STIKI
šolsko leto 2021/22
Dragi učenci in učenke,
stara kitajska modrost pravi:
»Naj te ne bo strah, če napreduješ počasi, boj se le, da ne obstaneš.«
Če ti kdaj spodleti, nisi poraženec, uspel si, ker si poskušal.
Zato naj ti ne bo odveč, če
- si nasmejan in dobre volje,
- v vsakem človeku iščeš dobro,
- se zavedaš, da je znanje vrednota,
- priskočiš na pomoč, ko jo nekdo potrebuje,
- obljubo, ki jo daš, tudi držiš,
- zavračaš vsako nasilje,
- si vljuden,
- skrbiš za svoj ugled in ugled šole.

Ime in priimek učenca ___________________________________
Razred _______________________________________________
Naslov _______________________________________________
Domači telefon ________________________________________
Telefon očeta __________________________________________
Telefon matere _________________________________________
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1. IME IN SEDEŽ ŠOLE
Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 8
8340 Črnomelj
Naša šola je dobila ime po slovenskem pesniku, pisatelju in dramatiku Miranu
Jarcu, ki se je rodil 5. julija 1900 v Črnomlju, v uradniški družini. V njegovi
rojstni hiši je do leta 2009 delovala Glasbena šola Črnomelj.
V mladosti je živel v Višnji Gori in Novem mestu, kjer je obiskoval osnovno šolo
in končal gimnazijo.
Študiral je slavistiko, francoščino in filozofijo v Zagrebu in Ljubljani, vendar
študija ni dokončal. Da bi pomagal preživeti družino po očetovi smrti, je opravil
trgovski izpit in se zaposlil v Ljubljanski kreditni banki.
Padel je med vojaško ofenzivo 24. avgusta 1942, vendar njegovega trupla nikoli
niso našli.
Večino njegove bogate zapuščine hranijo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.
Miran Jarc je pisal pod psevdonimom Janez Suhi.

2. USTANOVITELJ ŠOLE je Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.

3. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
Telefon: 07 30 61 770 (tajništvo)
07 30 61 787 (računovodstvo)
Telefaks: 07 30 61 778
Elektronska pošta: OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si
Naslov spletne strani šole: http://www.osmjc.si//
Transakcijski račun: SI56 0121 7603 0647 842
Davčna številka: 38693313
Matična številka: 5082765000
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4. ORGANI UPRAVLJANJA
PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN šole je ravnatelj gospod
Boris Mužar.

SVET ZAVODA sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (predsednik Jaka
Birkelbach, Sonja Pavše Grabrijan, Boštjan Majerle), pet predstavnikov delavcev
šole (namestnica predsednika Mihaela Filak, Jožica Šterbenc, Nada Zupanič,
Katja Kocjan Plut, Brigita Jurejevčič) in trije predstavniki staršev (Maja
Schweiger, Jernej Kavšek, Krunoslav Bošnjak).
Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani
oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Mandat članov sveta šole preneha veljati marca 2025.

SVET STARŠEV je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Predsednika sveta staršev se izvoli na prvi seji sveta v tekočem šolskem letu.

5. PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE
Ravnatelj: BORIS MUŽAR
Pomočnica ravnatelja: BERNARDA STARAŠINIČ
Svetovalna delavka: MARGARETA ANDRIŠEVIĆ
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja: ANA HANZELJ do prihoda URŠKE
ŽUNIČ
Računalnikarica: KARMEN GOLOBIČ
Knjižničarki: DAMJANA ROŽMAN in SIMONA GRDEŠIČ
Računovodkinja: MAJA PLAVEC LEVAI
Knjigovodja: MARINKA ŽUNIČ
Tajnica: VLADKA SCHWEIGER
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● Profesorji oziroma učitelji razredniki
ODDELČNA
SKUPNOST
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
9. a
9. b
OPB 1. a, 5. c
OPB 1. b, 5. a
OPB 1. c, 5. b
OPB 2. a
OPB 2. b, 5. c
OPB 3. a, 4. a
OPB 3. b, 4. c

PRIIMEK IN IME UČITELJA/UČITELJICE
Alenka Mravinc
Ana Plut
Marija Grahek
Nada Cvitkovič (do prihoda Tjaše Žunič)
Helena Jelenič
Mojca Stojanov
Zlata Vranešič
Katja Kocjan Plut
Maja Nemanič
Nevenka Jankovič
Jerneja Simčič
Jožica Šterbenc
Martina Vogrinec
Lina Zupančič
Andreja Vraničar
Barbara Pezdirc
Katja Žagar
Nada Zupanič
Palmira Šašek
Eva Starašinič
Urška Petric
Tanja Pavlakovič
Zdenka Vrtin
Agata Cindrič
Darjan Grudnik
Boris Starašinič
Mihaela Filak
Nina Mržljak, Eva Starašinič, Andreja Vraničar
Nina Mržljak, Katja Kocjan Plut, Lina Zupančič,
Jerneja Simčič, Barbara Pezdirc, Nada Cvitkovič
Nina Mržljak
Darjan Grudnik
Darinka Gorše
Mojca Frankovič
Boris Starašinič, Matejka Skrbinšek
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OPB 3. c, 4. b, 4. a
Martina Vogrinec, Iva Schweiger, Katja Žagar
UČITELJI, KI NISO RAZREDNIKI
Janez Pašič, Natalija Orlič, Jože Hudelja, Mojca Frankovič, Irma Oblak,
Matejka Skrbinšek, Mateja Žuželj, Romana Kočevar, Antonija Papež, Iva
Schweiger
UČITELJI, KI NA ŠOLI DOPOLNJUJEJO DELOVNO OBVEZNOST
Judita Ilenič (GUM)
Alexandra Kočevar (izbirni predmet nemščina)
SPREMLJEVALKA UČENCEV
Slađana Adamov
● Tehnični delavci
Hišnik
Kuharji

Čistilke

Milan Butala
Marko Matotek
Marija Cvitkovič
Brigita Jurejevčič
Marjana Lujić
Ljubica Stevanović
Zvonka Jurejevčič
Majda Veselič
Albina Jerman

6. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalno delo na šoli opravlja univ. dipl. soc. delavka Margareta Andrišević.
Njeno delo vključuje pomoč in svetovanje učencem, staršem in učiteljem ob
pojavu najrazličnejših težav (osebne stiske, učne težave, socialna stiska, konflikti
in neurejeni osebni odnosi, iskanje ustrezne srednje šole …).
Svetovalno delavko dobite na šoli vsak dan od 7.00 do 13.30 ali po telefonu
07 30 61 781.

7. ŠOLSKA KNJIŽNICA
je za izposojo odprta vsak dan od 7. do 14. ure.
V šolski knjižnici vas pričakujeta knjižničarki Damjana Rožman in Simona
Grdešič.
Knjižnični red:
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V šolski knjižnici je na razpolago veliko knjižničnega gradiva.
Člani šolske knjižnice so učenci in zaposleni šole. Storitve v njej so brezplačne,
vendar naj bi bralci prebrano gradivo čim prej vrnili, saj nanj čakajo tudi drugi
izposojevalci. Knjižno gradivo si lahko učenci izposodijo domov; priročnike,
leksikone, enciklopedije in slovarje pa lahko uporabljajo le v knjižnici.
Poškodovano ali izgubljeno gradivo mora učenec plačati ali nadomestiti z novim
enakim gradivom.
Vstop v knjižnico je dovoljen le v šolskih copatih. Vnos hrane in pijače ni
dovoljen.
Ker je knjižnica multimedijski prostor za pridobivanje različnih informacij, se v
knjižnici ni dovoljeno loviti, kričati in s tem motiti obiskovalcev.

8. PREDMETNIK
A OBVEZNI PROGRAM
Predmeti/ št. ur tedensko
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Dom. in drž. kultura ter etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti*

Skupaj ur predmeta
1. r

2. r

3. r

6
4

7
4
2
2
2

7
5
2
2
2

2
2

3

3

4. r
5
5
2
2
1,5
2

5. r
5
4
3
2
1,5
3

6. r
5
4
4
1
1

7. r
4
4
4
1
1

8. r
3,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

3
2
2
1,5
3

2

3
1

1

2
2/3

2
2/3

3

9. r
4,5
4
3
1
1

1.631,5
1.318,0
796,0
487,0
452,0
175,0
2
221,5
2
239,0
70,0
315,0
2
134,0
2
134,0
2
116,5
175,0
210,0
140,0
87,5
2
834,0
2/3
204/306
SKUPAJ VSEH UR 7740/ 7842

3

3

3

3

1
3

2
1,5
3

Št. predmetov
Št. ur tedensko
Št. tednov pouka

6
20
35

7
23
35

7
24
35

8
23,5
35

9
25,5
35

11
25,5
35

12/13/14
27/28
35

14/15/16
27,5/28,5
35

12/13/14
27,5/28,5
32

Oddelčna skupnost

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dnevi dejavnosti/št. dni letno
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi

4
3
3
5

4
3
3
5

4
3
3
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

Št. tednov dejavnosti

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.r
2

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

2

2

2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

Skupaj ur dejavnosti
3
150,0
3
135,0
4
165,0
5
225,0
SKUPAJ VSEH UR
675,0

ŠOLA V NARAVI
B RAZŠIRJENI PROGRAM
PRVI TUJ JEZIK
DRUGI TUJ JEZIK
DRUGI TUJ JEZIK ali UMETNOST,
RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA
INDIV. IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
INTERESNE DEJAVNOSTI

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

2/1

2/1

2/1

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2
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103,5

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE
VARSTVO

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12.1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011,2012), na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen s
spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13.2.2014.

9. IZBIRNI PREDMETI
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda
izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Učenec mora izbrati dve uri pouka izbirnih
predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni
predmeti, ki si jih učenec izbere, so zanj obvezni in se tudi številčno ocenjujejo.
Če je učenec negativno ocenjen ali zaradi neobiskovanja pouka neocenjen iz
izbirnih predmetov, razred ponavlja ali ima iz predmeta popravni izpit. Da učenec
uspešno zaključi razred, mora biti pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.
Učenec, ki je vpisan v glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v
celoti ali delno oproščen izbirnih predmetov, če starši pravočasno oddajo vlogo
in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.
Izbirne predmete, ki jih bomo v šolskem letu 2021/22 izvajali na naši šoli, so
izbrali učenci iz nabora, ki ga je ponudila šola glede na 17. člen Zakona o osnovni
šoli. Izvajanje predmeta je odvisno od števila prijav.
PREDMET

UČITELJ

Nemščina I (NI 1)
Šport za sprostitev (ŠSP)
Sodobna priprava hrane (SPH)
Šport za zdravje (ŠZZ)
Likovno snovanje 1 (LS1)
Urejanje besedil – (UBE)
Nemščina II (NI 2)
Izbrani šport – nogomet (IŠP)
Šport za zdravje (ŠZZ)
Likovno snovanje 2 (LS2)
Obdelava gradiv – les (OGL)
Šport za sprostitev (ŠSP)
Multimedija (MME)
Nemščina III (NI 3)
Elektrotehnika (ELE)
Računalniška omrežja (ROM)
Likovno snovanje 3 (LS3)
Izbrani šport (odbojka (IŠP)

Alexandra Kočevar
Antonija Papež
Matejka Skrbinšek
Antonija Papež
Natalija Orlič
Karmen Golobič
Alexandra Kočevar
Jože Hudelja
Antonija Papež
Natalija Orlič
Janez Pašič
Antonija Papež
Karmen Golobič
Alexandra Kočevar
Janez Pašič
Karmen Golobič
Natalija Orlič
Antonija Papež
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RAZRED
7.

8.

9.

ŠT. UR/
TEDEN
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Načini Prehranjevanja (NPH)

Matejka Skrbinšek

1

10. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 81/06 – UPB, 102/07,
107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) mora šola za učence
od 4 do 9. razreda izvajati tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Učenec
prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Drugi
tuj jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali pa po eno uro na teden. Pouk se
izvaja ob zadostnem številu prijav. Predmeti, ki si jih učenec izbere, so zanj
obvezni in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Pouk se izvaja po končanem
rednem pouku. Zaključne ocene so vpisane v spričevalo. Za napredovanje učenca
v višji razred, mora biti učenec pozitivno ocenjen tudi iz teh predmetov. V
šolskem letu 2021/22 bomo glede na prijave izvajali izbirne predmete TEHNIKA,
ŠPORT, UMETNOST in RAČUNALNIŠTVO v 4., 5. in 6. razredu.

11. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V PRVEM
RAZREDU
V skladu z zakonom v prvem razredu izvajamo pouk neobveznega izbirnega
predmeta tuji jezik ANGLEŠČINA. K pouku starši otroka prijavijo prostovoljno.
Pouk se izvaja po končanem rednem pouku ali v preduri in je za prijavljene
učence obvezen za obiskovanje do konca tekočega šolskega leta. Predmet je skozi
leto ocenjevan in zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

12. DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE
● Plavalni tečaj, šola v naravi, bivanje v CŠOD
DEJAVNOST RAZRED
Plavalno
1.
opismenjevanje
Plavalni tečaj
3.
Šola v naravi
5.
CŠOD
2.
CŠOD
4.
CŠOD
7.

ČAS IZVEDBE
KRAJ
junij 2022 Dolenjske Toplice
6. – 10. 9. 2021
junij 2022
20. – 22. 9. 2021
2. – 6. 11. 2021
4. – 8. 4. 2022

8

Dolenjske Toplice
Nerezine
Dom Lipa
Dom Fara
Kranjska Gora

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola
življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo
sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo.
Starši, omogočite jim to.
Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE
dejavnosti v šoli.
Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo
pri šolski pedagoginji vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o
upravičenosti do regresa.
Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do
roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo
le pravočasno prispele vloge.
Med dejavnosti, ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi naravoslovni,
kulturni, športni in tehniški dnevi, ki so sestavni del predmetnika in so za učence
OBVEZNI.
● Ekskurzije
RAZRED
6.
7.
8.
9.

ČAS
27. maj 2022
27. maj 2022
27. maj 2022
27. maj 2022

SMER EKSKURZIJE
Gorenjska
Notranjski kras
Koprsko primorje
Posočje

● Naravoslovni dnevi
RAZRED
1.

*2.
3.

*4.
*5.

ČAS
januar, po dogovoru
z ZD
3. 11. 2021
27. 5. 2022
10. 11. 2021
marec 2022
po dogovoru z ZD
23., 24. 11. 2021
junij 2022
16., 17. 11. 2021
22. 4. 2022
22. 4. 2022

VSEBINA
Skrb za zdravje
Zdrava šola
V živalskem vrtu
Zdrava šola
Vrtnarija
Skrb za zdravje
Zdrava šola
Kostanjeviška jama
Zdrava šola
Eko dan
Eko dan
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6.

*7.
8.

9.

Skrb za zdravje
Ogled eko kmetije in Topliško jabolko
Zdrava šola
Zdrava šola
Skrb za zdravje
Arboretum Volčji Potok
Zdrava šola
Močeril, merjenja
Zdrava šola
Biotehnologija in genetika

po dogovoru z ZD
25., 26. 11. 2021
9. in 10. 11. 2021
po dogovoru z ZD
18. 10. 2021
17. 11. 2021
september 2021
22. 11. 2021
februar 2022

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5. in 7. razreda pa vsebino
dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.
● Kulturni dnevi
RAZRED
1.

2.

3.

4.

5.

VSEBINA
Sprejem šolskih novincev
Ogled gledališke predstave in obisk Dolenjskega
muzeja
Knjiga, moja prijateljica
S kulturo na počitnice
Kulturna dediščina Bele krajine
Abecedna hiša
S knjigo v svet
Ogled gledališke predstave in obisk kulturne ustanove
Kulturna dediščina
Pesniške igrarije
Ogled predstave in obisk Dolenjskega muzeja
Muzej domače obrti in Spominska hiša Otona
Župančičeva
Filmska vzgoja
Pravljica
Ogled predstave ter obisk Jakčevega doma
Ogled predstave ter starega mestnega jedra v Novem
mestu
Obisk Belokranjskega muzeja in Vinske kleti v
Metliki
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ČAS
september 2021
glede na ponudbo
gledališča
februar 2022
junij 2022
oktober 2021
november 2021
maj 2022
junij 2022
januar 2022
februar 2022
glede na ponudbo
gledališča
maj 2022
december 2021
januar 2022
glede na ponudbo
gledališča
glede na ponudbo
gledališča
maj 2022

6.

*7.

8.

9.

Zgodovina Črnomlja
Ogled kulturne ustanove, voden ogled Ljubljane in
Ljubljanskega gradu
Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter
Muzeja starih avtomobilov
Krajinski park Lahinja
Ogled kulturne ustanove, voden ogled Ljubljane in
Ljubljanskega gradu
Delavnica animiranega filma
Ogled predstave
Ob kulturnem prazniku
Delavnica animiranega filma
Trubarjeva domačija
Ogled predstave
Valeta

junij 2022
september 2021
glede na ponudbo
gledališča
junij 2022
september 2021
maj 2022
glede na ponudbo
gledališča
februar 2022
maj 2022
november 2021
glede na ponudbo
gledališča
junij 2022

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega kulturnega dne realizirali v CŠOD.
● Tehniški dnevi
RAZRED VSEBINA
1.
Igrajmo se z miško /računalniški program/
Eko dan
Stare otroške igre
*2.
Praznični čas

3.

*4.
5.

6.

Čebelica leti z neba
Novoletne ustvarjalne delavnice
Ura in merjenje časa
Eko dan
Elektrika – električni krog
Ponovno uporabljena odpadna embalaža
Jumicar
Kolo in poligon
Izkoriščanje vetra
Toplota in shranjevanje
Gradivo – les in ptt
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ČAS
oktober 2021
april 2022
maj 2022
december
2021
maj 2022
december
2021
januar 2022
april 2022
17. 2. 2022
15. 3. 2022
20. 9. 2021
oktober 2021
februar 2022
marec 2022
december
2021

*7.

8.

9.

Internetna varnost, Livar
Eko dan
Industrijska proizvodnja
Življenje v srednjem veku
Eko dan
Računalniška obdelava podatkov in geom. telesa
Internetna varnost in ŠC Novo mesto s programi
Merjenje ploščine
Eksperimentiranja
Eko dan – Nuklearka Krško
Srednja šola Črnomelj
Eko dan - Gen-i obisk v Krškem
Od ideje do izdelka - valeta
Scenska predstavitev - valeta

februar 2022
april 2022
junij 2022
marec 2022
april 2022
maj 2022
oktober 2021
november
2021
marec 2022
april 2022
oktober 2021
april 2022
junij 2022
junij 2022

* Učenci 4. razreda bodo vsebino dveh, učenci 2. in 7. razreda pa vsebino enega
tehniškega dneva realizirali v CŠOD.
● Športni dnevi
Prva in druga triada:
RAZRED
1.

*2.

3.

VSEBINA
Pohod in orientacija
Sankanje in igre na snegu
Športne igre, atletika
Pohod
Plavanje in tečaj plavanja
Pohod
Sankanje in igre na snegu
Atletika
Plavanje
Plavanje
Pohod
Sankanje in igre na snegu
Atletika in športne igre
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ČAS
23. 9. 2021
26. 1. 2022
8. 4. 2022
17. 5. 2022
7. in 8. 6. 2022
23. 9. 2021
25. 1. – februar 2022
20. 4. 2022
14. 6. 2022
6. – 10. 9. 2021
23. 9. 2021
13. 1. – februar 2022
15. 4. 2022

Pohod in športne igre
Pohod
Smučanje – Šolar na smuči
Plavanje
Pohod
Sankanje in smučanje
Atletika
Plavanje v Dolenjskih Toplicah
(preverjanje)
Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski
park v Podzemlju
Pohod
Smučanje, sankanje, pohod
Atletika (preverjanje za ŠVK),
športne igre

*4.

*5.

6.

20. 6. 2022
8. 9. 2021
januar 2022
17. 6. 2022
23. 9. 2021
13. 1. 2022
7. 4. 2022
14. 9. 2021
23. 9. 2021
14. 10. 2021
12. 1. 2022
5. 4. 2022

* Učenci 2. razreda bodo vsebino enega, učenci 4. in 5. razreda pa vsebino dveh
športnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.
Tretja triada:
RAZRED
*7.

8.

9.

VSEBINA
Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v
Podzemlju
Smučanje, sankanje
Atletika (preverjanje za ŠVK), športne
igre
Plavanje v Dolenjskih Toplicah
Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v
Podzemlju
Pohod
Smučanje, sankanje
Atletika (preverjanje za ŠVK), športne
igre
Plavanje v Dolenjskih Toplicah
Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v
Podzemlju
Pohod
Ogled športne prireditve
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ČAS
23. 9. 2021
12. 1. 2022
12. 4. 2022
8. 6. 2022
23. 9. 2021
14. 10. 2021
12. 1. 2022
6. 4. 2022
8. 6. 2022
23. 9. 2021
14. 10. 2021
25. 3. 2022

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne
6. 4. 2022
igre
Plavanje v Dolenjskih Toplicah
3. 6. 2022
* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega športnega dne realizirali v CŠOD.
● Interesne dejavnosti
DEJAVNOST
Šah
Vesele likovno-oblik. urice
Pisanice in vezenine
Pravljični krožek
Bralni klub
Otroški pevski zbor
Pesniške igrarije
Logika

Bistroumnice
Spretni prsti
Društvo Mladi gasilec
Podjetniški krožek
Igre z žogo
Francoščina 1
Športne igre

Turistični krožek
Prva pomoč
Postani KUHAR/ica
Badminton
Odbojka

IZVAJALEC
Boris Starašinič
Zlata Vranešič
Nada Cvitkovič
Razredničarke
Lina Zupančič
Jožica Šterbenc
Judita Ilenič
Eva Starašinič
Bernarda Starašinič
Alenka Mravinc
Katja Žagar
Barbara Pezdirc
Romana Kočevar
Nevenka Jankovič
Andreja Vraničar
Darjan Grudnik
Darjan Grudnik
Urška Petric
Nada Zupanič
Helena Jelenič
Jerneja Simčič/Tjaša
Žunič
Katja Žagar
Jože Hudelja
Eva Starašinič
Darinka Gorše
Tanja Pavlakovič
Zdenka Vrtin
Matejka Skrbinšek
Antonija Papež
Antonija Papež
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ZA RAZRED
4. – 9.
2. – 4.
5. – 9.
1. – 3.
3. – 5.
1. – 2.
3. – 5.
3. – 9.
1. – 2.
3.
4. – 5.
6. – 9.
4. – 6.
4. – 6.
2. – 5.
6. – 9.
6. – 9.
4. – 5.
1.
2.
3. – 4.
5. – 6.
5. – 9.
7. – 9.
6.
5. – 9.
7. – 9.

Igrajmo se gledališče
Folklorni ŽIV ŽAV
Folklorni krožek
Vesela šola
Lutkovno gledališki krožek
Računalništvo
Ročna izdelava papirja
Mladinski pevski zbor
Širimo kulturo
Pravljična joga
Bele breze

Male sive celice
Matemček
Aktivnosti v naravi
Likovni krožek
Nemščina
Plesni krožek

Eva Starašinič
Katja Kocjan Plut,
Bernarda Starašinič
Katja Kocjan Plut,
Bernarda Starašinič
Mihaela Filak
Alenka Mravinc
Ana Plut
Razredničarke
Martina Vogrinec,
Jožica Šterbenc
Judita Ilenič
Rožman Damjana,
Karmen Golobič
Urška Petric
Agata Cindrič
Teja Svetelšek
Tanja Pavlakovič
Boris Starašinič
Mateja Žuželj
Maja Nemanič,
Margareta Andrišević
Natalija Orlič
Mihaela Filak
Urška Žunič
Tjaša Žunič
Lina Zupančič

5.
1. – 2.
3. – 9.
4. – 9.
2. – 4.
3.
4. – 5.
6. – 9.
7. – 9.
3. – 4.
1. – 9.

7.
6. – 8.
3. – 5.
6. – 9.
4. – 5.
3. – 5.

Posamezno interesno dejavnost bomo izvajali, če bo prijavljeno zadostno število
učencev. Z urnikom izvajanja interesne dejavnosti bodo učenci seznanjeni, ko
bodo zbrane prijave.

● Bralna značka
Lord Chesterfield je zapisal: »Najboljša knjiga je najboljša družba.«
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Pridružite se slovenskemu gibanju, ki spodbuja mlade k branju in s tem k širjenju
njihovega besednega zaklada in obzorja. Ob dobri knjigi nikoli ne boste
osamljeni.
Bralno značko lahko opravijo učenci od 1. do 9. razreda. Zvesti bralci, ki
sodelujejo pri bralni znački vsa leta šolanja, prejmejo knjižno nagrado.
Poleg slovenske bralne značke imajo učenci višjih razredov možnost opraviti tudi
angleško in nemško bralno značko.

13. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Zdravstveno varstvo učencev bo šola izvajala v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Črnomelj.
Opravljeni bodo:
- obvezni zdravniški pregledi za otroke, vpisane v prvi razred,
- sistematski zdravniški in zobozdravstveni pregledi za učence 3., 6. in 8. razreda,
- cepljenje za učence v 6. razredu s cepivom proti okužbi s HPV, katerih starši
bodo v cepljenje privolili.
Za učence od 1. do 5. razreda bo skozi celo šolsko leto izvajana zobozdravstvena
preventiva.

14. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
UČENCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev poteka v skladu s pravilnikom,
predpisanim s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
11. člen:
Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se
predmet izvaja.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se
znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne
sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s
predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja strnjeno (fleksibilni
predmetnik), se znanje učencev oceni najmanj dvakrat.
Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se
znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne
sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
12. člen:
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Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat
v tednu in enkrat na dan.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenci lahko pišejo pisne izdelke,
namenjene ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat na dan, če gre za
ponovitev ocenjevanja v skladu s 13. členom tega pravilnika. V tem primeru
učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma.
O datumu pisanja pisnih izdelkov morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih
dni prej.
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenec ne piše izdelkov za oceno,
razen v primeru iz 13. člena tega pravilnika.
13. člen:
Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku ali
učni skupini oziroma polovica ali več izdelkov učencev v manjši učni skupini
ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so
bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti.
Ocena se vpiše v predpisano dokumentacijo po drugem ocenjevanju. Upošteva se
boljša ocena. Učencu, ki je bil ocenjen samo enkrat, se upošteva dosežena ocena.
● Zaključna ocena
16. člen:
Zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob koncu pouka tega
predmeta v šolskem letu oziroma ob koncu pouka posameznega predmeta, ki se
izvaja strnjeno in ne traja do konca pouka v šolskem letu (v nadaljevanju:
fleksibilni predmetnik).
V 1. in 2. razredu učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno OPISNO oceno,
s katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja,
opredeljenih v učnih načrtih.
Od 3. do 9. razreda učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno ŠTEVILČNO
oceno, s katero oceni, v kakšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene
v učnih načrtih in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med
šolskim letom.

15. OBVEŠČANJE STARŠEV
● Obveščanje staršev med šolskim letom
19. člen:
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Šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o pridobljenih
učenčevih ocenah, zapisanih v redovalnici.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je v 1. razredu obvestilo o pridobljenih
učenčevih ocenah med šolskim letom lahko tudi samo ustno. Če razrednik staršev
o učenčevih ocenah ne more seznaniti ustno, jih obvesti pisno.
Učenec ob koncu pouka posameznih predmetov med šolskim letom (fleksibilni
predmetnik) dobi obvestilo o zaključnih ocenah pri teh predmetih. Če ima učenec
pravico opravljati popravni oziroma predmetni izpit, ga opravlja po prejemu
navedenega obvestila in v skladu s 30. členom tega pravilnika.
● Obveščanje staršev ob koncu pouka
20. člen:
Učenec ob koncu pouka v šolskem letu dobi spričevalo z zaključnimi ocenami za
posamezne predmete. Učenec, ki ima pravico opravljati popravni oziroma
predmetni izpit, dobi obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem
letu.
V 1. in 2. razredu šola učencu izda spričevalo z opisnimi ocenami, od 3. do 9.
razreda pa spričevalo s številčnimi ocenami.
Osnovna šola učencu, ki se izobražuje na domu, izda spričevalo.

16. NAPREDOVANJE UČENCEV IZ RAZREDA V RAZRED
21. člen (napredovanje):
Učenci v prvem in drugem obdobju praviloma napredujejo.
Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu pouka v
šolskem letu pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.
22. člen (ponavljanje v soglasju s starši):
Učenec lahko zaradi slabih ocen, ki so posledica daljše odsotnosti od pouka,
bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, če tako zahtevajo
njegovi starši oziroma ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga
razrednika v soglasju s starši.
23. člen (ponavljanje brez soglasja staršev v prvem in drugem obdobju):
Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda lahko na podlagi pisnega obrazloženega predloga
razrednika ponavlja razred brez soglasja staršev.
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Učenec lahko ponavlja razred, kadar je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen
iz enega ali več predmetov, čeprav mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
24. člen (ponavljanje v tretjem obdobju):
Učenec, ki je v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno
ocenjen iz več kot dveh predmetov, razred ponavlja.
Učenec, ki je v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno
ocenjen iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit.
Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.
Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz katerih je ob
koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen. Če učenec izpitov ne opravi
uspešno, lahko ponavlja 9. razred.
30. člen (opravljanje izpitov):
Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem
letu.
Učenec v 7. oziroma 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v
šolskem letu. Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit dvakrat v istem
šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še
najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.
Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma iz
enega, če ima pisni in ustni del. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno. Šola
učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim
rokom.
Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan, v desetih delovnih dneh
po zaključku pouka. Kadar pouk posameznega predmeta ne traja do konca pouka
v šolskem letu (fleksibilni predmetnik), lahko učenec opravlja izpit predhodno v
roku, ki ga določi ravnatelj, vendar ne prej kot deset delovnih dni po zaključku
pouka tega predmeta. V tem primeru se šteje, da je izkoristil en izpitni rok.
Naslednji izpitni rok je v tem primeru lahko prvi ali drugi rok v skladu s
pravilnikom o šolskem koledarju.
Če učenec uspešno opravi popravni izpit, se šteje, da je pravico do enega
popravnega izpita izkoristil.
Osnovna šola podrobneje uredi način prijave, časovno razporeditev dela izpitnih
komisij in potek izpitov.
32. člen (ustni in pisni izpit):
Izpiti so pisni in ustni ali samo ustni.
Pisni in ustni izpit se opravlja pri slovenščini in italijanščini oziroma madžarščini,
tujem jeziku in matematiki, pri drugih predmetih je izpit samo ustni.
Pisni del izpita traja praviloma 45 minut, vendar največ 60 minut, ustni del pa
lahko traja največ 30 minut.
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Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta,
določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni
učenca neposredno po ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.
33. člen (odsotnost pri izpitu):
Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med
izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi
ravnatelj.
Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje,
da izpita ni opravil.
● Ugovor na zaključno oceno
34. člen:
Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu
nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala, zaključnega
spričevala, obvestila o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu pri
ravnatelju vložijo obrazložen pisni ugovor.
Obrazložen pisni ugovor na zaključno oceno iz predmeta, ki se je izvajal v
fleksibilnem predmetniku, lahko starši vložijo v treh dneh po prejemu obvestila o
zaključnih ocenah ob koncu pouka predmetov v fleksibilnem predmetniku.
Ravnatelj po prejemu ugovora preveri, če je bil ugovor vložen pravočasno.
Nepravočasen ugovor ravnatelj s sklepom zavrže.
Če je ugovor pravočasen, ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora
imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Med člani komisije
mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen na šoli. V komisijo ne more biti imenovan
učitelj, ki je učenca ocenil.
35. člen:
Komisija pregleda dokumentacijo o učenčevem znanju pri posameznem
predmetu in se po pregledu odloči, ali bo o ustreznosti ocene presodila na podlagi
te dokumentacije, ali pa bo učenčevo znanje ponovno ocenila po postopku, ki je
določen za opravljanje izpita iz tega predmeta.
Če se komisija odloči, da bo učenčevo znanje ponovno ocenila, učenca ter
njegove starše o tem takoj obvesti in jim hkrati sporoči datum ponovnega
ocenjevanja.
Komisija mora o svoji odločitvi starše ter učenca obvestiti najkasneje v osmih
dneh po vložiti ugovora.
Ocena komisije je dokončna.
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17. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV
(NPZ)
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi
preizkusi znanja (NPZ), ki so OBVEZNI za vse učence 6. in 9. razreda.
- Ob koncu drugega obdobja (6. razred) se preverja znanje slovenščine,
matematike in tujega jezika.
- Ob koncu tretjega obdobja (9. razred) se preverja znanje slovenščine,
matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto septembra za tekoče šolsko
leto določi minister.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učenca
in se ne smejo uporabljati za razvrščanje šol.
Dosežki učenca na NPZ ne vplivajo na uspeh oziroma na oblikovanje zaključnih
ocen pri posameznih predmetih.
NPZ se opravlja samo pisno in traja najmanj 45 in največ 90 minut.
Praviloma se izvede v mesecu maju.
● KOLEDAR izvedbe NPZ
PREDMET
Slovenščina (6. in 9. r.)
Matematika (6. in 9. r.)
Tehnika in tehnologija (9. r.)
Angleščina (6. r.)

REDNI ROK
4. maj 2022
6. maj 2022
10. maj 2022
10. maj 2022

Dosežki učenca so izraženi v točkah in odstotkih.
Podrobnejša navodila in datume za izvedbo NPZ določi minister.
Od 31. maja do 2. junija 2022 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ in
uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge, poizvedbe.
Od 7. do 9. junija 2022 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ in
uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge, poizvedbe.
15. junij 2022 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
24. junij 2022 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.
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18. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Starši morajo najkasneje v petih dneh od prvega dne izostanka učenca razredniku
sporočiti vzrok izostanka, razen v primerih, če učenčev izostanek razredniku
vnaprej napovedo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni
v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih
razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Odsotnost učenca pri
posamezni uri pouka oz. drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oz.
dejavnost in o tem obvesti razrednika. Če starši vzroka za izostanek ne sporočijo
v petih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola o tem obvesti ter jih pozove,
da izostanek pojasnijo, sicer so ure neopravičene.
Če starši vzroka izostanka ne sporočijo kot določa 50. člen Zakona o osnovni šoli
in njihov otrok ne obiskuje pouka in drugih dejavnosti v okviru obveznega
programa osnovne šole iz neopravičljivih razlogov, so kazensko odgovorni.

19. ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto traja od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2022.
Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih.
● Ocenjevalna obdobja in ocenjevalne konference
OCENJEVALNO
OBDOBJE
PRVO

DRUGO

● Počitnice
Jesenske počitnice:
Novoletne počitnice:
Zimske počitnice:
Prvomajske počitnice:
Poletne počitnice:

TRAJANJE
od
do

1. 9. 2021
31. 1. 2022

od
1. 2. 2022
do 15. 6. 2022 /9. r/
in 24. 6. 2022 za
učence od 1. do 8. r.

OCENJEVALNE
KONFERENCE
ponedeljek, 31. 1. 2022
/1. – 9. r./

petek, 10. 6. 2022 /9. r./
sreda, 22. 6. 2022/1. – 8./

od 25. oktobra do 1. novembra 2021.
od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022.
od 28. februarja do 4. marca 2022.
od 27. aprila do 2. maja 2022.
od 25. junija do 31. avgusta 2022.
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● Pouka prosti dnevi so sobote, nedelje, prazniki, šolske počitnice in ponedeljek,
7. februar 2022.
● Prazniki

- 1. in 2. januar, novo leto,
- 8. februar, slovenski kulturni praznik,
- 18. april, velikonočni ponedeljek,
- 27. april, dan upora proti okupatorju,
- 1. in 2. maj, praznik dela,
- 25. junij, dan državnosti,
- 31. oktober, dan reformacije,
- 1. november, dan spomina na mrtve,
- 25. december, božič,
- 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.

● Dela prost dan je tudi 15. avgust, Marijino vnebovzetje.
● Razdelitev spričeval – zaključek pouka
14. junij 2022 – valeta za učence 9. razreda,
15. junij 2022 – razdelitev spričeval za učence 9. razreda,
24. junij 2022 – razdelitev spričeval za učence od 1. do 8. razreda.
● Popravni in predmetni izpiti – izpitni roki
ROK ČAS IZPITOV
1.
od 16. 6. –29. 6. 2022
od 27. 6. – 8. 7. 2022
2.
od 18. 8. – 31. 8. 2022

ZA UČENCE
9. razreda
od 1. do 8. razreda
od 1. do 9. razreda

● Informativna dneva v srednjih šolah za učence 9. razreda bosta v petek,
11. februarja in v soboto, 12. februarja 2022.

20. ŠOLSKI OKOLIŠ
Našo šolo obiskujejo otroci iz šolskega okoliša, ki obsega naslednje ulice v mestu
Črnomelj:
- Ulica Heroja Starihe, Partizanska pot, Cankarjeva ulica, Čardak, Prešernova
ulica, Kajuhova ulica, Ulica Moše Pijade, Ulica 21. oktobra, Delavska pot, ulica
Pod smreko, Ulica padlih borcev, Semiška ulica, Ulica Lojzeta Fabjana, ulica Na
utrdbah, Ulica Staneta Rozmana, Ulica Mirana Jarca, Trg svobode, Pod lipo,
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Zadružna cesta, Vojinska cesta, Ulica belokranjskega odreda, ulica Sadež, Vrtna
ulica, Na pristavah, Ulica 11. avgusta, Belokranjska cesta, Ulica Otona
Župančiča, Šolska ulica, Kurirska steza, Metliška cesta, Železničarska cesta,
Trdinova ulica, Pod gozdom, Sončna pot, Ulica bratov Klemenc, Zelena pot,
Kolodvorska ulica;
- naslednja naselja: Svibnik, Vranoviči, Dolenja vas pri Črnomlju, Vojna vas in
Zastava ter
- v naselju Lokve naslednje hišne številke: 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A,
6B, 6C, 6D, 6E, 30, 31, 32, 32A ,34, 35, 35A, 36 ,37, 38, 39, 40, 41, 42, 45,
46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,64A,
65, 71, 72 IN 74.
Ožji šolski prostor:
- šola s šolskim vrtom, parkiriščem in z dvoriščem, ki je omejeno z ulico Otona
Župančiča, s Kolodvorsko ulico in stopniščema;
- športna dvorana s pripadajočimi asfaltiranimi površinami,
- površine izven šole, kjer se izvajajo druge dejavnosti šole (šola v naravi,
dnevi dejavnosti …).

21. ORGANIZACIJA DELA ŠOLE
Pouk bo na šoli organiziran v eni izmeni.
● Urnik zvonjenja
ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZ.
Predura
7.30 – 8.15
1. ura
8.20 – 9.05
MALICA 9.05 – 9.25
2. ura
9.25 – 10.10
3. ura
10.15 – 11.00
4. ura
11.05 – 11.50
5. ura
11.55 – 12.40
6. ura
12.45 – 13.30

ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZ.
Predura
7.30 – 8.15
1. ura
8.20 – 9.05
2. ura
9.10 – 9.55
MALICA 9.55 – 10.15
3. ura
10.15 – 11.00
4. ura
11.05 – 11.50
5. ura
11.55 – 12.40
6. ura
12.45 – 13.30
7. ura
13.35 – 14.20
Učenci bodo z urniki seznanjeni prvi šolski dan.

22. UČBENIŠKI SKLAD
V učbeniškem kompletu so samo učbeniki, delovne zvezke in druge potrebščine
starši kupijo sami.
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Sezname delovnih zvezkov, učbenikov in ostalih šolskih potrebščin smo
posredovali knjigarni DZS, papirnici Dardom v Črnomlju, Partner Metlika in
podjetju Kopija-nova. Vsi učenci so sezname odnesli tudi domov.
Kako do učbeniškega kompleta?
Učenci učbenike prejmejo v prvih dneh septembra, vrnejo pa jih v juniju, v
zadnjem tednu pouka. Če otrok učbenik uniči ali ga izgubi, plačajo starši še
preostalo vrednost novega učbenika.
Starši! Poskrbite, da bodo vaši otroci učbenike zavili in z njimi med letom
primerno ravnali.

23. SODELOVANJE S STARŠI
Starši,
- redno sodelujte z razrednikom,
- sprotno spremljajte otrokovo šolsko delo, poskrbite, da bo redno opravljal
domače naloge in imel dovolj časa za učenje,
- pomagajte mu razvijati delovne in učne navade ter razporediti čas za učenje
in zabavo,
- poskrbite, da bo v šolo prihajal spočit in naspan,
- bodite razumevajoči, če se bo znašel v težavah in veselite se z njim vsakega
uspeha,
- spodbujajte ga k aktivnemu preživljanju prostega časa,
- poskrbite, da otrok ne bo predolgo za računalnikom,
- oglejte si priporočila o varni rabi interneta na spletni strani
http://www.safe.si/.
● Popoldanske govorilne ure za starše in učence bodo vsak tretji četrtek v
mesecu:
- za učence od 1. do 5. razreda od 16.00 do 17.00,
- za učence od 6. do 9. razreda od 17.00 do 18.00.
Vsak učitelj bo imel enkrat mesečno tudi dopoldansko govorilno uro. O razporedu
le-teh boste obveščeni na prvem oddelčnem roditeljskem sestanku v septembru.
Razpored bo objavljen tudi na oglasni deski in spletni strani šole.
● Roditeljski sestanki
september
2. razred 3. 9. 2021
3. razred 2. 9. 2021
4. razred 6. 9. 2021

18. 11. 2021
Predavanje

17. 2. 2022
Oddelčni
roditeljski
sestanek
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21. 4. 2022
Oddelčni
roditeljski sestanek

5. razred 7. 9. 2021
6. razred 8. 9. 2021
7. razred 9. 9. 2021
8. razred 13. 9. 2021
9. razred 14. 9. 2021
1. razred: 26. 8. 2021
3. razred: 2. 9. 2021
Ravnatelj in pomočnica ravnatelja vam bosta na voljo vsak dan med 8. in 13. uro.
Tudi v tajništvu in računovodstvu boste zadeve lahko urejali vsak dan od 7. do
15. ure.

24. JUTRANJE VARSTVO
Učenci vozači imajo možnost jutranjega varstva od 7.30 do pričetka pouka.
Varstvo se izvaja v knjižnici šole.
Za učence prvega razreda bo jutranje varstvo organizirano od 6.20 do pričetka
pouka v eni od učilnic prvega razreda. V varstvo otroka pripeljite najkasneje do
745, k pouku pa ob 815.

25. PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje bo organizirano za učence od 1. do 5. razreda. V oddelek se
učenec vključi po zaključku rednega pouka in v njem ostane do odhoda domov,
najkasneje do 1600.
Učenci imajo pri podaljšanem bivanju poleg varstva organizirano tudi strokovno
pomoč učitelja pri učenju, samostojnem delu, pisanju domačih nalog,
rekreaciji ... Delo v podaljšanem bivanju poteka po urniku.
Vključitev v oddelek podaljšanega bivanja je prostovoljna.

26. DOPOLDANSKO VARSTVO
Šola bo za učence 7., 8. in 9. razreda izvajala tudi dopoldansko varstvo. Varstvo
je namenjeno učencem, ki zaradi raznih delitev pouka (učne skupine, izbirni
predmeti) ne bodo razporejeni v nobeno obliko izobraževanja in je za učence
obvezno. Šole v tem času ne smejo samovoljno zapustiti. Za učence je zadolžen
dežurni učitelj v določenem prostoru.
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27. DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
● Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo
določene standarde znanja. Učence za dodatni pouk predlaga učitelj predmeta,
kjer učenec izstopa. V soglasju s starši se učenec odloči za obiskovanje dodatnega
pouka, kateri je potem zanj obvezen.
V letošnjem letu bo organiziran dodatni pouk iz naslednjih predmetov:

RAZRED
1. – 5.
6. – 9.

PREDMET
slovenščina,
matematika
slovenščina
matematika
angleščina

8. – 9.

fizika
kemija, biologija
zgodovina
geografija

UČITELJ, KI BO POUČEVAL
razredničarke
Agata Cindrič, Tanja Pavlakovič, Eva
Starašinič
Romana Kočevar, Mateja Žuželj, Irma
Oblak
Palmira Šašek, Nada Zupanič, Mihaela
Filak
Janez Pašič, Romana Kočevar
Zdenka Vrtin, Matejka Skrbinšek
Boris Starašinič
Darjan Grudnik

● Dopolnilni pouk je organiziran za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
Učence predlaga učitelj, ki predmet poučuje, starši pa se skupaj z otrokom
odločijo o obiskovanju dopolnilnega pouka.
RAZRED
1. – 5.
6. – 9.

PREDMET
slovenščina,
matematika
angleščina
slovenščina
matematika
angleščina
kemija
fizika
naravoslovje

UČITELJ, KI BO POUČEVAL
razredničarke
Mihaela Filak
Agata Cindrič, Tanja Pavlakovič, Eva
Starašinič
Mateja Žuželj, Irma Oblak
Palmira Šašek, Nada Zupanič
Zdenka Vrtin
Janez Pašič, Romana Kočevar
Zdenka Vrtin
27

28. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA TER DODATNA
STROKOVNA POMOČ
Individualno in skupinsko pomoč ter dodatno strokovno pomoč učencem Romom
bodo izvajali učitelji razredne in predmetne stopnje. Namenjena je učencem, ki
težje dojemajo snov pri rednem pouku.
Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami in jim
je bila dodeljena z odločbo komisije za usmerjanje. Izvajajo jo strokovni delavci,
ki jih je z odločbo določila Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

29. DIFERENCIACIJA PRI POUKU
V 8. in 9. razredu bomo pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali pouk v
heterogenih učnih skupinah. Učne skupine bodo sestavili učitelji posameznih
predmetov.

30. DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Učenci pri svojem delu razkrivajo različna »močna« področja. Škoda bi bilo, da
bi ta področja ostala neopažena oziroma nerazvita. Interese teh otrok skušamo
razvijati z raznimi dejavnostmi (krožki, dodatni pouk, projektne naloge, poučne
ekskurzije, tematske delavnice, tekmovanja …). Spodbudite otroke tudi starši, da
bodo izkoristili svoje (z)možnosti in dosegli tisto, kar zmorejo in želijo.

31. PREHRANA
Na šoli bodo imeli učenci možnost prejemati malico, kosilo in popoldansko
malico (učenci v OPB – se plača). Obroke pripravljajo v šolski kuhinji. Zaželeno
je, da vsak učenec v šoli prejema vsaj en obrok dnevno.
Malica se deli:
od 9.05 – 9.25 učencem od 2. – 5. razreda,
od 9.30 – 9.50 učencem 1. razreda,
od 9.55 – 10.15 učencem od 6. – 9. razreda.
Stroške prehrane otrok bodo starši lahko plačevali po položnicah ali s
pooblastilom, ki ga podpišejo v šoli, direktno iz osebnega računa. Stroške je
potrebno poravnati do roka, označenega na računu.
V času otrokove odsotnosti prehrano lahko odjavite v tajništvu (306 17 70 ali na
mobilni telefon 040 537 094 tudi s sporočilom), v računovodstvu (306 17 87) ter
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na elektronski naslov (racunovodstvo1.osnmmj@guest.arnes.si) do 8. ure
zjutraj. Na istih številkah oziroma elektronskem naslovu sporočite tudi ponovno
prijavo učenca po odsotnosti.
Preklic ali odjavo prehrane lahko podajo le STARŠI. Odjava za nazaj ni možna.
Če starši otroka, ki ima subvencionirano prehrano, prehrane ne odjavijo,
plačajo polno ceno obroka.
Prijavo za prehrano otroka oddate v juniju ali do začetka šolskega leta na obrazcu,
ki ga predpiše minister. Če jo oddate pozneje, velja z naslednjim dnem. Prijavo
oddate razredniku/razredničarki ali svetovalni delavki. Če prijava ni oddana,
otrok ne dobi malice.
S prijavo se starši obvežete, da boste:
- spoštovali pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole,
- plačali prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
- plačali polno ceno obroka, če obroka niste pravočasno odjavili,
- šoli v 30. dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki ste jih podali v prijavi
na prehrano.
Subvencij ne urejate več na Centru za socialno delo. Zavodi bomo upoštevali
uvrstitev v dohodninski razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem
dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Podatke
bomo dobili preko spletne stani ministrstva.
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma
kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Cena malice znaša 0,90 EUR na učenca dnevno in jo določi minister. Ceno
kosila določi šola.
V letošnjem šolskem letu je cena kosila za učence od 1. do 3. razreda 1,85 €, od
3. do 9. razreda pa 2,00 €.
Cena popoldanske malice za učence, ki ostanejo po pouku v OPB, je 0,35 €.
Starši v računovodstvu lahko urejate različne možnosti plačila obrokov.
 možnost združene položnice za več otrok skupaj,
 možnost trajnika (direktna obremenitev),
 možnost pošiljanja položnice oziroma računa po e-pošti,
 možnost prejemanja e-računa preko spletne banke.
Obrazci in navodila so dosegljivi na spletni stani šole.
 Možnosti plačila na blagajni šole ni več.
 Neprevzete obroke (obroke hrane, ki niso bili razdeljeni v predvidenem
času) bodo imeli možnost prevzeti učenci šole. O tem, katero hrano
bodo delili, bo odločalo osebje kuhinje.
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Obroki malic:
Od 1. do 5. razreda – učitelj obroke odnese v razred, učenci jih pojedo med odmori
ob prisotnosti učitelja;
Od 6. do 9. razreda – obroke prevzamejo učenci, ki čakajo na izbirne predmete in
nimajo kosila, v jedilnici. Obrokov iz jedilnice ne odnašajo.

Obroki kosil:
- po 13.50 uri, ko so vsi učenci, ki imajo kosilo naročeno, že pojedli. Obrokov iz
jedilnice ne odnašajo.
V primeru neplačevanja šolske prehrane prejmejo starši opomin oziroma se dolg
prišteje pri naslednji položnici. Če stroškov kljub temu ne poravnajo, otroku
ukinemo prehrano v šoli in dejavnosti, ki so vezane na dodatne stroške, denar pa
od staršev izterjamo preko odvetnika.
Učenci, ki imajo dietno prehrano, morajo predhodno prinesti zdravniško potrdilo
o dieti.

32. ORGANIZACIJA PREVOZOV IN VARSTVO
VOZAČEV
Prevoze učencev bo opravljalo podjetje MPOV Vinica, vozače iz smeri Gradca
in Vranovič pa podjetje INTEGRAL VOZNIK iz Novega mesta.
Z voznimi redi avtobusov bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.
Za učence vozače bo po končanem pouku do odhoda avtobusov organizirano
varstvo. Učenci naj odhajajo na avtobuse takoj po končanem pouku.
Če otroka pripeljete v šolo s svojim vozilom, ustavite tako, da bo otrok izstopil
na pločnik in mu do vhoda v šolo ne bo potrebno prečkati ceste. Če otroka
pospremite v šolo, svoje vozilo parkirajte na označenih parkirnih mestih, da ne
ovirate prometa in prihoda drugih učencev, zaposlenih in obiskovalcev šole.
Varnejša pot v šolo:
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Tam, kjer ni pločnika, naj
hodi po levi strani ceste. Prvošolčka pospremite do šole, se z njim pogovorite o
nevarnostih na cesti in mu pokažite kje in kako naj prečka cesto. Učenci prvega
razreda naj nosijo rumeno rutico.
Starši ste odgovorni za varno pot vašega otroka od doma do šole, zato tudi vi
poskrbite, da bo primerno poučen o varnosti v prometu. Posebno skrb namenite
zlasti prvošolcem. Pospremite prvošolca do šole ali mu zagotovite varno
spremstvo.
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33. AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI UČENCEV
Za varnost na šoli so odgovorni delavci šole, po svojih močeh pa tudi učenke in
učenci. Posredno so v šolsko delo vpete tudi druge inštitucije: policija,
zdravstveni dom, podjetje za varovanje, avtobusni prevozniki.
Najpomembnejšo vlogo pri razvoju otroka imate starši.
Vodstvo šole je skupaj z ustanoviteljem dolžno zagotoviti ustrezne pogoje za
pedagoško delo.
Učitelji bodo med odmori, prostimi urami ter pred odhodi avtobusov izvajali
varstvo.
Na ekskurzijah, naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dnevih, v šoli v
naravi in na plavalnem tečaju bodo učence spremljali učitelji v skladu z normativi
in standardi.
Strojna oprema mora imeti certifikat o ustreznosti za delo v šoli. Uporaba je
dovoljena ob prisotnosti učitelja.
Skladno z veljavno zakonodajo delavci šole opravljajo zdravniške preglede in
opravijo izpit iz varstva pri delu. Učenci so dolžni dosledno upoštevati navodila
delavcev šole.
Okolica šole in obe garderobi so pod video nadzorom.

34. VZGOJNI NAČRT ŠOLE
je objavljen na spletni strani šole, na naslovu http://www.osmjc.si//.

35. PRAVILNIK O OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI ZA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE (UL RS št. 104/2009),
osnovnim šolam nalaga posebno vlogo pri zaznavanju nasilja v družini. Pravilnik
najdete v Uradnem listu RS ali na spletni strani šole.

36. Šola si pridržuje pravico do spremembe dejavnosti, ki so navedene v
STIKIH v primeru, če bodo tako narekovale objektivne okoliščine.
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