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Zadeva: Letni delovni nacrt za solsko leto 2017/18
Posiljamo vam Letni delovni nacrt za solsko leto 2017/18, ki je bil sprejet na 13. redni seji
sveta sole, dne 28. 9. 2017.
Lep pozdrav.
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I.

UVOD

ZAKONSKA PODLAGA
Letni delovni nacrt je oblikovan na podlagi:
• zakona o osnovni soli;
• smernic za ddo osnovnih sol;
• zakona o zavodih;
• zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja;
• odredbe o normativih in standardih v osnovni soli;
• obveznega predmetnika in ucnih nacrtov za posamezne predmete;
• obvestil MIZ$;
• akta o ustanovitvi sole.
POMEN LETNEGA DELOVNEGA NACRTA
V skladu z 31. clenom Zakona o osnovni soli (Ur. 1. RS, st. 81/06, 102/07, 107/10) se z letnim delovnim nacrtom:
• zagotavlja obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobrazevalnega dela;
• prispeva k sistematicnemu in kvalitetnejsemu uresnicevanju ciljev sole;
• omogoca nacrtno delo vsem strokovnim organom sole pri uresnicevanju vzgojno-izobrazevalnega dela;
• omogoca ucencem, starsem, zaposlenim in drugim vpogled in tudi vkljucevanje v zivljenje in delo sole;
• dobi podlago za pridobivanje materialnih in drugih pogojev za delo sole.
FAZE NASTAJANJA
maj—junij:
• Priprava in usklajevanje smernic za LDN na aktivih, v timih in delovnih skupinah.
avgust:
•
Predstavitev smernic za LDN na delovnem sestanku uciteljskega zbora.
• Priprava predloga LDN.
• Usklajevanje predloga LDN na podlagi pripomb in predlogov.
September:
•
Predstavitev predloga LDN na delovnem sestanku uciteljskega zbora.
• Uskladitev LDN z morebitnimi dopolnili in spremembami.
SPREJEM LDN
September: Obravnava LDN na seji sveta starsev in sveta sole ter sprejem na svetu sole.
POROCILO O REALIZACIJ1 LDN 2016/17
Obravnava na konferenci uciteljskega zbora in na svetu sole (potrditev porocil).
OBJAVA PODATKOV LDN
Podatki iz letnega delovnega nacrta so objavljeni na spletni strani nase sole, v papimi obliki so dosegljivi v tajnistvu
sole.

L

II.

SPLOSNI POGOJl DELA

1.

SPLOSNI PODATKI O SOLI

l.l.NAZIV SOLE
Sola je javni vzgojno-izobrazevalni zavod, ki deluje pod imenom:
OSNOVNA §OLA LIVADE KOLA, SCUOLA ELEMENTARE LIVADE ISOLA, Livade 7, 6310 IZOLA;
vpisana pri Okroznemu sodiscu v Kopru v sodni register:
pod st. vlozka 104782/00 dne 11.08. 1994.
1.2. USTANOV1TELJ
Solo je ustanovila Obcina Izola s sedezem v Izoli, Soncno nabrezje st. 8 oz. takratna Skupscina obcine Izola z odlokom
st. 026-12/93, z dne 7. 10. 1993.
Nov Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovna sola Livade Izola je sprejel Obcinski svet 7.
7. 2017, povezava 316-5/96, st. 600-29/2016.

SOLSKI OKOLIS
Sola opravlja osnovnosolsko izobrazevanje za solski okolis, ki obsega:
• KS Livade:
Kajuhova, Istrskega odreda, M. Kieve, OF, Velusckova, Tomsiceva, Partizanska, B. Magajne, I. Regenta, Z. Milosa, E.
Driolia, IX. korpusa, A. Valencica, F. Marusica, M. Skapin, F. Bidovca, Zaprta, Trgovska, Zelena, Obrtna, Cesta v
Pregavor, Juzna cesta, Livade;
• KS Jagodje:
Cesta v Jagodje, Dolina, Fludoumiska pot, Ilirska, Klanec, Krajna pot, Kratka, Mima pot, Mladinska, Na gricu, Na terasah,
Ob progi, Oljcna, Osojna pot, Pobocna, Pod Saletom, Pod vinogradi, Prisojna pot. Razgled, Rozna pot, Sencna, Soncna
pot, Strma pot. Ul. prol. brigad, S. Aliendeja, Vrtaca, Vrtna, Zadruzna, Zatisje, Jagodje.
Skupni solski okolis z Osnovno solo Vojke Smuc:
Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Presemova cesta, Velusckova ulica, Ulica OF, Ulica Mirke
Kieve, Ulica Franeta Mamsica, Jagodje od stevilke 11 do 17 ter 23, 23a, 23b (prostorski okolis PO 61).
2.

SOLSKI PROSTOR

Strokovni delavci sole prevzemamo odgovornost za ucence v casu izvajanja pouka in drugih aktivnosti (dnevi dejavnosti,
ekskurzije, sole v naravi), dolocenih z letnim delovnim nacrtom sole, na podrocju solskega prostora, ki obsega solske
stavbe, sportno dvorano, ograjen solski prostor ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti. V solskem prostom veljajo
pravila solskega hisnega reda (objava na spletni strani sole).

3.

RAZVOJNA STRATEGIJA SOLE

3.1.

POUK
Nadgrajevanje in uvajanje novih nalog:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.

Opisno ocenjeni bodo ucenci od 1. do 2. razreda.
Obvezne izbime predmete bomo izvajali v skladu s spremenjeno zakonodajo tako, da bodo lahko ucenci v 7., 8.
in 9. razredu izbrali dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so iz leta v leto razlicni.
V 4., 5. in 6. razredu bomo izvajali tudi neobvezne izbime predmet, in sicer tehniko, racunalnistvo, francoscino,
sport, v 1. razredu pa neobvezni izbimi predmet anglescino.
Izvajanje fleksibilnega predmetnika pri nekaterih izbirnih predmetih.
V Solskem letu 2017/18 bomo nadaljevali s konceptom dela z nadarjenimi ucenci in dodajali nove vsebine in
aktivnosti-tabor za nadarjene v dveh starostnih skupinah.
Razvijanje ugodne psiho-socialne kulture in klime na soli (vkljucitev v projekt ZDRAVA SOLA, KULTURNA
SOLA, SIMBIOZA), izvajanje preventivnega programa in zdrav nacin zivljenja (projekt Zdrav zivljenjski slog).
Upostevanje vrednot Vzgojnega nacrta in Hisnega reda.
Sirjenje timskega dela v projektih in medpredmetnih povezavah.
Uvajanje sodobnih metod in oblik dela pri vzgojno-izobrazevalnem delu in uporaba IKT tehnologije pri pouku v
okviru novih programov E-ASISTENT, E-ZBORNICA in E-VEM.
Pri nekaterih predmetih bomo uvajali e-ucbenike in druga e-gradiva.
Upostevanje principov vsezivljenjskega ucenja.
PROSTOR

Aktivnosti in postopki pri urejanju zunanjih povrsin:
• spremljanje aktivnosti pri izgradnji Doma starejsih obcanov Izole in varovanih stanovanj ter oblikovanje
skupnega prostora,
• nadaljevanje z urejanjem solskih zelenic in drugih povrsin,
• ureditev in dokup zunanjih igral.
3.3.

OPREMA

Nabava opreme po tinancnem planu:
• opremljanje ucilnic s sodobnejsimi didakticnimi sredstvi za uspesnejse eksperimentalno delo in izkustveno
ucenje,
• oprema ucilnic s sodobno IKT tehnologijo v centralni zgradbi in prizidku,
• obnovitev osnovne solske opreme in nabava novih gradiv za povecanje uporabe IKT pri pouku,
•
i/holjsava racunalniskega omrezja za potrebe novih racunalniskih programov na osnovi izvedenega projckta
IR Optika,
• izboljsanje zvocne izolacije prostorov,
• nabava sodobnih ucil in ucnih pripomockov,
• nadaljevanje klimatizacije prostorov.
3.4.

KADRI

Predvidene nove in nadomestne zaposlitve (ucitelj ali uciteljica: v nadaljevanju ucitelj):
• pomocnica v kuhinji - zaradi povecanega obsega dela,
• uciteljica v podaljsanem bivanju- nadomescanje delavke na dopustu za nego in varstvo otroka,
• uciteljice v podaljsanem bivanju - poucevanje novega predmeta TJA in povecan obseg dela,
• zaposlitve na projektih.

3.5. IZOBRAZEVANJE
Glede na dolocila KP ima vsak strokevni delavec moznost izobrazevanja do 5 dni v solskem letu v casu, dolocenim s
pravilnikom o strokovnem izobrazevanju.
V tem solskem letu se bodo strokovni delavci udelezili individualnih in skupinskih oblik izobrazevanja v soli in izven nje, in
sicer:
• izobrazevanje v okviru studijskih skupin (Zavod RS za solstvo),
• izobrazevanje in strokovno izpopolnjevanje po katalogu izobrazevanja za solsko leto 2017/18,
• izobrazevanje po lastni zelji na fakultetah za pridobitev visje stopnje izobrazbe,
• kolektivno izobrazevanje v okviru prijavljenih projektov (vec v nadaljevanju),
• kolektivno izobrazevanje za osebnostno in strokovno rast delavcev sole,
• kolektivnih in individualnih izobrazevanj na podrocju dela z IKT tehnologijo.
Kadrovski plan, finaneni plan in plan izobrazevanja so priloge k LDN.
4.

MATERIALNI POGOJ1

4.1. SOLSKA ZGRADBA IN OPREMA
Solska zgradbaje bila zgrajena leta 1993. Redni pouk v novi soli se je pricel novembra leta 1994. Leta 2003 je bil dograjen
prizidek sole za I. triado z dvema ucilnicama za 4. razrede in naravoslovno ucilnico.
Leta 2004 so bili izvedeni naslednji posegi v centralnem objektu:
•
ureditev racunalnice, vecnamenskega prostora, kabinetov, jedilnice in
premestitev knjiznice v pritlieje.
Leta 2008 so bila izvajana dolocena dela v okolici sole (ekonomsko dvorisce,
protihrupna zascita pred cesto A).
Leta 2009 smo izpeljali adaptaeijo garderob in nabavo gardcrobnih omanc v
centralni zgradbi ter posodobili opremo v ucilnici anglescine in matematike ter
fizike z interaktivnimi tablami. Del ucilnic v centralni zgradbi smo tudi prebelili ter
namestili dodatne klima naprave. Obnovili smo tudi velik del oken na juzni strani
sole ter prehodna notranja vrata.
Leta 2010 je bila opravljena dolocitev solskega prostora in ograditev. Leta 2011 so se zakljucila dela na zunanjem sportnem
ubjeklu ub spuilni dvorani, ki ga bo uporabljala Sola, Center za Sport in krajani.
Leta 2012 je bilo izdelano se eno sportno igrisce za sportno dvorano Livade, ki je v skupni uporabi sole, Centra za sport in
prireditve in krajanov. Na soli pa smo nabavili veeje stevilo racunalnikov in druge racunalniske opreme zaradi uvedbe novega
vodenja evidenc po programu E-ASISTENT in E-ZBORNICA:
Leta 2013 stalna obnovitvena dela, beljenje hodnikov in ograj, ureditev prostora za delo Svetovalnega centra Koper v kabinetu
v sportni dvorani.
Leta 2014 smo izpeljali adaptaeijo garderob v centralni zgradbi, zakljucila pa so se tudi dela na Rekreacijskem parku Livade
ob soli. Prebelili smo povezovalni hodnik med solo in telovadnico ter zbomico, zamenjali dotrajane tende na eni strani
centralne zgradbe v prizidku.

Leta 2015 so bila izvedena vzdrzevalna dela prenova tal v 1. nadstropju prizidka, trenutno pa potekajo dela adaptacije sanitarij
v pritlicju v prizidku. V sodelovanju s Komunalo Izola smo zgradili ekoloski otok in ga ogradili.
Leta 2016 so potekale priprave na izgradnjo prizidka k solski jedilnici, realizirali pa smo tudi adaptacijo prehodnega prostora
v prizidku Sole v neprehodnega z namenom uporabe za individualno in skupinsko pomoc ucencem s posebinimi potrebami.
Leta 2017 smo zakljucili dela na prizidku solskejedilnice inopravili stevilna adaptacijska delanpr. zamenjava dotrajanih plosc
za instalacijo v centralni zgradbi, prenova ucilnice za gospodinjstvo, popravilo dela tlakov v centralni zgradbi, nakup in
zamenjava ustreznega racunalniskega streznika, urejanje solske okolice, posodobitev IKT tehnologije v nekaterih
specialniziranih ucilnicah, dodatna klimatizacija prostorov in drugo.
Prostori in povrsine namenjene ucencem
Centralna sola
ucilnice za II. in III. triado
racunalnica
knjiznica
medioteka - mala ucilnica
vecnamenski prostor
NOVA jedilnica in prakticni pouk GOS
garderoba

11

ucilnice I. in IL triada
skupni prostor prvih razredov
ucilnica naravosloyja
garderoba

8
1
1
1

Prizidek

| Drugi prostori, vezani na pedagosko delo
zbomica
kabinet solske svetovalne delavke
kabinet 4. razredov
kabinet 1. razredov
kabinet 2. in 3. razredov
kabinet 5. razredov
kabinet podaljsanega bivanja
kabinet fizike
kabinet matematike
kabinet jezikoslovja
kabinet slovenistov
kabinet druzboslovja
kabinet naravosloyja
kabinet sportne vzgoje (sp. dvorana)
kabinet za ISP in DSP
Kabinet ISP, DSP, mediacija v sportni dvorani
sportna dvorana

Zunanje povrsine
atrijsko dvorisce pred solo
ograjcna povisina za piosti cas in igio
ograjene zelenice ob soli
gospodaisko dvorisce s parkiriscem
komunikacijske dostopne poti
HI. KADROVSKI POGOJI
Delavci opravljajo dela in naloge na podlagi sis tenia tizaeije delovnih mest:
1. sistemizirana s soglasjem k sistemizaciji del. mest MSS in
1. sistemizirana po navodilih iz: Organizacija solske prehrane z racionalizacijo stroskov, I. SIMClC, Ljubljana: Zavod
RS za solstvo, 1999.
1.

ORGANIZACIJSKA SHEMA SOLE

Delavci so razporejeni na delovna mesta:
a)

glede na dolzino delovnega casa:
•

s polnim delovnim casom;

•
•

s polovicnim delovnim casom;
s krajsim od polnega delovnega casa.

b) glede na trajanje delovnega casa:

c)

2.

•

za nedolocen cas;

•

za dolocen cas.

glede na obliko zaposlitve:
•

redno delovno razmeije;

•

dopolnjevanje delovne obveznosti na drugi soli.

DELOVNA MESTA STROK.OVNIH DELAVCEV (po sistematizaciji MSS)

Ravnatelj
1

3.

Pomocnik
ravnatelja

Ucitelji
RS

Ucitelji
PS

Drugi ucitelj
1. raz.

Ucitelji
OPB

Svet. del

Strok, del. ind. in
skup. pomoci

Strok, del
knjiznicar

13,37

14,24

1,36

5,36

0,9

0,41

0,9

DELOVNA MESTA ADM IN ISTRATIVNIH IN TEHNICNIH DELAVCEV

0,5
0,5

4.

racunovodkinja
tajnica
administratorka
kuh. pomocnica

1
kuharica
1
hisnik
0,5 cistilka
cistilke (cistilni servis)

STROKOVNI DELAVCI

4.1. JUTRANJE VARSTVO

line in priimek

Razred

Ucilnica

Dusan GABRIJEL, Teodora KRIVIClC, Marina POTOCNIK, Ivica SISKO, Manuela
JESENK, Darja TURK, Igor BOZEGLAV, Ana SKRBINA

1 .^1. raz.

22-23

•
•
•

Jutranje varstvo za licence 1. razreda 9-letke bo organizirano od 6.15 do 8.15 (zacetek pouka). Stroske varstva
financira MIZS.
Jutranje varstvo za ostale ucence do 4. razreda bo organizirano, ker je zelo veliko prijavljenih ucencev.
Prva skupina je organizirana od 6.15 do 8.15, druga pa od 7.15 do 8.15.

4.2. PODALJSANO BIVANJE

Podaljsano bivanje nudimo ucencem od 1. do vkljucno 5. razreda. Pricne se po 4. solski uri (ob 11.55) in traja do 16.30 s
fleksibilnim casom.
Ucno delo ucencev, razporejenih v skupine: od 11.55/12.45 do 14. 45.
Zdruzevanje ucencev zaradi odhoda domov: od 14.45 do 16.30 ure.

j 4.3. RAZREDNIKI - UCITELJI
I. TR1ADA (od 1. do 3. r.)

0

razred

razrednik

1. a

Maja SAIN RESClC

l.b

Metka BURIN

2. a

Janja FRANETIC

2. b

Vesna DEMIROVlC

3. a

Ivica §ISKO

3. b

Sabina DRAzlC

drug! ucitelj
Patricija PECAR
Gardi PERSOUA,
Martina MARSIC
Patricija PECAR
Andreja STUCIN CERGOL
Gardi PERSOUA,
Martina MARSIC
Gardi PERSOUA
Martina MARSlC
Ana LONCAR
Gardi PERSOUA
Martina MARSIC
Stasa JUG
Gardi PERSOUA
Martina MARSlC
Ana LONCAR
Gardi PERSOUA
Martina MARSlC

uci
Drugi
ucitelj
ITD
N1A
Drugi
ucitelj
ITD
N1A
ITD
TJA
$PO
ITD
TJA
§PO
ITD
TJA
GUM
ITD
TJA

st. ucencev

st. ucilnice

26

22

25

23

27

26

28

28

29

27

30

25

II. TRIADA (od 4. do 5. r.)
razred

razrednik

4. a

Mirjam GLAVINA

4. b

Biserka GRABAR

5. a

Sabrina ZIGANTE

5. b

Marina POTOCNIK

drug! ucitelji
Gardi PERSOUA
Martina MAR SIC
Stasa JUG
Irena PANGER VILER
Dejan BOGDANOV
Masa AVSENAK ZOBEC
Gardi PERSOUA
Martina MARSlC
Irena PANGER VILER
Dejan BOGDANOV
Masa AVSENAK ZOBEC
Gardi PERSOUA
Brigita BUTALA
Lidija LACIC
Masa AVSENAK ZOBEC
Lidija LACIC
Gardi PERSOUA
Brigita BUTALA
Lidija LACIC
Masa AVSENAK ZOBEC
Lidija LACIC
Stasa JUG

ITD
TJA
SPO
GUM
RA4
FR4
ITD
TJA
GUM
RA4
FR4
ITD
TJA
GUM
FR5
TE5
ITD, GOS
TJA
GUM
FR5
TE5
SPO

st. ucencev

st. ucilnice

23

29

24

24

27

24

10

III. TRIADA in 6. razred (od 6. do 9. razreda)
Razred

razrednik

nadomestni razrednik

st. ucencev

6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
Lb
9. a
9. b

Lidija LACIC
Irena PANGER VILER
Janja PRELEC
Tina ROZAC
Teodora KRIVICIC
Suzana PUSNIK
Karmen BUBNIC
Natasa SKOF

Brigita BUTALA
Andreja STUCIN CERGOL
Stasa JUG
Natasa L. DUJMOVIC
Nusa KARLOVIC
Jasmina TURK
Igor BOZEGLAV
Ingrid KNEZ/Sanja TOSIC

18
21
22
21
26
26
27
23

4.4. UCITELJI PREDMETNEGA POUKA
predmet

6.

SLOVEN SC IN A

7.
7. a
7. b

6. a, b
ANGLESCINA

6. a, b

MATEMATIKA

7. a
7. b

7. a, b
6. a, b

razred
8.
8.1., IL, HI, sk

9.

ucitelj
PRINClC, (TURK J.)
9.I., II., III. sk.
PLESEC, (ROZAC)
PANGER VILER
8.1., IL, III, si 9.1., II in III. sk
KARLOVIC
BUTALA
9.I., II. in III. sk
BONACA
8.1., IL, III. s
PUSNIK
TURK D.
LACIC

ITALIJANSCINA
LIKOVNA UMETNOST
GLASBENA UMETNOST
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA

6. a, b
6. a, b

TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
GOSPODINJSTVO
SPORT

B. a, b
B. a, b
8. a, b

BUBNlC
KNEZ (TOSIC)

9. a, b
9. a, b
9 ah

STFTNRACHER

STUCIN CERGOL
KRIVICIC
GABRIJEL
GABRIJEL
KRIVICIC

6. a,b
6. a, b
6. a, b

DRZAVLJ. in DOMOVIN.
KULTURA.ter ETIKA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
NAR A V OS LOVJE

7. a, b
7. a, b
7.a.b
7. a, b

8. a, b

9. a, b

7.b
'/. a

8. a, b

9. a,b

7. a, b

8. a, b

BUBNIC
I’USNIK
§KOF
$KOF
SKOF
PRELEC
LACIC (KNEZ)
LACIC (KNEZ)
PRELEC
PRELEC
BOZEGLAV
JUG
LONCAR

9. a, b
9. a, b
9. a, b

8. a, b
8. a, b
B. a, b
7. a, b
6. a, b
6. a, b
B. a,b
7. a,b
6.
6.
6.
6.

a, b
a, b
a, b
a, b

7. a, b
7. a, b

9. a, b
9. a, b

B. a, b
8. a, b

4.5. POUK V MANJSIH SKUPINAH
NOTRANJA DIFERENCIACIJA: Poteka od 1. do 9. razredapri vseh oblikah pouka.
POUK V MANJSIH SKUPINAH v 8. in 9. razredih: Izvajali jih bomo preko celega solskega leta pri vseh urah MAT, SLJ,
TJA. Predloge razporeditve ucencev so pripravili razredniki skupaj s svetovalno sluzbo in ucitelji, ki poucujejo posamezne
predmete.
MATEMATIKA
8. r.
1.

2.

ucitelj
PUSNIK
PUSNIK
PUSNIK

9. r.
1.

2.
3.

ucitelj
BONACA
BONACA
BONACA

SLOVENSCINA

8. r.
1.
2.
3.

ucitelj
PRINCIC, (TURK, J.)
PRINCIC, (TURK. J.)
PRINCiC, (TURK, J.)

9. r.
1.

2.

ucitelj
ROZAC
ROZAC
ROZAC

ANGLESCINA

8. r.
1.
2.
3.

ucitelj
KARLOVIC
KARLOVIC
KARLOVIC

9. r.
1.
2.
3.

ucitelj
KARLOVIC
KARLOVIC
KARLOVIC

4.6.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED TER NEOBVEZN
ZA 1..4. IN 5. RAZRED

Ucenci so izbrali naslednje predmete kot izbime predmete:
PREDMET
Izbrani sport! nogomet, odojk;
Likovno snovanje
Likovno snovanje
Likovno snovanje 3
Multimedija
Sahovske osnove
Sahovske kombinacije
Sahovske strategije
Racunalniska omrezja
Sodobna priprava hrane
Spanscina 2
Retorika
Turisticna vzgoja
Sport za zdrayje
Sport za sprostitev
Gledaliski klub
Nacini prehranjevanja
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami
Racunalnistvo
Neobvezni izbimi predmet Tehnika 5
Neobvezni izbimi predmet SPO
Neobvezni izbimi predmet N1A
Neobvezni izbirni predmet FI 1,2

RAZ.
9.
7.

UCITELJ
BOZEGLAV, JUG
KNEZ/TOSIC
KNEZ/TOSIC
KNEZ/TOSIC
BOGDANOV
GABRIJEL
GABRIJEL
GABRIJEL
BOGDANOV
PRELEC
AVSENAK ZOBEC
AVSENAK ZOBEC
GABRIJEL
BOZEGLAV JUG
BOZEGLAV, JUG
ROZAC
PRELEC
JUG
BOGDANOV
LACIC
BOZEGLAV

8.

9.
7.

7.
8.

9.
7.-9.
8.
7.
7.-9.
7.
8.-9.
4.
5.
6.
1.

MARSIC

4.,5„ 6.

AVSENAK ZOBEC

V 7., 8. in 9. razredu lahko ucenec izbere dve, lahko pa tudi tri ure izbirnih predmetov iz druzboslovno-humanisticnega in
naravoslovno-tehnicnega sklopa.
Ucenci lahko izberejo predmete po lastni zelji ne glede na to, v kateri sklop spadajo.
S soglasjem starsev so ucenci, ki obiskujejo glasbeno solo, lahko opraviceni obiskovanja izbirnih predmetov.

4.7.

DRUGI STROKOVNI DELAVCI
ime in priimek
Natasa LOVRECIC
DUJMOVIC
Maja
MUROVEC/Manuela
JESENK
Dejan BOGDANOV

4.8.

podrocje dela
solska svetovalna delavka

knjiznicarka
racunalnikar

ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI

V skladu z zakonodajo bodo iz drugih zavodov dopolnjevali delovno obveznost na nasi soli:
ime in priimek
LOZAR SOMEN

I

zavod
CUEV Strunjan

podrocje dela
specialna pedagoginja

STEFANCIC
BERGINC
K.OZJAK

specialna pedagoginja
logopedinja, surdopedagoginja

CUEV Strunjan
CKG Portoroz
SC Koper

sor.ialna pedagoginja

4.9. PRIPRAVNISTVO IN DELOVNA PRAKSA
Studentom PF v Kopru homo omogocili opravljanje delovne prakse v podobnem obsegu kot lani.
4.10.

UPOKOJITVE

V tern solskem letu predvidevamo upokojitev ene strokovne delavke.
IV. OSNOVNI PODATKI O SOLI
1.

RAZREDI IN ODDELKI

STEVILO oddelkov sole - enoizmenski pouk
I. triada
1. a, b - 2 oddelka
2.
3.

II. triada
4.
5.
6.

III. triada
7.
a
3. a, b - 2 oddelka
a
a.
b - 2 oddelka
9. a, b - 2 oddelka
a
a,
b - 2 oddelka

18 oddelkov 9-letke
2. UCENCI
| 2.1. PRIHOD UCENCEV
Zap. st.

4.
5.
6.
7.

10.
11.
SKUP.

Naselje

Pes

Livade
Jagodj e-Monte Kalvo
Polje
Korte-Malija-Cetore-Sared-Baredi
Izola (mesto)
Dobrava
Koper
Bonini, Pobegi, Sv. Anton
Vanganel, Babici, Marezige
Smarje, Gracisce
Lucan, Lucija, Portoroz, Parecag, Dragonja

264
69

Vozaci —
avtobus

Vozaci starsi
46

264
122
23
15

15

348

Skupaj

25

73

446

Do brezplacnega prevoza so upraviceni vsi ucenci, ki imajo bivalisce oddaljeno vec kot 4 km in stanujejo v nasem solskem
okolisu.
Ucenci, ki cakajo na avtobus, se smejo zadrzevati v solskih prostorih ali pred solo, ne smejo pa oditi v mesto brez soglasja
dezumega ucitelja. Varstvo vozacev je organizirano v solski knjiznici.
Ucenci - vozaci naj bodo se posebej pazljivi pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa ali osebnega vozila.

2.2 VOZNI RED ZA SOLSKO LETO 2017/2018
Vozni red Medosi -Korte-Malija-oS V,Smuc-o5 Livade

Mala Seva-Kocina-Baredi OS V.S.-i

§

POSTAJE

r

Izola
7.17
Izola Pres OS 7.12
Izola 0§ Uv.
'7.15
Izola Ind.c.
Baredi Sleme 7.23
Sared
7.26
Sared G
7.27
Cetore
7.29
Malija
7.32
Podhrib
7.35
Morgan!
7.36
Korte Sola
7.38
Korte vas
Korte
7.39
Medosi
7.41

12.12
12.15
1218

13.17
13.20
13.23

14.02
14.05
14.08

14.57
15.00
15.03

12.23
12.26
12.27
12.29
1232
12-35
12.36

13.28
13.31
13.32
13.34
13.37
13.40
13.41

14.13
14.16
14.17
14.19
14.22
14.25
14.26

15.08
15.11
15.12
15.14
15.17
15.20
15.21

13
15.40
15.43
15.46
15.51
15.54
15.55
15.57
16.00
16.03
16.04
16.06

7.50
7.45
7.42
7.36
7.35
7.33
7.27
7.25
7.10

Sared
Baredi Sleme
Izola Prei OS
Izola Liv.oS
Izola

r—

—

6.45
6.47
6.48
6.50
6.52
6.53
6.56
6.59
7.01
7.02
7.05
7.12
7.15
7.19

14.29
14.34
14.37
14.43
14.44
14.46
14.52
14.54
15.09

12.38/43 13.43/4S 14.28/30 1S.23/2S 16.06

12.45
12.46
12.48

13.47
13.48
13.50

14.32
14.33
14.35

15.27
15.28
15.30

16.08
16.09
16.11

Monte kalvo-Dobrava-OS Uvade-C

POSTAJE
MedoSi
Korte
Korte vas
Korte 5ola
Morgan!
Podhrib
Malija
Cetore
Sared G

POSTAJE
Postajalisca
Izola
Izola Pres OS
Izola OS Uv.
Izola Pre5 OS
Baredi Sleme
Baredi kmec.t.
Baredi spodnji
Kocina kant.
Kocina
Mala Seva

8

7.41
7.43
7.44
7.46
7.48
7.49
7.50
7.52
7.53
7.56
8.03
8.06
8.10

7.48
7.51
7.53
7.54
7.57
8.04
8.07
8.11

VOZNI RED za iolsko leto 2017/2018.
Velja od 4. 9. 2017.

12.48
12.50

13.50
13.52

14.35
14.37

12.51
12.53
12.54
12.57
13.00

13.53
13.55
13.56
13.59
14.02

14.38
14.40
14.41
14.44
14.47

13.11

14.13

14.58

13.14

14.16

15.01

8.10

8.07
8.06
8.00
r

7.58
7.56
7.55

POSTAJE
Postajalisca
Izola PreS OS
AP Izola
Izola OS Uvade
Montekalvo
Montekalvo most
Izola Dobrava
Belvedere

14.05
14.10
14.13
14.21
14.23
14.24

3. STEVILO UCENCEV PO ODDELKIH

I. TRIADA - Stevilo uceneev
raz./odd.
1. a
l.b
Skupaj
2. a
2. b
Skupaj
3. a
3. b
Skupaj
I. triada

26
25
51
27
28
55
29
30
59
165

M
12
12
24
12
14
26
15
15
30
80

14
13
27
15
14

29
14
15
29
85

II. TRIADA - stevilo ucencev
raz./odd.
4. a
4. b
Skupaj
5. a
5. b
Skupaj
6. a

23
24
47
27
24
51
18

6. b

20

10
19
15
12
27
11

10

10
21
67

Skupaj

38

17

II. triada

136

69

III. TRIADA - stevilo ucencev

o

M
14
14
28
12
12
24

! ZBIRNIK SOLA
triade
1.-3. raz. I. TRIADA
4.-6. raz. II. TRIADA
7.-9. raz. III. TRIADA
1.-9. raz. SKUPAJ SOLA

165
136
145
446

M
80
69
74
223

85
67
71
223

PODALJSANO BIVANJE

skupina
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina
7. skupina
8. skupina

oddelek / st. ucencev
1. a-24. 5. b-2
1. b-24, 5. a-2
2. a-26
2. b-28,
3. a— 15, 4. b-9
3. a-14, 4. b- 11
3. b- 14,4. a3. b- 12, 4. a- 12
skupaj ucencev
razred
l.r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
VSI

skupaj
26

26
26

28
24
25
25
24
204

st. ucencev
48
54
55
43
204

JUTRANJE VARSTVO
Evidenca stevila ucencev po skupinah v jutranjem varstvu
1. skupina: 1. a = 13; 1. b = 16
2. skupina: 2. a = 10; 2. b = 8; 3. a = 2; 3. b = 5; 4. a = 1; 4. b = 4; 5. b = 1

= 29 ucencev
= 31 ucencev

Skupaj:

= 60 ucencev

V 18 oddelkih devetletke je v tem solskem letu skupno vpisanih 446 ucencev, podaljsano bivanje (v 5,3 oddelka) obiskuje 204
ucencev, jutranje varstvo (2 skupini) pa 60 ucencev.
MOTO SOLE:

Vzgoja in znanje za zivljenjske sanje.

V. NACKI VZGOJNO-IZOBRAfcEVALNEGA DELA
1.

ORGANIZACIJA POUKA

REDNIPOUK
Predura

Razpored solskih ur
7.30-8.15

1. ura

8.20-9.05

2. ura

9.10-9.55

MALICA ZA RS, AKT1VNI ODMOR ZA PS
3. ura

10.10-10.55

MALICA ZA PS, AKTIVNI ODMOR ZA RS
4. ura

1.10-11.55

5. ura

12.00-12.45

6. ura

12.50-13.35

KOSILO od 12.00 do 14.00 za RS in PS
7. ura

13.50-14.35

8. ura

14.40-15.25

- od 13.50 do 16.30 rezerviran cas za solske dejavnosti
- od 16.30 do 20.00 predviden cas za druge dejavnosti
1.2. DOPOLNILNI, DODATNI POUK TER INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOC UCENCEM
Dodatni pouk
Ucencem, ki pri posameznih predmetih presegajo dolocene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk s poglobljenimi in
razsirjenimi vsebinami ter z razlicnimi metodami dela, kot so samostojno ucenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja.
Dopolnilni pouk
Ucencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo se dopolnilno razlago snovi in pomoc ucitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z
drugacnim nacinom delaucenci lazje usvojijo temeljne ucne cilje.
Dopolnilni in dodatni pouk poteka po umiku, objavljenem v septembru.
Dodatna strokovna pomoc ucencem, ki imajo status otroka s posebnimi potrebami (DSP)
Izvajajo jo ucitelji razlicnih strokovnih podrocij in razlicni strokovnjaki, doloceni v odlocbi o usmeritvi. Nudijo jo posameznim
ucencem ali skupini ucencev.
Individualna pomoc ucencem s specificnimi ucnimi tezavami
V sodelovanju z ucitelji, starsi in svetovalno sluzbo bodo letos nudili individualno pomoc posameznim ucencem na razredni
in predmetni stopnji strokovni delavci.

1.3. DEZURSTVA
pedagosld delavci, centralna sola
pedagoski delavci. prizidek
hisnik
hisnik
pedagoski delavci - jedilnica
ucenci 8. in 9. razred

8.05 do 13.50
7.50 do 13.35
7.50 do 8.20 in
12.45 do 13.50
12.50 do 14.00
med kosilom

hodnik, garderoba
hodnik, garderoba
vhod in garderobe
vhod in garderoba v centralni zgradbi
jedilnica
jedilnica

V centralni zgradbi in prizidku dezurajo strokovni delavci po razporedu ter hisnik.
2.

SODELOVANJE STARSEV S SOLO

Sodelovanje s starsi poteka preko sveta starsev in sveta sole ter v drugih dogovorjenih oblikah (npr. upravni odbor Solskega
sklada).
V delo sole se starsi vkljucujejo preko sveta starsev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in uciteljskega zbora. Svet starsev
sestavljajo starsi, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Neposredno sodeluje sola s starsi na:
• govorilnih urah;
• roditeljskih sestankih;
• individualnih pogovorih;
• predavanjih za starse.

2.1. RODITELJSK.I SESTANK.1 IN GOVORILNE URE
Roditeljski sestanki
V vsakem razredu bomo organizirali najmanj 3 redne roditeljske sestanke, glede na vsebino letnega programa oddelka in na
drugo tekoco problematiko pa se dodatne izredne roditeljske sestanke.
Zaradi posebnosti programov v posameznih razredih bodo dodatno organizirani roditeljski sestanki s starsi bodocih 1. razredov,
OPB, 3., 4., 5., 6. in 7. razredov.
Terminski plan rednih roditeljskih sestankov je prikazan v spodnji razpredelnici.
Govorilne ure:
Izredni roditeljski sestanki bodo organizirani po dogovoru z razredniki in ravnateljico na posebne teme in vsebine, dolocene z
letnim delovnim nacrtom (npr. sola v naravi, posebnosti 9-letke, plavalni tecaj). Individualne govorilne ure bodo organizirane
enkrat mesecno v dopoldanskem casu v tednu, ko so popoldanske govorilne ure. V dogovoru s starsi in po predhodnem
narocanju pa je mozen razgovor s starsi v casu individualnih govorilnih ur tudi v ostalih tednih.
Popoldanske govorilne ure bodo potekale po naslednjem razporedu, in sicer za ucence:
• od 1. do 5. razreda od 17. do 19. ure ter
• od 6. do 9. razreda od 18. do 20. ure.
MESEC
avgust
September
oktober

RODITELJSKI SESTANKI
28.8.2017
po dogovoru
2.-9. r.
po dogovoru
1.-3. r.

GOVORILNE URE
September
oktober

12. 10. 2017

2.-9.
2.-9.

november

febniar

predavanje za starse in
roditeljski sestanki

1.-9. r.

november
dec ember
januar
februar

april
maj

po dogovoru

1.-9. r.

16. 11. 2017
14. 12. 2017
11. 1.2018

vsi
vsi
vsi
vsi

15.3.2018
12.4.2018
10.5.2018

JunlJ

Uradne ure za starse:
Vsak delovni dan od 8.30 do 10.30 in od 13.00 do 15.00 v tajnistvu sole. Umik uradnih ur ne velja za ravnateljico sole.
Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje v pomembnih zadevah.

3.

SOLSKI KOLEDAR

© POUK: v tem solskem letu je 189 solskih dni in 184 za ucence devetih razredov.
Pricne se 1. septembra 2017 in konca 22. junija 2018 (9. r. - 15. junija 2018).
Razdeljen je na 2 ocenjevalni obdobji:
• ocenievalno obdobie: od 1. sept, do 31. ianuarja2018.
• ocenievalno obdobie: od 1. februarja do 22. junija 2018 oz. 15. junija za ucence 9. razreda.
Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja bomo starse obvestili o dosezenem uspehu.
© POCITNICE:
jesenske:
novoletne:
zimske:
prvomajske:
poletne pocitnice:

od 30. oktobra do 3. novembra 2017
od 25. decembra 2017 do 2. januaqa 2018
od 19. februarja do 23. februarja 2018
od 27. aprila do 2. maja 2018
od 26. junija do 31. avgusta 2018

© PROSTI DNEV1:
31. oktober2017
1. november 2017
25. december2017
26. december 2017
1. in 2. januar 2018
8. februar 2018
9., 10. februar 2018
2. april 2018
2018
2018

dan reformacije
dan spomina na mrtve
bozic
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
Presernov dan, slovenski
kultumi praznik
informativna dneva za vpis v
srednje sole (za ucence 9. r.)
velikonocni ponedeljek
dan upora proti okupatoiju
praznik del a
dan di'zaviiosli

V skladu z 8. clenom Pravilnika o solskem koledarju je dan sole opredeljen kot pouka prost dan.

4.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalni obdobji:
POLLETJE
PRYO - 97 dni pouka
DRUGO — 92 oz. 87 dni pouka

TRAJANJE
od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018
od 1. febmarja2017 do22. oz. 15. junija2018

V solskem letu 2017/18 je dolocenih:
189 dni pouka za ucence od 1. do 8. razreda in 184 dni za ucence 9. razreda.
5.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UCENCE 6. IN 9. RAZREDA

Nacionalno preverjanje znanja vsako leto izvajamo za vse ucence 6. in 9. razredov.
Po tretjem vzgojno-izobrazevalnem obdobju se znanje ucencev preverja iz slovenscine in matematike ter tretjega predmeta.
Tretji predmet doloci minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi
mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splosno izobrazevanje izbere najvec stiri predmete, iz katerih se bo v
tekocem solskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja in doloci iz katerega tretjega predmeta se bo znanje preverjalo na
posamezni osnovni soli. V letosnjem solskem letu so bili izbrani predmeti za dolocitev tretjega predmeta naslednji: tuji jezik,
glasbena umetnost, kemija ter tehnika in tehnologija.
Na nacionalnem preverjanju znanja se bo preverjalo znanje iz predmetov:
•
ob koncu II. triletja: matematika, slovenscina, anglescina;
•
ob koncu III. triletja: matematika, slovenscina, glasbena umetnost.
Preverjanje je obvezno in ne vpliva na solski ucni uspeh.
TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:
Redni rok za preverjanje znanja za ucence 6. in 9. razreda:
cetrtek, 4. 5. 2018 - slovenscina (6., 9. razred)
ponedeljek, 7. 5. 2018 — matematika (6., 9. razred)
sreda, 9. 5. 2018 - anglescina (6. razred)
— glasbena umetnost (9. razred)
6.

ROK.1 ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE TER OCENJEVANJE UCENCEV, KI
SE IZOBRA2UJEJO NA DOMU

Ucitelj preverja znanje ucenca sproti pri vseh predmetih. Preverjanje je namenjeno ugotavljanju ucencevega predznanja,
razumevanju posredovanih ucnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih ucenec te vsebine slabo
razumeali jib ne razume.
Ocenjevanje je vrednotenje dosezenega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju ucnih vsebin.
Ucitelj ucence seznani s pravili in nacini ocenjevanja znanja pri posameznih ucnih predmetih.
Pisno ocenjevanje je napovedano vnaprej. Znanje se ocenjuje na podlagi ustnih odgovorov, pisnih, likovnih, tehnicnih,
prakticnih in drugih izdelkov.
V primeru morebitnih nejasnosti v zvezi z ocenjevanjem se lahko pogovorite z uciteljem, razrednikom, svetovalno delavko ali
vodstvom sole.
Roki za predmetne, razredne in popravne izpite:
• od 18. junijado 2. julija2018 za ucence 9. razreda,
• od 26. junija do 9. julija 2018 za ucence 1. do 8. razreda,
• od 20. avgusta do 31. avgusta 2018 za ucence od 1. do 9. razreda.
Roki za ocenjevanje znanja ucencev, ki se izobrazujejo na domu:
• od 3. maja do 15. junija 2018 za ucence 9. razreda,
• od 3. maja do 22. junija 2018 za ucence 1. do 8. razreda,
• od 20. avgusta do 31. avgusta 2018 za ucence od 1. do 9. razreda.
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OBVEZNI PREDMETNIK
PRILAGOJENi PREDMETNIK ZA OSNOVNO SOLO S SLOVENSK1M UCNIM JEZ1KOM
NA NARODNO MESANEM OBMOCJU SLOVENSKE ISTRE

Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI. dne 17. 12.1998 in usklajen 5 spremembami ZOS {2911, 2012), na 153. seji SSSI,
dne 13. 12. 2012 ter usklajen s spremembami ZOS (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014

9.

ORGANIZIRANI DNEVI IN RAZSIRJENI PROGRAM

Opredelitev ciljev organiziranih dni:
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne sole, ki se medpredmetno povezujejo in se vkljucujejo v predmetnik
osnovne sole. Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedozeljnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost ucenk in ucencev, jib usposabljajo
za samostojno opazovanje in pridobivanje izkusenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno resevanje problemov.
Kulturni dnevi
Ucenke in ucenci spoznavajo razlicna jezikovna, druzboslovna in umetnostna podrocja, naravne vrednote. Dejavnosti
nacrtujejo, jib sprejemajo, dozivljajo in se izrazajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sosolk in
sosolcev ter odraslih.
Naravoslovni dnevi
Ucenke in ucenci aktivno in sistematicno dopolnjujejo in poglabljajo teoreticno znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom,
in ga povezujejo v nove povezave. Dejavnosti jib spodbujajo k razvijanju kriticnega misljenja, omogocajo uporabo znanja ter
spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.
Sportni dnevi
Ucenke in ucenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izrazanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo
tovaristvo, medsebojno sodelovanje, spostujejo lastne in tuje dosezke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo sportne navade.
Tehniski dnevi
Ucenke in ucenci opazijo tehnicni problem v svojem okolju, ga raziscejo, zanj oblikujejo resitev in jo preverijo. Razvijajo
pozitiven odnos do tehnicnih dosezkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sosolkami in sosolci zbirajo podatke o
tehnicnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

ORGANIZIRANI DNEVI V SOL. L. 2017/18 -1. triletje
OPOMBA: 1 NDje rezerviran v sklopu sistematskega pregleda, preventivnega zobozdravstvenega pregleda, predavanja
(vsebine je posredovala Masa Avbar).
1. RAZRED - a, b ODDELEK
DEJAVNOST

KULTURNI DNEVI
(4 dni)

KAJ-KAM 17/18

MESEC

NOSILCI/IZVAJALCI

Postal sem solar

1.9. 2017

Sajn Rescic, Burin, Pecar, Stucin
Cergol

Preserni dan

FEB

Sajn Rescic, Burin, Pecar, Stucin
Cergol

Pravljicni dan

MAJ

Sajn Rescic, Burin, Pecar, Stucin
Cergol

Pokazi, kaj znas!

22. 6.2018

Sajn Rescic, Burin, Pecar, Stucin
Cergol

Zdrave navade, Mihec in Jakec

il. in 12. 10.
2017

Sajn Rescic, Burin, Pecar, Stucin
Cergol, ZD Izola

Cvetoca pomlad

MAR

Sajn Rescic, Burin, Pecar, Stucin
Cergol

Lipica in konji

MAJ

Sajn Rescic, Burin, Pecar, Stucin
Cergol

NARAVOSLOVNI DNEVI
(3 dni)

TEHNISKI DNEVI
(3 dni)

SPORTNI DNEVI

Varna pot v solo (izdelovanje
makete okolice sole in
prometnih znakov)

NOV

Franetic, Demirovic

Praznicni december
DAN SOLE

7.12. 2017

Franetic, Demirovic

Veter in oblaki (izdelovanje
vetmice, vetromera in
vetrokaza)

MAJ

Franetic, Demirovic

Jesenski kros

SEP

Franetic. Demirovic

Zabavni poligon

SEP/OKT

Franetic, Demirovic

Sportne igre, atletika

MAR

Franetic, Demirovic

Spletimo vezi — pohod

7. 4. 2018

Franetic, Demirovic

Igre brez meja

JUN

Franetic, Demirovic

(5 dni)

3. RAZRED - a, b ODDELEK
DEJAVNOST

KULTURNI DNEVI
(4 dni)

KAJ-KAM 17/18

MESEC

NOSILCI/IZVAJALCI

Postal sem tretjesolec

1. 9. 2017

Drazic, Sisko

Preserni dan

FEB

Drazic, Sisko

V dezeli pravljic

MAJ

Drazic, Sisko

Hura, pocitnice!

22.6.2018

Drazic, Sisko

MAR

Drazic, Sisko

Radi imamo cisto

NARAVOSLOVNIDNEVI
(3 dni)

TEHNISKI DNEVI
(3 dni)

Zdrav nacin zivljenja — Sest 25. in 26. 10.
navad za zdrave zobe
2017
(sistematski pregled, cepljenje)

Drazic, Sisko, ZD Izola

Domacija dobrega pocutja
(Cerknica— Dolenjejezero)

MAJ

Drazic, Sisko

PESBUS

22. 9.2017

Drazic, Sisko

Praznicni december

7. 12. 17

DAN SOLE

Moj ustvarjalni cas

MAJ

Drazic, Sisko
Drazic, Sisko

Igre na snegu

JANUAR

Pohod

APRIL

Plavanje

APRIL
SVN

Glavina, Grabar
Glavina Grabar
Glavina Grabar

Opomba:
* 5 dni se izvaia v soli v naravi 14 dnevi deiavnosti in 1 dan poukal - Naravoslovni teden s plavanjem ,Osilnica
od 3.-7.4.2018
* 5 dni ima vsak oddelek organiziran tecai iadrania (3 dnevi deiavnosti in 2 dneva poukal - Zivlienie ob moriu, Izola
4. a: 5.-9. 6. 2018
4. b: 12. -16. 6. 2018
* Zobozdravstveni pregled in predavanje se izvede novembra.
5. RAZRED - a, b ODDELEK
DEJAVNOST

KULTURNI DNEVI
(3 dni)

NARAVOSLOVNI DNEVI
(3 dni)

TEHNISKI DNEVI
(4 dni)

SPORTNI DNEVI
(5 dni)

e

KAJ-KAM 17/18

MESEC

NOSILCI/IZVAJALCI

Mesto Ljubljana

21. 12. 2017

Zigante, Potocnik

Rovka Crkolovka

APR

Zigante, Potocnik

Z delom do uspeha

22.6. 18

Zigante, Potocnik

Kraski pojavi

OKT

Zigante, Potocnik

Zasvojenost
(zobozdravstveni pregled)

15. in 16. 11
2017

Zigante, Potocnik, ZD Izola

Soline

MAJ

Zigante, Potocnik

Praznicni december
DAN SOLE

7. 12. 17

Zigante, Potocnik

Prenos gibanja

FEB
(SvN)

Zigante, Potocnik

Igraca ni samo za igranje

MAJ

Zigante, Potocnik

Od niti do oblacila

APRIL

Zigante. Potocnik

Predstavitev vodnih sportov

JUN

Zigante, Potocnik

Tek in pohod v naravi

SEP

Zigante, Potocnik, sportni pedagog

Smucanje

FEB
(SVN)

Zigante, Potocnik

Spletimo vezi - pohod

7. 4. 2018

Kolesarjenje in medrazredno
tekmovanje

MAJ

Zigante, Potocnik
Bozeglav, Zigante, Potocnik

Opomba:
* V februariu se v soli v naravi (alpsko smucanje) izvaja 2 dneva dejavnosti in 3 dni pouka:
od 26. 2. 2018 do 2. 3. 2018 CSOD dom Planica
* V iuniiu ima vsak oddelek 5 dni organiziranega tecaia veslania ZIV1MO Z MORJEM (v okviru pouka in 1 SD)
S. a: 4.-8. 6. 2018
5.6:11.-15.6.2018

ORGANIZIRANI DNEVI V SOL. L. 2017/18 - III. triletje
Planiramo lahko kombinirano obliko organiziranih dni po skupinah ucencev dveh oddelkov ali razredov.
OPOMBA: 1 organiziran dan za vsak razred naj bo rezerviran v sklopu sistematskega pregleda, preventivnega
zobozdravstvenega pregleda, predavanja Masa Avbar iz Zdravstvenega doma.
6. RAZRED - a, b ODDELEK
DEJAVNOST

VSEBINA - TEMA 17/18

KAM

MESEC

Muzejski poklici

Pokrajinski
muzej Koper

6. a:
23. 1.2018
6. b:

*v kombinaciji TD Norih copat

NOSILCI

Bubnic

19. 1.2018

KULTURNI DNEVI
‘Hura pocitnice so tuT'
in proslava

Izola

22. 6. 2011

Razredniki
Zunanji
izvajalec

Od opere do muzikala
in ogled kultumih ustanov v Ljubljani

Ljubljana

21.3.2018

Stucin Cergol

Arboretum Volcji Potok (CSOD)

Volcji Potok

28.5.2018

Prelec

NARAVOSLOVNI DNEVI

Odrascanje (ZD) 'A

Izola

3.in 4. 1.
2018

ZD Izola

(3 dni)

Voda Va

(3 dni)

;

april

Dinarski svet, Kriznajama

Cerknisko
jezero

april

Gabrijel

BAJK PARK

Izola

22. 9. 2017

Lacic, Panger
Viler

Os Livade

7. 12. 2017

Ucitelji TIT in
LUM

OS Livade

6. b:
23. 1.2018
6. a:
19. 1.2018

Lacic

Praznicni december
DAN SOLE

*v obliki delavnic za 8. in 9. razred
BoZeglav, BubniC, Ro2ac

TEHNlSKI DNEVI
(4 dni)

Gabrijel

Dan norih copat
*v kombinaciji KD Muzejski poklici

Voda 1/2
Skrb za cisto okolje 1/2

Izola — mesto
April
Komunala
MAJ - NPZ
Izola

Gabrijel
Prelec

SPORTNI DNEVI

(5 dni)

Spletimo vezi

OS Livade

7. 4. 2018

Jug, Bozeglav,
Lon car

Kros

Izola

SEP

Jug, Bozeglav

Preveijanje plavanja

Bemardin

Pohod na Slavnik

Slavnik

oktober

Jug

Zdravo zivim lA
(zobozdravstvein pregled)
Dvoranska atletika 'A

ZD Izola

OS Livade

3. 1. 2018
4. 1.2018
MAJ - NPZ

Jug
ZD Izola
Jug

Izola

Bozeglav

KULTURNI DNEVI
Planiramo: 3 dni

RAZRED

VSEBINA - TEMA 17/18

KAM

MESEC

NOSILCI

7. a:
8. 11.2017

Pokrajinski muzej
Koper

14. 11.2017

‘Hura pocitnice so tu!” - filmska predstava
proslava, podelitev

Izola

22. 6. 201f

Gledalisce (7+8)

Koper,
Izola

Ekskurzija v Trst (CSOD)

Trst

Gledalisce (7+8)

Koper,
Izola

■‘Hura pocitnice so tu!” — filmska predstava
proslava, podelitev

Izola

22.6. 2018

Razredniki

Anglesko gledalisce

Izola

14. 12. 2017

Karlovic

Z orkestrom na izlet
Cankarjev dom

Ljubljana

15. 11.2018

Stucin Cergol

Valeta

OS Livade

14. 6. 2018

Srednjeveski Koper
v kombinaciji TD SrednjeveSki gradovi

7. b:

Bubnic, Prelec

7.
Razredniki
Rozac,
Bubnic
21.3. 18

Krivicic, CSOD
Rozac,
Bubnic

Ucitelj GUM

Skof,
Bubnic

NARAVOSLOVNI DNEVI
Planiramo: 3 dni
RAZRED

VSEBINA - TEM A 17/18

RAM

MESEC

NOSILC1

Alpski svet

Mojstrana

29. 9. 2017

Krivicic

Krajinski park Strunjan (CSOD)

Strunjan

15. 12. 2017

Skof

Zemljevidi in orientacija

Izola

Obpanonski svet

Ptuj

22.9. 2017

Krivicic

Prva pomoc pri nezgodah

0§ Livade

JUN

Jug, Skof, zunanji
izvajalec

Medosebni odnosi
(sistematski pregled in zobozdravstvei
pregled)

Izola

31. 1.2018
1.2.2018

ZD Izola

Predalpski svet

Kobarid,
Tolmin

20. 10. 2017

Krivicic

Vzgoja za zdravo spolnost
(+ zobozdravstvei pregled)

Izola

14.2.2018
15.2.2018

ZD Izola

Skocjanske jame

Divaca,
Skocjan

13.6. 18

Skof

VSEBINA-TEMA 17/18

RAM

MESEC

NOSILCI

Praznicni december
DAN SOLE

Os Livade

7. 12.2017

Krivicic

TEHNlSkl DNEVI
Planiramo: 4 dni
RAZRED

*v obliki delavnic za 7., 8. in 9. razred

.

7

Srednjeveski gradevi
v kombinaeiji KD Srednjevc.tki Koper

OS Livade

7. b:
8. 11. 2017
7. a:
14. 11. 2017

Srednja lesarska in gozdarska sola
Postojna

Postojna

10.5.2018

Pustne maske

OS Livade

februar

Prelec, Lacic, Tosic
Boieglav, BubniC, Roiac, Jug

Prelec, Bubnic

Prelec,
zunanji

Ucitelj LUM

Praznicni december
DAN SOLE

Prelec, Lacic, Tosic

05 Livade

7. 12.2017

Kovine

Kovinarska
sola

april

Prelec, Lacic

Srednja sola Izola,
Univerzitetni kampus Livade

Srednja sola
Izola

MAR

L. Dujmovic

Mladim se dogaja

Izola

25. 10. 2017

Jug, Lacic

Praznicni december
DAN SOLE

Os Livade

7. 12.2017

Valeta - scenografija

OS Livade

12.6.2018

Ucitelj TIT in LUM,
Tosic, Gaber

Pomorska sola

Portoroz

po dogovoru
(predvideno FEB)

Lacic

CIPS + srednje sole

Koper, Izola

OKT/NOV

Dujmovic

VSEBINA — TEMA 17/18

KAM

MESEC

NOSILCI

Slivnica

Izola

oktober

Jug

Spletimo vezi - pohod

Izola

7.4.2018

Jug, Bozeglav, Loncar

Kros

Izola

SEP

Bozeglav

Pozitivna samopodoba in stres
(zobozdravstveni pregled)

Izola

10. 1.2018
11. 1. 2018

ZD Izola

Dvoranska atletika

Izola

MAJ

Jug

Spletimo vezi - pohod

Izola

7.4. 2018

Jug, Bozeglav, Loncar

Kros

Izola

SEP

Bozeglav

FIT

Izola

MAR

Jug

Dvoranska atletika

Izola

MAJ

Jug

Gremo mi po svoje

Izola

november

Bozeglav

*v obliki delavnic za 7., 8. in 9. razred
Bo&glav, BubniC, Ro2ac

*v obliki delavnic za 7., 8. in 9. razred
Bo&glav, Bubni£, Ro2ac

Bofeglav, BubniC, Ro2ac, Jug

Prelec, Lacic, Tosic
Bo2eglav, BubniC, Rozac, Jug

SPORTNI DNEVI

Planiramo: 5 dni
RAZRED

7.

8.

Izpit za kolesarje
Razred

4. a in 4. b (teorija, 1. del) — v okviru pouka
5. a in 5. b (teorija, 2. del) - v okviru pouka
Priprava na izpit iz teorije, teoreticni izpit
Priprava na prakticni del in izvedba izpita

St. ucencev

48 (4. r)

Cas in kraj

Priprava na prakticni del do februarja
Prakticna voznja od marca do maja
Prakticni izpit do sredine maja

Organizator

Potocnik (priprava in izvedba teoretnicnega dela kolesarskega izpita)

Izvajalci

Bozeglav

53 (5. r)

I lilele/.f.ni'i
Tematski tabor za nadarjene ■
Zivljenje ob morju
Razred

4.-5. r

St. ucencev

30

Cas in kraj

marec, Debeli rtic

Organizator

L. Dujmovic, Grabar, pomocnica ravnateljice

Izvajalci

Zunanji mentorji, ucitelji

III. triada
Udelezenci
Projektni vikend za nadarjene Robotika z Lego mindstorms
Razred

7.-9. r

St.

30

Cas in kraj

17. 11.-19. 11.2017(3 dni), CSOD dom VOJSKO

Organizator

L. Dujmovic, pomocnica ravnateljice

Izvajalci

mentorji iz CSOD-ja, ucitelji

DODATNI razsirjeni program 2017/2018
Dodatni razsirjeni program bomo izvaiali na nobudo in v sodelovaniu s stars!.

Udelezenci
Dodatna SPO
I3. r

Razred
St.
Cas in kxaj

Celo leto

Organizator

OS Livade Izola

Izvajalci

Bozeglav, Jug

10. INTERESNE DEJAVNOSTI
Sola bo ucencem ponujala stevilne interesne dejavnosti, s katerimi zelimo ponuditi cim vec moznosti, da si najdejo ustrezno
dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih zelja.
Razpored interesnih dejavnosti
1.-9. razred

Razred

Mentor

Znam vec z Lili in Binetom 1

1.

Sajn Rescic

Glasbene urice

1.

Stucin Cergol

Znam vec z Lili in Binetom 2

2.

Demirovic

Male logicne posasti

2.-5.

Burin

OPZ

2.-5.

Stucin Cergol

MPZ

5.-9.

Stucin Cergol

Sah

2.-6.

Gabrijel

Dejavnosti 17/18

KDAJ (ura in dan, termin v letu)
in KJE

INTERESNE DEJAVNOSTI

Francoscina

7.-9.

Avsenak Zobec

Vrstniska mediacija

6.-9.

Zigante, Pusnik,

Gimnastika

3.-9.

Jug

Sreda, ucilnica 10,
8. solska ura

Tekmovanje iz italijanscine

9.

Bubnic

Tekmovanje iz znanja zgodovine

8.-9.

Krivicic

Tekmovanje iz znanja geografije

7.-9.

Krivicic

Tekmovanje Mehurcki

1.-3.

Pecar

2.-3.

4.-5.
6.-7.
8.-9.

Sisko
Turk, J.
Panger Viler
Rozac

Prva pomoc

3.-9.

Jug

Solska sportna tekmovanja

1.-9.

Jug, Bozeglav

Sahovska tekmovanja

2.-9.

Gabrijel

Bralna znacka iz anglescine

3., 4.

Marsic

Bralna znacka iz anglescine

5., 6. in 7.

Butala

Bralna znacka iz anglescine

7., 8. in 9.

Karlovic

Bralna znacka iz italijanscine

5.

Persolja

Bralna znacka iz italijanscine

6.-9.

Bubnic

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

DRUGO

Avsenak Zobec

Bralna znacka iz spanscine

Bralna znacka iz slovenscine

Solska skupnost in otroski parlament

1.-5.
6.-9.

-9.

Razrednicarke
Uciteljice SLJ,
knjiznicarka
Persolja,
Panger Viler

Persolja, Panger Viler
Jesenk

Solski casopis

Spletno tekmovanje iz anglescine
Bookworms

Med poukom, po dogvoru

5.-7.

Butala

Koordinatorica interesnih dejavnosti na nasi soli bo v solskem letu 2017/18 pomocnica ravnateljice Katja Bonaca.

7.

PRIREDITVE, PREDSTAVITVE

VRSTA DEJAVNOSTI

RAZRED

Sprejem prvosolcev

MESEC

NOSILEC

1. September

L. Dujmovic, Drazic,
uciteljice 1. razreda in
OPB

Bozicno — novoletne delavnice

1 .-9. r.

7. december

OPB

Praznicni december
DAN SOLE

.-9. r.

7. 12.2017

Ucitelj LUM
(dekoracija),
(7.-9. r.) - delavnice.

Spomladanske delavnice

OPB

konec marca

OPB

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

6.-8. r.

oktober

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

1.-9.

22. 12. 2017

Jesenk
Koordinator Stucin in
Rozac
Sodelujejo 9., 5. in 3. razred

Proslava pred slovenskim kultumim praznikom

1.-9.

7. 2. 2018

Ucitelj i SLO,
Jesenk
Sodelujejo 8., 4. in 2. razred

Spletimo vezi - prireditev

1.-9.

Proslava pred dnevom drzavnosti
(zunanji izvajalec)

1.-9.

Valeta

9.

Pravljicna noc v soli

Muzikal- Caroskrivnost

Intenzivne vaje OPZ, MPZ

Glasbene vecemice

Po dogovoru
3.-9.

2.-9.

1.-9.

7.4.2018

Persolja, Panger Viler

22. 6.2018

Loncar, Gaber
Sodelujejo 7., 6. in 1.
razred

14.6. 2018

Bubnic, Skof

23. april 2018

Ceglar, Pecar

po dogovoru

Stucin Cergol, Rozac,
ucitelj LUM, Jug

februar, marec,
april

Stucin Cergol

marec

Franetic, Demirovic

11.1 PROJEKTI IN RAZISKOVALNE NALOGE
PROJEKTI

PROJEKT

VODJA oz. clanstvo v VODSTVENEM TIMU

SODELOVANJE

Zdrav zivljenjski slog

Igor Zolgar

Vsi delavci sole

Mediacija

Panger Viler

Ceglar, Franetic, Demirovic, Loncar,
Zigante, Pusnik

Kuiturna sola

Tosic, Stucin, Jesenk, Rozac?, Bubnic?

Vsi delavci sole

Rastem s knjigo

knjiznicarka

Rozac, Turk, J.

Nasa mala knjiznica

Jesenk

razrednicarke 1. in 2. r.

Shema solskega sadja

Skrbina

Vsi delavci sole

Urjenje vescin s pomocjo
terapevtskega psa

Stucin Cergol

Tradicionalni slovenski
zajtrk

Prelec

Vsi delavci sole

Beremo z Rovko Crkolovko

Zigante, Potocnik

Knjiznicarka

SIMBIOZA

L. Dujmovic

PODJETNISTVO
MLADIM SE DOGAJA

Jug, Lacic

V okviru projekta v sodelovanju s
Srednjo solo Izola

RIB1STVO

L. Dujmovic

Tim za nadarjene
Izvedba v primeru odobritve projekta

ZDRAV A SOLA

Loncar

Vsi delavci in ucenci sole

Izolski vodni viri

Gabrijel, Loncar

Andragosko drustvo Morje, Univerza
za tretje zivljenjsko obdoje Izola

NATECAJI, AKCIJE
VRSTA DEJAVNOSTI

RAZRED

MESEC

MENTOR

november

Ucitelj LUM

po dogovoru

Stucin Cergol, Pecar

AKCIJE
Sodelovanje na festivalu animiranega filma - girija

Sodelovanje s solo Dolina pri Trstu

.-9.

1.-9.

Humanitame akcije

Dan brez avtomobila

1. in 6.

celo leto

§P, $S

22. 9. 2017

Obcina, Komunala, Svet
za preventive, pomocnik
ravnateljice

PROGRAM DODATNEGA SPORTA ZA 1., 2. IN 3. RAZRED
Z dodatno ponudbo bogatih sportnih vsebin zelimo ponuditi otrokom kvalitetno sportno zivljenje, zadovoljiti otrokovo
primarno potrebo po gibanju ter s tern prispevati h kakovosti zivljenja nasih ucencev.
Z otrokovim vstopom v solo se v njegovem zivljenju pricne novo obdobje. Otrok se le s tezavo navadi na dolgotrajnejse sedenje
in mirovanje, kar zelo omejuje njegov, v tem obdobju, zelo mocan gibalni potencial. Da bi se temu izognili, lahko z ustreznimi
programi, usmerjenimi k posamezniku, vplivamo na otrokov skladen razvoj, zlasti na razmerja med motoricnimi, kognitivnimi
in custveno-socialnimi komponentami.
V solskem letu 2017/2018 nudimo ucencem moznost, da se poleg treh ur rednega pouka sportne vzgoje vkljucijo v dodatne
ure sporta pod vodstvom sportnega pedagoga.
Program dela (nadgradnja ucnega nacrta 1. triade):
naravne oblike gibanja
splosna kondicijska priprava
razsirjen program atletike
razsirjen program gimnastike
plesne igre
igre z zogo
Namen programa:
■
■
■
■

ucencem zagotoviti cim sirsa osnovna znanja s podrocja sporta ter s tem kvalitetnejso in sirso podlago za usmerjanje
v tekmovalno ali rekreativno sportno dejavnost;
najmlajse navdusiti in navaditi na koristno ter zdravo prezivljanje prostega casa;
zagotoviti cim boljse zdravstveno stanje nasih otrok v casu solanja;
pomagati oblikovati zdravo osebnost pripravljeno premagovati vsakdanje ovire.

Izobrazevanja za kolektiv (na soli)
POMEN PRAVIL §OLSKEGA REDA
Izvajalec:

Predviden rok izvedbe:

Nina Ana Jager

24. 8.2017

ZARISCA KONFLIKTOV IN NASILJA V SOLAH
Izvajalec:
Zavod VEZAL (dr. Albert Mrgole, Leonida Mrgole in AnaNusa Kern)

Predviden rok izvedbe:
30. 10. 2017

KAKO VZPOSTAVITI STIK Z UCENCI IN NJIHOVIMI STARSI
Izvajalec:

Predviden rok izvedbe:

Neva Strel Pletikos, univ. dipl. ped. in prof. soc.

7. 10. 2017

SUPERVIZIJSKA SRECANJA
Izvajalec:
Neva Strel Pletikos, univ. dipl. ped. in prof. soc.

Predviden rok izvedbe:
Srecanja 1-krat mesecno, oktober-maj

KONCEP1 DELA Z LltENCI Z UfNIMI TE^AVAMI
Izvajalec:

Predviden rok izvedbe:

Deana Lozar Sdmen, specialna pedagoginja CUEVS

po dogovoru z izvajalko

PROJEKT MEDIACIJE
Tudi v letosnjem letu bomo nadaljevali s projektom mediacije.
Mediacija v soli predstavlja nacin mimega in dogovomega nacina resevanja konfliktov in sporov med ucenci, pa tudi med
ucitelji.
Solski mediator (ucitelj) izvaja proces MEDIACIJE med ucenci - udelezenci konflikta, ko razredniki presodijo, da bi bil proces
mediacije dobrodosel ali pa se za to odlocijo ucenci sami.
Ucenci, ki imajo tezave z vrstniki in bi jib radi resili s pomocjo mediacije, lahko na soli poiscejo eno od SOLSKIH
MED1ATORK (Sabrino Zigante, Suzano Pusnik ali Irene Panger Viler) ali pa VRSTNI§KE MEDIATORJE. Obmejo se lahko
tudi na pedagoginjo ali na razrednika oziroma druge ucitelje, ki so clani tima za mediaeijo, ki bodo poiskali ustrezno moznost
mediacije. VRSTNISKI MEDIATORJI so ucenci visjih razredov, ki so tudi strokovno usposobljeni, da izvajajo mediaeijo
med svojimi vrstniki in s pridobljenimi vescinami doprinasajo k izboljsanju solske klime in medsebojnih odnosov ter
preventivno delujejo zoper pojave nasilja. Mediacija se odvija v kabinetu za mediaeijo (v prostorih telovadnice), praviloma
izven casa pouka. Lansko leto usposobljeni vrstniski mediatorji bodo letos opravljali mediacije med vrstniki.
PROJEKT IZOBRAZEVANJE KOT STRATESKA METODA PROTI NELEGALNI UPORABIINTERNETA
Projekt, ki je tinanciran s strani Evropske komisije, je namenjen izobrazevanju in usposabljanju otrok, starsev in uciteljev na
podrocju varne uporabe informaeijsko komunikaeijskih tehnologij.
V okviru izobrazevanja se bodo udelezenci seznanili z nevamostmi delovanja v okolju svetovnega spleta, poleg tega pa se
bodo naucili kljucnih metod in tehnik na podrocjih pozitivnega vedenja v virtualnem okolju, zagotavljanja vamosti, ter
implementacije zascite. V primeru, da pride do incidenta je prva reakeija zrtve, starsev ter uciteljev in strokovnih sodelavcev
kljucnega pomena, zato se bodo udelezenci naucili osnovnih korakov ravnanja v primeru incidenta. Vsebina izobrazevanja je
prilagojena glede na naslednje skupine: otroci, najstniki, starsi ter ucitelji in strokovne osebe.

PROJEKT “RASTEM S KNJIGO”
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skusamo osnovnosolce motivirati za branje
mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splosnih knjiznic.
Vsi sedmosolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priloznost organiziranem obisku najblizje splosne
knjiznice. Obisk knjiznice poleg prejema knjige vkljucuje se spoznavanje knjiznicnega informaeijskega znanja, seznanjanje z
najnovejsim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

ZDRAV ZIVLJENJSKI SLOG 2017/2018
V zadnjih dveh desetletjih je v Sloveniji in svetu pri otrocih in mladostnikih opazno narascanje cezmeme telesne teze in
debelosti. Kljucni dejavniki za razvoj debelosti so predvsem nezdrave prehranske navade in nezadostna telesna aktivnost. V
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prizadevanju za bolj zdrav zivljenjski slog nasih otrok je Zavod za sport Republike Slovenije Planica v sodelovanju z MSS in
Evropskim socialnim skladom pripravil projekt z naslovom Zdrav zivljenjski slog. Na OS Livade bomo tako ze sesto leto
zapored izvajali omenjen projekt, s ciljem vkljuciti v vadbo cim vec nasih ucencev in ucenk ter v njih vzbuditi zeljo po
oblikovanju zdravega nacina zivljenja. Ucencem bomo tako zagotovili cim vec ur sportne aktivnosti na teden in tako delovali
preventivno na posledice negativnih vplivov sodobnega nacina zivljenja, kot je slaba telesna drza, ploska stopala, cezmema
telesna teza ipd. Poleg tega, da bodo otroci lahko razvijali najbolj pomembne motoricne dejavnike, bomo vplivali tudi na
otrokovo zavest, da je Sport sestavni del nasega zivljenja. Ucencem bo ponujena raznolika vrsta sportov, s katerimi se ze
srecujejo pri sportu, ter ostale sportne dejavnosti (med dvema ognjema, hokej v dvorani, kolesarjenje, rugby, ultimate frizbi,
kegljanje, tenis, pohodnistvo, namizni tenis, pohodnistvo).
PROJEKT KULTURNA SOLA
Ta naziv nasa sola lahko uporablja kot svojo reference naslednjatri leta, nato se postopek kandidature obnovi.
Predvsem pa ta projekt spodbuja sole, da omogocajo ustvarjalnost mladih na razlicnih umetnostnih podrocjih (glasba,
gledalisce, folklora, pies, likovna dejavnost, varovanje kultume dediscine ...), podpirajo njihov razvoj in skrbijo za dodatno
izobrazevanje ucencev in mentorjev za kultumo dejavnost.
Za pridobitev naziva je potrebno zbrati podatke o nasi solski kultumi dejavnosti, ki je zelo obsima in zahteva podatke o redno
delujocih kulturnih skupinah, udelezbi nase sole na selekcioniranih prireditvah, nadalje seznam kultumih dogodkov, ki jib je
Sola organizirala za ucence, dogodke za Sirso javnost, podatke o spodbujanju mentorskega dela na kultumem podrocju,
izobrazevanja, nadalje podatke o oddaji sol. prostorov za druge izvensolske skupine, druStva, sodelovanja z drustvi,
organizaeijami itd.

SHEMA SOLS KEG A SADJA
V okviru ukrepa SSS bo Institutu za varovanje zdravja RS (v nadaljevanju: IVZ) skladno Uredba Komisije, ES, St. 288/2009,
izvajal tudi vrednotenje ucinkovitost ukrepa SSS. Spremljati zelijo pricakovane spremembe staliSc, znanj, prepricanj in vedenja
ucencev glede uzivanja sadja in zelenjave kot posledico ucinkov S§S.
Kaj to pomeni za naso solo oziroma nase ucence?
1.

2.
3.
4.
5.

Na nasi Soli ze vec let vsak dan poteka sadna malica med rekreativnim odmorom za vse ucence. Med Solskim
letom pa bodo ucenci lx tedensko dobivali dodatno sadno malico v okviru tega projekta, seveda le sadje, ki je na
seznamu.
Ce bo le mogoce, bomo izbirali med sezonskim in ekolosko pridelanim sadjem najblizjega pridelovalca oz.
ponudnika.
Sadje bo na razpolago cel dan na dolocenem mestu (na dveh mestih).
Ucenci bodo 2 x letno izvedli anonimno anketo, ki bo sestavljena s strani Agencije.
V okviru tega projekta bodo potekale izobrazevalne in promocijske dejavnosti, v katere bodo vkljuceni ucenci,
delavci sole, starSi in lokalni pridelovalci sadja in zelenjave.

PROJEKT SIMBIOZA
Nasa sola se bo vkljucila v projekt SIMBIOZA. Cilj projekta je dvig racunalniske pismenosti in zanimanje za ucenje e-vescin
med starejSimi ter osvescanje starejSih o pomenu gibanja za zdravje.
Po drugi strani med mlade promovira vrednote prostovoljstva, odgovomosti in krepi odnos do druzbe in lastne prihodnosti.
Osnovno poslanstvo Simbioze je torej sodelovanje in prenos znanja med generaeijami ter spodbujanje vsezivljenjskega
ucenja.

PROJEKT “URJENJE VESCIN S POMOCJO TERAPEVTSKEGA PSA’
V solskem letu 2017/18 bo na nasi soli potekal projekt »Urjenje vescin s pomocjo terapevtskega psa« v sodelovanju z drustvom
Tacke pomagacke. Namen projekta je vkljucevanje terapevtskega psa v vzgojno - izobrazevalni proces. Srecanja se bodo
odvijala enkrat tedensko in bodo spodbujala skupino ucencev k razvijanju in izboljsanju socialnih vescin/spretnosti.
V ta proces so vkljuceni strokovna oseba, terapevtski par in ucenci. Strokovna oseba izbere skupino ucencev, pripravi prostor,
nacrtuje vsako srecanje in postavi cilje. Poleg tega sodeluje s terapevtskim parom, pripravi dejavnosti, ki se bodo izvajale, vodi
uro, opazuje in belezi napredek otrok.Terapevtski par sestavljata terapevtski pes in njegov vodnik. Vodnik, ki je prostovoljec,
sodeluje pri dejavnostih, razlozi otrokom kako se izvedejo povelja za psa, ves cas spremlja psihofizicno pocutje psa ter skrbi
za vamost psa in otrok okoli njega. Terapevtski pes ima veterinarsko spricevalo in je za to delo dobro socializiran, solan v ta
namen ter redno negovan.
VZGOJNO-IZOBRAZEVALNI CILJI: urjenje socialnih vescin (pozitivni socialni stik z ostalimi otroki in s psom),
spodbujanje empatije, prilagajanje vedenja posameznika, ustreznega odnosa do psa, obcutenje ugodja ob prakticnih
dejavnostih, upostevanje navodil in natancna izvedba naloge, osvajanje vrednot ob zgledu in pripovedovanju (strpnost,
potrpezljivost, spostljivost, prijaznost, zvestoba, pogum, ucljivost, hvaleznost, urejenost, pozrtvovalnost), ucenje spostovanja
custev in obcutkov ostalih, urjenje pozomosti in koncentracije (razvijanje slusne pozomosti in usmerjene pozomosti),
povecevanje motivacije otrok za delo, krepitev pripravljenosti za sodelovanje v skupinskih aktivnostih, izboljsevanje lastne
samopodobe in samozavesti. Vodja projekta: Andreja Stucin Cergol.
BERIMO Z ROVKO CRKOLOVKO
Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Crkoiovko je akcija promocije branja in spodbujanja bralne kulture med petosolci.
Ravno pri tej starosti je zelo velik upad zanimanja za branje in posledicno tudi opravljanja bralne znacke.
Z bralnim tekmovanjem bomo spodbujali branje in opravljanje bralne znacke tudi z zunanjo motivacijo, kot je nagrada.
Tekmovali ne bodo posamezniki, saj vemo, da so med njimi tudi izjeme, ki zelo rade in veliko berejo, temvec bodo med
seboj tekmovali razredi. Pogoj, da se razred uvrsti med mozne zmagovalce, je, da vsak izmed ucencev razreda prebere vsaj
eno knjigo. Tako bodo vkljuceni vsi posamezniki iz te populacije.
V tekmovanju sodeluje vec osnovnih sol obcine Koper, Ankaran in Izola. Projekt je v sodelovanju z Osrednjo knjiznico
Srecka Vilharja Koper.
NASA MALA KNJIZNICA
Projekt je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.
Izbor odlicnih knjigje podkrepljen z zanimivimi nalogami, ki jib najdemo v Ustvarjalnikih in so jih pripravili avtorji izbranih
knjig. Poleg zanimivih zgodb spoznamo tudi drzavo avtorja knjige. Ustvarjalnike resujemo v skupinah in tako krepimo tudi
skupinski duh v razredu.
Zakaj je branje koristno? Prek branja spoznavamo lastna custva in custva drugih, ucimo se razumevanja in sprejemanja
druzbenih nacel ter odnosov. Razvijamo izrazanje, pomnjenje in sklepanje. Ucenci, ki berejo vsaj 30 min. dnevno, dosegajo
bistveno bolise rezultate od tistih, ki ne berejo.
MLADIM SE DOGAJA
V solskem letu 2017/2018 bodo ucenci 8. razreda sodelovali v projektu Mladim se dogaja, ki deluje pod okriljem JZP Izola,
Srednje sole Izola ter Javne agencije SPIRIT in je fmancno podprt s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Projekt podpira izvajanje dejavnosti na podrocju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Ucenci bodo z
aktivnim sodelovanjem oblikovali osnovna znanja in stike s poslovnim svetom ter s tern razvijali razumevanje vloge
ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetnistva za druzbo. Aktivnosti se bodo izvajale v okviru pouka.

1 1.2 SODELOVANJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje na razpisanih likovnih natecajih.
Sodelovanje na literamih natecajih.
Sodelovanje na sportnih tekmovanjih in akcijah.
Sodelovanje na obcinskih prireditvah.
Sodelovanje v obcinskih projektih.
Sodelovanje na srecanjih gledaliskih skupin.
Sodelovanje s slolami v obcini in sirsem obalnem obmocju.
Sodelovanje z domom upokojencev.

I 1 1.3 SOLSKA SPORTNA TEKMOVANJA
Nasa glavna naloga je organizacija in sodelovanje na solskih sportnih tekmovanjih. Vsako leto se udelezujemo tekmovanj
rokometa, odbojke, namiznega tenisa, atletike, nogometa, streljanja z zracno pusko, plavanja in krosa ter drugih tekmovanj. K
sodelovanju vsako leto povabimo tudi zunanje sodelavce in trenerje. Sodelujemo na akcijah, ki jih organiziramo skupaj z
ostalimi osnovnimi solami, Centrom za kulturo, sport in prireditve in drugimi organizacijami v Izoli.
Skozi celo leto pa hkrati s pripravo nasih otrok na posamezna tekmovanja organiziramo tudi medrazredna ekipna in posamicna
tekmovanja.
•
•
•
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Organizacija tekmovanj v okviru medrazrednega tekmovanja.
Organizacija tekmovanj na razlicnih ravneh in v razlicnih disciplinah.
Soorganizacija in udelezba na obcinskih, podrocnih in drzavnih tekmovanjih.

SOCIALNO ZDRAVSTVENA FUNKCIJA

DEJAVNOST
sistematski pregledi, cepljenje
sistematski zdravniski pregled
sistematski zobozdravstveni pregled
fluorizacija in scetkanje zob
pregled sluha
zdravstvena vzgoja
zajtrk
malica
kosila
popoldanska malica

RAZRED
, 3., 6. (deklice)
1.-9.
1.-5.
1. in 7.
1.-9.
JV
narocniki
OPB

1ZVAJALEC
solski dispanzer Izola
solski dispanzer Izola
Solska zobna amb. Izola
zobna preventiva
solski dispanzer Izola
ZD Izola
solska kuhinja
solska kuhinja
solska kuhinja
solska kuhinja

TERMIN
po nacrtu
po nacrtu
po nacrtu
1 x mesecno
po nacrtu
po dogovoru
7.45
9.55 in 10.55
12.00 do 14.00
14.30

Solska zdravnica je Marisa dr. ViSNJEVEC-TULJAK. Solska zobozdravnicaje Mirjam dr. BRAJNIK.
Sistematske zdravniske preglede in laboratorijske preglede se bo izvajalo v prostorih Zdravstvenega doma Izola.
Prav tako so za ucence organizirani sistematicni pregledi zob in ucenje pravilnega ciscenja in nege zob (scetkanje). Koordinator
zdravniskih pregledov je pomocnica ravnateljice Katja Bonaca.
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SOLSKAPREHRANA

Za licence pripravljamo v nasi kuhinji zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (za naso solo pripravljajo
kosila na OS Vojke Smuc):
zajtrk (namenjen vsem prijavijenim ucencem vjutranjem varstvu);
dopoldanska malica (namenjena vsem ucencem);
kosilo (namenjeno vsem ucencem, obvezno za ucence v podaljsanem bivanju;
priporocamo ucencem, ki imajo izbime predmete 7. solsko uro);
popoldanska malica (obvezno za ucence v podaljsanem bivanju).
Pripravljamo tudi dietne malice po priporocilu zdravnika.
Starsi, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni ucenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok solske prehrane.
Posamezni obrok solske prehrane odjavijo starsi:
■ po e-posti: evidenca.prehrana@guest.arnes.si
* po lelel'onu na stevilko: 05 662 55 63
Posamezni dnevni obrok- ZAJTRK oziroma KOSILO - je pravocasno odjavljen, ce se ga odjavi:
■ vsaj en delovni dan pred odsotnostjo ucenca, in sicer do 9.30.
Posamezni dnevni obrok- MALICA oziroma POPOLDANSKA MALICA je pravocasno odjavljen, ce se ga odjavi:
■ isti dan odsotnosti ucenca pred zacetkom pouka, in sicer do 8.20.
Sola odjavi posamezni obrok solske prehrane za ucenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri:
■ sportnih,
■ kultumih in
■ drugih tekmovanjih ter srecanjih, na katerih sodeluje v imenu sole.
Ucencu, ki je odjavil solsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok solske prehrane, ce starsi
se isti dan pred zacetkom pouka obvestijo administratorko v racunovodstvu o njegovi prisotnosti pri pouku.
Prvi dan odsotnosti ucenca, ko je kosilo placano, lahko obrok kosila starsi prevzamejo v solski kuhinji in ga odnesejo v svoji
primerni embalazi domov.
Stroske prehrane lahko poravnate s posebnimi poloznicami ali preko trajnika do predpisanega roka.

13.1 CENIK SOLSKE PREHRANE

VRSTA OBROKA
zajtrk
malica
malica v OPB
kosilo 1—5. raz.
kosilo 6.-9. raz.

CENA
0,74 €
0,80 €
0,87 €
2,71 €
2,85 €

Ce bo prislo do spremembe cene, bodo starsi pravocasno obvesceni.
V Obcini Izola je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoci v Obcini Izola. V njem so doloceni vrsta
in visina enkratnih denarnih pomoci ter roki za oddajo vlog na Center za socialno delo Izola. Vlagatelji lahko vlagajo
zahtevke zanakup solskih potrebscin, placilo sole v naravi, placilo kosil ... Pri obcasnih tezavah placevanja vecjih obrokov
(npr. sole v naravi) se starsi lahko oglasijo tudi pri solski svetovalni delavki in izpolnijo vlogo za pomoc iz solskega sklada.

r
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ORGANIZIRANOST UCENCEV

Zauveljavljanje svojih interesov so ucenci organizirani v:
•

Oddelcno skupnost, ki je temdjna oblika organiziranosti ucencev enega oddelka.

•

Skupnost ucencev sole sestavljajo predstavniki oddelcnih skupnosti.
Skupnost ucencev sole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev sole. Pred
imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti ucencev sole.

•

Solski parlament je izvrsilni organ skupnosti ucencev sole. Sestavlja ga devet ucencev, ki jib izvoli skupnost
ucencev sole. Solski parlament sklice ravnatelj ali mentor najmanj dvakrat letno.

Oddelcne skupnosti se povezujejo v skupnost ucencev sole. Skupnost ucencev sprejme letni program dela. Naloge skupnosti
ucencev Sole so opredeljene v Pravilniku o pravicah in dolznostih ucencev.
Glavni namen skupnosti ucencev sole je spodbujanje in razvijanje vseh vidikov vzgojnega delovanja, z izpeljavo solskega
parlamenta pa ucence navajamo na demokraticno odlocanje in jib v tern smislu vzgajamo za demokracijo.
Program dela skupnosti ucencev sole:
•

Poglavitna skrb bo tudi letos namenjena rednemu, marljivemu ucenju ter skrbnemu opravljanju vseh dolznosti, ki nam jib
nalaga sola kar bomo obravnavali mesecno na srecanjih.

•

Aktivno bomo sodelovali v razlicnih dejavnostih ob tednu otroka.

•

Vkljucevali se bomo v razna tekmovanja in humanitame akcije ter razvijali prostovoljstvo na soli.

•

V mesecu decembru bomo sodelovali pri organizaciji praznicnih aktivnosti.

•

Sodelovali bomo pri uresnicitvi idej za izboljsavo bivalnega okolja.

•

Vse pripombe in predloge o nasem delu bomo zbirali v nabiralniku, ki bo namescen pred knjiznico.

Program dela otroskega parlamenta:
•

Na27. nacionalnem otroskem parlamentu so mladi parlamentarci zatemo v solskem letu 2017/2018 izbrali Solstvo in
solski sistem.

•

Na srecanjih s predstavniki oddelkov bomo izvajali razlicne aktivnosti na dano temo in o vsem porocali na sestankiih
oddelcne skupnosti.

•

Spostovali bomo razlicna mnenja, se ucili drug od drugega in se na ta nacin bogatili in sirili demokraticno razmisljanje in
odlocanje ter spoznali pomen dela v parlamentu.

•

Aktivno bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi obcinskega in posredno tudi nacionalnega otroskega parlamenta.

•

V tednu otroka se bodo izvajale aktivnosti na temo Povabimo sonce v solo.

VI. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV
I. DKI.O RAVNA I'KI.JICK

Pedagosko in poslnvodno vodenje sole
Delo pedagoskega vodenja sole v solskem letu 2017/18 bo potekalo po naslednjih nivojih:
• strokovno, pedagosko in organizacijsko vodenje programa zivljenja in dela sole;
• oblikovanje letnega delovnega nacrta;
• zagotavljanje izvajanja letnega delovnega nacrta in vzgojnega nacrta sole;
• opredelitev prednostnih nalog in programa pedagoskega vodenja sole;
• prisostvovanje vzgojno-izobrazevalnemu delu in analiza dela;
• sodelovanje s strokovnimi organi in organi upravljanja sole;
• ustrezna skrb za pripravnike in novo zaposlene.
Analitirno stndijskn delo ohsega:

•
•
•
•
•
Organizacijsko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripravo in vodenje strokovnih organov in konferenc uciteljskega zbora;
analizo ucnega uspeha ucencev, solske dokumentacije in realizacijo predmetnika;
analizo stroskov porabe materiala in financnih sredstev;
pripravo porocil;
priprava podatkov in izdelava statisticnih porocil.
materialne naloge:
sistematizacija delovnih mest;
povezovanje sole z okoljem;
pripravljanje odlocitev za svet sole;
zagotavljanje zakonitosti delovanja sole;
nacrtovanje financnega poslovanja;
konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljem;
planiranje vzdrzevalnih in investicijskih del ter novogradnje;
prostorski razvoj sole;
spodbujanje timskega dela;
spodbujanje projektnega dela;
spodbujanje vsezivljenjskega ucenja.

2. DELO POMOCNICE RAVNATELJA
Podrocje organizacije dela
• priprava in usklajevanje urnika za pouk ter zasedenosti pri posameznih predmetih in razredih;
• urejanje nadomescanja odsotnih delavcev;
• vodenje evidence opravljenih nadur in drugih ur pedagoskih delavcev;
• usklajevanje organiziranih dni, dopolnilnega in dodatnega pouka ter interesnih dejavnosti;
• pomoc pri pripravi razsirjenega programa sole;
• usklajevanje strokovnih aktivov na Soli;
• vodenje in pisanje kronike sole.
Podrocje sodelovanja
• sodelovanje v organih upravljanja zavoda;
• sodelovanje s strokovnimi organi sole;
• sodelovanje v strokovnem svetu, ki ga sestavljajo: vodje aktivov, pedagoginja, knjiznicarka in ravnateljica.
Dopolnjevanje delovne obveznosti
• pouk (stevilo ur skladno z normativom),

nadomescanje odsotnosti pedagoskih delavcev.
Ostala dela in naloge
• po navodilih ravnateljice; po pisnem pooblastilu ravnateljice;
• skrb za nemoteno delovanje zavoda v odsotnosti ravnateljice v skladu s pooblastilom.

3.

DELO UClTELJSKEGA ZBORA

V solskem letu pianiramo pedagoske, ocenjevalne in delovne konference ter delovne sestanke uciteljskega zbora, na katerih
bomo razresevali kljucna strokovna vprasanja:
• cilji sole;
• uvajanje fleksibilnega predmetnika;
• obravnava letnega delovnega nacrta;
• analiza rezultatov NPZ;
• izvedbeni nacrti za posamezne dejavnosti;
• odlocanje o dodelitvi opomina oz. druge primerne kazni ucencu na osnovi sprejetih notranjih aktov;
• prenova ucnih nacrtov devetletke;
• uresnicevanje pravic in dolznosti ucencev v povezavi z vzgojnim nacrtom, pravili solskega reda in hisnim
redom;
• odlocanje o dodelitvah statusov ucencem.

4.

DELO ODDELCNIH UCITELJSK.IH ZBOROV

Sestajali se bodo praviloma pred ocenjevalnimi obdobji oziroma po potrebi.
Plan dela:
• planiranje skupnih vsebin dejavnosti sole;
• obravnava ucnega uspeha in vedenja ucencev;
• vldjucevanje ucencev s posebnimi potrebami v oddelku;
• predlog oblik sodelovanja s starsi;
• odlocanje o morebitnem odvzemu ali mirovanju statusa ucenca sportnika ali kultumika;
• razresevanje tekoce problematike.

5.

DELO UCITELJEV RAZREDNIKOV

Oblikovanje in izdelava planov:
• vzgojni plan razrednistva;
• uskladitev razrednih pravil s solskim in hisnim redom;
• analiza ucnih in vzgojnih rezultatov oddelka;
• sodelovanje s starsi;
• sodelovanje pri oblikovanju programa dela strokovnih aktivov;
• sodelovanje v studijskih skupinah v okviru zavoda RS za solstvo.

6.

DELO STROKOVNIH AKTIVOV
•
•
•

izdelava programov dela aktiva;
plan dodatnega in dopolnilnega pouka(III. triada);
plan organiziranih dni;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plan projektov;
izdelava predlogov izobrazevanja;
uskladitev in potrditev kriterijev za ocenjevanje;
medpredmetno povezovanje;
analiza primerov dobre prakse;
vzgojna problematika in vzgojni nacrt;
obravnava problematike ocenjevanja in izpolnjevanja dokumentacije;
analiza uresnicevanja pravil Hisnega reda;
oblikovanje pravil Solskega reda;
sodelovanje pri celostni podobi sole;
izdelava zakljucnih porocil.

Poleg zgoraj nastetih tem, ki so v vseh planih aktivov vec ali manj prisotne, se bodo strokovni delavci redno sestajali tudi na
timskih delovnih sestankih, kjer bodo obravnavali in sprotno resevali probleme ter spremljali uspesnost poucevanja in drugih
aktivnosti na soli. Z zapisniki timskih sestankov na oglasni deski se sproti obvesca sodclavcc o sprcjctih sklepih.
AKTIV

VODJA

NADOMESTNI

CLANI

Aktiv JV

Jesenk

Skrbina

Krivicic, Sisko, Potocnik, Gabrijel, Turk,
Bozeglav

Aktiv OPB

Loncar

Gabrijel

Ceglar, Pecar, Panger Viler, Marsic, Butala,
Gaber, Prohinar, Skrbina, Tosic, Turk D.

Aktiv 1. triade (1.-3. r)

Stucin Cergol

Sajn Rescic

Burin, Franetic, Demirovic, Drazic, Sisko,
Marsic, Pecar, Loncar, Jug, Persolja,

Aktiv 4. in 5. razred

Grabar

Glavina

Potocnik, Persolja, Zigante, Butala, Lacic,
Mar§ic, Jug, Bogdanov, Panger Viler

Jug
Karlovic

Aktiv 6. do 9. razred

Bonaca, Butala, Karlovic, Knez,
Krivicic, Prelec, Pusnik, §kof, Jug,
Lacic, Bogdanov, Gabrijel, Princic,
Bubnic, Panger Viler, Bozeglav, Loncar,
Rozac, Tosic, Steinbacher, Stucin Cergol,
Avsenak, Zobec, Turk, D., Turk, J.

TIM

VODJA

Clani

TIM SLJ

Tina Rozac

vsi ucitelji, ki poucujejo SLO (1.-9.), knjiznicarka

TIM TJA

Butala

Karlovic, Marsic

TIM za manjse ucne skupine

Karlovic

Ucitelji, ki poucujejo MAT, SLJ in TJA v 8. in 9. razredu, Dujmovic

TIM ITD

BubniC

Persolja

TIM MAT

Pusnik

vsi ucitelji, ki poucujejo MAT (1.-9.)

Dujmovic

Uciteljice v 1. razredu, uciteljice 1. razredov OPB, Drazic

TIM za 1. solski dan

TIM za Valeto

Skof, Bubnic,
Prelec

ucitelj TIT in ucitelj LUM, SPO, nadomestni razredniki
Prizidek sole in vezni hodnik: Ceglar, Loncar, uciteljice 1. triade,
uciteljice 4. in 5. razredov

TIM za celostno podobo sole

Tosic, Pecar
Centralna zgradba: Gaber

TIM jezikoslovcev

Bubnic

Ucitelji slovenscine in jezikov

TIM za prehrano

Prelec

Bozic, Franetic, Jesenk

TIM za mediacijo

Panger Viler

Ceglar, Demirovic, Franetic, Pusnik, Zigante

TIM za nadarjene

L. Dujmovic

Grabar, Krivicic, Jug, Skrbina

TIM za urejanje solske
okolice

Grabar

Strle, Panger Viler, Persolja, Cetin

7. STROKOVNI ORGANI §OLE
ucitelj ski zbor
oddelcni uciteljski zbor
aktiv I. triade(l.-3. r.)
aktivII. triade (4—5.r.)
aktiv HI, triade (6.-9.r.)
aktiv OPB
aktiv JV
razredniki
strokovni svet

vsi strokovni delavci sole
vsi strokovni delavci, ki poucujejo v oddelku
ucitelji I. triade
ucitelji II. triade
ucitelji III. triade
ucitelji OPB
ucitelji JV
(v odsotnosti njihovi namestniki)
vodje aktivov, solska svetovalna delavka, knjiznicarka,
pomocnica ravnateljice, ravnateljica

8. DELO STROKOVNEGA SVETA
Strokovni svet sestavljajo: vodje strokovnih aktivov, solska svetovalna delavka, knjiznicarka, pom. ravnateljice in ravnateljica.
Naloge:
• priprava programov dela;
• koordinacija dela aktivov in timov;
• usmerjanje in povezovanje dela organiziranih dni;
• priprava predlogov za oblikovanje LDN;
• priprava predlogov razporeda nalog za strokovne delavce.

VII. PROGRAM DELA STROKOVN1H DELAVCEV
1.

SOLSKA SVETOVALNA SLUIBA

SOLSKA SVETOVALNA DELAVKA
Svetovalna delavka v soli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udelezenci v Soli in vzgojnoizobrazevalni ustanovi kot celota cim bolj uspesni pri uresnicevanju temeljnega izobrazevalnega in tudi vseh drugih sistemsko
zastavljenih splosnih in posebnih vzgojno-izobrazevalnih ciljev. Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v soli
za solo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovno avtonomni nacin vkljucuje v kompleksno resevanje pedagoskih, psiholoskih in socialnih vprasanj vzgojnoizobrazevalnega dela sole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udelezenci v soli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi
ustanovami. Svetovalna sluzba je strokovni sodelavec v soli, ne pa strokovni servis sole za solo. Temeljni vzgojnoizobrazevalni cilj sole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne sluzbe v soli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol,
socialno in kultumo poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in dusevno konstitucijo.
OSNOVNA NACELA SVETOVANJA
Svetovalni delavec v vzgojno-izobrazevalnih ustanovah se ravna po osnovnih nacelih svetovanja: prostovoljnost, zaupnost in
dobrobit svetovanca.
a) Prvo temeljno nacelo svetovalnega dela, iz katerega izhaja in na katerem gradi svetovalna sluzba v soli, je dobro ucenca, se
posebno zato, ker gre za najsibkejsega in najbolj ranljivega udelezenca v soli. Svetovalno delo v prvi vrsti ne sme biti v skodo
ucenca, ne sme mu povzrocati neupravicenega nelagodja, stisk, zadreg in stresov, ne sme ga stigmatizirati v socialnem okolju.
b) Drugo nacelo je nacelo prostovoljnosti. Vsi udelezenci v soli morajo v svetovalni odnos vstopati prostovoljno. Ucenec in
njegovi stars! v svetovalni odnos ne smejo biti prisiljeni. Svetovalni odnos je avtonomna odlocitev vseh udelezenih v njem.
c) Tretje nacelo svetovalnega dela je nacelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu, ki je pogoj, da se
svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi. Strokovno eticno nacelo zaupnosti se pri opravljanju svetovalnega dela v soli
dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov. Svetovalni odnos je zaupen in zahteva upostevanje vseh zakonov in eticnih
standardov.
Svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc pomaga pri zagotavljanju pogojev za rast in zascito pravic
vseh udelezencev vzgojno-izobrazevalnega procesa v okviru ustanove, v kateri deluje.
DELOVNE NALOGE PO PODROCJIH:
1.1.
•
•
•
•
•
•
1.2.

SOLSKI NOVINCI
vpis bodocih prvosolcev v februarju;
sodelovanje z vrtci;
predstavitev sole in devetletke;
sprejem ucencev prvih razredov v solo;
razgovori z uciteljicami glede prvosolcev;
sodelovanje pri organizaciji PB in JV.
POKL1CNA OR1ENTACIJA (= PO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

posredovanje programa PO ucencem 9. razreda;
uporaba vprasalnika o poklicni poti;
sodelovanje v timu za PO ter obisk Kariemega sredisca na ZRSZ OE Koper;
sodelovanje na roditeljskem sestanku o PO za starse 9. razredov;
informiranje o srednjih solah in dnevih odprtih vrat;
posredovanje informacij glede informativnega dneva na srednjih solah;
vpis v srednje sole;
urejanje dokumentacije;
koordiniranje in izvajanje koncepta za nadarjene ucence.

1.3.

RAZVOJNO PROUCEVALNO IN EVALVACIJSKO DELO
•
•
•
•
•
•

1.4.
•
•
•
•
•

analize ucnega uspeha;
priprave na NPZ za 6. in 9. razrede in evalvacija;
individualno spremljanje ucencev;
ugotavljanje socialne klime na soli;
sodelovanje pri spremljanju in evalvaciji vzgojnega nacrta;
po potrebi sodelovanje na svetu starsev.
PEDAGOSKO POSVETOVALNO DELO
posvetovanja z vodstvom sole;
svetovanje uciteljem ob vzgojnih in ucnih problemih;
svetovanje starsem;
sodelovanje z uciteljskim zborom;
koordinacija in sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sluzbami in institucijami (Center za socialno delo Izola, Drustvo
prijateljev mladine Izola, Center za korekcijo sluha in govora Portoroz, Center za usposabljanje Elvira Vatovec
Strunjan, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starse Koper, Zavod RS za solstvo, Zavod RS za zaposlovanje
- Kariemo sredisce, Rdeci kriz, Karitas).

1.5.
PREVENTIVNO DELOVANJE
Izvajali bomo razne preventivne vzgojne dejavnosti, s katerimi se sola trudi razvijati varno in spodbudno okolje ter skusa
zadostiti potrebam po:
- varnosti, sprejetosti, pripadnosti in vkljucenosti,
- individualnosti, uspesnosti in potrjevanju,
- svobodi, izbiri, ustvarjalnosti,
- gibanju in sprostitvi.
Vsebina/lzvajalec
Zberi pogum in povej
Uprava kriminalisticne postaje Koper
(kriminalist Cveto Kokalj)
Varna raba intern eta
Uprava kriminalisticne postaje Koper
(kriminalist Cveto Kokalj)
Ne bodi ovcka
Spletno ustrahovanje in spletna etika
Zasvojenost z novimi tehnologijami
Ekipa Safe.si
Skupina za razvijanje custvene inteligence
solska svetovalna delavka
Individualna strokovna pomoc
Nerina Bonassin Battelli, psihoterapevtka
(Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starse Koper)

1.6.

Udelezenci

Termin

ucenci 4. razredov

november

ucenci 7. in 9. razreda

februar

Ucenci 3. razreda
Ucenci 6. razreda
Ucenci 8. razreda

februar

ucenci 5. razreda

celo leto

ucenci, starsi

po potrebi

DRUGE NALOGE
•
•
•
•
•

sodelovanje pri oblikovanju ucnih skupin;
sodelovanje pri nacrtovanju resevanja socialnih stisk (sole v naravi ter drugih dejavnosti iz zagotovljenega in
razsirjenega programa;
vodenje dokumentacije otrok s posebnimi potrebami;
urejanje, vodenje in arhiviranje solske dokumentacije;
hospitacije v 1. razredih in PB ter vodenje statistik in arhivskega gradiva.

1.7.

UCENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, UCENCI Z UCN1MI TEZAVAME NADARJEN1 UCENCI

Ucenci s posebnimi potrebami so ucenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa osnovne sole z dodatno strokovno
pomocjo. V ta program se lahko po Pravilniku o organizaciji in nacinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami usmerijo:
• slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne fimkcije,
• gluhi in naglusni otroci,
• otroci z govomo-jezikovnimi motnjami,
• gibalno ovirani otroci,
• dolgotrajno bolni otroci,
• otroci s primanjkljaji na posameznih podrocjih ucenja,
• otroci s custvenimi in vedenjskimi motnjami,
• otroci z avtisticnimi motnjami.
Ucenci z ucnimi tezavami so ucenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku tezko dosegajo standarde znanja.
Ucitelji tern ucencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku, jim omogocijo vkljucitev v dopolnilni pouk ter druge oblike
pomoci.
Nadarjeni ucenci so ucenci, ki izkazujejo visoko nadpovprecne sposobnosti misljenja ali izjemne dosezke na posameznih
ucnih podrocjih, v umetnosti ali v Spoitu.
V 9-letni osnovni soli sledimo konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi ucenci v devetletni osnovni soli, ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za splosno izobrazevanje februarja 1999.
Odkrivanie nadarienih ucencev vkljucuje tri stopnje:
• Evidentiranje ucencev, ki bi lahko bili nadarjeni
Evidentiranje ucencev, ki bi lahko bili nadarjeni, potekaob koncu 3. razreda(ali katerega koli drugega razreda) po dolocenih
kriterijih na osnovi uciteljevega poznavanja ucencev in njegovega pisnega mnenja o ucencih brez testiranj ali uporabe posebnih
ocenjevalnih pripomockov. Sledi seznanitev starsev z nadaljnjimi postopki in pridobitev soglasja za izvedbo postopka
identifikacije.
• Identifikacija nadarjenih ucencev
Identifikacija nadarjenih ucencev zajema poglobljeno in podrobnejso obravnavo evidentiranih ucencev in se izvaja v 4. razredu
(ali v katerem koli drugem razredu). Vkljucuje tri merila: uciteljeva ocena ucenca (ocenjevalna lestvica nadarjenosti), test
sposobnosti in test ustvarjalnosti. Ucenec je identificiran kot nadarjen ucenec, ce na enem od meril dosega nadpovprecen
rezultat.
Ugotovitev o tern, da je ucenec prepoznan za nadarjenega, sprejme razredni uciteljski zbor.
• Seznanitev in mnenje starsev
Je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna sluzba skupaj z razrednikom seznani starSe, da je bil njihov otrok
spoznan za nadarjenega, pridobi tudi njihovo mnenje o otroku in soglasje za nadaljnje delo z otrokom.
Delo z nadarjenimi ucenci lahko poteka na vec nacinov:
• kot prilagoditev vzgojno-izobrazevalnega dela v okviru pouka (notranja diferenciacija);
• v obliki raznih dejavnosti, pri katerih ucenec sodeluje (dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbimi predmeti,
tekmovanja, tabori, sobotne sole, tematske delavnice, ogledi in obiski).
2.

MOBILNA SLUZBA IN SPEC1ALNA PEDAGOGINJA

Mobilna specialna pedagoginja je za razgovore z uciteljicami predvidela cas po neposrednem delu z ucenci. Potekali bodo po
potrebi oz. take, da se bodo mnenja in informaeije izmenjevali sproti. Enako velja tudi za razgovore s starsi.
S prilagojeno organizaeijo in individualizaeijo zeli doseci:
•
•
•

aktivnejso vlogo ucencev pri naertovanju ucnega procesa;
izbiro ustreznejsih, odgovornejSih in socialno sprejeniljivcjsili vedenj,
razvoj ucencevih sposobnosti, emocionalnih, socialnih, psihomotoricnih fimkeij;

•
•

spodbujanje otrokovih talentov s prilagojenimi terapevtskimi pristopi;
aktivno povezujejo ucencev z okolico preko raznih dejavnosti.

Nacrt dela je priloga LDN.
3.

LOGOPEDINJA

V sistematicno logopedsko obravnavo so vkljuceni solski otroci, ki imajo tezave v govoru. ucenci z govomimi motnjami ter
tezavami pri branju in pisanju.
Septembra in oktobra se izvaja pregled razvoja govora pri ucencih od 1. do 3. razreda. Pri ucencih drugih razredov odkriva
tezave v branju in pisanju.
Ob pregledu in obravnavi se po potrebi posvetuje z zunanjimi strokovnimi delavci zdravstvene, psiholoske, pedagoske, socialne
smeri.
Nacrt dela je priloga LDN.
4.

URN1K ZUNANJIH STROKOVNIH DELAVCEV
Ime in priimek
Moira BERGINC

dan
torek
sreda

od 12.00 do 13.30
od 8.00 do 13.00

Deana LOZAR SOMEN

torek
cetrtek

od 10.10 do 12.45
od 8.20 do 10.55

Ester STEFANCIC

Simona KOZJAK

5.

ponedeljek
torek
sreda
cetrtek
cetrtek

od 8.20 do
od 8.20 do
od 8.20 do
od 8.20 do

stroka
SURDOPEDAGOG1NJA, LOGOPEDINJA
— logopedska obravnava
- pomoc otrokom z odlocbo o usmeritvi
SPECIAL. PEDAGOGINJA
- individualna strokovna pomoc
■ pomoc otrokom z odlocbo o usmeritvi

12.45
12.45
11.55
12.45

SPECIALNA PEDAGOGINJA
- pomoc otrokom z odlocbo o usmeritvi

od 7.30 do 8.15
od 12.00 do 12.45

SOCIALNA PEDAGOGINJA
- pomoc otrokom z odlocbo o usmeritvi

DELO SOLSKE KNJIZNICARKE

Solska knjiznica se s specificno zbirko knjiznicnega gradiva in raznovrstnimi oblikami dela aktivno vkljucuje v vzgojnoizobrazevalni proces. Uporabniki solske knjiznice so tako ucenci kot strokovni delavci, ki knjiznico oblikujejo kot klubski
prostor in informacijsko sredisce obenem.
Knjiznicna zbirka je osnovana predvsem za potrebe pouka in uposteva predmetnik osnovne sole, razlicne razvojne stopnje
otrok in priporocila bibliotekarske stroke. Gradivo v prostem pristopu, namenjeno ucencem. je prostorsko razvrsceno na tri
stopnje: C, P in M, ki se navezujejo tudi na triletna obdobja devetletne osnovne sole in vsebujejo strokovna in leposlovna
gradiva. Posebej je oblikovana zbirka referencnega gradiva, ki ga ucenci uporabljajo v knjiznici pri medpredmetno nacrtovanih
ucnih urah, pridobivanju knjiznicno-informativnih znanj in pripravah na pouk. Zbirko zaokrozuje didakticno gradivo, locirano
v kabinetih in ucilnicah razlicnih strokovnih predmetnih podrocij, ki ga ucitelji uporabljajo pri poucevanju.
URNIK IZPOSOJE:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Cetrtek
Petek

12.45-15.00 in
12.45-15.00 in
12.45-14.00 in
12.45—14.00 in
12.45-14.00 in

nted
med
med
med
med

rekreativnim
rekreativnim
rekreativnim
rekreativnim
rekreativnim

odmoront
odmorom
odmorom
odmorom
odmorom

Uporabniki solske knjiznice ne placujejo clanarine ali izposojevalnine, dolzni pa so spoStovali knjiznicni red in pravila. Cas
izposoje lahko ucenci koristijo tudi za prebiranje mladinskega periodicnega tiska ter za pripravo na pouk.
Bibliotekarsko delo:
• nabava knjiznega in neknjiznega giadiva,
• strokovna bibliotekarska obdelava gradiva;
• oprema, strokovna ureditev in postavitev gradiva;
• vodenje statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabnikih in izposoji gradiva;
• oblikovanje letnega nacrta dela;
• urejanje kartotek, organizacija medknjiznicne izposoje.
Pedagosko delo:
• individualno pedagosko delo ob izposoji, svetovanje in pomoc pri izbiri literature in oblikovanju seminarskih in drugih
nalog;
• dodatna strokovna pomoc ucencem;
• pedagosko delo z oddelki, skupinami in delavci sole;
• uvajanje v samostojno in sodelovalno ucenje;
• organiziranje in priprava razstav (novosti, tematske razstave ...);
• knjizne uganke.
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na soli:
• organiziranje branja za bralno znacko in druga branja v solski knjiznici;
• sodelovanje na strokovno-pedagoskih in drugih konferencah, seznanjanje sodelavcev z novostmi strokovnih
publikacij;
• priprava in izvedba pouka knjiznicno-informacijskih znanj (medpredmetno povezovanje) na osnovi letnih nacrtov
strokovnih delavcev in individualnih dogovorov.
Druge naloge:
• vodenje in upravljanje nabave ucnih gradiv za ucitelje v sodelovanju s knjigarno in vodstvom sole;
• sodelovanje pri organizaciji naravoslovnih, sportnih in kulturnih dni.
V citalnici je na voljo mladinska periodika in strokovne revije, primeme za osnovnosolsko populacijo in strokovne revije, ter
casopisi za strokovne delavce.

6.

UCBENISKI SKLAD

Ucbeniski sklad na soli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju ucbeniskih skladov (Uradni list RS, st. 27/2017).
Ucbeniski sklad je zakonska obveza vsake osnovne sole. V sklad so vkljuceni ucbeniki, objavljeni v katalogu ucbenikov.
•
•
•
•

•
•
•

Ucenke in ucenci si tako lahko izposodijo ucbenike iz ucbeniskega sklada.
Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih ucbenikov.
Vsi ucenci so uporabniki ucbeniskega sklada. Le tisti, ki tega ne zelijo, v solo prinesejo odjavnico.
Ob izteku solskega leta ucenci ucbenike vrnejo. Ce je ucbenik poskodovan, izgubljen ali unicen, se zanj placa
odskodnina v skladu z 10. clenom Pravilnika o upravljanju ucbeniskih skladov (Uradni list RS, st. 27/2017). Ucbenik
se smatra za izgubljen, ce ga ucenec ne vine do zadiijega due pouka.
V ucbeniskem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, razen v 1. razredu, zato jih starsi kupijo sami.
Ob koncu solskega leta dobijo vsi ucenci seznam ucbenikov in delovnih zvezkov za naslednje solsko leto.
Ucenci ucbenike v izposojo dobijo v prvem tednu novega solskega leta.

VIII. SODELOVAN.IF. SOLA - STARSI - OKOLJE
1.

SVET SOLE

Svet sole upravlja solo, steje 11 clanov in ima mandat 4 leta.
Tudi v letosnjem letu nacrtujemo 3 redne seje SVETA SOLE, nakaterih homo obravnavali, sklepali ali potrjevali (izjemoma
tudi na dodatnih izrednih sejah):
• letni delovni nacrt sole za tekoce leto in njegovo uresnicevanje v preteklem solskem letu;
• spremljali realizacijo financnega plana sole;
• obravnavali porocila o vzgojno-izobrazevalnem delu med letom in predlagali razlicne ukrepe za izboljsanje
pogojev dela in ucinkovitosti;
• obravnavali in sklepali bomo o nadstandardnih programih in nacinih financiranja;
• obravnavali aktualno problematiko zivljenja in dela na soli;
• obravnavali predloge clanov sveta sole.

2.

SVET STAR5EV

V tem solskem letu bomo izvajali ze utecene in v praksi preverjene oblike komuniciranja s starsi in drugimi udelezenci, ki
sodelujejo pri uresnicevanju programa zivljenja in dela sole.
Drugo sodelovanje s starsi bo v glavnem potekalo na sledece nacine:
• govorilne ure;
• roditeljski sestanki po planu;
• skupinsko in individualno resevanje ucno-vzgojne problematike;
• individualno resevanje socialne in zdravstvene problematike;
• srecanja skupin starsev z enakimi ali podobnimi interesi;
• organizirano vkljucevanje starsev v neposredni vzgojno-izobrazevalni proces;
• obiski starsev ob dnevih odprtih vrat posameznih oddelkov;
• sponzorstvo;
• pomoc pri organizaciji in organizacija aktivnosti za ucence (ID, obiski predstav, izbimi predmeti...)
3.

SOLSKI SKLAD

Pravna podalaga delovanja solskega sklada izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobrazevanju.
Solski sklad deluje s poslanstvom zagotavljati otrokom kvalitetno izobrazevanje, podpirati izvensolske dejavnosti, ki bogatijo
razvoj in omogocati vkljucevanje vseh otrok- tudi socialno sibkejsim , v vse vzgojno izobrazevalne programe, ki jih sola
ponuja.
Iz solskega sklada se financirajo tudi dejavnosti, ki zvisujejo raven pouka in dejavnosti in niso fmancirane iz javnih sredstev.

4.

SOLA-OKOLJE

Sodelovanje bo potekalo na razlicnih nivojih z razlicnimi institucijami, organizacijami in drustvi.
Zaradi:
•
•
•

organizacijskih vidikov,
bogatenja vsebine vzgojno-izobrazevalnega dela,
kultumega poslanstva,

•
•
•
•
•

2.

sredstva za material in storitve v skladu z normativi in standardi;
prispevek za ekskurzije: za 1. do 4. raz. do 40 km (za oba oddelka skupaj) in za 5.-9. raz. do 240 km (za oba
oddelka skupaj) in spremljevalce ekskurzij;
subvencije za prehrano ucencev;
prispevek za solo v naravi, plavanje;
sredstva za uebeniski sklad.

OBCINA IZOLA

Iz obcinskega proracuna:
• materialni stroski;
• vsakodnevni prevozi ucencev;
• nadomestila za uporabo telovadnice;
• organizirane oblike — prevoz (sola v naravi, plavalni tecaj);
• oprema in investieijsko vzdrzevanje.

3.

STARSI

Zaradi nemotenega zagotavljanja rednega in razsirjenega programa predlagamo, da v solskem letu 2017/18 prispevajo starsi
denarna sredstva preko poloznic za:
• zajtrk,
• solsko malico (dopoldansko in popoldansko),
• solsko kosilo,
• dodatni program sporta v 1., 2. in 3. razredu,
• vse oblike sole v naravi,
• jutranje varstvo (razen 1. razreda),
• plavalni tecaj,
• ekskurzije,
• vstopnine (gledalisce, film, opera, drugo),
• zobne scetke,
• servete,
• dodatni material za pouk (likovna vzgoja, gospodinjstvo, tehnika, organizirani dnevi ...),
• odskodnina za poskodovane ali unicene uebenike in knjige,
• stroske fotografij ob koncu pouka,
• prispevki za solski sklad,
• drugi stroski v dogovoru s starsi po predstavljenem stroskovniku na 1. roditeljskem sestanku.

4.

DRUGA (TR^NA) DEJAVNOST:
•
•
•
•
•

program organizaeije solske prehrane, ki presega normativ za organizaeijo in pripravo solskih malic, dolocen
s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne Sole;
jutranje varstvo za ucence, za katere se ne zagotavljajo sredstva iz drzavnega proracuna v skladu z 81. clenom
ZOFVI;
place in prispevki zaposlenih na podlagi soglasja ustanovitelja, regres za prehrano, prevoz na delo, regres za
letni dopust
trzne interesne dejavnosti;
oddaja prostorov v najem.

Na osnovi dopisa Obcine Izola st. 3528-63/2011 z dne 26. 9. 2011 so javni zavodi dolzni oddajati poslovni prostor vsem
uporabnikom, ki so zainteresirani za najem v skladu z dolocili internih aktov in ustreznim soglasjem ustanovitelja.

5.

DRUGI VIRI

Sola lahko pridobi dodatna sredstva:
• pokroviteljstvo, sponzorstva, donatorstva, ipd. oblike;
• dogovoijene provizije, rabati...

X. URESNrCEVANJE IN SPftEML.IAN.IE LDN
Letni delovni nacrt Osnovne sole Livade je temeljni dokument za delo. Z njegovo realizacijo bomo uresnicevali cilje, ki so
opredeljeni v dokumentih za prenovo sole, ki naj bo sodobna in vsem bolj prijazna.
Obveznosti vseh delavcev so opredeljene tudi v statutu sole in solski zakonodaji.
Delovne naloge se bodo med letom tudi dopolnjevale s sklepi strokovnih organov sole, okroznicami in navodili Ministrstva in
Zavoda za solstvo in sport Repubiike Slovenije ter s sklepi ustanovitelja.
Za realizacijo letnega delovnega nacrta so odgovomi vsi delavci Sole.
Nosilci posameznih zadolzitev:
• SVET SOLE: Sprejema letni delovni program in spremlja njegovo realizacijo.
• UCITELJSKI ZBOR: Opravlja vzgojno-izobrazevalni proces, oblikuje analize in smemice za nadaljnje delo.
• RAZREDNIKI: So odgovorni za vzgojno-izobrazevalno in ostalo delo v svojem oddelku.
• UCITELJSKI ZBOR ODDELKOV: Je odgovoren za realizacijo vzgojno-izobrazevalnega dela, dopolnilnega
in dodatnega pouka in drugih aktivnosti v razredih.
• RAVNATELJ: Je odgovoren za pedagosko delo in organizacijo dela sole, ekonomsko poslovanje ter drugo
delo v zvezi z veljavno zakonodajo.
• TAJNICA: Je odgovoma za azurno administrativno delo.
• ADMINISTRATORKA: Je odgovoma za tocno in sprotno vodenje financnega poslovanja, ki je vezano na
ucence.
• RAC UN O V O D K1N J A: Je odgovoma za natancno in sprotno vodenje vseh fmancnih zadev.
• TEHNlCNO OSEBJE: Je odgovorno za gospodamost in vzdrzevanje vseh solskih prostorov.
LDN za solsko leto 2017/18 je bil sprejet naredni seji sveta sole, ki je bila 28. 9. 2017.

Predsednica sveta sole
Sabrina ZIGAN1
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LEGENDA
Agenda kratic rednih in izbimih predmetov v tem solskem letu
Oznaka

REDNIPREDMETI

Oznaka

SU

slovens cina

GKL

IZBIRNI PREDMETI
gledaliski Idub

ITD

italijanscina

SI1,2

spanscina 1,2

MAT

matematika

SPH

sodobna priprava hrane

TJA

angleJCina

GKL

gledaliski klub

FIZ

fizika

Izz"

Sport za zdravje

GEO

geografija

SSP

sport za sprostitev

ZGO

zgodovina

RCL

rastline in dlovek

DDE

dr&vljanska in domovinska vzgoja ter etika

LSI, 2,3

likovno snovanje 1, 2, 3

NAR

naravosloyje

MME

multimedija

NTT

naravosloyje in tehnika

USE

urejanje besedil

TIT

tehnika in tehnologija

ROM

rafiunalniSka omreija

LUM

likovna umetnost

TVZ

turistidna vzgoja

GUM

glasbena umetnost

1§P~

izbrani Sport (nogomet, rokomet)

SPO

Sport

DSP

dodatna strokovna pomoc

GOS

gospodinjstvo

KIZ

knjiiniCno-infonnativna znanja
dopolnilni pouk

BIO

biologija

DOP

KEM

kemija

DOD

dodatni pouk

SPO

spoznavanje okolja

§HS

Sahovske strategije

DRU

druzba

SHK

Sahovske kombinacije

varstvo pred naravnimi nesrecami

SHO

Sahovske osnove

VNN

MD9

matematicne delavnice

SPH

sodobna priprava hrane

RAC

neobvezni izbimi predmet racunalniStvo

FR

neobvezni izbimi predmet francoSfiina

NIT

neobvezni izbimi predmet tehnika

N1A

neobvezni izbimi predmet: tuji jezik angleSCina
v 1. razredu
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