govornem izražanju, poslušanju in 

kulturnemu govorjenju v vsakdanjem življenju. 
 Načrtno razvijanje funkcionalne in računalniške pismenosti (akcijski načrt šole). 
 Povečati bralno funkcionalno pismenost (akcijski načrt šole). 
 Upoštevanje smernic predlaganih ob analizi NPZ-jev.  

 
 Sistematično vključevanje dejavnosti Fit pedagogike, bontona obnašanja in vsebine zdravstvene 

vzgoje (realizacija pri vsebinah med poukom). 
 Ob interakcijskih igrah krepiti medvrstniško komunikacijo in razvijati pozitivno samopodobo. 
 Sistematično razvijanje socialnih veščin in spretnosti skozi projekt 8 krogov odličnosti in ostalih 

dejavnosti. 
 Razvijanje kompetenc podjetnosti in inovativnosti v okviru projekta POGUM. 

 
Didaktični sistemi po katerih delamo so:  

 Integrirani pouk (različno dolge, med seboj povezane dejavnosti) 
 Projektno učno delo (razredni projekti, šolski projekti) 
 Sodelovalno učenje (skupinsko delo, navajanje na delitve vlog) 
 Igre vlog 
 Izkustveno učenje 
 Delo po postajah 

 
POUK 
V 1. razredu imamo 22 ur pouka tedensko. Vsebinsko vzgojno- izobraževalno delo: teme, cilji in naloge, 
oblike, metode, viri in sredstva so opisani v letnih učnih načrtih. 
V okviru razširjenega programa, je učencem ponujeno tudi: 

 Športne urice: 35 ur letno (za prijavljene učence) 
 Angleščina: 70 ur letno (za prijavljene učence) 

 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Izvajali ga bomo tedensko izmenično po eno učno uro, in sicer iz predmeta slovenščine in matematike. 
Vključeni bodo učenci, ki imajo stalne ali le občasne učne težave in učenci, ki želijo nadgraditi svoje znanje 
in veščine. 
Dodatni pouk bomo realizirale pred različnimi tekmovanji. 
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UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI V 1. RAZREDU: 

DELOVNI ZVEZKI:  

Moj Nande 1, kovček za prvošolce, Založba Mladinska knjiga: 

 dr. Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc, Vanja Potočar, SLOVENŠČINA 1, samostojni delovni 

zvezek za 1. razred osnovne šole, 1. in 2. del, založba MKZ (jezikovni del);  

 Dr. Marina Rugelj, dr. Vida Manfreda Kolar, Darija Peternelj, mag. Alenka Lukaček, Andreja 

Vavpetič, MATEMATIKA 1, samostojni delovni zvezek za 1. razred osnovne šole, 1., 2. in 3. del, 

založba MKZ; 

 Vanja Jovićević, SPOZNAVANJE OKOLJA 1, samostojni delovni zvezek 1. razred osnovne šole, 

založba MKZ; 

 
NAČRTOVANA SREČANJA STROKOVNEGA AKTIVA 

Strokovni aktiv se bo predvidoma sestal: 

 pred vsakim roditeljskim sestankom, 
 ob zaključku ocenjevalnih obdobij, 
 za uresničevanje nalog akcijskega načrta, 
 za pripravo skupnih dejavnosti oz. po potrebi. 

 

2. PREVERJANJE  IN OCENJEVANJE  ZNANJA UČENCEV, OBLIKOVANJE KRITERIJEV  

Učenci v prvem razredu so opisno ocenjeni. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, 
tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri predmetih do 
dve uri tedensko, se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu. Pri predmetih z več kot dvema urama 
tedensko se znanje oceni najmanj šestkrat v šolskem letu. Pri ocenjevanju ne sme biti večina ocen 
pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov. Preverjanje in ocenjevanje znanja bo potekalo sproti po usvojeni 
in utrjeni učni snovi.  
V aktivu bomo na začetku šolskega leta uskladili kriterije ocenjevanja in jih obesili na vidno mesto v 
razredu. Predstavljeni bodo staršem in učencem. 
V primeru šolanja na daljavo se način preverjanja in ocenjevanja znanja prilagodi priporočilom MIŠZ in 
ZRSŠ. 
 
SPREMLJANJE UČENCEV Z IP 
DSP se izvaja izven učilnice, lahko pa tudi v učilnici, če je narava dela taka, da je za učenca to bolje oz. 
glede na prilagoditve zapisane v IP. Strokovni tim za vsakega učenca se bo sestal najmanj dvakrat v enem 
šolskem letu. 
 
SODELOVANJE UČENCEV NA TEKMOVANJIH IN NATEČAJIH 

 Bralna značka (SLJ)  
 Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 
 Tekmovanje Razvedrilna matematika 
 Naravoslovno tekmovanje Kresnička 
 Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 
 Cici Vesela šola 
 Tekmovanje za zdrave in čiste zobe - izvajalka iz Zdravstvenega doma Piran 
 Razpisana tekmovanja in natečaji, na katere bomo vabljeni med letom. 
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PRIREDITVE:   

 Komemoracija in novoletna prireditev za zunanje goste  
 Proslave ob državnih praznikih  
 Zaključna prireditev To smo mi 
 

2.  ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE - POSAMEZNI ČLANI AKTIVA  

Barbara Mrovlje Sotošek: 

 Vodja podružnice 
 članstvo tima Zdrava šola 
 članstvo šolskega tima za kakovost 
 članstvo šolskega tima za preventivne dejavnosti  
 Jezikovna šola 
 Ostali projekti 

Lorena Lovrečič: 

 Vodja Jezikovne šole 
 Ostali projekti 

Senja Rojc Križman: 

 vodja SAKa 1. razredov 
 vodja tima Zdrava šola 
 

 članstvo šolskega tima za protokol, sprejem gostov, urejanje prostorov 
 članstvo šolskega tima za preventivne dejavnosti  
 Jezikovna šola 
 Ostali projekti 
 

4. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 

SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI… 

 
SODELOVANJE S STARŠI 
 
GOVORILNE URE 
Govorilne ure bodo enkrat mesečno in sicer po razporedu iz LDN (osebno in po telefonu). 
V primeru šolanja na daljavo pa redno preko videokonference in elektronske pošte. 
 
RODITELJSKI SESTANKI 
Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru. Staršem bova predstavili učni načrt, standarde in 
kriterije znanja, dneve posebnih dejavnosti, program vključevanja staršev v delo in življenje šole, opisno 
ocenjevanje, varnost otrok v prometu in tekoče zadeve. 
Drugi roditeljski sestanek bo ob zaključku prvega redovalnega obdobja, ko bova predstavili analizo učnega 
uspeha. 
V primeru šolanja na daljavo pa redno preko videokonference in elektronske pošte. 
 
OSTALE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
Starše bomo vključile v dejavnosti šole in po potrebi v učni proces (predstavitve, projekti, proslave,…). 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki poglabljajo in presegajo formalne oblike sodelovanja s starši - Borza 
znanja in delavnice za starše. 
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SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI: 
Čez celo leto bomo aktivno sodelovale z ostalimi aktivi in projektnimi skupinami na šoli. 
 
SODELOVANJE Z VODSTVOM  ŠOLE: 
Redno bomo sodelovale z vodstvom šole preko formalnih oblik druženja ter ob morebitnih potrebah, ki bi 
se pojavile čez šolsko leto. 
 
SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO: 
V kolikor se bo pokazala potreba otrok v 1. razredu, da potrebujejo dodatno strokovno pomoč, bomo 
navezale stik z ustreznimi strokovnjaki, pripravile individualni načrt dela, urnik dela z učencem ter urnik 
naše izmenjave informacij. Organizirale bomo timske sestanke. 
 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI: 

 Zdravstveno vzgojni center ZD Piran 
 CKSG Portorož 
 Okolje Piran 
 Mestna knjižnica Piran 
 Gledališče Koper 
 Pomorski muzej Sergej Mašera 
 Vrtec Mornarček Piran in enota Barčica Portorož 
 Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 

 
 Sodelovanje na prireditvah (šolskih in v lokalni skupnosti) 
 Sodelovanje na natečajih in tekmovanjih 
 V učni proces bomo aktivno vključevale gostujoče učence jezikovne šole. 
 Policijska postaja Piran 
 Lokalna skupnost 
 Mediadom Piran 
 Epi center 
 V učni proces bomo aktivno vključevale gostujoče učence jezikovne šole. 

  
 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  (znotraj aktiva)  

 
Plan izobraževanj: 

 udeležba na študijskih srečanjih, 
 skupna izobraževanja za kolektiv, 
 ustrezna izobraževanja, ki bodo razpisana tekom šolskega leta. 

 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Interesne dejavnosti bodo navedene in opisane v šolski publikaciji in učenci bodo seznanjeni z njimi. 
Priporočile jim bomo, da se vključijo vsaj v eno dejavnost. 
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SKRB ZA ZDRAVJE: 

 Skrb za zdrav telesni in duševni razvoj otrok; sodelovanje z ustreznimi zdravstvenimi 
službami: osebna higiene-preprečevanje uši, izbiram zdrava živila – delavnica za učence 
in starše in ostala področja po predlogu svetovalnih uric in dodatnih vsebin zdravstvene 
vzgoje. 

 Navajanje na kulturno uživanje hrane, na osnove osebne higiene, na pravilno telesno 
držo in sedenje ter skrb za čistočo in urejenost šolskih prostorov. 

 Sodelovanje z zdravstveno službo v skrbi za zdrave in čiste zobe. 
 Učence bomo navajali na kulturno uživanje šolskih obrokov.  
 Med poukom bomo izvajali »Minuto za zdravje« oz. 5-minutne aktivne odmore in 

poskrbeli bomo, da so rekreativni odmori čim bolj aktivni, polni gibanja. 
 Skrb za prijetno, delovno in ustvarjalno vzdušje v razredu, razvijanje zdravih in 

konstruktivnih medsebojnih odnosov. 
       

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  
Vsa izobraževanja: 

 v okviru šole/v aktivih 
 študijske skupine 
 seminarji in druga strokovna srečanja 

 
Učiteljice strokovnega  aktiva (SAK) smo skupno izdelale program dela razrednega aktiva.  
  

2. STROKOVNI AKTIV 2. RAZREDA 

Vodja aktiva: Aleksandra Murtić 

Člani aktiva:  Katarina Petrič, Nina Šegš, Tarita Sirk 

Po potrebi se aktivu pridružijo še ostali učitelji, ki poučujejo v oddelkih 2. razreda. 

Vodja aktiva: Aleksandra Murtić, 2. b 

Člani aktiva:  Katarina Petrić, 2. a 

Po potrebi se aktivu pridružijo še ostali učitelji, ki poučujejo v oddelkih 2. razreda. 

 
1. NAČRTOVNAJE  DELA  AKTIVA /smernice za delo: 

 
 Plan dela za šolsko leto 2020/2021 
  

 pregled in priprava letnih priprav (usklajevanje vsebin z LDN, akcijskim načrtom šole, planiranimi 
skupnimi projekti  in drugimi dejavnostmi šole), 

 vertikalno usklajevanje kriterijev znanja pri različnih predmetih,  
 priprava in sodelovanje na intertednu Kako čudovit je ta svet, 
 priprava in organizacija dnevov dejavnosti in finančnega načrta stroškov, 
 usklajevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
 izmenjava dobre prakse, 
 priprava strategij za učenčevo sprejemanje odgovornosti za svoje delo, navajanje na proces 

samoevalvacije in načrtovanje dela, 
 sprotna usklajevanja, 
 priprava na roditeljske sestanke, 
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 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelka ob konferenčnih obdobjih, 
 udeležba na tekmovanjih iz matematike, naravoslovja, računalniškega opismenjevanja in 

slovenščine ter udeležba na sprotnih razpisih in natečajih, 
 načrtovanje in izpeljava dejavnosti in veščin za dvig kakovosti znanja, 
 upoštevanje predlaganih smernic ob analizi NPZ-jev , 
 upoštevanje in izvajanje nalog akcijskega načrta šole, 
 skupni usklajevalni sestanki za načrtovanje dejavnosti projektov Fit pedagogika, 8 krogov 

odličnosti in vsebin glede bontona in zdravstvene vzgoje. 
 
V primeru šolanje na daljavo:  

o sodelovanje v aktivu za 2. razred glede usklajevanja izbora gradiv in vsebin za delo na     
                              daljavo,  

o cilji, ki jim bomo sledili v času šolanja na daljavo so razvidni iz LDN. 
o člani aktiva se ustrezno izobrazijo za pripravo gradiv in dejavnosti šolanja na daljavo, 
o staršem učencev bova podali ustrezna navodila za komunikacijo in delo, ki je potrebno    

                   za vzpostavitev kvalitetnega šolanja na daljavo. 
 
POSEBNI POUDARKI UČENJA V RAZREDU  

 Izhajamo iz otroka. Pouk poteka skozi kratke, nazorne, konkretne dejavnosti. Veliko je didaktične 
igre, praktičnega dela, opazovanja, razvrščanja, aktivnega učenja z uporabo vseh čutil. Delamo v 
učilnici, telovadnici in na prostem. 

 Vse to je podlaga za izkustveno učenje, ki prinaša trajnejše znanje. 
 Velik poudarek dajemo sporazumevanju med ljudmi, govornem izražanju, poslušanju in 

kulturnemu govorjenju v vsakdanjem življenju. 
 Načrtno razvijanje funkcionalne in računalniške pismenosti (akcijski načrt šole). 
 Povečati bralno funkcionalno pismenost (akcijski načrt šole). 
 Upoštevanje smernic predlaganih ob analizi NPZ-jev.  
 Sistematično vključevanje dejavnosti Fit pedagogike, bontona obnašanja in vsebine zdravstvene 

vzgoje (realizacija pri vsebinah med poukom). 
 Ob interakcijskih igrah krepiti medvrstniško komunikacijo in razvijati pozitivno samopodobo. 
 Sistematično razvijanje socialnih veščin in spretnosti skozi projekt 8 krogov odličnosti in ostalih 

dejavnosti. 
 Razvijanje kompetenc podjetnosti in inovativnosti v okviru projekta POGUM.  

 
Didaktični sistemi po katerih delamo so:  
  

 Integrirani pouk (različno dolge, med seboj povezane dejavnosti) 
 Projektno učno delo (razredni projekti, šolski projekti) 
 Sodelovalno učenje (skupinsko delo, navajanje na delitve vlog) 
 Igre vlog 
 Izkustveno učenje 
 Delo po postajah 

 
POUK 
V 2. razredu imamo 23 ur pouka tedensko. Vsebinsko vzgojno- izobraževalno delo: teme, cilji in naloge, 
oblike, metode, viri in sredstva so opisani v LDN. 
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DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Izvajali ga bomo tedensko izmenično po eno učno uro, in sicer iz predmeta slovenščine in matematike. 
Vključeni bodo učenci, ki imajo stalne ali le občasne učne težave in učenci, ki želijo nadgraditi svoje znanje 
in veščine. 
Dodatni pouk bomo realizirale pred različnimi tekmovanji. 
 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI V 2. RAZREDU: 

Založba Mladinska knjiga 

 

UČBENIKI:  

 V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: BERILO 2, Kdo bo šel z nami v gozdiček?, berilo); 

MKZ   

 Hergan, C. Battelli, M. Kolar, T. Kovač: DOTIK OKOLJA 2, učbenik; MKZ 

 

DELOVNI ZVEZKI:  

UČIM SE 2 – komplet  

 V. M. Udovič et al.: S SLIKANICO NA RAMI 3. del – zvezek za opismenjevanje (male tiskane in pisane 

črke); MKZ 

 Nataša Potočnik et al.: SLOVENŠČINA 2, S slikanico na rami (DZ za jezik); MKZ  

 V. Manfreda Kolar et al.: DRUGA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek, 2 dela; MKZ  

 V. Manfreda Kolar et al.: MATEMATIK NANDE 2, zbirka nalog za 2. razred; MKZ 

 

NAČRTOVANA SREČANJA STROKOVNEGA AKTIVA 

Strokovni aktiv se bo predvidoma sestal: 

 pred vsakim roditeljskim sestankom, 
 ob zaključku ocenjevalnih obdobij, 
 za uresničevanje nalog akcijskega načrta, 
 za pripravo skupnih dejavnosti oz. po potrebi. 

 
 

2. PREVERJANJE  IN OCENJEVANJE  ZNANJA UČENCEV, OBLIKOVANJE KRITERIJEV  

 
Učenci so v drugem razredu opisno ocenjeni. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, 
tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri predmetih do 
dve uri tedensko, se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu. Pri predmetih z več kot dvema urama 
tedensko se znanje oceni najmanj šestkrat v šolskem letu. Pri ocenjevanju ne sme biti večina ocen 
pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov. Preverjanje in ocenjevanje znanja bo potekalo sproti po usvojeni 
in utrjeni učni snovi.  
 
V aktivu bomo na začetku šolskega leta uskladili kriterije ocenjevanja in jih obesili na vidno mesto v 
razredu. Predstavljeni bodo staršem in učencem. 
 
V primeru šolanja na daljavo se ocenjevanje znanja prilagodi glede na priporočila MISZ  in ZRSŠ.  
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SPREMLJANJE UČENCEV Z IP 

 
DSP se izvaja izven učilnice, lahko pa tudi v učilnici, če je narava dela taka, da je za učenca to bolje oz. 
glede na prilagoditve zapisane v IP. Strokovni tim za vsakega učenca se bo sestal najmanj dvakrat v enem 
šolskem letu. 
 
SODELOVANJE UČENCEV NA TEKMOVANJIH IN NATEČAJIH 

 Bralna značka (SLJ)  
 Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 
 Naravoslovno tekmovanje Kresnička 
 Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 
 Bober, računalniško opismenjevanje 
 Cici Vesela šola 
 Razvedrilna matematika 
 Tekmovanje za zdrave in čiste zobe - izvajalka iz Zdravstvenega doma Piran. 
 Razpisana tekmovanja in natečaji, na katera bomo vabljeni med letom 

PRIREDITVE:   

 Komemoracija in novoletna prireditev za zunanje goste  
 Proslave ob državnih praznikih  
 Zaključna prireditev To smo mi 

 
 

2.  ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE - POSAMEZNI ČLANI AKTIVA  

 

Aleksandra Murtić: 

 vodja SAKa 2. razredov 
 razredničarka 2.b  
 vodja aktiva, 
 Svet zavoda – član, 
 Vodja projekta Pogum, 
 Vodja tekmovanja iz računalniškega razmišljanja – Bober (za razredno stopnjo), 
 Izvajalka interesne dejavnosti šolski vrt. 

 

Katarina Petrič: 

 razredničarka 2.a  
 koordinator UNESCO ASP net,  
 izvajalka Šolske sheme, 
 vodja tekmovanja iz znanja slovenščine – Mehurčki 
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4. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 

SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI… 

 
SODELOVANJE S STARŠI 
 
GOVORILNE URE 
Govorilne ure bodo enkrat mesečno in sicer po razporedu iz LDN (osebno in po telefonu). V primeru 
šolanja na daljavo pa redno preko elektronske pošte in videokonference.  
 
RODITELJSKI SESTANKI 
Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru. Staršem bomo predstavile učni načrt, standarde in 
kriterije znanja, dneve posebnih dejavnosti, program vključevanja staršev v delo in življenje šole, opisno 
ocenjevanje, varnost otrok v prometu in tekoče zadeve. 
Drugi roditeljski sestanek bo ob zaključku prvega redovalnega obdobja, ko bomo predstavile analizo 
uspeha. 
 
OSTALE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
Starše bomo vključile v dejavnosti šole in po potrebi v učni proces (predstavitve, projekti, proslave,…). 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki poglabljajo in presegajo formalne oblike sodelovanja s starši - Borza 
znanja in delavnice za starše. 
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI: 
Čez celo leto bomo aktivno sodelovale z ostalimi aktivi in projektnimi skupinami na šoli. 
 
SODELOVANJE Z VODSTVOM  ŠOLE: 
Redno bomo sodelovale z vodstvom šole preko formalnih oblik druženja ter ob morebitnih potrebah, ki bi 
se pojavile čez šolsko leto. 
 
SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO: 
V kolikor se bo pokazala potreba otrok v 2. razredu, da potrebujejo dodatno strokovno pomoč, bomo 
navezale stik z ustreznimi strokovnjaki, pripravile individualni načrt dela, urnik dela z učencem ter urnik 
naše izmenjave informacij. Organizirale bomo timske sestanke. 
 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI: 

 Zdravstveno vzgojni center ZD Piran 
 CKSG Portorož 
 Okolje Piran 
 Mestna knjižnica Piran 
 Gledališče Koper 
 Pomorski muzej Sergej Mašera 
 Vrtec Mornarček Piran in enota Barčica Portorož 
 Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
 Sodelovanje na prireditvah (šolskih in v lokalni skupnosti) 
 Sodelovanje na natečajih in tekmovanjih 
 V učni proces bomo aktivno vključevale gostujoče učence jezikovne šole. 
 Policijska postaja Piran 
 Lokalna skupnost 
 Mediadom Piran 
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 Epi center 

 V učni proces bomo aktivno vključevale gostujoče učence – Jezikovna šola. 
 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  (znotraj aktiva)  

Plan izobraževanj: 
 udeležba na študijskih srečanjih, 
 skupna izobraževanja za kolektiv, 
 ustrezna izobraževanja, ki bodo razpisana tekom šolskega leta. 

 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Interesne dejavnosti bodo navedene in opisane v šolski publikaciji in učenci bodo seznanjeni z njimi. 
Priporočile jim bomo, da se vključijo vsaj v eno dejavnost. 
 

SKRB ZA ZDRAVJE: 
 Skrb za zdrav telesni in duševni razvoj otrok; sodelovanje z ustreznimi zdravstvenimi službami: 

osebna higiene-preprečevanje uši, izbiram zdrava živila – delavnica za učence in starše in 
ostala področja po predlogu svetovalnih uric in dodatnih vsebin zdravstvene vzgoje. 

 Navajanje na kulturno uživanje hrane, na osnove osebne higiene, na pravilno telesno 
držo in sedenje ter skrb za čistočo in urejenost šolskih prostorov. 

 Sodelovanje z zdravstveno službo v skrbi za zdrave in čiste zobe. 
 Učence bova navajali na kulturno uživanje šolskih obrokov.  

 
 Med poukom bova izvajali »Minuto za zdravje« oz 5-minutne aktivne odmore in poskrbeli 

bova, da so rekreativni odmori čim bolj aktivni, polni gibanja. 
 Skrb za prijetno, delovno in ustvarjalno vzdušje v razredu, razvijanje zdravih in 

konstruktivnih medsebojnih odnosov. 
         

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  
Vsa izobraževanja: 

 v okviru šole/v aktivih 
 študijske skupine 
 seminarji in druga strokovna srečanja 

Učiteljici strokovnega  aktiva (SAK) sva skupno izdelali program dela razrednega aktiva. 
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3. STROKOVNI AKTIV 3. RAZREDA  

Vodja aktiva: Svetlana Bogatinov 

Člani aktiva: Vika Kuštrin Pocrnić, Tarita Sirk, Nina Šegš, Sonja Stanič, Mojka Mehora Lavrič 

 
1. NAČRTOVNAJE  DELA  AKTIVA /smernice za delo: 

 
Plan dela za šolsko leto 2020/2021 
 

 pregled in priprava letnih priprav (usklajevanje vsebin z LDN, akcijskim načrtom šole, planiranimi 
skupnimi projekti  in drugimi dejavnostmi šole), 

 vertikalno usklajevanje kriterijev znanja pri različnih predmetih,  
 priprava in organizacija dnevov dejavnosti in finančnega načrta stroškov, 
 usklajevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
 izmenjava dobre prakse, 
 priprava strategij za učenčevo sprejemanje odgovornosti za svoje delo, navajanje na proces 

samoevalvacije in načrtovanje dela, 
 sprotna usklajevanja, 
 priprava na roditeljske sestanke, 
 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelka ob konferenčnih obdobjih, 
 udeležba na tekmovanjih iz matematike, naravoslovja, računalniškega opismenjevanja in 

slovenščine ter udeležba na sprotnih razpisih in natečajih, 
 načrtovanje in izpeljava dejavnosti in veščin za dvig kakovosti znanja, 
 upoštevanje predlaganih smernic ob analizi NPZ-jev , 
 upoštevanje in izvajanje nalog akcijskega načrta šole, 
 skupni usklajevalni sestanki za načrtovanje dejavnosti projektov Fit pedagogika, 8 krogov 

odličnosti in vsebin glede bontona in zdravstvene vzgoje. 
 
POSEBNI POUDARKI UČENJA V RAZREDU  
Izhajamo iz otroka. Pouk poteka skozi kratke, nazorne, konkretne dejavnosti. Veliko je didaktične igre, 
praktičnega dela, opazovanja, razvrščanja, aktivnega učenja z uporabo vseh čutil. Delamo v učilnici, 
telovadnici in na prostem. Vse to je podlaga za izkustveno učenje, ki prinaša trajnejše znanje. 

 Velik poudarek dajemo sporazumevanju med ljudmi, govornemu izražanju, poslušanju in    
 kulturnemu govorjenju v vsakdanjem življenju. 
 Načrtno razvijanje funkcionalne in računalniške pismenosti (akcijski načrt šole). 

 
 Višanje stopnje bralne funkcionalne pismenosti (akcijski načrt šole). 
 Upoštevanje smernic, predlaganih ob analizi NPZ-jev. 
 Sistematično vključevanje dejavnosti Fit pedagogike, bontona obnašanja in vsebine zdravstvene 

vzgoje (realizacija pri vsebinah med poukom). 
 Krepitev medvrstniške komunikacije in razvijanje pozitivne samopodobe skozi interakcijske igre. 
 Sistematično razvijanje socialnih veščin in spretnosti skozi projekt 8 krogov odličnosti in ostalih 

dejavnosti. 
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Didaktični sistemi, ki jih vključujeva v delo:  

 integrirani pouk, 
 projektno učno delo, 
 sodelovalno učenje, 
 igre vlog, 
 izkustveno učenje, 
 delo po postajah … 

 
POUK 
V 3. razredu je 26 ur pouka tedensko.  
Načrtovanje pouka temelji na učnem načrtu in je zavedeno v letnih predmetnih pripravah ter sprotnih 
pripravah učitelja na pouk. 
 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Dopolnilni oz. dodatni pouk za slovenščino in matematiko bo potekal enkrat tedensko, in sicer izmenično. 
Dopolnilnega pouka se bodo udeleževali učenci z občasnimi ali stalnimi učnimi težavami oz. primanjkljaji. 
K dodatnemu pouku pa bodo povabljeni učenci, ki na določenem predmetnem področju želijo nadgraditi 
svoje znanje ali utrditi veščine. Med urami dodatnega pouka bodo potekale priprave na tekmovanja. 
 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI V 3. RAZREDU 

 

UČBENIKI:  

 V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: BERILO 3, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, berilo, 

založba MKZ; 

 I. Hergan, J. Pavlin, S. Biderman: SPOZNAVANJE OKOLJA 3, učbenik, založba MKZ; 

 LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko v 3. razredu osnovne šole (FSC); Jasna Žic, Martina Rajšp; Založba 

Rokus Klett, d.o.o. 

 LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino v 3. razredu osnovne šole; Založba Rokus Klett, d.o.o. 
 

DELOVNI ZVEZEK: 

 LILI IN BINE 3, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole; Založba Rokus Klett, 
d.o.o. 

 
Strokovni aktiv se bo predvidoma sestal: 

 pred vsakim roditeljskim sestankom, 
 ob zaključku ocenjevalnih obdobij, 
 z namenom uresničevanje nalog akcijskega načrta, 

 
 in priprave skupnih dejavnosti oz. po potrebi. 

 
 

2. PREVERJANJE  IN OCENJEVANJE  ZNANJA UČENCEV, OBLIKOVANJE KRITERIJEV  

 
Učenci so v tretjem razredu ocenjeni številčno, zato bomo kar nekaj energije in časa vložili v razumevanje 
osnov stopnic do znanja (taksonomija).  
 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/jasna-zic-6152
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/6904-martina-rajsp-4933
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Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, 
govorni nastopi in druge dejavnosti. Pri preverjanju in ocenjevanju bodo upoštevana določila iz Pravilnika 
o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ in po potrebi tudi morebitna priporočila s strani MIZŠ ali ZRSŠ. V 
aktivu bomo na začetku šolskega leta uskladili kriterije ocenjevanja in jih predstavili učencem in staršem.  
Pri nekaterih predmetnih vsebinah bomo nadaljevali z uvajanjem formativnega spremljanja znanja, kjer 
bo poudarek na samorefleksiji in samoevalvaciji ter načrtovanju lastnega napredka. 
 
SPREMLJANJE UČENCEV Z IP 
IP pripravlja strokovni tim, ki na podlagi odločbe o usmerjanju ali zavedenih posebnosti in potreb pripravi 
prilagoditve in pomoči za dotičnega učenca. 
Strokovni tim se načeloma sestane dvakrat letno. V načrtovanje, izvajanje in evalvacijo so vključeni tudi 
starši.  
 
SODELOVANJE UČENCEV NA TEKMOVANJIH IN NATEČAJIH 

 Bralna značka (SLJ), 
 tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru, 
 naravoslovno tekmovanje Kresnička, 
 tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki, 
 Bober, tekmovanje iz znanja računalništva, 
 Cici Vesela šola, 
 tekmovanje za zdrave in čiste zobe - izvajalka iz ZD Piran, 
 aktualna razpisana tekmovanja in natečaji. 

SODELOVANJE V PROJEKTIH 
 UNESCO projekt Kako čudovit je ta svet!, 
 projekt Pogum (ZRSŠ), 
 eTwinning projekti, 
 ERASMUS+ KA2 projekt Outstanding inclusion and cultural heritage, 
 drugi projekti, ki bodo razpisani skozi šolsko leto. 

 

PRIREDITVE:   
 komemoracija in novoletna prireditev za zunanje goste, 
 proslave ob državnih praznikih, 
 zaključna prireditev To smo mi, 
 prireditev ob 70. obletnici prve slovenske šole v Piranu, 
 drugo. 

 

2.  ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE - POSAMEZNI ČLANI AKTIVA  

 

Vika Kuštrin P.: 

 vodja SAK za 3. razred, 
 razredništvo in poučevanje v 3.a razredu (SLJ, MAT, SPO, LUM, GUM, ŠPO), 

 
 izvajanje DSP za učence priseljence, 
 delo z učenci in starši priseljenci – integracija in učenje slovenščine (sodelovanje v projektu Arrival 

Regions – Interreg (Rotunda Koper), 
 mentorstvo interesnih dejavnosti, 
 koordinacija dela z nadarjenimi učenci (razredna stopnja), 
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 vodenje UNESCO središča za Primorsko, 
 koordinacija mednarodnih dejavnosti, 
 koordinacija UNESCO projekta Kako čudovit je ta svet!, 
 koordinacija in izvajanje ERASMUS+ KA1 projekta Interakcija dediščine in medijev v evropskem 

kulturnem prostoru, 
 koordinacija in izvajanje ERASMUS+ KA1 projekta Mreženje evropskih kultur v učilnici brez meja, 
 koordinacija dela občinskega projekta pobratenih mest, vezanega na mesti Indianapolis, 
 koordinacija dogovorjenih dni dejavnosti in skupnih aktivnosti za razredno stopnjo, 
 članstvo v Svetu zavoda. 
 

Svetlana Bogatinov: 

 organizator oz. vodja šolske prehrane, 
 vodja projekta in dejavnosti 8 krogov odličnosti, 
 vodja SAK za 3. razred, 
 razredništvo in poučevanje v 3.b razredu (SLJ, MAT, SPO, LUM, GUM, ŠPO), 
 koordinacija dogovorjenih dni dejavnosti in skupnih aktivnosti za razredno stopnjo. 

  

4. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 

SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI… 

 
SODELOVANJE S STARŠI 
 
GOVORILNE URE 
Govorilne ure bodo potekale enkrat mesečno, in sicer po razporedu v LDN (osebno in po telefonu). 
 
RODITELJSKI SESTANKI 
Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru. Staršem bova predstavili učni načrt, standarde in 
kriterije znanja, dneve posebnih dejavnosti, program vključevanja staršev v delo in življenje šole, opisno 
ocenjevanje, varnost otrok v prometu in tekoče zadeve. 
Drugi roditeljski sestanek bo ob zaključku prvega redovalnega obdobja, ko bomo predstavile analizo 
uspeha po razredih. 
 
OSTALE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
Starše bova vključili v dejavnosti šole in po potrebi v učni proces (predstavitve, projekti, proslave …). 
Nadaljevali bova z aktivnostmi, ki poglabljajo in presegajo formalne oblike sodelovanja s starši (Borza 
znanja in delavnice za starše). 
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI: 
Čez celo leto bova aktivno sodelovali z ostalimi aktivi in projektnimi skupinami na šoli. 
 
SODELOVANJE Z VODSTVOM  ŠOLE: 
Redno bova sodelovali z vodstvom šole, in sicer preko formalnih oblik delovanja ter ob morebitnih 
potrebah, ki bi se pojavile čez šolsko leto. 
 
SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO: 
V kolikor se bo pokazala potreba, bova v sodelovanju s ŠSS organizirali tematske delavnice, pogovor, 
mediacijo, in sicer za otroka posameznika, skupino ali celoten oddelek. 
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SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI: 

 Zdravstveno vzgojni center ZD Piran, 
 CKSG Portorož, 
 Okolje Piran, 
 Mestna knjižnica Piran, 
 Gledališče Koper, 
 Pomorski muzej Sergej Mašera, 
 Vrtec Mornarček Piran in enota Barčica Portorož, 
 Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije,  
 Policijska postaja Piran, 
 Mediadom Piran, 
 Občina Piran, 
 EPI center 
 člani in članice UNESCO središča za Primorsko, 
 šole iz tujine, 
 drugo. 
 
Sodelovali bomo na prireditvah in akcijah v lokalni skupnosti, sodelovali na razpisanih natečajih in 
projektih, sodelovali z učenci in učitelji programa Jezikovna šola.  

 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  (znotraj aktiva)  

Plan izobraževanj: 
 udeležba na študijskih srečanjih, 
 skupna izobraževanja za kolektiv, 
 izobraževanja in mobilnosti v okviru ERASMUS+, 
 izobraževanja na temo medkulturnega dialoga, 
 interno izobraževanje s področja računalništva, 
 ustrezna izobraževanja, ki bodo razpisana tekom šolskega leta. 

 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Interesne dejavnosti bodo navedene in opisane v šolski publikaciji in učenci bodo seznanjeni z njimi. 
Učence bova usmerjali v določene aktivnosti glede na njihova močna področja in interese. 
 
SKRB ZA ZDRAVJE: 

 Skrb za zdrav telesni in duševni razvoj otrok; sodelovanje z ustreznimi zdravstvenimi službami: 
osebna higiene-preprečevanje uši, Izbiram zdrava živila – delavnica za učence in starše ter ostala 
področja po predlogu svetovalnih uric in dodatnih vsebin zdravstvene vzgoje. 
Navajanje na kulturno uživanje hrane, na osnove osebne higiene, na pravilno telesno držo in 
sedenje ter skrb za čistočo in urejenost šolskih prostorov. 

 Sodelovanje z zdravstveno službo v skrbi za zdrave in čiste zobe. 
 Med poukom bova izvajali »Minuto za zdravje« oz 5-minutne aktivne odmore in poskrbeli bova, da 

so rekreativni odmori čim bolj aktivni, polni gibanja na svežem zraku. 
 Opozarjali in ozaveščali bova o higieni rok, kašlja in kihanja. 

Skrb za prijetno, delovno in ustvarjalno vzdušje v razredu, razvijanje zdravih in konstruktivnih 
medsebojnih odnosov. 

Učiteljici strokovnega  aktiva sva skupno izdelali program dela razrednega aktiva. 
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4. STROKOVNI AKTIV 4. IN 5. RAZREDA 

Vodja strokovnega aktiva: Ingrid Ješelnik                                                                      

Člani strokovnega aktiva: Asta Vrkič, Anica Žumer, Dunja Žugelj, Mojka Mehora Lavrič, Tarita Sirk,Sonja 

Stanič, Nina Šegš, Mojca Švonja. 

 

1. NAČRTOVANJE DELA AKTIVA / smernice za delo: 

 
Plan dela za šolsko leto 2020/ 2021 
 

 pregled in priprava letnih priprav (usklajevanje vsebin z LDN, akcijskim načrtom šole, planiranimi 
skupnimi projekti  in drugimi dejavnostmi šole), 

 vertikalno usklajevanje kriterijev znanja pri različnih predmetih,  
 izpeljava projekta 8 krogov odličnosti, 
 priprava in sodelovanje na intertednu: Kako čudovit je ta svet, 
 priprava in organizacija dnevov dejavnosti, 
 oblikovanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
 medsebojne hospitacije (motivacija in strukturiranost učne ure) in analize nastopov, 
 priprava strategij za učenčevo sprejemanje odgovornosti za svoje delo, navajanje na proces 

samoevalvacije in načrtovanje dela, 
 sprotna usklajevanja, 
 priprava na roditeljske sestanke, 
 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelka ob konferenčnih obdobjih, 

 
 udeležba na tekmovanjih iz matematike, naravoslovja in slovenščine ter udeležba na sprotnih 

razpisih ter natečajih, 
 načrtovanje in izpeljava dejavnosti in veščin za dvig kakovosti znanja, 
 upoštevanje predlaganih smernic ob analizi NPZ-jev, 
 upoštevanje in izvajanje nalog akcijskega načrta šole. 

 
Poudarek na dejavnostih: 

 Načrtno vnašanje problemskega učenja pri predmetih DRU in NIT z aktualizacijo širših družbenih 
problemov in problemov lokalne skupnosti (okoljska problematika, odnosi v družbi…). 

 Navajanje na strategije učenja. 
 Načrtno razvijanje funkcionalne in računalniške pismenosti (akcijski načrt šole). 
 Povečati bralno funkcionalno pismenost (akcijski načrt šole). 
 Upoštevanje smernic predlaganih ob analizi NPZ-jev.  
 Sistematično razvijanje socialnih veščin in spretnosti skozi projekt 8 krogov odličnosti. 

 
 
POUK 
V 4. razredu imajo 26 ur pouka tedensko. Vsebinsko vzgojno- izobraževalno delo: teme, cilji in naloge, 
oblike, metode, viri in sredstva so opisani v letnih učnih načrtih. 
V 5. razredu imajo 28 ur pouka tedensko. Vsebinsko vzgojno- izobraževalno delo: teme, cilji in naloge, 
oblike, metode, viri in sredstva so opisani v letnih učnih načrtih. 
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DOPOLNILNI in DODATNI POUK 
Izvajali ga bomo tedensko izmenično po eno učno uro, in sicer iz predmeta slovenščine in matematike. 
Vključeni bodo učenci, ki imajo stalne ali le občasne učne težave in učenci, ki želijo nadgraditi svoje znanje 
in veščine. 
Dodatni pouk bomo realizirale pred različnimi tekmovanji. 
Dopolnilni in dodatni pouk bo poučevala učiteljica Sonja Stanič. 
 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI V 4.razredu: 
Založba ROKUS-KLETT 

4. RAZRED 

UČBENIKI 

Slovenščina 

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino - jezik 

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT 

Matematika 

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko  

Angleščina 

N. Jesenik et al.: MY SAILS 1, NEW, učbenik za angleščino 

Družba 

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo 

 Naravoslovje in tehnika 

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko  

Glasbena umetnost 

T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost 

Učbeniki, ki niso v kompletu, vendar se uporabljajo pri pouku 

 

DELOVNI ZVEZKI 

RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo, 

naravoslovje in tehniko s praktičnim gradivom za NIT + brezplačne priloge 

N. Jesenik et al.: MY SAILS 1, NEW, delovni zvezek za angleščino 

G. Gerngross et al.: GRANDI AMICI 2, delovni učbenik za italijanščino 

 

DELOVNI ZVEZKI 

RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo, 

naravoslovje in tehniko s praktičnimgradivom za NIT + brezplačne priloge 

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, delovni zvezek za angleščino 

G. Gerngross et al.: GRANDI AMICI 3, učbenik za italijanščino 
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UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI V 5. RAZREDU: 
Založba ROKUS-KLETT 

 

5. RAZRED 

UČBENIKI 

 Slovenščina 

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za slovenščino - jezik 

M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo 

Matematika 

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za matematiko 

Angleščina 

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, učbenik za angleščino 

Družba 
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo 
Naravoslovje in tehnika 
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko 
Gospodinjstvo 
F. Lovšin Kozina: GOSPODINJSTVO 5, učbenik  
Glasbena umetnost 

T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost 

Učbeniki, ki niso v kompletu, vendar se uporabljajo pri pouku 

DELOVNI ZVEZKI 

RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in 

tehniko s praktičnim gradivom za NIT + brezplačne priloge 

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, delovni zvezek za angleščino 

G. Gerngross et al.: GRANDI AMICI 3, učbenik za italijanščino 

Strokovni aktiv se bo predvidoma sestal: 

- pred vsakim roditeljskim sestankom, 
- ob zaključku ocenjevalnih obdobij, 
- za uresničevanje nalog akcijskega načrta, 
- za pripravo skupnih dejavnosti oz. po potrebi. 
 
 

2. PREVERJANJE  IN OCENJEVANJE  ZNANJA UČENCEV, OBLIKOVANJE KRITERIJEV  

 
OCENJEVANJE 
 
V četrtem razredu je ocenjevanje učenčevega znanja številčno (ustno, pisno, izdelek). 
Znanje se ocenjuje najmanj trikrat v posameznem ocenjevalnem obdobju. Pri predmetih z eno uro 
tedensko se znanje oceni najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju in najmanj trikrat v celem 
šolskem letu, pri čemer ne sme biti večina ocen pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov. Pred 
ocenjevanjem bomo znanje učne snovi ponavljali, utrjevali in preverjali. 
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SPREMLJANJE UČENCEV Z IP 

 
DSP se izvaja izven učilnice, lahko pa tudi v učilnici, če je narava dela taka, da je za učenca to bolje oz. 
glede na prilagoditve zapisane v IP. Strokovni tim za vsakega učenca se bo sestal najmanj dvakrat v enem 
šolskem letu. 
 
V učni proces bomo aktivno vključevale gostujoče učence – Jezikovna šola. 
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – 5. razred 
 
V letošnjem šolskem letu se bodo učenci udeležili zimske šole v naravi v Ravnah na Koroškem v mesecu 
januarju.  Za načrtovanje in izvedbo smo zadolženi učitelji športne vzgoje in razredničarka 
 
SODELOVANJE UČENCEV NA TEKMOVANJIH IN NATEČAJIH 
 

 Bralna značka (SLJ, TJA, ITD)/ nosilci predmeta, 
 Cankarjevo priznanje – tekmovanje v znanju slovenščine/ razredničarke in koordinatorica, 
 Vegovo bronasto priznanje (razredničarke po navodilih šolskega koordinatorja), 
 Kresnička, naravoslovje in tehnika (razredničarke po navodilih šolskega koordinatorja), 
 Računanje je igra – matematično tekmovanje/ razredničarke, 
 Razvedrilna matematika, 
 Bober, 
 Cici Vesela šola, 4. razred, 
 Skrb za zdrave zobe/ osebje ZD, 
 ostala razpisana tekmovanja in natečaji, na katera bomo vabljeni med letom/razredničarke. 

 

2.  ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE - POSAMEZNI ČLANI AKTIVA  

 

Milva Kocjančič: 

 mentorstvo dramske skupine  POUČEVANJE JEZIKA PREKO GLEDALIŠKEGA IZRAŽANJA,  

 razredništvo 4.a. 

Ingrid Ješelnik: 

 mentorstvo lutkovnega krožka na podružnični šoli, 

 kolesarski izpit, 

 članstvo v KPK,  

 članica v skupini za prehrano, 

 vodja aktiva 4. razreda, 

 razredništvo 4.b. 

Asta Vrkič: 

 razredništvo 5.a, 

 koordinatorica za nadarjene učence, 

 članstvo v Timu za dvig kakovosti šole, 
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 članstvo Akcijskega načrta – Bralna pismenost, 

 koordinatorica tekmovanja iz naravoslovja- Kresnička. 

4. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 

SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI… 

 
o Govorilne ure bodo potekale po razporedu iz LDN (osebno in po telefonu). 
o Organizirali bova vsaj dva roditeljska sestanka.  
o Starše bomo vključile v dejavnosti šole in po potrebi v učni proces (predstavitve,   

                                  proslave,…).  
o Sodelovale bomo pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov. 
o Sodelovale bomo z ostalimi aktivi na šoli. 
o Po potrebi, preventivno in ob reševanju učne ter vzgojne problematike, bomo  

 sodelovale z    vodstvom in s ŠSS. 
 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  (znotraj aktiva)  

 

Plan izobraževanj: 
 udeležba na študijskih srečanjih, 
 skupna izobraževanja za kolektiv, 
 ustrezna izobraževanja, ki bodo razpisana tekom šolskega leta. 

 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  -  opis dela v prilogi LDN 

 
 PROJEKTI SLOVENSKE ASP MREŽE 
 PROJEKT POGUM 
 PROJEKTI V OKVIRU ZDRAVE ŠOLE 
 8 KROGOV ODLIČNOSTI 
 FIT PEDAGOGIKA – GIBANJE in ZDRAVA ŠOLA 
 BRALNA PISMENOST 
 RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

7. ŠOLA NA DALJAVO 

 

Šolanje na daljavo bo potekalo preko spleta na osnovi tedenskih pisnih navodil za delo in preko 

videokonferenc.  

Pri učenju jim bodo v pomoč interaktivna gradiva založbe ROKUS – KLETT. 

Na video srečanjih bomo sprotno preverjale znanje pri posameznih predmetih ter nudile dodatno razlago.  

Pri ocenjevanju in preverjanju znanja bomo upoštevale priporočila Zavoda RS za šolstvo.   

Učitelji se bomo dodatno izobraževali za potrebe šolanja na daljavo. 

Učence in starše bomo opolnomočili z osnovnim računalniškim znanjem za potrebe učenja na daljavo.   
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6. STROKOVNI AKTIV ZA JEZIKOSLOVJE (SLOVENŠČINA, ITALIJANŠČINA, ANGLEŠČINA,    

     KNJIŽNIČARSTVO)  

Vodja aktiva: Anica Žumer 

Člani aktiva: Zorica Matović, Anica Žumer, Nina Šegš, Nataša Kozlovič, Tarita Sirk, Snežana Gustinčič, 

Tanja Sambolec    

Po potrebi se aktivu pridružijo še ostali učitelji, ki poučujejo v drugi in tretji triadi. 
 

1.  NAČRTOVANJE DELA AKTIVA 
 

Plan dela za šol. leto 2020/2021 

 usklajevanje vsebin z LDN in dejavnostmi šole 

 priprava, organizacija in vodenje dni dejavnosti 

 priprava in sodelovanje na intertednu 

 dopolnjevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja 

 priprava učencev na tekmovanja iz znanja angleškega in italijanskega jezika 

 izvedba Cankarjevega tekmovanja 

 izvedba bralnih značk (slovenščina, angleščina, italijanščina) 

 poglabljanje dela z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za svoje delo  

 poglabljanje dela z učenci za preprečevanje nasilja 

 izdelava individualnih programov za nadarjene 

 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelkov ob zaključku konferenčnih obdobij 

 priprava individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami 

 pregled smernic pri analizah NPZ in uporaba pri načrtovanju dela 

 vrednotenje NPZ ob morebitnem izboru predmeta 

 priprava in izvedba morebitnih popravnih in predmetnih izpitov 

 sprotno usklajevanje 

 obisk gledališke predstave v angleščini 

 izvajanje dopolnilnega in dodatnega pouka 

 izobraževanje članic aktiva 
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 sodelovanje na sprotnih razpisih in literarnih natečajih 

 koordinacija ogledov gledaliških predstav 

 priprava in izvedba kulturnih dnevov 

 pomoč pri pripravi šolskih proslav 

 sodelovanje z Mestno knjižnico Piran (projekt Rastem s knjigo) 

 sodelovanje z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper (Rovka Črkolovka) 

Poudarek na dejavnostih: 

 načrtno vnašanje problemskega učenja 

 navajanje učencev na strategije za učenje učenja 

 načrtno razvijanje funkcionalne bralne pismenosti (Akcijski načrt šole) 

 računalniško opismenjevanje (Akcijski načrt šole) 

 skrb za sprotno urejanje posodabljanje šolske spletne strani 

 povezovanje z učitelji 2. in 3. triade (povezovanje učnih vsebin, kriterijev in dejavnosti za dvig 

kakovosti znanja po vertikali) 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI 

Slovenščina – berilo 

Razred Naziv 

6. B. Golob, V. Medved Udovič et al.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za 6. 
razred 

7. Golob, M. Honzak, M. Mohor et al.: BERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7. 
razred 

8. M. Honzak, V. Medved Udovič et al.: BERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za 8. 
razred 

9. M. Honzak, V. Medved Udovič et al.: BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo 

 

 

Slovenščina – delovni zvezki 

6. M. Hočevar Gregorič, M. Čuden: SLOVENŠČINA 6, samostojni delovni zvezek, 2 dela  

7. P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7, samostojni delovni 
zvezek za slovenščino - jezik in književnost, II. izdaja 

8. P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni 
zvezek za slovenščino - jezik in književnost, II. izdaja 2018 

9. P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni 
zvezek za slovenščino - jezik in književnost, II. izdaja 2018 
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Angleščina – učbeniki  

Razred Naziv 

6. D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, 
slovenska izdaja 

7. D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, 
slovenska izdaja 

8. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska 
izdaja 

9. D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleški 
jezik 

 

V 1., 2., in 3. razredu ni učbenika. 

Angleščina – delovni zvezki 

Razred Naziv 

4. N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: My sails 1 New 

5. N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: My sails 2 New 

6. D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, 
slovenska izdaja 

7. D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, 
slovenska izdaja 

8. D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, 
slovenska izdaja  

9. D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za 
angleški jezik  

 

Italijanščina – delovni učbeniki in delovni zvezki 

1. razred: ni učbenika 

Dodatno gradivo: L. Pederzani et al: Girotondo 5-6 anni, MKZ 

                                 F. Casati et al: Ambaraba' 1, Alma edizioni 

2. razred: ni učbenika 

Dodatno gradivo: L. Pederzani et al: Girotondo 5-6 anni 

                                 F. Casati et al: Ambaraba', Alma Edizioni 

Razred Naziv 

3. G. Gerngross et al: Grandi amici 1, delovni učbenik za italijanščino 

4. G. Gerngross et al: Grandi amici 2, delovni učbenik za italijanščino 
G. Gerngross et al: Grandi amici 2, delovni zvezek za italijanščino 
 

5. G. Gerngross et al: Grandi amici 3, delovni učbenik za italijanščino 
G. Gerngross et al: Grandi amici 3, delovni zvezek za italijanščino 
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6. M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 3, delovni zvezek za italijanščino, založba 
MKT 

7. T. Marin, A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, delovni učbenik+CD za 
italijanščino v 7. in 8. razredu 

8. Do konca 1. ocenjevalnega obdobja uporabljajo Progetto junior 1, nato pa 
T. Marin, A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2, delovni učbenik+CD za 
italijanščino v 7. in 8. razredu 

9. T. Marin, A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2, delovni učbenik+CD za 
italijanščino v 7. in 8. razredu 

 

Strokovni aktiv se bo predvidoma sestal: 

 na začetku šolskega leta 

 ob zaključku ocenjevalnih obdobij 

 za pripravo skupnih dejavnosti oz. po potrebi 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, OBLIKOVANJE KRITERIJEV, OCENJEVANJE 
 

Pred ocenjevanjem bomo znanje učne snovi ponavljali, utrjevali in preverjali. Učenci bodo s kriteriji 

ocenjvanja seznanjeni na začetku šolskega leta za vsak predmet posebej. 

Slovenščina 

6.-9. razred: štiri pisna ocenjevanja (dve analizi, dve šolski nalogi), 2 ustni ocenjevanji in vsaj ena ocena iz 

sprotnega dela 

Italijanščina 

1. in 2. razred: dve opisni oceni 

3. -9. razred: 3 ustne in tri pisne ocene 

Angleščina 

1. in 2. razred: preverjanje znanja iz dveh spretnosti (poslušanje in slušno razumevanje, govorjenje) 

3. razred: preverjanje in ocenjevanje iz štirih spretnosti (slušno razumevanje, govorjenje, branje, bralno 

razumevanje in pisno sporočanje) 

4. razred: dve pisni in vsaj dve ustni oceni 

5., 8. in 9. razred: tri pisne in vsaj dve ustni oceni 

6. in 7. razred: štiri pisne in štiri ustne ocene 

SPREMLJANJE UČENCEV Z IP 

DSP se izvaja izven učilnic, lahko pa tudi v učilnici, če je narava dela taka, da je to za učenca bolje oz. glede 

na prilagoditve, zapisane v IP. Strokovni tim za vsakega učenca se bo sestal najmanj dvakrat v enem 

šolskem letu. 
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ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE – POSAMEZNI ČLANI AKTIVA 
 

 

Tanja Sambolec 

 učiteljica 6. razreda 

 bralna značka 

 ID retorika 

 Ersmus K! 

 mentorica šolskih novinarjev 

 mentorica tekmovanja Rovka Črkolovka 

 koordinator TD Bistra 

 šolske proslave 

Zorica Matović/Mateja Curk 

 učiteljica SLJ 7. -9. razred 

 mentorica bralne značke 6.-9. razred 

 obveščanje učencev in sodelavcev o literarnih natečajih 

 koordinatorica ogledov gledaliških predstav za učence 6.-9. razreda 

 priprava učencev 6.-9. razreda za Cankarjevo priznanje, organizacija ter izvedba šolskega  

 tekmovanja, vrednotenje tekmovalnih nalog na šolskem, regijskem in državnem tekmovanju 

 priprava, izvedba in koordiniranje kulturnih dni 

 lektoriranje besedil za javno objavo 

 mentorica bralno-debatnega krožka 

Snežana Gustinčič 

Podrobni plan dela za šol. leto 2020/2021 je bil poslan ga. ravnateljici. 

Anica Žumer 

 učiteljica italijanščine 3.-9. razred 

 mentorica učencem za bralno značkov italijanščini  (5.-9. razred) 

 mentorica učencem 9. razreda, ki se bodo udeležili drž. tekmovanja iz italijanščine 
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 skrbnica načrta integritete 

 koordinatorica KD za 6. razred (Tartini in dvojezičnost) 

 vodja aktiva SAK za jezikoslovje 

 

Nina Šegš 

 učiteljica italijanščine v 1. in 2. razredu Piran in 1.-4. razred Portorož 

 učiteljica v PB 

 mentorica interesne dejavnosti Igriva italijanščina 

 vodja SAK 

Nataša Kozlovič 

 razredničarka 8. b 

 učiteljica angleščine od 6. do 9. razreda 

 kordinatorica ND za 7. r. »Kultura prehranjevanja« 

 mentorica učencem na tekmovanjih iz znanja angleškega jezika za 8. in 9. razred, organizacija in 

izvedba šolskega tekmovanja, vrednotenje tekmovalnih nalog,; spremljanje, nadzor in vrednotenje 

tekmovalnih nalog na regijskem/državnem tekmovanju 

 mentorica bralne značke v angleščini za učence 5.-9. razreda 

 koordinatorica obiska gledaliških predstav v angleščini 

 predsednica Sveta zavoda 

 mentorica ID MSC 

 sodelovanje v projektu ERASMUS+K1 

Tarita Sirk 

 neobvezni izbirni predmet angleščina v 1.a, b razredu 

 tuj jezik (angleščina) v  2. a, b, 3. a, b, 4. a, b, 5. a, 6. b  

 učiteljica v JV 
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2. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, 
ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.. 
 

S starši bomo sodelovale na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, individualnih pogovorih, timskih 

sestankih in na prireditvah. Z vodstvom šole se bomo članice aktiva pogovarjale o izvedbi pouka in dnevov 

dejavnosti. V sodelovanju s šolsko svetovalno službo in CSD bomo reševale različne težave učencev na 

učnem in vedenjskem področju. 

Po potrebi bomo sodelovale z ostalimi strokovnimi aktivi. 

Zunanje institucije, s katerimi bomo sodelovale, so: Mestna knjižnica Piran, institucije povezane z 

ekskurzijami po Sloveniji in organizacijo dni dejavnosti (Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Zavod 

Parnas, Zavod za turizem Trubarjevi kraji, Ljubljanski grad, Mestni muzej Ljubljana, Kulturni dom Izola, 

Cankarjev dom, Gledališče Koper, Muzej Piran, Osrednja knjinica Srečka Vilharja Koper). 

3. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA 
 

Plan izobraževanj: 

 udeležba na srečanjih študijskih skupin 

 skupna izobraževanja za kolektiv 

 izobraževanja, ki bodo razpisana tekom leta 

 izobraževanje za mednarodnega ocenjevalca 

4. OSTALE DEJAVNOSTI 
 

 

 delo z nadarjenimi učenci na predmetni stopnji (dodatni pouk SLJ, TJA, ITD, udeležbe na 

tekmovanjih iz znanja slovenščine, angleščine in italijanščine; bralne značke v slovenščini, 

angleščini in italijanščini; obisk gledaliških predstav v slovenščini in angleščini) 

 nacionalno preverjanje znanja: sodelovanje pri vrednotenju prizkusov nacionalnega preverjanja 

znanja, ki ga organizirata Zavod za šolstvo in RIC, izdelava analize dosežkov, PGO 

 priprava in izvedba morebitnih popravnih, razrednih in predmetnih izpitov 

 sprotno seznanjanje z novostmi v strokovni in didaktični literaturi in IKT 

 šolski projekti: bralna pismenost, delavnice na temo nenasilja, interni literarni natečaji 

 vkjučevanje v projekte po navodilih koordinatorjev 

 pouk po posebnem programu 

 spominski dnevi, pomembni dogodki, prireditve, proslave 

 sodelovanje na šolskih prireditvah po LDN za šol. leto 2020/2021   
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7. STROKOVNI AKTIV UČITELJEV NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 

Vodja aktiva: Izabel Jurman 
Člani aktiva: Martin Bobič, Valter Janko, Lucija Uršič, Tanja Sambolec  
Po potrebi se aktivu pridružijo še ostali učitelji, ki poučujejo v drugi in tretji triadi. 
   

1. NAČRTOVNAJE  DELA AKTIVA / smernice za delo: 

 
Plan dela za šolsko leto 2020/2021 

 usklajevanje vsebin z LDN in dejavnostmi šole,  
 priprava, organizacija in vodenje dni dejavnosti, 
 priprava in sodelovanje na Unesco projektih, 
 priprava in sodelovanje na dnevih dejavnosti, 
 sodelovanje v okviru Zdrave šole (delo na projektu Spodbujamo prijateljstvo - Gradimo družbo 

prihodnosti),  
 pregled in dopolnjevanje kriterijev ter opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
 po potrebi in dogovoru medsebojne hospitacije in analize nastopov, 
 poglabljanje dela z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za svoje delo,  
 poglabljanje dela z učenci za preprečevanje nasilja, 
 izdelava individualnih programov za nadarjene, 
 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelkov ob konferenčnih obdobjih, 
 priprava IP, 
 upoštevanje predlaganih smernic ob analizi NPZ-jev,  
 vrednotenje NPZ ob morebitnem izboru predmeta, 
 priprava in izvedba morebitnih popravnih in predmetnih izpitov, 
 sprotno usklajevanje. 

 
Poudarek na dejavnostih: 

 načrtno vnašanje problemskega učenja (okoljska problematika…), 
 navajanje na strategije učenje učenja, 
 načrtno razvijanje funkcionalne pismenosti (Akcijski načrt šole), 
 računalniško opismenjevanje (Akcijski načrt šole), 
 skrb za sprotno urejanje in posodabljanje šolske spletne strani, 
 povezovanje z učitelji 1., 2. in 3. triade (povezovanje učnih vsebin in kriterijev po vertikali). 

 
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 

Matematika – učbeniki  

Razred  Naziv 

6. J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
Skrivnosti števil in oblik 6, ROKUS KLETT / MATEMATIKA 

7. J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
Skrivnosti števil in oblik 7, ROKUS KLETT / MATEMATIKA 

8. J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
Skrivnosti števil in oblik 8, ROKUS KLETT / MATEMATIKA 

9. J. Berk, J. Draksler, M. Robič: 
Skrivnosti števil in oblik 9, ROKUS KLETT / MATEMATIKA 
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Fizika – učbeniki  

Razred  Naziv 

8. B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, 
založba MODRIJAN 

9. B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2,  učbenik za 9. razred, PRENOVLJENO, 
založba MODRIJAN 

 

Kemija – učbeniki  

Razred  Naziv 

8. in 9. Vrtačnik et al. Moja prva kemija, učb. Za kem. za 8. in 9. razred. Modrijan: 
2014 

 

Kemija – delovni zvezki 

Razred  Naziv 

8. M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, delovni zvezek 
za 8. in 9. razred, 1. del,  PRENOVLJENO, založba MODRIJAN 

 

Biologija – učbeniki  

Razred  Naziv 

8.  Lunder. Dotik življenja 8. Rokus-Klett: 2012  

9.  M. Starčič , V. Klokočovnik: Dotik življenja 9, učbenik za biologijo v 9. Razredu 
(izdaja 2018), založba ROKUS KLETT 

 

Biologija – delovni zvezki  

Razred  Naziv 

8. D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za 
biologijo v 8. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT 

 

Naravoslovje – učbeniki  

Razred  Naziv 

6. Šorgo et al. Aktivno v naravoslovje 1, učb. Za naravoslovje v 6. razredu. DZS, 
2012 

7. Šorgo et al. Aktivno v naravoslovje 2, učb. Za naravoslovje v 7. razredu. DZS, 
2013 

 

Gospodinjstvo – učbeniki 

Razred  Naziv 

6. Svečko, Lovšin Kozina. Živim in jem zdravo, učb. Za gospodinjstvo. DZS: 2011 
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Tehnika in tehnologija  – učbeniki  

Razred  Naziv 

6. Fošnarič et al. Tehnika in tehnologija 6, učb. IZOTECH: 2012 

7. Fošnarič et al. Tehnika in tehnologija 7, učb. IZOTECH: 2012 

 

Tehnika in tehnologija  – delovni zvezki 

Razred  Naziv 

6., 7. Delovni zvezek z delovnim gradivom IZOTECH  (1 komplet za 2 učenca) 

 

2. PREVERJANJE  IN OCENJEVANJE  ZNANJA UČENCEV, OBLIKOVANJE       

   KRITERIJEV  

 
OCENJEVANJE  
Ocenjevanja bodo pisna, ustna in druge oblike ocenjevanja. Pred pisnim ocenjevanjem bomo znanje učne 
snovi ponavljali, utrjevali in preverjali. 
 

3.  ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE - POSAMEZNI ČLANI AKTIVA  

 
 Izabel Jurman 

 razredništvo 7.a, 
 vodja SAK naravoslovje in tehnika, 
 vodja projekta Šolski ekovrt, 
 članstvo v timu Zdrava šola,  
 mentorstvo v projektu Pogum,  
 sodelovanje na UNESCO projektih,  
 so-koordinatorica dveh THD (70. obletnica prve slovenske šole v Piranu, Zeleni dan),  
 vodja dveh ND (Resslov gaj in školjčišče, Institut J. Stefan), 
 so-koordinatorica ND (Dragonja – proučevanje tekočih voda), 
 so-koordinator medpredmetnega dne Filmska vzgoja,  
 mentorica učencem in organizacija štirih šolskih tekmovanj (tekmovanje iz KEM, BIO, NAR,  

tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni), 
 mentorica učencev na natečajih,  
 vodja interesne dejavnosti Naravoslovci,  
 članica odbora šolske prehrane,  
 članica volilne komisije,  
 sodelovanje na prireditvah na šoli,  
 sodelovanje na študijskih srečanjih.  
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Valter Janko 

 so-koordinator THD (Elektrika in zvok), 

 mentor učencem za tekmovanju iz robotike, 

 vodja krožka Robotika, 

 mentor krožkov Tehnični krožek,  Modelarski krožek 

 priprava razstav,  

 mentor učencev na natečajih,  

 sodelovanje na študijskih srečanjih.  

 
Martin Bobič 

 so-koordinator medpredmetnega dne Filmska vzgoja,  

 so-koordinator THD Svetloba in energija, 

 mentor učencem in organizacija dveh šolskih tekmovanj (tekmovanje iz MAT, FIZ), 

 priprava učencev na tekmovanja in NPZ,  

 sodelovanje na študijskih srečanjih.  

 
Lucija Uršič 

 so-koordinator medpredmetnega dne Filmska vzgoja, 

 so-koordinator dveh THD (Računalniško opismenjevanje, Svetloba in energija),  

 mentorica učencem na dveh tekmovanjih (tekmovanje iz MAT, FIZ), 

 mentorica učencem in organizacija šolskega tekmovanja (tekmovanje iz RM), 

 priprava učencev na NPZ, 

 članica v projektu Šolski ekovrt,  

 sestavljanje ILDN-jev učiteljev,  

 sodelovanje na študijskih srečanjih.  

 

4. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 

SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI……. 

 

 Govorilne ure bodo potekale po razporedu iz LDN (osebno in po telefonu). 

 Sodelovali bomo na  roditeljskih sestankih.  

 Sodelovali bomo z ostalimi aktivi na šoli. 

 Po potrebi, preventivno in ob reševanju učne ter vzgojne problematike, bomo sodelovali z 

vodstvom in s ŠSS. 

 Glede na potek učnega procesa bomo sodelovali z različnimi zunanjimi instutucijami: Inštitut Jožef 

Štefan, Reaktorski center Podgorica, Hiša eksperimentov Koper, Vivarij Bioexo, NIB - Morska 

biološka postaja, policijska postaja, Likovni klub Solinar, ZD Piran in Lucija, Zavod za gozdove, 

Občina Piran, Akvarij Piran, Muzej školjk in polžev, RIC, Društvo diabetikov, Mikro+Polo d.o.o., 

ZOTKS, DMFA … 



LETNI DELOVNI NAČRT 2020 / 2021 OŠ Cirila Kosmača Piran 

Stran 66 

 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  (znotraj aktiva) (Podrobnosti v zvezi z izobraževanjem 
posameznih učiteljev  so opredeljena v planu izobraževanja strokovnih delavce za vso šolo.) 

 

Plan izobraževanj: 

 udeležba na študijskih srečanjih, 

 skupna izobraževanja za kolektiv, 

 ustrezna izobraževanja, ki bodo razpisana tekom šolskega leta. 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  

 

 delo z nadarjenimi učenci na predmetni stopnji: dodatni pouk NAR, KEM, BIO, MAT, FIZ, krožek in 

tekmovanje iz robotike (pridobivanje dodatnega znanja iz statike, mehanike in elektrotehnike s 

pomočjo zbirke Fischer technik), interesna dejavnost Naravoslovci, sodelovanje na natečajih in 

tekmovanjih v znanju,  

 nacionalno preverjanje znanja: sodelovanje pri vrednotenju preizkusov nacionalnega preverjanja 

znanja, ki ga organizirata Zavod za šolstvo in RIC, 

 priprava in izvedba morebitnih popravnih, razrednih in predmetnih izpitov, 

 izbirni predmeti: priprava predstavitve izbirnih predmetov za naslednje šol. leto, 

 učbeniki, delovni zvezki, didaktični pripomočki: sprotno seznanjanje z novostmi v strokovni in 

didaktični literaturi ter IKT, 

 šolski projekti: bralna pismenost, delavnice na temo nenasilja,  

 vključevanje v projekte po navodilih koordinatorjev, 

 spominski dnevi, pomembni dogodki, prireditve, 

 sodelovanje na šolskih prireditvah in proslavah po LDN za šol. l. 2020-21. 

                                                         
 

8. STROKOVNI AKTIV UČITELJEV DRUŽBOSLOVJA  

Vodja aktiva: Bojana Morato 
Člani aktiva: Andreja Fabbro, Nina Tomažič, Nadja Janko.  
Po potrebi se aktivu pridružijo še ostali učitelji, ki poučujejo v drugi in tretji triadi. 
 
Strokovni aktiv se bo sestal: 

 ob zaključku ocenjevalnih obdobij, 
 za pripravo skupnih dejavnosti, 
 za pripravo dni dejavnosti oz. po potrebi. 

Zaradi težav z usklajevanjem urnika sestankov (člani SAK poučujemo na več šolah) bomo nekatere 
sestanke izvedli v e-obliki.  
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1. NAČRTOVANJE  DELA AKTIVA - smernice za delo: 

 
Plan dela za šolsko leto 2020/2021 

 Usklajevanje vsebin z LDN in dejavnostmi šole,  
 priprava, organizacija in vodenje dni dejavnosti, 
                      vključevanje v projekte po navodilih koordinatorjev (npr. Zdrava šola, UNESCO,   

                     interteden),  
 pregled in dopolnjevanje kriterijev ter opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
 po potrebi in dogovoru medsebojne hospitacije in analize nastopov, 
 poglabljanje dela z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za svoje delo,  
 poglabljanje dela z učenci za preprečevanje nasilja, 
 izdelava individualnih programov za nadarjene, 
 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelkov ob konferenčnih obdobjih, 
 priprava IP, 
 pregled smernic pri analizah NPZ in uporaba pri načrtovanju dela, 
 vrednotenje NPZ ob morebitnem izboru predmeta, 
 priprava in izvedba morebitnih popravnih in predmetnih izpitov, 
 načrtovanje individualnega izobraževanja, 
 skrb za sprotno urejanje in posodabljanje šolske spletne strani, 
 sprotno usklajevanje. 

 
Poudarek na dejavnostih: 
- načrtno vnašanje problemskega učenja (okoljska problematika, odnosi v družbi…), 
- navajanje na strategije učenje učenja, 
- načrtno razvijanje funkcionalne pismenosti (Akcijski načrt šole), 
- računalniško opismenjevanje (Akcijski načrt šole), 
- povezovanje z učitelji 2. in 3. triade (povezovanje učnih vsebin in kriterijev po vertikali). 
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21  
 

PREDMET/UČITELJICA 
RAZRED: 
6. 

UČBENIK DELOVNI ZVEZEK, 
SAMOSTOJNI DELOVNI 
ZVEZEK, ATLAS 
 

OSTALI 
PRIPOMOČKI 

GEOGRAFIJA 
Andreja Fabbro 

Baloh, Lenart: 
Geografija 6, učb., 
prenova 2012. MKZ 
Učb. Sklad 
 
EAN - ne najdem 

- Baloh, Lenart: Geografija 
6, Samostojni DZ.  MKZ 
Starši 
 
EAN   
9789610133742 
 
- Brinovec: Atlas sveta za 
OŠ in SŠ, prenovljen. MKZ 
Starši 
+ v učilnici - na klopi 
 
EAN   
9789610113393 

Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

ZGODOVINA Verdev: Raziskujem Verdev: Raziskujem Zvezek A4, 
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Bojana Morato preteklost 6, učb. Za 
zgo. Prenovljen 
2016. Rokus-Klett 
Učb. Sklad 
 
EAN  
9789612717162 

preteklost 6. Samostojni 
delovni zvezek za 
zgodovino. Rokus-Klett 
Starši 
 
EAN  
9789612717063 

črtasti, 50 
listni 
starši 

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA 
Valter Janko 

Fošnarič et al. 
Tehnika in 
tehnologija 6, učb. 
IZOTECH: 2012 
Učb. sklad  
 
EAN: 
9789616740265 
 

 Zvezek A4, 
brezčrtni, 50 
listni 
Ravnilo 
geotrikotnik, 
Škarje, lepilo, 
šestilo, 
starši 

LIKOVNA UMETNOST 
Nadja Janko 

Tacol et al. Likovno 
izražanje 6, učb. 
Karantanija Debora: 
2012 
Učb. Sklad 
 
EAN: 
9789616525787 
 

 Zvezek A4, 
brezčrtni, 50 
listni 
Škarje 
tempera 
barvice 
Paleta za 
mešanje 
barv, 
Lonček za 
čopiče, 
Komplet 
čopičev 
starši 

GLASBENA 
UMETNOST 
Nina Tomažič 

Pesek. Glasba danes 
in nekoč 6, učb. Z 
dodatkom za 
prenovljen UN. 
Rokus-Klett: 2012 
Učb. sklad  
 
EAN  
9789610135678 

 Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

 

PREDMET/UČITELJICA 
RAZRED: 
7. 

UČBENIK DELOVNI ZVEZEK, 
SAMOSTOJNI DELOVNI 
ZVEZEK, ATLAS 
 

OSTALI 
PRIPOMOČKI 

GEOGRAFIJA 
Andreja Fabbro 

Baloh, Lenart, 
Stankovič: 
Geografija 7, učb. 
MKZ: 2015 
Učb. Sklad 
 

- Baloh, Lenart, Stankovič: 
Geografija 7, Samostojni 
DZ.  MKZ 
Starši 
 
EAN   

Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 
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EAN  
9789610132479 
 

9789617053012 
 
- Brinovec: Atlas sveta za 
OŠ in SŠ, prenovljen. MKZ 
 
V učilnici - na klopi 
 
EAN   
9789610113393 

ZGODOVINA 
Bojana Morato 

Razpotnik et al: 
Raziskujem 
preteklost 7, učb. Za 
zgo. Za 7. razred za 
dislektike. Rokus-
Klett: 2012 
Učb. Sklad 
 
EAN 
9789612711962 

Kastelic et al. Zgodovinski 
atlas za OŠ – Koraki v času. 
DZS 
 
V učilnici - na klopi 
 
EAN  
788634124361 

Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni, lahko 
lanski 
starši 

DKE 
Bojana Morato 

Žvelc, Černigoj. Svet 
smo mi 7, učb. Za 
DKE. DZS: 2012 
Učb. Sklad 
 
EAN 
9789610202752 

Jaz, midva, mi, samostojni 
delovni zvezek za DKE 7. 
Rokus-Klett: 2018 
Starši 
 
EAN  
9789612718534  

 

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA 
Valter Janko 

Fošnarič et al. 
Tehnika in 
tehnologija 7, učb. 
IZOTECH: 2012 
Učb. Sklad 
 
EAN: 
9789616740272 

 Zvezek A4, 
brezčrtni, 50 
listni 
Ravnilo geo 
trikotnik, 
šestilo 
starši 

LIKOVNA UMETNOST 
Nadja Janko 

Tacol et al. Likovno 
izražanje 7, učb. 
Karantanija Debora: 
2012 
Učb. Sklad 
 
EAN: 
9789616525794 

 Zvezek A4, 
brezčrtni, 
lahko lanski, 
50 listni, 
Paleta, 
Lonček za 
čopiče, 
komplet 
čopičev 
starši 

GLASBENA 
UMETNOST 
Smiljana Steinbacher 

Pesek. Glasba danes 
in nekoč 7, učb. Z 
dodatkom za 
prenovljen UN. 
Rokus-Klett: 2012 
Učb. sklad  

 Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 
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EAN 
9789612712303 

 

PREDMET/UČITELJICA 
RAZRED: 
8. 

UČBENIK DELOVNI ZVEZEK, 
SAMOSTOJNI DELOVNI 
ZVEZEK, ATLAS 
 

OSTALI 
PRIPOMOČKI 

GEOGRAFIJA 
Andreja Fabbro 

Baloh, Lenart, 
Stankovič: 
Geografija 8, učb. 
MKZ: 2015 
Učb. Sklad  
 
EAN  
9789610131991 
 

- Baloh, Lenart, Stankovič: 
Geografija 8, Samostojni 
DZ.  MKZ 
Starši 
 
EAN    
97896101353557 
 
- Brinovec: Atlas sveta za 
OŠ in SŠ, prenovljen. MKZ 
 
V učilnici - na klopi 
 
EAN   
9789610113393 
 

Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

ZGODOVINA 
Bojana Morato 

Razpotnik, Snoj: 
Raziskujem 
preteklost 8, učb. 
Rokus-Klett: 2012 
Učb. Sklad 
 
EAN 
9789612710095 

Kastelic et al. Zgodovinski 
atlas za OŠ – Koraki v času. 
DZS  
V učilnici, na klopi 
 
EAN 
788634124361 

Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

DKE 
Bojana Morato 

Žvelc, Černigoj. Svet 
smo mi 8, učb. Za 
DKE. DZS: 2012 
Učb. Sklad 
 
EAN 
9789610205074 

Jaz, midva, mi, samostojni 
delovni zvezek za DKE 8. 
Rokus-Klett: 2019 
Starši 
 
EAN  
9789612719319 

 

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA 
Valter Janko 

Fošnarič et al. 
Tehnika in 
tehnologija 8, učb. 
IZOTECH: 2012 
Učb. Sklad 
 
EAN: 
9789616740289 

 Zvezek A4, 
brezčrtni, 50, 
listni. šestilo 
geo trikotnik 
starši 

LIKOVNA UMETNOST 
Nadja Janko 

Tacol et al. Likovno 
izražanje 8, učb. 
Karantanija Debora: 

 Zvezek A4, 
brezčrtni, 
lahko lanski 
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2012 
Učb. Sklad 
 
EAN: 
9789616525800 
 

50 listni, 
Paleta, 
Lonček za 
čopiče, 
komplet 
čopičev 
starši 

GLASBENA 
UMETNOST 
Smiljana Steinbacher 

Pesek. Glasba danes 
in nekoč 8, učb. Z 
dodatkom za 
prenovljen UN. 
Rokus-Klett: 2012 
Učb. Sklad 
 
EAN 
9789612712327 

 Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

 

PREDMET/UČITELJICA 
RAZRED: 
9. 

UČBENIK DELOVNI ZVEZEK, 
SAMOSTOJNI DELOVNI 
ZVEZEK, ATLAS 

OSTALI 
PRIPOMOČKI 

GEOGRAFIJA 
Andreja Fabbro 

Baloh, Lenart, 
Stankovič: 
Geografija 9, učb. 
MKZ: 2016 
Učb. Sklad 
 
EAN  
9789610139607 
 

- Baloh, Lenart, Stankovič: 
Geografija 9, Samostojni 
DZ.  MKZ: 2016 
Starši 
 
EAN   
9789610135678 
 
- Brinovec: Atlas sveta za 
OŠ in SŠ, prenovljen. MKZ 
 
Učb. sklad, + v učilnici - na 
klopi 
 
EAN   
9789610113393 

Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

ZGODOVINA 
Bojana Morato 

Razpotnik, Snoj: 
Raziskujem 
preteklost 9, učb. 
Rokus-Klett: 2013 
Učb. Sklad 
 
EAN  
9789612712990 

Kastelic et al. Zgodovinski 
atlas za OŠ – Koraki v času. 
DZS 
 
V učilnici - na klopi 
 
EAN  
788634124361 

Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

LIKOVNA UMETNOST 
Nadja Janko 

Tacol et al. Likovno 
izražanje 9, učb. 
Karantanija Debora: 
2012 
Učb. Sklad 
 

 Zvezek A4, 
brezčrtni, 
lahko lanski, 
50 listni, 
Paleta, 
Lonček za 
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EAN: 
9789616525817 
 

čopiče, 
komplet 
čopičev 
starši 

GLASBENA 
UMETNOST 
Smiljana Steinbacher 

Pesek. Glasba danes 
in nekoč 9, učb. Z 
dodatkom za 
prenovljen UN. 
Rokus-Klett: 2012 
Učb. sklad  
 
EAN 
9789612716523 

 Zvezek A4, 
črtasti, 50 
listni 
starši 

 

2. PREVERJANJE  IN OCENJEVANJE  ZNANJA UČENCEV  

 
Znanje se ocenjuje najmanj trikrat v celotnem šolskem letu. Pri predmetih z eno uro tedensko se znanje 
oceni najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju in najmanj trikrat v celem šolskem letu, pri čemer 
ne sme biti večina ocen pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov. Pred ocenjevanjem bomo znanje učne 
snovi ponavljali, utrjevali in preverjali.  
 
SPREMLJANJE UČENCEV Z IP 
DSP se izvaja izven učilnice, lahko pa tudi v učilnici, če je narava dela taka, da je za učenca to bolje oz. 
glede na prilagoditve, zapisane v IP. Strokovni tim za vsakega učenca se bo sestal najmanj dvakrat v enem 
šolskem letu. 
 
 

3.  ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE - POSAMEZNI ČLANI AKTIVA  

( zapisati naloge pri izvedbi posameznih dejavnosti in časovne roke) 

Andreja Fabbro  
 razredničarka 6. b 
 vodja petih ND / ekskurzij:  
 Dinarskokraške pokrajine, Obpanonske pokrajine, Alpske pokrajine, Park Škocjanske jame  in 

Dragonja – proučevanje tekočih voda, 
 organizacija šolskega tekmovanja iz GEO, 
 vodja SAK družboslovja in umetnosti. 

Nina Tomažič  
 koordinatorica dveh THD (Glasbila, Elektrika in zvok), 
 nosilka dveh KD (Tartini in dvojezičnost, Jazz v živo (Sprehod skozi zgodovino jazza),  
 so-koordinatorica THD (Filmska vzgoja - ogled filma Amadeus)  
 sodelovanje OPZ in MPZ na prireditvah v šoli in izven nje.  

Bojana Morato  
 Koordinatorica dveh dnevov dejavnosti (KD - Da ne bi pozabili in THD - Po poteh spomina), 
 so-koordinatorica THD (Filmska vzgoja - Schindlerjev seznam), 
 so-mentorica SUŠ (vrednote, naj-učenec in Moja poklicna prihodnost …),  
 organizatorica šolskega tekmovanja iz ZGO, 
 pouk po posebnem programu (učne ure zgodovine v muzeju, Pišem za pravice).  
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Nadja Janko  

 Razredništvo 9.a, 
 so-koordinatorica dveh THD ( Zeleni dan, Svetloba in energija), 
 mentorica učencem na natečajih Extempore Piran in Koper, Unesco delavnice … 
 likovna ureditev šolskih hodnikov in šolskih atrijev, 
 mentorica učencev na natečajih, 
 sodelovanje na prireditvah na šoli, 
 scenska krasitev ob prireditvah.  

 
 

4. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 

SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI……. 

S starši bomo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, na individualnih pogovorih, timskih 
sestankih in na prireditvah. Z vodstvom šole se bomo člani aktiva dogovarjali o izvedbi pouka in dni 
dejavnosti. Različne težave učencev na učnem in vedenjskem področju bomo reševali v sodelovanju s 
svetovalno službo in s CSD. Z ostalimi SAK predmetne stopnje bomo sodelovali pri izvedbi dnevov 
dejavnosti. Sodelovali bomo tudi z aktivom podaljšanega bivanja, z aktivom športnikov in ostalimi aktivi, s 
knjižničarko ter z jezikovno šolo. 
Zunanje institucije, s katerimi bomo sodelovali so: Pomorski muzej Sergeja Mašera Piran, Mestna knjižnica 
v Piranu, institucije povezane z ekskurzijami po Sloveniji in organizacijo dni dejavnosti, policijska postaja, 
ZD Piran in Lucija, Združenje borcev za vrednote NOB občine Piran, GEPŠ Piran in Gimnazija Koper, SE 
Vincenzo e Diego de Castro Piran, JSKD Piran, Občina Piran, Likovni klub Solinar, Krajinski park Strunjan, 
RIC, Turistična zveza Slovenije, Avditorij Portorož, Združenje Obalnih Kreativcev, Amnesty International 
Slovenija, Muzej vojaške zgodovine Pivka in Združenje veteranov vojne za Slovenijo … 
 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  (znotraj aktiva)  
 

 

Plan izobraževanj: 
 udeležba na študijskih srečanjih, 
 skupna izobraževanja za kolektiv, 
 ustrezna izobraževanja, ki bodo razpisana tekom šolskega leta. 

 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  
 

 
a) Delo z nadarjenimi učenci na predmetni stopnji, likovni krožek, dodatni pouk NAR, ZGO, GEO, ID 
umetnost, likovne delavnice, Extempore, pevski zbor, ritmična sekcija,                                                                                     
b) izbirni predmeti: priprava predstavitve izbirnih predmetov za naslednje šol. leto, 
c) učbeniki, delovni zvezki, didaktični pripomočki: sprotno seznanjanje z novostmi v strokovni in didaktični 
literaturi ter IKT, 
č) pouk po posebnem programu:  
Učne ure ZGO v muzeju Piran, B. Morato,  

 DKE 7: Pošljimo SOS Evropi – pisanje apelov (Amnesty Inrternational), Trajnostni razvoj, 
 DKE 8: Pošljimo SOS Evropi – pisanje apelov (Amnesty International), Trajnostni razvoj, 
 ZGO 9: medgeneracijsko srečanje z borci za ohranjanje vrednot NOB piranske občine.  
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Spominski dnevi, pomembni dogodki, prireditve:  

 dan Zemlje, 
 dan oceanov, 
 svetovni dan čebel, slovenski zajtrk, 
 mednarodni dan strpnosti, 
 dan Primoža Trubarja, 
 dan varstva živali, dan vode, mednarodni dan mokrišč,  
 dan spomina na žrtve holokavsta,  
 dan priključitve Primorske k matični domovini,  
 dan Rudolfa Maistra,  
 dan OZN, 
 sodelovanje na šolskih prireditvah in proslavah po LDN za šol. l. 2020-21. 

 
 

9.  STROKOVNI AKTIV UČITELJEV ŠPORTA 
Vodja : Mojka Mehora Lavrič 
Učiteljici: Mojka Mehora Lavrič, Dunja Žugelj 

 

1. NAČRTOVANJE DELA AKTIVA 

 
PLAN DELA AKTIVA:  

 pregled letnih učnih načrtov, 
 načrtovanje športnih dni, 
 priprava učnih načrtov in načrtovanje dela za športne urice v 1. in 2. razredih, 
 realizacija ur športa in izbirnih predmetov, 
 testiranje za športno-vzgojni karton,  
 plavalno opismenjevanje, 
 izpeljava praktičnega dela kolesarskega izpita, 
 računalniško opismenjevanje, 
 športni program Zlati sonček in Krpan, 
 spremljanje znanja učencev in evalvacija, 
 standardi znanja in kriteriji ocenjevanja, 
 izmenjavanje strokovnih znanj in mnenj, 
 dosledno izvajanje prednostnih nalog šole, 
 sodelovanje v UNESCO, eTwinning, Erasmus+ in drugih projektih, 
 analiza učnega uspeha, 
 šolska športna tekmovanja, 
 sodelovanje na intertednu, 
 priprava smučarske opreme za tečaj alpskega smučanja v zimski šoli v naravi, 
 Tek podnebne solidarnosti, 
 sodelovanje na proslavah po planu šole, 
 valeta, 
 To smo mi. 
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Poudarek na dejavnostih 
 Poudarek na športnem obnašanju in vrednotah kot so: sprejemanje drugačnosti, strpnost, 

odgovornost … 
 
 
 

 Doslednost pri upoštevanju šolskih pravil pri urah športa, športnih dnevih in šolskih športnih 
tekmovanjih. 

 
POUK 
 
Vsebine, cilji, oblike in metode dela so opisani v letnih učnih pripravah na vzgojno – izobraževalno delo. 
 
NEOSVOJENI TEMELJNI STANDARDA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 
 
Temeljni standardi znanja, ki so pomembni za nadgradnjo v naslednjem letu, in jih nismo uspeli realizirati 
oz. utrditi zaradi šolanja na daljavo: 
Dunja Žugelj 
 
5. a, 5. b 

 Naskoki na skrinjo v različne opore.  
 Raznožka čez kozo s pomočjo ali varovanjem. 
 Pripravljalne vaje za skoke z male prožne ponjave, skok stegnjeno in skrčno. 
 Plezanje po različnih plezalih, vzmik s pomočjo; kolebi v vesi in opori, seskok iz opore, premah 

odnožno z varovanjem.  
 Akrobatika: prevali naprej in nazaj v kombinacijah; preval naprej letno na mehke blazine; premet v 

stran, stoja na rokah s pomočjo. 
 Klop in nizka gred: hoja z različnimi nalogami, obrati sonožno, drže (razovka idr.), različni skoki z 

enonožnim in sonožnim odrivom, različni seskoki. Povezovanje hoje, skokov, obratov, drž, seskoka. 
 
6. a  

 Naskoki na skrinjo v različne opore.  
 Raznožka čez kozo s pomočjo ali varovanjem. 
 Pripravljalne vaje za skoke z male prožne ponjave, skok stegnjeno in skrčno. 
 Plezanje po različnih plezalih, vzmik s pomočjo; kolebi v vesi in opori, seskok iz opore, premah 

odnožno z varovanjem.  
 Akrobatika: prevali v različnih kombinacijah; prevali na kup mehkih blazin; premet v stran, stoja na 

rokah z varovanjem ali ob letveniku. 
 Klop in nizka gred: hoja z različnimi nalogami, obrati sonožno, drže (razovka idr.), različni skoki z 

enonožnim in sonožnim odrivom, različni seskoki. Povezovanje hoje, skokov, obratov, drž, seskoka. 
 
7. a, 7. b, 8. a, 9. a  

 Preskok: raznožka in skrčka z varovanjem. 
 Mala prožna ponjava: osnovni skoki (stegnjeno, skrčno, prednožno, raznožno). 
 Plezanje po žrdi in drugih plezalih. 
 Drog, moška in ženska bradlja: koleb v vesi in opori, ročkanja, prehod iz vese v 

o oporo (vzmik spredaj ipd.) in iz opore v veso, premah in obrati v opori, iz opore 
o predaj seskok nazaj. 

 Akrobatika: preval naprej in nazaj, prevali v kombinacijah in v povezavi z drugimi prvinami; premet 
v stran; stoja na lopaticah, stoja na rokah z medsebojnim varovanjem ali ob letveniku. Povezovanje  
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 prvin v sestavo. Piramide. Preval letno na mehke blazine, stoja in preval naprej, preval nazaj v 

stojo. 
 Klop ali nizka gred: hoja, skoki, obrati, drže (razovka idr.), seskok - kratka sestava. 

 
Mojka Mehora Lavrič 
 
1. b, 2. a, 2.b 

 Plezanje po žrdi (samo matična šola), koleb, prevlek. 
 
4. a, 4. b, 6. a 

 Naskoki na skrinjo v različne opore (samo matična šola), raznožka čez kozo s pomočjo ali 
varovanjem. 

 Pripravljalne vaje za skoke z male prožne ponjave, skok stegnjeno in skrčno. 
 Plezanje po različnih plezalih, vzmik s pomočjo; kolebi v vesi in opori, seskok iz opore. Premah 

odnožno z varovanjem.  
 
8. a, 9. a 

 Koza: raznožka in skrčka z varovanjem. 
 Mala prožna ponjava: osnovni skoki (stegnjeno, skrčno, prednožno, raznožno). 
 Plezanje po žrdi in drugih plezalih. 
 Drog, moška in ženska bradlja: koleb v vesi in opori, ročkanja, prehod iz vese v 

oporo (vzmik spredaj ipd.) in iz opore v veso, premah in obrati v opori, iz opore 
spredaj seskok nazaj. 

 
SREČANJA STROKOVNEGA AKTIVA 
 
SAK se bo predvidoma sestal desetkrat v šolskem letu. Obravnavali bomo sledeče vsebine: 
 

 določitev vodje aktiva, 
 pregled letnih učnih načrtov, 
 standardi znanja in kriteriji ocenjevanja, 
 načrtovanje športnih dni, 
 realizacija ur športa in izbirnih predmetov, 
 priprava učnih načrtov in načrtovanje dela za športne urice, 
 status športnika, 
 testiranje za športno-vzgojni karton, 
 zimska šola v naravi, 
 praktični del kolesarskega izpita, 
 plavalno opismenjevanje, 
 računalniško opismenjevanje, 
 športni program Zlati sonček in Krpan, 
 sodelovanje na intertednu, 
 sledenje UNESCO smernicam, 
 ETwinning in Erasmus+ projekti, 
 predstavitev izbirnih predmetov, 
 analiza učnega uspeha, 
 sodelovanje s starši, 
 šolska športna tekmovanja, 
 valeta, 
 To smo mi, 
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 določitev športnika šole, 
 hospitacije. 

 
 
 

2. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, OBLIKOVANJE KRITERIJEV 

 
Pri športu preverjamo: 

 gibalna znanja, 
 teoretična znanja, 
 trud in prizadevanje. 

 
Ocenjujemo: 

 gibalna znanja in teoretična znanja pri različnih športnih disciplinah. 
 
 

3. SODELOVANJE S STARŠI 

 
Govorilne ure bodo enkrat mesečno (po razporedu v šolski publikaciji). 
V naše delo bomo skušali vključiti starše, in sicer k pouku (predstavitve raznih športnih panog), pri pripravi 
in izvedbi šolskih športnih tekmovanj, športnih dni in prireditev. 
 

4. PLANIRANJE DNEVOV DEJAVNOSTI, TEKMOVANJ, PRIREDITEV 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Razredna stopnja: 

 plavanje in vodne aktivnosti (petek, 11. 6. 2020), 
 orientacijski pohod (četrtek, 15. 10. 21), 
 alpsko smučanje (26. 1. 21 - 5. razred) 
 pohod (torek, 16. 3. 21 - 1. - 4. razred) 
 pohod in dejavnosti na snegu (28. 1. 21 – 5. razred), 
 igre z žogo in teki (sreda, 7. 4. 2020), 
 igre (ponedeljek, 10. 5. 21), 
 kolesarjenje (ponedeljek, 15. 3. 21). 
 

Predmetna stopnja:  
 plavanje in vodne aktivnosti (četrtek, 10. 6. 2021), 
 kolesarjenje 6. r (ponedeljek, 14. 9. 20), 
 kros in igre z žogo (četrtek, 17. 9. 20), 
 orientacijski pohod 7. – 9. r (torek, 9. 3. 21) , 
 pohod na Slavnik (sreda, 21. 4. 21), 
 atletski mnogoboj (4. 5. 21 – 8. r, 6. 5. 21 – 6. r, 7. 5. 21 – 7. r, 10. 5. 21 – 9. r). 

 
PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
Plavalni tečaj za učence 3. razreda bomo organizirali v sodelovanju s plavalno šolo Tinka Tonka. Tečaj 
bomo izvedli v Morskem parku Laguna Bernardin. Plavalno znanje ostalih učencev bomo preverjali na 
športnem dnevu, ki ga bomo organizirali septembra na Bernardinu. 
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
V aktivu športa bo poskrbljeno za pripravo in razdelitev šolske smučarske opreme učencem, ki jo 
potrebujejo. 
 
ŠPORTNE URICE 
Izvajali jih bomo v 1. in 2 razredih matične in podružnične šole. So nadstandardni program, plačljiv s strani 
staršev. Namenjene so razvijanju motoričnih sposobnosti in poglabljanju športnih znanj. Znotraj programa 
bomo izvajali tudi vsebine, ki niso v učnem načrtu športa, in sicer v sodelovanju s starši in drugimi 
lokalnimi institucijami. 
 
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE  
Individualna analiza rezultatov ŠVK, risanje grafa v Excel tabeli. 
 
FIT PEDAGOGIKA: 
Uresničevanje ciljev Fit pedagogike izvajamo pri urah športa za učence razredne stopnje. 
 
UNESCO PROJEKTI 
Sledili bomo UNESCO smernicam in se vključili v vsaj en projekt, ki ga bomo izvajali v okviru pouka športa 
in športnih dni. 
 
8 KROGOV ODLIČNOSTI 
Pri razrednih urah in pri urah športa bomo obnavljali in poglabljali znanja in veščine s poudarkom na 4 
krogih: odgovornost, govori z dobrim namenom, predanost in napake vodijo k uspehu. 
 
BRALNA PISMENOST 
Branje z razumevanjem bomo razvijali skozi orientacijski pohod po opisani poti in pravila iger pri različnih 
športnih panogah. 
 
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Udeležili se bomo številnih šolskih športnih tekmovanj, tako za starejše kot mlajše učenke in učence, in 
sicer v rokometu, nogometu, odbojki, odbojki na mivki, košarki, krosu, plavanju, atletiki in veslanju. 
Nekatera tekmovanja bomo tudi organizirali po dogovoru s Športnim in mladinskim centrom Piran. 
 
SODELOVANJE NA RAZNIH PRIREDITVAH 
Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi šolskih proslav in morebitnih drugih prireditev. Predvsem se bomo 
aktivno vključili pri pripravi prireditve ob 70. obletnici šole, zaključku intertedna, To smo mi in valete.  
 
PROJEKTI 
Sodelovali bomo v eTwinning, Erasmus+ projektih in Teku podnebne solidarnosti. 
 
TESTIRANJE ZA ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON 
Testiranje za vse učence šole bomo izvajali v mesecu septembru in oktobru za šolsko leto 2019/20, ker ni 
bilo izvedeno zaradi epidemije koronavirusa. Za tekoče šolsko leto pa bo testiranje potekalo od marca do 
maja. 
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5. NALOGE ČLANOV AKTIVA 

 
Dunja Žugelj:  

 razredništvo v 8. a razredu, 
 vodenje športnih uric v 1. in 2. razredu na matični šoli, 
 spremljanje in vodenje različnih šolskih športnih ekip na šolska športna tekmovanja,  
 organizacija 5 športnih dni na predmetni stopnji, 
 pomoč pri izpeljavi športnih dni na razredni stopnji, 

 
 organiziranje šolskih športnih tekmovanj v dogovoru s ŠIMC Piran, 
 izvedba meritev za športno-vzgojni karton na predmetni stopnji, 
 sodelovanje pri izpeljavi dnevov dejavnosti, 
 priprava in razdelitev smučarske opreme za tečaj alpskega smučanja v zimski šoli v naravi, 
 izpeljava Teka podnebne solidarnosti, 
 so-organizacija ene proslave, 
 sodelovanje v UNESCO in Erasmus+ projektih, 
 pomoč pri organizaciji valete in sodelovanje pri nekaterih projektih, 
 sodelovanje z različnimi klubi, društvi in drugimi institucijami v občini pri organizaciji pouka, 

razrednih ur, izbirnih predmetov, športnih uric ter športnih dni, 
 udeležba na izobraževanjih, ki so določena kolektivu s strani vodstva šole, študijskih skupinah in 

drugih izobraževanjih za področje športa po lastni izbiri. 
 

Mojka Mehora Lavrič:  
 organizacija športnih dni na razredni stopnji,  
 pomoč pri izpeljavi športnih dni na predmetni stopnji, 
 vodenje športnih uric v 1. in 2. razredu na podružnični šoli, 
 organizacija plavalnega tečaja za 3. razred, 
 sodelovanje pri izpeljavi dnevov dejavnosti, 
 izvedba meritev za športno-vzgojni karton na razredni stopnji, 
 sodelovanje z različnimi klubi, društvi in drugimi institucijami v občini pri organizaciji pouka, 

izbirnih predmetov, športnih uric ter športnih dni, 
 spremljanje in vodenje različnih šolskih športnih ekip na šolska športna tekmovanja,  
 izpeljava praktičnega dela kolesarskega izpita, 
 izvajanje eTwinning, Erasmus+ in UNESCO projektov, 
 koordinacija Erasmus+ KA2 projekta, 
 pomoč pri organizaciji šolskih proslav, prireditve  ob prejemu prvošolčkov, valete in drugih šolskih 

prireditev, 
 koordinacija in režija zaključne šolske prireditve To smo mi, 
 koordinator za kulturno-umetniško vzgojo na šoli, 
 sodelovanje v timu Zdrave šole, 
 udeležba na izobraževanjih, ki so določena kolektivu s strani vodstva šole, študijskih skupinah in 

drugih izobraževanjih za področje športa po lastni izbiri. 
 

6. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA 

 
 Študijske skupine za šport, 
 izobraževanja, ki so določena kolektivu s strani vodstva šole, 
 zobraževanja po interesu članov aktiva. 
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7. STROKOVNO SODELOVANJE 

 
Sodelovali bomo z drugimi strokovnimi aktivi na šoli, vodstvom šole in šolsko svetovalno službo. 
Sodelovali bomo še s/z: 

 Športnim in mladinskim centrom Piran: 
 šolska športna tekmovanja, 
 pomoč pri izpeljavi športnega dne (pohod na Slavnik za predmetno stopnjo), 
 sodelovanje pri izvedbi programa izbirnega predmeta šport za sprostitev in plavalno 

opismenjevanje,  športni program Zlati sonček in Krpan. 
z vrtcem Mornarček Piran (skupne športne urice) 
 

 športnimi klubi, društvi in drugimi organizacijami: 
 CŠOD Burja in CŠOD Breženka (sodelovanje pri izvedbi programa izbirnega predmeta šport za 

sprostitev), 
 Jadralni klub Pirat (izvedba programa izbirnega predmeta šport za sprostitev), 
 Balinarski klub Antena (izvedba programa izbirnega predmeta šport za sprostitev), 
 Plavalni klub Tinka Tonka (izvedba plavalnega tečaja za 3. razred in programa športnih uric), 
 Veslaški klub Piran (sodelovanje pri pripravi otrok na športno tekmovanje in praktične vaje pri 

pouku), 
 Turistična kmetija Medljan (izvedba programa športnih uric), 
 Plezalni center Koper (izvedba programa športnih uric), 
 AMD Pinko Tomažič Piran (pomoč pri izvedbi praktičnega dela kolesarskega izpita), 

 Športnim klubom Flip (izposoja kostumov in rekvizitov za nastope in prireditve),  
 Občino Piran: 

 različne prireditve in projekti, 
 izpeljava kolesarskega izpita, 

 šolsko svetovalno službo: 
 pomoč pri izpeljavi timskih sestankov in razrednih ur, 

 Zdravstvenim domom Piran: 
 izvedba preventivnih delavnic. 

 
 

VODJE SAK:  
Razred Učiteljica 

1. razred  ROJC KRIŽMAN 

2. razred  MURTIĆ 

3. razred BOGATINOV 

4. , 5. razred  JEŠELNIK 

ŠPORT MEHORA LAVRIČ 

JEZIKOSLOVJE ŽUMER 

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA JURMAN 

DRUŽBOSLOVJE FABBRO 

PODALJŠANO BIVANJE ŠEGŠ 

SVETOVALNA SLUŽBA PRUNK 
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TRETJI NIVO: STROKOVNI SVET      

Strokovni svet sestavljajo: vodje aktivov, šolska svetovalna delavka, knjižničarka, računalnikarja, 
ravnateljica in pomočnica ravnateljice. 

Naloge: 

- priprava programov dela 
- usmerjanje in povezovanje dela 
- medpredmetno sodelovanje 
- priprava predlogov za oblikovanje LDN 
- druga dela po potrebi 

 

VI.  NAČRT VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

1. ORGANIZACIJA POUKA  

1.1 ŠOLSKI KOLEDAR 

DAN 
LETO 2020 

DATUMI 
POUKA 
PROSTI 
DNEVI 

OBRAZLOŽITEV 

 
torek 
 

1. september  
ZAČETEK POUKA 
 

ponedeljek- 
nedelja 

26. 10. - 1. 11. 
jesenske 
počitnice 

JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. oktober praznik DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. november praznik DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 24. december  
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI 

 
petek 

 
25. december 

 
praznik 

NADOMEŠČANJE V SOBOTO, 29. 9. 20183 
 
BOŽIČ 

sobota 26. december praznik DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 petek– 
sobota 
                   

25. 12. 2020 – 2. 1. 2021 
novoletne 
počitnice 
 

NOVOLETNE POČITNICE 

petek - sobota 1., 2. januar praznik NOVO LETO 

petek 
 

 
29. januar 
 
 

 
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 
 

petek 5. februar  
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 
 

ponedeljek 8. februar praznik 
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 
 



LETNI DELOVNI NAČRT 2020 / 2021 OŠ Cirila Kosmača Piran 

Stran 82 

petek in 
sobota 

12. in 13. februar  
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE 
ŠOLE 

ponedeljek- 
petek 

15. - 19. februar 
zimske 
počitnice 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JV 
SLOVENIJE (razen občin Ribnica, Sodražica, 
Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), 
KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, 
SAVINJSKE IN SPODNJEPOSAVSKE 
STATISTIČNE REGIJE 
 
 

ponedeljek-  
petek 

22.- 26. februar 
zimske 
počitnice 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JV 
SLOVENIJE (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 
Kočevje, Osilnica in Kostel) 

 

ponedeljek 
5. april 
 

praznik 
 
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 
torek 

26. april 
 
27. april 
 

pouka 
prost dan 
praznik 
 

 
 
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
 

torek - 
nedelja 

27. 4. - 2. 5.  počitnice PRVOMAJSKE POČITNICE 

 

DAN 
LETO 2021 

DATUMI 
POUKA 
PROSTI 
DNEVI 

OBRAZLOŽITEV 

Sobota - 
nedelja 

 
1. 5. – 2. 5.  
 

praznik                  
 
PRAZNIK DELA 
 

torek 15. junij  
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL 
IN OBVESTIL 

četrtek 24. junij  
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM 
DRŽAVNOSTI 

četrtek 24. junij  
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL  

petek 25. junij  praznik DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - 
torek 

28. junija- 
31. avgusta 

počitnice POLETNE POČITNICE 

    

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

16 junij - 30. junij 2021 1. rok UČENCI 9. RAZREDA 

28. junij -  9. julij  2021 1. rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA 

18.  avgust - 31. avgust  2021 2. rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA 
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ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

3. maj – 15. junij  2021 1. rok UČENCI 9. RAZREDA 

3. maj – 24. junij 2021 1. rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA 

18. avgust – 31. avgust  2021 2. rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA 

 

 

 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

4. maj 2021: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

6. maj 2021: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. maj 2021: NPZ iz tretjega predmeta  (BIOLOGIJA) za 9. razred in NPZ iz tujega jezika za 6. razred 
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1.2 PREDMETNIK 
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1.3 ŠOLSKI ZVONEC 

Ura Začetek Trajanje Konec Odmor 

Pred ura  7:30 45  8:15  5 

1. ura  8:20 45  9:05  5 

2. ura  9:10 45  9:55 20     RS 

3. ura  10:15 45  11:00         20     PS 

4. ura  11:20 45  12:05  5 

5. ura  12:10 45  12:55  5 

6. ura  13:00 45  13:45  5 

KOSILO 15   M I N U T  

7. ura  14:05 45  14:50  5 

8. ura  14:55 45  15:40   

Od 11.30 do 14. 15 poteka v šolski jedilnici kosilo. 

1.4 DODATNI, DOPOLNILNI POUK  

Dodatni pouk  je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni, še 
posebej pa nadarjenim učencem. Poteka po priloženem razporedu. V okviru teh ur potekajo tudi priprave 
učencev na tekmovanje. 
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga 
težave z osvajanjem temeljnih standardov znanja. Dopolnilni pouk obiskujejo učenci v dogovoru z 
učiteljem. Dopolnilni pouk s poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami in oblikami 
dela podpira doseganje učnih ciljev.  
Dodatni in dopolnilni pouk potekata po urniku, dogovorjenem v septembru.  
 

PREDMET   DAN IN RAZRED UČITELJ 

   

MATEMATIKA      dopolnilni pouk  
       
                               
                               dodatni pouk                                                 

sreda; 7. – 9. r. 
 
 
torek – 6. r. 
 

                                                                                              
Lucija Uršič 
 
Tanja Sambolec 
                                 

SLOVENŠČINA, dopolnilni pouk  torek 6. – 9. r. Zorica Matović 

                           dodatni pouk sreda; 6. – 9. r. 
 

Zorica Matović 

ZGODOVINA, dodatni pouk - izmenično torek; 8. – 9. r. Bojana Morato 

ZGODOVINA, dopolnilni pouk - izmenično torek; 6. – 9. r. Bojana Morato 

GEOGRAFIJA, dodatni in dopolnilni;    
                          izmenično 

petek; 6. – 9. r. Andreja Fabbro 

ITALIJANŠČINA, dopolnilni in dodatni pouk 
                             izmenično  

torek; 6. – 9. r. Anica Žumer 

ANGLEŠČINA, dopolnilni pouk  
                          dodatni pouk 

četrtek; 6. – 9. r. 
sreda; 8. -  9. r. 

Nataša L. Kozlovič 

BIOLOGIJA 
                        dodatni pouk 

četrtek; 6. – 9. r. Izabel Jurman 

 KEMIJA 
                   dopolnilni pouk   

četrtek; 8. - 9. r. Izabel Jurman 

Dodatni in dopolnilni pouk potekata 7.30 - 8.15. 
 



LETNI DELOVNI NAČRT 2020 / 2021 OŠ Cirila Kosmača Piran 

Stran 86 

 

1.5 PODALJŠANO BIVANJE  

Vodja aktiva: Nina Šegš 
Člani aktiva: Mojca Švonja, Lorena Lovrečič, Nina Tomažič, Nina Šegš, Andreja Fabbro, Ana Stevanovič,     
                        Karmen Mozetič , Ines Haupt                 
 
 

1. NAČRTOVNAJE  DELA  AKTIVA / smernice za delo: 

 
Plan dela za šolsko leto 2020/2021 
 

 pregled in priprava letnih priprav (usklajevanje vsebin z LDN, akcijskim načrtom šole, planiranimi 
skupnimi projekti  in drugimi dejavnostmi šole), 

 upoštevanje in izvajanje nalog akcijskega načrta šole, 
 samostojno, redno in pravilno opravljanje domačih nalog, 
 poudarek na kulturi prehranjevanja in obnašanju v jedilnici,  
 sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih, 
 sodelovanje in spremstvo na dnevih dejavnosti, 
 sodelovanje pri organizaciji in pripravah pri izdelovanju izdelkov za razstave, 
 priprava novoletnih delavnic in iger, 
 priprava novoletnega sejma in novoletne tombole, 
 sodelovanje pri pošti prijateljstva (pisma učencev in učiteljic), 
 priprava in sodelovanje na Intertednu – »Kako čudovit je ta svet«, 
 junij: prireditev ob koncu šolskega leta TO SMO MI, 
 sprotna usklajevanja. 

 
Plan dela za šolsko leto 2020/ 2021 v primeru izrednih razmer* 
 

 učna pomoč učencem od 1. do 9. razreda in tutorstvo na daljavo, 
 učna pomoč vsem učencem priseljencem, učencem, ki imajo odločbo ( 12.a člen) in učencem z 

DSP, 
 tedensko objavljanje različnih aktivnosti v okviru SAK PB, 
 tedenska srečanja SAK PB preko video konferenc, 
 redno poročanje staršem in učiteljem o napredku učenca, 
 izobraževanje preko Webinar-ja. 

 
Poudarek na dejavnostih: 

 pisanje domačih nalog, 
 navajanje na bralne strategije, 
 razvijanje bralne, funkcionalne  in računalniške pismenosti (akcijski načrt šole), 
 razvijanje socialnih veščin in spretnosti v okviru projekta 8 krogov odličnosti. 

 
ORGANIZACIJA DELA 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo organizira šola in je namenjena 
učencem od 1. do 5. razreda. Učenci se v oddelke podaljšanega bivanja (v nadaljevanju OPB) vključujejo 
vsakodnevno po končanem pouku. Vzgojno izobraževalni proces se prične ob 12.05 in traja do 16.30.  
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev, v okviru pravil, ki jih določa šola. 
Domov odhajajo v spremstvu staršev ali samostojno z njihovim pisnim soglasjem. Zaradi varnosti otrok in  
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odgovornosti šole, vsako spremembo predčasnega odhoda učitelj dovoli le s pisnim dovoljenjem staršev, 
ki ga učenec odda učitelju OPB. 
 
Cilje dela v OPB predpisuje nacionalni koncept. Učitelj jih dosega z različnimi dejavnostmi. Vsebine 
podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in 
želja učencev in njihovih staršev ter aktualnih dogodkov. 
 

V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je učencem potrebno: 
 zagotoviti vzpodbudno in varno okolje za razvoj in izobraževanje, 

 
 omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe 

nuditi ustrezno strokovno pomoč, 
 

 
 omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne 

dejavnosti, 
 

 
 omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj, 

 

 
 omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in 

skupne dosežke.  
 

 
 

SKUPINA: RAZRED:  

Piran   

1.skupina  1.a, 2. a ANA STEVANOVIČ 

2.skupina 3.a MOJCA ŠVONJA 

3.skupina 

4. skupina 

4.a 

5. a 

ANDREJA FABBRO 

LORENA LOVREČIČ 

Portorož   

1.skupina 1. b, 2. b KARMEN MOZETIČ 

2. skupina 3. b, 4. b NINA ŠEGŠ, NINA TOMAŽIČ 

3. skupina zdrževanje INES HAUPT 
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V času podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti: 

 prehrana (kosilo in popoldanska malica), 
 sprostitvene dejavnosti, 
 samostojno učenje, 
 ustvarjalno preživljanje prostega časa (ob petkih tematske delavnice). 

 

URA DEJAVNOST 

12.05 – 14.00 KOSILO in SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

14.00 – 14.50 SAMOSTOJNO UČENJE 

14.50 – 16.30 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

 
 
Učencem je v času podaljšanega bivanja omogočeno tudi obiskovanje interesnih dejavnosti, ki se izvajajo 
na šoli. 
 
KOSILO 

 poudarek na higieni in kulturi prehranjevanja, 
 navajanje na kulturno uživanje hrane in pravilno uporabo jedilnega pribora, 
 učenje samostojnosti in pravil lepega vedenja pri mizi. 

 
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI: 

 dejavnosti namenjene počitku, razvedrilu in sprostitvi (prosta igra, pogovor). 

 

SAMOSTOJNO UČENJE: 
 usmerjanje in navajanje na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti, 
 redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti, 
 povezovanje, utrjevanje in poglabljanje učne snovi, razvijanje delovnih in učnih navad ter      
 vztrajnosti, 
 skrb za šolske potrebščine, načrtovaje svojega dela, upoštevanje navodil ter pri tem uporabljati  
 različne vire, 
 sodelovanje pri reševanju nalog in razvijanje sposobnosti za delo v skupini.  

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA: 
 pridobivanje novih spretnosti, socialnih izkušenj, znanj in spoznanj, 
 usmerjanje učencev v aktivnosti, razvoj lastnih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih 

področjih osebnosti ob upoštevanju učnega načrta, letnih časov, praznikov, želj in njihovih 
interesov,  

 obisk interesne dejavnosti, obisk šolske knjižnice, 
 izdelovanje izdelkov v različnih tehnikah iz različnih materialov, urejanje okolice (ob petkih), 
 petje, ples, igranje na instrumente, gibalne igre, branje, pisanje, risanje, sestavljanje kock … 
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2. NADGRADNJA VSEBIN PB - SODELOVANJE UČENCEV NA NATEČAJIH IN PROJEKTIH 

 
 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah – GREMO PEŠ, 
 vključevanje v različne projekte, razpisane s strani MIZŠ, ZRSS in Javne agencije RS za varnost 

prometa, 

 sodelovanje na različnih likovnih in literarnih natečajih, 
 načrt ureditve okolice – šolski atrij: sprotno urejanje atrija (postavitev kamenčkov, odstranjevanje 

plevela, zalivanje, urejanje vrtička in skrb za rastline v dogovoru s PS); obnovitev talnih iger; 
poživitev stopnic z otroškimi poslikavami; izpeljava natečaja na katerem bi učenci narisali in opisali 
svojo zamisel, idejo, predlog, kako bi izgledal lepši atrij (v povezavi s projektom POGUM).  

 

3.  ZADOLŽITVE ZA RAZLIČNE NALOGE - ČLANI AKTIVA  

 

V aktiv podaljšanega bivanja so vključene učiteljice iz matične in podružnične šole. Na matični šoli v Piranu 
poučujejo: Mojca Švonja, Lorena Lovrečič, Tarita Sirk in Nina Šegš. Na podružnični šoli v Portorožu 
poučujejo: Karmen Mozetič, Andreja Fabbro in Nina Tomažič. Članice aktiva se bomo v šol. letu 
2020/2021 srečale najmanj štirikrat.  
 
Strokovni aktiv se bo predvidoma sestal: 

 za uresničevanje nalog akcijskega načrta, 
 za pripravo skupnih dejavnosti oz. po potrebi, 
 za oblike izvajanja PB na daljavo in povezovanja ter pomoči učencem na daljavo*, 
 za usklajevanje vsebin, primernih različnim starostnim skupinam*. 

 
 

4. NAČRTOVANJE SODELOVANJA S STARŠI, DRUGIMI STROKOVNIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 
SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI … 

 
 govorilne ure bodo potekale po razporedu iz LDN (osebno in po telefonu), 
 z razredniki bomo sodelovale dnevno in na roditeljskih sestankih, 
 starše bomo vključile v dejavnosti šole in po potrebi v učni proces (predstavitve,    

                     proslave,…), 
 sodelovale bomo s strokovnimi aktivi, 
 preko preventivnih vsebin bomo sodelovale s ŠSS, 
 medsebojno povezovanje v okviru SAK PB v primeru drugačne oblike dela na daljavo*, 
 povezovanje in izmenjava informacij s starši, razredniki, ŠSS in vodstvom šole*. 

 
 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  (znotraj aktiva)  

 

Plan izobraževanj: 
 udeležba na študijskih srečanjih, 
 skupna izobraževanja za kolektiv, 
 ustrezna izobraževanja, ki bodo razpisana tekom šolskega leta, 
 izobraževanje preko Webinar-ja*. 
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URNIK JUTRANJEGA VARSTVA  
Jutranje varstvo je organizirano za učence prvih razredov v Piranu od 6.15 in v Portorožu od 6.15 do 
pričetka pouka. 
 

DAN PIRAN PORTOROŽ 

ponedeljek ROJC KRIŽMAN SIRK 

torek KOCJANČIČ ŠEGŠ 

sreda SAMBOLEC JEŠELNIK 

četrtek ŽUGELJ ŠEGŠ 

petek ŽUMER JEŠELNIK 

 

2. SODELOVANJE S STARŠI  

Želimo si tesnega sodelovanja s starši, saj vemo, da le sprotno seznanjanje z učnim in vsakršnim drugim 
napredkom otroka vodi do zadovoljivih rezultatov. Pričakujemo, da bodo starši sodelovali pri posameznih 
aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih dejavnosti, Borza znanja, organiziranje obiskov, 
predstavitve njihovih delovnih organizacij, sodelovanje na razrednih družabnih srečanjih ipd.). 

Sodelovanje s starši bo v glavnem potekalo na sledeče načine:  
 govorilne ure 
 roditeljski sestanki po planu 
 predavanja za starše in učitelje 
 skupinsko in individualno reševanje učno-vzgojne problematike 
 individualno reševanje socialne in zdravstvene problematike 
 obiski staršev ob dnevih odprtih vrat posameznih oddelkov 
 pomoč pri organizaciji in organizacija aktivnosti za učence  

 

3. RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

O standardih znanja, o kriterijih preverjanja in ocenjevanja, o analizi učnega uspeha v ocenjevalnem 
obdobju ter o napredku posameznih učencev/učenk se bomo pogovarjali na roditeljskih sestankih in 
govorilnih urah. Na uvodnih roditeljskih sestankih bomo predstavili novosti v novem šolskem letu. Na 
sestankih bodo sodelovali razredniki, ostali učitelji, šolska pedagoginja in še kdo – odvisno od vsebine, ki 
jo bomo obravnavali. Na februarskem roditeljskem sestanku bodo razredniki predstavili učno-vzgojne 
rezultate v oddelku. 

Sodelovanje med starši in učitelji je izredno pomembno, saj zagotavlja uspešno delo otroka in njegov 
optimalni razvoj ter dobro počutje v šoli. Pomembno je, da starši spremljajo otrokov razvoj, njegov 
napredek na učnem in ostalih področjih. 
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Popoldanske govorilne ure so prikazane v spodnji tabeli.  
 
PREDMETNA STOPNJA 
Tudi govorilne ure bodo potekale na nekoliko drugačen način, a kljub temu bomo na razpolago tako 
učencem kot tudi staršem, saj se zavedamo, kako pomembno je naše sodelovanje. 

V tednu po 1. roditeljskem sestanku bodo starši in skrbniki učencev po elektronski pošti prejeli povezave 
do učiteljev. S klikom na povezavo se bo odprla tabela z datumom govorilnih ur in razpoložljivimi termini. 
Starši se bodo  vpisali v tabelo v času, ki je na razpolago. Na razpolago bodo imeli 10 minut. 

V času, ki ga bodo starši določili, jih bo ta učitelj poklical po telefonu. Vsi se bomo morali držati 
dogovorjenih ur. V primeru, da bo starš za pogovor potreboval več časa, se bosta z učiteljem zmenila, kdaj 
in kako lahko to govorilno uro opravita bolj temeljito. 

Govorilne ure po telefonu bodo potekale tudi v dopoldanskem času po vnaprej določenem razporedu, ki 
je objavljen v publikaciji na SPLETNI STRANI ŠOLE. Te bodo potekale v istem tednu kot popoldanske. 

Lahko se zgodi, da presodimo, da je v določenih okoliščinah potrebno izvesti sestanek »v živo«, in takrat 
bomo starše povabili v šolo. V takem primeru se bomo morali držati striktnega protokola. 

 

GOVORILNE URE NA RAZREDNI STOPNJI (2. – 5. RAZRED) 

Starši bojo na roditeljskem sestanku prejeli termine načrtovanih govorilnih ur z razredničarko. Starši 
vsakega otroka bodo prišli na vrsto vsak drugi mesec. Ostali učitelji, ki poučujejo v oddelkih jim bodo na 
voljo v času rednih dopoldanskih govorilnih ur. 

V primeru potrebe so učitelji  staršem (po predhodni najavi) na voljo tudi izven načrtovanih terminov 
govorilnih ur. 
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SKUPNE GOVORILNE URE PO ZGORAJ VPISANEM POSTOPKU 

SKUPNE 

GOVORILNE 

URE 

Razredna stopnja PIRAN; 

PODRUŽNICA PORTOROŽ 

ob 17.uri 

Učitelji: N. JANKO, ŽUMER, 

KOZLOVIČ, SIRK, MATOVIĆ, 

FABBRO, V. JANKO, MEHORA 

LAVRIČ 

ob 17. uri 

URŠIČ, MORATO, JURMAN, 

ŽUGELJ, SAMBOLEC, 

BOGDANOV, TOMAŽIČ 

ob 17. uri 

SEPTEMBER 1. roditeljski sestanek 

Od 3. 9. do 10. 9. 2020 

1. roditeljski sestanek 

Od 3. 9. do 10. 9. 2020 

 

OKTOBER 14. 10. 2020; sreda  12. 10. 2020; ponedeljek  13 10. 2020; torek  

NOVEMBER 11. 11. 2020; sreda 9. 11. 2020; ponedeljek 10. 11. 2020; torek 

DECEMBER 9. 12. 2020; sreda 7. 12. 2020; ponedeljek 8. 12. 2020;torek 

JANUAR 13. 1. 2021; sreda 11. 1. 2021; ponedeljek 12. 1. 2021; torek 

FEBRUAR 2. rod. sestanek; bomo 

obvestili naknadno 

2. rod. sestanek; bomo 

obvestili naknadno 

 

2. rod. sestanek; bomo 

obvestili naknadno 

MAREC 10. 3. 2021; sreda 8. 3. 2021; ponedeljek 9. 3. 2021; torek 

APRIL 14. 4. 2021; sreda 12. 4. 2021; ponedeljek 13. 4. 2021; torek 

MAJ 12. 5. 2021; sreda 10. 5. 2021; ponedeljek 11. 5. 2021; torek  

 
 
GOVORILNE URE NA RAZREDNI STOPNJI - 1. RAZRED PIRAN/PORTOROŽ 
Izjemoma bomo za starše prvih razredov izvajali mesečne govorilne ure v šoli (matičn učilnica). Po 
dogovoru z razredničarko se boste razporedili v dveh terminih. Ostali učitelji, ki poučujejo v oddelkih so 
vam na voljo v času rednih dopoldanskih govorilnih ur. 
V primeru potrebe smo vam, po predhodni najavi, učitelji na voljo tudi izven načrtovanih terminov 
govorilnih ur. 
 

SKUPNE 
GOVORILNE URE 

PIRAN, PORTOROŽ (v matičnih učilnicah) 
ob 17.uri 

SEPTEMBER 1. roditeljski sestanek     3. 9. 2020 

OKTOBER 12. 10. 2020; ponedeljek in 13. 10. 2020; torek 

NOVEMBER 9. 11. 2020; ponedeljek in 10. 11. 2020; torek 

DECEMBER 7. 12. 2020; ponedeljek in 8. 12. 2020; torek 

JANUAR 11. 12. 2021; ponedeljek in 12. 12. 2021; torek 

FEBRUAR 2. rod. sestanek; bomo obvestili naknadno 

MAREC 8. 3. 2021; ponedeljek in 9. 3. 2021; torek 

APRIL 12. 4. 2021; ponedeljek in 13. 4. 2021; torek 

MAJ 10. 5. 2021; ponedeljek in 11. 5. 2021; torek 
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GOVORILNE URE ZA STARŠE (po telefonu) v šolskem letu 2020/21.  
Govorilne ure po telefonu potekajo v tednu, ko potekajo tudi redne govorilne ure. 
 

PRIIMEK IN IME DAN V TEDNU URA / OD - DO 

   

BOGATINOV SVETLANA PETEK 10.30 – 11.00 

BOGDANOV DEJAN TOREK    9.30 – 10.00 

FABBRO ANDREJA TOREK    9.15 – 9.45 

JANKO VALTER TOREK 10.20 – 10.50 

JANKO NADJA PONEDELJEK 10.20 – 10.50 

JEŠELNIK INGRID TOREK   9.10 – 9.55 

JURMAN IZABEL   ČETRTEK 12.20 – 12.50 

KOCJANČIČ MILVA PONEDELJEK   9.10 – 9.40 

KOZLOVIČ L. NATAŠA PONEDELJEK   9.10 – 9.40 

KUŠTRIN P.  VIKA PONEDELJEK   9.15 – 9.45 

LOVREČIČ LORENA PONEDELJEK 12.00 – 12.30 

MURTIĆ ALEKSANDRA ČETRTEK 9.15 - 9.45 

MATOVIĆ ZORICA  PONEDELJEK 8.30 – 9.00 

MEHORA LAVRIČ MOJKA   TOREK 9.30 – 10.00 

MORATO BOJANA   PONEDELJEK 10.20 – 10.50 

MOZETIČ KARMEN SREDA 12.30 – 13.00 

PETRIČ KATARINA PONEDELJEK 10.30 – 11.00 

ROJC KRIŽMAN SENJA PETEK 10.30 – 11.00 

SAMBOLEC TANJA ČETRTEK 11.30 – 12.00 

SIRK TARITA TOREK   8.30 – 9.00 

SOTOŠEK MROVLJE BARBARA SREDA 10.15 – 10.45 

STEVANOVIČ ANA SREDA 11.20 – 11.50 

NINA TOMAŽIČ TOREK 9.10 – 9.40 

ŠEGŠ NINA PETEK 12.25 – 12.55 

ŠVONJA  MOJCA ČETRTEK 12.30 – 13.00 

URŠIČ LUCIJA SREDA 11.30 – 12.00 
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VRKIČ ASTA   TOREK 10.30 – 11.00 

ŽUGELJ DUNJA PONEDELJEK 8.30 – 9.00 

ŽUMER ANICA TOREK 9.15 – 9.45 

 

4. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI  

Izostanki (53. člen ZOŠ) 
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne 
sporočijo v petih delovnih dneh od prvega izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih 
pozove, da izostanek pojasnijo. 
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej 
napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih 
razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. 

 

5. LETNI DELOVNI NAČRT PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN IZOBRAŽEVANJ ZA     

    UČENCE, STARŠE IN UČITELJE   

 
1. IZOBRAŽEVANJE ZA DELAVCE ŠOLE 

 

Ciljna 
skupina 

Tema Termin Izvajalec 

vsi delavci 
šole 

Promocija zdravja – Izgorelost 
Predavanje in delavnice - tehnike 
sproščanja 

24. 8.  
2020, 
9. h-11. h 
 

Center za krepitev zdravja: 
Sabina Petronio, uni. dipl. 
psih. 
Katja Štajner s sodelavci 

vsi 
pedagoški 
delavci 

Računalniško izobraževanje  26. 8. 
2020 

Dejan Bogdanov 

vsi delavci 
šole 

Promocija zdravja 
(Delavnice po 30 minut): 
Prehrana 
Higiena 
Ali sem fit? 
Aktivni odmor 

24. 9. 
2020, 
15. h-17. h 

Center za krepitev zdravja 
Katja Štajner s sodelavci 

pedagoški 
delavci 

Pridobivanje raznovrstnih dokazov o 
učenju in znanju pri pouku na daljavo 

sobota v 
sep./okt. 

ZRSŠ 
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2. RODITELJSKI SESTANEK 

 

Razred Tema Termin Izvajalec 

1.-9. Uvodni oddelčni roditeljski sestanek 7. 9. 2020 Razrednik 

3., 6. in 9.  NPZ november Vesna Prunk  

5. Šola v naravi december Razrednik 

8., 9. Karierna orientacija januar Vesna Prunk 

1.-9. Evalvacija učne uspešnosti- 
oddelčni roditeljski sestanek 

februar Razrednik 

5. Šola v naravi februar Razrednik 

2. triada 
 

Izbirni predmeti marec Učitelji  
Pomočnica ravnateljice 

 
 

3. DELAVNICE ZA BODOČE PRVOŠOLCE, DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE IN  

     PREDAVANJE ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV 

 

Ciljna skupina  Tema Termin Izvajalec 

Otroci Vrtca Mornarček Piran Delavnice oktober - januar Učitelji 

Starši bodočih prvošolcev 
(seznam Sokol) 

Dan odprtih vrat šole oktober - januar  Učitelji 1. 
razreda 

Starši bodočih prvošolcev 
Vrtca Mornarček Piran 

Predavanje -  
Priprava otroka na šolo 

januar  
 

Vesna Prunk, 
ŠSS 

 
4. PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

Razred Tema Termin Izvajalec 

1. - 9. 
1. o

  

Krepitev odgovornosti pri otroku in 
doslednost staršev 

7. 9. 2020 Dr. Aleksander Zadel, 
univ. dipl. psih. 
ODPADLO 

5. – 9. Kdo je glavni – mi ali stroj? 
(interaktivno predavanje in priporočila 
za starše glede varne rabe interneta, 
pametnega telefona, tablic …) 

13. 10. 
2020, 
ob 16.30 

LOGOUT Izola, 
Center pomoči za 
zdravljenje odvisnosti od 
interneta; 
Janez Arh, dipl. soc. del. 

 
OPOMBA: Šola organizira še druge vsebine predavanj in delavnic (zdravstvena vzgoja, branje in pisanje 
…) v dogovoru s starši, razrednikom in potrebami učencev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip-KzuxrrqAhVvwosKHW0CD8oQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.logout.si%2Fsl%2F&usg=AOvVaw1VXqP1Eco1WJbWYbRHrII1
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip-KzuxrrqAhVvwosKHW0CD8oQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.logout.si%2Fsl%2F&usg=AOvVaw1VXqP1Eco1WJbWYbRHrII1
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip-KzuxrrqAhVvwosKHW0CD8oQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.logout.si%2Fsl%2F&usg=AOvVaw1VXqP1Eco1WJbWYbRHrII1
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip-KzuxrrqAhVvwosKHW0CD8oQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.logout.si%2Fsl%2F&usg=AOvVaw1VXqP1Eco1WJbWYbRHrII1
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IZVAJALEC –OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN 
Opomba: Po dogovoru. 
 

Razred Tema Izvajalec 

1. - 9. 
 

CAP-Brez nasilja nad vrstniki  
CAP-Projekt proti zlorabi otrok  

Vika Kuštrin Pocrnić  
 

 

IZVAJALEC – CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR POTOROŽ 
 
Opomba: Vsebine se vključujejo v dogovoru z učitelji. 
 

Raz. Tema Predavatelj 

1. Pomoč otroku pri začetnem 
opismenjevanju 

Jara Košuta 
Dr. Mateja Gačnik 

2. Pomoč otroku pri branju in pisanju Jara Košuta 
Dr. Mateja Gačnik 

3. 
 

Kako lahko starši nudimo pomoč otroku pri 
branju in pisanju  

Jara Košuta 
Dr. Mateja Gačnik 

IZVAJALEC – ZDRAVSTVENI DOM PIRAN (ŠOLSKI PEDIATER, ŠOLSKI ZOBOZDRAVNIK) 
Opomba: Predavanja za starše se vključujejo v dogovoru z učitelji. 
 

Razred Tema Predavatelj 

1. - 9. Kaj moramo starši vedeti o preventivi in ustni higieni svojih otrok 
______________________________________________________ 
Poškodba zob in prva pomoč, ki jo lahko izvedemo starši 
______________________________________________________ 
Nepravilnosti v razvoju zob in čeljusti v povezavi z nošenjem 
ortodontskih aparatov 
______________________________________________________ 
Pomen zdravega načina življenja  
______________________________________________________ 
Vpliv prehrane na zobe  

Zvezdana Rostan, dr. 
med., spec. pediatrije  
 
Vesna Dobravc, dr. 
dent. med. 
 
 

 
IZVAJALEC - ZDRAVSTVENI DOM PIRAN, CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 
Katja Štajner, dipl. m. s., koordinatorica zdravstveno vzgojnih programov Zdravstvenega doma Piran, 
Center za krepitev zdravja, izvajalka zdravstveno vzgojnih vsebin otrok in mladostnikov. 
 
Opomba: Vsebine se vključujejo v dogovoru z učitelji. 
 

STARŠI VSEBINA OBSEG UR IZVAJALEC 

1. razred ZDRAV ZAJTRK - delavnica 
 

1-2 PU Medicinska sestra/ 
dietetik 

2. razred IZBIRAM ZDRAVA ŽIVILA - delavnica 
 

1-2 PU Medicinska sestra/ 
dietetik 

5./6. razred SPREMEMBE V PUBERTETI - predavanje 
MEDOSEBNI ODNOSI 

1-2 PU Medicinska sestra/ 
pediater 

5./6. razred KAJENJE MED MLADIMI - predavanje 
 

1-2 PU Medicinska sestra 
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Tretja triada ZASVOJENOSTI - predavanje 
 

1-2 PU Medicinska sestra/ 
psiholog 

Tretja triada MOTNJE HRANJENJA - predavanje 
 

1-2 PU Medicinska sestra/ 
psiholog 

9. razred MLADI IN SPOLNOST - predavanje in 
razgovor 

1-2 PU Medicinska sestra/ 
psiholog 

 

 

SVETOVALNE URICE ZA ZDRAVJE - ZA STARŠE, UČENCE IN DELAVCE ŠOLE 

IZVAJALEC:  
Katja Štajner, dipl. m. s., koordinatorica zdravstveno vzgojnih programov Zdravstvenega doma Piran, 
izvajalka zdravstveno vzgojnih vsebin otrok in mladostnikov in drugi strokovni delavci Centra za krepitev 
zdravja.  
Opomba: Delavci šole ali starši sami kontaktirajo izvajalca programa. 
 

Ciljna skupina Kje? Tema 

Učiteljem, staršem, 
otrokom  
(za otroke se priporoča 
obisk s staršem) 

V prostorih ZD 
Piran  
ali  
po telefonu 

Zdravstveno vzgojni nasveti, prehranski nasveti, 
nasveti o gibanju, zdravem življenjskem slogu … 
 

 
 
                                       5. PREVENTIVNI PROGRAM ZA UČENCE 
 
IZVAJALEC –OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN 
 
BORZA ZNANJA 
Skrbnik programa: Razredniki od 1. do 9. razreda. 
Borzo znanja lahko izvajajo učenci od 1. do 9. razreda in njihovi starši ter stari starši. Lahko se izpelje na 
enem ali več srečanjih.  
Izvajamo vrstniško borzo znanja in medgeneracijsko borzo znanja  
VRSTNIŠKA BORZA ZNANJA, učenec-učenec: (ure pravljic, ustvarjalne delavnice …) 
MEDGENERACIJSKA BORZA ZNANJA, znanje na učence prenašajo starši, stari starši (predstavitev poklica 
…) 
CAP PROGRAM 
Program je namenjen osnovnim šolam in je nastal na podlagi dolgoletnih izkušenj ter raziskav s področja 
preventive nasilja nad vrstniki. Problem se obravnava celostno, saj obsega delavnice za učence, starše in 
šolsko osebje. Program je uspešen in pozitivno sprejet tako med odraslimi kot med mladimi. Izvajamo dva 
CAP programa: Preventiva zlorabe otrok in Brez nasilja nad vrstniki: 
CAP-Preventiva zlorabe otrok 
Izvajalka: Vika Kuštrin Pocrnić, Milva Kocjančič. 
CAP-Preventiva zlorabe otrok je program proti zlorabi otrok. 
Program se izvaja v 3. in 4. razredu. Osnovni cilj programa je predstaviti otrokom možnosti 
samozaščitniškega ravnanja v primerih zlorabe in jih okrepiti za samozavestni odziv. 
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CAP-Brez nasilja nad vrstniki 
Izvajalka: Vika Kuštrin Pocrnić. 
Program Brez nasilja nad vrstniki je namenjen obravnavi in preprečevanju nasilja nad vrstniki.  
Delavnice so namenjene učencem od 1. do 9. razreda s tem, da je izvedba vsakokrat prilagojena njihovi 
starosti in dinamiki skupine. Poudarjene so strategije s katerimi se otroci in mladostniki lahko spopadajo z  
nasiljem ter razvijejo ničelno toleranco do nasilja. Poseben poudarek je na asertivnem vedenju in vlogi 
prič, ki imajo več moči kot se zavedajo. 
 
MEDIACIJA 
Eno od temeljnih načel mediacije je prostovoljnost in zaupnost udeležencev ter nevtralnost mediatorja. 
Mediacija je postopek, v katerem se osebi, ki imata konflikt, ob pomoči tretje osebe – mediatorja, 
pogovorita ter ugotovita, kje so točke njunega spora. Izrazita svoje težave, mnenja in pričakovanja, si 
izmenjata stališča ter na podlagi izraženih interesov poskušata najti rešitev, s katero bosta oba zadovoljna. 
Mediacija ima zato moč, da okrepi oziroma na novo vzpostavi njun odnos.  
Sposobnost razreševanja konfliktov je ena od osnovnih temeljnih veščin, ki jih potrebujemo za kvalitetno 
in produktivno življenje v šoli, doma… 
ŠOLSKA MEDIACIJA 
Mediacija je namenjena učencem od 1. do 9. razreda. 
Šolsko mediacijo izvaja Vesna Prunk, šolski mediator.  
Pozitivne izkušnje razreševanja sporov so še posebej dobrodošle pri učencih, saj se lahko izoblikujejo v 
pozitiven vzorec reševanja problemov. Na mesto izsiljevanja, verbalnega in fizičnega nasilja, groženj, stopi 
mirno in konstruktivno sodelovanje pri iskanju skupne rešitve. 
 
SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI OTROK IN OBČUTKA PRIPADANJA, POVEZANOSTI V SKUPINI – 
delavnica (za medkulturno sobivanje) 
Izvajalec: razrednik 3., 4., 5., in 6. razreda 
3. in 4. razred: 4 delavnice 
5. in 6. razred: 6 delavnic 
 
IZVAJALEC – LOGOUT Izola, Center pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta 
SPLETNO NASILJE 
5 delavnic za učence od 5. do 9. razreda (Kdo je glavni – ti ali stroj?) 
(Po izvedbi delavnic za učence se izvede še 1 predavanje za starše učencev od 5. do 9. razreda) 
 
IZVAJALEC - SAFE.SI 
SPLETNO NASILJE 
Opomba: Po dogovoru. 
 
IZVAJALEC - POLICIJSKA UPRAVA KOPER 
Opomba: Po dogovoru. 
NENASILJE 
Delavnice izvaja Cvetko Kokalj, Policijska uprava Koper. 
Program je namenjen učencem od 3. do 9. razreda. 
Čas: enkratno srečanje po dogovoru. 
NEKATERE SKRIVNOSTI NE SMEJO OSTATI SKRITE 
Delavnice izvaja Cvetko Kokalj, Policijska uprava Koper. 
Program je namenjen učencem od 3. do 9. razreda. 
Čas: enkratno srečanje po dogovoru. 
 
 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip-KzuxrrqAhVvwosKHW0CD8oQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.logout.si%2Fsl%2F&usg=AOvVaw1VXqP1Eco1WJbWYbRHrII1
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip-KzuxrrqAhVvwosKHW0CD8oQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.logout.si%2Fsl%2F&usg=AOvVaw1VXqP1Eco1WJbWYbRHrII1
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MLADI IN DROGE 
Delavnice izvaja Cvetko Kokalj, Policijska uprava Koper. 
Program je namenjen učencem od 3. do 9. razreda. 
Čas: enkratno srečanje po dogovoru. 
 
BODI PREVIDEN 
Delavnice izvaja Cvetko Kokalj, Policijska uprava Koper. 
Program je namenjen učence 4. in 5. razreda. 
Čas: enkratno srečanje po dogovoru. 
BODI ZVEZDA 
Delavnice izvaja Cvetko Kokalj, Policijska uprava Koper. 
Program je namenjen učence 4. in 5. razreda. 
Čas: enkratno srečanje v decembru po dogovoru. 
 
IZVAJALEC - ZDRUŽENJE »BREZ IZGOVORA« 
Opomba: Po dogovoru. 
 
O2 ZA VSAKEGA  
Skrbnik programa: razrednik. 
Program je namenjen učencem 7. razreda. 
Gre za obliko vrstniškega učenja (dijak-učenec). Izvajalec je dijak prostovoljec mladinskega združenja Brez 
izgovora.  
Cilj delavnice je osveščati otroke o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja. 
Čas: enkratno srečanje 
ALKOHOL IN MLADI  
Skrbnik programa: razrednik. 
Program je namenjen učencem 9. razreda. 
Gre za obliko vrstniškega učenja (dijak-učenec). Izvajalec je dijak prostovoljec mladinskega združenja Brez 
izgovora.  
Cilj delavnice je osveščati otroke o negativnih učinkih alkohola. 
Čas: enkratno srečanje 
IZVAJALEC – ZDRAVSTVENI ZAVOD ZOBOVILKA KOPER 
 
ZOBOZDRAVSTVENO PREVENTIVNI PROGRAM  
Program vodi Žanet Verč, dipl. m. s. 
Po priporočilih NIJZ izvaja floriranje od 1. do 5. razreda. 
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Opomba: Vsebine predavanj se vključujejo v dogovoru z učitelji. 
 

Razred Tema predavanja 

1. Ogled pravljice – »Zobomiška« 

2. Predavanje - OSEBNA HIGIENA 

3. Predavanje - PRIBLIŽAMO USTNO HIGIENO UČENCEM S POMOČJO PRAVLJIC 

4. Predavanje - USTA ZAČETEK PREBAVNE POTI 

 
 

2. - 5. Svečana zaključna prireditev v avditoriju 

 
IZVAJALEC - ZDRAVSTVENI DOM PIRAN, CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 
PROGRAMIRANA ZDRAVSTVENA VZGOJA  
 
Katja Štajner, dipl. m. s., koordinatorica zdravstveno vzgojnih programov Zdravstvenega doma Piran, 
Center za krepitev zdravja, izvajalka zdravstveno vzgojnih vsebin otrok in mladostnikov. 
 
Opomba: Vsebine se vključujejo v dogovoru z učitelji. 
 

RAZRED obvezne vsebine 
po katalogu NIJZ 

2 PU 

Dodatne 
vsebine  

5 PU 

DODATNE VSEBINE OBSEG UR 

1. razred Zdrave navade Dan za zdravje 
             

ZDRAVA PREHRANA 1 PU 

2. razred Osebna higiena Dan za zdravje 

 

PREPREČEVANJE UŠI 1 PU 

3. razred Zdrav način 
življenja 

Dan za zdravje 
 

PREVENTIVA KLOPI 1 PU 

4. razred Preprečevanje 
poškodb 

Dan za zdravje 
 

ZAKAJ JEMO-ZDRAVA 
PREHRANA 

     2 PU 

5. razred Zasvojenosti Dan za zdravje 
 

HIŠKA-ODNOSI IN 
ZASVOJENOSTI (internet, 

telefoni, igrice, substance,…) 

   2 PU 

6. razred Odraščanje Dan za zdravje 
  

OSEBNA HIGIENA IN HIGIENA 
MENSTRUACIJE samo za 
punce/ZASVOJENOSTI 

ALKOHOL  

2 PU+2 PU 

7. razred Pozitivna 
samopodoba in 

stres 

Dan za zdravje 
 

KAJENJE- POSKUS KAJENJA IN 
ŠKODLJIVE POSLEDICE 

2 PU 

8. razred Medosebni 
odnosi 

Dan za zdravje 
 

ZASVOJENOSTI-KEMIČNE-
NEKEMIČNE/ OSNOVE PRVE 

POMOČI NARAVOSLOVNI DAN 
/ POGOVARJAMO SE O 

SPOLNOSTI 

5 PU 

9. razred Spolnost Dan za zdravje 
 

MOTNJE HRANJENJA/ TPO Z 
AED NARAVOSLOVNI DAN 

5 PU 
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PREVENTIVNE DEJAVNOSTI V PROMETU  PRI POUKU OD 1. DO 9. RAZREDA 

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI 

Šola ima pripravljen načrt varnih šolskih poti, ki ga bomo izdelali v sodelovanju s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Piran. Načrt bo objavljen tudi na šolski spletni strani in v zbornicah na 
centralni in podružnični šoli. 
 
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI V PROMETU  PRI POUKU V PRVI TRIADI 
 

1. RAZRED 

Na vsako dejavnost, ki bo potekala izven šole, bodo učenci ponovili navodila o 
varnosti v prometu, nosili rumene rute in rumene kape. Pred odhodi in vožnjo z 
avtobusi bodo skupaj z učitelji in spremljevalci ponovili pravila vedenja v 
avtobusu, avtomobilu ...  
Na 1. roditeljskem sestanku bodo učiteljice opozorile starše na pomen varne 
vožnje in varnega pripenjanja otrok v avtu.  Tako na centralni kot podružnični šoli 
bodo učiteljice načrtovale obisk policista.  Vsi skupaj bodo šli na poučni sprehod, 
poimenovali vse prometne znake v okolici šole, pregledali najbolj varne poti in se 
izkustveno učili.  
 

2. RAZRED 

V šolskem letu 2020/2021 bodo v 2. razredu obravnavali vsebine o prometu, v sklopu rednega pouka pri 
urah spoznavanje okolja in likovnem pouku. Učne vsebine bodo vezane na okolje, v katerem živimo in 
velik poudarek bo na varnosti v prometu. Poleg tega bodo učenci spoznali vrste prometa, prometna 
sredstva in primerno obnašanje v posameznih prevoznih sredstvih. Spoznavali bodo nevarnosti v prometu 
in se preizkušali v obnašanju v različnih prometnih situacijah (prečkanje ceste, hoja itd). 
 
 

3. RAZRED 

Prometna vzgoja se bo obravnavala v sklopu učnega načrta. Večjo pozornost bodo namenili vlogi 
kolesarjev na cesti. V ta namen bo za učence od 1. do 3. razreda izveden program KOLESARČKI. Učenci 
bodo spoznali  obvezno kolesarsko opremo in prometna pravila, na katere mora biti pozoren kolesar. 
Program bodo izvajali zunanji, ustrezno usposobljeni izvajalci. Financiran bo s strani Občine Piran. 
 
 

4. RAZRED - Program JUMICAR 

Tako kot vsako leto, se bodo učenci 4.a in 4.b razreda udeležili programa Jumicar, ki otroke pouči, kako se 
vesti v prometnem okolju kot aktiven udeleženec. Izvedbo programa planiramo v jeseni 2020.  
 
Učenci se bodo seznanili s teoretičnimi vsebinami, nato pa se 
na piranskem stadionu preskusili tudi v praktični vožnji s 
posebnimi avtomobilčki, ki vsebujejo vse elemente 
pravega vozila (varnostni pas, volan in pedala za zaviranje).  
 
Učenci se bodo tako preko igre na zabaven način učili 
varnosti v prometu. Izvedbo programa nam finančno 
omogoča Občina Piran.  
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5.   RAZRED Projekt AMZS / FIA – ETEC (The European Traffic Education Contest)  
 
Cilj ETEC tekmovanja, ki je bilo prvič izvedeno leta 1986, je krepitev prometnega izobraževanja otrok in 
mladine v vseh državah članica FIA, s čimer želi pripomoči k zmanjševanju deleža mladih kolesarjev v 
prometnih nesrečah. V AMZS se ga udeležujejo že od leta 1997.  
 
Učenci naše šole se bodo udeležili prometno-izobraževalnega tekmovanja »Najboljši mladi kolesar 
AMZS« (ETEC 2021). Tekmovanje vsako leto poteka v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Izvedbo in 
udeležbo na tekmovanju nam omogoča Avto-moto društvo »Pinko Tomažič« iz Pirana, za kar smo jim 
iskreno hvaležni. Glede na epidemiološko stanje spomladi, bomo skupaj presodili, ali se bodo učenci 
udeležili planiranega tekmovanja na Vranskem. 
 

 

KOLESARSKI IZPIT 

Šola vsako leto organizira kolesarski izpit za učence 5. razreda. V 
naslednjem šolskem letu, bodo predvidoma v jesenskem času,  
kolesarski izpit opravili tudi učenci bodočih 6. razredov. 
Kolesarski izpit se bo opravljal v sodelovanju z AMD Pinko 
Tomažič Piran, Policijsko postajo Piran in SPV Piran.  
 

 
 
PREDAVANJE ZA STARŠE: RDEČA LUČ ZA STARŠE 
 
Namen predavanja bo ozaveščanje staršev o odgovorni vlogi, zgledih in obnašanju v 
prometu. Predavanje, ki ga bodo izvedli zunanji sodelavci ZAVODA VARNA POT, bo 
predvidoma v jesenskem času, glede na epidemiološko stanje. Vsebine predavanj 
se bodo nanašale na ozaveščanje staršev in njihovem ravnanju ter zglednem 
obnašanju v prometu, ki ga vsakodnevno kot aktivni udeleženci v prometu 
prenašajo tudi na svoje otroke.  
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6. DNEVI DEJAVNOSTI IN DRUGE DEJAVNOSTI  

Časovni razpored dni dejavnosti v šolskem letu 2020/2021 

Razredna stopnja 

 

DNEVI 
DEJAVNOSTI 

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 

KULTURNI 
DNEVI 

KAKO ČUDOVIT 
JE TA SVET 
 25. 5. 2021 
 
 

70. obletnica 
prve slovenske 
šole v Piranu 
 25. 11. 2020 
 
 
TO SMO MI 
18. 6. 2021 
 
DAN KULTURE 
  19. 10. 2020 

KAKO ČUDOVIT 
JE TA SVET 
 25. 5. 2021 
 
 

70. obletnica 
prve slovenske 
šole v Piranu 
 25. 11. 2020 
 
 
TO SMO MI 
18. 6. 2021 
 
DAN KULTURE 
19. 10. 2020 

KAKO ČUDOVIT 
JE TA SVET 
 25. 5. 2021 
 
 

70. obletnica 
prve slovenske 
šole v Piranu 
 25. 11. 2020 
 
 
TO SMO MI 
18. 6. 2021 
 
DAN KULTURE 
19. 10. 2020 

KAKO ČUDOVIT 
JE TA SVET 
 25. 5. 2021 
 
 

70. obletnica 
prve slovenske 
šole v Piranu 
 25. 11. 2020 
 
 
TO SMO MI 
18. 6. 2021 

KAKO ČUDOVIT 
JE TA SVET 
 25. 5. 2021 
 
 

70. obletnica 
prve slovenske 
šole v Piranu 
 25. 11. 2020 
 
 
TO SMO MI 
18. 6. 2021 
 

 Nosilke dejavnosti:  

 DAN KULTURE  – Vika Kuštrin Pocrnić 

 TO SMO MI - Mojka Mehora Lavrič 

 70. OBLETNICA PRVE SLOVENSKE ŠOLE V PIRANU – Mojka Mehora Lavrič 

 KAKO ČUDOVIT JE TA SVET - Vika Kuštrin Pocrnić 
 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

POGUM 
7. 10. 2020 – 1. b 
25. 3. 2021 - 1. a 
 
 
DAN ZA ZDRAVJE 
18. 11. 2020 – PI 
19. 11. 2020 - PO  
 
VODA 
22. 3. 2021 

POGUM 
 7. 10. 2020 
 
 
 
DAN ZA ZDRAVJE 
18. 11. 2020 – PI 
19. 11. 2020 - PO  
 
VODA 
22. 3. 2021 
 

 

POGUM 
7. 10. 2020 
 
 
 
DAN ZA ZDRAVJE 
18. 11. 2020 – PI 
19. 11. 2020 - PO  
 
VODA 
22. 3. 2021 

 
 

POGUM 
  7. 10. 2020 
 
 
 
DAN ZA ZDRAVJE 
18. 11. 2020 – PI 
19. 11. 2020 - PO  
 
ČUTILA 
22. 10. 2020 

POGUM 
25. 3. 2021 
 
 
 
DAN ZA ZDRAVJE 
18. 11. 2020 – PI 
 
 
TEHNIŠKI MUZEJ 
BISTRA 
maj 2020 

Nosilke dejavnosti:  

 ČUTILA – razredničarka  

 DAN ZA ZDRAVJE – Senja Rojc Križman 

 VODA  – Barbara Sotošek Mrovlje in razredničarke 

 POGUM – Aleksandra Murtić in razredničarke 
TEHNIŠKI MUZEJ BISTRA – Asta Vrkič 
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TEHNIŠKI DNEVI DAN OTROKA 
 6. 10. 2020 
 
 
ZELENI DAN  
16. 4. 2021 
 
 
 
 
 
 
DECEMBRSKE 
DOGAJALNICE 
  7. 12. 2020 

DAN OTROKA 
 6. 10. 2020 
 
 
ZELENI DAN  
16. 4. 2021 
 
 
 
 
 
 
DECEMBRSKE 
DOGAJALNICE 
  7. 12. 2020 

DAN OTROKA 
 6. 10. 2020 
 
 
ZELENI DAN  
16. 4. 2021 
 
 
 
 
 
 
DECEMBRSKE 
DOGAJALNICE 
  7. 12. 2020 

DAN OTROKA 
 6. 10. 2020 
 
 
ZELENI DAN  
16. 4. 2021 
 
 
 SOLINE 
 4. 5. 2021 
 
 
DECEMBRSKE 
DOGAJALNICE 
 7. 12. 2020 

DAN OTROKA 
 6. 10. 2020 
 
 
ZELENI DAN  
16. 4. 2021 
 
 
KONSTRUKCIJSKE 
ZBIRKE 
 19. 5. 2021 
 
DECEMBRSKE 
DOGAJALNICE 
  7. 12. 2020 

Nosilke dejavnosti:  

 DAN OTROKA – Svetlana Bogatinov 

 ZELENI DAN – Katarina Petrič 

 SOLINE - Milva Kocjančič 

 KONSTRUKCIJSKE ZBIRKE – Asta Vrkič 

 DECEMBRSKE DOGAJALNICE – Lorena Lovrečič Nosilke dejavnosti:  
 

ŠPORTNI DNEVI 
 

PLAVANJE IN 
VODNE 
AKTIVNOSTI 
11. 6. 2021 
 
ORIENTACIJSKI 
POHOD 
15. 10. 2020 
 
IGRE Z ŽOGO IN 
TEKI 
7. 4. 2021 
 
 
POHOD 
16. 3. 2021 
 
 
 
IGRE  
10. 5. 2021 

PLAVANJE IN 
VODNE 
AKTIVNOSTI 
11. 6. 2021 
 
ORIENTACIJSKI 
POHOD 
15. 10. 2020 
 
IGRE Z ŽOGO IN 
TEKI 
7. 4. 2021 
 
 
POHOD 
16. 3. 2021 
 
 
 
IGRE  
10. 5. 2021 
 

PLAVANJE IN 
VODNE 
AKTIVNOSTI 
11. 6. 2021 
 
ORIENTACIJSKI 
POHOD 
15. 10. 2020 
 
IGRE Z ŽOGO IN 
TEKI 
7. 4. 2021 
 
 
POHOD 
16. 3. 2021 
 
 
 
IGRE  
10. 5. 2021 

PLAVANJE IN 
VODNE 
AKTIVNOSTI 
11. 6. 2021 
 
ORIENTACIJSKI 
POHOD 
15. 10. 2020 
 
IGRE Z ŽOGO IN 
TEKI 
7. 4. 2021 
 
 
POHOD 
16. 3. 2021 
 
 
 
IGRE  
10. 5. 2021 
 

PLAVANJE IN 
VODNE 
AKTIVNOSTI 
11. 6. 2021 
 
ALPSKO 
SMUČANJE 
26. 1. 2021 
 
IGRE Z ŽOGO IN 
TEKI  
7. 4. 2021 
 
 
POHOD in 
DEJAVNOSTI NA 
SNEGU 
28. 1. 2021 
 
KOLESARJENJE 
15. 3. 2021 

Nosilke dejavnosti:  

 ŠPORTNI DNEVI - Mojka Mehora Lavrič, Dunja Žugelj in razredničarke 

 IGRE – Ingrid Ješelnik – Portorož; Vika Kuštrin Pocrnić 
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POUČNA EKSKURZIJA  

1. - 3. RAZRED; ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA; 21. 6. 2021 

4. RAZRED; PREDJAMSKI GRAD; 11. 5. 2021 

 
 
PREDMETNA STOPNJA 

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

1. 
NARAVOSLOVNI 
DAN                  

18. 9. 2020 
TEHNIŠKI MUZEJ 

BISTRA 
SAMBOLEC 

29. 9. 2020 
ALPSKE POKRAJINE 

FABBRO 

18. 9. 2020 
OBPANONSKE 

POKRAJINE 
FABBRO 

NOVEMBER 2020 
POKLICNA ORIENTACIJA 

(POMORSKA, ZDRAVSTVENA 
ŠOLA) 

PRUNK 

2.  
NARAVOSLOVNI 
DAN                  

26. 5. 2021 
DINARSKOKRAŠKE 

POKRAJINE 
FABBRO 

NOVEMBER 2020  
KULTURA 

PREHRANJEVANJA 
KOZLOVIČ 

FEBRUAR 2021 
POKLICNA ORIENTACIJA 

SKTŠ KOPER 
PRUNK 

1. 4. 2021 
PO POTEH SPOMINA 

MORATO 

3.  
NARAVOSLOVNI 
DAN                  

7. 5. 2021 
RESSLOV GAJ IN 

ŠKOLJČIŠČE 
JURMAN 

10. 5. 2021 
DRAGONJA-

PREUČEVANJE 
TEKOČIH VODA 

FABBRO, JURMAN 

6. 5. 2021 
INSTITUT J. STEFAN 

JURMAN 

7. 5. 2021 
PARK ŠKOCJANSKE JAME 

FABBRO, ŽUMER 

 
 
 
1. TEHNIŠKI DAN 
 
 

15. 9. 2020 
RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 
URŠIČ, 

BOGDANOV 

16. 9. 2020 
RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 
URŠIČ, BOGDANOV 

15. 9. 2020 
RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 
URŠIČ, BOGDANOV 

18. 9. 2020 
RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE 
URŠIČ, BOGDANOV 

2. TEHNIŠKI DAN 25. 11. 2020 
70. OBLETNICA PRVE SLOVENSKE ŠOLE V PIRANU 

 

3. TEHNIŠKI DAN 16. 4. 2021 
ZELENI DAN 

JURMAN, JANKO NADJA 

4. TEHNIŠKI DAN   10. 5. 2021 
GLASBILA 
TOMAŽIČ 

4. 5. 2021 
ELEKTRIKA IN ZVOK 

VALTER JANKO, 
TOMAŽIČ 

7. 5. 2021 
SVETLOBA IN ENERGIJA 
URŠIČ, NADJA JANKO  

4. 5. 2021 
PRIPRAVE NA VALETO 

MEHORA LAVRIČ, NADJA JANKO 

1.KULTURNI DAN 15. 10. 2020 
OBISK 

GLEDALIŠČA 
MATOVIĆ 

15. 10. 2020 
OBISK GLEDALIŠČA 

MATOVIĆ 

15. 10. 2020 
OBISK GLEDALIŠČA 

MATOVIĆ 

JANUAR 2021 
JAZZ V ŽIVO 
TOMAŽIČ 

2.KDULTURNI 
DAN 

4. 5. 2021 
TARTINI IN 

DVOJEZIČNOST 
STEINBACHER, 

ŽUMER 

6. 5. 2021 
PO POTI KULTURNE 

DEDIŠČINE-DOLENJSKA 
MATOVIĆ, KOZLOVIČ 

10. 5. 2021 
PO POTI KULTURNE 

DEDIŠČINE-GORENJSKA 
MATOVIĆ, KOZLOVIČ 

6. 5. 2021 
DA NE BI POZABILI 

MORATO 

3.KULTURNI DAN 18. 6. 2021 
TO SMO MI 

MEHORA LAVRIČ 

15. 6. 2021 
VALETA 

NADJA JANKO, ŽUMER 

1. ŠPORTNI DAN 10. 6. 2021 
PLAVANJE IN VODNE AKTIVNOSTI 

ŽUGELJ, MEHORA LAVRIČ 

2. ŠPORTNI DAN 17. 9. 2020 
KROS IN IGRE Z ŽOGO 
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RAZŠIRJENI PROGRAM 

 
Zimska šola v naravi 

Udeleženci 

Razred 5. a 

Učencev 23 

 

0d 25. 1. do 29. 1. 2021;  Ravne na Koroškem 
 
 
 

Načrtovane vsebine dela:  

 osnove alpskega smučanje in igre na snegu, 

 uporaba smučarskih naprav, 

 varnost na smučišču, pravila vedenja na smučišču, varnost na izletih, pohodih,  

 skrb za opremo, osebne stvari,  

 spoznavanje kraja in njegove okolice, 

 obisk muzeja in knjižnice, 

 ogled filma in pogovor o filmu, 

 plavanje (v primeru slabega vremena oz. po dogovoru).  

 

 

 

 

 

ŽUGELJ, MEHORA LAVRIČ 

3. ŠPORTNI DAN  
   14. 9. 2020 
KOLESARSKI IZPIT 
   M. LAVRIČ                                                                            9. 3. 2021 
                                                                             ORIENTACIJSKI POHOD 

ŽUGELJ, MEHORA LAVRIČ 
 

 

4. ŠPORTNIDAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ŠPORTNI DAN 
 
 
 
 
 

6. 5. 2021 
ATLETSKI 

MNOGOBOJ 
ŽUGELJ, MEHORA 

LAVRIČ 
 
 
 
 

21. 4. 2020 
POHOD NA 

SLAVNIK 

7. 5. 2021 
ATLETSKI MNOGOBOJ 

ŽUGELJ, MEHORA 
LAVRIČ 

 
 
 
 
 

21. 4. 2020 
POHOD NA SLAVNIK 

4. 5. 2021 
ATLETSKI MNOGOBOJ 

ŽUGELJ, MEHORA 
LAVRIČ 

 
 
 
 
 

21. 4. 2020 
POHOD NA SLAVNIK 

10. 5. 2021 
ATLETSKI MNOGOBOJ 

ŽUGELJ, MEHORA LAVRIČ 
 
 
 
 
 
 

21. 4. 2020 
POHOD NA SLAVNIK 
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Plavalni tečaj; 3. a, 3. b 
 
KRAJ: BERNARDIN; ČAS: 21. – 25. 9. 2020 
 

  
 
Kolesarski izpit 

 

Razred 5. a,  

Učencev 23 

Čas in kraj po dogovoru 

Organizator šola 

Izvajalci 
Asta Vrkič, Mojka Mehora Lavrič, Policijska postaja 
Piran, Občina Piran, AMD Strunjan 

 

 

 
Kolesarski izpit 

 
 
 
Udeleženci (lani niso uspeli opraviti) 

Razred 6. a, 6. b 

Učencev 27 

Čas in kraj po dogovoru 

Organizator šola 

Izvajalci 
Asta Vrkič, Mojka Mehora Lavrič, Policijska postaja 
Piran, Občina Piran, AMD Strunjan 

 

 

7. ŠOLSKI RAZVOJNI CENTRI  

 
NAZIV KOORDINATOR / MENTOR 

ZDRAVA ŠOLA Senja Rojc Križman 

ŠOLSKA KNJIŽNICA – informacijsko središče Snežana Gustinčič 

UNESCO Vika Kuštrin P., Katarina Petrič 

RAČUNALNIŠKI SEKTOR                  Bogdanov 
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7.1 ZDRAVA ŠOLA  

 

                                                              
 

 
 
 
 
Vodja Zdrave šole (v nadaljevanju ZŠ): Senja Rojc Križman 
 
Šolski projektni tim ZŠ: Zlata Milič (vodstvo), Vesna Prunk (ŠSS), Barbara Mrovlje Sotošek, Mojka Mehora 
Lavrič, Bojana Morato, Izabel Jurman, Ingrid Ješelnik, Svetlana Bogatinov, Tanja Sambolec, dr. dent. med. 

Vesna Dobravc (šolska zobozdravnica), Sandra Loboda (predstavnica Okolja Piran), Tadeja Bizjak, Katja 
Štajner in Žanet Verč (šolski zdravstveni tim), kuharica Milena Zudič in tim učencev. 
 
Rdeča nit: Čas za zdravje je čas za nas. 
 
Cilji:  

 Seznanjanje učencev, učiteljev in staršev z aktualnimi usmeritvami, ukrepi in priporočili NIJZ 
glede COVID-19 situacije (ukrepi, higienski napotki, distanca...). 

 Aktivno podpiranje in promocija zdravja na šoli iz vseh vidikov vsakdanjega življenja za vse 
generacije. 

 Spodbujanje učencev in učiteljev k zdravemu prehranjevanju.  
 Spodbujanje gibanja med rekreativni odmori, med poukom in po pouku. 
 Aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev, predvsem pri krepitvi duševnega 

zdravja. Ozaveščanje o vzpostavljanju ravnotežja v nas samih, pri povezovanju ter sodelovanju z 
drugimi, spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosev. 

 Ozaveščanje o zavedanju ohranjanja okolja-narave, v kateri živimo. 
 

 
Pri vključevanju vsebin zdravja v šolo bomo sledili modelnim uram in e-gradivom prosto dostopnih na 
naslovih: www.nijz.si, www.zdravjevsoli.si, www.tosemjaz.net. 
 
VODILNE AKTIVNOSTI ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 Evropski teden mobilnosti v septembru (strokovni delavci šole). 
 Aktivni 5 - minutni odmori (vodstvo šole, Mojka Mehora Lavrič, Dunja Žugelj, učitelji na šoli). 
 Programirane vsebine zdravstvene vzgoje šol. leto 2020/2021 (Izvajalci iz ZD Piran – šolski 

zdravstveni tim, ŠSS, strokovni delavci šole). 
 Pogovorne ure za učitelje, starše in učence (Izvajalka iz ZD Piran Katja Štajner, ŠSS). 
 Ločeno zbiranje odpadkov, plastičnih zamaškov, praznih kartuš (Senja Rojc Križman). 
 V sodelovanju z Okoljem Piran bomo vztrajali pri ločevanju odpadkov ter skrbi za čisto in zdravo 

okolje. Svoje znanje bomo prenesli v domače okolje in domači kraj. (vodstvo šole, predstavnica 
Okolja Piran Sandra Loboda, Senja Rojc Križman). 

 Sodelovanje s starši (vodstvo šole in učitelji na šoli). 
 

http://www.nijz.si/
http://www.zdravjevsoli.si/
http://www.tosemjaz.net/
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 Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki poglabljajo in presegajo formalne oblike sodelovanja s starši. 

Aktivno jih bomo vključevali v dejavnosti šolske dejavnosti. 
 Promocija zdravja na delovnem mestu v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja. 

 
CELOLETNE DEJAVNOSTI ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 

 Mediacija: izvajalka ŠSS  - Vesna Prunk, izvajanje po potrebi.    
 Ciljna skupina: zainteresirani učenci. 
 Šolska shema: Sadje in zelenjava naj postaneta zdrav prigrizek. Izvajalec: Šolska kuhinja po razpisu 

MMŠ; koordinatorici: Lorena Lovrečič, Katarina Petrič.   
 Ciljna skupina: učenci. 
 Aktivni odmor: Med 20-minutnim rekreativnim odmorom je učencem omogočeno več raznolikih 

aktivnosti; izvajalci: učitelji.       
 Ciljna skupina: učenci.  
 Gibanje med poukom: Gibanje, kot osnovna človekova lastnost, ki daje izjemne možnosti  pri 

razvoju, kjerkoli in kadarkoli; izvajalci: vsi učitelji (po potrebi).  
 Ciljna skupina: učenci. 
 Solidarnostne akcije: zbiranje plastičnih zamaškov; izvajalka: Senja Rojc Križman. 
 Ciljna skupina: učenci, starši in delavci šole. 
 Tim za kakovost šole: delovna skupina, ki skrbi za druženje učiteljev in razvijanje dobrih 

medsebojnih odnosov (športne aktivnosti) oz. druženja ob različnih priložnostih (novoletna zabava, 
delavnice za novoletni sejem, piknik ob zaključku šol. leta) izvajalci: učitelji. 

 
 
PRILOŽNOSTNE DEJAVNOSTI ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 
- Predavanja in delavnice za starše: izvajanje načrtnega izobraževanja staršev za dvig znanja; izvajalci: 

zunanji sodelavci. 
     Ciljna skupina: starši učencev šole. 
- Predavanja in delavnice za učence: ponuditi poglobljeno strokovno znanje z določenih aktualnih 

področij, zlasti o pasteh interneta in internetnih igrah, ki spodbujajo samopoškodbeno vedenje; 
izvajalec: ZD Piran, ŠSS. 

     Ciljna skupina: učenci. 
- Zobozdravniški pregledi: spodbujati redno in sistematično nego zob; izvajalec: šolska zobozdravstvena 

služba. 
     Ciljna skupina: učenci. 
- Tekmovanje Zdravi zobje: spodbujati redno in pravilno nego zob; izvajalec: Žanet Verč. 
     Ciljna skupina: učenci od 2. – 5. razreda. Prvi razred: preventiva skozi pravljice. 
- Naravoslovni dan Dan za zdravje: dan dejavnosti; izvajalci: ZD Piran. 

Ciljna skupina: učenci od 1. – 5. razreda. 
- Šolska shema sadja: pester izbor sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava naj postaneta zdrav prigrizek; 

izvajalec: Šolska kuhinja po razpisu MMŠ; koordinatorica: Katarina Petrič.  
Ciljna skupina: vsi učenci. 

- Zeleni ponedeljek: Enkrat mesečno bodo na šolskem jedilniku brezmesne jedi, sestavljene pretežno iz 
živil rastlinskega izvora. Ciljna skupina: učenci.  

- Evropski teden športa: spodbuditi k telesni dejavnosti in športu, ne le v tednu športa, temveč vse leto. 
Ciljna skupina: učitelji, učenci, starši. 

- Interesna dejavnost Rdeči križ: izvajalka Vika Kuštrin.  
Ciljna skupina: zainteresirani učenci od 2. – 9. razreda. 

- Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni: izvajalka Izabel Jurman.  
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Ciljna skupina: učenci od 6. – 9. razreda. 

- Projekt Pedagoška akcija za leto 2020 zveze delovnih invalidov Slovenije; ozaveščanje mladih na položaj 
invalidov v slovenski družbi; izvajalci: učitelji. 

     Ciljna skupina: učenci od 1. – 5. razreda. 
 
- Akcija Pokloni Zvezek – Slovenska karitas: zbiranje zvezkov.  

Ciljna skupina: vsi učenci, starši in delavci šole. 
- To smo mi: skrb za dobro povezanost šole z domom, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje; 

izvajalci: učitelji, učenci. 
     Ciljna skupina: učitelji, učenci, starši. 
- Ekološki dnevi: obeležitev dneva Zemlje, svetovnega dneva voda in svetovnega dneva varstva okolja. 

Ustvarjalne delavnice, urejanje šolske okolice; izvajalci: učitelji, učenci. 
Ciljna skupina: učitelji, učenci. 

- Šolski ekovrt: pridobili smo znak Šolski ekovrt in se trudimo še naprej upoštevati temeljna načela 
šolskega ekovrtnarjenja.  
Ciljna skupina: vsi učitelji, učenci. 

- Projekt 8 krogov odličnosti in elementi FIT pedagogike: koordinatorica Svetlana Bogatinov. Vsebine 
delavnic bodo obravnavane na razrednih urah in znotraj pouka; izvajalci: učitelji, učenci. Ciljna skupina: 
učenci. 

- Pošta prijateljstva: v prednovoletnem času pošiljanje pošte.  
Ciljna skupina: vsi učitelji, učenci. 

- Skriti prijatelj: spodbujati pomen prijateljstva in krepitev vezi znotraj posameznega oddelka. Ciljna 
skupina: učitelji, učenci. 

- Varno s soncem: preventivni program, s katerim opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim 
delovanjem sončnih žarkov.  
Ciljna skupina: učitelji, učenci. 

- V sklopu programa SIMS - Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja: izvajanje aktivnosti za razvijanje 
prožnosti; izvajalci: učitelji.  
Ciljna skupina: učenci od 1. – do 9. razreda. 

- V sklopu programa Šola sobivanja – Društvo za trajnostni razvoj: izvajanje splošno koristnih projektov in 
izobraževanja na področju trajnostnega razvoja se bomo udeležili naslednjih projektov:  

- Živim zdravo; izvajalci: učitelji. Ciljna skupina: učenci od 1. – do 5. razreda. 
- Spodbujamo prijateljstvo – Gradimo družbo prihodnosti; izvajalci: učitelji.  

            Ciljna skupina: učenci od 6. – do 9. razreda. 
- Varno v vrtec in šolo; izvajalci: učitelji 1. razredov. Ciljna skupina: učenci 1. razreda. 

 
 

OBELEŽITEV DRŽAVNIH PRAZNIKOV IN POMEMBNIH DNI POVEZANIH Z ZDRAVJEM 
  
- V organizaciji SUŠa (mentorici Bojana Morato in Asta Vrkič) se izvajajo proslave ob državnih praznikih. 

Za obeleževanje pomembnih dni povezanih z zdravjem skrbi vodja Zdrave šole; izvajalci: vsi oddelki šole 
z razredniki. 

     Ciljna skupina: učenci in delavci šole. 
- Spodbujanje varnosti v zvezi: s petardami, prometom, skoki v morje, varnostjo na  soncu; izvajalci: 

Policija, NIJZ enota Koper (Nevenka Ražman). 
     Ciljna skupina: učenci šole. 
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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU za leto 2020/2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse aktivnosti so za zaposlene neobvezujoče in se jih zaposleni udeležujejo po lastnih interesih in 

potrebah.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prednostne naloge Aktivnosti Časovni okvir 

 
- izboljšanje in 

ohranjanja 
duševnega 
zdravja z 
namenom 
zmanjšanja 
stresa, 

 

 
- Svetovalne urice: pogovori s strokovnim 

timom ZD Lucija (zdravstveno vzgojni 
nasveti, individualni razgovor, 
prehranski nasveti, nasveti o gibanju, 
zdravem življenjskem slogu,… z 
diplomirano medicinsko sestro, 
dietetikom in kineziologom. 

 
- delavnici STRES IN IZGORELOST in 

TEHNIKE SPROŠČANJA (izvajalec ZD 
Lucija) 

 
- Terapija zvočna kopel z gongom:  

Zvočno meditacijo, ki prinaša globoko 
sprostitev uma in telesa bo vodila 
učiteljica Milva Kocjančič. 

 

 
- po dogovoru v ZD 
Lucija 
 
 
 
 
 
 
 
- 24. 8. 2020  
 
 
 
- po dogovoru 
 

- skrb za psihofizično 
kondicijo 
zaposlenih 

- pohod na Kokoško  
 
 

- marec 
 

- skrbeti za 
zdravstveno 
preventivo 

-  delavnica iz Korona kataloga (izvajalec 
ZD Lucija) 

 

- 24. 9. 2020  

- skrb za pozitivno 
klimo na delovnem 
mestu 

- Različna oblike druženja v kolektivu: 
 Peka piškotov za novoletni sejem 
 Novoletna večerja 
 Literarni večer 
 Zaključno kosilo/piknik  
 Ogled kulturnega dogodka v 

svetovanju s SVIZ-om  
 Team building program 

 
- decembra 
 
- decembra 
- po dogovoru 
- junij 
- po dogovoru 
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7.2 ŠOLSKA KNJIŽNICA  

1. KNJIŽNICA 

Šolska knjižnična dejavnost sledi nacionalnim smernicam za razvoj šolskih knjižnic ter ciljem vzgojnega in 

delovnega načrta šole. Njen ključni cilj je, da pomaga razreševati informacijske probleme pouka.  

Knjižnica sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela šole s poudarkom na svojih 

specifičnih ciljih: 

 dograjevati knjižnično zbirko po strokovnih standardih za šolske knjižnice, 

 izobraževati uporabnike za učinkovito uporabo knjižničnih informacijskih virov, 

 sooblikovati kulturno in ustvarjalno vzdušje v knjižnici in na šoli, 

 povezovati se z drugimi dejavnostmi na šoli, 

 vključevati se v izobraževalne in kulturne dejavnosti v kraju in širše. 

S ciljem, da postane knjižnica informacijsko središče šole, smo si v šolskem letu 2020/2021 zadali naloge, 

ki naj bi knjižnico razvijale v vseh vidikih njenega poslanstva. 

1.1 Vodenje in organizacija knjižnične dejavnosti 

Glede na število oddelkov bo knjižnica v šolskem letu 2020/2021 delovala v skladu s  šolskim koledarjem v 

matični šoli in v podružnici Portorož. 

1.2 Bibliotekarsko delo 

V tem letu si bomo prizadevali za boljšo dostopnost ter večjo izrabo sistema COBISS tudi na podružnični 

šoli v Portorožu, kjer bo izposojo vodila Lorena Lovrečič.  

V skladu s potrebami pouka in drugih šolskih dejavnosti ter v soglasju z vodstvom zavoda bomo poskrbeli 

za aktualiziranje knjižnične zbirke (ustrezen prirast in ažurno izločanje gradiva). Še posebej se bomo 

zavzemali za pridobivanje sodobnih e-gradiv. 

Večji poudarek bo tudi na: 

 posodobitvi knjižne opreme (nalepke z inventarno številko in postavitvijo),  

 zaščiti črtnih kod v strokovni zbirki, 

 računalniškemu evidentiranju periodike, 

 ažuriranju in nadgrajevanju spletne strani knjižnice. 

1.3 Bibliopedagoško delo 

V knjižnici bodo potekale različne individualne in skupinske oblike bibliopedagoškega dela: 

 bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami, 

 obveščanje članic SAK in učiteljskemu zboru o knjižničnih novostih na šoli, 

 medpredmetno povezovanje s posameznimi predmeti, 
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 svetovanje mentorjem in nakup literature in gradiva za izpeljavo Bralne značke, 

 svetovanje učiteljem pri izbiri literature za izpeljavo Domačega branja, 

 organizacija in izvedba projekta Rastem s knjigo, 

 nabava knjižnih nagrad za zaslužne učence, 

 vodenje učbeniškega sklada, 

 organizacija in izvedba nagradnega izleta za Zlate bralce. 

 

1.3.1 Referenčno delo 

Učenci bodo v knjižnici dobili individualno pomoč pri iskanju informacij, zbiranju, izbiranju ter uporabi 

virov. Navajali jih bomo na uporabo vzajemnega kataloga COBISS+. Uporabnike bomo seznanjali z 

novostmi na knjižnem trgu in kulturnimi dogodki, povezanimi s knjigo.  

1.3.2 Knjižnična informacijska znanja 

S ciljem, da bi vsak učenec ob koncu osnovne šole znal uporabljati knjižnično informacijske vire za 

samostojno reševanje informacijskih problemov ter postal samostojen uporabnik knjižnice (temelj 

informacijske pismenosti), bomo izvajali program knjižničnih informacijskih znanj (KIZ). KIZ bo organiziran 

v medpredmetnih povezavah po letnih pripravah, posameznih razredih in predmetnih aktivih. 

Zainteresirani učitelji bodo s knjižničarko sodelovali tako pri pripravah kot pri realizaciji. V portoroški enoti 

bomo zaradi prostorske utesnjenosti knjižnice KIZ izvajali tudi v razredih. 

1.3.3 Druge pedagoške dejavnosti 

Knjižnica bo z razrednimi in predmetnimi aktivi sodelovala tudi pri drugih oblikah razvijanja bralne kulture 

in informacijske pismenosti. 

Skupaj bomo: 

 sodelovali pri projektu Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu 

sedmošolcu (Javna agencija za knjigo RS, Mestna knjižnica Piran), 

 nudili učencem različne oblike dejavnosti, ki spodbujajo željo po branju in vodijo k višjim nivojem 

informacijske pismenosti,  

 vodili učbeniški sklad. 

 

7.3  UNESCO SREDIŠČE PIRAN 

V okviru središča bomo še naprej utrjevali in razvijali vezi med vsemi vključenimi institucijami. Tekom leta 
bomo organizirali vsaj srečanja šolskih koordinatorjev središča. Prav tako se bomo šolski koordinatorji in 
vodja središča udeležili razpisanega izobraževanja, srečanj in sestankov na nacionalni ravni. Sodelovali 
bomo v skupnih UNESCO akcijah in projektih ter drugih aktivnostih in obeleževali pomembne 
mednarodne dneve. 
 
 



LETNI DELOVNI NAČRT 2020 / 2021 OŠ Cirila Kosmača Piran 

Stran 114 

 
 
Skozi vsakodnevne aktivnosti bomo uravnoteženo delovali na vseh štirih izobraževalnih stebrih in bomo 
aktivni na študijskih temah ASP mreže: svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju,  
 
izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice ter medkulturno učenje. Vodilo našega 
skupnega delovanja in razvoja so še naprej cilji Agende 2030, strategije vzgoje za trajnostni razvoj, ki je 
bila na vrhu OZN za trajnostni razvoj sprejeta kot glavna tema in vizija za obdobje do leta 2030. Agenda na 
uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko.  Gre za 
pomemben dogovor mednarodne skupnosti, in sicer v smeri odprave revščine, zmanjševanja neenakosti, 
zagotovitve napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije.  
 
Razvijali se bomo v smeri pozitivnih vrednot, vezanih na razumevanje ter spoštovanje razlik in podobnosti, 
bodisi med generacijami, kulturami ali posamezniki. Zavzemali se bomo za kakovosten medgeneracijski in 
medkulturni dialog. Zavedamo se namreč, da skozi vzgojno izobraževalne vsebine in dejanja vplivamo na 
razvoj posameznikove osebnosti in medsebojne odnose, na motivacijo za učenje in raziskovanje, na rast 
posameznika in družbe, na kritično mišljenje in izgradnjo skupnega sistema vrednot.  
 
Prioritete UNESCO ASP mreže bomo vpletli tudi v interakcijo z društvi, institucijami in posamezniki iz 
lokalne skupnosti ter nacionalnega in mednarodnega prostora.  
 
 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

Mednarodne dejavnosti bodo potekale skozi različne projekte in druge dejavnosti, mnoge od njih 
integrirane v reden učni proces. 

Glavnina aktivnosti bo potekala v okviru: 
-  ID Mednarodno sodelovanje; 
- UNESCO aktivnosti na šoli, v povezavi z UNESCO središčem za Primorsko in nacionalno UNESCO ASP 
mrežo; 
- UNESCO, eTwinnig in ERASMUS+ projektov. 
 
Nadaljevali in nadgradili bomo že obstoječa partnerstva s šolami in posamezniki iz tujine ter vzpostavili 
nova.  
Skozi raznolike aktivnosti bomo uresničevali cilje s področja vzgoje za trajnostni razvoj in globalno 
državljanstvo ter stremeli k uresničevanju cilja internacionalizacije šole.  
Tako učitelji kot učenci si bomo skozi delovanje v mednarodnem prostoru izboljšali kompetence na 
področju komunikacije, projektnega in sodelovalnega učenja, uporabe IKT, kritičnega mišljenja, aktivnega 
udejstvovanja, medkulturnega dialoga, tujih jezikov, organizacije projektov, nalog in mobilnosti.  
Kot šola z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami vedno z veseljem sprejmemo učitelje iz tujine in z njimi 
delimo primere dobrih praks, izkušnje, ideje in znanja. 
  
Zavedamo se, da je izrednega pomena stalen osebnostni in profesionalni razvoj učiteljev, saj le na ta način 
lahko suvereno in kvalitetno vstopamo v učeči se življenjski prostor in prispevamo k ustvarjanju  
 
motivacijskih učnih situacij, ki vodijo v neprekinjeno interakcijo vseh deležnikov. Zato ekipa visoko 
motiviranih učiteljic nadaljuje z delovanjem v okviru ERASMUS+ projektov, kjer si prizadevamo za 
kontinuirano izobraževanje in izpopolnjevanje vseh, ki delujemo v smeri zdravega in kakovostnega 
napredka za vse. 
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Povezovali se bomo tudi v ožji in širši lokalni prostor, kjer bomo z ostalimi deležniki izvajali posamezne 
akcije ali projekte, izmenjavali mnenja in izkušnje ter načrtovali delo za prihodnost. 
 

7. 4. RAČUNALNIŠKI SEKTOR 

Posodobitve in aktivnosti v šolskem letu 2020/21 
Dejavnosti so planirane v namen sledenja najnovejšim trendom iz področij računalniške varnosti in pametne 
izrabe opreme v lasti. Dodatno bomo letos posebno pozornost namenili izobraževanju učencev in učiteljev v 
smeri specifičnih programskih rešitev za različne scenarije morebitnega ponovnega šolanja na daljavo. 
Posodabljanje programske in strojne opreme po zmožnostih. Sodelovanje z učitelji, strokovnimi sodelavci in 
ostalimi skupinami pri interaktivnih dejavnostih.  
 
Predvidene nabave in posodobitve v letu 2020/21 
Načrtovane naloge, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti:  

 nadgradnja (zamenjava) strežnika, 

 zamenjava najbolj dotrajanih projektorjev (vsaj 3) s slabo svetilnostjo, 

 zamenjava preostalih zastarelih prenosnikov in menjava preostalih mehanskih diskov z SSD, 

 redne posodobitve in zamenjave IKT opreme na šoli (tudi preko razpisa Arnesa). 

 
Računalnikar v šolskem letu 2020/21 poskrbi predvsem za naslednje naloge:  

 Izobraževanje, strokovno pomoč, načrtovanje nabave in uporabe digitalne tehnologije, organizacijo in 

koordinacijo ter vrednotenje informacijskih dejavnosti na šoli, sprotno vzdrževanje digitalne tehnologije, 

administriranje šolskega računalniškega omrežja, zbiranje in obdelovanje digitalno zapisanih podatkov. 

Vzdrževanje in posodabljanje šolske spletne strani.  

 Skozi leto zagotavlja pogoje za kakovostno izpeljavo izobraževalnega procesa z uporabo IKT.  

 Nudi podporo učiteljem pri uporabi e-administracije (eAsistent, eHramba in EDČ). 

 Izobražuje in spodbuja učitelje k uporabi nove programske opreme. 

 Vodi, pomaga in usmerja pri učitelje pri izobraževanju učencev za uporabo nove programske opreme. 

Posebej bo tendenca na spoznavanju programske opreme, ki bo v pomoč pri učenju na daljavo. 

 
Delo IKT sektorja zajema tudi naslednje dejavnosti:  
 
Delo z učenci  
Načrt računalniškega opismenjevanja po triadah: 

 Vključevanje učencev I. II. in III. triade, pod vodstvom razrednika oz. učitelja v možnosti, ki jih tehnologija 

ponuja in spoznavanje le-te. Načrtovana je vključitev več organiziranih učnih ur znotraj učnega načrta 

posameznega oddelka, pri kateri se razrednik in ROID pojavljata v vlogi motivatorja k uporabi in 

spoznavanju računalniškega okolja.  

 Vodi in spremlja se računalniško opismenjevanje po vertikali, katero vključuje učence vseh razredov.  

 
Sodelovanje z drugimi skupinami 

 Sodelovanje s sodelavci iz projektov eTwinning, Ekovrt, Anglia Network Europe, … 

 Sodelovanje pri načrtovanih letnih projektih UNESCO središča.  

 Računalniška podpora izvajalcu priprav na izpit za kolo za razredno stopnjo.  

 
Pomoč učiteljem, ostalim delavcem in sodelavcem šole 
Cilj je čim večje motiviranje omenjenih posameznikov k uporabi IKT tehnologij, ki so na šoli dostopne: 
brezžičnega omrežja Eduroam, nadgradnja njihovih znanj iz področij MS Office (O365 in verzija 2019), MS 
Teams (v kombinaciji z OneNote in Class Notebook), modula Komunikacije v eA, videokonferenčnih orodij  
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(Zoom, Jitsi Meet, Arnes Vid), orodja za pošiljanje velikih datotek (Arnes Filesender), uporaba orodij za 
pripravljanje e-testov (Google Forms in MS Forms), orodja za krčenje paketov (WinRAR, 7ZIP), nalaganja 
videov na spletne portale (Arnes Video Portal), obdelave slikovnega materiala (Photofiltre), uporabe DSLR  
 
digitalnega fotoaparata in posredno vzpodbujanje k dokumentiranju šolskih dogodkov. Vzpodbujanje 
sodelavcev k udeležbi na seminarjih, pomoč pri prijavi na usposabljanja in podpora pri 

8. INTERESNE DEJAVNOSTI  

Interesne dejavnosti, ki jih vodijo naši učitelji 

INTERESNA DEJAVNOST Mentor/ica Razredi Udeleženci Dan/ura Prostor 

RDEČI KRIŽ Vika Kuštrin 2. – 9. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

ŠOLSKI VRT Barbara Sotošek 
Mrovlje, 
Aleksandra 
Lozinšek 

1. – 4. r. Zainteresirani, 
podružnica 
Portorož 

po dogovoru po dogovoru 

LIKOVNI KROŽEK Nadja Janko 6. – 9. r. zainteresirani po dogovoru likovna učilnica 

MEDNARODNO 
SODELOVANJE 

Vika Kuštrin 4. – 9. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

OLJKA, ALI TE POZNAM Karmen Mozetič 5. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

MODELARSKI KROŽEK Valter Janko 6. – 9. r. zainteresirani po dogovoru učilnica TIT 

TEHNIČNA KROŽEK Valter Janko 6. – 9. r. zainteresirani po dogovoru učilnica TIT 

DRAMSKI KROŽEK Milva Kocjančič 1. – 9. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

      

IGRIVA ITALIJANŠČINA Nina Šegš 
 

1. – 4. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

NARAVOSLOVCI Izabel Jurman 6. – 9. r. zainteresirani po dogovoru učilnica KEM 

IGRIVA SLOVENŠČINA Vika Kuštrin 
Pocrnić 

1. – 9. r. zainteresirani po dogovoru učilnica 
slovenščine 

BRALNO DEBATNI 
KROŽEK 

Zorica Matović 7. – 9. r. zainteresirani po dogovoru učilnica 
slovenščine 

VARNO V PROMETU, 
ETEC 

Mojca Švonja  zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

VESELJE Z ZNANOSTJO 
FOTO KROŽEK                               

Martin Bobič 7. – 9. r. 
7. – 9. r. 

zainteresirani po dogovoru učilnica fizike 

BRALNI IZZIV Lorena Lovrečič 1. – 9. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

MALE SIVE CELICE Nataša Kozlovič 6. – 7. r. zainteresirani po dogovoru Po dogovoru 

NARAVA IN POSKUSI Vika Kuštrin 
Pocrnić 

2. – 5. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 
 
 

NOVINARJI Zorica Matović 6. – 9. r. zainteresirani po dogovoru po dogovoru 

Z LUTKO V ROKI Ingrid Ješelnik 1. – 4. r. zainteresirani po dogovoru Podružnica 
Portorož 

RETORIKA                             Tanja Sambolec          7. – 9. r.           zainteresirani     po dogovoru          učilnica 6. a 
 
 
Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci 

      

NOGOMET Nogometni klub 
Portorož-Piran 

1.– 2. r. zainteresirani po razporedu 
kluba 

na šoli 
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KOŠARKA KK Portorož 
Murovec 
Gorazd 

1.– 4. r. zainteresirani  na šoli 
na podružnici 

ODBOJKA  ML. (Ž) Lusi Breul 1.– 4. r. zainteresirani  na šoli 

ROKOMET 
 
 

RK 1. – 4. r. zainteresirani  na šoli 
na podružnici 
 

 
 
Občinski klubi 

JADRANJE Jadralni klub Pirat 7.– 9. r. šport za zdravje po dogovoru  
morje 
 

BALET Lidija Pogačar 1.– 9. r. zainteresirani po razporedu kluba na šoli 

PLESNA ŠOLA 
ART 

Dana Petretič 
Siniša Bukinac 

1.– 9. r. zainteresirani po razporedu kluba telovadnica 
Portorož 

FLIP trenerji kluba 1.– 9. r. zainteresirani po razporedu kluba na šoli 

IMPRESS Eva Tancar 1. – 9. r. zainteresirani po razporedu kluba na šoli 

 

9.  ŠOLSKA TEKMOVANJA  

Vrsta tekmovanj Mentor/ica, 
koordinator/ica 

Razredi Udeleženci Datum 
tekmovanja 

Tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje 
 
 
 
 
 
Mehurčki(1. triada) 

Zorica Matović 
 6. - 9. r. in razredniki 
od 1. do 5. r. 
 
 
 
 
Katarina Petrič 

1. – 9. razreda 
 
 
 
 
 
 
1. – 3. r. 

zainteresirani učenci 
 
 
 
 
 
 
zainteresirani učenci 

17. 11. 2020; 
šolsko;  
14. 1. 2021; 
regijsko; 
13. 3. 2021; 
državno 
1. VIO – 8. 4. 
2020;  šolsko 

Naravoslovje 
KRESNIČKA 

Asta Vrkič 1. – 7. r. zainteresirani učenci 3. 2. 2021; šolsko 

Tekmovanje iz MAT- 
Vegova priznanja 
 
 
 
 
 

Lucija Uršič  in 
učiteljice razredne 
stopnje 
 
 
 
 

1. – 9. razreda zainteresirani učenci 18. 3. 2021; 
šolsko;  
17. 4. 2021; 
državno 

Tekmovanje iz ZGO Bojana Morato 8. – 9. razreda zainteresirani učenci 8. 12. 2020; 
šolsko;  
 
2. 2. 2021; 
regijsko; 
20. 3. 2021; 
državno 

Tekmovanje iz TJA 
 
 

Nataša Kozlovič 
 

8. – 9. razreda 
 

zainteresirani učenci 
 

19. 10. 2020; 
šolsko 
tekmovanje za 8. 



LETNI DELOVNI NAČRT 2020 / 2021 OŠ Cirila Kosmača Piran 

Stran 118 

 
 
 
 
 

razred;  
23. 11. 2020; 
državno za 8. r. 
12. 11. 2020; 9. r. 
šolsko ;  
20. 1. 2021; 
regijsko;  
16. 3. 2021; 
državno 

Tekmovanje iz FIZ – 
Stefanova priznanja 

Martin Bobič/Lucija 
Uršič 

8. – 9. razreda zainteresirani učenci 3. 2. 2021; šolsko;  
26. 3. 2021; 
regijsko; 
8. 5. 2021; 
državno 
 

Tekmovanje iz GEO Andreja Fabbro 6. – 9. razreda zainteresirani učenci 24. 11. 2020; 
šolsko;  
26. 1. 2021; 
regijsko;  
16. 4. 2021; 
državno 

Tekmovanje iz KEM – 
Preglovo priznanje 

Izabel Jurman 8. – 9. razreda zainteresirani učenci 18. 1. 2021; 
šolsko;  
27. 3. 2021; 
državno 

Tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni 

Izabel Jurman 6. – 9. razreda zainteresirani učenci 16. 10. 2020; 
šolsko 
21. 11. 2020; 
državno 

 
BOBER, računal. tek. 

 
Aleksandra Lozinšek 
Dejan Bogdanov 

 
1. – 5. razreda 
6. – 9. razreda 

 
zainteresirani učenci 

 
16. 11. 2020; 
šolsko 
16. 1. 2021; 
 državno 
 

Italijanščina Anica Žumer 9. razred zainteresirani učenci marec 

Razvdrilna 
matematika 

Lucija Uršič 4. – 9. razred zainteresirani učenci 2. 12. 2020; 
šolsko 
30. 1. 2021; 
državno 

CICI- 
VESELA ŠOLA 

Lorena Lovrečič 1. – 4. razreda 
 

vsi učenci 10. 3. 2021; 
šolsko 

Zlata kuhalnica Izabel Jurman  zainteresirani učenci 22. 9. 2020; 
šolsko 
10. 12. 2020: 
državno 

Tekmovanje plavanje Mojca Švonja 4. – 9. razreda zainteresirani  učenci po razpisu 

Atletika 
Veslanje 

Učitelji ŠPO 4. – 9. razreda 
6. – 9. razreda 

zainteresirani učenci po razpisu 

Tekmovanje rokomet Žugelj 5. – 9. razreda zainteresirani učenci po razpisu 
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Tekmovanja - 
nogomet 

NK Piran-Portorož 
Žugelj 

5. – 9. razreda zainteresirani  učenci po razpisu 

Tekmovanja - 
košarka 

KK-Portorož 
Žugelj 

5. – 9. razreda zainteresirani  učenci po razpisu 

Tekmovanja - 
odbojka 

Žugelj 6. – 9. razreda zainteresirani  učenci po razpisu 

Tekmovanja - 
nogomet 

NK Piran-Portorož 
Žugelj 

5. – 9. razreda zainteresirani  učenci po razpisu 

Tekmovanja - 
košarka 

KK-Portorož 
Žugelj 

5. – 9. razreda zainteresirani  učenci po razpisu 

Tekmovanja - 
odbojka 

Žugelj 6. – 9. razreda zainteresirani  učenci po razpisu 

10. UČBENIŠKI SKLAD  

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v 

Katalogu potrjenih učbenikov. Na šoli je oblikovan učbeniški sklad, kjer izposoja učbenikov poteka na 

osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. 43/2002, 63/2007, 37/2010, 41/2013, 34/2015, 

27/2017, 12/2020). Ob koncu šolskega leta šola obvesti učence, katera učna gradiva bodo uporabljali v 

prihodnjem šolskem letu. Vsak učenec v juniju prejme v šoli naročilnico za izposojo učbeniškega 

kompleta, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Učenke in učenci si lahko izposodijo le komplet, ne 

posameznih učbenikov. Izposoja učbenikov je za učence brezplačna, sredstva za nakup učbenikov poravna 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učbenike učenci prejmejo najkasneje v prvih dneh pouka, 

ob koncu šolskega leta pa jih morajo nepoškodovane vrniti, sicer jim šola zaračuna odškodnino. Vračanje 

in izposoja potekata po razporedu, ki ga pripravi skrbnica učbeniškega sklada. Učna gradiva za prvi, drugi 

in tretji razred so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka v prvem 

razredu osnovne šole. V učbeniškem kompletu od 4. do 9. razreda ni delovnih zvezkov, temveč le 

učbeniki. Delovne zvezke starši kupijo sami. 

Rokovnik 

 do 30. aprila strokovni aktivi učiteljev predlagajo ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih 

učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem 

šolskem letu, 

 do 15. maja ravnatelj potrdi izbor učbenikov, ki jih predlagajo strokovni aktivi,  

 do 1. junija ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih 

zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole,  

 do 10. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v 

prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli oziroma objavi 

na svoji spletni strani,  

 do 10. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje 

šolsko leto,  

 prvi teden pouka šola razdeli, izposodi učbenike. 
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11. ŠOLSKA PREHRANA  

Na osnovi določil 6. in 28. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI - L) in 
v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16, 61/17- ZUPŠ, 75/17 in 
77/18) je svet Osnovne šole Cirila Kosmača Piran na seji dne 15. 2. 2018  sprejel Pravila šolske prehrane. 

Pravila šolske prehrane so v celoti objavljena na spletni strani šole, v Letnem delovnem načrtu pa 
objavljamo le nekatere informacije, pomembne za starše oziroma učenčeve skrbnike.  

Organizacija šolske prehrane 

Šola organizira za vse učence vsaj en obrok hrane dnevno.  

Vrsta šolske prehrane 

Šola organizira: 
- obvezno malico za vse učence,  
- dodatno lahko zajtrk, kosilo in popoldansko malico, 
- dietne obroke v okviru dodatne ponudbe in 
- druge oblike prehrane (vegetarijansko, ipd.) v skladu s svojimi zmožnostmi. 

 

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih živi posamezni učenec (v 
nadaljevanju: starši), na podlagi: 

- dogovora in pisnega soglasja, 
- potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista, 
- na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke. 

Prijava  

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:  
- praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma  
- kadarkoli med šolskim letom.  

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki jo dobijo starši pri šol. pedagoginji. Prijavo hrani šola do 
konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.  

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca šolskega 
leta, za katero je bila oddana. 
S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:  

- spoštoval pravila šolske prehrane,  
- pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,  
- šoli plačal prevzete obroke, 
- šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke. 

Šola lahko sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti. 
 
 
Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom  

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok 
šolske prehrane.  
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Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo: 

- osebno v tajništvu šole, 
- preko spletnega portala, 
- po telefonu na številko: 05 673 11 54, 
- preko elektronske pošte na naslov os-ciril.kosmac@guest.arnes.si 

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi: 
- vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 8.30, 
- kosilo pa lahko za isti dan do 8.30. 

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane 
pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8.30. 
 
Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri: 

- športnih,  
- kulturnih in  
- drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.  

Plačevanje šolske prehrane  
Učenec oziroma starši ter drugi uporabnik so dolžni plačevati šoli šolsko prehrano v rokih, navedenih na 
položnicah oziroma obvestilih.  
Šolsko prehrano starši učenca plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 10. v mesecu. 
Ukrepi zaradi neplačevanja 
V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu lahko 
začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. 
Pred tem se: 

- staršem vroči obvestilo in opomin,  
- ugotovi plačilna sposobnost staršev in drugi razlog za neplačevanje. 

Za upravičence subvencionirane šolske prehrane se predhodno pridobi mnenje pristojnega centra za 
socialno delo. 
Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali šolske prehrane niti po treh 
opominih, sproži postopek plačila na sodišču. 
Cene obrokov v začetku šolskega leta:  

ZAJTRK 0,60 € (ceno potrdi Svet zavoda) 

KOSILO (1. – 3. razred) 3,20 € (ceno potrdi Svet zavoda) 

 (4. – 9. razred) 3,40 € (ceno potrdi Svet zavoda) 

MALICA 0,80 EUR (Ceno določi minister septembra) 

POPOLDANSKA MALICA 
0,60 € (ceno potrdi Svet zavoda) 

Nudimo jo učencem 1. razredov. Popoldanska malica bo kalorično 
šibkejša (kruh, jogurt, sadje …). 

Za šolska kosila delno prispevajo tudi Občina Piran, Karitas in Rdeči križ. 

 

ŠOLSKA PREHRANA - Smernice za šolsko leto 2020/2021  

 načrtovanje organizacije prehrane v zavodu,  

 priprava jedilnikov za malice učencev in zaposlenih v zavodu v sodelovanju s skupino za prehrano;  

 priprava jedilnikov za kosila učencev in zaposlenih v zavodu v sodelovanju s skupino za prehrano; 
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 skrb za spoštljiv in odgovoren odnos učencev do hrane, ki jo prejemajo v šolski jedilnici;  

 skrb za spoštljiv in odgovoren odnos učencev do osebja v kuhinji;  

 skrb za spremljanje dežurstva učiteljev v času malice v šolski jedilnici;  

 skrb za spremljanje dežurstva učiteljev v času kosila v šolski jedilnici; 

 sodelovanje s starši;  

 sodelovanje z zdravstveno službo;  

 sodelovanje s šolsko svetovalno službo;  

 spremljanje novosti na področju zdrave prehrane v šolah;  

 pobuda Zeleni ponedeljek - uvajanje brezmesnega jedilnika enkrat mesečno (vsak prvi ponedeljek 

v mesecu),  

 priprava in analiza vprašalnikov o vrednotenju šolske prehrane (evalvacija šolske prehrane 1x 

letno);  

 beleženje pomembnejših svetovnih dni, ki so v povezavi s prehrano;  

 vključevanje in izpeljava projektov, ki se navezujejo na zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja 

– Tradicionalni slovenski zajtrk (november 2020);  

 opravljanje drugih nalog določenih z letnim delovnim načrtom in po navodilih ravnateljice zavoda. 

 

ŠOLSKA SHEMA 

 

Na  šoli bomo Šolsko shemo izvajali celotno šolsko leto 2020/2021. Vsem učencem od 1. do 9. razreda 

bomo enkrat tedensko ponudili obrok sadja oz. zelenjave. Sadje oz. zelenjavo bomo ponudili ob četrtkih 

med rekreativnim odmorom. 

          Cilji: 

 ozavestiti učence glede pomena uživanja sadja, 

 povečati količino zaužitega sadja in zelenjave pri otrocih, 

 ponuditi čim več lokalno pridelanega sadje in zelenjave. 

 

Načrtovane aktivnosti : 

 izdelava plakatov, panojev, risb na temo sadja in zelenjave, 

 vključitev vsebin sadja in zelenjave v koncept medpredmetne povezave ( biologija, gospodinjstvo, 

likovni pouk, slovenski jezik, tuj jezik … ) in razredne ure, 

 šolski vrt, 

 priprava različnih jedi iz sadja in zelenjave (delavnice za učence in starše) 

 reševanje ankete vezane na Shemo šolskega sadja in zelenjave v mesecu oktobru in maju ( 4.a ,6.a, 

8.a ), 

 slovenski tradicionalni zajtrk. 
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12. PRIDOBITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA 
OZIROMA MLADEGA UMETNIKA  

Status učencev je urejen s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega 
športnika oziroma mladega umetnika. 

Na podlagi spremenjenih pogojev pri pridobitvi statusa športnika, ki izhajajo iz določb 32. In 33. člena 

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z vsebino okrožnice Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-2/2018/29, z dne 19. 10. 2018, smo dosedanjo določbo prvega in 

tretjega odstavka 2. člena pravil spremeniti tako, da se glasita: 

 

»Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je starejši od 12 let, je registriran pri 

nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez in je 

vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Izjemoma status učenca perspektivnega 

športnika lahko pridobi tudi učenec, ki je mlajši od 12 let in starejši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih 

športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski 

kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let, je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v 

uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez in je vpisan v evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov. 

 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki je starejši od 14 let, ki je dosegel vrhunski 

športni dosežek mednarodne vrednosti v absolutni starostni kategoriji, je registriran pri nacionalni 

panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez in je vpisan v 

evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik«. 

 

Status MLADEGA UMETNIKA si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, 
baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe. 

O DODELITVI STATUSA ODLOČI RAVNATELJ Z ODLOČBO V SKLADU Z DOLOČILI  

Zakona o splošnem upravnem postopku in pravili. Pred odločitvijo o dodelitvi statusa si mora ravnatelj 
pridobiti:  

- v prvem izobraževalnem obdobju mnenje razrednika, 

- v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju poleg mnenja razrednika tudi mnenje oddelčnega 
učiteljskega zbora. 

Pridobitev statusa pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopniki učenca.  
 
Starši lahko vložijo predlog kadarkoli med šolskim letom, če učenec izpolnjuje predpisane pogoje, sicer pa 
do 15. oktobra tekočega šolskega leta. 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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VII. PROGRAM DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA ŠOLSKO LETO 
2020/2021 

 

 Izhodišča za načrtovanje šolskega svetovalnega dela so: 
- Programske smernice svetovalne službe v osnovni šoli (Izhajajoč iz Programskih smernic so temeljne 
naloge svetovalne službe svetovanje, posvetovanje in koordinacija moči.) 
- Razvojna usmeritev šole. 
 
Temeljni cilj šolske svetovalne službe v osnovni šoli je prizadevanje za: 
- ohranjanje in izboljšanje duševnega in čustvenega zdravja otrok, pedagoških delavcev šole 

(preprečevanje in reševanje različnih življenjskih obremenitev, stresnih situacij in pritiskov pri učencih 
in učiteljih), 

- strokovno svetovanje in sodelovanje z učitelji na področju poučevanja, preverjanja in ocenjevanja 
znanja otrok, oblikovanja ustreznih medosebnih odnosov v oddelčnih skupnostih, reševanja težav 
vzgojne narave, pomoč pri pripravi individualiziranega programa, izvirnega delovnega projekta 
pomoči in individualiziranega vzgojnega načrta ter poročil o otroku, 

- vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v šoli. 
 
Svetovalno delo mora izhajati iz aktualnih potreb učencev, staršev, vodstva šole, učiteljev, zunanjih 
sodelavcev ter potreb, na katere opozori širše okolje. 
 
Šolsko svetovalno delo obsega: 

1. delo z učenci, 
2. sodelovanje s starši, 
3. sodelovanje z vodstvom šole in učitelji, 
4. sodelovanje z zunanjimi sodelavci in institucijami, 
5. ostalo delo, 
6. strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

1. DELO Z UČENCI  
 

a) Vpis in sprejem otrok v šolo 
 Vpis šolskih novincev v osnovno šolo v mesecu februarju,  
 vpis učencev, ki se prešolajo na našo šolo iz drugega okoliša, 
 vpis učencev priseljencev iz drugih držav, 
 vpis otrok, ki se izobražujejo na domu. 
 
b) Individualna obravnava otrok  
 Individualno delo z učenci, ki potrebujejo obravnavo zaradi vedenjskih, čustvenih, učnih, zdravstvenih 

težav ter različnih težav psihosocialne narave, 
 svetovanje in pomoč učencem daljše časovno obdobje ali samo občasno, skozi razgovor ali konkretne 

oblike korekcije in pomoči,  
 spremljanje prilagajanja otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu, 
 usmerjanje učencev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
 usmerjanje učencev v individualno in skupinsko pomoč, 
 svetovanje učencem za vključitev v program Učna pomoč (Športni in mladinski center Piran, EPI  

center), 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.simcpiran.si%2Fepicenter.html&ei=Zb2yU9mzD6SAywOIkYLwDQ&usg=AFQjCNFmy-_UAUSOaWcuf29o7FUJqR-1LQ&sig2=6teqJDQcwPkVGmZi-CbaLA&bvm=bv.69837884,d.bGQ
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 svetovanje pri vključitvi učencev v jutranje varstvo in oddelke podaljšanega bivanja. 
 
c) Karierna orientacija 
 Karierno svetovanje v oddelkih osmega in devetega razreda, po potrebi tudi v nižjih razredih, 
 informiranje učencev o karierni orientaciji (spletna stran šole, oglasna deska, individualni pogovor, 

učna ura z oddelkom) 
 priprava Rokovnika o karierni orientaciji, 
 informiranje staršev o karierni orientaciji (spletna stran šole, oglasna deska, individualni pogovor, 

predavanje) 
 prijava učencev na ZRSŠ z namenom izvedbe anketnega elektronskega vprašalnika - Vprašalnik o 

poklicni poti, 
 organizacija testiranja devetošolcev s Hollandovim testom interesov,  
 predstavitev e-Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove devetošolcem in njihovim staršem,  
 vodenje individualnih razgovorov z učenci in starši glede ustrezne izbire srednješolskega programa, 
 izvedba sestanka s karierno svetovalko Zavoda RS za zaposlovanje ter obravnava namer devetošolcev, 
 sodelovanje s srednjimi šolami (dan odprtih vrat, informativni dan, tehniški dan, delavnice za učence 

8. in 9. razreda), 
 sodelovanje z društvi, zavodi in Obrtno zbornico,  
 informiranje učencev ter staršev glede štipendij, 
 pomoč učencem pri izpolnjevanju prijav za vpis v začetni letnik srednje šole, 
 prenos ocen devetošolcev na portal MIZŠ. 

 
č) Učenci s posebnimi potrebami 
 Omogočanje enakovrednega vključevanja učencev s posebnimi potrebami v delo in življenje šole, 
 priprava seznama učencev s posebnimi potrebami, 
 na predlog staršev ali učiteljev, vodenje postopka usmerjanja pri Zavodu RS za šolstvo,  
 sodelovanje s strokovnimi delavci pri pripravi poročil za učence, ki so predlagani za usmerjanje,  
 nastavitev individualiziranih programov, svetovanje in pomoč učiteljem pri oblikovanju programa, 
 spremljanje napredka učencev v  vzgojno-izobraževalnem procesu (načrtovanje, evalvacija) skupaj s 

starši otrok, učitelji in zunanjimi sodelavci. 
 

d) Učenci z učnimi težavami 
 Odkrivanje otrok z učnimi težavami, 
 sodelovanje z učenci, učitelji, starši in zunanjimi sodelavci, 
 priprava seznama učencev z učnimi težavami, 
 svetovanje pri oblikovanju prilagoditev, 
 svetovanje za vključitev v individualno in skupinsko pomoč, 
 priprava izvirnega delovnega projekta pomoči (po 12. a členu ZOŠ), prestavitev programa staršem ter 

otroku. 
 
e) Učenci priseljenci  
 Skrb za učence s statusom priseljenca (1. in 2. leto) iz drugih držav v Republiki Sloveniji, 
 zaprosilo na MIZŠ za financiranje ur dodatne strokovne pomoči za učenca priseljenca,  
 priprava seznama učencev priseljencev, 
 koordinacija dela in pomoči učencu priseljencu,  
 svetovanje pri pripravi individualiziranega programa. 

 
f) Učenci z vzgojnimi težavami 
 Individualni pogovori z učencem in s skupino otrok, 
 mediacija, 
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 svetovanje in pomoč učiteljem pri postopku vzgojnega opomina, 
 skrb za mape otrok z vzgojnimi opomini, 
 priprava evalvacijskega poročila o vzgojnem delovanju šole. 
 
g) Nadarjeni učenci 
 Sodelovanje s koordinatorjem programa za nadarjene otroke pri pripravi operativnega načrta dela, 
 na začetku šolskega leta priprava seznama nadarjenih otrok, 
 svetovanje pri pripravi individualiziranih programov za identificirane nadarjene učence, 
 sodelovanje v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci tako v fazi evidentiranja kot 

identifikacije nadarjenih učencev,  
 dogovarjanje s koordinatorjem glede ocenjevalnih listov učiteljev, 
 organizacija psihološkega testiranja evidentiranih učencev (intelektualne sposobnosti in ustvarjalnost), 
 posredovanje dokazila o odkriti nadarjenosti učencem in njihovim staršem, 
 svetovanje identificiranim nadarjenim učencem 9. razreda pri pripravi Poročila otroka za srednjo šolo 

(področja prepoznane nadarjenosti, dejavnosti, dosežki v osnovni šoli), 
 priprava poročila šolske svetovalne službe o nadarjenih učencih. 

 
h) Učenci z zdravstvenimi težavami 
 Svetovanje učencem z zdravstvenimi težavami in njihovim staršem ter učiteljem, 
 vodenje evidence učencev z zdravstvenimi težavami in seznanjanje delavcev šole. 

 
i) Subvencija kosila, šole v naravi in delovnih zvezkov otrok, ki izhajajo iz družin z nižjim 
socialnoekonomskim statusom 
 Urejanje subvencije kosila s strani Občine Piran,  
 urejanje subvencije delovnih zvezkov s strani Občine Piran in Društva prijateljev mladih Piran, 
 urejanje subvencije šole v naravi in letovanj s strani Občine Piran, 
 svetovanje staršem otrok z nižjim ekonomskim statusom glede različnih oblik pomoči s strani CSD 

južna Primorska, enota Piran, Občine Piran, Društva prijateljev mladih, humanitarnih organizacij, 
donatorjev. 
 

j) Oddelčna skupnost 
 Sodelovanje in pomoč oddelčnim skupnostim pri reševanju učne in vzgojne problematike pri 

oblikovanju ustreznih medsebojnih odnosov in razvijanju socialnih veščin ter ugodne razredne klime, 
 organizacija in koordinacija preventivnih izobraževalnih programov, 
 hospitacija s ciljem opazovanja otroka, ki potrebuje spremljanje in pomoč. 

 

2. SODELOVANJE S STARŠI  
 

 Organizacija in izvedba predavanja za starše bodočih prvošolcev v mesecu januarju/februarju 
(Priprava na šolo), 

 sodelovanje in svetovanje staršem ob vpisu otroka, 
 sodelovanje z bodočim razrednikom na 1. informativnem roditeljskem sestanku za starše bodočih 

prvošolcev (pred začetkom novega šolskega leta, najkasneje v začetku meseca junija), 
 posredovanje potrebnih informacij staršem glede vpisa in sprejema otrok ter prepisa, 
 svetovanje v primerih odložitve šolanja ali prešolanja učencev, 
 svetovanje pri postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, 
 vključitev staršev v aktivno sodelovanje pri načrtovanju pomoči in spremljanju otrok z učnimi, 

zdravstvenimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami, 
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 seznanitev in pridobitev mnenja staršev pri identifikaciji nadarjenih učencev, 
 sodelovanje pri obravnavi učencev ter po potrebi usmerjanje v posebno obravnavo zunaj šole, 
 svetovanje na področju karierne orientacije,  
 po potrebi sodelovanje na oddelčnih roditeljskih sestankih,  
 sodelovanje na prvem informativnem sestanku septembra meseca, 
 organizacija predavanj za starše z različnimi aktualnimi vsebinami v sodelovanju z zunanjimi 

strokovnimi sodelavci, 
 organizacija in izvedba predavanja za starše (karierna orientacija, nacionalno preverjanje znanja). 

 

3. SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE IN UČITELJI  

 Sodelovanje na konferencah učiteljskega zbora, sestankih oddelčnega učiteljskega zbora, predvsem, 
ko je zaradi aktualne problematike potrebna intervencija šolske svetovalne službe, 

 sodelovanje in pomoč pri reševanju učne, vedenjske in druge problematike, 
 svetovanje pri prilagajanju učnih zahtev učencem in oblikovanju individualiziranih učnih programov za 

otroke s posebnimi potrebami (prilagoditev vsebin in metod dela, preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanja), 

 svetovanje pri prilagajanju učnih zahtev učencem z učnimi težavami in oblikovanju izvirnega 
delovnega projekta pomoči (prilagoditev vsebin in metod dela, preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanja), 

 sodelovanje z učitelji v fazi evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev, 
 sodelovanje pri obravnavi otrok, ki potrebujejo različne oblike pomoči. 
 

4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN INSTITUCIJAMI  

 Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi sodelavci: 
     -logoped, 
     -izvajalec dodatne strokovne pomoči, 
     -psiholog (testiranje nadarjenih učencev), 
     -medicinska sestra (Programirana zdravstvena vzgoja in Zobozdravstveni preventivni program) 

 Sodelovanje s šolsko zobozdravstveno ambulanto. 

 Sodelovanje z institucijami: 

-Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
-Inšpektorat za šolstvo, 
-Center za socialno delo južna Primorska, enota Piran, 
-Zavod RS za šolstvo,  
-Center za komunikacijo sluh in govor Portorož, 
-Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, 
-Zdravstveni dom Piran (Šolska ambulanta, Mentalnohigienski dispanzer za otroke,  
mladostnike in starše, Center za promocijo zdravja), 
-Občina Piran - Urad za družbene dejavnosti, 
-Policijska postaja Piran, 
-Policijska uprava Koper, 
-Vrtec Mornarček Piran, 
-Osnovne šole (predvsem na Obalno kraški regiji), 
-Srednje šole (predvsem na Obalno kraški regiji), 
-Zavod za zaposlovanje, OE Koper, 
-Center za informiranje in poklicno svetovanje, OE Koper, 
-Obrtna zbornica, 
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-Humanitarne organizacije. 
 

5. OSTALO DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE  

 Strokovno sodelovanje z vodstvom šole in drugimi strokovnimi delavci pri evalvaciji, načrtovanju in 
spremljanju dela šole, 

 sodelovanje s Skupnostjo učencev šole, 
 vnašanje podatkov v KPP program – učenci s posebnimi potrebami, 
 vodenje programa eAsistent (vnašanje osebnih podatkov učencev), 
 Prenos ocen devetošolcev na portal MIZŠ, 
 Prenos dosežkov NPZ iz portala ministrstva v eAsistent, 
 šolska mediacija, 
 koordinacija preventivnih programov na šoli, 
 po potrebi hospitacije v oddelkih, 
 vodenje pedagoške dokumentacije (zbirke osebnih podatkov učencev, poročila o učencih), 
 skrb za vodenje evidence učencev v matični knjigi, 
 sodelovanje v šolskih projektih, 
 organizacija sistematskih zdravstvenih pregledov za učence šole, 
 urejanje spletne strani šolske svetovalne službe, 
 organizacija dnevov odprtih vrat za otroke Vrtca Mornarček Piran in za njihove starše; skrb za 

krepitev sodelovanja med vrtcem in šolo; skrb za spletno stran Iz vrtca v šolo. 
 

6. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE  

 Vključitev v razne oblike izobraževanja znotraj šole in izven, 
 sodelovanje na aktivih šolskih svetovalnih delavcev,  
 sodelovanje v študijski skupini svetovalnih delavcev. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETNI DELOVNI NAČRT 2020 / 2021 OŠ Cirila Kosmača Piran 

Stran 129 

 
 

VIII. SODELOVANJE ŠOLA – STARŠI – OKOLJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod RS za šolstvo – jezikovna 
šola za zamejske Slovence, Urad 
vlade R Slovenije za Slovence v 

zamejstvu in po svetu 

 

MIZŠ, ŠR, ESS, ZRSŠ, 
Ministrstvo za 

gospodarski razvoj 
in tehnologijo, 
Služba vlade RS 

MLADINSKI EPICENTER PIRAN, 
UNESCO klub Piran in lokalne 
institucije 

 

POGUM – ZRSŠ, ESS, MIZŠ 

SOOČENJE z izzivi medkulturnega sobivanja 
(konzorcijski partner OŠ KOPER), MIZŠ, ESS  
SEMENA SPREMEMB, Služba Vlade RS za 
razvoj  
 KAKO ČUDOVIT JE TA SVET, UNESCO 
nacionalni UNESCO  projekt 
POBRATENA MESTA, Indianapolis, Karsijaka 
eTWINNING:  
UNESCO projekti,  
ERASMUS +, ERASMUS K2 
Rastem s knjigo OŠ 2020, Javna agencija za 
knjigo Republike Slovenije 
Šolski ekovrt 
Izvajanje vzgoje za zdravje v osnovnih šolah 
Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne 
vzgoje v ViZ 
 
 

 

OBČINA PIRAN 

UNESCO Associated        
Schools Project 

(ASPnet) 

ZDRAVA ŠOLA 

evropski projekt / mreža 
šol v Sloveniji 
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1. SVET ZAVODA 

Svet šole upravlja šolo. Šteje 11 članov in ima 4-letni mandat.  

Tudi v letošnjem letu načrtujemo najmanj 2 redni seji SVETA ŠOLE, na katerih bomo obravnavali, sklepali 
ali potrjevali (izjemoma tudi na dodatnih izrednih sejah): 

- letni delovni načrt šole za tekoče leto in njegovo uresničevanje v preteklem šolskem letu 
- spremljali realizacijo finančnega plana šole 
- kadrovski načrt, program dela, polletno finančno poročilo 
- obravnavali poročila o vzgojno-izobraževalnem delu med letom in predlagali različne ukrepe za 

izboljšanje pogojev dela in učinkovitosti 
- odločali o morebitnih pritožbah delavcev in učencev, 
- obravnavali in sklepali bomo o nadstandardnih programih in načinih financiranja 
- obravnavali aktualno problematiko življenja in dela na šoli 
- obravnavali predloge delegatov sveta staršev 

Predstavniki ustanovitelja: Robert Fakin, Mojca Švonja, Ingrid Vrčon 
Predstavniki staršev:  Jaka Golob, Maja Kovšca Berljavac, Tjaša Milok 
Predstavniki šole: Nataša Kozlovič Lakoseljac (predsednica), Vika Kuštrin Pocrnić, Lorena Lovrečič, 
Aleksandra Murtić, Stanislav Uršič 
 
VSEBINA DELA SVETA ZAVODA: 

1. Obravnava vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli. 
2. Sprejema STRATEŠKE DOKUMENTE ZAVODA 
3. Usmerja materialno poslovanje šole. 
4. Opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi (48. čl. ZOFVI 
 

2. SVET STARŠEV  

Člani sveta staršev 

ODDELEK IME IN PRIIMEK ČLANA/ČLANICE 

1. a NATAŠA REGENT 

1. b ANA ŠTIFTER 

2. a TJAŠA MILOK 

2. b GALA BRIZIĆ PAULOVSKI 

3. a JAKA GOLOB 

3. b MAJA KOVŠCA BERLJAVAC 

4. a JASNA BAJEC 

4. b ANJA ŠKOFIČ 

5. a ANKA MIKELN RUŠNJAK 

6. a SIMON BAJEC 

6. b BOŠTJAN KRANJC 
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7. a SANJA ILIĆ DORIĆ 

8. a IRENA GORIČANEC 

8. b ALEŠ DOBRAVC 

9. a BARBARA HERVATIČ 

 

Predsednica/predsednik Sveta staršev v šol. letu 2020/2021 je gospa/gospod  

SANJA ILIĆ DORIĆ namestnica/namestnik pa je  JAKA GOLOB . 

 

V tem šolskem letu bomo izvajali že utečene in v praksi preverjene oblike komuniciranja s starši in drugimi 
udeleženci, ki sodelujejo pri uresničevanju programa življenja in dela šole. Sestanki Sveta staršev so 
predvidoma 2-krat letno, in sicer v jesenskem in spomladanskem času.  

VSEBINA DELA SVETA STARŠEV (66. čl. ZOFVI) 

1. Potrditev letnega delovnega načrta s prilogami, poročilo o realizaciji LDN s prilogami 
2. Sodelovanje v dejavnostih, akcijah šole  
3. Vzgojno-izobraževalni proces na šoli 
5. Sodelovanje pri reševanju aktualne problematike 

3. ŠOLA –  OKOLJE 

Sodelovanje bo potekalo na različnih nivojih z različnimi institucijami, organizacijami in društvi.  
Zaradi:  

- organizacijskih vidikov 
- bogatenja vsebine vzgojno-izobraževalnega dela 
- kulturnega poslanstva 
- športnega udejstvovanja 
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IX. VIRI FINANCIRANJA 

1. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT (DRŽAVNI  
PRORAČUN)  

- plače in prispevki zaposlenih po potrjeni sistemizaciji delovnih mest  
- jubilejne nagrade in odpravnine delavcem 
- sredstva za nadomeščanja in interesne dejavnosti 
- materialna sredstva v skladu z normativi in standardi 
- stroški za ekskurzije: za 1. do 5. raz. 20 km in za 6. do 9. raz. 120 km 
- regresirano prehrano učencev 
- prispevke za šolo v naravi in plavalni tečaj 
- delež za zdravstvene preglede 
- sredstva za nabavo učbenikov za učbeniški sklad 

2. OBČINA PIRAN (OBČINSKI PRORAČUN)  

- materialne stroške iz naslova vzdrževanja 
- nadstandardne programe – dodatne programe 
- prevoze učencev 
- nadomestila za uporabo telovadnice (zunanji uporabniki - sporazum) 
- organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela (šola v naravi, letovanje …) 
- investicije 
- nabavo opreme šole. 

3. STARŠI  

Zaradi nemotenega zagotavljanja rednega in razširjenega programa predlagamo, da v šolskem letu 
2020/2021 prispevajo starši denarna sredstva preko položnic za:  

- zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico 
- vse oblike šole v naravi (smučanje) 
- plavalni tečaj (prevoz) 
- prevozne stroške za organizirane dneve 
- vstopnine (gledališče, film, opera, muzeji, razstave, drugo) 
- zobne ščetke 
- dodatni material za pouk (likovna vzgoja, gospodinjstvo, tehnika …) 
- izposojevalnina za učbenike iz US 
- odškodnina za poškodovane in uničene učbenike in knjige 
- stroške izgubljenih ključev garderobnih omaric 
- stroške fotografij ob koncu pouka 
- namerno povzročeno škodo na šolski lastnini 
- druge stroške v dogovoru s starši 

4. DRUGI VIRI 

- obšolska dejavnost 
- pokroviteljstvo, sponzorstva, donatorstva, ipd. oblike 
- nadomestila od oddaje šolskih prostorov 
- nadomestila za oddajanje šolskih prostorov po sklepu Sveta zavoda 
- dogovorjene provizije, rabati, ESS, šolski sklad 
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X. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA 

1. PREDVIDEN PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2020/21 

1. Zamenjava vseh zunanjih vrat in oken  v podružnici Portorož 

2.  Zamenjava vseh notranjih vrat  PS - Piran 

3. Mehčalec vode, IONSKI MEŠALEC VODE 

4.  Ureditev jame v telovadnici 

5. Ureditev naravoslovne učilnice na prostem in senzorne poti 

6. Beljenje jedilnice in hodnikov 

7. Ureditev oz. prenova elektrifikacije v veliki telovadnici 

 

2. PLAN NAKUPA  OSNOVNIH SREDSTEV –  NOTRANJE OPREME V LETU  

    2020/21 

 

1. Računalniška oprema – po prioritetah 

2. Dvigalo, centralna kuhinja 

3. Nakup drobnega inventarja za obe kuhinji 

5. Nakup športnih rekvizitov 

6. Nakup didaktičnih pripomočkov 
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XI. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE LDN 

Za spremljanje in realizacijo letnega delovnega načrta smo odgovorni vsi strokovni delavci na šoli. 
Odgovorni vodstveni delavci šole bomo sprotno spremljali izvajanje programa letnega delovnega načrta:  
 

1. Mesečno bomo na konferenci pregledali realizacijo plana - aktivnosti po mesecih.  

2. Sproti bomo spremljali in beležili odstopanja z navedbo razlogov.  

3. Pedagoški in ostali strokovni delavci bodo oddali poročila in analize o poteku vzgojno-
izobraževalnega dela ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij.  

4. Pedagoški in ostali strokovni delavci bodo pripravili tudi zaključno poročilo ob zaključku  šolskega 
leta.  

 

LDN za šolsko leto 2020/2021 je bil sprejet na redni seji Sveta šole, ki je bila  28. 9. 2020. 

 

 

Predsednica Sveta šole Ravnateljica 

Nataša Kozlovič Lakoseljac Zlata Milič 

_________________________________ ______________________________________ 

 

 

Priloge: 

 Šolski koledar 

  Načrt aktivnosti za učence s posebnimi potrebami 

  Akcijski načrt udejanjanja prednostnih nalog za šol. l. 2020/21 

 Načrt spremljanja in usmerjanja učiteljevega dela v šol. letu 2020/21 

 Finančni načrt dni dejavnosti ter izvedbe šole v naravi za posamezne oddelke v šol. letu 2020/21 

 Načrt aktivnosti za učence priseljence 

 Protokol ravnanj na OŠ Cirila kosmača Piran v času predvidenih ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužbe s SARS-CoV-2; model B 


