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Naj se iskanje začne 

 
Vsak se je verjetno ţe znašel v vlogi iskalca. Mogoĉe smo iskali pozabljene 
kljuĉe, brskali po spominu za imenom osebe, iskali pravo pot do najlepše plaţe 
ali se samo igrali skrivalnice. Priznajmo, da ima iskanje poseben ĉar: napetost, 
negotovost, izziv, veselo priĉakovanje, strah ali ponovno upanje. Ali ni podobno 
tudi s šolo? Ko sedaj zaĉenjate šolsko leto, drage uĉenke in uĉenci, sprejmite to 
kot odkrivanje novega. Saj vem, mogoĉe boste porekli, da poznate ţe vse 
uĉiteljice in sošolce in da so vam znani vsi hodniki šole. A pomislite, kako se 
boste poĉasi prebijali skozi labirinte zahtev in prijetnega, od neznanega k 
znanemu, od Pitagorovega izreka do  Arhimedovega zakona, od  ljudske 
pravljice do Cankarjeve ĉrtice, od prve risbe do prave mojstrovine. Sprejmite to 
kot bogato odkrivanje novega znanja, novega sveta, novih dogodivšĉin. 
Uĉiteljice in uĉitelji vas bodo poskušali pri tem odgovorno usmerjati; uĉili vas 
bodo in vzgajali, oblikovali in klesali ter tako drobec za drobcem odkrivali vaše 
sposobnosti in jih razvijali. Mogoĉe se jim boste pri tem upirali in raje prisluhnili 
pesniku, ki pravi, da mladi noĉete skozi »tista vrata, skozi katera je odšel ţe 
ata«. Takrat poskušajte razumeti in sprejeti, da ţelimo tudi pedagogi v 
sodelovanju s starši obogatiti vašo prihodnost in da smo zanjo do doloĉene 
mere tudi soodgovorni.  
 
Spoštovani starši, bodite naši spremljevalci. Zavedamo se, da vam otroci 
pomenijo najveĉ, da jih ţelite bogato opremiti za ţivljenje in da jim privošĉite, da 
bi uspeli na poti odrašĉanja. Prav zato jim pogosto prisluhnite. Mogoĉe bodo z 
vašim sprotnim sodelovanjem laţje rešili vsakodnevna vprašanja. Ţelim si 
prijazno, odprto in strpno sodelovanje z vami. Naj vam bo pri tem v pomoĉ tudi 
priĉujoĉa knjiţica, ki prinaša le osnovne podatke o organizaciji zavoda. Še veĉ 
jih boste našli na šolskih spletnih straneh.   
 
Drage uĉenke in uĉenci, spoštovane sodelavke in sodelavci ter cenjeni starši. 
Naj nas valovi hotenja skupaj ponesejo v brezbreţnost iskanj, da si bomo kot 
Jonatan Livingston Galeb ţeleli leteti nad meglenim povpreĉjem. Ne bojmo se, 
ĉe nas bo kdaj malo zalilo, ĉe bomo ob nizkem preletu udarili v skalo. Ena 
negativna ocena še ne uniĉi šolskega leta in ena nerodna beseda še ne pomeni 
veĉne jeze. Pomembno je, da se vedno znova dvignemo in zajadramo proti 
soncu. Pravi prvaki se oblikujejo iz neĉesa, kar imajo globoko v sebi – iz ţelja, iz 
sanj, iz hotenj, iz svojega globokega prepriĉanja, zato vztrajajmo v iskanju 
najboljšega. Skupaj nam bo gotovo uspelo! 
 
 
 

 Roman Brunšek, ravnatelj 
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HIŠNI RED 
 
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 
 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ŠKOFLJICA, Klanec 5, 1291 ŠKOFLJICA 

E-naslov šole: O-Skofljica.lj@guest.arnes.si 
E-naslov vrtca: vrtec.skofljica@guest.arnes.si 

Spletna stran šole: http://www.os-skofljica.si/ 
Spletna stran vrtca: http://vrtec-skofljica-lavrica.si/ 

Podraĉun šole pri UJP: 01323-6030683097 
Podraĉun vrtca pri UJP: 01323-6091070350 

RAVNATELJ: Roman Brunšek 

POMOĈNICE RAVNATELJA:  
Majda Golc za predmetno stopnjo 
Marjeta Stanko za razredno stopnjo 
Vera Šparovec za vrtec 
 
TELEFONI: 

Tajništvo Iva BOJC Telefon: 01 366 38 13  
Faks: 01 366 38 04 

Ravnatelj Roman BRUNŠEK 01 366 38 16 

Pomoĉnice Majda GOLC 
Marjeta STANKO 
Vera ŠPAROVEC 

01 366 38 13 
 
01 366 60 78 

Raĉunovodstvo Olga DROBNIĈ 
Tatjana MAROLT 
Martina ĈERNE 

01 366 38 03 

Vodja prehrane Darinka CAJHEN 01 366 38 15 

Pedagoginja Branka LONĈARIĈ 01 366 38 05 

Psihologinja Mateja LUNDER 01 366 38 22 

Socialna pedagoginja Ana BRATUŢ MITROVIĆ 01 366 38 13 

Specialni pedagoginji Mateja POBOLJŠAJ 
Sabina ANTIĈ 

01 366 38 13 

 
PODRUŢNIĈNI ŠOLI: 
Podruţniĉna šola Lavrica, Dolenjska cesta 342, 1291 Škofljica  
Telefon: 01 366 60 31; 01 366 64 51                       Vodja šole: Ivica Simčič 

 
Podruţniĉna šola Ţelimlje, Ţelimlje 43, 1291 Škofljica  
Telefon: 01 366 14 46                                               Vodja šole: Mateja Adamič 

mailto:O-Skofljica.lj@guest.arnes.si
mailto:vrtec.skofljica@guest.arnes.si
http://www.os-skofljica.si/
http://vrtec-skofljica-lavrica.si/
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ENOTE VRTCA: 
Vrtec Lavrica, Kamnikarjeva 10, 1291 Škofljica 
Telefon:  01 366 60 78      Faks: 01 366 39 03 
 
Vrtec Škofljica, Mijavĉeva 18, 1291 Škofljica 
Telefon:  01 366 61 05 
 
Vrtec Lanovo, Ob potoku 32, 1291 Škofljica 
Telefon: 01 366 70 24 
 
DIO Gratova, Gratova 19, 1291 Škofljica 
Telefon:  01 366 75 08 
 
USTANOVITELJ 

 
Ustanovitelj Zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica je Obĉina Škofljica, 
Šmarska c. 3, 1291 Škofljica. Šolski okoliš je doloĉen z odlokom o šolskem 
okolišu in obsega celotno podroĉje Obĉine Škofljica. 
 
OBMOČJE ŠOLSKEGA PROSTORA 

 
Obmoĉje OŠ Škofljica zajema naslednje površine: 

 šolo kot objekt, 

 športno dvorano, 

 športna igrišĉa, 

 igrišĉe z igrali za mlajše uĉence, 

 parkirišĉe pred šolo in dvorano, 

 parkirišĉe za šolske avtobuse, 

 travnate površine do ceste Ob potoku. 
 
Obmoĉje PŠ Lavrica zajema naslednje površine: 

 šolo kot objekt, 

 športno igrišĉe, 

 igrišĉe z igrali za mlajše uĉence, 

 parkirišĉe ob gasilskem domu, 

 zelenico. 
 
Obmoĉje PŠ Ţelimlje zajema naslednje površine: 

 šolo kot objekt, 

 športno igrišĉe, 

 igrišĉe z igrali za mlajše uĉence, 

 parkirišĉe pred šolo, 

 zelenico. 
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POSLOVNI ČAS IN URADNE URE  
 

Poslovni ĉas šole je od ponedeljka do petka od 6.00 do 17.00. 

Tajništvo 

Uradne ure so vsak dan od 7.00 do 9.00 ter od 11.00 do 12.30. 
E-naslov: O-Skofljica.lj@guest.arnes.si 

Ravnatelj Roman Brunšek 

Uradne ure so vsak dan od 8.30 do 10.00 in od 13.00 do 14.30.  
Zaradi narave dela priporoĉamo, da se za razgovor predhodno dogovorite.   
E-naslov: roman.brunsek@guest.arnes.si 

Pomočnica ravnatelja Majda Golc 

Uradne ure so ob torkih, ĉetrtkih in petkih od 7.30 do 9.00 in od 11.00 do 13.00 
ter v ĉasu popoldanskih govorilnih ur za predmetno stopnjo od 17. do 19.00.  
E-naslov: majda.golc1@guest.arnes.si 

Pomočnica ravnatelja Marjeta Stanko 

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 7.30 do 9.00 ter v ponedeljek in torek 
od 11.00 do 14.00. V ĉasu popoldanskih govorilnih ur za razredno stopnjo od 
17.00 do 19.00.  
E-naslov: marjeta.stanko@guest.arnes.si 

Vodja šolske prehrane Darinka Cajhen 

Uradne ure so vsak dan od 8.00 do 9.00. 
Odjave obrokov so moţne tudi na E-naslov: prehranaosskofljica@gmail.com 

Računovodstvo 

Uradne ure so vsak dan od 7.00 do 8.00 in od 13.00 do 14.30.   
 
Šolska knjiţnica 

Poslovni ĉas je vsak dan od 7.00 do 8.20 ter od 11.30 do 14.00. 

Psihologinja Mateja Lunder 

Uradne ure so ponedeljek, torek, ĉetrtek in petek od 7.30 do 8.20, ob sredah od 
9.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.00. V ĉasu popoldanskih govorilnih ur za 
predmetno stopnjo od 17.00 do 19.00.  
E-naslov: svetovalnasluzba.osskofljica@gmail.com 
 
Pedagoginja Branka Lončarič 

Uradne ure so v ponedeljek, torek, sredo in petek od 7.30 do 8.20, ob ĉetrtkih 
od 9.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.00. V ĉasu popoldanskih govorilnih ur za 
razredno stopnjo od 17.00 do 19.00. 
E-naslov: svetovalnasluzba.osskofljica@gmail.com 
 
Svetovalni delavki sta po predhodnem telefonskem dogovoru dosegljivi tudi 

izven uradnih ur.  

mailto:O-Skofljica.lj@guest.arnes.si
mailto:prehranaosskofljica@gmail.com
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Poslovni ĉas šole PŠ Lavrica je vsak dan od 6.30 do 16.30. 
 
Poslovni ĉas PŠ Ţelimlje je vsak dan od 7.00 do 16.00. 
 
Govorilne ure vseh uĉiteljev ter specialnih pedagoginj so zapisane v šolskem 
koledarju in objavljene v publikaciji ter na spletni strani šole. O dopoldanskih 
govorilnih urah bodo uĉenci obvešĉeni na zaĉetku pouka, prav tako pa bodo 
objavljene tudi na spletnih straneh šole. 
 
UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA 
 
OŠ ŠKOFLJICA 

 Od 6.00 do 17.00 so uporabniki šolskih prostorov uĉenci ter zaposleni na OŠ 
Škofljica. Od 14.00 dalje so souporabniki tudi profesorji Glasbene šole 
Grosuplje ter organizacije, ki izvajajo razliĉne interesne dejavnosti za uĉence, 
kot so jezikovne šole, športni klubi, zasebne glasbene šole … 

 Od 16. ure dalje uporabljajo veĉnamensko športno dvorano in telovadnico 
zunanji uporabniki na podlagi prijave na razpis, ki ga izvaja Obĉina Škofljica.  

 V ĉasu jutranjega varstva in varstva vozaĉev, od 6.00 do 8.20 za uĉence 1. 
razreda in od 6.30 do 8.20 za ostale uĉence, izvajajo nadzor deţurni uĉitelji. 
Uĉitelji v ĉasu pouka deţurajo tudi med odmori .  

 V ĉasu pouka od 8.20 do 12.40 deţurni uĉenec v avli šole spremlja prihode in 
odhode obiskovalcev. Zaradi varnosti sta v tem ĉasu zaklenjena oba šolska 
vhoda. Obiskovalci lahko uporabijo le glavni vhod, ki jim ga odpre deţurni 
uĉenec oz. tajnica po predhodnem zvonjenju. 

 Od 11.50 do 13.45 je v avli, garderobi, jedilnici in na hodnikih deţurni uĉitelj.  

 Za uĉence vozaĉe je organizirano spremstvo, in sicer za uĉence 1. in 2.  
razreda jutranje in za uĉence od 1. do 3. razreda popoldansko.  

 Ob odhodih šolskih avtobusov ter kombiniranih vozil se izvaja deţurstvo 
uĉiteljev na šolskem postajališĉu. 

 Po 16. uri je moţen prehod v šolske prostore le skozi stranski vhod ob 
telovadnici. Ta je namenjen uĉencem, ki obiskujejo pouk glasbene šole ali 
dejavnosti, ki so organizirane v soglasju z vodstvom šole, ter rekreativcem, ki 
po pogodbi z ustanoviteljem uporabljajo telovadnico. 

 Dodaten nadzor izvajamo z videonadzorom, v noĉnih urah pa z zunanjimi 
svetlobnimi reflektorji. 

 V noĉnih urah, ob koncu tedna in v ĉasu praznikov imamo urejen zunanji 
nadzor preko alarmnega sistema.  
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PŠ LAVRICA 

 Od 6.30 do 16.30 so uporabniki šolskih prostorov uĉenci ter zaposleni na PŠ 
Lavrica. 

 Od 14.00 dalje so souporabniki prostorov tudi zunanji sodelavci, ki vodijo 
dejavnosti za uĉence po dogovoru z vodstvom šole. 

 V ĉasu jutranjega varstva izvaja nadzor deţurni uĉitelj. Prav tako deţurajo 
uĉitelji med odmori in v ĉasu podaljšanega bivanja. 

 V ĉasu pouka in dela v oddelku podaljšanega bivanja je zaradi varnosti 
zaklenjen glavni vhod. Vhod v šolo je skozi stranski vhod pri kuhinji. 

 
PŠ ŢELIMLJE 

 Od 7.00 do 16.00 so uporabniki šolskih prostorov uĉenci ter zaposleni na PŠ 
Ţelimlje.  

 Od 13.00 do 16.00 dalje so souporabniki tudi zunanji sodelavci, ki vodijo 
dejavnosti za uĉence po dogovoru z vodstvom šole. 

 V ĉasu jutranjega varstva, med odmori ter v ĉasu podaljšanega bivanja  
izvajajo nadzor uĉitelji.  

 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

 
Ukrepi in pravila za zagotavljanje varnosti uĉencev pri vzgojno-izobraţevalnih 
dejavnostih, ki jih izvaja OŠ in vrtec Škofljica, so navedeni:  

 v publikaciji Napotki za novo šolsko leto 2011/12, 

 v Pravilih šolskega reda, 

 v Letnem delovnem naĉrtu Zavoda OŠ in vrtec Škofljica, 

 v poţarnem redu. 
 
Za varnost učencev skrbijo vsi zaposleni v javnem zavodu, vendar so za 
varnost odgovorni tudi učenci sami. Za svojo varnost in varnost 
zaposlenih bodo najbolje poskrbeli s primernim vedenjem in ravnanjem v 
skladu s Pravili šolskega reda. Za varnost so odgovorni tudi starši ali 
skrbniki predvsem z zagotavljanjem primerne obutve in ostale opreme, ki 
jo učenci uporabljajo pri pouku in izvenšolskih dejavnostih. 

 

IZVLEČEK IZ VZGOJNEGA NAČRTA - VREDNOTE 
 
V celoti si lahko vzgojni naĉrt, ki ga je potrdil Svet zavoda Osnovne šole in vrtca 
Škofljica 18. junija 2009, preberete na šolskih spletnih straneh. 

V sodelovanju s starši je šola kot temeljne izbrala vrednote, ki jih bomo razvijali 
skupaj. Navedene vrednote se izraţajo skozi naše vzgojno-izobraţevalno delo. 
Starši in delavci šole jih s svojim zgledom prenašamo na otroke. 
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Domoljubje 

Gojimo spoštljiv odnos do simbolov drţavnosti in skrbimo za strpno sobivanje z 
vsemi, ki ţivijo na ozemlju Republike Slovenije. Razvijamo zavest o drţavni 
pripadnosti in narodni identiteti ter vzpodbujamo drţavljansko odgovornost. Do 
slovenske dedišĉine razvijamo spoštljiv odnos in skrbimo za ustrezno rabo 
slovenskega jezika. 
 
Ekološka naravnanost 

Razvijamo odgovoren odnos do naravnega in druţbenega okolja. Pazimo na 
ĉistoĉo v šoli in v njeni okolici; uĉenci se v šoli preobujejo; loĉujemo odpadke; 
zbiramo papir; ne porabljamo po nepotrebnem elektriĉne energije, vode, papirja 
in toplotne energije. 
 
Odgovornost 

Uĉence navajamo na odgovorno ravnanje in izpolnjevanje svojih uĉnih in drugih 
šolskih obveznosti. Navajamo jih na prevzemanje posledic za svoja dejanja. 
Smo dosledni in natanĉni ter postavljamo jasna pravila in zahteve. Uĉence 
navajamo k upoštevanju navodil uĉitelja, ki so namenjena pridobivanju znanja in 
zagotavljanju varnosti. Uĉenci morajo prevzemati odgovornost za svoje vedenje 
ter spoštovati in upoštevati omejitve, ki jih predstavlja ţivljenje v skupnosti. 
 
Spoštovanje 

Starši in uĉitelji pri otrocih razvijamo ţivljenjsko trdnost in samospoštovanje. 
Razvijamo ĉut za soĉloveka, spoštujemo posameznikovo osebnost in 
individualnost, njegovo ĉloveško dostojanstvo in pravico do zasebnosti. Pri 
pouku upoštevamo uĉenĉevo radovednost, njegove razvojne znaĉilnosti, 
predznanje in individualne posebnosti. 
 
Strpnost 

Uĉence vzgajamo tako, da spoštujejo drugaĉnost ne glede na spol, vero, barvo 
koţe, kulturo, jezik, etniĉno pripadnost in socialni status. Ţivimo v veĉkulturni 
druţbi, zato spoštujemo tako svojo kulturno identiteto kot identiteto drugih 
narodov. Odrasli, tako uĉitelji in drugi zaposleni kot tudi starši, smo odgovorni, 
da z osebnim zgledom pozitivno vplivamo na odnose med uĉenci. 
 
Zdravje 

Razvijamo odgovoren odnos do sebe in svojega zdravja. Oblaĉimo se primerno.  
V šoli skrbimo za pestro in uravnoteţeno prehrano. Spodbujamo zdrav naĉin 
prehranjevanja. Šola ozavešĉa uĉence in njihove starše o pomembnosti 
zdravega naĉina ţivljenja (vsakodnevna telesna aktivnost, zdrava in 
uravnoteţena prehrana, osebna higiena …) za celovit in uspešen razvoj 
posameznika. 
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Znanje 

 
Učimo se, da bi vedeli, učimo se, da bi znali delati, učimo se, da bi znali živeti v 
skupnosti in eden z drugim, in učimo se biti (po Delorsu, Štirje stebri vzgoje in 
izobraževanja). 

 
Prizadevamo si, da dobijo uĉenci pri pouku kakovostne informacije, ki sledijo 
sodobnemu razvoju znanosti. Pri pouku upoštevamo otrokovo radovednost, 
specifiĉne nadarjenosti in posebnosti. Uĉenci o svojem delu dobijo sprotno, 
praviĉno in utemeljeno povratno informacijo ter pomoĉ in podporo, ĉe ju 
potrebujejo. Pri posredovanju znanja teţimo k razvijanju posameznikovih 
zmoţnosti za nadaljnjo izobraţevalno in poklicno pot s poudarkom na 
usposobljenosti za vseţivljenjsko uĉenje. 
 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
 

Pravila šolskega reda so oblikovana na podlagi 60. e ĉlena Zakona o osnovni 
šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07). V njem so natanĉneje opredeljene 
dolţnosti in odgovornosti uĉencev, pravila obnašanja in ravnanja, naĉini 
zagotavljanja varnosti, pohvale, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi, 
organiziranost uĉencev, obiskovanje pouka in opraviĉevanje odsotnosti ter 
zdravstveno varstvo uĉencev. 
 
DOLŢNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV  
 

Dolţnosti uĉenca so: 

 da spoštuje pravice drugih uĉencev in delavcev šole, obiskovalcev šole in 
drugih oseb ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, ĉloveškega 
dostojanstva, etniĉne pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola; 

 da izpolni osnovnošolsko obveznost; 

 da redno in toĉno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraţevalne dejavnosti;  

 da izpolnjuje svoje uĉne in druge šolske obveznosti;  

 da uĉencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;  

 da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroţa zdravja 
in varnosti ter osebnostne integritete drugih uĉencev in delavcev šole; 

 da spoštuje pravila šolskega reda;  

 da varuje in odgovorno ravna s premoţenjem šole ter z lastnino uĉencev in 
delavcev šole;  

 da se spoštljivo vede do drugih;  

 da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelĉni 
skupnosti ali skupnosti uĉencev šole;  

 da sodeluje pri dogovorjenih oblikah deţurstva uĉencev; 
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 da upošteva navodila uĉitelja pri pouku in ostalih oblikah vzgojno- 
-izobraţevalnega dela; 

 da odgovorno ravna s hrano; 

 da spoštljivo ravna z drţavnimi simboli. 

 

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA 

 
Pravila obnašanja in ravnanja veljajo v šoli in na vseh šolskih površinah ter se 
smiselno upoštevajo tudi na ostalih dejavnostih, ki jih organizira šola izven 
šolskega prostora. 

Poznati moramo pravila primernega vedenja in delovati v skladu z njimi: 

 vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in izven nje;  

 imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, ĉloveškega dostojanstva, 
etniĉne pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;      

 drug do drugega smo strpni, se ne ţalimo, ne zasmehujemo in nismo fiziĉno 
nasilni; javno se ne poljubljamo; 

 sporov ne rešujemo z uporabo naĉinov, ki imajo znake nasilja (fiziĉnega ali 
psihiĉnega); 

 vse oblike nasilja je posameznik dolţan sporoĉiti pedagoškemu delavcu 
(razredniku, uĉitelju, svetovalni sluţbi, ravnatelju itd.); 

 uĉenci morajo natanĉno izpolnjevati navodila uĉiteljev in ostalih delavcev 
šole; 

 uĉenci uĉitelje in druge zaposlene na šoli vikajo;  

 uporabljamo besede: prosim, hvala, oprostite;  

 preden vstopimo, potrkamo; 

 razvijamo spoštljive medsebojne odnose, skrbimo za kulturo govora; 

 v šoli smo primerno obleĉeni, obuti in urejeni; 

 uĉenci po pouku ne smejo toĉiti vode v plastenke na šolskih stranišĉih ter se 
z njimi polivati;  

 v šolskih prostorih, dejavnostih ob pouku ter pri izvajanju pouka izven šolskih 
prostorov uporaba mobilnih telefonov in vseh ostalih avdio in video naprav ni 
dovoljena; uĉenec, ki uporablja mobilni telefon (ali mu le-ta zvoni), avdio in 
video naprave ali druge elektriĉne igraĉe, jih mora izroĉiti uĉitelju, ki jih vrne 
staršem uĉenca na govorilnih urah ali po dogovoru; 

 v nujnih primerih ima uĉenec moţnost poklicati starše ali skrbnike iz šolske 
pisarne ali zbornice; 

 v posebnih primerih lahko uĉitelj dovoli uĉencu uporabo mobilnega telefona; 

 uĉenci se na dejavnostih ob pouku vedejo v skladu s šolskimi pravili in pravili 
obiskane ustanove; 
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 vedno dosledno upoštevajo pravila obnašanja v avtobusu oz. kominiranem 
vozilu;   

 uĉenci upoštevajo navodila organizatorjev dejavnosti in uĉiteljev, ki jih 
spremljajo. 

 

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE 
 

 Uĉenci prihajajo v šolo 15 minut pred zaĉetkom pouka. 

 V garderobi se preobujejo v šolske copate. 

 Uĉenci OŠ Škofljica ĉakajo na pouk (1. in 2. razred) v igralnici, ostali  v avli in 
v jedilnici glede na razpored, na PŠ Lavrica in PŠ Ţelimlje pa v uĉilnici. Ko se 
odpravijo k pouku, se potrudijo, da zapustijo prostor urejen. 

 Uĉenci, ki z uĉiteljem ali sami zaĉasno odhajajo iz šole, se obvezno 
preobujejo. 

 Po konĉanem pouku uĉenci zapustijo šolske prostore in se ne zadrţujejo na 
hodnikih, v garderobi in na igrišĉu. Uĉenci vozaĉi odidejo domov s šolskimi 
prevozi takoj po konĉanem pouku oziroma takoj po konĉanih dejavnostih. 

 Zadrţevanje v šoli po pouku ni dovoljeno, razen v primeru vodenih šolskih 
dejavnosti pod vodstvom mentorja. 

 Uĉenec lahko predĉasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z 
razrednikom ali uĉiteljem, ki pouĉuje predmet, pri katerem bo uĉenec 
odsoten. Pisno ali ustno soglasje staršev mora imeti v primeru odhoda: 

– k zdravniku, 

– slabega poĉutja ali bolezni – odidejo lahko le v spremstvu staršev ali 
skrbnikov, 

– sodelovanja na športnem in kulturnem podroĉju izven šole, 

– pisne ţelje staršev z obrazloţitvijo. 

 

POUK 
 

 Pouk je doloĉen z urnikom, ki ga poznajo vsi uĉenci in uĉitelji. 

 Uĉilnice odpirajo uĉitelji pred zaĉetkom uĉne ure. Uĉenci ĉakajo na uĉitelja 
mirno in disciplinirano. V primeru, da uĉitelja 10 minut po zaĉetku uĉne ure ni, 
reditelj oddelka o tem obvesti ravnatelja, pomoĉnico ravnatelja ali vodjo 
podruţniĉne šole. Odsotnosti uĉiteljev in nadomešĉanja le-teh so za uĉence 
od 6. do 9. razreda objavljena na oglasni deski. 

 Uĉenci prihajajo k uram pouka pravoĉasno. Po zvonjenju se ne zadrţujejo po 
hodnikih, stranišĉih ali v drugih delih stavbe. Ob koncu uĉne ure vsak uĉenec 
zapusti svoj prostor urejen. Za splošno urejenost uĉilnice so odgovorni vsi 
uĉenci oddelĉne skupnosti skupaj z uĉiteljem. 
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 Na stranišĉe se odhaja med odmori, med uĉno uro le v izjemnih primerih 
(zdravstvene teţave). 

 V primeru, da uĉenci zamudijo pouk, se opraviĉijo in navedejo vzrok zamude. 

 V ĉasu pouka in odmorov uĉenci ne zapušĉajo šolske stavbe, razen ĉe imajo 
pisno ali ustno dovoljenje staršev.  

 Vsak izostanek od pouka morajo starši pravoĉasno opraviĉiti. V primeru, da 
starši izostanka ne opraviĉijo pravoĉasno, je le-ta neopraviĉen.  

 V ĉasu pouka in vseh dejavnosti, ki jih organizira šola, je prepovedana 
samovoljna uporaba vseh elektronskih naprav, snemanje, fotografiranje ter 
predvajanje zvoĉnega in slikovnega materiala. 

 

ODMORI  

 

 Uĉenci odidejo v uĉilnico, kjer imajo pouk naslednjo uro. Ĉe so v uĉilnici 
uĉenci drugega oddelka, mirno poĉakajo pred uĉilnico, da jo le-ti zapustijo. 

 Odmori so namenjeni zraĉenju prostora, pripravi na naslednjo uĉno uro, 
sprostitvi, mirnim pogovorom in odhodu na stranišĉe. 

 Med odmori se uĉenci vedejo primerno, in sicer tako, da s svojim vedenjem 
ne ogroţajo sebe in drugih. 

 

MALICA   
 

 Malica traja 20 oziroma 25 minut po razporedu, kot je doloĉeno v Letnem 
delovnem naĉrtu. 

 Ob zvonjenju reditelja odideta  v kuhinjo po malico. 

 Uĉenci, ki malicajo v razredih, poĉakajo na svojih mestih, da reditelj razdeli 
malico.  

 Pri malici uĉencev je ves ĉas prisoten uĉitelj, ki je imel to uro v oddelku pouk. 

 Po konĉani malici reditelja pospravita in odneseta ostanke v jedilnico, v PŠ 
Lavrica in Ţelimlje pa v kuhinjo. 

 Reditelja odideta iz uĉilnice zadnja, saj poskrbita, da je uĉilnica pospravljena 
in urejena. 

 Uĉenci predmetne stopnje, ki imajo pred malico športno vzgojo, tehniko in 
tehnologijo ter gospodinjski pouk, malicajo v jedilnici. 

 Malica poteka v umirjenem vzdušju; uĉenci s hrano kulturno ravnajo. 

 

KOSILO 
 

 Uĉenci kosijo v jedilnici, na PŠ Lavrica v uĉilnici in na PŠ Ţelimlje v jedilnici 
Zavoda sv. Franĉiška Saleškega. 
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 V jedilnico pridejo v copatih, izjema so uĉenci PŠ Ţelimlje. 

 Uĉenci zloţijo svoje torbe v za to namenjene omare ter mirno poĉakajo v vrsti 
(samo na OŠ  Škofljica). 

 Po konĉanem obroku pospravijo za seboj. 

 Uĉenci, ki nimajo kosila, se v jedilnici ne zadrţujejo. 

 Uĉenci upoštevajo navodila vodje šolske prehrane ter drugih zaposlenih.  

 

PODALJŠANO BIVANJE 
 

 Ĉe uĉenec zapusti šolo pred 15. uro, ne more imeti popoldanske malice. 

 Po interesni dejavnosti ali glasbeni šoli se mora uĉenec oglasiti pri svojem 
oziroma deţurnem uĉitelju. 

 Starši morajo uĉitelju podaljšanega bivanja pisno sporoĉiti, ali gre uĉenec 
sam predĉasno domov oziroma ali gre domov s kom drugim. 

 Ĉe uĉencem ne uspe narediti domaĉe naloge v ĉasu samostojnega uĉenja v 
podaljšanem bivanju, je to njihova odgovornost in jo morajo dokonĉati doma. 

 Starši prevzamejo otroka pri uĉitelju, ki vodi oddelek podaljšanega bivanja. 

 Po 16. uri starši prevzamejo otroka pri deţurnem uĉitelju. 

 Uĉenci, ki so vkljuĉeni v oddelek podaljšanega bivanja, se po konĉanem 
pouku ravnajo po navodilih uĉitelja podaljšanega bivanja.  

 

KNJIŢNIĈNI RED 
 
Pravila obnašanja in ravnanja v šolski knjiţnici so doloĉena v knjiţniĉnem redu. 
 
PREVOZI 
 

 S šolskim prevozom se vozijo le uĉenci, ki obiskujejo šolo. 

 Na avtobusnem postajališĉu upoštevajo pravila prometne varnosti in navodila 
deţurnih uĉiteljev.  

 Ob vstopu na avtobus uĉenci pokaţejo vozniku vozovnico. 

 Na avtobusih in kombiniranih vozilih uĉenci sedijo na svojih mestih, se mirno 
pogovarjajo in kulturno obnašajo. Upoštevajo navodila voznika in z zakonom 
doloĉena pravila. 

 Uĉenci so pri prevozih v šolo in domov dolţni upoštevati vozni red glede na 
zaĉetek in zakljuĉek svojega pouka po urniku. 

 Voznik je dolţan šolo obvestiti o neprimernem vedenju uĉencev na prevozu. 

 PRVA TRIADA: Uĉenci vozaĉi, ki ĉakajo na prihod avtobusa, so vkljuĉeni v 
varstvo vozaĉev. Starši s pisno izjavo na zaĉetku šolskega leta opredelijo 
status vozaĉa.  
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 PRVA TRIADA: Uĉenci vozaĉi in drugi uĉenci lahko predĉasno odidejo iz 
obmoĉja šolskega prostora le ob predhodnem pisnem ali ustnem obvestilu 
starša.    

 

NAMERNO POVZROĈANJE ŠKODE 
 

 Ne kvarimo in ne uniĉujemo šolske opreme, tehniĉne opreme, razstavljenih 
predmetov in drugih izdelkov. 

 Za namerno poškodovani inventar ali knjiţniĉno gradivo mora uĉenec škodo 
poravnati. Škodo, ki je ni mogoĉe dokazati posameznikom ali skupini, 
poravnamo iz sredstev šole. 

 

VARNOST  

 

 V  šolskih prostorih imajo uĉenci nepoškodovane šolske copate, ki ne drsijo 
(natikaĉi niso dovoljeni). 

 V popoldanskem ĉasu (do 17. ure) se uĉenci brez nadzora ne smejo 
zadrţevati v šoli in bliţnji okolici šole (parkirišĉa, igrišĉa, travnate površine, 
avtobusna postaja …). 

 Za varnost na cesti poskrbijo uĉenci sami s pravilnim obnašanjem v prometu, 
pri ĉemer jim moramo biti odrasli vedno vzgled. 

 V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti, ki imajo opravljen kolesarski izpit. 
Njihovo kolo mora biti vselej popolnoma opremljeno. Nošenje ĉelade je 
obvezno do 14. leta. 

 Uĉencem ni dovoljeno prihajati v šolo z motornimi kolesi in motorji. Mladi 
motoristi so vĉasih nepremišljeni, zato s tem ogroţajo sebe in druge 
udeleţence v prometu. 

 Prepovedana je tudi uporaba rolerjev, rolk, koles, skirojev in skuterjev v šoli 
in na šolskem dvorišĉu in igrišĉu v ĉasu vzgojno-izobraţevalnega dela (od 6. 
do 17. ure). 

 Za dragocenosti, nakit, mobilne telefone, digitalne fotoaparate, diktafone, 
predvajalnike glasbe, denar, igraĉe in ostale vredne predmete šola ne 
odgovarja. 

 V šolskih omaricah je dovoljeno shranjevati le šolske potrebšĉine, oblaĉila in 
obutev. Zaradi varnosti lahko uĉitelj v prisotnosti uĉenca preveri vsebino 
omarice. Iz posebej utemeljenih razlogov lahko ravnatelj pregleda omarico 
brez prisotnosti uĉenca. 

 Uĉenci v šolo in na obšolske dejavnosti ne prinašajo in ne uporabljajo 
pirotehniĉnih izdelkov, hladnega oroţja in drugih nevarnih predmetov 
(vţigalice, vţigalnik, ţepni noţi na obeskih …), s katerimi lahko poškodujejo 
sebe ali drugega uĉenca. 
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 ALKOHOL, CIGARETE, RAZNA POŢIVILA in ostale prepovedane substance 
so zdravju škodljive, zato je njihovo prinašanje ter uţivanje v šoli, njeni okolici 
in na dejavnostih, ki so organizirane izven šole, strogo prepovedano.  

 Uĉenci s kroniĉnimi zdravstvenimi teţavami imajo pri sebi telefonsko številko 
oseb, ki jih lahko pokliĉemo v nujnih primerih. 

 Ko uĉenec pride pred poukom v šolo v organizirano varstvo, je za njegovo 
varnost poskrbljeno. V primeru odhajanja iz šole v trgovino za varnost ne 
moremo veĉ odgovarjati, zato odhajanje iz šole pred poukom ni dovoljeno. 
Prav tako ni dovoljeno zapušĉati šolskih prostorov med poukom in med 
ĉakanjem na izbirne predmete ali interesne dejavnosti. 

 

PRAVILA PROMETNE VARNOSTI 
 
K varni voţnji veliko prispevajo s svojim vedenjem tudi uĉenci z upoštevanjem in 
spoštovanjem predpisov o varnosti cestnega prometa. V primeru nespoštovanja 
le-teh ogroţajo varno voţnjo, zato ima voznik pravico, da vozilo ustavi in o tem 
obvesti starše. Po Zakonu o varnosti  cestnega prometa so za kršitve predpisov 
mladoletnikov odgovorni starši, skrbniki ali rejniki. 

Šolarji, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom, pred voţnjo: 

 pridejo na avtobusno postajo vsaj pet minut pred odhodom avtobusa ali 
kombiniranega vozila; 

 stojijo vsaj pet velikih korakov (3 metre) od roba cestišĉa; 

 poĉakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in da jim voznik dovoli vstop; 

 pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblaĉil, šolskih torb ipd.; 

 hodijo vedno pred avtobusom in nikoli za njim, in sicer na najmanjši razdalji 
treh metrov od sprednjega dela; 

 se morajo vedno prepriĉati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega; 

 se pred preĉkanjem ceste ustavijo ob robu avtobusa (pred njim) in se 
prepriĉajo, da je preĉkanje varno, tako da pogledajo levo – desno – levo; 

 voznika avtobusa obvestijo, ĉe jim je kaj padlo na vozišĉe, preden skušajo to 
pobrati. 

Med voţnjo: 

 morajo biti pripeti z varnostnim pasom, ĉe je le-ta v vozilu; 

 morajo vedno pravilno sedeti na sedeţu, obrnjeni v smeri voţnje; 

 ne smejo motiti voznika; 

 ne smejo stati; 

 morajo poslušati in slediti navodilom voznika; 

 ne smejo vpiti in se prerivati.  
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STARŠI 
 

 V ĉasu pouka in drugih šolskih dejavnosti starši ne smejo vstopati v razred. 

 Pogovori staršev z uĉitelji potekajo v ĉasu dopoldanskih in popoldanskih 
govorilnih ur – pogovori izven dogovorjenih terminov morajo potekati po 
predhodnem dogovoru z uĉiteljem. 

 OŠ Škofljica: starši otrok 1. in 2. razreda prihajajo/odhajajo skozi vhod, 
namenjen tema dvema razredoma. Skozi igralnico prehod v ĉevljih ni 
dovoljen. 

 Kadar koli pridejo starši v popoldanskem ĉasu v šolske prostore in s seboj 
pripeljejo otroke, so dolţni poskrbeti za njihovo varstvo. Otroci se ne smejo 
igrati v igralnici ali v drugih šolskih prostorih, saj so le-ti namenjeni uĉencem v 
ĉasu pouka in podaljšanega bivanja. 

 Starši svoja vozila parkirajo na parkirišĉu in ne na ploĉniku ali pri zapornici ob 
šoli. 

 

NAĈINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI 
 
Šola skrbi za varnost uĉencev z razliĉnimi aktivnostmi in ukrepi za zagotavljanje 
varnosti uĉencev, ki so podrobneje opredeljeni v hišnem redu.  
 
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 

 
Uĉenci lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja 
in nagrade. 

Kadar se uĉenec ali veĉ uĉencev izkaţe s prizadevnostjo pri enkratni ali 
kratkotrajni aktivnosti, so ustno pohvaljeni.  

Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo 
celo šolsko leto.  

Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelĉni skupnosti ali za 
individualno napredovanje uĉenca. Mentor podeljuje pisne pohvale za 
prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.  

Pisne pohvale se podeljujejo za:  

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

 bistveno izboljšanje uĉnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom;  

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in sreĉanjih uĉencev z 
razliĉnih podroĉij znanja in delovanja; 

 posebej prizadevno in uĉinkovito delo v oddelĉni skupnosti uĉencev;  
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 spoštljiv odnos do uĉencev, delavcev šole in drugih odraslih ter pomoĉ tistim, 
ki jo potrebujejo v šoli ali izven nje; 

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

Priznanja uĉencem podeljuje ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma doseţek, ki 
je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. 
Priznanja se izrekajo za:  

 veĉletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu;  

 doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in sreĉanjih uĉencev, ki so 
organizirana za obmoĉje celotne drţave; 

 veĉletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in 
drugih dejavnostih;  

 veĉletno prizadevno delo v oddelĉni skupnosti, skupnosti uĉencev šole ali 
šolskem parlamentu. 

Uĉenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za 
posameznega uĉenca doloĉi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma 
mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomoĉki, ki jih uĉenec lahko 
uporablja pri pouku ali pri drugih dejavnostih šole.  

Priznanja in nagrade podeljujeta ravnatelj ali razrednik ob zakljuĉku šolskega 
leta. 
 
VZGOJNI UKREPI  

 
Vzgojni ukrepi so naĉini reševanja problemov, ki se pojavijo ob kršitvah pravil 
šolskega reda, neizpolnjevanju dolţnosti, poseganju v pravice drugega. 
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano s podporo in vodenjem uĉencev ter 
iskanjem moţnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo 
uĉenci, strokovni delavci šole in glede na teţo kršitve tudi starši. 
 
KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA  
 
Kršitve pravil Šolskega reda so: 

 neupoštevanje oz. kršenje pravil vedenja in ravnanj, zapisanih v Šolskem 
redu; 

 neizpolnjevanje dolţnosti in odgovornosti, zapisanih v Šolskem redu; 

 neprimerno vedenje; 

 neopraviĉeni izostanki;  

 posedovanje, uporaba ali preprodaja pirotehniĉnih sredstev v šoli, na 
zunanjih površinah šole ali na dejavnostih ob pouku; 

 posedovanje ali uporaba nevarnih snovi v šoli, na zunanjih površinah šole ali 
na dejavnostih ob pouku; 
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 izsiljevanje uĉencev, delavcev ali obiskovalcev šole; 

 namerno poškodovanje in uniĉevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in 
opreme drugih uĉencev, delavcev ali obiskovalcev šole; 

 vandalizem; 

 kraja lastnine šole, drugih uĉencev, delavcev ali obiskovalcev šole; 

 popravljanje ali vpisovanje v šolsko dokumentacijo ter v pisne preizkuse 
znanja; 

 uniĉevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v 
uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola; 

 ponarejanje opraviĉil ali podpisov staršev oz. skrbnikov; 

 goljufanje pri ocenjevanju znanja; 

 verbalni napad na uĉenca, uĉitelja, delavca šole ali drugo osebo; 

 fiziĉni napad na uĉenca, uĉitelja, delavca šole ali drugo osebo; 

 ogroţanje ţivljenja in zdravja uĉencev ter delavcev šole; 

 kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uţivanje 
alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev ali napeljevanje sošolcev k 
takemu dejanju v ĉasu pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih 
oblikah vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem 
delovnem naĉrtu šole; 

 prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih 
sredstev v ĉasu pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah 
vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem delovnem 
naĉrtu šole; 

 uporaba vulgarizmov; 

 spolno nadlegovanje uĉencev ali delavcev šole; 

 psihiĉno nasilje nad uĉenci in delavci šole; 

 druge oblike poseganja v pravice drugega. 

 
POSTOPKI OB KRŠITVAH 
 
Kadar uĉenec ne izpolnjuje svojih dolţnosti in obveznosti, krši pravila vedenja in 
ravnanja, šola izvede vzgojne ukrepe, ki so doloĉeni v naslednjem poglavju. Pri 
izbiri vzgojnega ukrepa upoštevamo teţo kršitve, predvidene pedagoške 
posledice ukrepanja,  zmoţnost presoje posledic lastnih dejanj glede na 
uĉenĉevo starost, nagibe oziroma motive za dejanje, okolje, v katerem uĉenec 
ţivi, škodljivost dejanja ter ponavljanje kršitve. 

Kadar uĉenec krši šolska pravila oziroma se neprimerno vede, delavec šole 
takoj odreagira in glede na problematiko vzgojno ukrepa. V primeru, da kršitev 
zazna nepedagoški delavec, o dogodku obvesti pedagoškega delavca, 
svetovalno sluţbo ali vodstvo šole. 
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Pedagoški in strokovni delavec: 

 se z uĉencem/uĉenci  pogovori o dogodku;  

 po strokovni presoji in glede na teţo kršitve obvesti razrednika in sodeluje pri 
nadaljnji obravnavi; 

 glede na teţo kršitve pedagoški delavec obvesti svetovalno sluţbo, vodstvo 
šole ter tudi starše uĉenca/uĉencev in jih po potrebi vkljuĉi v razreševanje 
problematike; 

 v primeru ponavljajoĉih ali hujših kršitev, razrednik povabi starše v šolo na 
pogovor, kjer jih seznani z dogodkom ter vzgojnim ukrepanjem; dogovore se 
zapiše, vsi prisotni pa jih tudi podpišejo (uĉenec, starši, razrednik).   

V kolikor se starši ne odzovejo pisnemu vabilu, jih na pogovor povabi ravnatelj 
šole.  

V primeru dolgotrajnejše vedenjske problematike ali nesodelovanja uĉenĉevih 
staršev svetovalna sluţba, na podlagi zbranih poroĉil pedagoških delavcev,  
poda poroĉilo na pristojni center za socialno delo.  

V primeru ponavljajoĉih ali hujših kršitev pedagoški delavec vodi o postopku 
obravnavanja kršitve (pogovori z uĉencem, pogovori s starši, telefonski 
pogovori, pisna obvestila staršem itd.) pisne zapise.  

V kolikor vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ne doseţejo svojega namena, se v 
skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 

76/08) izreĉe vzgojni opomin in priĉne postopek za premestitev v drug oddelek. 
 
OBLIKE VZGOJNIH UKREPOV 
 
Univerzalna posledica kršitve doloĉenega pravila ne obstaja. V primeru kršitve 
se pedagoški delavec odloĉi za ustrezen vzgojni ukrep:  

 Ukrepi, navedeni v poglavju Pravila vedenja in ravnanja. 

 Ustno opozorilo uĉitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje 
tudi pojasnilo, zakaj neko vedenje ni sprejemljivo. 

 Individualni pogovor pedagoškega delavca z uĉencem/uĉenci. 

 Pogovor z uĉencem in starši.  

 Pogovor po pouku, na katerem je uĉenec zadrţan v zvezi z reševanjem 
problema. Glede na resnost prekrška so poleg pedagoškega delavca, pri 
katerem se je zgodila kršitev, lahko prisotni tudi razrednik, svetovalna sluţba 
in ravnatelj. 

 Odvzem predmeta, s katerim uĉenec ogroţa varnost oz. onemogoĉa 
nemoteni pouk. Strokovni delavec, ki je predmet odvzel, izpolni obrazec o 
odvzemu predmeta. 

 Restitucija. 
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 Ukrepi, ki uĉencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in 
pomen pravil v druţbeni skupnosti: 

– priprava govorne vaje na doloĉeno temo (spoštljivost); 

– priprava pisnega poroĉila o kršitvi; 

– pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri, izpostavitev problematike v 
razredu;  

– (javno) opraviĉilo uĉenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega; 

– organiziranje in vodenje skupinskega dela; 

– obiskovanje delavnice lepega vedenja; 

– pomoĉ uĉitelju v oddelku podaljšanega bivanja, pri dopolnilnem pouku … 

 Ukinitev ugodnosti, ki so povezane s pridobljenimi statusi uĉencev (status 
športnika, status uĉenca, ki se vzporedno izobraţuje). 

 Zaĉasni ali trajni odvzem funkcij v okviru oddelĉne skupnosti. 

 Prepoved zastopanja šole na tekmovanjih, nastopih, prireditvah ali razstavah. 

 Zaĉasna ali trajna prepoved obiska interesne dejavnosti. 

 Ukinitev kosila za uĉence, ki imajo nespoštljiv odnos do hrane in se v ĉasu 
obrokov neprimerno vedejo. 

 Ĉe uĉitelj presodi, da je to v dobro uĉenca, mu lahko v njegovi prisotnosti 
pregleda šolske potrebšĉine in omarico.  

 Ĉe uĉitelj sumi, da je uĉenec zauţil prepovedano substanco, pošlje 
deţurnega uĉenca po odgovorno odraslo osebo, ki ga odpelje od pouka in o 
tem obvesti starše.  

 Kadar uĉenec pogosto ogroţa varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne 
more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa 
izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi …), gre na 
naslednjo dejavnost v spremstvu staršev. 

 Poveĉan nadzor nad uĉencem v ĉasu, ko je v šoli oziroma na dejavnosti, ki jo 
organizira šola. 

 Prepoved obiska šolske dejavnosti. Za takega uĉenca se organizira 
nadomestni vzgojno-izobraţevalni proces v šoli. 

 Prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi. 

 Zadrţanje uĉenca v šoli zaradi zagotavljanja njegove varnosti oz. varnosti 
drugih. Uĉenca prevzamejo starši. 

 Zadrţanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov.  

 Uĉenca, ki s svojim vedenjem onemogoĉa izvajanje pouka kljub predhodnim 
pogovorom, dogovorom in opozorilom, se odstrani od pouka. Cilj odstranitve 
je vzdrţevanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogoĉanje 
resnega sodelovanja uĉenca in uĉitelja pri reševanju problema ter 
omogoĉanje nemotenega uĉenja drugih uĉencev v oddelku. Uĉenec v ĉasu 
odstranitve opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca.  
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 V primeru odstranitve uĉenca od ure pouka mora uĉitelj z njim opraviti 
razgovor, skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem 
sodelovanju. Zamujeno snov uĉenec predela doma. Ĉe tega ne zmore, 
obišĉe dopolnilni pouk, kjer mu je nudena pomoĉ.  

 V primeru, da se moteĉe vedenje ponavlja, šola povabi starše, da skupaj 
pripravijo individualiziran vzgojni naĉrt. Pri tem lahko sodeluje tudi uĉenec.  

 V primeru kaznivih dejanj se takoj poda prijava na policijo. 

 Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se dogovori 
uĉiteljski zbor ali pa se zanje odloĉi vodstvo šole. 

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV 

 

 Uĉenci so organizirani v oddelĉne skupnosti.  

 Uĉenci oddelĉne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka. 

 Uĉenci pri urah oddelĉne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo 
posamezna vprašanja iz ţivljenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo 
predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: 

– obravnavajo uĉni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoĉ pri 
uĉenju;  

– organizirajo pomoĉ sošolcem v razliĉnih teţavah; 

– obravnavajo kršitve in predlagajo naĉine ukrepanja ter preventivnega 
delovanja;  

– oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade uĉencem v oddelĉni 
skupnosti;  

– organizirajo razliĉne akcije in prireditve; 

– opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.  

Predstavniki oddelĉnih skupnosti se povezujejo v šolski parlament, ki se skliĉe 
najmanj dvakrat letno. Sklicatelj je mentor šolskega parlamenta. 
  
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 

 
Uĉenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. 
 

 Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku uĉenca razredniku 
sporoĉiti vzrok izostanka.  

 Ĉe uĉenec izostane veĉ kot pet dni, starši pa razredniku niso sporoĉili vzroka 
izostanka, razrednik o izostanku uĉenca obvesti starše in jih pozove, da 
sporoĉijo vzrok izostanka. 

 Odsotnost uĉenca morajo starši opraviĉiti osebno ali v pisni obliki. 

 Osebna ali pisna opraviĉila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih 
dneh po prihodu uĉenca v šolo. 
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 Ĉe razrednik v omenjenem roku ne prejme opraviĉila, šteje izostanke za 
neopraviĉene in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda. Ĉe uĉenec ali starši 
iz opraviĉenih razlogov predloţijo opraviĉilo po izteku roka, ga razrednik 
upošteva.  

 Kadar uĉenec izostane zaradi bolezni veĉ kot pet šolskih dni, lahko razrednik 
zahteva uradno zdravniško potrdilo o upraviĉenosti izostanka.  

 Ĉe razrednik dvomi o verodostojnosti opraviĉila, obvesti o tem starše oziroma 
zdravnika, ki naj bi opraviĉilo izdal. Ĉe ugotovi, da je opraviĉilo laţno, 
izostanka ne opraviĉi in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda. 

 Razrednik sproti pregleduje izostanke uĉencev in ustrezno ukrepa. 

 

NAPOVEDANA ODSOTNOST 
 
Uĉenec lahko izostane, ne da bi starši sporoĉili vzrok izostanka, ĉe njegov 
izostanek razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v veĉ 
delih traja najveĉ pet dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazloţene prošnje 
staršev iz opraviĉljivih razlogov dovoli uĉencu daljši izostanek od pouka. 

Uĉenec lahko predĉasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom 
ali uĉiteljem, ki pouĉuje predmet, pri katerem bo uĉenec odsoten, in mora imeti 
pisno ali ustno soglasje staršev, in to v primeru:  

 odhoda k zdravniku, 

 slabega poĉutja ali bolezni (odide lahko le v spremstvu staršev ali skrbnikov; 
uĉenca prevzamejo v prostorih šole), 

 sodelovanja na športnem ali kulturnem podroĉju izven šole, 

 pisne ţelje staršev. 

V primeru, da uĉenec brez vnaprejšnjega pisnega ali ustnega soglasja staršev 
zapusti šolo, razrednik izostanka ne opraviĉi. 

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in 
sreĉanjih, na katerih uĉenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. 
Navedene odsotnosti so opraviĉene. 
 
OPROSTITEV SODELOVANJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV 
 
Posamezni uĉenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oprošĉen sodelovanja pri 
doloĉenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole. Starši uĉenca morajo 
razredniku predloţiti mnenje in navodilo zdravstvene sluţbe. Razrednik o tem 
takoj obvesti uĉitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge 
dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše ĉas trajanja opraviĉene 
odsotnosti. Uĉenec, ki je oprošĉen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora 
tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogroţajo njegovega zdravstvenega 
stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene sluţbe. Ĉe uĉenec 
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zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj 
organizira nadomestno dejavnost. 
 
NEOPRAVIĈENI IZOSTANKI 
 
Za neopraviĉen izostanek se šteje neopraviĉena odsotnost uĉenca od pouka in 
dejavnosti obveznega programa. Izostanke uĉenca pri razširjenem programu se 
evidentira. Razrednik o izostankih obvesti starše. V izjemnih primerih in po 
preuĉitvi vseh okolišĉin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno 
sluţbo odloĉi, da se izostanek uĉenca ne bo obravnaval kot neopraviĉeni 
izostanek, ĉe oceni, da je vzrok izostanka take narave, da uĉenec potrebuje 
pomoĉ oziroma svetovanje. 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 
Šola v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi organizira redne sistematiĉne 
zobozdravstvene in zdravstvene preglede ter cepljenja. Ĉe uĉenec odkloni 
sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o 
tem obvesti starše uĉenca. Šola deluje preventivno in ozavešĉa uĉence o 
škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijaĉ, uţivanja drog in drugih 
poţivil, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola ozavešĉa uĉence o njihovih 
pravicah in dolţnostih ter o naĉinih iskanja ustrezne pomoĉi v primerih spolnega 
nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v druţini. V te namene organizira razliĉne 
aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. 
  

INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV    
 

Za pridobivanje osnovnih informacij uĉencev in staršev so namenjeni:  

 publikacija, 

 šolska spletna stran, 

 roditeljski sestanki in govorilne ure za starše, 

 govorilne ure za uĉence, 

 pisne objave na oglasnih deskah. 

Veĉino potrebnih informacij pridobijo uĉenci v ĉasu vzgojnega procesa ustno ali 
pisno od uĉiteljev in drugih delavcev šole. Z Vzgojnim naĉrtom in Pravili 
šolskega reda pa se uĉenci še posebej seznanijo na razrednih urah, objavljena 
pa sta tudi na šolski spletni strani. 

S spoštovanjem in upoštevanjem pravil hišnega in šolskega reda bo delo in 
bivanje v šoli mnogo prijetnejše in varnejše. 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 
 
STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 
Strokovni organi šole so:  

 uĉiteljski zbor,  

 oddelĉni uĉiteljski zbor, 

 razrednik,  

 strokovni aktivi. 
 
SVET ZAVODA 
Svet zavoda sestavljajo: 

 pet ĉlanov delavcev zavoda (trije iz šole in dva iz vrtca), 

 trije ĉlani sveta staršev (dva predstavnika staršev šole in predstavnik 
staršev vrtca), 

 trije ĉlani ustanovitelja. 
 
SVET STARŠEV 
V delo zavoda se starši vkljuĉujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ. 
Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. 
 
ORGANIZACIJA UĈENCEV 
Uĉenci sestavljajo šolsko skupnost, ki jo vodi ravnatelj Roman Brunšek.  
Mentorica šolskega parlamenta je pomoĉnica ravnatelja Marjeta Stanko.  
 

PREDSTAVITEV PROGRAMA 
 
PROSTORSKI POGOJI IN POUK 

 
V šolskem letu 2011/12 bomo še lahko izvajali enoizmenski pouk, vendar so vse 
razpoloţljive uĉilnice ves ĉas zasedene. Uĉilnice so sodobno opremljene in 
uĉencem od 1. do 5. razreda omogoĉajo, da lahko veĉji del potrebšĉin pustijo v 
svoji matiĉni uĉilnici. Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici in v športni 
dvorani. Na predmetni stopnji bo pouk teţje izvajati, saj uĉenci ne bodo imeli  na 
razpolago vedno specializiranih uĉilnic, vendar zaradi tega ne bo trpela sama 
kvaliteta pouka.   

Na PŠ Lavrica so prostorski pogoji izredno teţki, saj sta v šolski stavbi  le dve 
veĉji in dve manjši uĉilnici, število otrok pa se nenehno poveĉuje. Ker je število 
otrok preveliko glede na zakonsko predpisane normative, se bodo uĉenci 
tretjega razreda, ki so najštevilĉnejši, v spremstvu razredniĉarke prepeljali v 
ĉasu pouka na matiĉno šolo. Razdeljevanje kosil na PŠ Lavrica bo potekalo v 
uĉilnici ob kuhinji po doloĉenem razporedu. Ker v okviru šole ni telovadnice, se 
bodo uĉenci vozili k pouku športne vzgoje na OŠ Škofljica v spremstvu njihovih 
uĉiteljic.  



24 
_______________________________ 

                           
___________________________________ 

Na PŠ Ţelimlje so prostorski pogoji dobri, saj sta dve urejeni uĉilnici. Na šoli se 
bo izvajal pouk samostojno v prvem razredu in kombinirani pouk drugega in 
tretjega razreda. Športno vzgojo bodo imeli uĉenci v športni dvorani Zavoda sv. 
Franĉiška Saleškega, kjer bodo tudi kosili v ĉasu podaljšanega bivanja. 

Pouk poteka po veljavnih uĉnih naĉrtih in Letnem delovnem naĉrtu Zavoda 
Osnovna šola in vrtec Škofljica v obsegu predmetnika ter v skladu s smernicami 
za delo Ministrstva za šolstvo in šport.  

Poleg podajanja, utrjevanja in preverjanja uĉne snovi uĉence vzpodbujamo k 
razvijanju pozitivnega odnosa do dela v šoli in doma, k pripravljenosti in 
discipliniranosti pri pouku, k pozitivnemu odnosu do sošolcev, k spoštovanju 
uĉiteljev in njihovega znanja, k odgovornosti pri delu in k redoljubnosti ter 
vzdrţevanju opreme. 
 
DIFERENCIACIJA PRI POUKU 

 
Na podlagi sklepa sveta Zavoda OŠ in vrtca Škofljica bo v šestem in sedmem 
razredu potekala fleksibilna defirenciacija pri pouku slovenšĉine, anglešĉine in 
matematike v obliki nivojskega pouka. V osmem in devetem razredu bo pouk pri 
slovenšĉini, anglešĉini in matematiki potekal v heterogenih uĉnih skupinah.  
 
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

 
Ob koncu drugega in tretjega triletja se znanje uĉencev preverja z nacionalnim 
preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, doloĉeni z uĉnim 
naĉrtom. Ob koncu drugega triletja je nacionalno preverjanje znanja 
prostovoljno. Preverjanje znanja poteka iz slovenščine, angleščine in 
matematike. Ob koncu tretjega obdobja šola v sodelovanju z zunanjimi 
ocenjevalci izvede NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki 

ga doloĉi minister v mesecu marcu za tekoĉe šolsko leto. 

Preizkusi so le pisni in v rokih, ki jih je doloĉil minister. V šolskem letu 2011/12 
bo nacionalno preverjanje znanja potekalo takole: 
 
REDNI ROK: 

 v petek, 4. maja 2012 – matematika za 6. in 9. razred,  

 v torek, 8. maja 2012 – slovenšĉina za 6. in 9. razred, 

 v ĉetrtek, 10. maja 2012 – anglešĉina za 6. razred in tretji predmet za 
9. razred. 

 
V ponedeljek, 28. 5. 2012, je seznanitev učencev z doseţki in vpogled v 
pisne naloge. 
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NAKNADNI ROK: 

 v sredo, 30. maja 2012 – matematika za 9. razred,  

 v ĉetrtek, 31. maja 2012 – slovenšĉina za 9. razred, 

 v petek, 1. junija 2012 – tretji predmet za  9. razred. 
 
V ponedeljek, 11. junij 2012, je seznanitev učencev z doseţki in vpogled v 
pisne naloge 

 

V  naknadnem roku lahko opravljajo NPZ le tisti uĉenci devetega razreda, ki se 
prvega roka niso mogli udeleţiti zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov. 

Rezultati preverjanja so dodatna informacija o doseţenem znanju in ne vplivajo 
na šolski uspeh.   
 
IZBIRNI PREDMETI  

 
Del obveznega programa so tudi izbirni predmeti, ki jih uĉenec izbere glede na 

svoje interese, sposobnosti in nadarjenost. Uĉenec izbere dve uri izbirnih 
predmetov tedensko. S soglasjem staršev lahko uĉenec obiskuje tedensko tri 
ure izbirnih predmetov. Uĉenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z 
javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oprošĉen sodelovanja 
pri izbirnih predmetih.  
 
V šolskem letu 20011/2012 bomo na osnovi prijav izvajali naslednje izbirne 
predmete: 

 Predmet Uĉitelj 

1 daljnogledi in planeti Marjan Bakan 

2 francošĉina II Joţica Robnik Šikonja 

3 glasbena dela Mateja Novak 

4 izbrani šport – odbojka Igor Repše 

5 izbrani šport – nogomet Igor Repše 

6 likovno snovanje I, II in III Lucija Rupret 

7 nemšĉina I, II in III Sandra Katanec/Mojca Strgar 

8 naĉini prehranjevanja Dragica Rigler 

9 obdelava gradiv – les Saša Pirnat 

10 ples Tanja Gabrijel 

11 poskusi v kemiji Ana Nuša Rigler 

12 retorika Metka Uršiĉ Cotiĉ 

13 sodobna priprava hrane Andrej Mohoriĉ 

14 španšĉina III Irena Dobernik 
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15 šolsko novinarstvo Metka Pukšiĉ Mavsar 

16 šport za sprostitev Lucija Erĉulj 

17 šport za zdravje Igor Repše 

18 turistiĉna vzgoja Gregor Kovaĉiĉ 

19 urejanje besedil Marjan Bakan 

20 
 

zvezde in vesolje 
 
 
 

Marjan Bakan 

 
OCENJEVANJE 

 
Ocenjevanje znanja opredeljuje Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju uĉencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 73/2008). Ocenjevanje 
znanja se v prvem obdobju ocenjuje opisno, v drugem in tretjem s številĉnimi 
ocenami od 1 do 5. V prvem in drugem obdobju uĉenci praviloma napredujejo. 
Uĉenec lahko zaradi slabšega uĉnega uspeha ponavlja razred, ĉe tako 
zahtevajo njegovi starši oziroma lahko ponavlja razred na podlagi pisnega 
obrazloţenega predloga razrednika. V 1. in 2. razredu uĉenec ponavlja razred v 
soglasju s starši, od 3. do 6. razreda lahko ponavlja razred na podlagi pisnega 
obrazloţenega predloga razrednika, brez soglasja staršev. V zadnjem triletju 
uĉenec napreduje, ĉe je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh 
predmetov. Uĉenec ima lahko ob koncu 7. in 8. razreda najveĉ dve negativni 
oceni, ki ju lahko do 31. avgusta popravi na popravnih izpitih. Ĉe ima 

zakljuĉeni veĉ kot dve negativni oceni, razred ponavlja. Razred ponavlja tudi 
takrat, ko ne opravi popravnih izpitov. V 9. razredu lahko uĉenec opravlja 
popravne izpite iz veĉ predmetov. Ĉe popravnih izpitov ne opravi, lahko razred 
ponavlja ali opravlja izpite še do zakljuĉka naslednjega šolskega leta. 
 
DODATNI POUK 

je namenjen uĉencem, ki ţelijo uĉno snov poglobiti in dopolniti. S poglobljenimi 
in razširjenimi vsebinami ter z razliĉnimi metodami dela podpira doseganje višjih 
uĉnih ciljev. Poteka po urniku. 
 
DOPOLNILNI POUK  

je namenjen uĉencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno 
razlago snovi in pomoĉ uĉitelja. Z drugaĉnim naĉinom dela uĉenci laţje usvojijo 
temeljne uĉne cilje. Poteka po urniku. Obĉasno ga uĉitelji organizirajo glede na 
potrebe. 
 
DEJAVNOSTI OB POUKU 

so del obveznega osnovnošolskega programa. Povezujejo discipline in 
predmetna podroĉja, vkljuĉena v predmetnik osnovne šole. Potekajo po letnem 
delovnem naĉrtu, ki doloĉa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Dnevi 
dejavnosti so namenjeni vsem uĉencem, so vsebinsko pestri in smiselno 
razporejeni skozi celotno šolsko leto. Datumi dejavnosti bodo objavljeni sproti. 
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Del dejavnosti bomo organizirali v šoli ali v njeni okolici, del dejavnosti pa v 
raznih ustanovah oz. drugih krajih po Sloveniji. Stroške prevoza in vstopnine za 
dejavnosti, ki so organizirane izven šole ali kraja, prispevajo starši. Le-te bodo 
poravnali s poloţnicami ali preko trajnika po opravljeni dejavnosti. 

SISTEMATSKI PREGLEDI 
 
V programu dejavnosti ob pouku izvajamo tudi redne sistematske preglede in 
cepljenja. Za uĉence Osnovne šole in vrtca Škofljica opravlja le-te Helena 
Andrenšek, dr. med., v zasebni splošni in šolski ambulanti na Prijateljevi 2 v 

Ljubljani (telefon: 01 426 65 12). Zobozdravstveno preventivo za uĉence naše 
šole pa izvaja zobozdravnica Kristina Vihar, Glonarjeva ulica 4, Ljubljana 

(telefon: 059 039 000).  
 
POLETNA ŠOLA V NARAVI 

 
Letošnja šola v naravi se bo izvajala v dveh terminih. Najprej odidejo v Pacug 
uĉenci 5. b razreda v ĉasu od 12. do 16. septembra 2011. Nato pa so v Pacugu 
uĉenci 5. a in 5. c od 19. do 23. septembra 2011. Poleg športnih dejavnosti, kot 
so plavanje, pohodništvo in športne igre, bodo uĉenci spoznali slovensko obalo, 
v okviru naravoslovja opazovali gibanje morja in si ogledali soline, primorska 
mesta z znamenitostmi ter imeli likovne delavnice. V okviru programa za 
pridobitev kolesarskega izpita bodo ponovili znanje iz prometnih predpisov ter 
se seznanili z voţnjo s kolesom na spretnostnem in prometnem poligonu. 
Pedagoški vodja poletne šole v naravi je uĉiteljica Draga Košak, športni vodja je 
uĉiteljica športne vzgoje Lucija Erĉulj. 
 
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

 
Za uĉence 6. razreda bomo organizirali  zimsko šolo v naravi. Ta bo potekala v 
v domu Tisa na Pohorju v dveh terminih, in sicer od 16. do 20. januarja 2012 in 
od 30. januarja do 3. februarja 2012. Poleg smuĉanja  bodo imeli uĉenci številna 
predavanja: o  FIS pravili in zgodovini smuĉanja, o tehniki smuĉanja, o 
orientaciji v naravi in o naravnih in kulturnih znamenitostih Pohorja. Vsak dan 
bodo uĉenci dobili povratne informacije o smuĉanju preko  videoanalize. Poleg 
smuĉanja bodo uĉenci športno dejavni še  z zimskim   pohodništvom, razliĉnimi 
moštvenimi igrami, spoznali se bodo s  fitnesom in  namiznim tenisom, v 
ugodnih sneţnih razmerah pa se bodo preizkusili tudi v likovno-sneţnih 
delavnicah. Organizator in vodja zimske šole v naravi je uĉitelj športne vzgoje 
Igor Repše. 
 
TEČAJ PLAVANJA 

 
Uĉenci 1. in 3. razreda bodo izpopolnjevali svoje znanje v plavanju na teĉaju 
plavanja. V prvem razredu izvajamo teĉaj plavanja v okviru nacionalnega 
programa, zato poteka po pouku v popoldanskih urah. Teĉaj plavanja v tretjem 
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razredu je obvezen po uĉnem naĉrtu in je del programa športne vzgoje. Plavalni 
teĉaji bodo potekali od 12. do 23. septembra 2011 ter od 26. septembra do 7. 
oktobra 2011 v bazenu Osnovne šole Savsko naselje.  
 
NARAVOSLOVNI TABORI 

 
Tabori so veĉdnevne dejavnosti, ki jih organiziramo po razliĉnih krajih Slovenije. 
Izvedli jih bomo za vse uĉence 1., 2. in 4.  razreda, medtem ko uĉencem od 6. 
do 9. razreda ponujamo nekatere moţnosti izbire v programu za nadarjene.  
 
1. razred  

Tridnevni naravoslovni tabor za prvošolce bo potekal v dveh skupinah v 
Mladinskem klimatskem zdravilišĉu Rakitna v ĉasu od 14. do 19. maja 2012. 
Vodja tabora je uĉiteljica Karmen Miheliĉ Ĉampa.  
 
2. razred  

Tudi v drugem razredu bomo izvedli tridnevni naravoslovni tabor v dveh 
skupinah. Pod vodstvom uĉiteljic bodo uĉenci 2. razreda v domu CSOD 
Ĉebelica v  ĉasu od 1. do 3. februarja 2012 (prva skupina) in v ĉasu od 13. do 
17. februarja 2012 (druga skupina). Vodja tabora je uĉiteljica Irena Balaţic. 

4. razred 

Tridnevni športno-naravoslovni tabor bo za uĉence 4. razreda potekal v maju 
2012 v dolini Vrat. Natanĉnejši datum bodo uĉenci izvedeli naknadno. Vodja 
tabora je uĉiteljica Draga Košak. 
 
Stroške šole v naravi in naravoslovnih taborov krijejo starši. Z okvirnimi cenami 
starše seznanimo na roditeljskih sestankih. Plaĉevanje je moţno s poloţnicami 
v dveh ali treh obrokih. Del stroškov zimske šole v naravi sofinancira Obĉina 
Škofljica, poletne pa Ministrstvo za šolstvo in šport, medtem ko lahko imajo 
uĉenci iz druţin, ki so se znašle v finanĉnih teţavah, na podlagi vloge in sklepa 
komisije regresirano dejavnost.  
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
Na šoli poskušamo ponuditi razliĉne interesne dejavnosti, ki pomagajo uĉencem 
pri sprostitvi in poglabljanju na podroĉjih, pri katerih ţelijo pridobiti nova znanja 
in izkušnje. Izvajajo jih naši uĉitelji ali zunanji sodelavci.  Interesne dejavnosti 
potekajo od oktobra do junija. Nekatere se zaradi programa ali narave 
dejavnosti odvijajo strnjeno v posameznem obdobju. Glede na program 
dejavnosti se izvajajo pred in po pouku ali ob sobotah. Doloĉene interesne 
dejavnosti bodo izvajali zunanji sodelavci. Stroške izvajanja le-teh pokrijete 
starši. Prijavnice vam bodo prinesli uĉenci ali pa jih boste prejeli na prvih 
roditeljskih sestankih v septembru, ko boste lahko dobili vse dodatne informacije 
od njihovih predstavnikov.  
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PREDLOG INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
OŠ ŠKOFLJICA – RAZREDNA STOPNJA 

Izvajalec Interesna dejavnost Uĉenci Oblika izvajanja 

Mojca Ahĉin športni kroţek 1. triada vsak teden 

Mojca Ahĉin ustvarjalnice 1. triada vsak teden 

Renata Avbelj poskusi iz 
naravoslovja 

2. triada vsak teden v I. oc. 
obdobju 

Renata Avbelj ĉebelarstvo 1. in 2.  
triada  

vsak teden v I. oc. 
obdobju 

Marjan Bakan košarka 2. in 3. 
triada  

vsak teden 

Irena Balaţic plesni kroţek 1. triada vsak teden 

Regina Bokan ekovrt 1. triada  vsak teden  

Regina Bokan tutorstvo 1. triada enkrat na mesec 

Regina Bokan ustvarjalne 
delavnice 

1. in 2.  
triada 

vsak teden  

Nataša Cingerle odbojka 1. in 2.  
triada 

vsak teden  

Nataša Cingerle športne igre 1. in 2.  
triada 

vsak teden  

Metka Cotiĉ Uršiĉ  ustvarjalno pisanje vse 
triade 

vsak teden 

Irena Dobernik vesela italijanšĉina 1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Lucija Erĉulj vesela šola 
druţabnih iger 

vse 
triade 

vsak teden 

Lucija Erĉulj filmski abonma vse 
triade 

enkrat na mesec  

Bojana Ivanjko pravljiĉni kroţek 1. triada vsak teden 

Bojana Ivanjko raĉunanje je igra 1. triada vsak teden 

Lili Ana Jakliĉ likovni kroţek 1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Lili Ana Jakliĉ roĉna dela 1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Lili Ana Jakliĉ fotografski kroţek 1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Sandra 
Katanec/Mojca Strgar 

nemšĉina za otroke 2. in 3. 
triada  

vsak teden 

Darja M. Korevec spoznavanje sebe 2. in 3. 
triada 

Vsak teden 

Darja M. Korevec ustvarjanje iz 
naravnega 
materiala 

1.  
triada 

vsak teden 
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Draga Košak 
 

Pilova Vesela šola 2. triada  vsak teden 

Draga Košak  Raĉunalništvo 
(delni prispevek 
staršev) 

1. in 2.  
triada 

teĉajna oblika 

Draga Košak  planinski kroţek 2. 
triada 

v sklopih sobota in 
nedelja 

Draga Košak  športni kroţek 1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Petra Krhin ustvarjalnice 2. triada  vsak teden 

Karmen Miheliĉ 
Ĉampa 

pevski zbor 1.  
triada 

vsak teden 

Anţe Nered mini rokomet 1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Nataša Omahen Cici vesela šola 
 

1. triada  vsak teden 

Nataša Spreitzer 
Jamnik 

Cici vesela šola 1. triada  vsak teden 

Aleksandra Jelena 
Stopar 

kroţek angleškega 
jezika 

1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Helena Tomšiĉ otroški pevski zbor 2.  
triada 

vsak teden 

Katarina Volĉini 
Ratajc 

eko-kroţek 1. in 2.  
triada 

Vsak teden 

Katarina Volĉini 
Ratajc 

roĉna dela 1. in 2.  
triada 

Teĉajna oblika 

Tina Zelenko ljudski plesi, pesmi 
in igre 

vse 
triade 

vsak teden 

Tina Zelenko kaligrafija 3.  
triada 

teĉajna oblika 

 
OŠ ŠKOFLJICA – PREDMETNA STOPNJA 

Izvajalec Interesna dejavnost Uĉenci Oblika izvajanja 

Katarina Hafner 
Blatnik 

prostovoljstvo 3. triada po dogovoru 

Lucija Erĉulj vesela šola  
 

3. triada  teĉajna 

Lucija Erĉulj planinski kroţek 2. in 3. 
triada  

v sklopih (sobota 
in nedelja)  

Tanja Gabrijel odbojka 2. in 3. 
triada  

vsak teden 

Tanja Gabrijel namizni tenis 3. triada  vsak teden 

Polonca Gradišar tutorstvo 2. in 3. 
triada  

dvakrat na mesec 
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Diana Kvartuh animacije 3. triada vsak teden 

Diana Kvartuh projekt Simbioza 2. in 3. 
triada 

teĉajna 

Majda Ilc Hussein gledališki kroţek 2. in 3. 
triada 

vsak teden 

Andreja Janeţiĉ 
Stanešiĉ 

spoznavanje 
angleške kulture 

2. in 3. 
triada 

vsak drugi teden 

Ksenija Jemenšek angleški dramski 
kroţek 

2. in 3. 
triada 

vsak teden 

Andrej Mohoriĉ kulturne rastline 2. in 3. 
triada 

teĉajna 

Mateja Novak 
 

mladinski pevski zbor 3. triada vsak teden 

Urška Ogrinc razvedrilna 
matematika 

3. triada  vsak teden  

Urška Ogrinc  
 

matematika v igrah 3. triada  vsak teden  

Saša Pirnat šah 2. in 3. 
triada 

vsak teden  

Metka Pukšiĉ 
Mavsar 

folklorni  kroţek vse 
triade 

vsak teden  

Igor Repše badminton 3. triada vsak teden  

Igor Repše hokej v dvorani 3. triada vsak teden  

Dragica Rigler prva pomoĉ 3. triada  vsak teden  

Joţica Robnik 
Šikonja 

francošĉina 3. triada vsak drugi teden  

Lucija Rupret likovni kroţek 2. in 3. 
triada  

delavnice po 
dogovoru 

 
PŠ LAVRICA  

Izvajalec Interesna dejavnost Uĉenci Oblika izvajanja 

Marija Apovnik ustvarjalnica 1.  
triada  

vsak drugi teden  

Marija Apovnik zaigraj in zapleši z 
mano 

1.  
triada 

vsak drugi teden  

Jerica Brloţnik kroţek o ţivalih 1. in 2. 
triada  

vsak teden  

Irena Dobernik vesela italijanšĉina 1. in 2.  
triada 

vsak teden 

Nina Grzetiĉ 
 

otroški pevski zbor 1. in 2. 
triada 

vsak teden 

Martina Jordan tremo orehe 1. in 2. 
triada 

vsak teden  

Saša Pirnat šah 1. in 2. vsak teden 
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triada 

Tanja Sazonov knjigobube 1.  
triada 

vsak teden  

Aleksandra Jelena 
Stopar 

kroţek angleškega 
jezika 

1. in 2.  
triada 

vsak teden 

 
PŠ ŢELIMLJE 

Izvajalec Interesna dejavnost Uĉenci Oblika izvajanja 

Mateja Adamiĉ Ustvarjalne urice 1.  
triada  

vsak drugi teden  

 
Nekatere interesne dejavnosti bomo ponudili še na zaĉetku šolskega leta. 
Priĉakujemo še ponudbe nekaterih zunanjih sodelavcev in naših uĉiteljev.  Ob 
interesnih dejavnostih, ki bodo potekale po pouku, bomo izvajali še razliĉne 
dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja. Uĉenci bodo v prvem tednu pouka 
seznanjeni z interesnimi dejavnostmi in s ĉasom izvedbe posamezne dejavnosti. 
Nato pa se po pogovoru s starši odloĉijo za interesne dejavnosti, ki jih res 
nameravajo obiskovati, in izpolnjeno prijavnico oddajo razredniku do 16. 

septembra 2011. Na podlagi zbranih prijavnic bodo mentorji organizirali 
sestanke z uĉenci. Dejavnosti, na katero se bo prijavilo manj kot 15 uĉencev, ne 
bomo organizirali. 

DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE 

  
1. Likovni tabor 

Tridnevni  likovni tabor za uĉence od 5. do 9. razreda bo potekal v domu 
Ĉebelica v ĉasu od 16. do 18. marca 2012. Vodila ga bo  uĉiteljica Lucija 
Rupret.   
 
2. Športno-raziskovalni tabor 

Izvedli bomo dva tridnevna športna tabora. Prvi je namenjen uĉencem 6. in 7. 
razreda. Potekal bo v domu Planica od 30. septembra do 2. oktobra 2011 pod 
vodstvom uĉiteljice športne vzgoje Tanje Gabrijel. Drugi tridnevni športni tabor je 
namenjen uĉencem 8. in 9. razreda in bo potekal v domu Burja v Piranu od 25. 
do 27. maja 2012. Vodil ga bo uĉitelj športne vzgoje Igor Repše.  
 
3. Glasbeni tabor 

Za uĉence od 7. do 9. razreda, ki so moĉnejši na glasbenem podroĉju, bomo 
tudi letos pripravili tridnevni tabor v domu Medved, in sicer od 14. do 16. oktobra  
2011. Tabor bo izpeljala uĉiteljica glasbene vzgoje Mateja Novak in bo potekal v 
obliki intenzivnih pevskih vaj. 
 
Ob taborih bomo izvedli še dejavnosti z naravoslovno-druţboslovno vsebino 
(uĉitelj Andrej Mohoriĉ in uĉiteljica Tina Tolar), dejavnosti z zgodovinsko vsebino 
(uĉitelj Gregor Kovaĉiĉ) in delavnice ustvarjalnega mišljenja (uĉiteljica Petra 
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Krhin in pomoĉnica ravnatelja Marjeta Stanko). O datumih in temah bodo uĉenci 
seznanjeni sproti.  
 
Spremljali bomo razpise razliĉnih tekmovanj v znanju in športu, se dogovorili z 
uĉitelji za mentorstvo in kar najveĉ uĉencem omogoĉili sodelovanje, saj lahko 
tako pokaţejo svoja moĉna mesta, primerjajo svoje znanje, se potrjujejo in 
postajajo samozavestnejši. 
 
PROJEKTI 

 
Poleg rednega, razširjenega in dodatnega programa ţelimo uĉence motivirati za 
delo in jim tako omogoĉiti pridobivanje dodatnega znanja, vzpodbude in pohvale 
z raznimi projekti, v katere so vkljuĉeni vsi uĉenci ali le posamezni razredi ali 
oddelki. 

Nacionalni projekti, v katere so vkljuĉeni naši uĉenci, so: teĉaj plavanja za 
uĉence 1. razreda, Zlati sonĉek, Krpan, športno-vzgojni karton, Policist Leon 
svetuje, Varnost in zdravje, Rastem s knjigo, Bralni nahrbtnik, Podruţniĉna šola 
– gibalo razvoja ... 

Šolski projekti so: Ĉista šola, Projekt prometne varnosti, Najšportnik oz. 
najšportnica, Najbolj športni razred šole, Nateĉaj za šolska Prešernova 
priznanja, Vrednote za skupnost … Pravila nateĉajev in prijavnice bomo objavili 
na šolskih spletnih straneh. 
 

ŠOLSKI KOLEDAR 
 

Pouk, dejavnosti ob pouku, šolske poĉitnice, prosti dnevi in delovne sobote 
potekajo v skladu s šolskim koledarjem, ki ga vsako šolsko leto doloĉi 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 
 
V šolskem letu 2011/2012 se pouk priĉne v ĉetrtek, 1. septembra 2011, in  
konĉa:   

 v petek, 15. junija 2012, za uĉence 9. razreda,  

 v petek, 22. junija 2012, za uĉence od 1. do 8. razreda. 
  

OCENJEVALNI OBDOBJI: 

 prvo: od 1. septembra 2011 do 31. januarja 2012, 

 drugo: od 1. februarja do 15. junija 2012 za uĉence 9. razreda, 
             od 1. februarja do 22. junija 2012 za vse ostale uĉence. 

 
POČITNICE 

 jesenske: od  2. do 4. novembra 2011, 

 novoletne: od 27. do 30. decembra 2011, 

 zimske: od 20. do 24. februarja 2012, 

 prvomajske: 30. aprila 2012. 
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POUKA PROSTI DNEVI: 

 ponedeljek, 31. oktober 2011 – dan reformacije, 

 torek, 1. november 2011 – dan spomina na mrtve, 

 ponedeljek, 26. december 2011 – dan samostojnosti in enotnosti, 

 ponedeljek, 2. januar 2012 – novo leto, 

 sreda, 8. februar 2012 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,  

 ponedeljek, 9. april 2012 – velikonoĉni ponedeljek, 

 petek, 27. april 2012 – dan upora proti okupatorju, 

 ponedeljek, 1. maj 2012 – praznik dela, 

 torek, 2. maj 2012 – praznik dela. 
 
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE: 

 petek, 10. februar 2012, 

 sobota, 11. februar 2012. 
 
ROKI ZA POPRAVNE, RAZREDNE IN PREDMETNE IZPITE 

 Od 18. junija do 2. julija 2012 – prvi rok za uĉence 9. razreda. 

 Od 26. junija do 9. julija 2012  – prvi rok za uĉence ostalih razredov. 

 Od 20. do 31. avgusta 2012 – drugi rok. 
 
POTEK POUKA 

 
Potek uĉnih ur na OŠ Škofljica 
 

OŠ 
Škofljica 

1. in 2.  
razred 

3. in 4. razred 5. razred 6. razred 
7. 8 in 9. 
razred 

varstvo 6.00–8.20 6.30–8.20  

varstvo 
vozaĉev 

 7.00–7.30 7.00–8.20 

predura  7.30–8.15  

zaĉetek 
pouka 

8.20 7.30 8.20 

odmor 
malica 20 

min. 
 

1. ura 8.40–9.25 8.20–9.05 7.30–8.15 

7.30–8.15 
(izbirni 

predmeti, 
dod., dop.) 

2. ura 9.30–10.15  8.20–9.05 8.20–9.05 

odmor 
3.–9. r 

 malica 20 min 
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2. ura  9.25–10.10  

3. ura 10.20–11.05 10.15–11.00 9.25–10.10 

4. ura 11.10–11.55 11.05–11.50 10.15–11.00 

5. ura 12.00–12.45 11.55–12.40 11.05–11.50 

6. ura  11.55–12.40 

odmor  20 min 

7. ura  13.00–13.45 

8. ura  13.50–14.35 

 
Uĉenci gredo v uĉilnice 5 minut pred zaĉetkom pouka. 
 
PŠ Lavrica  

Prvi razred zaĉne s poukom ob 8.20 z malico in zakljuĉi s poukom ob 11. 55. 
Ostali uĉenci zaĉnejo pouk ob 8.00 in imajo malico po prvi šolski uri.  

PŠ Ţelimlje 

Uĉenci zaĉnejo s poukom ob 8.00. Malicajo po prvi šolski uri.   
 
Potek uĉnih ur na PŠ Lavrica in Ţelimlje 
 

 PŠ Lavrica PŠ Ţelimlje 

JV za uĉence 1. 
razreda 

6.30–8.20 7.00–8.00 

JV za ostale uĉence 7.00–8.00 7.00–8.00 

zaĉetek pouka 8.00 8.00 

1. ura 8.00–08.45 8.00–08.45 

glavni odmor malica 20 min malica 20 min 

2. ura 09.05–09.50 09.05–09.50 

3. ura 09.55–10.40 09.55–10.40 

4. ura 10.45–11.30 10.45–11.30 

5. ura 11.35–12.20 11.35–12.20 

6. ura 12.25–13.10 12.25–13.10 

 
Uĉenci, ki niso vkljuĉeni v jutranje varstvo oz. niso vezani na šolski prevoz, 
prihajajo v šolo 15 minut pred zaĉetkom pouka. 
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ODSOTNOST OD POUKA 

 
Uĉenec mora biti prisoten pri pouku in pri dejavnostih obveznega programa. V 
primeru njegove odsotnosti morajo starši ali skrbniki v roku petih dni obvestiti 
razrednika o vzroku za  izostanek. Ko se uĉenec vrne k pouku, morajo starši 
najkasneje v petih dneh razredniku napisati opraviĉilo. Ĉe razrednik v 
omenjenem roku ne prejme opraviĉila, se izostanki štejejo za neopraviĉene.  
Posebna pravica staršev in uĉencev je, da lahko v šolskem letu uĉenec izrabi 
pet prostih dni, kar morajo starši sporoĉiti razredniku vsaj tri dni pred 
izostankom. Napovedana odsotnost ni moţna v ĉasu zakljuĉevanja ocen.  

 
JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

 
Urnik jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 
 

 
zaĉetek JV za 
uĉence 1. r. 

zaĉetek JV za  
uĉence 2.–4. r. 

varstvo 
vozaĉev 

zakljuĉek PB 

Škofljica 6.00 6.30 7.00 17.00 

Lavrica 6.30 7.00 / 16.30 

Ţelimlje 7.00 7.00 7.00 16.00 

 
KOSILO IN POPOLDANSKA MALICA 
 
Pri kosilu uĉence navajamo, da se kulturno prehranjujejo in da imajo oziroma 
pridobivajo spoštljiv odnos do hrane. Uĉence se spodbuja, da se pri 
prehranjevanju potrudijo in vsaj nekaj pojedo. Po kosilu pospravijo za sabo in 
skupaj z uĉiteljico odidejo v razred. Kosilo se priĉne na matiĉni šoli Škofljica ob 
11.50 in poteka po razporedu posameznih oddelkov do 13.30 ure. Uĉenci si v 
razredu umijejo roke, se postavijo v vrsto in skupaj z uĉiteljico odidejo v 
jedilnico.  

Na PŠ Lavrica imajo uĉenci kosilo od 11.30 do 13.00. Uĉenci prvega razreda 
jedo v svoji uĉilnici, s kosilom priĉnejo ob 12.00. Ostali uĉenci jedo v uĉilnici 
poleg kuhinje. Sami nosijo pladnje in jih na koncu tudi pospravijo. 

Na PŠ Ţelimlje traja kosilo od 12.30 do 13.00. Uĉenci kosijo v jedilnici Zavoda 
sv. Franĉiška Saleškega.  

Uĉencem, ki ostanejo v podaljšanem bivanju po 15. uri, nudimo za malico sadje 
in kruh. 
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SPROSTITVENE DEJAVNOSTI  
 
Ĉe je le mogoĉe, sledijo kosilu sprostitvene dejavnosti, ki so naĉeloma vedno 
zunaj, tudi pozimi. Na matiĉni šoli Škofljica se uĉenci igrajo pred šolo – na 
igrišĉu, v gozdiĉku, na igralih in v telovadnici. Ĉe je vreme slabo, se igrajo v 
uĉilnici, kjer prosto ustvarjajo (barvajo, rišejo, zgibajo …), se pogovarjajo, 
obišĉejo knjiţnico, pozimi obĉasno pogledajo tudi kakšen pouĉen ter njihovi 
starosti primeren film. Na PŠ Lavrica in PŠ Ţelimlje se uĉenci po kosilu igrajo, 
barvajo, rišejo, rekreirajo, obišĉejo knjiţnico ipd. Igrajo se na igrišĉu in na igralih 
pred šolo.  
 
SAMOSTOJNO UĈENJE 
 
V ĉasu samostojnega uĉenja uĉenci napišejo domaĉe naloge, berejo, delajo 
vaje in se uĉijo. Uĉencem se nudi individualna uĉna pomoĉ. Ĉe uĉenec ne uspe 
narediti domaĉe naloge v ĉasu uĉne ure, jo je dolţan narediti doma. Ne glede 
na to, da uĉitelji in uĉenci popravijo domaĉe naloge v šoli, je nujno, da jih starši 
doma še enkrat pregledajo (niţjim razredom tudi šolske torbe in peresnico).  S 
samostojnim uĉenjem priĉnemo med 13. in 14. uro, glede na zakljuĉek pouka in 
razpored za kosilo. Samostojno uĉenje traja eno šolsko uro.  
  
USTVARJALNO PREŢIVLJANJE ĈASA 
 
Na matiĉni šoli Škofljica potekajo v tem ĉasu razliĉne delavnice (jezikovne, 
kreativne, likovne, literarne in športne). Z uĉenci sedejo v krog, preberejo 
pravljico, zgodbo, legendo, kakšno knjigo ali ĉlanek iz ĉasopisov in se o izbrani 
temi pogovarjamo. Uĉijo se razmišljati, izraţati ĉustva in obĉutja, konstruktivno 
reševati konflikte, se sporazumevati ter razvijati dobre medsebojne odnose.  Na 
PŠ Lavrica in PŠ Ţelimlje potekajo v tem ĉasu razliĉne ustvarjalne delavnice. 
 
PODALJŠANO BIVANJE PO 15. URI 
 
Na OŠ Škofljica se oddelki priĉnejo zdruţevati ob 15. uri. Od 15.30 dalje se 
postopoma zdruţujejo tudi posamezni razredi. V tem ĉasu potekajo sprostitvene 
delavnice. Ĉe je lepo vreme, se izvajajo dejavnosti zunaj (na igralih ali na 
igrišĉu), sicer pa v igralnici. S PB zakljuĉimo ob 17. uri. Na PŠ Lavrica se razredi 
zdruţujejo po 15. uri. V tem ĉasu potekajo sprostitvene dejavnosti. Od 15.40 do 
16.30 so uĉenci v uĉilnici 1. razreda v pritliĉju.  

Starši prevzamejo učenca osebno pri učitelju, ki vodi oddelek 
podaljšanega bivanja, ali pri deţurnemu učitelju in ne na parkirišču. 
Prosimo vas, da prihajate po otroke točno. Starši, ki zamudijo, bodo prejeli 

obrazec, na katerem deţurni uĉitelj za vašega otroka izpolni uro odhoda oz. ĉas 
zamude. Prosimo, da podpisanega vrnete.    

Na svetu zavoda je bil 2. julija 2003 sprejet naslednji sklep: 
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Starši, ki otroka ne prevzamejo do izteka poslovnega časa oddelka 
podaljšanega bivanja, plačajo za vsako začeto nadaljnjo uro po izteku 
poslovnega časa vse stroške (bruto osebni dohodek delavca – učitelja ali 
vzgojitelja v podaljšanem bivanju). 
 

PRAVILA IN PRETOK INFORMACIJ V PB 
 
Urnik PB oz. urnik interesnih dejavnosti in glasbene šole uĉitelj PB objavi na 
oglasni deski. Starši, poglejte na vrata uĉilnice oz. na oglasno desko razreda, ali 
je na njih kakšno obvestilo. Uĉenci bodo imeli obvestila uĉiteljev v beleţki. 
Starše prosimo, da redno spremljajo obvestila. 

 Uĉenci v šolo ne nosijo dragocenih stvari (nalivnike, igraĉe, nakit); za 
njih ne prevzemamo odgovornosti.  

 Uĉenci lahko prinesejo od doma igraĉe enkrat na teden po dogovoru z 
uĉiteljem, vendar bodo morali nanje paziti sami. Prosimo, naj bodo to 
igraĉe, ki imajo oznako dobre igraĉe (plišaste ţivali, punĉke, druţabne 
igre …). 

 Potrebšĉine otroku podpišite, saj drugaĉe ne vemo, ĉigave so, in se 
izgubljene kopiĉijo v razredu. 

 Uĉenci se na obmoĉju šole ne smejo voziti z rolerji in rolkami, prav tako 
ne smejo imeti priţganih mobitelov in ostalih predvajalnikov zvokov ter 
elektronskih igric v ĉasu PB.  
 

ODHODI DOMOV 
 
Uĉenci odhajajo domov po uĉni uri, sicer se moti pedagoško delo. Starše 
prosimo, da ob prihodu po uĉenca poĉakajo pred vrati in ne vstopajo v razred, 
ker s tem motijo ostale uĉence in delo. Po uĉenca lahko pridejo starši oz. druge 
odgovorne osebe, ki so jih starši napisali na evidenĉni list. Vsako spremembo 
(izpis iz PB, spremembo odhoda domov oz. kadar pride kdo drug po uĉenca 
ipd.) je potrebno zapisati na poseben list (ne v beleţko), ki ga uĉenec odda 
uĉitelju podaljšanega bivanja.  
 

 Uĉenci, ki konĉajo s poukom in niso v podaljšanem bivanju, gredo 
takoj po pouku domov.  

 Uĉenci, ki gredo na kosilo in niso v PB, poĉakajo v avli, kjer so pod 
nadzorom deţurnega uĉitelja. Nihče se ne zadrţuje v šoli ali v njeni 
okolici! 

 Zadnji šolski prevoz med 14.45 in 15. uro ni organiziran za odhod 
uĉencev, ki so v PB, temveĉ za uĉence izbirnih predmetov, ki 
zakljuĉujejo pouk ob tej uri.  

 Po interesnih dejavnostih, ki so organizirane v sklopu dejavnosti šole in 
so doloĉene z Letnim delovnim  naĉrtom, se uĉenci vrnejo v podaljšano 
bivanje.  
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 Za uĉence, ki se vkljuĉujejo v dejavnosti, ki jih na šoli vodijo zunanji 
izvajalci, le-ti prevzamejo tudi odgovornost glede prihoda in odhoda iz 
skupine. Uĉitelj glasbene šole, trener ipd. pride po otroka, ga pripelje 
nazaj ter ga preda uĉitelju PB ali uĉitelju deţurnega varstva. Uĉenci 
gredo domov s starši.  

 
UČITELJICE IN UČITELJI  

 
OD 1. DO 5. RAZREDA 
 
ŠKOFLJICA  
 

 Razred  Uĉiteljica 

1. a Karmen Miheliĉ Ĉampa, Nataša Omahen 

1. b Nataša Cingerle, Bojana Ivanjko 

2. a Irena Balaţic 

2. b Tina Zelenko 

2. c Eva Puhar/Alenka Megliĉ Myint 

2. d Metka Strmšek 

3. a  Nataša Spreitzer Jamnik 

3. b Ines Mustar Zof 

3. c Mojca Ahĉin 

3. a Mojca Koleša 

4. a Draga Košak 

4. b Ivanka Dobravec 

4. c Sonja Javornik 

4. d Petra Krhin 

5. a Ana Škrlj 

5. b Tatjana Košir 

5. c Martina Kovaĉiĉ 

OPB  

Majda Luţar, Saša Kenda/ Mojca Koleša,  
Bojana Ivanjko, Nataša Omahen, 
Katarina Volĉini Ratajc/Tjaša Zadnikel, 
Helena Tomšiĉ, Regina Bokan, Branka Elikan, 
Lili Ana Jakliĉ, Darja Marija Korevec, Katarina 
Kastelic, Metka Uršiĉ Cotiĉ, Sandra 
Katanec/Mojca Strgar, Renata Avbelj, Mateja 
Peĉar 
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LAVRICA 
 

 Razred  Uĉitelj 

1. razred Tanja Sazonov, Marija Apovnik 

2. razred Martina Jordan  

3. razred Jerica Brloţnik/Marjana Strgar 

4. razred Ivica Simĉiĉ 

OPB  

Jasmina Pavĉiĉ/Nataša Vencelj, 
Marija Apovnik, 
Natalija Ţerovnik, 
Aleksandra Jelena Stopar 

 
ŢELIMLJE 
 

 Razred  Uĉitelj  

1. razred Nataša Leniĉ 

2. in 3. razred Mateja Adamiĉ 

OPB Tjaša Koprivc 

 
V 4. razredu na Škofljici in na Lavrici pouĉuje anglešĉino in glasbo Nina Grzetiĉ, 
medtem ko v 4. a pouĉuje glasbo Mateja Novak.  
V 5. razredu pouĉujeta anglešĉino Ksenija Jemenšek in Nina Grzetiĉ. 
V 5. razredih pouĉuje športno vzgojo uĉiteljica športne vzgoje Mateja Peĉar. 
 
OD 6. DO 9. RAZREDA 
 

RAZREDNIKI 

6. a Liza Bratuţ Derenĉin   7. a Joţica Robnik Šikonja 

6. b Lucija Erĉulj  7. b Metka Pukšiĉ Mavsar 

6. c Katarina Hafner Blatnik  7. c Urška Ogrinc  

6. d Diana Kvartuh  7. d Andreja Janeţiĉ Stanešiĉ 

     

8. a Ana Nuša Rigler  9. a Tanja Gabrijel 

8. b Andrej Mohoriĉ  9. b Mateja Novak 

8. c Lucija Rupret  9. c Dragica Rigler 

8. d Polonca Gradišar  9. d Gregor Kovaĉiĉ 
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Predmet  Uĉitelj 

slovenšĉina 
Katarina Hafner Blatnik, Metka Pukšiĉ Mavsar, 
Majda Ilc Hussein, Lidija Butina, Polonca Košir 

anglešĉina 
Joţica Robnik Šikonja, Ksenija Jemenšek, 
Andreja Janeţiĉ Stanešiĉ, Liza Bratuţ Derenĉin,  
Nina Grzetiĉ 

geografija Tina Tolar, Helena Tomšiĉ 

zgodovina Gregor Kovaĉiĉ, Tina Tolar 

drţavljanska in domovinska 
vzgoja ter etika 

Metka Cotiĉ Uršiĉ 

biologija Dragica Rigler, Andrej Mohoriĉ 

naravoslovje Andrej Mohoriĉ, Renata Avbelj 

kemija Ana Nuša Rigler 

fizika Majda Golc, Ana Nuša Rigler, Polonca Gradišar 

matematika 
Urška Ogrinc, Marjeta Cunk, Polonca Gradišar, 
Diana Kvartuh,  Tatjana Peklar Justin, Urška 
Trošt 

športna vzgoja 
Igor Repše, Lucija Erĉulj, Tanja Gabrijel, Mateja 
Peĉar 

likovna vzgoja Lucija Rupret, Lili Ana Jakliĉ 

glasbena vzgoja Mateja  Novak 

gospodinjska vzgoja Dragica Rigler 

tehnika in tehnologija Saša Pirnat, Tatjana Peklar Justin, Urška Trošt 
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PRIHOD K POUKU 

 
PREVOZI UĈENCEV – PROMETNA VARNOST 
 
Uĉenci iz Ţelimljega, Pijave Gorice, Smrjen, Gradišĉa, Vrha in Lavrice se vozijo 
s šolskim avtobusom. Po uvedbi proge mestnega avtobusa 3B pa imajo uĉenci 
z Lavrice moţnost, da se samostojno pripeljejo v šolo tudi z mestnim 
avtobusom. Ostale uĉence vozaĉe vozijo kombinirana vozila. Za uĉence vozaĉe 
imamo v jutranjih urah in po pouku organizirano varstvo. Uĉenci vozaĉi odhajajo 
po pouku na parkirišĉe v spremstvu deţurnega uĉitelja.  

Šolski prevozi so najvarnejša oblika prevoza otrok v šolo. K varni voţnji veliko 
prispevajo s svojim vedenjem uĉenci sami. Spoštovati in upoštevati morajo 
predpise o varnosti v cestnem prometu in  Pravila vedenja na šolskih prevozih, 
ki so zapisana v Pravilih šolskega reda. 
 
NEVARNE POTI 
 
Kot nevarni cesti oznaĉujemo Šmarsko in Dolenjsko cesto, zato bo te uĉence na 
doloĉeni relaciji vozil šolski avtobus. Vozni red je objavljen na spletni strani šole 
in na oglasni deski pri vhodu v šolo Škofljica. Uĉence še posebej opozarjamo na 
dodatno previdnost pri preĉkanju ulice Ob Potoku. Prehod se nahaja v bliţini 
kriţišĉa, na katerem redno nastajajo zastoji, tako da so vozniki bolj pozorni na 
promet kot na otroke. 
 
VARNE POTI V ŠOLO 
 
Šolski okoliš Osnovne šole in vrtca Škofljica je zelo obseţen, saj sega od 
Lavrice do Vrha nad Ţelimljami ter od Ţelimelj do Lanišĉa. Zaradi preureditve 
prometne infrastrukture se je poveĉala prometna varnost na Škofljici, zato lahko 
uĉenci v šolo prihajajo peš. Pešec je najbolj ogroţen udeleţenec v prometu, še 
posebej, ĉe je pešec otrok. Le-ta poĉasneje dojema dogajanje okoli sebe in 
stanje v okolju. Pri vkljuĉevanju otroka v promet lahko veliko naredijo starši. 
Otroka pripravijo, da bo lahko samostojno in varno sodeloval v prometu. Otrok 
do 7. leta starosti ni samostojen pri vkljuĉevanju v promet, zato mora imeti na 
poti v vrtec in v šolo ustrezno spremstvo (zaradi te zahteve po varnosti otroke 1. 
razreda na postaji šolskega avtobusa priĉaka uĉiteljica). Uĉenci 1. in 2. razreda 
morajo biti oznaĉeni z rumenimi ruticami.  Šolska pot naših šolarjev je zelo 
prometna in kljub nekaterim posegom še vedno zahteva veliko mero previdnosti. 
Posebno pozornost bomo zato namenili prometni vzgoji ter skrbi za varno pot v 
šolo in iz nje.  
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Kaj lahko učenci storite za večjo varnost v prometu? 
 

 Vedno hodite po ploĉniku; ĉe ga ni, pa po levi strani vozišĉa glede na 
smer hoje. 

 Ne prerivajte se in ne igrajte se med hojo po cesti.  

 Ponoĉi, v mraku in ob slabši vidljivosti nosite svetla oblaĉila in 
kresniĉko. 

 Cesto preĉkajte pri zeleni luĉi na semaforju in na zaznamovanem 
prehodu za pešce. 

 Tudi na zaznamovanem prehodu za pešce in ob zeleni luĉi niste 
popolnoma varni, zato se pred preĉkanjem ceste prepriĉajte o varnosti. 

 Ne preĉkajte proge mimo spušĉenih zapornic. 

 S kolesom se vozite le, ĉe imate kolesarski izpit in ĉelado. 

 Z rolkami in rolerji se ne vozite v šolo. 
 

Kako lahko starši pripomorete k večji varnosti svojih otrok? 
 

 Ĉe se ob cesti nahajajo otroci, poveĉajte pozornost in zmanjšajte 
hitrost vozila do te mere, da lahko vsak trenutek varno ustavite. 

 Kadar se pribliţujete otrokom ob cesti, ki niso pozorni na promet, jih na 
zadostni razdalji opozorite nase z zvoĉnim opozorilnim znakom in 
vozite izredno previdno. 

 Ne vozite skrajno previdno samo na obmoĉju šole in vrtca, ampak tudi 
pred prehodi za pešce in v bliţini avtobusnih postajališĉ. Še posebej 
pazite zjutraj in ob koncu pouka, kajti otroci niso pozorni in lahko 
nepredvidljivo priteĉejo na vozišĉe. 

 POZOR! Veliko kritiĉnih situacij v prometu izzovejo ĉasovne stiske. 
Poskrbite, da se otrokom ne bo mudilo v šolo. Otrok, ki je v ĉasovni 
stiski, na prehodu za pešce ne bo poĉakal na zeleno luĉ in se ne bo 
dovolj dobro prepriĉal (ali pa se sploh ne bo), ali lahko varno preĉka 
vozišĉe. Zato ga v šolo pošljite raje 10 minut prej. Ţal se pogosto 
dogaja, da pri prevozu svojih otrok v šolo pozabljate na uĉence, ki v 
šolo prihajajo peš. Prosimo vas, da svojo hitrost zmanjšate in 
prilagodite šolski okolici. Prav tako vas še posebej pozivamo, da na 
obmoĉju šole ne ustavljate na mestih (ploĉniki, v kriţišĉu, na prehodu 
za pešce), kjer ogroţate ostale šolarje. 
 

ŠOLSKA KNJIŢNICA 

 
Šolska knjiţnica je kraj prijetnega druţenja in sprošĉenega prebiranja knjig. Za 
izposojo knjig uĉenci potrebujejo ĉlansko izkaznico, ki jo dobijo ob vstopu v šolo 
in jo obdrţijo do konca šolanja. Knjiţnica nudi pestro izbiro leposlovnih in 
poljudnoznanstvenih knjig ter knjig za domaĉe branje in bralno znaĉko. Za 
izposojo je knjiţnica na OŠ Škofljica odprta od ponedeljka do petka, od 7.00 do 
8.30 ter po pouku od 11.30 do 14.00. Na podruţniĉnih šolah imamo manjši 
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knjiţnici. Na PŠ Lavrica poteka knjiţniĉna izposoja trikrat tedensko, na PŠ 
Ţelimlje pa dvakrat. V primeru, da na podruţnici ni ţelene knjige, jo knjiţniĉarka 
priskrbi iz knjiţnice na matiĉni šoli. 
 
ŠOLSKA PREHRANA 

 
Šolska prehrana je urejena v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Uradni list 
RS, št. 43, z dne 31.5.2010). V šolski kuhinji pripravljamo malice, kosila in 
popoldanske malice. Jedilnike oblikujemo na osnovi smernic zdravega 
prehranjevanja Ministrstva za zdravje. Sestavljeni so za en mesec vnaprej in so 
objavljeni na oglasnih deskah in  na spletni strani šole. Priporoĉamo, da dobi 
otrok vsaj en obrok v šoli. Vsi otroci podaljšanega bivanja so naroĉeni na kosilo. 
Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo za uĉence dietno prehrano.  
 
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 
Iz drţavnega proraĉuna bo zagotovljena:  

- vsem uĉencem splošna subvencija v višini dveh tretjin (0,50 €) cene 

malice;  

- dodatna subvencija (0,30 €) za malico uĉencem, ki zaradi  socialnega 

poloţaja ne zmorejo v celoti plaĉati prispevka za malico ali zaradi izrednih 
okolišĉin (dolgotrajna bolezen ali smrt v druţini, nenadna izguba zaposlitve, 
naravne ali druge nesreĉe); 

- subvencija za kosila uĉencem, ki zaradi socialnega poloţaja ne zmorejo 

plaĉati prispevka za kosilo. 
 
POSTOPEK UVELJAVLJANJA SUBVENCIJ 
Z obrazcem »Prijava na šolsko prehrano« starši oz. skrbniki uveljavljajo: 

 splošno subvencijo za malico - pripada od 1. septembra dalje oziroma 
naslednji dan po oddaji prijave; 

 dodatno subvencijo za malico - do dodatne subvencije za malico so 
upraviĉeni le tisti uĉenci, za katere je v odloĉbi za dodelitev pravice do 
otroškega dodatka ugotovljen dohodek na druţinskega ĉlana do 30 % 

povpreĉne plaĉe v Republiki Sloveniji; 

 subvencijo za kosilo - do dodatne subvencije za kosilo so upraviĉeni le 
tisti uĉenci, za katere je v odloĉbi za dodelitev pravice do otroškega 
dodatka ugotovljen dohodek na druţinskega ĉlana do vključno 5 % 

povpreĉne plaĉe v Republiki Sloveniji. 
 
Z obrazcem »Vloga za dodatno subvencijo malice – izredni primeri« starši 

oz. skrbniki uveljavljajo pravico do dodatne subvencije malice ne glede na višino 
dohodka na druţinskega ĉlana v izrednih primerih:  dolgotrajna bolezen ali smrt 
v druţini, nenadna izguba zaposlitve staršev, naravne ali druge nesreĉe. Starši 
morajo v teh primerih posebej utemeljiti vlogo in predloţiti listine, ki dokazujejo 
resniĉnost navedb, saj si mora šola pred izdajo sklepa pridobiti še soglasje 
centra za socialno delo. 
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PRIJAVE 
Starši uĉence prijavijo na obrazcu «Prijava na šolsko prehrano« v mesecu juniju 
za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom. 
 
Uĉenci  imajo moţnost obĉasnega kosila – starši prijavijo obrok s pisnim 
obvestilom preko uĉenca, po telefonu, preko elektronske pošte ali osebno pri 
vodji šolske prehrane ali vodji kuhinje. Uĉenec prevzame dnevni kupon 
najkasneje do 9.30 za tekoĉi dan pri vodji prehrane. 
 

PREKLIC PRIJAVE 
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekliĉejo. Straši lahko 
za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane z obrazcem 
»Preklic prijave na šolsko prehrano«, ki je objavljen na spletni strani šole. 

Obrazec lahko dobijo tudi pri vodji prehrane. Izpolnjeno in podpisano izjavo o 
odjavi prehrane starši oddajo razredniku ali vodji šolske prehrane. 
 

ODJAVE ZARADI ODSOTNOSTI UĈENCA 
Starši odjavijo posamezni obrok za odsotnega uĉenca s pisnim obvestilom 
preko uĉenca, po telefonu, preko elektronske pošte ali osebno pri vodji prehrane 
ali vodji kuhinje. Posamezni obrok so starši dolţni pravoĉasno odjaviti. Obrok je 
pravoĉasno odjavljen, ĉe se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do: 

- 9. ure po telefonu  01/366-38-15, 

- 11. ure osebno ali po elektronski pošti na naslov 
prehranaosskofljica@gmail.com 

Pri odjavljanju navedite:      

- ime in priimek otroka,  

- razred, 

- vrsto obroka, ki ga ţelite odjaviti, 

- datum, do katerega ţelite uveljavljati odjavo. 
Če starši obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo POLNO CENO obroka, 
vključno s subvencijo. 

 
NEPREVZETI OBROKI 
Obroke šolske prehrane, ki niso bili pravoĉasno odjavljeni ali jih uĉenci v 
predvidenem ĉasu niso prevzeli, šola brezplaĉno odstopi drugim uĉencem; 
neprevzeti obroki bodo na voljo po 13.30 na izdajni liniji v kuhinji. 
 
PLAĈEVANJE PREHRANE 
Stroške prehrane za pretekli mesec poravnate do roka, ki je oznaĉen na 
poloţnici. Plaĉevanje je moţno tudi po trajniku. Prosimo, da zneske za prehrano 
redno poravnate. Za informacije, ki jih straši ţelite dobiti v raĉunovodstvu, kliĉite 
na številko 01/366-38-03 od 7.00 do 8.00  in od 13.00  do 14.30. 

 
 

mailto:prehranaosskofljica@gmail.com
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 

Ker se na šoli zavedamo pomembnosti uţivanja sadja in zelenjave pri otrocih, 
smo se prikljuĉili izvajanju ukrepa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za 
zdravje. Namen ukrepa je poveĉati porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti 
narašĉanje prekomerne telesne teţe in debelosti pri otrocih in mladostnikih. 
Slednja namreĉ poveĉuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega 
ĉasa (sladkorna bolezen tipa 2, srĉno-ţilne bolezni, rak, osteoporoza, itd.). V ta 
namen je Evropska unija drţavam ĉlanicam namenila doloĉeno finanĉno pomoĉ 
za brezplaĉno razdeljevanje sveţega sadja in zelenjave uĉencem. Uĉenci so 
uvedbo sheme dobro sprejeli, zato bomo tudi v prihodnje z njo nadaljevali. Na 
šoli bomo sveţe sadje in zelenjavo ponudili uĉencem najmanj 1x tedensko. 
Sadje bo na razpolago v igralnici, kotiĉku za prostoĉasne dejavnosti  in jedilnici. 
Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino ţivil v uravnoteţenem 
jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se 
trudimo k dosledni izpeljavi zastavljene sheme. 
 
REGRESIRANJE ŠOLSKIH KOSIL, ŠOLE V NARAVI IN TABOROV  

 
S šolskim letom 2011/2012 se šolska hrana regresira v skladu s Pravili šolske 
prehrane. Regresiranje šolskih kosil lahko starši uveljavljate tudi na Centru za 
socialno delo Ljubljana Viĉ-Rudnik, Trţaška cesta 40, Ljubljana, telefon: 01/200 
21 40. Iz namenskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport bomo uĉencem iz 
socialno ogroţenih druţin na podlagi vloge in priloţene dokumentacije 
regresirali poletno šolo v naravi. Sredstva šolskega sklada in donacij bomo 
namenili regresiranju zimske šole v naravi in naravoslovnih taborov. Kriteriji, ki 
jih bomo upoštevali pri dodeljevanju regresa, so naslednji: 

- višina dohodkov na druţinskega ĉlana, 

- število šoloobveznih in nepreskrbljenih otrok v druţini, 

- invalidnost ali dolgotrajna bolezen, 

- dolgotrajna socialna problematika, 

- alkoholizem v druţini,  

- posebni pogoji in razmere v druţini.  
 
Roki za oddajo vlog bodo objavljeni na spletni strani šole ter na oglasnih 
deskah matične in podruţničnih šol. 

 

SVETOVANJE, POMOČ UČENCEM IN STARŠEM 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA 

 
Šolska svetovalna sluţba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi 
uĉenci in šola kot celota ĉim bolj uspešni pri uresniĉevanju vzgojno-
izobraţevalnih ciljev. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se 
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preko svetovalnega odnosa in na strokovno-avtonomni naĉin vkljuĉuje v 
reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj uĉno-vzgojnega dela v 
šoli in po potrebi sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami. 

Šolska svetovalna sluţba nudi pomoĉ uĉencem, staršem, uĉiteljem in vodstvu 
šole ter z njimi sodeluje na razliĉnih podroĉjih vsakdanjega ţivljenja in dela v 
šoli: uĉenja in pouĉevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, 
osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije, socialnih stisk. 

V šolski svetovalni sluţbi delata pedagoginja Branka Lonĉariĉ in psihologinja 
Mateja Lunder, ki sta dosegljivi v ĉasu uradnih ur. Dosegljivi sta tudi izven 
uradnih ur po predhodni najavi.  
 
DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 
Uĉencem s posebnimi potrebami nudijo dodatno strokovno pomoĉ specialni 
pedagoginji Mateja Poboljšaj in Sabina Antiĉ ter socialna pedagoginja Ana 
Bratuţ Mitrović, ki so staršem dosegljive v ĉasu govorilnih ur. 
 
PREPIS UČENCA NA DRUGO ŠOLO 

 
Starši ob prepisu otroka na drugo šolo izpolnijo obrazec, ki ga dobijo pri šolski 
svetovalni sluţbi. Obrazec izpolnijo najmanj teden dni pred izpisom. Prosimo 
vas, da nas zaradi naĉrtovanja in organizacije pouka takoj obvestite o 
nameravanem prepisu, saj je število uĉencev osnova za oblikovanje oddelkov. 
 
SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV 

 
Vsako spremembo osebnih podatkov (naslov, telefon, priimek …) pisno 
sporoĉite šolski svetovalni sluţbi najkasneje v sedmih dneh po spremembi.   
 
UČNA DELAVNICA staršev in učencev 4. razredov 

 
V ĉetrtem razredu je ĉas, ko se uĉenci zaĉnejo samostojno uĉiti iz pisnih virov, s 
ĉimer polagajo temelje uĉenja za vse ţivljenje. Uĉne delavnice potekajo na OŠ 
Škofljica ţe vrsto let. Tako starši kot otroci povedo, da šele po taki delavnici 
vidijo, da se vse ţivljenje uĉimo vsi – starši, uĉenci in predavateljica.  
Na delavnico, ki jo izvaja Regina Bokan, prof. pedagogike, ste vabljeni v 
sredo, 5. oktobra 2011, od 17.00 do 18.30 ure na OŠ Škofljica. 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 
RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

 
Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in 
popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanki 
se zaĉno ob 17. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, 
se lahko zaĉetek sestanka premakne na kasnejši ĉas. O spremembi starše oz. 
uĉence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. 
Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, 
ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.  
 
Popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanki 

 

mesec  
od 1. do 5. razreda 
 

od 6. do 9. razreda 
 

september RS torek, 06. 09. 2011 ĉetrtek, 08. 09. 2011 

oktober GU torek, 18. 10. 2011 torek, 25. 10. 2011 

november GU torek, 15. 11. 2011 torek, 22. 11. 2011 

december GU torek, 13. 12. 2011 torek, 20. 12. 2011 

januar RS torek, 17. 1. 2012 torek, 24. 1. 2012 

   
ponedeljek, 6. 2. 2012 
RS – samo za 9. razred 

februar GU torek, 14. 2. 2012 ĉetrtek, 16. 2. 2012 

marec RS torek, 13. 3. 2012 torek, 20. 3. 2012 

april GU torek, 17. 4. 2012 torek, 24. 4. 2012 

maj GU torek, 15. 5. 2012 torek, 22. 5. 2012 

Dopoldanske govorilne ure so doloĉene glede na urnik posameznega uĉitelja, 
zato bodo ure, ko imajo uĉitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni 
deski in na naši spletni strani. Uĉitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni 
popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem 
dogovoru. 
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Za vse razrede so organizirani trije roditeljski sestanki. Uĉitelji in starši se lahko 
sestanejo tudi izven predvidenega ĉasa za govorilne ure na ţeljo staršev, 
uĉencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne sluţbe.  

Informacij o učnem uspehu ne dajemo po telefonu. 
 

GOVORILNE URE ZA UĈENCE 
 
Poleg govorilnih ur za starše organiziramo dopoldanske govorilne ure tudi za 
uĉence. Te so ob isti uri kot dopoldanske govorilne ure za starše v tednu, ki je 
doloĉen z letnim koledarjem. Na govorilno uro gre lahko uĉenec sam, po 
predhodnem dogovoru z razrednikom ali uĉiteljem, ki ima takrat uĉno uro, lahko 
pa ga povabi uĉitelj. Namenjene so individualnim pogovorom in dodatnim 
pojasnilom. 
 
ŠOLSKI SKLAD 

Starši sodelujejo s šolo tudi s prostovoljnimi prispevki v šolski sklad. Sklad je 

bil ustanovljen z namenom, da  s prostovoljnimi prispevki  pomagamo socialno 
ogroţenim uĉencem. Z zbranimi sredstvi kupimo šolske potrebšĉine, 
regresiramo zimsko šolo v naravi in tabore. Pomoĉ prejmejo uĉenci na podlagi 
vloge z dokazili o finanĉnem stanju druţine. Program šolskega sklada sprejme 
upravni odbor in ga predstavi na svetu staršev. Predsednik šolskega sklada 
enkrat letno na svetu staršev poda finanĉno poroĉilo o zbranih in porabljenih 
sredstvih sklada. Staršem, ki bodo prispevali v šolski sklad, se najlepše 
zahvaljujemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacija Osnovne šole in vrtca Škofljica 
Odgovorna oseba: Roman Brunšek, ravnatelj 
Pripravil: Roman Brunšek, ravnatelj 
Tisk: 
Zaloţila Osnovna šola in vrtec Škofljica 
Škofljica, avgust 2011 
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