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I. ZAKONSKE PODLAGE 

Z Letnim delovnim nacrtom sola letno doloci obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobrazevalnega 
dela ter pogoje za izvedbo. Nacrtovanje Letnega delovnega nacrta sole nam narekujejo zakonski 
predpisi, ki so podlaga za nacrtovanje kakovostnega vzgojno izobrazevalnega dela in razvoja sole. V 
letnem delovnem nacrtu konkretiziramo posamezne naloge ter izvajalce posameznih ciljev 
osnovnosolskega izobrazevanja ter poslanstva in vizije sole. 
Namenjen je delavcem sole, ucencem in starsem, clanom organov upravljanja sole in upravnim 
organom na obcinski in drzavni ravni. Pri izvajanju zastavljenega programa sola tesno sodeluje z 
ustanoviteljico, Obcino Izola, ter Ministrstvom za izobrazevanje, znannst in sport. 

Temeljne zakonske podlage so: 
• Zakon o osnovni soli, 
• Ucni nacrti za posamezna predmetna podrocja, 
• Odlok o ustanovitvi Osnovne sole Vojke Smuc Izola, 
• Bela knjiga o vzgoji in izobrazevanju, 
• Zakon o financiranju vzgoje in izobrazevanja, 
• Zakon o solski prehrani, 
• Zakon o delovnih razmerjih, 
• Zakon o solski inspekciji, 
• Zakon o integriteti in preprecevanju korupcije, 
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
• Zakon o varnosti cestnega prometa, 
• Pravilnik o izobrazbi uciteljev in drugih strokovnih delavcev v izobrazevalnem programa 

osnovne sole, 
• Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni soli, 
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne sole, 
• Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni soli, 
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju ucencev v osnovni soli, 
• Pravilnik o solskem koledarju za osnovne sole, 
• Pravilnik o solski prehrani, 
• Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni soli, 
• Pravilnik o upravljanja ucbeniskih skladov, 
• Pravilnik o prilagajanju solskih obveznosti, 
• Pravilnik o racunovodstvu, 
• Pravilnik o financiranju sole v naravi, 
• Kolektivna pogodba za podrocje vzgoje in izobrazevanja, 
• Kodeks etike javnih usluzbencev v drzavnih organih in upravah lokalnih skupnosti, 
• Deklaracija o otrokovih pravicah, 
• Uredba o varstvu osebnih podatkov, 
• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, 
• Smernice za vkljucevanje otrok priseljencev v vrtce in sole, 
• Smernice za delo svetovalne sluzbe, 
• Predmetnik osnovne sole, prilagojen slovenskim solam na dvojezicnem obmocju, 
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Letni delovni nacrt (LDN) sole izhaja se iz: 
• potreb okolja, otrok in starsev, 
• materialnih, prostorskih in drugih pogojev, 
• letnega porocila preteklega solskega leta, 
• evalvacije razvojnega nacrta sole, 
• ostalih dokumentov sole (poslovniki, notranja pravila sole). 

Vsi dokumenti sole so dostopni na spletni strani sole, splosna solska zakonodaja pa na svetovnem 
spletu. 
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II. SPLOSNI PODATKI 0 SOLI 

LIME SOLE 

Osnovna sola Vojke Smuc je Izola vpisana v sodni register pri Registrskem sodiscu v Kopru, dne 21. 
01. 2002, pod st. 10000400. 

Sola izvaja dejavnost osnovnega izobrazevanja. Dejavnost sole je javna sluzba, katere izvajanje je v 
javnem interesu. Sola je javni vzgojno-izobrazevalni zavod, ki deluje pod imenom: 
OSNOVNA SOLA VOJKE SMUG IZOLA - SCUOLA ELEMENTARE VOJKA SMUG ISOLA, Presernova cesta 4, 

IZOLA. 

2. USTANOVITELJ 

Otvoritev slovenske sole je bila 5. novembra 1945. Solo je v skladu s takratnimi zakonskimi pogoji 

ustanovila Obcina Izola z odlokom st. 316-4/96 dne 08. 04.1997. 

Novi akt o ustanovitvi st. 600-28/2016, z dne 26.10.2017 je bil sprejet na obcinskem svetu Obcine Izola 
dne 13.11.2017. 

3. SOLSKI OKOLIS 

Solski okolis OS Vojke Smuc Izola zajema: 
• v naselju Izola in delu naselja Jagodje vse ulice severno od Presernove ceste ter vzhodni del od 

Kajuhove ulice do meje z obcino Koper, razen his v vzhodnem delu Kajuhove ulice s hisnimi 

stevilkami 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 in 11 (prostorski okolis PO 18), 

• naselje Dobrava, 

• del naselja Jagodje, hise s stevilkami 10 in od 17 do 92 (prostorski okolis PO 53), 

• fleksibilni okolis: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Presernova cesta, 

Velusckova ulica, Ulica OF, Ul. Mirke Kleve, Ul. Franeta Marusica in Jagodje od st. 11 do 17 ter 

23, 23a, 23b (PO 61) 

• ter naselja: Baredi, Cetore (zaselek Medljan), Korte (zaselka Medosi in Draga), Malija (zaselek 

Mala Seva), Nozed in Sared (zaselek Grbci). 

4. VODSTVO SOLE 

Solo upravljajo ravnateljica in svet sole. Mandat ravnateljice traja pet let, to je od 1.9.2016 do 

31.8.2021. Ravnateljici pri vodenju pedagoskega in poslovodskega dela pomagata pomocnici 

ravnateljice, ki ju je med delavci izbrala in imenovala ravnateljica. Podruznica Korte ima svojo vodjo, 

ki jo je prav tako imenovala ravnateljica. 

Delovna podrocja in naloge vodstvenih delavcev: 
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Ravnateljica 
• oblikovanje letnega delovnega nacrta in spremljanje izvajanja le-tega, 
• nacrtovanje in vodenje pedagoskega dela sole, 
• nacrtovanje in vodenje financnega poslovanja sole, 
• vnasanje razporeditve delavcev v portal Ministrstva -placni sistem, 
• skrb za enotno vzgojno delovanje na soli, 
• zastopanje sole in povezovanje z okoljem, 
• spremljanje dela delavcev sole, izvajanje hospitacij, 
• vodenje dela strokovnih organov sole, 
• izdelovanje poslovnih porocil, 
• sodelovanje v svetu sole in svetu starsev, 
• sodelovanje z ustanoviteljem in s financerji sole, 
• zagotavljanje zakonitosti dela sole, 
• izdelovanje investicijskih, financnih in drugih programov sole, 
• vodenje kadrovanja, sklepanje delovnih razmerij, razporejanje na delovna mesta, 
• skrb za zakonitost pri napredovanju delavcev v nazive in placne razrede, 
• uvajanje novosti v vzgojno-izobrazevalno, administrativno in tehnicno delo, 
• pripravljanje in vodenje pedagoskih in redovalnih konferenc, 
• vodenje in usmerjanje dela strokovnih aktivov, razrednikov in svetovalne sluzbe, 
• nacrtovanje strokovnega izobrazevanja, 
• analiziranje oblik in metod pedagoskega dela, 
• sodelovanje na aktivih ravnateljev, 
• zastopanje §ole v medijih in sodelovanje z mediji, 
• opravljanje drugega dela po splosnih aktih sole, nalogu sveta sole, ustanovitelja in drzavnih 

institucij, 
• vkljucevanje v strokovno izobrazevanje. 

Ravnateljica sole je IRENA SIVKA HORVAT. 

Pomocnici ravnateljice opravljata delo v tesnem sodelovanju, vsaka posebej pa ima svoje zadolzitve: 

Pomocnica ravnateljice VANJA LUKEZIC 
• organizacija zacetka solskega leta, 
• pomoc ravnateljici pri razporejanju delavcev skladno s sistemizacijo, 
• sodelovanje pri pripravi porocil sole, 
• skupno nacrtovanje letnega delovnega nacrta sole, 
• pisanje kronike sole, 
• skrb nad vpisovanjem ucencev v Zlato knjigo sole, 
• arhiviranje zapisnikov organov sole (pedagoskih konferenc, strokovnih aktivov...) 
• urejanje nadomescanja odsotnih delavcev, 
• vodenje evidence opravljenih ur nadomescanja in drugih ur pedagoskih delavcev, 
• sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih, sportnih, tehniskih 

dni ter projektov, 
• sodelovanje pri organizaciji in vodenju pedagoskega procesa, 
• pregled dokumentacije in spremljanje poteka pedagoskega procesa, 
• sodelovanje in skupno planiranje dela s strokovnimi delavci sole, solsko svetovalno sluzbo, 

knjiznicarko in sodelavci Podruznicne sole Korte, 
• nadzor nad izvajanjem interesnih dejavnosti in opravljenih ur dodatne strokovne pomoci, ki 

niso sistemizirane, 
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• naCrtovanje in usklajevanje dezurstev na soli, 
• sodelovanje pri vodenju otroskega parlamenta, 
• sodelovanje pri izvajanju CAP programa na soli, 
• sodelovanje pri delu in pri odkrivanju ucencev, ki bi lahko bili nadarjeni, 
• koordiniranje oddajanja prostorov sole zunanjim najemnikom, vodenje mesecnih obracunov, 
• obcasno vodenje krajsih usklajevalnih sestankov v dogovoru z ravnateljico, 
• sodelovanje v svetu starsev, 
• vodenje evidence delovnega casa uciteljev razredne stopnje, 
• koordinacija dela tehnicnega osebja, urejanje nadomescanj odsotnih delavcev, 
• strokovno izpopolnjevanje, 
• svetovalno delo. 

V casu odsotnosti ravnateljice, pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZ1C po pooblastilu podpisuje 
dokumente in vodi nujne zadeve. 

Pomocnica ravnateljice Franka SAKELSAK 
• sodelovanje pri pripravi porocil sole, 
• skupno nacrtovanje letnega delovnega nacrta sole, 
• pomoc ravnateljici pri razporejanju delavcev skladno s sistemizacijo, 
• vodenje evidence delovnega casa uciteljev predmetne stopnje, 
• pomoc ravnateljici pri vnasanju razporeditev delavcev v portal Ministrstva - placni sistem, 
• sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih, sportnih, tehniskih 

dni ter projektov na predmetni stopnji, 
• sodelovanje pri organizaciji in vodenju pedagoskega procesa, 
• nacrtovanje in usklajevanje dezurstev na predmetni stopnji, 
• sodelovanje pri vodenju otroskega parlamenta, 
• sodelovanje v projektu MEPI, 
• obcasno vodenje krajsih usklajevalnih sestankov v dogovoru z ravnateljico, 
• vodenje razvojnega tima na soli, 
• strokovno izpopolnjevanje, 
• poucevanje v okviru 40% obveznosti. 

Vodja Podruznicne sole Korte Maja VARGAZON 
• oblikovanje in spremljanje izvajanja letnega delovnega nacrta, 
• vodenje in organiziranje pedagoskega dela na podruznici, 
• spremljanje dela delavcev podruznice, 
• vodenje dela strokovnih organov podruznice, 
• oblikovanje porocil za podruznico, 
• nadziranje in zagotavljanje zakonitosti dela podruznicne sole, 
• zastopanje in predstavljanje podruznice v skladu s pooblastili, 
• povezovanje podruznice z okoljem, 
• organiziranje nadomes£anja delavcev, 
• nacrtovanje in usklajevanje vzgojno-izobrazevalnega dela, 
• organiziranje interesnih in drugih oblik dejavnosti ucencev, 
• opravljanje drugega dela po splosnih aktih sole in po navodilih ter zadolzitvah ravnatelja, 
• poucevanje, 
• udelezba na strokovnih izobrazevanjih, 
• sodelovanje z vodstvom maticne sole, 
• vkljucevanje v projekte skupaj z maticno solo ali posamezne, ki so specificni za podruznico. 
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5. SVET SOLE 

Svet sole steje 11 clanov. V sedanji sestavi je bil imenovan 14.11.2017, njegov mandat traja 4 leta. V 
letosnjem solskem letu nacrtujemo 4 redne seje sveta sole, eno korespondencno, izjemoma, oziroma 
glede na nenacrtovane potrebe, pa tudi izredne seje. 

Clani sveta sole so: 
• predstavniki ustanovitelia: Vesna HROVATIN PECARIC, Alessandro GRISONICH, Mario Gianni 

GERGETA, 
• predstavniki starsev: Andrej TRUNKL, Mateja GACN1K, Mitja PIRIH 
• predstavniki delavcev: Mojca PR1STOV FINK- predsednica, Mateja TOMAZIC - podpredsednica, 

Maja VARGAZON, Tamara GRBAS, Veselinka JOVIC LEVACIC 

Okvirne vsebine obravnave: 
1. seja sveta sole- September 2018 

• Predstavitev in sprejem porocila Letnega delovnega nacrta 2017/2018 (porocilo o programu, 
analiza ucnega uspeha in NPZ-ja, samoevalvacijsko porocilo, delovanje solske skupnosti in 
solskega parlamenta, delovanje komisij za prehrano, za nacrt integritete, solskega sklada, 
pritozbene komisije..), 

• predstavitev in sprejem Letnega delovnega nacrta 2018/2019 (predstavitev programa s 
kratkorocnimi cilji, solskega koledarja, razsirjenega programa s financnim nacrtom, ucbenikov 
in delovnih zvezkov ter drugega ucnega gradiva, solske skupnosti in parlamenta, oblik 
diferenciacije, tretjim predmetom NPZ-ja...), 

• seznanitev s pravilniki: Vzgojni nacrt, Pravila solskega reda, Hisni red, Pravilnik o statusu 
ucencev, Nacrt varnih solskih poti, Navodila k opravljanju izpitov... 

2. seja sveta sole- februar 2019 
• Porocilo o inventuri, 
• poslovno porocilo za leto 2018, 
• racunovodsko porocilo za leto 2018, 
• predstavitev analize ucnega in vzgojnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju, 
• priprava na novo solsko leto (diferenciacija, izbirni predmeti...), 
• ocenjevanje delovne uspesnosti ravnateljice, 
• kadrovski nacrt, financni nacrt po proracunu obcine in smernicah MIZS-a. 

3. seja sveta sole- maj/junij 2019 
• Soglasje k predlogu o nadstandardnih dejavnostih, 
• cena prehrane, oddajanje prostorov sole, 
• sistemizacija delovnih mest, 
• priprava na novo solsko leto (ucbeniki in delovni zvezki ter drugo ucno gradivo), 
• osnutek porocila o delu v solskem letu 2018/2019. 

6. UPRAVNO-TEHNICNI DELAVC1 

Na soli imamo na tem podrocju zaposlenih 28 delavcev, vendar so nekateri zaposleni v delezu. 
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Tajnistvo 

Tajnica VIZ 

administratorka 

Alisa KNEZEVlC 

Rahela VIZMAN 

Racunovodstvo 

racunovodkinja Veselinka JOVlC LEVAClC 

knjigovodkinja Monika ROMANELLO- 50 % 

Mojco APAT bo do vrnitve nadomescala Rahela VIZMAN. 

Kuhinja 

vodja kuhinje 

knhar 

Ema HLAJ 

Urban LENARCIC- 50 % 

kuharica 

kuharica 

kuharica 

Milkica RATKOVIC 

Ankica TUT1L 

Klavdija VRECA 

kuhinjska pomocnica Suada MAKIC 

kuhinjska pomocnica 

kuhinjska pomocnica 

kuharica na P§ Korte 

kuhinjska pomocnica na P§ Korte 

kuhinjska pomocnica 

Clara JEREMlC 

Nevenka BERNETlC 

Romina ZUDIC 

Oriana RITO§A 

Arifa CAUSEVIC - 75 % 

Tehnicno vzdrzevanje sole 

hisnik 

hisnik 

Denis SKROPETA 

Valter BONACA 

Cistenje 

Kristina BOGME 

Sadika SOFIC 

Gracijela BARILAR 

Karmen VUKSlC 

Arifa CAUSEVIC - 25 % Marina STIFANlC 

Konsuela RITOSA Lilijana STANOJEVIC- P§ Korte 

Natasa UDOVlC Jasminka BEMBIC 

Pomoc pri nadzorovanju vhodov in lazjih opravilih opravlja delavec zaposlen preko projekta javnih 
del, Peter CgK, zaposlitevjraja do 31.12.2018 
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7. ORGANIGRAM 

POSLOVODENJE 
PEDAGOSKO VODENJE 

RAVNATELJICA, POMOCNICI 
RAVNATELJICE 

SVET SOLE 

Vzgojno 
izobrazevalna dela 

OSNOVNASOLA 
Vojke Smuc Izola 

MATICNA PODRUZNICA 
SOLA KORTE 

Racunovodsko 
knjigovodska dela 

ucitelj - obvezni 
program 

- razsirjeni pr. 
-DSP 

spremljevalec OPP, 
DBO 

Svetovalna dela 

- psiholog, 
-pedagog, 
- socialni pedagog 
- socialni delavec, 
- zunanji mobilni za 
DSP, 
- logoped-zunanji 

knjiznicno- 
bibliopedagoska 

dela 
knjiznicar 
bibliotekar 

druga strokovna 
dela 

racunalnikar 
laborant 
organizator 
prehrane 

VODJA PS 
poslovni sekretar 
racunovodja 
knjigovodja 
administrator 

ucenci 

solska skupnost 
parlament 

starsi 

oskrbovalno-prehrambna 
dela 

kuhar, 
kuhinjski pomocnik 

tehnicno-vzdrzevalna 
dela 

hisnik 
cistilec 
javna dela 
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III. CILJI OSNOVNOSOLSKEGAIZOBRAZEVANJA 

Vskladuz 2. clenom Zakona o osnovni soli sledimo sledecim dolgorocnim in kratkorocnim ciljem. 

1. DOLGOROCNI CILJI SOLE 

• Zagotavljanje splosne izobrazbe, 
• vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, custvenega, duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika, 
• razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporocanje in izrazanje v slovenskem 

jeziku, na obmocjih, ki so opredeljena kot narodnostno mesana, pa tudi v italijanskem oziroma 
madzarskem jeziku, 

• vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 
• razvijanje zavesti o drzavni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije 

in njeni kulturi, 
• vzgajanje za obce kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 
• vzgajanje za medsebojno strpnost, spostovanje drugacnosti in sodelovanje z drugimi, 

spostovanje clovekovih pravic in temeljnih svoboscin in s tem razvijanje sposobnosti za 
zivljenje v demokraticni druzbi, 

• doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje 
solanja, 

• pridobivanje splosnih in uporabnih znanj, ki omogocajo samostojno, ucinkovito in ustvarjalno 
soocanje z druzbenim in naravnim okoljem in razvijanje kriticne moci razsojanja, 

• razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 
• seznanjanje z drugimi kulturami in ucenje tujih jezikov, 
• omogocanje osebnostnega razvoja ucencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi 

razvoja, 
• razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za dozivljanje umetniskih del in za umetnisko 

izrazanje, 
• oblikovanje in spodbujanje zdravega nacina zivljenja in odgovornega odnosa do okolja, 
• pridobivanje financnih sredstev za ureditev solskega poslopja in opreme, 
• pridobivanje financnih sredstev za razsirjen dodatni program. 



2. KRATKOROCNI CILJI SOLE 

• Spremljati napredek slehernega ucenca- formativno spremljanje, sodelovanje z OS Preserje in 

Zavodom za solstvo OE Koper, 

• v delo vpeljevati aksiome teorije izbire, 

• nadalje vzpostavljati sistem enotnega vzgojnega delovanja, 

• vzgajati k samostojnosti in odgovornosti ucencev, 

• graditi kakovostne odnose in sodelovanje med delavci sole, ucenci in starsi, 

• zvisati raven motivacije za branje, 

• razvijati ucni pogovor v ucnem procesu, 

• uresnicevati medpredmetno povezovanje, 

• sodelovati v solskih, lokalnih, drzavnih in mednarodnih projektih, 

• nadgrajevati zavest o zdravem in ekoloskem nacinu zivljenja. 

Glede na zaskrbljujoce stanje Planeta Zemlja, kjer smo v Sloveniji ze v prvi polovici maja potrosili letne 

zaloge obnovljivih virov, bomo k okoljskemu ozavescanju letos se skrbneje pristopili. 

3. POSLANSTVO IN VIZIJA SOLE 

Poslanstvo sole 
Zagotoviti varno in spodbudno okolje za oblikovanje kriticnih, vedozeljnih, razgledanih, motiviranih, 

odgovornih in strpnih ljudi, ki bodo okoljsko ozavesceni in dejavni clani lokalne skupnosti in sirse 

druzbe. 

Vizija sole 
Ucenje v varnem in spodbudnem okolju povecuje kakovost zivljenja. 



IV. STEVILO UCENCEV IN ODDELKOV 

1. STEVILO UCENCEV V ODDELKIH 

MATICNA SOLA 

1. - 5. RAZRED 

ODDELEK DECKI DEKLICE SKUPAJ 

1. a 13 13 26 

1. b 13 13 26 

l.c 13 13 26 

SKUPAJ 39 39 78 

2.a 10 11 21 

2.b 18 

2.c 12 21 

SKUPAJ 31 29 60 

3. a 14 12 26 

3. b 

3. c 

16 

14 

12 

12 

28 

26 

SKUPAJ 44 36 80 

4. a 

4. b 

13 

12 12 

22 

24 

4. c 

4.d 

10 

~9~ 

13 

13 

23 

22 

SKUPAJ 

5. a 

5. b 

44 

13 

12 

47 

11 

12 

91 

24 

24 

5. c 12 15 27 

SKUPAJ 37 38 75 

RAZR. STOPNJA DECKI DEKLICE SKUPAJ 

SKUPAJ 195 189 384 
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PODRUZNICA: 

l.k 14 

2. k 14 

3. k-4. k 3+3 7+4 17 

5. k 13 

PODRUZNICA 

SKUPAJ 

DECKI 

29 

DEKLICE SKUPAJ 

29 58 

7. a 13 21 

7. b 11 19 

7. c 12 21 

SKUPAJ 36 25 61 

8. a 10 15 25 

8. b 12 14 26 

8. c 13 12 25 

SKUPAJ 35 41 76 

Skupno stevilo ucencev na soli 

DECKI 

MATICNA SOLA 

PODRUZNICA 

SKUPAJ 

343 

29 

372 

DEKLICE SKUPAJ 

323 666 

29 58 

352 724 
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2. STEVILO ODDELKOV JUTRANJEGA VARSTVA IN PODALJSANEGA BIVANJA 

OS Vojke Smuc Izola in Podruznica Korte 

jutranje varstvo na 05 Vojke Smuc Izola 

podaljsano bivanje na OS Vojke Smuc Izola 

podaljsano bivanje na Podruznici Korte 

jutranje varstvo na Podruznici Korte 

3 oddelki 

7,2 oddelka 

1,8 oddelka 

1 oddelek 

; 
\ 

Iz tabele je razvidno s.tevilo oddelkov, ki nam prip'adajo glede na odobrene ure Ministrstva za 

izobrazevanje, znanost in sport. Organiziranih imamo 11 skupin, vendar delo usklajujemo glede na 
spremljajoce interesne dejavnosti in ostale aktivnosti (zdruzevanja skupin..) 

A 
v'" ' 

V 
• \ 

V i 

1 ■'* i . \  

-.V 

v t 
- k 

> 

(ff. 
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V. UCITELJI PO ODDELKIH, PREDMETNIH PODROCJIH, UCNIH SKUPINAH 

1. RAZREDNA STOPNJA 

ODD. RAZREDNIK DRUGI UCITELJI V ODDELKU 

1. a Barbara Krkoc Umer DU - Kristina Cencic, ITD - A. Dobrincic Orbanic, TJA - Petra Fabcic 
l.b Ingrid Hrovatin DU - Karmen Munda, ITD - A. Dobrincic Orbanic, T)A - Petra Fabcic 
1. c Zrinka Ribic DU - Tatjana Erceg, ITD - A. Dobrincic Orbanic, TJA - Petra Fabcic 
2. a Patrizia Galbiati Pohajac ITD - A. Dobrincic Orbanic, TjA - Petra Fabcic 
2. b Nives Skrbina ITD - A. Dobrincic Orbanic, TJA - Petra Fabcic 
2. c Tanja Poles ITD - Ticijana Ceh, TjA- Petra Fabcic 
3. a Darija Argenti ITD - Ticijana £eh, T]A - Petra Fabcic, SPO - Gorazd Novak 
3. b Dajana Paliska ITD - Ticijana Ceh, T|A - Petra Fabcic 
3. c Natasa jozicic ITD - Ticijana Ceh, TJA - Petra Fabcic 
4. a Andrea Marsic ITD — Ticijana Ceh, TJA - Valerija Stampar, GUM - Tatjana Ceh 

spremljevalec Igor Bracanov 
4. b Mojca Pristov Fink ITD - Ticijana Ceh, TjA- Valerija Stampar 
4. C Melita Jelic ITD- Ticijana Ceh, TJA-TJA-Petra Fabcic, GUM - Tatjana Ceh , spremljevalec Nejc 

Trusnovec 
4. d Blanka Ursic ITD - Ticijana Ceh, TJA - TjA- Petra Fabcic 
5. a Tjasa Kuzelj ITD - Ticijana Ceh, TJA -, GUM - Tatjana Ceh, TJA - Valerija Stampar 
5. b Marusa Segec ITD - Ticijana Ceh, TJA - , GUM - Tatjana Ceh TJA - Valerija Stampar 
5. c Mateja Tomazic ITD - Ticijana Ceh, TJA - , GUM - Tatjana Ceh TJA - Valerija Stampar 

2. PREDMETNA STOPNJA 

Razrednistvo 



3. UCITELJI PO PREDMETIH 

PREDMET 
slovenscina 

slovenscina 
slovenscina 
italijanscina 6. b, 6. c; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b 

ODDELKI 
6. b, 6. c, 8./5., 9./4„ 9./5. 
7. a, 7. b, 7. c, 8./1., 8./4., 9./3. 
6. a, 8./2., 8./3, 9./1., 9/2. 

UCITELJ 
Deana Protner 

Alenka Balazic 
Majda Lipovec 
Tamara Grbas 

UCIL. 
30 

19 
18 
31 

italijanscina 
anglescina 

6. a Ana Dobrincic Orbanic 

6. b, 6. c, 7. b, 8./2„ B./S.,9./l. Mojca Zadnik 

anglescina 8./4, 9./2„ 9./5. 
anglescina 6. a, 7. a, 7. c, 8./1., 8./3., 

9./3„ 9./4   

Suzana Lovric 

31 
21 

22 

matematika 6. c, 7. a, b, 9./3.,9./4. Valentina Lenarcic 

matematika 
matematika 
matematika 

6. a, b, 7. c, 8./ 3., 4. 
9./l.,9./2„ 8./1., 8./2. 

Neva SlaveL 
Nada Nikolic 

B./5, 9/b Gorazd Lab 

fizika 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c Gorazd Lah 

geografija 6. a, 
9. c 

6. b, 6. c; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, Debora timer 

29 
26 
27 
?R 

28 
16 

zgodovina 6. a, 6. b, 6. c; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 
9. c   

Vesna Radkovic 

drzavljanska in 
domovinska kultura in 
etika 

8. a, 8. c Debora Umer 

drzavljanska in 
domovinska kultura in 
etika 

7. a, 7. b, 7. c, 8. b Andreja Gregoric 

biologija 8. a Tea Lipicar 

biologija 9. a, 9. b, 9. c Franka Sakelsak 

kemija 8. a, Orjana Baric 

kemija 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c Tea Lipicar 

naravoslovje 6. a, 6. b, 6. c ,7. a, 7. b, 7. c Orjana Baric 

laborant 6. a, b, c., 8. a, b, c, 9. a, b, c, Tea Lipicar 

13 

16 

13 

23 
24 
23 
24 
23 
24 

laborant 8. a, 8. b., 8 .c, 9. a, b, c, Orjana Baric 

laborant 7. a, b, c, 8. a Gorazd Lah 

gospodinjstvo 5. a, 5. b, 5. c, 6. a, 6. b, 6. c Katja Rozac jerman 

tehnika in tehnologija 6. a, c, 7. a, 8. a, b, c Mojca Burgar 

tehnika in tehnologija 6. b Alja Brecko 

tehnika in tehnologija 7. a, 
8. a, 

7. b, 7. 
8. b, 8. 

Klarisa H. Tomazic 

23 
28 
25 
17/B 
17/B 
17/A 

likovna umetnost 6. a, 6. b, 6. c; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 
9. c   

Klarisa H. Tomazic 

glasbena umetnost 4. a, c., 5. a, 5. b, 5. c, 6. a, 6. b, 6. c; 7. a, 7. b, 7. c; 8. 
a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c  

sport 6. c; 7. a, 7. b, 7. c; 8.b. 

sport 6. a, 6. b; 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c 
sport 6. a, 6. b, 6. c; 7. a; 8. a, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c. 

Tatjana Ceh 

Greta Vatovec 
|oze Zadnik 
Niki Antolovic Seyfert 

20 

14 

VTV 
VTV 
VTV 

4. DELITEV UCENCEV NA SKUPINE 

V oddelkih z vec kot dvajsetimi ucenci poteka pouk v ucnih skupinah; pri sportu, tehniki in tehnologiji, 
gospodinjstvu in izbirnih predmetih: izbrani sport kosarka, sport za sprostitev, sport za zdravje, 

sodobna priprava hrane, nacini prehranjevanja, pies, urejanje besedil, multimedija in racunalniska 

omrezja. 
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5. MANJSE UCNE SKUPINE 

Pri matematiki, slovenscini in anglescini imamo v 8. in 9. razredu skupine po sledecem razporedu: 

8. RAZRED 
skupina/predmet 

1. skupina 

2. skupina 

3. skupina 

4. skupina 

5. skupina 

SLOVENSCINA 

A. Balazic 

M. Lipovec 

M. Lipovec 

A. Balazic 

D. Protner 

MATEMATIKA 

N. Nikolic 

N. Nikolic 

Neva Slavec 

Neva Slavec 

G. Lah 

ANGLESCiNA 

S. Lovric 

M. Zadnik 

S. Lovrif 

V. Stampar 

M. Zadnik 

9. RAZRED 
skupina/predmet 

1. skupina 

2. skupina 

3. skupina 

4. skupina 
5. skupina 

SLOVENSCINA 

M. Lipovec 

M. Lipovec 

A. Balazic 

D. Protner 
D. Protner 

MATEMATIKA 

N. Nikolic 

N. Nikolic 

V. Lenarcic 

V. Lenarcic 
G. Lah 

ANGLESCINA 

M. Zadnik 

V. Stampar 

S. Lovric 

S. Lovric 
V. Stampar 

6. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

Od 1. do 5. razreda izvajata dopolnilni in dodatni pouk razrednicarka in uciteljica italijanscine. Po 
potrebi izvajamo tudi dopolnilni pouk anglescine. 

Dopolnilni pouk je priloznost za dodatno utrjevanje snovi. Nekateri ga obiskujejo redno, ostali pa 
obcasno. Obiskovanje dopolnilnega pouka je obvezno za ucence, ki jib nameravajo starsi priglasiti h 
komisiji za usmerjanje, da bi jim zagotovili dodatno strokovno pomoc. 

Od 6. do 9. razreda organiziramo dopolnilni pouk, ki ga ponudimo ucencem z resnejsimi ali z 
obcasnimi ucnimi tezavami, za priseljene u£ence in za ucence, ki imajo popravne izpite. Poleg tega nam 
pomagajo pri delu z ucenci z ucnimi tezavami tudi zunanji sodelavci iz Drustva prijateljev mladine Izola 
ter specialni pedagogi in logopedinja v sklopu mobilne sluzbe. 

K dodatnemu pouku povabimo ucence, ki zelijo pri posameznem predmetu poglobiti znanje ali se 
zelijo udeleziti tekmovanj iz nekaterih predmetnih podrocij. Dodatni pouk je tudi ena od ponudb za 
nadarjene ucence, je pa dodatni pouk dostopen vsem, ki zelijo vec. 

Vpisovanje k dopolnilnemu in dodatnemu pouku poteka vse solsko leto, saj ga nekateri ucenci 
obiskujejo po potrebi. Urnik izvajanja posameznih ur dopolnilnega in dndatnega pouka je objavljen na 
spletni strani sole in v eAsistentu. 
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DOPOLNILNI POUK 
Razredna stopnja 

PREDMET 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

RAZRED 

1. a 

l.b 

UCILNICA 

8b 

8a 

UCITELJ 

B. Krkoc Umer 

I. Hrovatin 

SLJ, MAT l.c Z. Ribic 

SLJ, MAT 2. a P. Pohajac 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

2. b 

2. c 

N. Skrbina 

T. Poles 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

3, a 

3. b 

D. Argenti 

D. Paliska 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT, DRU, NIT 

SLJ, MAT, DRU, NIT 

SLJ, MAT, DRU, NIT 

3. c 

4. a 

4. b 

4. c 10 

N. Jozicic 

A. Marsic 

M. Pristov Fink 

M. Jelic 

SLJ, MAT, DRU, NIT 

SLJ, MAT, DRU, NIT 

4. d 

5. a 

B. Ursic 

T. Kuzelj 

SLJ, MAT, DRU, NIT 5. b M. Segec 

SLJ, MAT, DRU, NIT 5. c M. Tomazic 

Predmetna stopnja 
PREDMET RAZRED UCILNICA UCITELJ 

MAT 

MAT 

MAT 

FIZ 

TJA 

TJA 

ZGO 

GEO 

KEM 

BIO 

KEM 

NAR 

SLJ 

6. r.* 

7. r„ 9. r* 

8. r. 

8. r„ 9. r. 

6. r., 7. r 

8. r„ 9. r. 

6. - 9. r. 

6. - 9.r. 

8, a 

8. - 9. r. 

8. - 9. r. 

6. r„ 7.r 

6., 9. r. 

26 

29 

27 

28 

21 

21 
13 

16 

23 

24 

24 

23 

30 

N. Slavec 

V. Lenarcic 

N. Nikolic 

G. Lab 

M.Zadnik 

M. Zadnik 

V. Radkovic 

D. Umer 

0. Baric 

T. Lipicar 

T. Lipicar 

0. Baric 

D.Protner 

SLJ 

ITD 

7., 8. r. 

6. - 9. r. 

19 

31 

A. Balazic 

T. Grbas 

DODATNIPOUK 
Razredna stopnja 

PREDMET 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT 

SLJ, MAT, DRU, NIT 

SLJ, MAT, DRU, NIT 

RAZRED 

1. a 

l.b 
1. c 

2. a 

2. b 

2. c 

3. a 

3. b 

3. c 

4. a 

4. b 

UCILNICA 

8b 

8a 

UCITELJ 

B. Krkoc Umer 

. Hrovatin 

Z. Ribic 

P. Galbiati Pohajac 

N. Skrbina 
T. Poles 

D. Argenti 

D. Paliska 

N. Jozicic 

A. Marsic 

M. Pristov Fink 
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SLJ, MAT, DRU, NIT 4. c 10 M. Jelic 

SLJ, MAT, DRU, NIT 4. d B. Ursic 

SLJ, MAT, DRU, NIT 5. a T. Kuzelj 

SLJ, MAT, DRU, NIT 5. b M. Segec 

SLJ, MAT, DRU, NIT 5. c M. Tomazic 

DODATNI POUK 
Predmetna stopnja 

PREDMET RAZRED UClLNICA UCITELJ 

MAT 6. r.H 26 N. Slavec 

MAT 7. r„ 9. r.* 29 V. Lenarcic 

MAT 8. r. 27 N. Nikolic 

FIZ 8. r„ 9. r. 28 G. Lah 

TJA 6. r., 7. r 21 M. Zadnik 

TJA 8. r„ 9. r. 21 M. Zadnik 

ZGO 6. - 9. r. 13 V. Radkovic 

GEO 6. - 9.r. 16 D. Umer 

KEM 8. a 23 0. Baric 

BIO 8. - 9. r. 24 T. Lipicar 

KEM 8. - 9. r. 24 T. Lipicar 

NAR 6.r., 7.r 23 0. Baric 

SLJ 6., 9. r. 30 D. Protner 

SLJ 7., 8. r. 19 A. Balazic 

ITD 6. - 9. r. 31 T. Grbas 

7. IZBIRNI PREDMETI 

Obvezni IP 
5t 

IT 
predmet ufitelj razred 

nemscma N. Horvat 7. 

2. 

IT 
nemscma N. Horvat 8. 

nemscma N. Horvat 9. 

4. sodobna priprava hrane K. Rozac Jerman 7. 

5. nacini prehranjevanja K. Rozac Jerman 9./ 2 skupini 

pies N. Antolovic Seyfert 7. 

izbrani sport kosarka N. Antolovic Seyfert 7. 

9. likovno snovanje 2 K. Hrvatin Tomazic 

10. likovno snovanje 3 K. Hrvatin Tomazic 9. 

11. urejanje besedil G. Novak 7. 

12. multimedija G. Novak 8. 

13. racunalniska omrezja G. Novak 

14. sport za sprostitev G. Vatovec 

15. sport za zdravje J. Zadnik 

16. spanscina 1 M. Avsenak Zobec 7. 

17. spanscina 2 M. Avsenak Zobec 8. 

18. retorika M. Avsenak Zobec 

20. poskusi v kemiji O. Baric 8.r. 

21. srecanje s kulturami in nacini zivljenja A. Gregoric 8.r. - 9.r. 
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Neobvezni IP 
st. 

TT 
predmet ucitelj razred 

anglescina P. Fabcic 1. 

nemscina N. Horvat 4., 5., 6. 

sportna dejavnost M. Glavic 4., 5. 6. 

racunalnistvo G. Novak 4., 5., 6. 

8. PREDMETNIK 

od 1. do 5. razreda 



od 6. do 9. razreda 
RAZRED 

PREDMET 6. r. lx. 8.r. 9.r. 

slovenscina 175 140 3,5 122,5 4,5 144 

italijanscina 70 70 70 64 

matematika 140 140 140 128 

anglescina 140 140 105 96 

likovna umetnost 35 35 35 32 

glasbena umetnost 35 35 35 32 

geografija 35 70 1,5 52,5 64 

zgodovina 35 70 70 64 

dom. in drz. kultura in etika 35 35 

fizika 70 64 

kemija 70 64 

biologija 1,5 52,5 64 

naravoslovje 70 105 

tehnika in tehnologija 70 35 35 

gospodinjstvo 1,5 52,5 

sport 105 70 70 64 

obvezni izbirni predmeti 2/3 70/105 2/3 70/105 2/3 64/96 

neobvezni izbirni predmet 2/1 70/30 

dopolnilni, dodatni pouk 35 35 35 32 

oddelcna ura 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 

drugi tuji jezik 70 70 70 

kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

tehniski dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

sportni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

stevilo predmetov 12 13/14/15 15/16/17 13/14/15 

tedensko ur pouka 27,5 29/30 29,5/30,5 29,5/30,5 

stevilo tednov pouka 35 35 35 32 

9. JUTRANJE VARSTVO 

Za licence 1. razreda ze vec let ponujamo brezplacno jutranje varstvo, za licence od 2.- 5. razreda je 
jutranje varstvo placljivo. 

V jutranjem varstvu ucenci ob razlicnih vzgojno-izobrazevalnih in sprostitvenih aktivnostih aktivno, v 
spremstvu uciteljev pocakajo na pricetek pouka. Tudi letos bomo v jutranjem varstvu v sklopu 
zdravstveno-higienske vzgoje izvajali »minuto za zdravje«. 

Letos je v varstvo vkljucenih 70 ucencev. Ob 7.15 imajo zajtrk. 
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10. PODALJSANO BIVANJE - PB 

Podaljsano bivanje je prav tako namenjeno ucencem od 1. do 5. razreda. V casu podaljsanega bivanja 
ucenci lahko utrdijo naucene vsebine ob skupnem opravljanju domacih nalog. Ucitelji poskrbijo tudi za 
sprostitvene, sportne, druzabne in socialne igre. V podaljsano bivanje je letos vkljucenih 95 % vseh 
ucencev, ki obiskujejo razredno slopnjo. 

Ucitelji podaljsanega bivanja tesno sodelujejo z ucitelji razredniki z namenom enotnega vzgojnega in 
izobrazevalnega delovanja. 

Poleg usmerjenega opravljanja domacih nalog je namen podaljsanega bivanja ta, da otrok v 
sprostitvenih dejavnostih in ob dobrem pocutju prezivi cas v druzbi vrstnikov, da si ob igri pridobiva 
zivljenjske izkusnje in pravila za zdrav nacin zivljenja, da se vsak dan telesno razgiba in ob sproscenih 
odnosih ustvarja pogoje za pnmerno komunikacljo med vrslniki in odraslimi. 

V solskem letu 2018/2019 bomo se naprej v oddelke jutranjega varstva in v 1., 2., r. podaljsanega 
bivanja vnasali elemente pedagogike Montessori ter spodbujanje bralne pismenosti. V casu 
podaljsanega bivanja bomo ponudili tudi pester izbor interesnih dejavnosti. 

RAZPORED SKUPIN 
skupina oddelki ucitelj urnik prostor 

1. 1. a Maja Glavic, K. Cencic 12.05-16.15 8b 

l.b Ester Korelic, K. Munda 12.05-16.15 8a 

1. c A. Gregoric 12.05-16.15 

2. a, b, c D. Gobbo 12.05-16.15 

5. 2. a, b, c A. Brecko, K. Rozac Jerman 12.05-16.15 

6. 3. a + 5.r N. Djuranovic 12.05-16.15 

7. 3. b +5. r A. Devetak 12.05-16.15 

3 . c + 5.r S. Zidaric 12.05-16.15 

4. a +4. c B.Paravan 12.05-16.15 

10. 4. b +4. d A. Kersevan 12.05-16.15 

11. 5. r. A. Dobrincic Orbanic 12.05-16.15 

Pricetek podaljsanega bivanja je fleksibilen - odvisen od casa zakljucka pouka, zakljuci se ob 16.45. 

Dejavnosti v PB 
cas dejavnost 

12.05-12.55 kosilo 

12.55-13.45 samostojno ucenje 

13.45 -14.35 popoldanska malica, krajsa rekreativna dejavnost 

13.45-14.35 ustvarjalne delavnice 

14.35-15.25 usmerjen prosti cas 

15.25-16.15 sprostitvena dejavnost 

16.15-17.05 dezurstvo 

Vodja aktiva podaljsanega bivanja je Andreja GREGORIC. 
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VI. DRUGI STROKOVNI DELAVCI NA SOLI 

psihologinja: Nina LOKOVSEK 
pedagoginja: Lencka PRELOVSEK 
socialna pedagoga: Natasa VODOPIVEC, David GOBBO 
specialni pedagoginji: Andreja BUKOVNIK, Nina SORIC 
knjiznicarki: Dorica LAPANJE, Anja DEVETAK 
racunalnikar: Gorazd NOVAK 
organizatorka prehrane: Veronika ZUBIN 
zaposlena na projektu : Aleksandra SUMANOVA 

1. SOLSKO SVETOVALNO DELO 

Solsko svetovalno delo bodo v solskem letu 2018/19 opravljali: psihologinja, pedagoginja, specialni 
in rehabilitacijski pedagoginji, socialna delavka in socialna pedagoga. 

Program dela psihologinje: 
• vpisi in izpisi ucencev (urejanje postopkov, koordinacija na soli, racunalniske evidence], 

• delo z ucenci v postopkih usmerjanja po petstopenjskem modelu, 

• delo z ucenci s tezavami v socialnem prilagajanju, 

• vodenje z zakonom predpisane dokumentacije solske svetovalne sluzbe, 

• sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci, 
• vodenje postopkov solanja na domu, 

• sodelovanje pri solskih projektih, 

• posvetovalno delo s strokovnimi sodelavci, 

• strokovno izobrazevanje, 

• poklicna orientacija in vpis v srednjo solo za visje razrede (9. razred: predstavitev postopka 

prijave in vpisa v srednjo solo, roditeljski sestanek za starse, svetovalni razgovori z ucenci, 

obisk CIPS-a Koper, izpolnjevanje prijavnic 

• testiranje nadarjenih otrok (odkrivanje in testiranje, seznanjanje starsev, ucencev in uciteljev 

o rezultatih, sodelovanje pri pripravi IP...]. 

Solska psihologinja bo izvajala tudi dodatno strokovno pomoc v obsegu 8 ur. Delo v okviru 
dodatne strokovne pomoci bo obsegalo 

• sestavo individualiziranega programa za otroke z DSP, 
• redne sestanke s starsi otrok in evalvacija IP-jev, 

• redno in sprotno nudenje pomoci otrokom, ki se prilagaja njihovim potrebam, 

• zapise sestankov strokovnih skupin, sklepov o imenovanju strokovnih skupin, izvajanje 

svetovalnih storitev 

• pomoc pri zbiranju in pisanju dokumentacije ob usmerjanju otrok z odlocbami in predvsem 

• ucenje posluha do ucencev, ki imajo dodeljeno dodatno strokovno pomoc. 

Solska psihologinja je v 65 % delezu Nina LOKOVSEK. 
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Program dela pedagoginje: 
• svetovanje in pomoc ucencem v 1. in 2. triadi pri ucno-vzgojni problematiki ali drugih 

tezavah, 
• posvetovalno delo z ucitelji in s starsi glede posameznega ali skupinskega primera, 
• sodelovanje z ucitelji pri nacrtovanju, izvajanju in evalvaciji individualne in skupinske pomoci 

ter opravljanju vzgojno-izobrazevalnega dela, 
• koordinacija med izvajalci in evidenca pomoci ucencem na soli, 
• posvetovalno delo s strokovnimi sodelavci sole in z zunanjimi strokovnjaki, 
• analiticno-raziskovalno spremljanje vzgojno-izobrazevalnega dela (analiza ucnega uspeha, 

NPZ-ja), 
• izvajanje del namestnice ravnateljice za aktivnosti v zvezi z NPZ-jem, 
• urejanje obrazcev za pedagoska porocila ob ocenjevalnih obdobjih, 
• izvedba vseh aktivnosti v zvezi z vpisom solskih novincev, 
• koordinacija pedagoske in studijske prakse na soli, 
• vodenje in aktivnosti na podlagi Nacrta integritete, 
• izdelava analize pedagoskega dela na soli ob ocenjevalnih obdobjih 
• vkljucevanje v strokovno izobrazevanje. 

Solska pedagoginja bo opravljala tudi 6 ur individualne in skupinske pomoci. V okviru tega bodo 
opravljeni razgovori z ucitelji in s starsi ucencev, ki potrebujejo pomoc. Izdelan bo tudi program dela 
z ucenci. Delo bo potekalo po nacelu realitetne terapije, bralnih ucnih strategij, formativnega 
spremljanja ucencevega napredka, solske mediacije, konkretnega didakticnega materiala. 

Pedagoginja sole v delezu 75% je Lencka PRELOVSEK. 

Program dela socialne delavke: 
• iskanje in nudenje ustreznih oblik pomoci druzinam s socialno-ekonomskimi tezavami, 
• koordinacija in spremljanje dela z ucenci, ki jim zunanji sodelavci nudijo socialno-pedagosko 

pomoc, 
• delo z otroki, ki imajo tezave na podrocju vedenja, odstopajoce custvene in osebnostne 

probleme (individualne obravnave), 
• izvajanje preventivnega programa proti nasilju in koordiniranje dela ter sodelovanje z 

zunanjimi strokovnjaki pri obravnavanju omenjene problematike, 
• strokovno izobrazevanje. 

Socialna delavka je v 20% delezu Vanja LUKEZIC. 

Program dela socialnih pedagogov: 
• izvajanje in koordinacija dodatne strokovne pomoci v skladu z odlocbami za ucence s 

custvenimi in vedenjskimi motnjami, 
• oblikovanje individualiziranih programov v sodelovanju s starsi in ucitelji, 
• komunikacija in usklajevanje dela z zunanjimi institucijami, 
• izvajanje skupinskih oblik dela po metodah Sole osebnosti, 
• skupinske oblike dela z nadarjenimi ucenci, 
• izvajanje interesne dejavnosti vaj za moc za konstruktivno kanaliziranje energije, 
• sodelovanje v postopkih usmerjanja za ucence s custvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Socialna pedagoginja je v 100% delezu Natasa VODOPIVEC, David GOBBO pa v 60%. Delez do 
polne zaposlitve bo David GOBBO opravljal v podaljsanem bivanju. 

Vsebinsko se delo svetovalne sluzbe prilagaja aktualnim potrebam sole. Tezili bomo k uresnicevanju 
nacela strokovne avtonomnosti v skladu s Programskimi smernicami za svetovalno sluzbo. 
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Na soli imamo 60 ucencev z odlocbami o usmeritvi. Za vecino teh ucencev smo vrsto let imeli 
zagotovljeno dodatno strokovno pomoc zunanjih strokovnjakov. Nekaj jih imamo se vedno, vendar 
smo se glede na stevilne potrebe odlocili za zaposlitev dveh specialnih pedagoginj in socialnega 
pedagoga. V tern vidimo vec prednosti, saj so vsak dan v celoti na voljo ucencem in uciteljem. Z ucenci 
prezivljajo tudi cas, ki ni namenjen le uram dodatne strokovne pomoci. 

Program dela specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj: 
• izvajanje dodatne strokovne pomoci v skladu z odlocbami o usmeritvi, 
• koordinacija dodatne strokovne pomoci z izvajalci, 
• koordinacija v postopkih usmerjanja, 
• oblikovanje individualiziranih programov, 
• sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in institucijami, 
• izobrazevanje kolektiva o specialno pedagoskem podrocju, 
• lastno strokovno izobrazevanje. 

Specialni pedagoginji sta Andreja BUKOVNIK in Nina SORIC, 

2. PROGRAM DELA SOLSKE KNJIZNICE 

Solska knjiznica je informacijsko sredisce, ki se vkljucuje v pouk ter v vzgojo in izobrazevanje ucencev. 

Interne bibliotekarsko strokovno delo zajema: 
• nabavo knjiznicnega gradiva (knjizno in neknjizno gradivo), ki pokriva vsa predmetna 

podroeja, 
• strokovno bibliotekarsko obdelavo knjiznicnega gradiva (racunalniska obdelava gradiva, 

program COBISS), 
• nabavo opreme, urejanje in strokovno postavitev knjiznicnega gradiva ter seznanjanje 

uporabnikov knjiznice s knjiznicnimi novostmi in ostalimi novostmi, ki so povezane z 
delovanjem solske knjiznice, 

• vodenje statistike in druge dokumentaeije o knjiznicnem gradivu, o uporabi in izposoji gradiva, 
• vodenje dokumentaeije o bralni znacki in sestavljanje priporocilnih seznamov za bralno 

znacko, 
• spremljanje novosti na knjiznem trgu, 
• sodelovanje z ucitelji in ostalimi strokovnimi delavci sole ter administrativnim osebjem, 
• sprotno pregledovanje temeljne knjizne zaloge - popravilo poskodovanih knjig ter skrb za 

odpis zastarelih, poskodovanih ali izgubljenih knjig, 
• sodelovanje s knjigarnami in z zalozbami, 
• oblikovanje letnega delovnega naerta, 
• oblikovanje letne priprave na pouk [K1Z - knjiznicna informaeijska znanja, knjiznicarski 

krozek). 

Pedagosko delo zajema: 
• individualno bibliopedagosko delo ob izposoji (v prehodnem obdobju izposoja v WINKNJ in 

COBISS-u] 
• motiviranje ucencev za uporabo knjiznice, knjiznicnega gradiva in informaeijskih virov v njej, 
• vzgajanje interesa do branja, svetovanje in pomoc ucencem pri izbiri leposlovnih in posamezni 

starosti primernih knjig in pomoc ter svetovanje pri iskanju strokovne literature in drugih 
virov informacij, 

• navajanje ucencev na samostojno iskanje knjiznicnega gradiva, 
• spodbujanje otrok za sodelovanje pri bralni znacki in druge aktivnosti ob tern, 
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• bibliopedagosko delo z oddelki in s skupinami, 
• pedagoske ure z oddelki in priprava na ure knjiznicno informacijskih znanj v sodelovanju z 

ucitelji, 
• pripravo knjiznih ugank in pomoc pri resevanju, 
• razstave knjiznih novosti, aktualnosti, spominskih dni, 
• delo z mladimi bralci. 

Cilj knjiznicnih informacijskih znanj 
Pri predmetu KIZ se ucenci navajajo na knjiznicno okolje in vzdusje knjiznicnega prostora ter 
zavzemajo pozitiven odnos do knjiznice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo 
in motivaciji za branje. Z uporabo knjiznicnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo 
probleme in se ucijo strategij resevanja problemov. Razvijajo tudi razlicne spretnosti, kot so 
knmnnikacijske, informacijske, raziskovalne itd. 

Knjiznicno informacijska znanja po triletjih 
1. triletje: 
• ucenec se navaja na vzdusje knjiznicnega prostora, 
• spoznava ureditev knjiznice, 
• uci se primernega obnasanja v knjiznici, 
• seznani se s postopkom izposoje in vracanja gradiva, 
• spozna starostni stopnji primerno leposlovno in poucno gradivo (knjizno in neknjizno], 
• postaja samostojni bralec, 
• zna uporabljati osnovne storitve v solski knjiznici, 
• motivira se za branje. 

2. triletje: 
• ucenec spozna knjigo kot najstevilcnejsi medij v solski knjiznici, 
• spozna pot knjige od ustvarjalca do uporabnika, 
• seznani se s fizicnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za njeno 

identifikacijo, 
• postopoma spoznava sekundarne informacijske vire, 
• zna uporabljati splosne enciklopedije in leksikon. 

3. triletje: 
• ucenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni druzbi, 
• razlikuje med podatkom in informacijo, 
• uporablja razlicne iskalne strategije, 
• spoznava globalno informacijsko omrezje, 
• za potrebe raziskovalnega in projektnega dela spozna pojme citat, citiranje in referenca, 
• uporablja informacijske vire za samostojno resevanje problemov in zbira razlicne podatke, 
• postane samostojen uporabnik knjiznice, njenega gradiva in informacijskih virov. 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na soli zajema: 
• posvete o nakupu novosti za knjiznico: leposlovnih knjig, prirocnikov, delovnih zvezkov, 

ucbenikov... 
• pripravo knjig za bralno znacko, domace branje in druga branja v solski knjiznici, 
• sodelovanje na strokovnih, pedagoskih in drugih konferencah ter v strokovnih aktivih, 
• seznanjanje sodelavcev z novostmi v solski knjiznici, 
• letno pripravo na pouk knjiznicno informacijskih znanj - KIZ. 
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Druge naloge: 
• sodelovanje pri organizaciji posebnih dni na soli, 
• vodenje ucbeniskega sklada in drugih aktivnosti v zvezi z narocilnicami za delovne zvezke in 

solske potrebscine, 
• knjiznicarski krozek, 
• nadomescanje odsotnih uciteljev, 
• spremstva ucencev, 
• postopen prehod na Cobiss. 

Knjiznica na PS Korte 
• Mini knjiznica bo delovala ob sredah od 12.00 do 15.00. 
• izpeljane bodo ure KIZ-a za ucence od 1. do 5. razreda. 

Ucbeniski sklad 
Sola omogoca ucencem, da si ucbenike brezplacno izposodijo iz ucbeniskega sklada. Skrbnica 
ucbeniskega sklada je Anja Devetak. 

Knjiznicarki na soli sta Dorica LAPANJE in Anja DEVETAK. 

3. PROGRAM DELA RACUNALNIKAR - ORGANIZATORINFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 

Racunalnikar - organizator informacijskih dejavnosti opravlja dela in naloge, dolocene s predpisi, z 
letnim delovnim nacrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda. Osnovna naloga racunalnikarja 
je usmerjena v delo z ucenci pri izvajanju ucno-vzgojnega procesa z uporabo racunalnika. Dejavnosti 
racunalnikarja so razporejene po naslednjih podrocjih. 

Izobrazevanje uciteljev: 
• racunalnikar vzpodbuja in usmerja izobrazevanje uciteljev za uporabo informacijske 

tehnologije, 
• delavce sole obvesca o novostih na podrocju 1KT, 
• delavce osvesca o varnosti pred virusi in skrbi, da dobijo ustrezno programsko opremo za 

antivirusno zascito. 

Programska oprema: 
• namesca programsko opremo, 
• spremlja novosti in informira ucitelje na podrocju izobrazevalne programske opreme, 
• skrbi za dosledno uporabo licencne programske opreme na soli, 
• skrbi za delovanje racunalniske programske opreme (organizacija), 
• skrbi za antivirusno zascito v solskem sistemu. 

Strojna oprema: 
• skrbi za nemoteno delovanje racunalniske strojne opreme (organizacija) in dodatne 1KT 

opreme (video kamere, fotoaparati, LCD projektorji, interaktivne table ...), 
• sodeluje s servisi za popravila strojne opreme, sporoca napake in naroca popravila v soglasju z 

ravnateljem, 
• skrbi za nabavo potrosnega materiala za potrebe IKT (CD/DVD mediji, barve za tiskalnike, USB 

kljuci, miske, tipkovnice ...), 
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• vodstvu sole svetuje nabavo nove strojne opreme in sodeluje pri pripravi na natecaje za nabavo 
prograniske in strojne opreme, 

• uciteljem svetuje pri uporabi novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (interaktivne 
table, LCD projektorji 

Ostalo delo: 
• sodeluje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda, 
• vodi predpisano pedagosko dokumentacijo, 
• ureja kabinet, racunalnisko in drugo opremo, 
• upravlja s solskim informacijskim sistemom (program za organizacijo solskih obveznosti - 

eAsistent), 
• skrbi za azurnost in urejenost e-zbornice in solske spletne strani, 
• vodi evidence racunalniskc in IKT opreme na soli in svefnje ter skupaj z ravnateljico vodi plan 

in realizacijo nabave, 
• izdeluje solski urnik. 

Pedagosko delo: 
• izvaja pouk racunalnistva pri izbirnih predmetih v 7., 8. in 9. razredu, 
• izvaja pouk neobveznega predmeta racunalnistvo v 4., 5. in 6. razredu, 
• nudi pomoc uciteljem pri izvedbi ucnega procesa v racunalniski ucilnici. 

Racunalnikar na soli je Gorazd NOVAK. 
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VII. ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI 

Zunanji strokovni sodelavci prihajajo iz 

Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, 
Centra za komunikacijo, sluh in govor Portoroz, 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse, ki deluje v okviru OS Koper. 

Njihovo delo obsega predvsem delo z ucenci s posebnimi potrebami, ki imajo odlocbe o usmeritvi in 
potrebujejo pomoc za premagovanje primanjkljajev, ovir, oziroma motenj. Poleg teh pa zunanji 
izvajalci v skladu z navodili Ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport in potrebami sole sodelujejo 
tudi pri delu z ucenci, ki sicer nimajo odlocb o usmeritvi, vendar imajo tezave pri ucenju in/ali 
socialnem vkljucevanju. Vsi delavci, ki izvajajo dodatno strokovno pomoc, so financirani s strani 
Ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport. 

Na soli ze vrsto let dela logopedinja iz Centra za komunikacijo, sluh in govor Portoroz, ki jo v skladu s 
sistemizacijo pla£uje Obcina Izola. Logopedinja je pri nas dva dneva v tednu. 

Iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse, ki deluje v okviru OS Koper, imamo v Izoli 
pomoc psihoterapevtke Nerine Bonassinn Battelli, ki je na voljo tri dni za potrebe celotnega izolskega 
vzgojno-izobrazevalnega prostora. 
Ob tern pa bomo sodelovali tudi z gospo Nevo Strel Pletikos iz Centra za osebnostno rast, ki bo se naprej 
na nasi soli izvajala delavnice za ucitelje in solo za starse. 

Zunanji izvajalci dodatne strokovne pomoci so: 
• Deana LOZAR-SOMEN - 11 ur tedensko dodatne strokovne pomoci za 9 ucencev, 6 ur na 

teden v obliki individualne in skupinske pomoci glede na potrebe. 
• Ester STEFANCIC - 4 ure dodatne strokovne pomoci tedensko za 2 ucenca. 
• Simona KOZJAK - 2 uri dodatne strokovne pomoci tedensko za 1 ucenca. 
• Jozica SEVER - 4 ure dodatne strokovne pomoci tedensko za 2 ucenca. 
• Moira Berginc -1 ura dodatne strokovne pomoci za 1 ucenca. 

Program dela zunanjih sodelavcev zajema: 
• izvajanje dodatne strokovne pomoci v skladu z ODLOCBAMI o usmeritvi, 
• sodelovanje pri izdelavi Individualiziranih programov dela za ucence, 
• vodenje nekaterih strokovnih skupin za izdelavo Individualiziranih programov dela po 

predhodnem dogovoru s solo, 
• pomoc pri detekciji ucencev s tezavami vrazvoju in pri ucenju, 
• pomoc uciteljem pri konkretnem delu z ucenci s posebnimi potrebami, 
• diagnosticne preglede in izbiro otrok za individualno obravnavo, 
• strokovno obravnavo (individualno in skupinsko pomoc pri pouku, dejavnostih) v skladu z 

odlocbami o usmeritvi ali brez njih, 
• sodelovanje s starsi, z ucitelji, s svetovalno sluzbo, z zunanjimi strokovnjaki, 
• implementiranje novih idej in pristopov dela z ucenci s posebnimi potrebami, 
• predavanja o temah s svojih strokovnih podrocij, 
• izvajanje svetovalnih storitev v skladu z ODLOCBAMI. 
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V primeru novih odlocb o usmeritvi, za katere ne bi mogli zagotoviti izvajalcev na soli, bo prislo do 
povisanja nacrtovanih ur dela za zunanje izvajalce. 

Program dela logopedinje 
Logopedinja se bo v okviru triaznih pregledov branja in pisanja srecala z vsemi ucenci v prvi triadi. Vec 
pozornosti bo namenila ucencem, pri katerih bo ugotovila, da imajo tezave v govorno-jezikovni 
komunikaciji, ucencem s tezavami pri branju in pisanju ter z drugimi ucenci z motnjami v govoru 
(afazija, disfonija). Pri tern bo sodelovala s svetovalno sluzbo sole in z ucitelji. Izvajala bo preventivno 
delo za spodbujanje govornega podrocja in podrocja branja in pisanja. 

Osnovne naloge: 
• pregled govora otrok v septembru in oktobru, 
• triazni pregled branja in pisanja pri ucencih 3. r. 
• diagnosticiranje otrok z govornimi mutnjami in z dislcksijo, 
• predavanja o izbranih temah po dogovoru s solo, 
• pomoc uciteljem pri nacrtovanju prilagoditev za ucence s tezavami na logopedskem podrocju, 
• sodelovanje v strokovnih timih, priprava porocil in Individualiziranih programov, sodelovanje 

s starsi, 
• sodelovanje s strokovnimi institucijami, studijsko skupino logopedov, 
• sodelovanje z vodstvom sole. 

Logopedinja je Moira BERGINC. 

Govorilne ure zunanjih strokovnih sodelavcev potekajo v dogovoru s starsi in solo. 
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VIII. TEMELJNI STROKOVNI ORGANI SOLE 

1. UCITELJSKI ZBOR 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci sole. Uciteljski zbor sole razpravlja o vsebinah na pedagoskih 
konferencah in drugih strokovnih sestankih v ozjih sestavih, ki jih sklicuje ravnateljica. 

Uciteljski zbor bo: 
• obravnaval in odlocal o strokovnih vprasanjih, povezanih z vzgojo in izobrazevanjem, 
• sodeloval pri nastajanju in izvajanju Letnega delovnega nacrta in Porocila LDN-ja, 
• razpravljal o posodobitvah programov vzgoje in izobrazevanja ter njihovi izvedbi v skladu s 

predpisi, 
• dajal pobude za napredovanje strokovnih delavcev, 
• odlocal o vzgojnih ukrepih in opravljal druge naloge v skladu z zakonodajo. 

Poleg uciteljskih konferenc bomo imeli pogostejse krajse posvetovalno-usklajevalne sestanke z 
namenom zgodnje detekcije in ucinkovitega pristopa k resevanju tezav. Na teh sestankih bomo 
obravnavali predvsem: 

• ucno-vzgojno stanje in pocutje posameznih ucencev, 
• oblikovanje nacrtov pomoci, 
• evalvacije dela s posamezniki. 

Na uciteljskih konferencah bomo v sol. 1. 2018/2019 obdelali naslednje okvirne vsebine: 
• formativno spremljanje 
• teorija izbire - predstavitev skupine, vkljucene v 2-letno izobrazevanje, 
• Popestrimo solo - predstavitev dejavnosti v projektu, 
• preverjanje in ocenjevanje znanja, 
• izvajanje programa sole: obvezni, neobvezni izbirni predmeti, manjse ucne skupine, NPZ, 

delovni zvezki in ucbeniki, statusi ucencev, solska skupnost, 
• analiza ucnega uspeha v povezavi z rezultati NPZ-ja, 
• delo z nadarjenimi ucenci, 
• delo z ucenci migrant!, 
• delo z ucenci s custvenimi in z vedenjskimi tezavami, 
• delo z ucenci z ucnimi tezavami, 
• pridobivanje e-kompetenc na podlagi izobrazevanj, 
• nadaljevanje izpolnjevanja e-solske dokumentacije, 
• nadaljevanje s solsko mediacijo in s programom mediacije, 
• spremljanje solske in splosne zakonodaje. 

Na konferencah pregledujemo in obravnavamo pedagoski rezim, cilje sole, izbrane tematike in se 
seznanjamo z navodili MIZS ter ZRSS, nacrtujemo organizacijo dela v skladu z LDN. 

Tri do stiri tedne pred vsako redovalno konferenco bomo imeli orientacijsko konferenco z namenom 
celostnega pregleda ucno-vzgojnega stanja in nacrtovanja izboljsav do redovalne konference. 
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RN Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme 

Informacije za starse 

Kaj je formativno spremljanje? 
Formativno spremljanje poudarja pomen aktivne vloge ucenca pri izgradnji kakovostnega in trajnega 
znanja. Ucenci vedo, kaj se bodo ucili in zakaj se bodo ucili ter kaj bodo morali storiti, da bodo 
uspesni. Ucenci sodelujejo pri nacrtovanju ucnih dejavnosti in ozavescajo svoj proces ucenja. Delo 
potcka v zaupnem in varnem uuiem okolju. 

V tovrstnem pouku ima ucenec veliko priloznosti za samostojno ucenje in moznosti za izrazanje 
svoje individualnosti: iskanje osebnega smisla, nacrtovanje in udejanjanje svojih puli, ki so 
prilagojene njegovim nacinom ucenja, uveljavljanje svojih zmoznosti in interesov, ohranjanje 
radovednosti in ustvarjanje. 

Kaksen je pouk, pri katerem ucitelj udejanja nacela formativnega spremljanja? 
> Ucenje je socialno in sodelovalno. 

Ucitelj spodbuja ucence, da sodelujejo drug z drugim. Ucenci, ki so dolocen pojem ze usvojili, 
pomoc ponudijo tistim, ki jo se potrebujejo. 
Ucenci vrednotijo delo sosolcev, pri cemer si podajajo spodbudne povratne informacije, ker 
zelijo drug drugemu pomagati, pri doseganju zastavljenih ciljev. 

> Ucitelj se zavzema, da je pri pouku cim vec odprtih in problemskih vprasanj. 
Odprta vprasanja spodbujajo cudenje, zanimanje in razmisljanje na visji ravni ter odpirajo 
vedno nova vprasanja, in ne le priklic »pravilnih« odgovorov. Zvprasanji ugotavljamo, kaj 
ucenci ze vedo, kako razmisljajo in kaj jih zanima. Ucitelj k postavljanju vprasanj spodbuja 
tudiucence. 

> Ucenci lahko izkazujejo svoje znanje na razlicne nacine. 
Ucitelj se zavzema, da imajo ucenci moznost izkazati svoje znanje na razlicne nacine in s 
pomocjo raznolikih dokazov, pri cemer lahko ucenci sami predlagajo nacine in oblike 
predstavitve. Preizkusi znanja predstavljajo le enega izmed mnogih nacinov, kako ucenci 
izkazujejo svoje znanje. 

> Ucenci v cim vecji meri prevzamejo skrb nad ucenjem in razvijejo odgovoren odnos do ucenja. 
Ucitelj se zavzema, da bi ucenci v cim vecji meri prevzeli odgovornost za svoje ucenje in da 
bi v njih prebudil veselje do ucenja in znanja. Med poukom ustvarja priloznosti, v katerih 
ucenci ozavescajo svoj proces ucenja, se pogovarjajo o kriterijih kakovostnega ucenja in 
sprejemajo odlocitev o tern, kako bodo dosegli ucne cilje. Ucitelj usmerja ucence, da so 
njihovi nacrti o ucenju specificni, konkretni, casovno opredeljeni in izvedljivi. 

> Vrednotenje ucencevega dela 
Ucitelj daje prednost opisnim ocenam (pred stevilcnimi), ker ve, da jim bodo te v pomoc pri 
razvijanju kakovostnega znanja in doseganju cim boljsih ucnih dosezkov. 
Povratne informacije, ki so najpogosteje podane v ustni obliki, oblikuje tako, da z njimi 
spodbuja ucencevo razmisljanje. Ucencem sporocajo, kaj morajo se izboljsati, zakaj naj to 
storijo in kako. 
Ucenci vrednotijo svoje delo tudi sami, pri cemer razmisljajo o tern, v koliksni meri so dosegli 
ucne cilje, o kakovosti njihovega nacina ucenja, o nadaljnjih korakih, ki so potrebni za 
doseganje njihovih ciljev ter o spremembah v nacinu ucenja, ki jih je smiselno napraviti. 



Kaksni so ucinki formativnega spremljanja? 

Formativno spremljanje: 
ima pozitiven ucinek na ucenje in izboljsanje dosezkov, 

ima pozitiven ucinek na motivacijo za ucenje, kar pripomore k sproscenemu vzdusju v 
razredu in boljsemu vedenju ucencev, 
spreminja dinamiko dela v razredu (ucenci razvijejo odgovoren odnos do ucenja in 
prevzamejo skrb za ucenje), 
izboljsuje odnose med uciteljem in ucenci ter med ucenci samimi. 



Organizacijske konference bodo izvedene loceno od 1. do 3. razreda, za 4. in 5. in od 6. do 9. razreda, 

Ob zakljucku ocenjevalnih obdobij bomo imeli redovalne konference, na katerih obravnavamo ucni 
uspeh ucencev, ucne navade in vedenje ucencev, na podlagi cesar nacrtujemo nadaljnje delo. 

Ob nujnih primerih in aktualnih zadevah, obravnavi zakonodaje, napredovanjih v nazive ... se bomo 
sestali tudi izven nacrtovanega programa. 

2. PROGRAM DELA V UCITELJSKEM KOLEKTIVU 

OBLIKA VSEBINA IZVAJALEC 

junij 2018 

SA 17/18 

UK 

Porocila strokovnih aktivov 2017/2018 

Izobrazevanje s podrocja promocije zdravja na delovnem 
mestu 
Pravilnik o evidenci delovnega casa - nacrtovanje 
Individualnih nacrtov 

strokovni aktivi 

SA 

UK- 
zakljucna 

julij 2018 
• Kratkorocni cilji, priprava na novo solsko leto 
• Predlog programa strokovnega aktiva za 2018/2019 
• Priprava manjsih ucnih skupin za dolocene predmete in IZP 

ter NIZP 

Porocilo realizacije LDN za sol. 1. 2017/18 
Porocilo o razsirjenem programu 
Porocilo solske skupnosti in parlamenta 
Osnutek LDN-ja za sol. 1. 2018/2019 
Predlog razporeditve del in nalog za sol. 1. 2018/19 
Sprejetje razsirjenega programa s fmancno sliko 

strokovni aktivi 

ravnateljica, pomocnici 
ravnateljice, 

vodje SA 

 avgust 2018  
Program razvojnega tima v sol. 1. 2018/2019 
Predlog razvojnega nacrta, osnutek vizije sole 

RT 

SA 

UK 

2. UK 
3. UK 

ZBOR 
DELAVCEV 

Zakljucevanje in sprejetje programa SA 
Sprejetje kriterijev in meril za ocenjevanje znanja 

Tematska UK -Formativno spremljanje 

Porocilo o ucnem uspehu po popravnih izpitih 
Novosti v solski zakonodaji 
Dokoncna razporeditev del in nalog za 2018/2019 
Sprejetje LDN-ja za sol. 1. 2018/2019 
Informacije ob pricetku solskega leta 
Organizacija dela na soli, ukrepi in novosti 

Skupni cilji in vizija 
Kljucni poudarki iz zakonodaje 

vodstvo, clani tima 

strokovni aktivi 

ZRS§ 

vodstvo, 
vodje strokovnih aktivov - SA 

vsi delavci sole 
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September 2018 
RS • Informacije ob pricetku solskega leta: skupni uvodni del, 

pravilniki, skupni dokumenti sole 
• po oddelkih: nova zakonodaja, razsirjeni program, 

pravilniki... 

vodstvo sole, 
razredniki, sorazredniki 

UK • Analiza ucnega uspeha in NPZ-ja 2017/18 
• Vodenje solske dokumentacije 

vodstvo, vodje SA 

US Prilagoditve za ucence, ki imajo ISP, DSP in ucence tujce vodstvo, svetovalna sluzba, 
razredniki 

oktober 2018 
• Svetovni dan uciteljev pomocnica ravnateljice 

UK • Potrditev statusov Vodstvo 

US • Pregled stanja, organizacija dela na soli, ukrepi in novosti vodstvo, uciteljski kolektiv 

RS • Predavanje na roditeljskem sestanku Dr. Igor Saksida 

november 2018 
US Pregled stanja, organizacija dela na soli, ukrepi in novosti vodstvo, uciteljski kolektiv 

UK • Popestrimo solo - usposabljanje kolektiva Aleksandra Sumanova, Nejc 
Trusnovec 

december 2018 
US Pregled stanja, organizacija dela na soli, ukrepi in novosti vodstvo, uciteljski kolektiv 

UK • Formativno spremljanje - praksa na soli ucitelji 

UK • Teorija izbire - predstavitev ucitelji, vkljuceni v 2-letno 
izobrazevanje  

januar 2019 
1. 0RK • Predlogi za ureditev ucne in vzgojne situacije v oddelku razredniki, SD, vodstvo 

1. RK • Obravnava ucne in vzgojne problematike v 1. ocenjevalnem 
obdobju 

vodje SA, SD, vodstvo 

RT • Pregled razvojnih ciljev, vmesna evalvacija, predlogi vodstvo, clani tima 

februar 2019 
RS • Analiza ucnega in vzgojnega uspeha oddelka, 

• Pripombe starsev in ucencev 
razredniki 

US Pregled stanja, organizacija dela na soli, ukrepi in novosti vodstvo, uciteljski kolektiv 

UK • Primeri dobre prakse Strokovni delavci 
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SA, RT 

US 

SA,UK 

marec 2019 
Priprava predloga Analize ucne in vzgojne komponente ter 
realizacije pouka 
Predlogi za novo solsko leto: manjse ucne skupine, obvezni in 
neobvezni izbirni predmeti, DZ in ucbeniki ter drugo ucno 
gradivo 
Predlog razporeditve del in nalog za 2018/2019 
Predlog nabave in ureditve solskih prostorov 

Pregled stanja, organizacija dela na soli, ukrepi in novosti 

Analiza ucnega uspeha in vzgojne komponente 
Predlog razporeditve del in nalog 2019/2020 
Predlogi za novo solsko leto: manjse ucne skupine, obvezni, 
neobvezni izbirni predmeti, DZ in ucbeniki ter drugo ucno 
gradivo, okvirni razsirjeni program s finanrnn sliko 
Obravnavanje pripomb starsev in ucencev 

Razvojni tim, strokovni aktivi, 
vodstvo 

vodstvo, uciteljski kolektiv 

vodje strokovnih aktivov, 
vodstvo 

april 2019 
UK • mnenje UZ o manjsih ucnih skupinah, IZP, NIZP, DZ, 

ucbenikih... 
• Priprava in izvedba NPZ na soli 

razredniki, vodstvo, 
svetovalna sluzba 

US • Pregled stanja, organizacija dela na soli, ukrepi in novosti vodstvo, uciteljski kolektiv 

UK • Formativno spremljanje ucencevega napredka clani tima razvojne naloge 

2.0RK 

UK 

RS 

US 

maj 2019 
• Predlogi za ureditev ucne in vzgojne situacije v oddelku, zadnji 

dan pisnega ocenjevanja znanja, zakljucevanje ocen 

Priprava nazakljucektekocega in zacetek novega solskega leta 

• Seznanitev in soglasje: manjse ucne skupine, izbirni predmeti, 
DZ in ucbeniki, prijava na prehrano v juniju, okvirni razsirjeni 
program s financno sliko 

• Pripombe starsev in ucencev 

Pregled stanja, organizacija dela na soli, ukrepi in novosti 

razredniki, SD, 
ravnateljica 

vodstvo 

razredniki 

vodstvo, uciteljski kolektiv 

junij 2019 
SA 

2. RK 

UK 

Porocilo strokovnega aktiva o delu v 2018/2019 

• Pregled ucnega in vzgojnega uspeha ob 2. ocenjevalnem 
obdobju 

• Navodila za zakljucek solskega leta: dokumentacija, popravni 
izpiti... 

UK: za ponavljalce, ugovore starsev, po popravnih izpitih 

strokovni aktivi 

ravnateljica, pomocnica 
ravnateljice, ucitelji 

ravnateljica 
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julij 2019 

SA 

Vkljucitev kratkorocnih ciljev sole v program SA 
Priprava na novo solsko leto 
Predlog Programa strokovnega aktiva za 2018/2019 
Priprava ucnih skupin za diferenciacijo, IZP, NIZP 

strokovni aktivi 

UK- 
zakljucna 

Porocilo realizacije LDN za sol. 1. 2018/19 
Porocilo o razsirjenem programu 
Porocilo solske skupnosti in parlamenta 
Osnutek LDN-ja za sol. 1. 2019/2020 
Predlog razporeditve del in nalog za sol. 1. 2018/19 
Sprejetje razsirjenega programa s financno sliko 

vodstvo, vodje SA, vodje 
posameznih strokovnih 

dejavnosti 

SA - strokovni aktiv 
RT - rctzvojni tim 
ORK - orientacijska konferenca 
UK - uciteljska konferenca 
RK- redovalna konferenca 
RS - roditeljski sestanek 
US - usklajevalni sestanek 

Vabila za uciteljske konference, ki bodo predvidoma enkrat mesecno v popoldanskem casu, poslje 
ravnateljica vsem po eAsistentu 5 dni prej. 

Za sestanke oz. konference, ki bodo predvidoma ob sredah zjutraj, poslje ravnateljica, pomocnica 
ravnateljice ali razrednik, v kolikor gre za OUZ, vabilo dva dneva prej, to je v ponedeljek v 
dopoldanskem casu. 

Zapisnike vseh strokovnih skupnih sestankov pisejo strokovni delavci po abecedi, lahko so doloceni 
tudi na sestanku ali konferenci sami. Strokovni delavec v 3 dneh poslje zapisnik v pregled ravnateljici 
po e-posti. Ravnateljica dokoncen zapisnik poslje pomocnici Vanji LUKEZ1C, ki poskrbi za e-arhiviranje 
in nalozi v e-zbornico. 

V primeru nujnih zadevsi ravnateljica pridrzuje pravico do krajsih rokovsklica strokovnih organov. 

3. ODDELCNIUCITELJSKIZBOR 

Sestavljajo ga ucitelji, ki opravljajo vzgojno-izobrazevalno delo v posameznem oddelku. Po potrebi 
sodelujejo pri delu oddelcnega uciteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. 

Oddelcni uciteljski zbor obravnava vzgojno-izobrazevalno problematiko v oddelku, oblikuje program 
za delo z nadarjenimi ucenci in s tistimi, ki tezje napredujejo, odloca o vzgojnih ukrepih ter opravlja 
druge naloge v skladu z zakonom in aktualnimi potrebami. 

V solskem letu 2018/2019 se bo OUZ sestal po potrebi glede na tematiko v oddelku. Sklicejo ga 
razredniki. 
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4. RAZREDNIK 

• Vodi delo oddelcnega uciteljskega zbora, analizira vzgojne in ucne rezultate oddelka in 
posameznih ucencev, 

• redno sodeluje s starsi in solsko svetovalno sluzbo, 
• vodi predpisano dokumentacijo, 
• skrbi za pravocasen prenos informacij in se posvetuje o ucencih, 
• predlaga ali odloca o nacrtih pomoci za posamezne licence, 
• predlaga ali odloca o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. 

5. SORAZREDNIK 

• Pomaga razredniku pri izpolnjevanju dokumentacije, 
• pomaga pri pripravi in izvedbi roditeljskih sestankov, 
• pomaga ali vodi oddelcno uro, 
• nadomesca odsotnega razrednika, 
• opravlja druge naloge v dogovoru z razrednikom in vodstvom sole. 

6. STROKOVNIAKTIV 

Strokovni aktivi sole natancneje obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega podrocja, 
usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo uciteljskemu zboru predloge za izboljsanje vzgojno- 
izobrazevalnega dela, obravnavajo pripombe starsev in ucencev ter opravljajo druge naloge, dolocene 
z LDN-jem. 

VODjA 
Zrinka Ribic 
Patrizia Galibiati Pohajac 
Darija Argenti 
Blanka Ursic 
Marusa Segec 
Andreja Gregoric 
Deana Protner 
Suzana Lovric 
Nada Nikolic 
Klarisa Hrvatin Tomazic 
Katja R. jerman 
Ana Dobrincic Orbanic 
Niki Antolovic Seyfert 
Lencka Prelovsek 

ST. 

4. 
5. 
6. 

STROKOVNI AKTIV 
AKTIV 1. razreda 
AKTIV 2. razreda 
AKTIV 3. razreda 
AKTIV 4. razreda 
AKTIV 5. razreda 
AKTIV PB IN JV 

7. AKTIV SL) 

8. AKTIV T)A 

9. AKTIV MAT-TIT-FIZ-RAC 

10. AKTIV DRUZBOSLOVJA 
11 AKTIV NARAVOSLOVjA 

12. AKTIV ITD 

13. AKTIV SPORTA 
14. AKTIV SSS 

Strokovni aktivi nacrtujejo delo skladno z usmeritvami sole, vendar glede na specifike svojega 
predmetnega podrocja. Spodaj so navedene okvirne smernice za delo. 
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1. sestanek: julij 2018 
• priprava predloga programa dela strokovnega aktiva 
• vkljucitev kratkorocnih ciljev v program SA 
• nacrtovanje aktivnosti ob kulturnih, naravoslovnih, sportnih in tehniskih dnevih, posebnih 

dnevih (dnevu sole, EKO dnevu, pustu, kulturnem prazniku, dnevu odprtih vratih sole ...] s 
financnim nacrtom 

• sprejetje razsirjenega programa z okvirnim financnim nacrtom 
• nacrtovanje medpredmetnega sodelovanja 
• predlogi za izobrazevanje 
• priprava manjsih ucnih skupin in IZP 

2. sestanek: avgust 2018 
• priprava in sprejetje letne priprave 
• zakljucevanje in sprejetje programa SA 
• vkljucitev kratkorocnih ciljev sole in ciljev SA v letno pripravo 
• dolocitev in uskladitev ter sprejetje meril in kriterijev ocenjevanja znanja 
• letno nacrtovanje vseh vrst preverjanja in ocenjevanja znanja 
• uskladitev ucnih nacrtov po horizontali in vertikali 

3. sestanek: februar 2019 
• analiza ucnega uspeha in vzgojnega stanja ob koncu ocenjevalnega obdobja 
• obravnava realizacije ur pouka in predlogi za izboljsanje 
• obravnava pripomb starsev in ucencev 
• obravnava problematike predmeta/-ov, PB 
• predlogi uciteljskemu zboru za izboljsanje vzgojno-izobrazevalnega dela 
• predlog manjsih ucnih skupin, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ucbenikov, DZ in 

drugega ucnega gradiva 
• predlog razsirjenega programa z okvirnim financnim nacrtom 
• predlog razdelitve del in nalog za novo solsko leto in vodij dejavnosti, programov, projektov 
• predlogi za ureditev solskih prostorov in nabavo ucne opreme in pripomockov 

4. sestanek: junij 2019 
• priprava in sprejetje Porocila SA 
• analiza ucnega uspeha in vzgojne problematike ob koncu sol. 1. 
• analiza rezultatov NPZ-ja na soli 
• obravnava realizacije ur pouka in predlogi za izboljsanje 
• obravnava pripomb starsev in ucencev 
• obravnava problematike predmeta/-ov, PB 
• predlogi uciteljskemu zboru za izboljsanje vzgojno-izobrazevalnega dela 

Vsebina drugih dejavnosti SA na letni ravni 
• obravnava nove zakonodaje in pravilnikov 
• obravnava ucnih nacrtov in usklajevanje z letno pripravo 
• obravnavanje nacinov dela z otroki s posebnimi potrebami in s priseljenimi ucenci 
• aktivnosti po konceptu dela z nadarjenimi ucenci 
• priprava in izvedba solskih, obcinskih, podrocnih, drzavnih tekmovanj 
• spremljanje in vkljucevanje v razne razpise, natecaje ... 
• nacrtovanje in usklajevanje sodelovanja s starsi 
• porocanje udelezencev izobrazevanja SA ali UZ 
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• sodelovanje v studijskih skupinah, s fakultetami, ZRSS, lokalno skupnostjo ... 
• evalvacija pouka, 
• priprava ustnih vprasanj in pisnega preizkusa znanja za popravne ali razredne izpite 
• druge strokovne naloge, dolocene z LDN-jem 

Strokovni aktivi po vertikali 
Nosilec uvajanja novosti oziroma spreminjanja je predvsem sola sama ob podpori vodstva sole. Temelj 
dela strokovnega akliva je uresnicevanje vzgojno-izobrazevalnega procesa v skladu s predpisanim 
ucnim nacrtom in strokovnim delom, ki je s tem povezano. Podrocja medpredmetnega sodelovanja so 
mozna pri pouku, ocenjevanju posameznega izdelka, dnevih dejavnosti, izdelkih ucencev - 
raziskovalnih, seminarskih nalogah, plakatih ... 

AKTIVI PO VERTIKALI: 
DRUZBOSLOVJE 
MATEMATIKA 
SPORT 
SLI 

od 1. do 9. r. 
od 1. do 9. r. 
od 1. do 9. r. 
od 1. do 9. r. 

Debora Umer 
Neva Slavec 
Greta Vatovec 
Deana Protner 

Sestanek strokovnih aktivov po vertikali je vsaj dvakrat letno z namenom vertikalnega in 
horizontalnega, medrazrednega in medpredmetnega nacrtovanja, nacrtovanja letne ucne priprave 
glede na rezultate sportno vzgojnega kartona ... Program strokovnega aktiva sprejme vsak posamezni 
strokovni aktiv. 

7. SOLSKI RAZVOJNI TIM 

Solski razvojni tim je ozji posvetovalni organ ravnateljice. Spodbujal bo uvajanje sprememb, 
usmerjanje in evalvacijo izboljsav ter predlagal nacine za diseminacijo pridobljenih znanj. Nacrtovali, 
spremljali in evalvirali bomo dolgorocni razvojni nacrt sole. 

Bistvene okvirne vsebine dela se bodo nanasale na: 
• vnasanje ideje formativnega spremljanja v kolektiv, 
• nacrtovanje izboljsav za razvijanje visjega nivoja komunikacije, 
• spodbujanje aksiomov teorije izbire, 
• pedagosko podrocje in vprasanja, 
• cilje, vizijo in poslanstvo sole, 
• nacrte, pobude in evalvacijo dolocene dejavnosti, 
• resevanje tekoce problematike, 
• posredovanje informacij strokovnim aktivom. 

Clanice solskega razvojnega tima so: uciteljice Dajana PALISKA, Neva SLAVEC, Blanka URSIC, 
Debora UMER, Petra MEKIS in Tamara GRBAS, psihologinja Nina LOKOVSEK, predsednica sveta 
sole Mojca PRISTOV FINK, organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, pomocnici ravnateljice Vanja 
LUKEZIC in Franka SAKELSAK ter ravnateljica Irena SIVKA HORVAT. 

Vodja razvojnega tima je pomocnica ravnateljice Franka SAKELSAK. 

Solski razvojni tim se bo sestal predvidoma stirikrat letno, na pobudo ali po potrebi pa lahko tudi 
veckrat. 
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8. NACRTIZOBRAZEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE 

Izobrazevanju pripisujemo velik pomen. Prednost bomo dajali izobrazevanjem, ki prispevajo k viziji, 
poslanstvu in skupnim ciljem nase sole. 

Kot sola smo vkljuceni v razvojno nalogo formativnega spremljanja ob podpori Zavoda za solstvo. 

Skupne teme izobrazevanj za celoten kolektiv so navedene v tabeli Nacrt dela v uciteljskem kolektivu, 
izobrazujemo pa se tudi znotraj projektov, v katere smo vkljuceni. Ucitelji se redno udelezujejo 
studijskih skupin svojih predmetnih podrocij. 

Skupina uciteljev bo v tern solskem letu zakljucila 2-letno izobrazevanje Teorije izbire in s tem 
pridobila certifikat. 

Skupina uciteljev je vkljucena v redna mesecna supervizijska srecanja, ki jib izvaja Neva STREL 
PLETIKOS iz Instituta za osebnostno rast. 

Supervizijo za ucitelje in vodstvene delavce po dogovoru izvaja tudi Nerina BONASSINN BATTELL1 iz 
Svetovalnega centra-OS Koper. 

Vsi delavci sole smo delezni promocije zdravja na delovnem mestu. Vsebino bo koordinirala 
organizatorka prehrane Veronika ZUBIN. 

Trikrat letno bomo organizirali strokovna srecanja, namenjena prenosu na seminarjih pridobljenega 
znanja. 



IX. ORGANIZIRANOST UCENCEV 

1. SOLSKA SKUPNOST IN PARLAMENT 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov so ucenci organizirani v oddelcne skupnosti. Ucenci oddelcne 
skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v solsko skupnost ucencev. 

Vodji solske skupnosti sta Tjasa KUZELJ na razredni stopnji in Niki ANTOLOVIC SEYFERT na 
predmetni stopnji. 

Delo spremljata ravnateljica Irena SIVKA HORVAT in pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC. 

Solski parlament je izvrsilni organ skupnosti ucencev. 

Solski parlament bosta vodili uciteljica Alenka BALAZIC in pomocnica ravnateljice Vanja 
LUKEZIC. Tema letosnjega otroskega parlamenta je SOLSTVO IN SOLSKI SISTEM. 

Pravice in dolznosti ucencev so zapisane vzakonodaji: Zakonu o osnovni soli, Vzgojnem nacrtu, Pravilih 
solskega reda, Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju ucencev v 9-letni OS, v 
Pravilih o prilagajanju solskih obveznosti ter Hisnem redu. 

2.STATUSI UCENCEV 

Ucenec, ki je perspektivni ali vrhunski sportnik ali vrhunski mladi umetnik, lahko pridobi status 
sportnika ali umetnika. Perspektivni sportnik je tisti, ki je registriran pri nacionalni panozni sportni 
zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoznih zvez. Vrhunski sportnik dosega 
vrhunske sportne dosezke mednarodne vrednosti. Perspektivni mladi umetnik se udelezuje drzavnih 
tekmovanj s podrocja umetnosti. Vrhunski mladi umetnik pa je tisti, ki dosega najvisja mesta oz. 
nagrade na drzavnih tekmovanjih s podrocja umetnosti. 

S Pravili o prilagajanju solskih obveznosti je podrobneje urejen postopek za pridobitev statusa in 
prilagajanje solskih obveznosti. 

Predlog za dodelitev statusa podajo starsi ucenca. Obrazce za prijavo dobijo na spletni strani sole 
in v tajnistvu sole. Vlogo je mozno oddati do 30. septembra 2018. 

Organizirana bo svecana podelitevstatusov, ki jo bo pripravila uciteljica sporta Greta Vatovec. 

3. GOVORILNE URE ZA UCENCE 

Pred ali po pouku so ucencem po predhodnem dogovoru s posameznimi uciteiji omogocene 
individualna posvetovanja. 
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4. POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME 

Ob koncu solskega leta licence se posebej nagradimo za uspesno delo: pri ucenju, bralnih znackah, 
sportnih dosezkih, interesnih dejavnostih, pri delu in vedenju. 

Na svecani proslavi ob koncu solskega leta nagradimo uspesne ucence od 1. do S.razreda. Za ucence 
9. razredov pripravimo svecano prireditev - Valeto v kulturnem domu. 

V zlato knjigo sole vpisemo: 

• ucence, ki so prejeli zlato priznanje pri tekmovanjih iz znanja, 
• ucence, ki so dosegli 1., 2., 3. mesto na drzavnem sportnem nivoju, 
• ucence, ki so dosegli vzorni ucni uspeh vseh 9 let - povprecje ocen najmanj 4,5 v 

posameznem razredu. 



X. NACRT OBVEZNEGA VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEGA DELA 

1. ORGANIZACIJA PEDAGOSKEGA DELA 

V solskem letu 2018/2019 bomo realizirali 189 dni in v devetem razredu 183 dni pouka. Obvezni 
program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelcne skupnosti. 

Med dneve pouka stejemo tudi sportne, kulturne, naravoslovne, tehniske dneve, solo v naravi, 
strokovne ekskurzije. 

Oddelcno uro imamo v oddelkih od 4. do 9. razreda. 

Ucitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah dela diferencirajo delo. Diferenciacijo izvajajo 
glede na znanje in napredek posameznih ucencev. 

Manjse ucne skupine, ki so heterogeno sestavljene, bomo izvajali v 8. in 9. razredu pri 
slovenscini, anglescini in matematiki. V1. razredu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet anglescina. 

V 4., 5. in 6. razredu bomo izvajali neobvezne izbirne predmete, in sicer nemscino, racunalnistvo in 
sportno dejavnost. 

Prilagojene pristope nudimo 
• ucencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa, 
• ucencem z ucnimi tezavami, ki se jim prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter se 

jim omogoci vkljucitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoci, 
• nadarjenim ucencem, ki se jim zagotavlja dodatne pogoje in sicer se jim prilagodijo 

vsebine, metode in oblike dela ter se jim omogoci vkljucitev v dodatni pouk, 
• priseljenim ucencem iz drugih drzav, ki se jim ob vkljucitvi v solo organizira dodatne ure 

pouka in pripravljalnico slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z drzavami izvora 
pa lahko tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture. 

Vsi nasteti ucenci imajo prilagoditve zapisane v individualiziranih programih. 

V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali 21 obveznih izbirnih predmetov. Nekateri predmeti bodo izvajani 
fleksibilno - strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju, drugi celoletno vsak teden ali na stirinajst dni. 

Ucenec, ki obiskuje glasbeno solo z javno veljavnim programom, je na predlog starsev lahko oproscen 
sodelovanja pri izbirnih predmetih. 

2. NAPREDOVANJE UCENCEV 

Ucenci v 1. in 2 . triadi praviloma napredujejo. 

Ucenec lahko zaradi slabsega ucnega uspeha, ki je posledica daljse odsotnosti od pouka, bolezni, 
preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, ce tako zahtevajo njegovi starsi, oz. ponavlja na 
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podlagi obrazlozenega predloga razrednika v soglasju s starsi. 

Od 3. do 6. razreda lahko ucenec na podlagi pisno obrazlozenega predloga razrednika ponavlja brez 
soglasja starsev. 

Ucenec, ki bo v 7. ali 8. razredu ob koncu pouka negativno ocenjen iz najvec dveh predmetov, bo 
prejel obvestilo o zakljucnih ocenah in bo do konca solskega leta opravljal popravni izpit. Ucenec, ki 
bo imel negativno oceno iz vec kot dveh predmetov, nima pravice do opravljanja popravnih izpitov, 
ampak bo razred ponavljal. Ucenec, ki v dveh rokih ne bo opravil popravnih izpitov, bo razred 
ponavljal. 

V 9. razredu imajo lahko ucenci popravne izpite tudi iz vec predmetov. 
Po opravljanju izpita v rokih, ki jih doloca solski koledar, bo sola ucencu izdala spricevalo z ocenami 
iz vseh predmetov in z navedbo, ali ucenec napreduje v naslednji razred. 
V 1. in 2. r. je ucni uspeh zapisan z opisnimi ocenami, od 3. do 9.r. pa s stevilcnimi ocenami. Ob 
koncu I. ocenjevalnega obdobja bomo starse od 2. do 9. razreda pisno obvestili o ocenah ucenca. 
V prvem razredu bodo starsi o ucnem uspehu svojega otroka med solskim letom obvesceni ustno. 
Ob zakljucku pouka dobijo ucenci spricevala, v katerih so ocene za posamezne predmete. 
Ucenci 6. in 9. razreda bodo prejeli se obvestilo o dosezkih pri nacionalnem preverjanju znanja. 
Ucencem, ki zakljucijo osnovnosolsko izobrazevanje, bomo izdali zakljucna spricevala. Ob zakljucku 
pouka bodo ucenci prejeli obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih sole. Ucenec, ki 
bo zakljucil osnovnosolsko obveznost, ne pa tudi osnovne sole, bo prejel Potrdilo o zakljuceni 
osnovnosolski obveznosti. V tern primeru bo lahko nadaljeval solanje pri nas ali pa se bo odlocil za 
nadaljevanje solanja na Ljudski univerzi ali v drugem ustreznem programu. 

3. URNIKZVONJENJA 

POUK ODMORI 
0. 7.30-8.15 odmor 8.15-8.20 
1. 8.20-9.05 odmor 9.05-9.10 

9.10-9.55 malica 9.55-10.10 
3. 10.10-10.55 odmor 10.55-11.00 
4. 11.00-11.45 sadni odmor 

sprostitveni odmor 
11.45- 

11.50- 

11.50 
12.05 

12.05-12.50 odmor 12.50-12.55 
12.55-13.40 kosilo, odmor 13.40-14.00 
14.00-14.45 odmor 14.45-14.50 
14.50-15.35 

4. PROGRAM PEDAGOSKEGA DELA 

Spodbujali bomo medpredmetno povezovanje. S spremljanjem zelimo vzbuditi razmisljanje o 
ucinkovitejsem fleksibilnem urniku in predmetniku ter doseci 

• enostavnejso organizacijo pouka, 
• manjso obremenitev uciteljev in ucencev v enem dnevu, 
• spodbuditi posodabljanje pouka: medpredmetno povezovanje, projektno ucno delo, 

problemski pouk, eksperimentalno delo ..., 
• doseci ucinkovitejse izvajanje pouka in visjo kakovost znanja. 
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Konkretna podrocja medpredmetnega povezovanja 

razred 
1. 

VSEBINE 
Pouk je v veliki meri organiziran tako, da se predmeti med seboj povezujejo. 
Italijanscina - spoznavanje okolja 
Korte: obisk Manziolijeve palace (dvojezicnost table, napisi, poimenovanja, sedez italijanske narodne manjsine, 
dva uradna jezika ...)  

2. druzboslovne, naravoslovne in sportne dejavnosti v okviru posebnih dni, branje in obdelava podatkov s 
preglednicami, stolpci, figurnim in crticnim prikazom (MAT, SPO), merjenje z nestandardnimi merskimi 
enotami, opredelitev polozaja predmetov v prostoru (MAT, SPO, SLJ, SPO), dejavnosti za razvijanje bralne 
pismenosri 

3. druzboslovne, naravoslovne in sportne dejavnosti v okviru CSOD in dejavnosti posebnih dni, branje in obdelava 
podatkov s preglednicami, stolpci, figurnim in crticnim prikazom (MAT, SPO), merjenje s standardno in 
nestandardno mersko enoto (MAT, §P0, SPO), orientacija v prostoru in okolici (SPO, §P0), dejavnosti za 
razvijanje bralne pismenosti, ki vkljucujejo vse predmete 

4., 5. sportni teden v septembru: jadranje, veslanje v sodelovanju s Centrom za sport Izola (prilagojen predmetnik za 
en teden) 

4., 5. iLdlijanscma - druzba: opis svojcga kraja 
naravoslovni dan - Zdrav dub v zdravem telesu (NIT, GOS, §P0), obdelava podatkov (MAT, NIT, SLJ, DRU) 
italijanscina - spoznavanje okolja 
Korte: obisk Manziolijeve palace (dvojezicnost, table, napisi, poimenovanja, sedez italijanske narodne manjsine, 
dva uradna jezika ...)  

5., 6. gospodinjstvo - anglescina: peka peciva (recepti) 
6., 7. naravoslovje - likovna umetnost: svetloba, GEO in LUM 

7. r.: maketa pokrajine 
italijanscina - multimedija: naertovanje potovanja (PPTX predstavitev) 

GUM - likovno snovanje 3 - zgodovina: impresionizem 
5., 6., 

7., 8., 9. 
naravoslovni predmeti: Za vsako bolezen rozica raste 

VSl 

razredi 
izvedba kulturnih, naravoslovnih, tehniskih, sportnih dni, taborov, strokovnih ekskurzij 

5. PROGRAM KULTURNIH, NARAVOSLOVNIH, SPORTNIH IN TEHNISKIH DNI 

1. razred 
DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI 

Kulturni dnevi 1. solski dan: Svecani 
sprejem prvosolcev 

September B. Krkoc Umer tim 

Zivljenje nekoc lanuar Z. Ribic Pokrajinski muzej Koper 
Tolkalni krog - glasbena 
delavnica 

22. marec 2019 T. Erceg zunanji sodeiavec Franci 
Krevh 

Kino podmornica maj/junij I. Hrovatin Kino Otok 
Naravoslovni 
dnevi 

Zdrav zajtrk oktober I. Hrovatin ZD Izola 
Raziskujem jesen/pomlad oktober/april K. Cencic tim 
Ogled ZOO ma| B. Krkoc Umer tim 

Sportni dnevi Pohod na Belveder September I. Hrovatin tim 
Dan sole /Zdrava sola - 
pohod 

29. September B. Krkoc Umer dm 

Igre z zogo   
Gibalne igre na prostem 

maj K. Munda tim 
11.5.2019 

Igre ob vodi 
T. Erceg tim 

lun0 Z. Ribic tim 
Tehniski dnevi Novoletno okrasevanje december K. Munda tim 

Pust 5.3.2019 Ribic tim 
Eko dan november Cencic eko tim 
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2.razred 
DE1AVN0ST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI 
Kulturni dnevi Zivljenje nekoc oktober T. Poles 

Balet v Avditoriju december all 
januar  

P.Galbiati Pohajac 
Pokrajinski muzej Koper 
tim 

Pust februar P.Galbiati Pohajac tim 
Bralna znacka ma] T. Poles tim 

Naravoslovni 
dnevi 

Peka kruha September N. Skrbina kmetija Petrovi Narin 
Pomlad na vrtu P.Galbiati Pohajac 
Lipica maj ali junij N. Skrbina 

Vrtnarija Izola 
tim 

Sportni dnevi Dan zdravja (gibanje za 
zdravje)  

September T. Poles tim 

Pohod Korte - Krog oktober N. Skrbina tim 
Dan na snegu januar N. Skrbina 
Pohod 

Kmetija Hudicevec 
april P.Galbiati Pohajac tim 

Igre ob morju lunl) T. Poles tim 
Tehniski dnevi Dan sole november 

Eko dan 
P.Galbiati Pohajac tim 

april N. Skrbina eko tim 
Kino Otok ma) T. Poles Kino Otok 

3.razred 
DE1AVNOST VSEBINA TERMIN VOD|A SODELAVCI 
Kulturni dnevi Solski muzej v Ljubljani September D. Paliska 

Dan sole november N. |ozicic 
Pust februar N. Jozicic 
Bralna znacka lum] D. Argenti 

zunanji sodelavci 
tim 
tim 
tim 

Naravoslovni 
dnevi 

Zivim zdravo november 
Dan zdravja oktober 

D. Argenti 
D. Paliska 

CSOD: Kocevje april D. Argenti 

ZD Izola 
tim 
ucitelji CSOD 

Sportni dnevi CSOD: Kocevje april 
Fotoorientacija September 
Lipica ma) 
Pohod april 

D. Argenti 
Paliska 
N. Jozicic 
Paliska 

Igre ob morju luni) N. Jozicic 

ucitelji CSOD 
tim 
zunanji sodelavci 
tim 
tim 

Tehniski dnevi Gledalisce Koper: Peter 
in volk 

oktober D. Argenti 

Novoletno okrasevanje december N. Jozicic 
Eko dan april D. Paliska 

tim 

tim 
Eko tim 



4. razred 
DEJAVNOST 
Kulturni dnevi 

Naravoslovni 
dnevi 

Sportni dnevi 

Tehniski dnevi 

V okviru pouka 

VSEBINA 
V gledaliscu 

Dan sole 
Piran in soline 
V kraljestvu rastlin 

Zdrava sola 
Korte in Tonina hisa 
Jadranje 
Glinscica 
Pohod na Gazon ali Igre ob 
vodi invnjej  
Sankanjc 
Jahanje v C§OD 

Vodarna 
Les je lep 
Novo leto je tu 

Prizgimo svetilnik 
Poucni sprehod: Jagodje- 
Svetilnik 

TERMIN 
oktober 

november 
april 
September 

29. September 
april 
September 
marec 
maj/junij 

januar 
oktober 

november 
december 
december 

lunll 

VODJA 
B. Ursic 

B. Ursic 
A. Gregoric 
M. Pristov Fink 

M. Pristov Fink 
M. Pristov Fink 
B. Ursic 
M. felic 
M. Jelic 

M. Jelic 
M. Jelic 

A. Marsic 
A. Marsic 
A. Marsic in M. 
Pristov Fink 
A. Marsic 

SODELAVCI 
aktiv 4. r. 

aktiv 4. r. 
aktiv 4. r. 
dm 

dm 
dm 
tim 
tim 
tim 

tim 
tim 

dm 
tim 
tim 

dm 

tim 

5.razred 
DEJAVNOST 
Kulturni dnevi 

Naravoslovni 
dnevi 

Sportni dnevi 

Tehniski dnevi 

VSEBINA 
Dan sole 
Park Livelet 

Igramo se gledalisce 
Biotopi ob obali 
Skocjanske jame 
Zdrav sola 
Plavanje 
Pohod - Vremscica 
Smucanje - Z§N 
Pohod fTinjan-Osp- Socerb] 
Atletski mnogoboj/Secovlje 
Obisk pri emonskem mescanu 
f Rimska vojska] 

TERMIN 
november 

oktober 
oktober 
lanuar 
September 
September 
oktober 
marec 
april 
ma) 
marec 

VODJA 
M.Sege 
M.Segec 

M.Segec 
T. Kuzelj 
T. Kuzelj 
M. Tomazic 
M. Tomazic 
M. Tomazic 
T. Kuzelj 
M. Tomazic 
T. Kuzelj 
T. Kuzelj 

SODELAVCI 
tim 
Zunanja sodelavka 
Luciana 
Gledalisce Koper 
tim 
tim 
Tim 
Hotel Delfin 
dm 
Miro 
tim 
tim 
Narodni muzej 
Slovenije 



6.razred 
DE1AVN0ST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI 
Kulturni 
dnevi 

Ucna pot Srecka Kosovela ma| A. Balazic 
V gledaliscu oktober 
V kinu 

M. Lipovec 
)uni) A. Balazic 

razredniki 
razredniki 
razredniki 

Naravoslovni 
dnevi 

Dimnice november 0. Baric 
Ljubljansko barje 14. 5.2019 D. Umer 
Zelisca in vodni viri aPril K. Rozac Jerman 

razredniki 
razredniki 
razredniki 

Sportni dnevi Plavanje 
Aktivnosti na snegu (pohodj 

September N. Antolovic 

Sportne igre 
januar N. Antolovic 
april G. Vatovec 

Olimpijski muzej, obisk 
sportne prireditve 

maj G. Vatovec 

Streljanje, odbojka iuni) 1. Zadnik 

razredniki 
razredniki 
razredniki 
razredniki 

razredniki 
Tehniski 
dnevi 

Dan zdravja 29. September TIM Zdrava sola 

Dan sole, filmska umetnost november K. Hrvatin Tomazic 
A.Brecko 

Bust februar T.Ceh 
Prihaja praznicni cas december A. Brecko 

K. Hrvatin Tomazic 

razredniki 

vsi ucitelji 

razredniki 
vsi ucitelji 

7. razred 
DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODjA SODELAVCI 
Kulturni dnevi Ljubljana, koncert V. Radkovic, T. Ceh razredniki 

9. oktober 

V gledaliscu oktober 
Levstikova ucna pot 

M. Lipovec razredniki 
A. Balazic razredniki 

Naravoslovni 
dnevi 

CSOD razredniki sorazredniki 
C§0D razredniki sorazredniki 
Mozirski gaj September 0. Bari£ razredniki 

Sportni dnevi Atletika oktober Zadnik razredniki 
CSOD oktober Zadnik razredniki 
Aktivnosti na snegu - pohod 
Sportne igre 

[anuar N. Antolovic razredniki 

Nogomet 
G. Vatovec razredniki 

Junij N. Antolovic razredniki 
Tehniski dnevi Dan zdravja 

Dan sole, filmska umetnost 
29. September TIM Zdrava sola razredniki 
november K. Hrvatin Tomazic 

A.Brecko 
vsi ucitelji 

Pust februar T. Ceh razredniki 



8.razred 
DE1AVN0ST VSEBINA TERMIN VODJA SODELAVCI 

Kulturni dnevi V gledaliscu oktober M. Lipovec razredniki 
France Preseren in njegov cas 
fKranj)  

marec D, Protner razredniki 

Medkulturnost T. Grbas razredniki 
Naravoslovni 
dnevi 

Gravitacija )uni) G. Lah razredniki 
Idrija april/maj D. Umer razredniki 
Prva pomoc februar F. Sakelsak razredniki 

Sportni dnevi Atletika oktober I. Zadnik razredniki 
Aktivnosti na snegu (pohod) januar N. Antolovic razredniki 
Orientacija 11. Maj I. Zadnik razredniki 
Sportne igre april G. Vatovec razredniki 
Odbojka na mivki ]uni) N. Antolovic razredniki 

Tehniski dnevi Dan zdravja 29. 
seplembei 

TIM Zdrava sola razredniki 

Dan sole, filmska umetnost november K. Hrvatin Tomazic 
A. Biecku 

vsi ucitelji 

Pust februar T. Ceh razredniki 

Prihaja praznicni cas december A.Brecko 
K. Hrvatin Tomazic 

vsi ucitelji 

9.razred 
DEJAVNOST VSEBINA TERMIN VODjA SODELAVCI 

Kulturni dnevi Po poti Cankarjeve mladosti ma) D.Protner razredniki 

V gledaliscu oktober M. Lipovec razredniki 

Ljubljana, koncert 16. jan. 2019 T. Ceh, K. Hrvatin Tomazic razredniki 

Naravoslovni 
dnevi 

Posocje 28.9.2018 V. Radkovic, D. Umer 
Hisa poskusov NG marec/april T. Lipicar 
Astronomija G. Lah 

razredniki 
razredniki 
razredniki 

Sportni dnevi Atletika oktober . Zadnik 
Aktivnosti na snegu fpohod) januar N. Antolovic 
Orientacija 11. maj j. Zadnik 
Rafting 
Sportne igre 

lunll G. Vatovec 
]uni| N. Antolovic 

razredniki 
razredniki 
razredniki 
razredniki 
razredniki 

Tehniski dnevi Dan zdravja 29.september TIM Zdrave sole 
Dan sole, filmska umetnost november K. Hrvatin Tomazic 

A. Brecko 
Pust februar T. Ceh 
Prihaja praznicni cas december A. Brecko 

K. Hrvatin Tomazic 

razredniki 
vsi ucitelji 

razredniki 
vsi ucitelji 

Pri nacrtovanju in izvajanju dejavnosti zagotovimo varnostne pogoje. 



6. DNEVIS POSEBNO VSEBINO IN SOLSKE PRIREDITVE 

razre 
d 

DEJAVNOST TERMIN VSEBINA VODJA 

Svecani sprejem prvosolcev 1.9.2019 svecana prireditev A. Kersevan in PB 
6.-9. Mednarodni dan pismenosti 8. 9.2018 razstava aktiv SL] 
1.-9. Prikljucitev Primorske k maticni 

domovini 
15.9.2018 razstava V. Radkovic, D. Umer 

1.-9. Eno Tree planting 21.9. 2018 sajenje drevesa miru Eko tim 
6.-9. Evropski dan jezikov 26.9. 2018 razstava ucitelji jezikov 
1.-9. Svetovni dan hrane 16.10. 

2018 
deiavnice V. Zubin, K. Rozac J. 

6.-9. Svecana podelitev statusov oktober 
2018 

prireditev G. Vatovec 

1.-5. Mladi in starejsi smo skupaj Oktober - 
november 
2018 

ustvarjalne deiavnice aktiv PB 

6.-9. Dan reformacije 31.10. 
2018 

razstava V. Radkovic, D. Umer 

7.-9. Izmenjava z OS Dante Alighieri nov. 2018 svecani sprejem T. Grbas 
1.- 9. Dan slovenske hrane 16.11. 

2018 
tradicionalni slovenski 
zajtrk  

V. Zubin 

6.-9. Dan Rudolfa Maistra 23.11. 
2018 

razstava V. Radkovic 

1.-9. Dan sole 27.11. 
2018 

spominska slovesnost Karmen Munda in Anja 
Devetak 

1.-9. Prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

december prireditev Natasa Vodopivec v 
sodelovanju z razredniki 
od 1. do 9. r. 

1.-9. Decembrski sejem december prodaja izdelkov Aktiv PB 
1.-9. Kulturni praznik 8. 2.2019 prireditev 7. 2. 2019 Balaibc, T. Ceh, Klarisa 

Hrvatin T„ M. Lipovec, D. 
Protner 

6.-9. Dan materinscine 21.2.2019 prispevki, razstava ucitelji SLJ 
1.-9. Svetovni dan voda 22.3.2019 dejavnosti pri pouku 
6.-9. Mednarodni dan knjig za otroke 2. 4.2019 starejsi berejo mlajsim vsi ucitelji na RS, aktiv SL) 
1.-9. Svetovni dan zdravja 7. 4.2019 dejavnosti za 

ozavescanje o zdravju 
V. Zubin 

3.-4. Revija pevskih zborov april 2019 pevska revija T. Ceh 
1.-9. Svetovni dan cebel 20.5.2019 razstava V. Zubin 
6.-9. Svetovni dan knjige 23.4.2019 dejavnosti branja aktiv SL) 
1.-5. Obisk medgeneracijskega centra Izola Marec - 

april 2019 
obisk, nastop Aktiv PB 

1.-9. Ex tempore 05 v Izoli maj 2019 slikanje v Izoli K. Hrvatin Tomazic 
aodoci 1 Dan odprtih vrat maj 2019 obisk sole, deiavnice uciteljice 1. razreda 

1.-6. Zakljucna glasbena prireditev za starse junij 2019 prireditev T. Erceg, T. Ceh 
1.-9. Podelitev bralne znacke junij 2019 prireditev Aktiv SLJ, pomocnica 

ravnateljice  
1.-9. Zakljucna prireditev ob Dnevu 

drzavnosti 
junij 2019 prireditev A. Devetak v sodelovanju z 

razrednicarkami od 1. do 
9. razreda 

9. r. Valeta 13.6.2019 prireditev Niki Antolovic S., 
razredniki in sorazredniki 

Pri nacrtovanju in izvajanju dejavnosti zagotovimo varnostne pogoje. 
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7. KOLEDAR TEKMOVANJIZ ZNANJA 

TEKMOVANJE RAZRED DATUM VOD]A NA SOLI 

Cici Vesela sola 1.-4. april 2018 T. Poles 
Tekmovanje v znanju 
slovenscine za Cankarjevo 
priznanje 

1.-3. april 2018 B. Krkoc Umer 

Tekmovanje v znanju 
slovenscine za Cankarjevo 
priznanje  

4„ 5. 11.12.2018 B. Ursic 

Tekmovanje v znanju 
slovenscine za Cankarjevo 
priznanje  

6., 7. 11.12.2018 A. Balazic 

Tekmovanje v znanju 
slovenscine za Cankarjevo 
priznanje 

8., 9. solsko: 11.12.2018 
regijsko.: 23.1.2019 
drzavno: 9.3.2019 

D. Protner 

Tekmovanje v znanju 
italijanscine  

9. fcbruar 2018 T C.rhas 

Mednarodni matematicni 
Kenguru  

1.-5. marec 2018 M. Segec 

Mednarodni matematicni 
Kenguru   

6.-9. solsko: marec 2019 
drzavno: april 2019 

V. Lenarcic 

Tekmovanje v znanju logike 3.-5. September 2018 S. Zidaric 
Tekmovanje v znanju logike 6.-9. solsko: September 2018 

drzavno: oktober 2018 
N. Slavec 

Tekmovanje v znanju 
anglescine 

8., solsko: 15.10.2018 
regijsko: .oktober 2018 
drzavno:19.11.2018 

V. Stampar 

Tekmovanje v znanju 
anglescine 

solsko: 14.11.2018 
regijsko: 17.1.2019 
drzavno: 20.3.2019 

S. Lovric 

Tekmovanje v znanju 
geografije 

6.-9. solsko: 15.1.2019 
regijsko.6.3.2019 
drzavno:12.3.2019 

D. Umer 

Tekmovanje v znanju 
zgodovine 

8., 9. solsko: 4.12.2018 
regijsko.5.2.2019 
drzavno: 16.3.2019 

V. Radkovic 

Kresnicka 6.-7. 6.2.2019 T. Lipicar, O. Baric 
Tekmovanje v znanju kemije 
za Preglovo priznanje 

8.-9. 21.januar 2019 T. Lipicar, 0 .Baric 

Tekmovanje v znanju 
biologije za Proteusovo 
priznanje 

8.-9. 17.10.2018 T. Lipicar, F. Sakelsak 

Tekmovanje v znanju flzike za 
Stefanovo priznanje 

8„ 9. februar 2019 G. Lab 

Tekmovanje za Zlato 
kuhalnico 

6.-8. maj 2018 K. Rozac Jerman 
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8. KOLEDAR SPORTNIH TEKMOVANJ 

TEKMOVANJE OBCINSKO PODROCNO DRZAVNO 
polfinale 

DRZAVNO 
finale 

VODJANA SOLI 

kros oktober . Zadnik 
nogomet st. decki november ]anuar februar april J. Zadnik 
nogomet ml. decki april 

)unl) 
]. Zadnik 

rokomet st. decki, deklice november januar februar april N. Antolovic G. Vatovec 
rokomet ml. decki deklice marec juni) N. Antolovic, G. Vatovec 
odbojka st. decki, dekleta december januar april mai ]. Zadnik 
namizni tenis november februar april april ]. Zadnik 
sportna gimnastika marec marec G. Vatovec, N. [ozicic 
atletika ma] lunll aktiv SPO 
veslanje N. Antolovic 
gimnastika - akrobatika november december G. Vatovec, N. Jozicic 
gimnastika-prozna 
ponjava  

februar marec G. Vatovec, N. Jozicic 

kosarka november december januar N. Antolovic 

Obcinska tekmovanja 
Udelezili se bomo vseh razpisanih tekmovanj. 

Podrocna tekmovanja 
Udelezili se bomo vseh tekmovanj, na katera se bomo uvrstili. 

Cetrtfinale, polfinale, finale 
Udelezili se bomo tistih tekmovanj, na katera se bomo uvrstili. 

V letosnjem solskem letu bi se prijavili za izpeljavo polfinalnega tekmovanja v skokih iz male prozne 
ponjave, ki bo ob koncu februarja ali marca 2019. Nosilca bosta Greta VATOVEC in Niki ANTOLOVIC 
SEYFERT. 

9. LIKOVNA TEKMOVANJA 

Ustvarjanje je zelo pomembno za otroka, zato spodbujamo ucence, da spoznavajo aktiven nacin 
zivljenja, eksperimentirajo z razlicnimi likovnimi tehnikami in podrocji, da na ta nacin izkoristijo svoje 
potenciale in ustvarjalnost. Nasa sola sodeluje na razlicnih likovnih natecajih in slikarskih ex temporah 
pod mentorstvom profesorice likovne umetnosti Klarise HRVATIN TOMAZIC. 

Udelezili se bomo likovnih natecajev, ki bodo razpisana za solsko leto 2018/2019. 
Udelezili se bomo likovnih ex temper, na katera bomo povabljeni. 



V aktivnosti NPZ smoTkljuceni vse solskrleto. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za w 
6. in 9. razreda, razen za tiste, ki se v Sloveniji §olajo prvo lel|). 

XI. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA - NPZ 

Ob koncu drugega triletja poteka pisno preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi iz slovenscine, 
matematike in anglescine. Rezultati so tudi povratna informacija o dosezenem znanju za licence, 
starse in ucitelje, vendar ne bodo vplivali na solski uspeh. 

V 9.r. se standarde znanja ucencev preverja iz slovenscine, matematike in tretjega predmeta, ki ga 
doloci minister 1. 9. 2018. 

NPZ poteka le v pisni obliki. Ucenci poleg spriceval dobijo pisna obvestila o dosezkih NPZ-ja. 

Koledar NPZ-ja v sol. 1. 2018/2019   
4. 5.2018 SLOVENSCINA 

7. 5.2018 MATEMATIKA 

9.5.2018 ANGLESCINA 6. R. 
FIZIKA 9. R. 

0 organizaciji in poteku Nacionalnega preverjanja znanja bodo starsi obvesceni na roditeljskih 
sestankih, podatki bodo tudi na spletni strani sole. Za dodatne informacije se bodo lahko posvetovali s 
solsko svetovalno sluzbo ali vodstvom sole. Ucitelji bodo o aktivnostih NPZ-ja seznanjeni na uciteljski 
konferenci. 

Izvedbeni nacrt za izvedbo NPZ-ja na soli bo v skladu z zakonodajo izdelan v mesecu marcu 2019. Po 
izvedenem preverjanju in znanih rezultatih bo izdelana analiza dosezkov s predlogi za izboljsanje 
rezultatov in dokument Celostne analize NPZ-ja. 

Vodja organizacije Nacionalnega preverjanja znanja na soli je pedagoginja Lencka PRELOVSEK. 
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XII. PREDMETNI IN POPRAVNIIZPITI 

DATUMI POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV 
razred 1. rok 2. rok 

9. 17.6. 2019-1.7.2019 19.8. 2019-30.8.2019 

1.-8. 26. 6.2019-9. 7.2019 19. 8. 2019-30. 8.2019 

Pred popravnimi izpiti v juniju organiziramo dopolnilni poukin pripravimo razpored izpitov. 

Vse aktivnosti za pripravo izpitov na soli vodi pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC. 
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XIII. PROGRAM SPREMLJANJA POUKA 

HOSPiTACIJE 

Medsebojne hospitacije 

Se naprej bomo spodbujali medsebojne hospitacije. Te so namenjene dvigu kvalitete ucenja in 

poucevanja. Temeljijo na prenosu izkusenj ter spodbujanju medsebojnega sodelovanja s poudarkom 

na izvajanju formativnega spremljanja ucencevega napredka. Po dogovoru se bosta medsebojnim 

hospitacijam pndruzili ravnateljica in/ali pomofinici. 

Hospitacije ravnateljice 

Ravnateljica Irena SIVKA HORVAT bo opravila hospitacije pri posameznih uciteljih v oddelkih in pri 

individualnem in skupinskem delu. Hospitacije bodo pretezno napovedane, lahko tudi nenapovedane. 

Pred hospitacijami bodo izdelani kriteriji opazovanja, ki bodo predstavljeni posameznim uciteljem na 

skupnem sestanku. Opazovali bomo elemente formativnega spremljanja. 

Posebno skrb bo ravnateljica namenila uciteljem zacetnikom z namenom podpore pri strokovnem 

delu. 

Po presoji se bo ravnateljica vkljucila tudi v skupino pri izvajanju NPZ-ja z namenom spremljanja 

izvajanja. 

Po opravljenem spremljanju pouka bo izveden letni razgovor, namenjen evalvaciji hospitacije in 

nacrtovanju izboljsav na ravni posameznega ucitelja, oddelka in sole kot celote. 

Redni letni razebvori bodo izvedeni z vsemi delavci, tudi s tistimi, pri katerih ne bodo izvedene 
Vr A. (P* 

hospitacije. Izvedeni bodo tudi z delavci iz upravno - tehnicnega podrocja. 



XIV. IZOBRAZEVANJE NADARJENIH UCENCEV 

Zakon o osnovni soli v 11. clenu obvezuje solo, da nadarjenim ucencem posebej prilagodi metode in 
oblike dela ter jim omogociti vkljucitev v dodatni pouk in druge oblike individualnega in skupinskega 
dela. Pri delu in odkrivanju nadarjenih otrok bomo sodelovali vsi pedagoski delavci. 

Operativni nacrt za delo z nadarjenimi ucenci: 
• odkrivanje nadarjenih ucencev - evidentiranje in identifikacija ter delo, 
• seznanitev uciteljskega zbora z operativnim nacrtom, 
• informiranje starsev o konceptu in evidentiranju, pridobitev soglasja, 
• izpolnjevanje ocenjevalne lestvice in vrednotenje, 
• testiranje, 
• priprava individualiziranih programov za nadarjene licence, 
• pridobitev mnenja ucenca in starsev k IP-jem ter pridobitev soglasja starsev, 
• potrditev IP-ja, 
• izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja IP-ja, 
• analiza uresnicevanja ciljev IP-ja, 
• priprava in ponudba programov sole za vse triade, 
• analiza izvajanja programov, 
• evalvacija izvajanja koncepta, 
• nacrtovanje novih ter dopolnitev starih programov. 

Dejavnosti pri pouku in drugje: 
• individualizacija in notranja diferenciacija, 
• fleksibilna diferenciacija, 
• izbirni predmeti, 
• heterogene ucne skupine, 
• dodatni pouk, 
• dnevi dejavnosti, 
• sola v naravi, 
• interesne dejavnosti, 
• tekmovanja, 
• projektne in raziskovalne naloge, 
• ustvarjalne delavnice, 
• raziskovalni tabori. 



Obogatitveni program dela z nadarjenimi ucenci 
Poleg nastetih dejavnosti pri pouku in izven pouka bomo nadarjenim ucencem v solskem letu 
2018/2019 ponudili se naslednji obogatitveni program: 

• delavnice za razvijanje ustvarjalnosti na osnovi gestalt pristopa, 
• noc knjige v 1. triadi, 
• gledalisko dejavnost, 
• program za osebnostni in snrialni razvoj za 5, in po identifikaciji se za 4. razred na umetniskem, 

naravoslovnem in matematicno - logicnem podrocju, ki se bo odvijal v obliki interesnih 
dejavnosti, 

• na naravoslovnem podrocju bodo nadarjeni ucenci lahko sodelovali pri razlicnih raziskovalnih 
nalogah in projektih, ki jib bodo Indlvldualno izbiali, 

• v solski knjiznici se bodo lahko v dogovoru s knjiznicarko navajali na ucinkovito delo z 
razlicnimi viri 

• mlajsi ucenci bodo imeli glede na svoje individualne zelje moznost sodelovanja pri izbirnih 
predmetih. 

Dejavnosti za nadarjene bodo organizirane tudi v okviru pouka. 

Poleg nastetega bomo upostevali tudi zelje in predloge ucencev, ki jib bodo imeli moznost izraziti v 
razgovoru z razrednikom in na jesenskem srecanju nadarjenih ucencev. 

Vsebino obogatitvenega programa dela z nadarjenimi ucenci bo v tern letu vodil in koordiniral tim 
strokovnih delavcev v sestavi: Natasa VODOPIVEC, Mateja TOMAZIC, Patrizia GALBIATI POHAJAC, 
Klarisa HRVATIN TOMAZIC, Mojca PRISTOV FINK in pomocnici ravnateljice Franka SAKELSAK 
in Vanja LUKEZIC. 

Delo z nadarjenimi ucenci bo koordinirala pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC. 
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XV. IZOBRAZEVANJE UCENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI 

Ucenci s posebnimi potrebami imajo odlocbe komisij za usmerjanje, le-te so v slovenskem prostoru v 
porastu. V odlocbah so navedeni primanjkljaji, ovire oz. motnje in prilagoditve, ki jih omogoci sola za 
pomoc tem ucencem. 

Poleg prilagoditev, ki jih nudimo vsem ucencem, ki izkazujejo tezave, tudi ce odlocbe nimajo, imajo 
ucenci s posebnimi potrebami sistematicno konstantno pomoc strokovnjakov za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Nekateri strokovnjaki so zaposleni na soli, nekateri pa prihajajo 
iz specializiranih institucij. Dodatno strokovno pomoc prejemajo ucenci v razponu od 1 do 5 ur 
tedensko, ena od teh ur je namenjena svetovalnim storitvam, ki ne zajema neposrednega dela z ucenci. 
Nekaj ur dodatne strokovne pomoci za posamezne ucence pa v skladu z navedbami odlocb izvajajo tudi 
ucitelji razlicnih profilov. 

Pomoc ucencem po konceptu Ucne tezave v osnovni soli 
Zakonodaja nas zavezuje k doslednemu delu v okviru stalne pomoci za delo z ucenci z ucnimi tezavami, 
ki nimajo odlocb o usmeritvi, vendar izkazujejo tezave pri ucenju. Na nasi soli je petstopenjski model 
pomoci ze vrsto let utecen, le-tega dosledno izpeljujemo. 

Petstopenjska obravnava ucenca obsega: 
1. pomoc ucitelja pri pouku (prilagoditve znotraj pouka), 
2. pomoc solske svetovalne sluzbe (spremljanje, pomoc pri diagnostiki tezav, koordinacija 

nadaljnjih postopkov], 
3. dodatna individualna in skupinska pomoc (delo na podrocjih za premagovanje primanjkljajev), 
4. mnenje in pomoc zunanje strokovne skupine, 
5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomocjo (dodatna strokovna pomoc). 

V kolikor ucenec kljub nudeni pomoci v okviru petstopenjskega modela ni dovolj uspesen, starsem 
predlagamo uvedbo postopka, da bi dobil se dodatno strokovno pomoc. 

Pri dejavnostih s podrocja Koncepta ucne tezave bodo uciteljem svetovale specialne pedagoginje ter 
logopedinja. Delo bo koordinirala solska specialna pedagoginja Andreja BUKOVNIK. 

Delo z ucenci s tezavami v socialnem prilagajanju 
Individualno in skupinsko pomoc za ucence s custvenimi in vedenjskimi motnjami bo izvajala in 
vecinoma koordinirala solska socialna pedagoginja Natasa VODOPIVEC. 

Naloge posameznih izvajalcev dodatne strokovne pomoci so navedene v poglavju st. VII. 
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XVI. PROGRAM DELA S PRISELJENIMI UCENCI 

Na soli imamo 45 ucencev, ki se pri nas solajo prvo ali drugo solsko leto. Gre za posebej ranljivo skupino 
otrok, ki ne pozna nasega jezika in potrebuje posebej prilagojene pristope dela in pomoci. Protokol 
sprejema in dela z ucenci priseljenci je: 

• vpis ucenca (formalni postopki), 
• razgovor s starsi o otrokovem solanju v tujini (starse opozorimo, naj pridejo s prevajalcem], 
• vkljucitev v oddelek, ki ga razrednik na prihod novega sosolca predhodno pripravi, po potrebi 

se v pripravo vkljuci koordinator za delo s priseljenci (POS), 
• vloga na MIZS za dodatne ure ucenja jezikov (slovenscina, italijanscina), 
• organizacija dodatne strokovne pomoci na soli za ucenje slovenscine (POS), 
• nacrtovanje individualnih programov za posamezne licence (ucitelji in multiplikator), 
• upostevanje napredka pri ocenjevanju, skrbno upostevanje nacrtovanih prilagoditev, 
• individualni pristop ucitelja pri delu z ucencem pri pouku, dopolnilnem in dodatnem pouku, 
• organizacija medvrstniske pomoci (ucitelj razrednik, multiplikator), 
• odprte ure dodatne strokovne pomoci za starse, 
• sodelovanje in svetovanje starsem (POS), 
• vkljucitev otrok v podaljsano bivanje (po potrebi), interesne dejavnosti, 
• obelezitev dneva migrantov - 18. december (POS), 
• uvedba listovnika za ucence migrante, 
• spremljanje in evalvacija dela s priseljenimi ucenci (POS), 
• izvedba uvajalnice - strnjena oblika ucenja slovenscine v avgustu, po potrebi pa se med solskim 

letom (POS). 

Cilji: 
• priseljene otroke uspesno vkljuciti v solsko in socialno okolje ter tematsko naravnane oddelcne 

ure med solskim letom, 
• hitreje usvajati slovenscino, 
• otrokom nuditi priloznosti za predstavljanje lastne kulture, 
• seznaniti jih s slovensko kulturno dediscino ter drzavljanskimi simboli, 
• zaznavati, razumevati, sprejemati drugacnost, primerjati kulture, 
• vzgajati strpnost med ucenci, ki izhajajo iz razlicnih kulturnih okolij. 

V individualnem programu so opredeljene prilagoditve pri posredovanju vsebin in ocenjevanju znanja. 
Poudarimo otrokova mocna podrocja. Prvi dve solski leti se lahko prilagodi ocenjevanje in uposteva 
napredek otroka. 

Prvo solsko leto lahko ucenec, priseljen iz tujine, napreduje neocenjen, ce se s predlogom strinja 
uciteljski zbor. Predlog za napredovanje ali ponavljanje priseljenega ucenca vselej temelji na 
strokovnih argumentih, ki so vedno v korist otroku. 

V strokovni skupini za delo z ucenci migranti bodo sodelovale Alenka BALAZIC, Ticijana CEH, Ana 
DOBRINCIC ORBANIC, Valerija STAMPAR, Nina LOKOVSEK, Tamara GRBAS in uciteljica Aleksandra 
SUMANOVA, ki bo vodja tima. 
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V okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja », ki ga sirom Slovenije koordinira in implementira 
strokovna koordinatorica OS Koper, bomo sodelovali kot kontrolna skupina pri evalvaciji predloga 
programa vkljucevanja otrok priseljencev v VIZ zavode v Republiki Sloveniji. Celotna prizadevanja in 
doticni projekt podpira Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, saj j;avno preko omenjenega 
projekta zelijo pristopiti k oblikovanju ustreznejsega modela za uspesne]*§e vkljucevanje otrok iz tujih 
jezikovnih in kulturnih qkolij v slovenski vzgojno izobrazevalni prostor. Dejavnost bo koordinirala 
Nina LOKOVSEK. jT' % ' 

* 
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XVII. RAZSIRJENI PROGRAM 

Razsirjeni program obsega podaljsano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, 
interesne dejavnosti, tecaj plavanja, zivljenje v naravi, solo v naravi in druge oblike dela. 

V okviru razsirjenega programa smo vkljuceni v stevilne projekte. 

1. DRZAVNI PROJEKTI 

EKO sola 
S programom uvajamo nacin zivljenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spostljiv in dejavno 
odgovoren odnos do socloveka, okolja in do vsakega zivega bitja. S takim nacinom dela ohranjamo 
kulturno in nacionalno izrocilo v Sloveniji in oblikujemo spostovanje in ljubezen do narave. Tak nacin 
zivljenja naj bi se prenesel v druzino in sirso okolico. Pri izvajanju programa EKO bo z naso solo 
sodelovala Komunala Izola. Program bo potekal v okviru pouka, oddelcnih ur in drugih dejavnosti na 
soli. 

Potekale bodo naslednje dejavnosti: 
• zmanjsevanje in loceno zbiranje odpadkov, 
• varcevanje z naravnimi viri, 
• zbiralna akcija papirja, tonerjev, kartus, zamaskov, 
• skrb za EKO koticek, 
• izdelovanje EKO voscilnic in ostalih izdelkov, 
• skrb za solsko okolico in solski vrt, 
• Eno Tree Planting, 

Vodji dejavnosti sta Nives SKRBINA in Katja ROZAC JERMAN. 

Zdrava sola 
V solskem letu 2008/2009 smo prejeli certifikat Zdrava sola Instituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije. S tern smo se prikljucili Slovenski mrezi Zdravih sol, ki promovirajo zdravje. 
Z nacrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja bomo vplivali na bolj zdrav zivljenjski 
slog in posledicno na boljse zdravje otrok in kasneje odraslih ljudi. Zavedamo se, da se ucenci v okolju, 
ki skrbi za telesno, dusevno, socialno in okoljsko zdravje, tudi raje ucijo in delajo. Posledice tega 
procesa pa se kazejo tudi v boljsih ucnih in vedenjskih rezultatih. 

Solski tim projekta zdrave sole je pripravil program dela v solskem letu 2018/2019. Znotraj programa 
bodo potekale razlicne aktivnosti v okviru pouka in posebnih vsebin. V solskem letu 2018/19 
obelezujemo 25 let Slovenske mreze zdravih sol in 10 let sodelovanja nase sole. Obletnici bomo 
obelezili z dnevom dejavnosti: DAN ZDRAVJA, ki bo potekal v mesecu septembru. 

V solskem timu sodelujejo Franka SAKELSAK, Orjana BARIC, Katja ROZAC JERMAN, Niki 
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Antolovic SEYFERT, Aleksandra SUMANOVA, Tea LIPICAR, Maja VARGAZON in vodja Veronika 
ZUBIN. Solski tim se sestaja na delovnih timskih sestankih veckrat letno, enkrat v letu se sestane 
razsirjeni tim. 

V okviru programa zdrave sole homo izvedli tudi delavnico Brez izgovora - No exuse: Proiekt 02 

Na pobudo Mladinskega zdruzenja Brez izgovora, ki ima podporo Ministrstva za solstvo in sport, 
Ministrstva za zdravje, Zavoda za solstvo, Instituta za zdravje, Evropske komisije in drugih organizacij, 
bomo v oddelkih 7. razreda izpeljali delavnico oz. Projekt 02, s katerim zelimo ucence ozavestiti o 
posledicah aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih prijemih tobacne industrije. 

Projekt Mladim se dogaia 
Oktobra 2019 bodo na soli izvedene delavnice za ucence 9. razreda, ki bodo organizirane skozi 
vkljucitve v projekt "Mladim se dogaja", ki ga vodi javna agencija Spirit Slovenija. Delavnice bodo 
namenjene spoznavanju podjetnistva na podlagi ustvarjalnosti in inovativnosti. Izvajalci delavnice 
bodo posamezniki iz skupine Univerzitetnega inkubatorja Primorske - Ustvarjalnik. Agencija Spirit 
sodeluje z Javnim skladom za spodbujanje podjetnistva in razvojne projekte Obcine Izola. Na soli bo 
projekt koordinirala Nina LOKOVSEK. 

Evropski jezikovni listovnik 
Jezikovni listovnik je mednarodno primerljivo sredstvo vrednotenja, ki bo kljub podobni temeljni 
strukturi ustrezalo posebnostim posameznih evropskih izobrazevalnih sistemov. Ucenec svoje znanje 
jezika tudi sam opazuje in ocenjuje, zato je bolj motiviran za ucenje. To sredstvo omogoca spremljanje 
procesa, pri katerem sodelujejo tudi ucitelji in starsi. 
Ticijana Ceh bo nadaljevala z izvajanjem jezikovnega listovnika v 2., 3., 4. in 5.r. 

Vsaka vas ima svoj glas 
Gre za projekt, namenjen podruznicnim solam, zato ga bomo izvajali na podruznici. Projekt je 
vseslovenski in spodbuja ohranjanje narecij in podezelske doktrine. 
Na nasi podruznici Korte ga bo vodila Ana DOBRINCIC ORBANIC 

Natecai: Moja domovina 
Moja domovina je literarni, likovni in fotografski natecaj na izbrano temo, ki ga razpisuje druzboslovno- 
naravoslovno drustvo Nasa zemlja, ki je bilo ustanovljeno 6. avgusta 2013. Je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno zdruzenje fizicnih in pravnih oseb, ki delujejo na podrocju vzgoje in izobrazevanja, 
druzboslovnem, naravoslovnem in sportnem podrocju. Osrednji namen in cilj dela drustva zajema 
negovanje, ohranjanje in razvijanje ustvarjalnega odnosa do nasega ozjega in sirsega okolja, do 
maternega jezika v domovini in v zamejstvu ter do pomembnih dogodkov v nasi preteklosti, 
poudarjanje naravnih lepot in bogastva slovenske pokrajine, spostovanje literarne, umetniske in 
etnoloske kulturne dediscine vslovenski preteklosti, ki je omogorila ohranjanje slovenstva in jc tcmclj 
nasega dela in zivljenja v prihodnosti. Natecaj je namenjen ucencem od 1. do 9. razreda vseh osnovnih 
sol v Republiki Sloveniji, sol s slovenskim ucnim jezikom v zamejstvu, dijakom razlicnih srednjih sol v 
Sloveniji ter v zamejstvu. Avtorji prispevkov prejmejo priznanja ter vabilo na javno zakljucno 
prireditev, ki je predvidoma 7. junija, ob dnevu Primoza Trubarja, zacetnika slovenske knjizevnosti. 
Zakljucne prireditve potekajo v razlicnih krajih Slovenije, glede na stevilo udelezenih sol. Vodja 
projekta je Anja DEVETAK. 
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Natecaj: Uresnicuimo. z energiio varcuimo 
SODO distribucijski operater z elektricno energijo, d.o.o. ze 5. leto organizira natecaj Uresnicujmo, z 
energijo varcujmo! Letos bomo v natecaju sodelovali tretjic, obakrat do sedaj smo bili zelo uspesni, saj 
smo bili nagrajeni. 

Cilji projekta so: povecevanje zavedanja o varcni in ucinkoviti rabi elektricne energije, osvescanje o 
prihrankih ob varcni in ucinkoviti rabi elektricne energije ter spoznavanje, kako z varcno uporabo 
energije prispevamo k razbremenitvi okolja. Poudarek je na iskanju nacinov in ukrepov, kako bi lahko 
prispevali k varcevanju z energijo, pri cemer ucenci predstavijo svoja stalisca in svoje ideje glede 
varcne in ucinkovite rabe elektricne energije. 
Letosnja naloga je izdelati videospot s sloganom : Izklopi dolgcas - vklopi svoj vir energije! , kjer naj 
ucenci predstavijo svoj, drugacen, na novo ustvarjen vir energije. Dejavnost bo vodila Orjana BARIC. 

Popestrimo solo 2016-2021 
Nasa sola se je v zacetku solskega leta 2016/2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za izobrazevanje, 
znanost in sport za izbor operacij "Popestrimo solo 2016-2021 - Izobrazevanje strokovnih delavcev za 
krepitev kompetenc solajocih”. 
Na razpisu smo bili izbrani, kar pomeni, da smo za obdobje petih let zaposlili strokovno delavko za 
izvajanje in koordiniranje vsebin projekta. Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada. 
Predmet javnega razpisa je bil dodelitev sredstev za izvajanje neposrednih vzgojno-izobrazevalnih 
aktivnosti z ucenci ter usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobrazevalnih 
zavodov, s cimer bomo prispevali tudi k visjemu standardu vzgojno-izobrazevalnega dela. 
Prednostna os projekta je razvijanje znanj, spretnosti in vsezivljenjskega ucenja za boljso zaposljivost. 
S projektom spodbujamo prozne oblike ucenja in bogatimo karierno orientacijo. Ob tern izobrazujemo 
strokovne delavce za krepitev kompetenc solajocih se otrok. Ob prijavi na projekt smo dobili tudi 
priporocilo Obcine Izola, ki je v programu prepoznala dodatne moznosti za obogatitev dela na vzgojno- 
izobrazevalnem podrocju v nasi obcini. Naloge projekta ne bodo izvajane le na soli, ampak v 
sodelovanju z ostalimi institucijami v obcini. 
Tedensko sodelujemo z vrtcem Mavrica Izola, kjer izvajamo delavnice za ucenje slovenskega jezika za 
otroke, ki prihajajo iz tujih jezikovnih okolij. Delavnice za ucenje jezika bomo ponudili tudi njihovim, 
starsem. Sodelovali bomo tudi s klubi in z vladnimi ter nevladnimi organizacijami. 
V ta namen smo pripravili sirok izbor aktivnosti, katerih se ucenci lahko udelezijo prostovoljno in 
brezplacno. Urnik in aktivnosti so objavljeni sproti. Aktivnosti se izvajajo pred in po pouku, po potrebi 
tudi med poukom, med pocitnicami ter ob koncih tedna. Sprotni opisi izvedenih aktivnosti v okviru 
projekta so na voljo na spletni strani sole. 
Multiplikatorka projekta je Aleksandra SUMANOVA. 

V sklopu projekta POS bomo v solskem letu 2018/19 izvajali naslednje dejavnosti: 
- SLOVENSKIJEZIK SKOZIIGRO (vrtec, 1. do 3. razred, 4. in 5. razred, 6. do 9. razred), 

UCENJE UCENJA [individualno, skupinsko), 
- SPOZNAJMO ZALEDJE SLOVENSKE ISTRE (delo z nadarjenimi ucenci) 
- TRZNICA POKLICEV (karierna orientacija), 
- POCITNISKE DELAVNICE (ustvarjalno in aktivno prezivljanje prostega casa). 

Predvideni kazalniki: 
• stevilo strokovnih delavcev, ki so vkljuceni v usposabljanja -180; 
• stevilo vkljucenih ucencev oz. dijakov - 550; 
• stevilo sodelujocih organizacij -11; 
• predstavitev projekta na spletni strani - da; 
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• porocilo o rezultatih in evalvaciji projekta - da; 
• aktivnejse sodelovanje starsev migrantov s solo, zlasti mater - za 30%; 
• visji ucni dosezki vkljucenih ucencev - da; 
• izboljsana delovna klima na soli - anketa - da; 
• predstavitev projekta v aktivu ravnateljev - da. 

2.SOLSKI PROJEKTI 

Solski EKO vrt 
Poudarek dela bo na urejanju vrta na bioloski nacin z usmerjenostjo v nabavo dodatnega orodja in 

opreme. Vkljucili naj bi se tudi ucenci in ucitelji predmetne stopnje predvsem v fizicno tezavnejse delo, 
ki ga ucenci razredne stopnje ne zmorejo. Osnovno zasnovo urejanja gredic in postavitev zelene straze 

bomo obdrzali tudi v letu 2018/2019. Nas cilj je pridelke uporabiti v kulinaricnih delavnicah in pri 

pouku (sveze ali toplotno obdelane), pridobiti semena iz zasajenih rastlin, vkljuciti cim vec ucencev in 

uciteljev ter zasaditi gredice s trajnicami (disavnice, zacimbe, cvetje, jagodicevje). 

V solskem timu sodelujejo Patrizia GALBIATI POHAJAC, Veronika ZUBIN, Tea L1P1CAR, Katica Rozac 

JERMAN, Aleksandra SUMANOVA, hisnika in drugi ucitelji prostovoljci ter vodja David GOBBO. 

Solska mediacija - nova kultura odnosov 

V sol. 1. 2018/2019 bomo ponovno vzpostavili delovanje vseh solskih mediatorjev in stremeli k temu, 

da izobrazimo novo generacijo vrstniskih mediatorjev. 

Vodja mediacije na razredni stopnji je Lencka PRELOVSEK, na predmetni stopnji pa posamezni ucitelji 

izvajajo mediacijo po potrebi. 

Dvig samopodobe ucencev 
Na soli ze vrsto let izvajamo program Dviga samopodobe ucencev, saj ima vecina strokovnih delavcev 

opravljeno izobrazevanje na to temo. Pri koordinaciji dela na tern podrocju bo uciteljicam na razredni 

stopnji svetovala pedagoginja Lencka PRELOVSEK, na predmetni pa socialna pedagoginja Natasa 

VODOPIVEC ter psihologinja Nina LOKOVSEK. 

Sola osebnosti 

Sola osebnosti dr. Vilijema Scuke v solskem letu 2018/19 trinajsto leto izvaja program osebnostnega 

razvoja otrok in mladostnikov po gestalt pristopu. Prednostno je namenjen posebnim nadarjenim otr 

okom, ki se preko celostnega pristopa soocajo s svojimi posebnimi potrebami. 

Pri otrocih in mladostnikih socasno spodbujamo gibalne spretnosti, cutne zaznave, custveno odzivno 

st, miselno spretnost, duhovno naravnanost in ustvarjalnost. S pomocjo urjenja ozaveScenosti ucenec 

lazje in hitreje prepoznava bistvo in je za delo bolj motiviran. Z vzpostavljanjem stika s seboj miselno 

predeluje lastne custvene odzive, z ustvarjalnim misljenjem in delovanjem lazje obvladuje stresne sit 

uacije, izboljsa samospostovanje in osmislja svoje zivljenje. 

Skupina se bo srecevala tedensko in po presoji strnjeno v popoldanskih delavnicah. 

Vodja projekta je socialna pedagoginja Natasa VODOPIVEC. 
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Sodelovanje z OS Dante Alighieri Izola 

V prihodnjem solskem letu bomo ponovno izpeljali izmenjavo med ucenci nase sole in vrstniki iz OS 

Dante Alighieri iz Izole v obliki gostovanja in vkljucevanja v pouk ter drugih dejavnosti na soli. 

Dejavnosti bo usklajevala Tamara GRBAS. 

Element! Montessori pedagogike 
Projekt Elementi Montessori pedagogike poteka na nasi soli ze deveto leto. V projekt bodo letos 

vkljuceni oddelki prvega razreda ter oddelek 2. a na maticni soli in 1. razred Podruznicne sole Korte 

Oddelki prvega razreda so opremljeni z Montessori ucili, s katerimi bodo ucenci urili spretnosti in 

utrjevali znanje z vseh predmetnih podrocij: matematike, jezika, spoznavanja okolja, likovne 

umetnosti. Poudarek bo na skrbi zase in za svoje okolje, na voljo bo veliko »delavnic vsakdanjega 

zivljcnja«. Del casa pri pouku in v pudaljsanem bivanju bo namenjen samostojnemu delu s predhodno 

predstavljenimi razvojnimi sredstvi. Ucenci se bodo navajali na red, na pozornost do stvari v okolju in 

na urejenost delovnega prostora. Samostojno delo nudi ucencem izbiro glede tezavnosti, ucijo se v 

svojem lastnem tempu in izvedejo toliko ponovitev, kolikor jib potrebujejo za utrditev posamezne 

vescine oz. znanja. V tem casu bodo ucitelji pristopali k ucencem individualno, usmerjali jib bodo na 

podrocjih, kjer bodo potrebovali pomoc in spodbujali pri nadgradnji ucne snovi. Poleg samostojnega 

dela z razvojnimi materiali povzemajo po Montessori pedagogiki tudi skupinske vaje za usvajanje 

socialnih vescin. 

Vodja projekta je Barbara KRKOC UMER, clan! skupine so: Kristina CENC1C, Ingrid HROVATIN, 

Karmen MUNDA, Zrinka RIBIC.Tatjana ERCEG, Patrizia GALBIATI POHAJAC in uciteljice podaljsanega 

bivanja v 1. razredu. 

Omeievanje nasilja na soli 
Dejavnosti potekajo prek sprotnega resevanja konfliktov med ucenci, razvijanja socialnih vescin pri 

oddelcnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in 

drugih dejavnosti. 

CAP - program za preventivo zlorabe 
Program predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke ima tudi 

delavnico za solsko osebje in starse. V sol. letu 2018/2019 bomo program razsirili z delavnicami "Brez 

nasilja nad vrstniki". Program bomo izpeljali za ucence in starse 2., 3., 5. in 8. razreda. Z izvajanjem 

delavnic bomo starse seznanili na prvem roditeljskem sestanku. 

Delavnice izvajajo Vanja LUKEZIC, Barbara MAKUC, Alenka BALAZIC, Karmen MUNDA, Veronika 
ZUBIN, Nina SOR1C in Nina LOKOVSEK. 

Izkustvene delavnice: Bodi previden 

Organizirali jih bomo v sodelovanju s policisti z namenom seznanjati in osvescati otroke z razlicnimi 

pojavnimi oblikami nevarnosti. Preventivni program v obliki izkustvenih delavnic izvajajo razlicne 

institucije oz. strokovnjaki. Program »Bodi previden« je namenjen ucencem 4. in 5. razreda. Izvajamo 

ga vsako drugo solsko leto. 
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Zberi pogum in povej. Varni pred internetom 
Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite 
To je program preventivnih aktivnosti na podrocju nasilja v soli, ki ga izvaja Uprava kriminalisticne 
policije. V gradivu, ki obsega izobrazevalni film, dodatno besedilo, reklamne razglednice in koledarje s 
sloganom Zberi pogum in povej, so prikazane najbolj pogoste oblike nasilja med otroki; namen je 
prepoznati oblike nasilja in ustrezno ukrepati. Akcija je namenjena sestosolcem in sedmosolcem. 
Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite - delavnica s tern naslovom je predvidena za ucence osmega 
in devetega razreda. Vsebina obravnava razlicne zlorabe, ki jib lahko dozivijo mladostniki, in 
osvescanje o tem, kako ravnati v takih primerih. 
Dejavnosti za omejevanje nasilja na soli bo koordinirala pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC. 

Spodbujanje bralne pismenosti ' , 
Uradni projekt bralne pismenosti je uradno zakljucen, vendar bomo se naprej stremeli k cilju, da bi 
ucence vzgojili v brake za vse zivljenje. V solskem letu 2018/2019 bomo nadaljwali z iskanjem 
moznosti za spodbujanje branja. 

Dejavnosti prve triade: 
• vodenje bralnega dnevnika, 
• spontano branje napisov v vzpodbudnem opismenjevalnem okolju, ■« 
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didakticne igre, delavnice s podrocja opismenjevanja, 
listi za belezenje dnevnega branja slikopisov, 
domace branje v 2. in 3. razredu, 
branje v podaljsanem bivanju, 
redna tedenska izposoja knjig v knjiznici, 
knjizne uganke, 
slovenska bralna znacka, 
v tekmovanje za najboljsi oddelek bo vkljucena tudi bralna znacka, 
bralni koticki s knjigami, ki jib prinesejo ucenci od doma, 
izdelava knjig, pisanje zgodb, 
Cankarjevo tekmovanje, * ^ 'u - 
branje v nadaljevanjih, 
noc knjige. 

•* ‘. - 
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o 

Jir 
Dejavnosti druge in tretje triade: 

pogovori o prebrani knjigi, ustrezen izbor literature, 
predstavitve in priporocanje najbolj branih knjig, 
slovenska bralna znacka, angleska bralna znacka, italijanska bralna znacka, 
redni obiski knjiznice, 
ure knjiznicno-informacijskih znanj za vse oddelke, 
knjizne uganke, 
tedenska vodena izposoja knjig v knjiznici za ucence 4. razreda, 
sodelovanje ucencev pri knjiSnih kvizih, 
branje knjig po lastnem izboru in po izboru ucitelja iz razlicnih vrst literature ter 
o prebranem v okviru razlicnih predmetov, 
branje v nadaljevanjih, 

ij 
razgovori 

koticek s knjigami: vzemi, preberi, vrni, 
pocitnisko branje - izbor naj knjig, 
moznost opravljanja bralne znacke za minulo solsko leto, 
branje pri oddelcnih urah, 
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• sodelovanje s knjiznicarko pri iskanju podatkov v knjigah, 
• kviz med oddelki o prebrani knjigi pri domacem branju. 

Izvedba 
• Ucitelji bodo povezali cilje iz ucnih nacrtov in dejavnosti vkljucili v pouk. 

Vkljucevanje starsev v spodbujanje branja 
S starsi prve triade nadaljujemo intenzivno in kontinuirano delo na podrocju bralne pismenosti: 

• otroci bodo nosili knjige domov znotraj razredne izposoje, 
• starsi bodo sodelovali pri izpolnjevanju bralnih listov, 
• starsi bodo brali otrokom, 
• otroci bodo predstavili knjige z domace knjizne police, 
• starsi bodo motivirali ntroke pri bralni znacki in obveznem domacem branju. 

Bralna znacka 
Tekmovanje za bralno znacko bo potekalo pri slovenscini od 1. do 9. razreda, pri italijanscini od 4. 
do 9. r. in pri anglescini od 3. do 9.razreda. 

Svecana podelitev bralne znacke od 1. do 5. razreda bo potekala v okviru mednarodnega dneva 
knjige za otroke. Od 6. do 8. razreda se priznanja podelijo ob podelitvi spriceval ob zakljucku solskega 
leta. Devetosolce bomo za devet let branja pri slovenscini se posebej nagradili na zakljucni svecani 
proslavi. 

Vodja za bralno znacko od 1. do 3. r. je Barbara KRKOC UMER, za 4. in 5. r. Blanka URSIC, od 6. 
do 9. r. pa Deana PROTNER. 

Plavalni tecaj za ucence 2. razreda 
Ucenci 2. razreda se bodo v juniju udelezili petdnevnega plavalnega tecaja na Bernardino. Ucence bodo 
spremljale razrednicarke in ucitelji spremljevalci. Izvedba plavalnega tecaja bo v okviru zunanjega 
sodelavca. 

Zivljenie v naravi in tabori 
Ucenci 3. razreda se bodo aprila 2019 udelezili tridnevnega bivanja v Domu CSOD Kocevje. 
Obravnavane bodo sportne vsebine in vsebine iz naravoslovja in druzboslovja. Ucence spremljajo 
razrednicarke in ucitelji spremljevalci. Vodja je Darija ARGENTI. 
Z ucenci 4. razreda se bomo udelezili tridnevnega Zivljenja v naravi na Kozjaku, v tednu od 8. 10. do 
12.10. 2018. Vodja je Melita JELIC. 

Za nadarjene ucence bo organiziran tabor oktobra 2018, in sicer vTarzu v Italiji. Pri pripravi in izvedbi 
sodelujejo Franka SAKELSAK, Mateja TOMAZIC, Mojca PRISTOV FINK, Klarisa HRVATIN 
TOMAZIC in Patrizia GALBIATI POHAJAC. 

Starsi ucencev vseh taborov krijejo stroske za spremljevalce, prevoz, bivanje in oglede. 

Zimska sola v naravi 
Za ucence 5. razreda bo sola v naravi na Pohorju. Ucenci bodo bivali v hotelu Zarja. Ucenci med 
petdnevnim bivanjem na snegu spoznajo sportne in naravoslovne dejavnosti: smucanje, orientacijo v 
naravi, opazovanje in raziskovanje narave pozimi, druzabne igre na snegu in v domu. Zacetni in 
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nadaljevalni tecaj smucanja izvajajo sportni pedagogi sole in zunanji sodelavci. licence spremljajo 
razrednicarke. ZSN bo od 11.3. do 15.3.2019. 
Vodja zimske sole v naravi je Marusa SEGEC v sodelovanju z razredniki 5. razreda in s sportnimi 
pedagogi ter Vanjo Lukezic, pomocnico ravnateljice. 

Testiranje za sportno vzgojni karton 
V skladu s 95. clenom Zakona o osnovni soli, bomo vzacetku aprila med poukom sportne vzgoje izvedli 
testiranje vseh ucencev iz treh antropometrijskih in osmih motoricnih testov. Obdelani podatki 
ucencev sluzijo za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja ucencev, za nacrtovanje sportno- 
vzgojnega procesa, individualizacijo pri rednem pouku sportne vzgoje in za svetovanje pri vkljucevanju 
v razlicne sportne dejavnosti. Za testiranje je predhodno potrebno soglasje starsev. Vrednotenje 
dosezkov vsakega ucenca posebej lahko opravi le sportni pedagog in jib predstavi ucencem. Starsem 
so podatki o njihovih otrocih na voljo med govorilnimi urami. Testiranje bodo izpeljali sportni 
pedagogi, vodja je Greta VATOVEC. 

Kolesarskitecaj 
Usposabljanje za voznjo kolesa izvajamo v petem razredu. licence najprej seznanimo s teoreticnim 
delom v okviru pouka (5 oddelcnih ur, 5 ur naravoslovja in tehnike, 5 ur druzbe). Sledi prakticni del 
spretnostne voznje po poligonu. V kolikor ucenci zadostijo kriterijem, dobijo kolesarsko izkaznico. 
Vodja kolesarskega tecaja je Joze ZADNIK v sodelovanju z razrednicarkami 5. razreda. 

ladralni teden 
V sodelovanju s CKSP Izola ter z jadralnim klubom Burja bomo v mesecu septembru izvedli jadralni 
tecaj za ucence 4. razreda. Vodja dejavnosti je Blanka URSIC. 

Veslaski teden 
V sodelovanju s CKSP Izola ter z veslaskim klubom Izola in VK Argo bomo v mesecu septembru izvedli 
veslaski tecaj za ucence 5. razreda. Dejavnost bo vodila Marusa SEGEC. 

Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu 
V okviru projekta "Odpravljanje plavalne nepismenosti ucencev v visjih razredih osnovnih sol v 
Sloveniji” bomo v solskem letu 2018/2019 preverjali znanje plavanja sestosolcev. Ministrstvo za 
solstvo in sport delno krije stroske preverjanja znanja plavanja. Preglednice s seznamom ucencev in z 
njihovimi ocenami znanja plavanja bodo poslane na Agencijo za sport, ki poskrbi za nadaljnjo 
racunalnisko obdelavo, kar pripomore k natancnejsi analizi ucinkov sistema ucenja plavanja. Tudi v 5. 
razredu se predlaga istocasna izvedba plavalnega tecaja, ker je veliko neplavalcev. Testiranje bomo 
izpeljali v zacetku septembra 2018. Vodja je Niki ANTOLOVIC SEYFERT. 

Kolonija 
Glede na zelje starSev bomo organizirali 7- dnevno kolonijo v juliju 2019. Program dejavnosti bo 
zajemal razlicne aktivnosti: pohode in oglede kulturnih in naravnih znamenitosti, razlicne delavnice, 
zabavno poucne vecere idr. Starsi krijejo stroske spremljevalcev, prevoza, bivanja, ogledov. Vodja 
kolonije je Ingrid HROVATIN v sodelovanju z medicinsko sestro in uciteljico Nives SKRBINA, ki se 
bosta udelezili kolonije. 
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Zivljenje v naravi, kolonije in tabore koordinira pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC. 

3. MEDNARODNO SODELOVANJE 

MEPI- Mednarodno priznanie za mlade 
Projektsmo zaceli izvajati z namenom razvijanja odgovornosti, pripadnosti ter dviga otrokove 
samopodobe. Delujemo na razlicnih ravneh, ker je odvisno od vsakega posameznika, zajema Iri 
podrocja: prostovoljstvo, vescine, rekreativni sport in odprave. Vsa podrocja so oblikovane na treh 
stopnjah, ki so odvisne od starosti ucencev. Za osnovne sole pride v postev prva stopnja (od 14,5 do 
16-tega leta starosti). Ucenci, ki dosezejo zastavljene cilje, pridobijo bronasto MEPI priznanje. Tudi v 
letosnjem solskem letu bosta potekali loceno: 

1. MEPI pripravljalnica za 8. razred 
2. MEPI izziv za licence 9. razreda 

V solskem letu 2018/19 bo v projektu sodeloval tudi David GOBBO. 

Vodji programa sta Franka SAKELSAK in Mateja TOMAZIC. 

EUPEO 
Projekt poteka v okviru programa Erasmus+. Gre za pilotni projekt, katerega osnovni cilj je pripraviti 
sistem opazovanja sportne vzgoje in solskega sporta v Evropi. Projekt bo na soli koordiniral sportni 
pedagog Niki ANTOLOVIC SEYFERT. 

Izmenjava ucencev flzola. Burjassot fSpaniiall 
Skupina osmosolcev bo teden dni oktobra 2018 bivala pri druzinah v mestu Burjassot (Valencia). 
Dejavnost bosta vodili T. Ceh in M. Z. Avsenak, 
Naslednje srecanje v Izoli bo marca ali aprila 2019, takrat bodo sodelovali ucenci, ki v solskem letu 
2018/2019 obiskujejo 7. razred. Dejavnost bosta vodili D. Protner in D. Umer. 

Sodelovanje preko meia 
Ucenci petih razredov bodo tudi letosnje leto gostili vrstnike iz Tarza. Ucence in njihove ucitelje bomo 
sprejeli jeseni in jib popeljali po nasi soli, po Izoli, skupaj si bomo ogledali poseben biotop ob obali. 
Spomladi se bomo mi odpravili na dolgo pot, kjer si bomo ogledali njihovo solo ter arheoloski park 
Livelet, kjer bomo zelo nazorno spoznali nacin zivljenja cloveka v mladi kameni dobi. Dejavnost bo 
usklajevala Marusa SEGEC. 

Strokovna ekskurzija v Rim 
V kolikor bo dovolj prijavljenih ucencev devetosolcev, bo v sol. 1. 2018/2019 ponovno organizirana 
strokovna ekskurzija v Rim, in sicer v mesecu oktobru oz. novembru. Dejavnost bo usklajevala Tamara 
GRBAS. 

ENO Tree Planting 
Tudi letos bomo sodelovali pri tradicionalnem dnevu sajenja drevesa miru, ki bo kot vsako leto 
potekalo 21. septembra. Ta dan so Zdruzeni narodi razglasili za svetovni dan miru. Otrosko sajenje 
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dreves simbolizira mir in kontinuiteto zivljenja. Skupaj z ucenci bomo posadili drevo okolja - okrasno 
drevo. 

4. VSEBINA DRUGIH DEJAVNOSTI 

Interesne deiavnosti 

Krozke organiziramo s kulturnega, z druzboslovnega, naravoslovnega, s sportnega, tehnicnega in z 
drugih podrocij. Tisti, ki jib organiziramo na soli in jib izvajajo nasi ucitelji, so za ucence brezplacni, 
placati je potrebno le material, oglede kulturnih ustanov, izlete ... 

Na soli potekajo tudi dejavnosti, ki jih bodo izvajali klubi in posamezniki - zunanji sodelavci. 0 
programih in ceni storitev se starsi dogovarjajo neposredno z izvajalci, saj jim sola le oddaja prostore 
v najem za izvensolske dejavnosti. 

Predstavitev krozkov in vpis potekata s pomocjo plakatov in obvestil v zacetku septembra. 

Interesne dejavnosti od 1. do 5. razreda 



Interesne dejavnosti od 6.do 9. razreda 
DEjAVNOST RAZRED MENTOR PLAN UR 
Knjiznicarski krozek 6.-9. D. Lapanje 35 
Knjiznicarski krozek 6.-9. A. Devetak 35 
Tekmovanje v znanju logike 6.-9. N. Slavec 15 ur 
MEPI 7.-9. M. Tomazic, F. Sakelsak 75 urx 2 

Priprave na tekmovanje v znanju 
slovenscine za Cankarjevo priznanje 

8., 9. D. Protner 30 

Priprave na tekmovanje v znanju 
slovenscine za Cankarjevo priznanje 

6., 7. A. Balazic 15 

Priprave na tekmovanje v znanju 
anglescine 

M. Zadnik 15 

Priprave na tekmovanje v znanju 
anglescine  

8. S. Lovric 15 

Mladinski pevski zbor 6.-9. T. Ceh 70 
Orffova skupina 6.-9. T. Ceh 30 
Raziskuvalna dejavnost 6.-9. 
Likovna delavnica 6.-9. 

0. Baric 
K. Hrvatin Tomazic 

45 
35 ur 

Zdrava sola 6.-9. V. Zubin 25 ur 
Rdeci kriz 6.-9. D. Gobbo 35 ur 
Gimnastika 6-9. G, Vatovec 35 ur 
Sestavljanje z lego 6.-9. M. Pristov Fink 20 ur 

Ob zakljucku pouka ucenci dobijo Obvestilo o sodelovanju pri interesnih dejavnostih sole. 

Skrb za celostno podobo sole 

Vsak ucitelj skrbi za urejenost svoje ucilnice in prostora pred ucilnico. Skupni prostori so v domeni 
vseh. Za okrasitev vecnamenskega prostora ob raznih priloznostih na razredni stopnji poskrbijo 
uciteljice podaljsanega bivanja, na predmetni pa Klarisa HRVATIN TOMAZIC. 
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XVIII. PROGRAM DELA UPRAVNO-TEHNICNEGA OSEBJA 
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Delavci upravno-tehnicnega podrocja bodo aktivno vkljuceni v zivljenje iti delo sole. V zacetku leta bo 
sklican zbor delavcev za vse delavce sole. Namerijen bo spoznaVanju novlh sodelavcev in razdelitvi 
skupnih nalog. Predstavljeni bodo temeljni skupni dokumenti in pravilniki s poudarkom na 
predstavitvi Eticnega kodeksa ravnanja javnih usluzbencev in stremenja k skupni viziji in ciljem sole. 

Stremeli bomo k spostljivim in korektnim odnosom na soli, predvsem do ucencev, saj smo za to 
odgovorni vsi, ki se z njimi srecujemo. 

Z delavci tajnistva in racunovodstva bomo imeli redne sestanke vsakih 14 dni, sestanke bo vodila vodja 
Veselinka JOVIC LEVACIC, na sestankih bodo prisotne ravnateljica in pomocnici. Ti sestanki bodo 
namenjeni sprotnemu pregledu stanja in nacrtovanju dela. 

S cistilkami, kuharicami in hisniki pa se bomo sestajali enkrat v dveh mesecih. Sprotne dogovore bo z 
njimi izvajala pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC. 
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XIX. PROGRAM DELA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

Sola je dolzna izvajati programe za promocijo zdravja. Tekom solskega leta bomo spodbujali sodelavce 
k zdravemu zivljenju in aktivnemu prezivljanju prostega casa. Organizirana bodo druzabna srecanja, 
ki za delavce sicer niso obvezujoca, se jib pa vecina udelezi. 

Obvezno za ves kolektiv bo v tej smeri organizirano predavanje Tehnike sproscanja in aktivni odmor, 
ki ga bo izvcdla Taja BENCIC RIBARIC iz Zdravsfvenega doma Izola. 
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XX. PROGRAM SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA TER 

DEJAVNOSTI ZA PREHRANO 

Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ. Upostevamo temeljna prehranska 
priporocila za zdravo prehrano otrok skladno z usmeritvami strokovnih institucij, standardov in 
normativov otrok v VIZ. Sestavljamo pestre jedilnike, ki so objavljeni na spletni strani sole. 
Pripravljamo okusne, zdrave obroke in tipicne jedi iz primorskega okolja. Prizadevamo si za cim bolj 
kvalitetna zivila, lokalno pridelana, spodbujamo uzivanje svezega sadja in zelenjave ter pitje zadostnih 
kolicin vode. Poudarjamo pomen zajtrka za odrascajoci organizem. Ucenci, ki ostajajo dlje v soli, imajo 
moznost popoldanske malice. Po dogovoru s starsi, na osnovi zdravniskega potrdila pripravljamo tudi 
dietno hrano. Ucencem ponujamo malo sladkan caj in obcasno 100% sokove. Stalno je ucencem na 
voljo tudi vodni bar z zdravo pitno vodo. 

Ob pricetku solskega leta izvedemo izpiranje internega vodovodnega sistema po navodilih Instituta za 
varovanje zdravja RS. 

Izvajali bomo tudi ukrepe na podrocju zascite pred sirjenjem raznih viroz s poudarkom na umivanju 
rok. Solska kuhinja deluje po nacelih HACCP nacel in nacel dobre higienske prakse. 

Dejavnosti povezane s prehrano bomo izvajali pri pouku, v casu podaljsanega bivanja, na oddelcnih 
urah in drugih organih sole, ob posebnih dnevih, v interesnih dejavnostih, delavnicah in na 
predavanjih. Dejavnosti so prepletene tudi z dejavnostmi Eko sole, Zdrave sole in projekta Solska 
shema. 

Z vzgojno-izobrazevalnim delom zelimo spodbujati zdrav nacin prehranjevanja, kulturo 
prehranjevanja ter privzgojiti primeren odnos do hrane. Zadovoljstvo ucencev in starsev se preverja 
vsaj enkrat letno oz. sproti med solskim letom na razlicne nacine. Organizator solske prehrane 
nacrtuje, organizira in spremlja potek in aktivnosti, povezane s solsko prehrano. Seznanja ucence, 
starse in sodelavce o podrocju prehrane, sodeluje pri pouku ter pri oblikah sodelovanja s starsi. 

Vzgojno-izobrazevalne dejavnosti povezane s prehrano: kultura prehranjevanja v vseh oddelkih, 
posebej v OPB, »malica z uciteljico« organizatorko. prehrane, tematske in oddelcne ure, skrb za 
zmanjsevanje odpadkov in odpada hrane. Dejavnosti: 1. tiada; zdrav zajtrk, sadje in zelenjava, trznica, 
zivim zdravo, peka kruha, 2. triada; zelene delavnice, Zdrav duh v zdravem telesu, tekmovanje Oljka, 
vsebine pouka GOS, 3. triada; vsebine pri urah pouka, tematske ure, dezurstvo in pomoc ucencev v 
jedilnici, priprava jedi, sodelovanje na kuharskih tekmovanjih, raziskovalne in seminarske naloge, 
tabori, urejanje solskega vrta in spoznavanje pridelkov in zivil, sodelovanje v dobrodelnih akcijah. 

Nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Solska shema, kjer s financno pomocjo pri nakupu sadja in 
zelenjave ter mleka in mlecnih izdelkov osvescamo ucence o pomenu uzivanja sadja in zelenjave ter 
lokalnih zivil za zdravje. V ta namen nacrtujemo aktivnosti za promocijo uzivanja lokalno pridelane 
hrane. Dolocena vzorcna skupina ucencev dvakrat letno izpolnjuje namensko anketo, ki nam jo 
posreduje NIJZ. 

Vsako leto izvajamo Tradicionalni slovenski zajtrk in obelezimo Dan slovenske hrane z 
aktivnostmi, ki potekajo teden dni ter pripravimo tradicionalne jedi z lokalnimi sestavinami. 
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Prehrana ucencev 

Na soli nudimo: 
• zajtrk za licence jutranjega varstva, 
• dopoldansko malico in sadje, 
• kosilo, 
• popoldansko malico za licence podaljsanega bivanja in izbirnih predmetov. 

Zelimo, da vsak ucenec dobi v soli vsaj en obrok organizirane solske prehrane dnevno. Ucenci malicajo 
po drugi solski uri. Sadje dobijo po 4. solski uri. Cas kosila je med 12.10 in 14.10. 

Subvencije prehrane ureja Center za socialno delo, ki na osnovi urejene odlocbe o otroskem dodatku 
solo obvesti o subvencijah prijavljenih ucencev. Ucenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak 
dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s solskim koledarjem. 
V primeru bolezni oziroma izrednih okoliscin morajo starsi prehrano pravocasno odjaviti. V kolikor 
prehrana ni pravocasno odjavljena, placajo obroke starsi. 

Z namenom doslednega placevanja solskih obveznosti, je sola izdelala Protokol izterjave placil, ki 
je na spletni strani sole. 

Cena solske prehrane: 
• zajtrk 0,94 € 
• dopoldanska malica 0,80 € 
• kosilo ( od 1. - 5.r) 2,71 € 
• kosilo ( od 6. - 9.r] 2,83 € 
• popoldanska malica 0,87 € 

V zacetku solskega leta 2017/2018 je bila na novo imenovana Komisija za prehrano, ki skrbi za 
kvalitetno prehranjevanje ucencev. Clani so: 

• organizatorka prehrane- Veronika ZUBIN, 
• pomocnica ravnateljice in svetovalna delavka- Vanja LUKEZIC, 
• uciteljica razredne stopnje- Barbara KRKOC UMER, 
• uciteljica predmetne stopnje- Katja ROZAC JERMAN, 
• 2 predstavnika starsev- Doris VEZNAVER, Dragana BASA, 
• Meldin MALISI, Isabel PUSPAN ZAVRTANIK, 
• vodja kuhinje- Ema HLAJ, 
• solska zdravnica- Marisa VISNJEVAC-TULJAK, dr. med., 
• medicinska sestra- Marina COK 

Komisija je bila imenovana za dobo stirih let, in sicer do 2022/2023. Vodja komisije je organizatorka 
prehrane Veronika ZUBIN. 

Socialno zdravstveno varstvo ucencev 

Sistematski zdravniski in zobozdravstveni pregledi ter obiski laboratorija potekajo v ZD Izola v 
spremstvu uciteljev. 

Sistematska fluorizaeija pri ucencih poteka individualno po navodilih zobozdravnika v soglasju s starsi. 

Ucenci od 2. do 5. razreda sodelujejo v akeiji »Tekmovanje: Cisti zobje oh zdravi prehrani« pod 
vodstvom razrednicark in medicinske sestre. Ob zakljucku solskega leta se tekmovanje zakljuci s 
podelitvijo nagrad in priznanj najprizadevnejsim ucencem ter nagrado zmagovalnemu oddelku. 
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Solska zdravnica je Marisa VISNJEVAC-TULJAK dr. med., solska zobozdravnica pa je Liljana NIKOLIC 
dr. stom.. 

Program vzgoje za zdravje v okviru preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in 
mladostnike 

Razred Ob sistematskem pregledu V solskem okolju Dodatne vsebine - projekti 
l.r. Zajckova pot v solo Zdrave navade V solo ne grem, ce zdravega 

zajtrka ne pojem.  
2. r. Osebna higiena 
3. r. Dejavno prezivljanje prostega 

casa 
Zdrav nacin zivljenja Varno s soncem 

4. r. Preprecevanje poskodb Med strupom in zdravilom 
5. r. Zasvojenost 
6. r. Odrascanje Odrascanje - dve plati medalje 
7. r. Pozitivna samopodoba in stres 
8. r. Gibam se Medosebni odnosi Varno s soncem 
9. r. Vzgoja za zdravo spolnost 

Ob blizajocih se dnevih zdravja bodo ucenci izdelovali plakate na dolocene teme in pripravili razstavo. 

Program zobozdravstvene vzgoje izvajata zobna asistentka Jerica CVERLE in koordinatorica 
promocije zdravja Taja BENCIC RIBARIC ob sodelovanju uciteljev. 

Vodja zdrave sole je organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, ki s pomocnico ravnateljice Vanjo 
LUKEZIC skrbita za izvajanje programa socialnega in zdravstvenega varstva ucencev. 



XXI. PROGRAM ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI 

1. VARNOST NA SOLI IN NA DRUGIH ORGANIZIRANIH DEJAVNOSTIH 

Sola poskrbi za varnost ucencev tako, da zagotovi: 
• spremstvo v skladu z normativi, 
• predhodni ogled poti, prostora, obmocja, orodja, opreme s strani strokovnega osebja, 
• navodila ucencem o varnem gibanju in uporabi opreme, 
• dezurstvo ucdteljev, ucencev. 

2.DEZURSTVA 

Za zagotavljanje varnost! ucencev in enotno vzgojno delovanje imamo organizirano redno dezurstvo 
uciteljev in deloma ucencev. Dezurstva potekajo pred poukom, med odmori in po pouku. Dezurstvo 
uciteljev na razredni stopnji koordinira pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC, na predmetni pa 
pomocnica ravnateljice Franka SAKELSAK. 

dezurstvo pri vhodu in v garderobi 
dezurstvo na RS, PS 
dezurstvo v jedilnici 
nosenje malic ucencem 1. r. 
nosenje malic ucencem 2. in 

dezurni ucitelji 
dezurni ucitelji in ucenci 
dezurni uciteij in ucenci 
delavci kuhinje 
ucenci 6. r. in 7. r. 

Dezurstvo pedagoskih delavcev 
7.15-8.15; 12.55-14.15 pri vhodu, v garderobi PS PS 
7.50-8.15; 12.55-14.15 pri vhodu, v garderobi RS 
9.50-10.05 med malico v ucilnicah ali v jedilnici 
11.45-11.50 med sadno malico v ucilnicah 

RS, PS 
RS, PS 
RS, PS 

11.50-12.00 med sprostitvenim odmorom v solskih prostorih ali na dvoriscu RS, PS 
12.10-12.55 med kosilom v jedilnici in pri vhodu PS 
12.55 -14.00 pri vhodu in v garderobi RS 
12.55-14.15 v jedilnici, pri vhodu, v garderobi PS 

PB, GOS 
RS 
PS 

Dezurstvo ucencev 
Ucenci 4. in 5. razreda 5. in 6. solsko uro pomagajo dezurati po navodilih dezurnega ucitelja, ucenci 8. 
in 9. razreda 6. solsko uro pomagajo dezurati v jedilnici. Navodila o dezuranju so zapisana v Pravilih 
solskega reda OS Vojke Smuc Izola. 

Prihod in pot v solo 

Sola je tehnicno varovana z videokamero in elektricnim zaklepanjem. Vstop je izven dolocenih ur pred 
in po pouku mozen z najavo na domofonu. Ob posebnih dnevih so ucenci in ucitelji z razporedom 
odpiranja seznanjeni naknadno. V casu pouka je mozen vstop pri upravi sole z najavo v tajnistvu sole. 
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3. URNIK ODPIRANJA SOLE 

• vhod z razredne stopnje 
| 6.30-7.00 | 8.10-8.20 | 12.00-12.10 [ 12.50-14.00 [ 15.00-17.05 | 

• vhod s predmetne stopnje 
1 7.15-7.30 1 8.10-8.20 | 12.00-12.10 j 12.50-13.10 [ 13.40-14.10 [ 14.45 -15.00 [ 15.35-15.50 

• dvorisce 
11.50-12.05 I 

4. VARNA POT V SOLO 

Tudi letos bo na zacetku solskega leta potekala akcija Obcine Izola in Ministrstva za izobrazevanje, 
znanost in sport Za varno preckcmje ceste najmlajsih ucencev. Odgovornosti za varno obnasanje na cesti 
pa ucimo tudi ucence same. Ucimo jib, da: 

• pravocasno odidejo v solo, 
• hodijo po plocniku, 
• preckajo cesto na prehodih za pesce, 
• v kolikor ni plocnika, hodijo po levi strani ceste, v nasprotni smeri, kot poteka promet. 

Prvi solski dan ucence prvega razreda obisce policist in jib dodatno pouci o varnosti v prometu. Zaradi 
varnosti morajo ucenci prvega razreda nositi rumene rutke in prihajati v solo in odhajati domov v 
spremstvu odrasle osebe. 

Solska pot je na plocniku oznacena z modro ribico. Nacrt solskih poti je izobesen pri obeh vhodih in 
objavljen na spletni strani sole. 

Prvosolce, ki prihajajo v solo sami z avtobusom, spremlja s solske postaje odrasla oseba. Za varen 
odhod s spremstvom poskrbimo tudi po pouku. 

5. DRZAVNIPROJEKTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Na pobudo MIZS-a in Sveta za preventive in vzgojo v cestnem prometu Izola se bomo vkljucevali v 
drzavne projekte in akeije, kot je Bodi previden. Ucenci bodo sodelovali v Tednu mobilnosti, ki bo v 
mesecu septembru 2018. 

Na soli bo dejavnosti za varno solo koordinirala pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC. 

6. SOLSKI PREVOZ IN VARSTVO VOZACEV 

Brezplacen prevoz je organiziran za ucence, katerih bivalisce je oddaljeno od sole vec kot stiri 
kilometre. 
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URNIK SOLSKIH PREVOZOV 

Odhod avtobusa iz IZOLE (solska avtobusna postaja) 
Postaje 
Izola 
Izola Presernova cesta 
(OS V. Smuc Izola) 

7.17 
7.12 

12.12 
12.15 

13.17 
13.20 

14.02 
14.05 

14.57 
15.00 

15.40 
15.43 

Izola 05 Livade 7.15 
Izola industrijska cona 
Bared! Sleme 7.23 
Sared 7.26 
Sared G 7.27 

12.18 13.23 14.08 

12.23 13.28 14.13 
12.26 13.31 14.16 
12.27 13.32 14.17 

15.03 

15.08 
15.11 
15.12 

15.46 
15.51 
15.54 
15.55 
15.57 

Cetore 7.29 
Malija 7.32 
Podhrib 7.35 

12.29 13.34 14.19 
12.32 13.37 14.22 
12.35 13.40 14.25 

15.14 
15.17 
15.20 

16.00 
16.03 
16.04 

Morgan! 7.36 
Korte sola 7.38 
Korte vas 
Korte 7.39 
Medosi 7.41 

12.36 13.41 14.26 15.21 
12.38/43 13.43/45 14.28/30 15.23/25 
12.45 13.47 14.32 15.27 
12.46 13.48 14.33 15.28 
12.48 13.50 14.35 15.30 

16.06 
16.06 
16.08 
16.09 
16.11 

Odhod avtobusa iz KORT 
Postaje 
Medosi 
Korte 
Korte vas 
Korte sola 
Morgan! 

6.45 
6.47 
6.48 
6.50 
6.52 

7.41 12.48 
7.43 12.50 
7.44 
7.46 
7.48 

12.51 
12.53 

13.50 
13.52 

13.53 
13.55 

14.35 
14.37 

14.38 
14.40 

Podhrib 
Malija 
Cetore 
Sared G 
Sared 
Bared! Sleme 

6.53 
6.56 
6.59 
7.01 
7.02 
7.05 

Izola Presernova cesta 
(OS V. Smuc Izola] 

7.12 

7.49 
7.48 

12.54 
12.57 

7.50 
7.52 

7.51 
7.53 

13.00 

7.53 7.54 
7.56 7.57 
8.03 8.04 13.11 

13.56 
13.59 
14.02 

14.13 

14.41 
14.44 
14.47 

14.58 

Mala Seva-Kocina-Baredi-OS Vojke Smuc Izola (Presernova cesta) 
S l 
7.50 

POSTAJE Postajalisca 
Izola 
Izola OS V. Smuc Izola (Presernova cesta] 

S 2 
14.29 
14.34 

7.45 Izola OS Livade 14.37 

7.42 Izola Pres OSvS 
7.36 Bared! Sleme 14.43 

7.35 Bared! kmecki L 14.44 

7.33 Bared! spodnji 14.46 

7.27 Kocina kant 14.52 

7.25 Kocina 14.54 

7.10 Mala Seva 15.09 

Montekalvo - Dobrava - OS Livade - OS Vojke Smuc Izola 

8.10 

POSTAJE 
Postajalisca 
Izola Presernova cesta (OS V. Smuc Izola) 14.05 

8.07 AP Izola 
8.06 Izola OS Livade 
8.00 Montekalvo 
7.58 Montekalvo most 
7.56 Izola Dobrava 
7.55 Belvedere 

14.10 
14.13 

14.21 
14.23 
14.24 
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Solski prevoz izvaja podjetje Arriva d.o.o. 

Po pouku je organiziran prevoz po 4., 5., 6., 7. in 8. solski uri. Na relaciji Medosi - Izola potrebujejo 
ucenci mesecno vozovnico, na ostalih dveh relacijah pa ne. Mesecno vozovnico lahko ucenci 
uporabljajo tudi za javni prevoz. 

Varstvo vozacev, ki se vozijo z Baredov, organiziramo pred poukom in po njem. Na avtobusni postaji 
pred maticno solo je organizirano varstvo vseh ucencev vozacev skladno s Pravili solskega reda OS 
Vojke Smuc Izola. 

7. UREJANJE OKOLICE SOLE 

Varnost zagotavljamo tudi tako, da v optimalni meri skrbimo za urejeno in varno okolje. Tako delavci 
sole kot ucenci bomo skrbeli za bivanje v urejenem okolju. Ucencem bomo omogocili, da bodo poskrbeli 
za urejenost okolja med oddelcnimi urami, pri posebnih dnevih, po pouku in v sodelovanju s Komunalo 
Izola. V okviru podaljsanega bivanja bomo v solskem letu 2018/2019 se naprej urejali solski vrt. 

Vsak oddelek je zadolzen za svoj del okolice in skrbi za njeno urejenost. V zacetku solskega leta oddelki 
pripravijo predloge, ki jib bomo sprejemali na solski skupnosti. 

Za usmerjanje in koordiniranje dela skrbi pomocnica ravnateljice Vanja LUKEZIC v sodelovanju s 
clanicami Eko-tima, s podaljsanim bivanjem, solsko skupnostjo in timom za urejanje solskega vrta. 
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XXII. PROGRAM DELA KOMISIJE ZA SPREMLJANJE NACRTAINTEGRITETE 

IN PREPRECEVANJA KORUPCIJE 

Nacrt integritete sole predstavlja stratesko orodje za samoregulacijo znotraj organov oziroma 

organizacije z namenom: 

• aktivnega uvajanja etike, 

• doseganja visje stopnje integritete, 

• vzpostavljanja transparentnosti delovanja ter 

• zagotavljanja ucinkovitega upravljanja. 

V solskem letu 2018/2019 nacrtujemo, da se bo sestclanska skupina sestala stirikrat. Glede na 
priporocilo bomo zamenjali dva clana v delovni skupini. Clani skupine bodo ugotavljali in ocenjevali 

izpostavljenost sole tveganjem in predlagali izboljsave integritete, ce bo potrebno. 

Clani komisije so: Franka SAKELSAK, Maja VARGAZON, Niki ANTOLOVIC SEYFERT, Mojca PRISTOV 

FINK, Dorica LAPANJE in vodja skupine Lencka PRELOVSEK. 
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XXIII. PROGRAM DELA SOLSKEGA SKLADA 

Na soli ze vrsto let deluje solski sklad, sestavljen iz predstavnikov kolektiva in predstavnikov starsev. 
Namen solskega sklada je v zagotavljanju dodatnih moznosti pridobivanja sredstev za financiranje 
razlicnih dejavnosti in nadstandardnih programov. 
Starsem smo na l.roditeljskem sestanku razdelili tudi licne zlozenke z osnovnimi informacijami o 
namenu solskega sklada. 

Iz sredstev solskega sklada nudimo tudi financno pomoc ucencem, ki se zaradi tezjih socialnih razmer 
ne morejo udeleziti ponujenih placljivih programov na soli ali ne morejo poravnati solskih storitev. V 
letosnjem letu bo imenovana nova komisija za upravljanje solskega sklada. 
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XXIV. PROGRAM SODELOVANJA S STARSI 

1. OBLIKE SODELOVANJA S STARSI: 

• nacrtovane govorilne ure, 
• dodatne govorilne ure dopoldan - po predhodnem dogovoru z uciteljem, 
• roditeljski sestanki, 
• razgovori ucenec - ucitelj - starsi v skladu z Vzgojnim nacrtom oz. s Pravili solskega reda, 
• telefonski razgovori, 
• pisno obvescanje, 
• vkljucevanje v organizacijo tekmovanj, dejavnosti sole, 
• razlicne delavnice, 
• pohodi, 
• obiski starsev ob dnevu odprtih vrat posameznih oddelkov in sole, 
• organizirano vkljucevanje starsev v vzgojno-izobrazevalni proces, 
• skupinsko in individualno resevanje ucno-vzgojnega stanja, 
• individualno resevanje socialne in zdravstvene problematike, 
• sodelovanje v organih sole - svet starsev, svet sole, 
• skupna predavanja, delavnice za starse in ucence, 
• predstavitve raznih poklicev, 
• solski sklad, donatorstvo, sponzorstvo ... 

V solskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem Sole za starse, ki jo bo vodila Neva STREL PLETIKOS, 
univ. dipl. pedagoginja in sociologinja. Sola za starse je namenjena vsem motiviranim starsem. 

GOVORILNE URE 

ZAP. STEVILKA DAN 
PONEDELJEK 
TOREK 

DATUM 
8.10.2018 
9.10.2018 

RAZREDI 
1. - 3. r. + KORTE 
4. - 9. r. 

PONEDELJEK 
TOREK 
PONEDELJEK 
TOREK 
PONEDELJEK 
TOREK 
PONEDELJEK 
TOREK 

12.11.2018 
13.11.2018 
10.12.2018 
11.12.2018 
14.1.2019 
15.1.2019 
11.3.2019 
12.3.2019 

1. - 3. r. + KORTE 
4. - 9. r. 
1. - 3. r. + KORTE 
4. - 9. r. 
1. - 3. r. + KORTE 
4. - 9.r. 
1. - 3. r. + KORTE 
4. - 9. r. 

PONEDELJEK 
TOREK 
PONEDELJEK 
TOREK 

15.4.2019 
16.4.2019 
20.5.2019 
21.5.2019 

1. - 3. r. + KORTE 
4. - 9. r. 
1. - 3. r. + KORTE 
4.- 9.r. 

Govorilne ure potekajo od 17.00 do 19.00. 

Februarja bodo potekale govorilne ure po predhodnem dogovoru razrednika s starsi. 
V dopoldanskem casu so enkrat mesecno mozne individualne govorilne ure po predhodnem 
dogovoru s posameznimi ucitelji, izjemoma, po predhodnem dogovoru z ucitelji pa lahko starsi 
zaprosijo za termin izven rednih govorilnih ur. 
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RODITELJSKI SESTANKI - RS 

ZAP. ST. RAZRED MESEC VSEBINA IZVAJALEC 
1. 1. avgust 2018 Uvodne skupne vsebine (dokumenti, pravilniki, 

volitve v svet starsev, programi po oddelkih 
razrednicarke 

2. 2. - 9. r. September 2018 Uvodne skupne vsebine (dokumenti, pravilniki, 
volitve v svet starsev, programi po oddelkih] 

ravnateljica, 
strokovni 
delavci 

1. - 9. r. oktober 2018 Skupna ucno - vzgojna tematika 
Poklicno usmerjanje  
Analiza ucnega uspeha, vzgojna dinamika 

Dr. Igor Saksida 
9. r januar 2019 Nina Lokovsek 
1. - 9. r februar 2019 razredniki 

6. 1. - 9. r junij 2019 Zakljucne vsebine, evalvacija solskega leta, razredniki 

Roditeljski sestanki v I. ocenjevalnem obdobju so organizirani po obravnavi analize ucnega uspeha 
in vedenjske problematike na redovalni konferenci in v oddelku. 

VII. ocenjevalnem obdobju je ucni uspeh ucencev pred redovalno konferenco obravnavan v oddelku 
z ucenci. 

Roditeljski sestanek sklice razrednik s pisnim vabilom starsem. 

Za bodoce prvosolce organiziramo prvi roditeljski sestanek ali DAN ODPRTIH VRAT v mesecu juniju 
2019. 

V primeru aktualnih potreb ali drugih priloznosti lahko pride do dodatnih vsebin roditeljskih 
sestankovali zamenjave ze nacrtovanih. 

2. SVET STARSEV 

Svet starsev steje 23 clanov oz. predstavnikov oddelkov, ki so izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku v 
septembru. Clani podruznice so prikljuceni maticni soli. V letosnjem solskem letu nacrtujemo najmanj 
tri redne seje sveta starsev, izjemoma pa tudi izredne seje. V posameznih utemeljenih primerih se 

bomo odlocili za korespondencne seje. 

Svet starsev deluje v skladu s Poslovnikom o delu sveta starsev, ki ga sprejmemo na 1. seji. 

1. seja sveta starsev v septembru 2018: 
• konstituiranje sveta starsev, izvolitev predsednika, 
• sprejem Poslovnika o delu sveta starsev, 
• predstavitev Porocila o LDN-ju 2017/2018 (porocilo programa, analiza ucnega uspeha, 

NPZ-ja, samoevalvacijsko porocilo, delovanje solske skupnosti in parlamenta, delovanje 
komisije za prehrano, solskega sklada ...), 

• obravnava in seznanitev s pravilniki: Vzgojni nacrt, Pravila solskega reda, Hisni red, 

Navodila o opravljanju izpitov, 
• predstavitev LDN-ja 2018/2019 (predstavitev programa s kratkorocnimi cilji, razsirjenega 

programa, solske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, poteka NPZ-ja...). 
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2. seja sveta starsev v februarju 2019: 
• uspesnost v I. ocenjevalnem obdobju, 
• ucno vzgojna vprasanja, 
• vmesna analiza dela in dogajanja na soli, 
• priprava na novo solsko leto, 
• poletne pocitniske delavnice, 
• pobude, predlogi starsev. 

3. seja sveta starsev v maju/juniju 2019: 
• seznanitev z ucbeniki in s predlogom za delovne zvezke ter drugega ucnega gradiva, 
• obvezni in neobvezni izbirni predmeti, 
• predlog okvirnega financnega nacrta razsirjenega programa, 
® evalvacija opravljenega dela sveta starsev s predlogi za prihodnje solsko leto. 



XXV: SODELOVANJE SOLE Z OKOLJEM 

Osnovna sola Vojke Smuc Izola je dobro vpeta v ozje in sirse okolje. Z nami sodelujejo: 
Obcina Izola, Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Republiski izpitni center (RIC), Zavod za 
solstvo, OE Koper, Ljubljana, Osnovne sole v obcini Izola, sosednjih obcinah in drzavi, Vrtec Mavrica 
Izola, Zdravstveni dom Izola, Dom upokojencev Izola, Knjiznica Izola, srednje Sole v Izoli in sirse, 
Turisticno informacijski center Izola, Medgeneracijski center Izola, Pokrajinski muzej Koper, Pomorski 
muzej Sergeja Masere Piran, Center za socialno delo Izola in CSD-ji sosednjih obcin, Center za 
komunikacijo, sluh in govor Portoroz, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starse- OS Koper, 
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Policijska postaja Izola in druge v sosednjih obcinah, 
Mestna knjiznica Izola, Pedagoska fakulteta Koper, Ljubljana, Fakulteta za humanisticne studije Koper, 
Glasbena sola Izola, Koper, Piran, Zavod za zaposlovanje, Koper, Komunala Izola, Upravna enota Izola, 
Drustvo prijateljev mladine Izola, razna podjetja, ostali klubi, drustva, Gledalisce Koper... 

Sodelovanje z mediji: 
V medijih solo zastopa ravnateljica Irena SIVKA HORVAT, ostali delavci sole pa v dogovoru z 
ravnateljico, razen ce gre za sodelovanje izven domene solskega dela. Za objavljanje clankov v lokalna 
glasila in casnike je zadolzen socialnj pedagog David GOBBO. 
Za objavljanje clankov s podruznicne sole je zadolzena Petra MEKIS. 
Za objavljanje na spletno stran sole je zadolzen racunalnikar - organizator informacijskih dejavnosti, 
Gorazd NOVAK. 
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XXVI: VIRI FINANCIRANJA 

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (drzavni proracun): 
• place in prispevki zaposlenih po potrjeni sistemizaciji delovnih mest, 
• jubilejne nagrade in odpravnine delavcem, 
• delez za zdravstvene preglede, 
• materialna sredstva v skladu z normativi in s standardi, 
• stroSki za tjkskurzije: za uccnce od 1. do 4. r. do ?0 km in od 5. do 9. r. do 120 km, 
• regresirana prehrana ucencev, 
• prispevek za ucbeniski sklad, 
• prispevki za solo v naravi, 
• premije raznih zavarovanj. 

Obcina Izola: 
• materialni stroski, 
• nadstandardni programi, 
• prevozi ucencev, 
• varstvo vozacev, 
• spremljevalca otrok s posebnimi potrebami, 
• investicije za vzdrzevanje sole, 
• zagotavljanje prostorskih kapacitet, 
• nabava opreme sole. 

Starsi: 
• zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica, 
• jutranje varstvo od 2. r. naprej, 
• filmske, gledaliske predstave ter vstopnine za nastope umetnikov, 
• vstopnine za muzeje, razstave ..., 
• nadstandardni material za prakticni pouk tehnike, gospodinjstva in interesnih dejavnosti, 
• prevozni stroski za organizirane dneve, 
• zobna scetka, 
• delez tecaja plavanja, zimske Sole v naravi, zivljenja v naravi, kolonije, taborov, 
• druge solske potrebscine, 
• namerno povzrocena skoda na solski lastnini v skladu s Pravili solskega reda, 
• drugi stroski za storitve v dogovoru. 

Drugi viri: 
• sponzorstva, donatorstva, 
• nadomestila za oddajanje solskih prostorov po sklepu sveta sole, 
s dogovorjene provizije, odskodnine. 
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XXVII. RAZSIRJENI IN NADSTANDARDNI PROGRAM 

V okviru razsirjenega programa izvajamo naslednje dejavnosti: 
• 7,4 oddelkov podaljsanega bivanja na OS Vojke Smuc Izola in 1,8 oddelka podaljsanega bivanja 

na Podruznicni soli v Kortah (dejavnostfinancira v celoti Ministrstvo za izobrazevanje, znanost 
in sport), 

• tri oddelke jutranjega varstva za licence na maticni soli (dva oddelka financira Ministrstvo za 
izobrazevanje, znanost in sport, enega pa starsi), 

• 1 oddelek jutranjega varstva na podruznicni soli (financira Ministrstvo za izobrazevanje, 
znanost in sport), 

• solo v naravi na snegu za ucence 5. razreda (dejavnostfinancirajo Ministrstvo za izobrazevanje, 
znanost in sport, starsi in delno prevoz Obcina Izola), 

• CSOD 3. razred (dejavnost financirajo Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, starsi in 
delno prevoz Obcina Izola), 

• plavalni tecaj za 2. razred, 
• dopolnilni in dodatni pouk (dejavnostfinancira Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport), 
• interesne dejavnosti (dejavnostfinancira Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport], 
• kolesarski tecaj (dejavnostfinancira Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport], 
• individualno in skupinsko pomoc ucencem z ucnimi tezavami in delo z nadarjenimi ucenci 

(dejavnostfinancira Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport), 
• dodatno strokovno pomoc za ucence z odlocbami (dejavnost financira Ministrstvo za 

izobrazevanje, znanost in sport). 

Nadstandardno izveden obvezni program 
Dneve dejavnosti sola deloma izvaja na soli, deloma v okviru CSOD in strokovnih ekskurzij. Za dneve 
dejavnosti, ki so izvedeni nadstandardno, je potreben prispevek starsev. 
Tudi nekateri izbirni predmeti se izvajajo deloma nadstandardno, saj ucenci del aktivnosti izvajajo 
izven sole. 

Nadstandardne dejavnosti razsirjenega programa v solskem letu 2018/2019: 
• jutranje varstvo za ucence od 2. do 5. razreda, 
• sola v naravi za ucence 3., 4., 5., 7. razreda, 
• tabor za nadarjene (financirajo starsi), 
• poletna kolonija (financirajo starsi), 
• strokovne ekskurzije (MIZS in starsi). 

Sredstva za ekskurzije ucencev 
Na nasi soli so ekskurzije sestavni del programov dni dejavnosti. 

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport subvencionira ucencem osnovnih sol naslednja 
sredstva: 

• oddelkom od 1. do 4. razreda prizna prevoz do 20 km na oddelek v solskem letu, 
• oddelkom od 5. do 9. razreda prizna 120 km na oddelek v solskem letu. 
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XXVIII. PROSTORSKI POGOJI IN OPREMLJENOST 

Pouk bo potekal v ucilnicah na razredni in predmetni stopnji maticne sole ter na podruznicni soli v 
Kortah. Ucilnice so pretezno sodobno opremljene z ustrezno opremo, nekaj pa je potrebno se zamenjati 
oz. dokupiti. 

Jutranje varstvo in podaljsano bivanje potekata v ucilnicah razredne stopnje. 

Pouk Lehnike in tehnologijc, glasbene umetnosti, liknvne umetnosti, gospodinjstva, kemije, biologije in 
naravoslovja poteka v posebej opremljenih ucilnicah. 

Pouk sporta poteka v mali in veliki telovadnici, na balkonu ter na zunanjih igriscih. 

Solsko svetovalno delo in delo zunanjih izvajalcev dodatne strokovne pomoci poteka v kabinetih ali v 
ucilnicah po razporedu. 

Solska knjiznica 
Solska knjiznica poleg prostora, v katerem sta knjiznicarki, uporablja se prostor na hodniku pred 
knjiznico. Tam sta na voljo vecji mizi in knjizni koticek. Na podruznici Korte deluje manjsa knjiznica, ki 
zadostuje za potrebe, ki jih imamo na podruznici. Knjiznicarki v dogovoru z uciteljicami zagotavljata 
pestro strokovno ponudbo za vse ucence maticne in podruznicne sole. 

Racunalniska ucilnica, ucilnice, kabineti 
Racunalniska ucilnica ima 16 racunalnikov; v njej potekajo nekatere ure interesnih dejavnosti, pouka 
v skupinah ter pouka izbirnih predmetov. 

V ucilnicah in kabinetih imamo 87 racunalnikov. Imamo tudi 27 prenosnih racunalnikov za delavce 
sole, 29 interaktivnih tabel s pripadajoco opremo, 2 multifunkcijski napravi in druge naprave, kot so 
opticni citalci, digitalni fotoaparati, kamere, napravo za izdelavo magnetnih kartic. 

Solska kuhinja na maticni soli je dovolj sodobno opremljena, se pa soocamo s prostorsko stisko, saj 
imamo vsako leto vec ucencev in zunanjih odjemalcev kosil. v Izoli dnevno pripravimo 

23 zajtrkov, 
642 malic, 
590 kosil, 
114 popoldanskih malic, 
30 obrokov za zaposlene. 

Solska kuhinja v Kortah se ravno tako sooca s prostorsko stisko. Dnevno pripravi 
5 zajtrkov, 
57 malic 
55 kosil, 
25 popoldanskih malic. 

Solska kuhinja v Kortah za vrtec dnevno pripravi 
za 1. starostno obdobje 14 obrokov (malica, kosilo in popoldanska malica), 
za otroke stare od 2. do 6. leta oz. od 3. do 6. leta 20 malic, kosil in popoldanskih malic. 
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Solska kuhinja v Izoli dnevno pripravi za OS Livade 
375 kosil, 
20 obrokov za odrasle. 

Upravno - tehnicni prostori 
Upravno delo poteka v pisarnah v pritlicju in v drugem nadstropju. Tehnicno delo opravljajo hisniki in 
cistilke po soli ter v delavnicah v kletnih prostorih. 

Ucna sredstva in pripomocki 
V okviru financnih moznosti bomo nabavljali najsodobnejsa didakticna sredstva in pripomocke. Pri 
tem bomo ravnali gospodarno in iskali ugodne ponudbe. 

i 

88 



XXIX. INVESTICIJE IN TEKOCE VZDRZEVANJE 

Solska zgradba in oprema 

Solska zgradba je bila zgrajena v treh sklopih: prva stavba leta 1948 in nadzidana 1956. leta, druga 
1962. leta in tretja leta 1966. Telovadnici, tri nove ucilnice, dva vecnamenska prostora, knjiznica in 
povezovalni hodnik so bili zgrajeni 1970. Tretja stavba je bila deloma adaptirana 1980. leta. Prva 
stavba je bila leta 1999 in 2007 delno adaptirana. Leta 2012 smo zgradili 4 nove ucilnice, skupna 
prostora, kabineta in sanitarije na razredni stopnji. Glede na visje stevilo ucencev, delavcev in pestrejse 
ponudbe Sole, bo putrebno nujno razmisljati o povecanju sole in nrediti se nekaj prostorov: 

prostor za racunalnikarja, 
vec kabinetov za individualno delo, 
ucilnico za umirjanje ucencev, oziroma umik, ko ga potrebujejo. 
telovadnico - glede na osvojeno 1. mesto na natecaju Hudodobra telovadnica, bomo v prvih 
mesecih zaceli uporabljati novo, posodobljeno telovadnico, ki pa nam prostorske stiske ne bo 
resila. Se vedno bo potrebno razmisljati o povecanju telovadnih kapacitet, ker te ze sedaj ne 
zadostujejo za vse oddelke. 

Dolgorocno bo potrebna celovitejsa resitev v smislu novogradnje solskega objekta. 

Na podruznici je nujno potrebna dozidava ucilnic, za kar so v prejsnjem letu potekala intenzivna 
prizadevanja in bili izdelani vsi nacrti. Dograditev naj bi bila realizirana v teku letosnjega solskega leta. 

INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE 

V okviru investicijskega vzdrzevanja je potrebno nrediti naslednja dela: 

zamenjati lesena okna z aluminijastimi zaradi nalivov, 
temeljito sanirati streho, lani smo jo popravili zasilno, 
urediti igrisca z varnimi igrali s certifikati in s podlagami pod igrali zaradi normativov o 
varnosti ucencev 
urediti neugledno procelje sole - fasado. 

Poleg tega je potrebna energetska sanacija stavbe in menjava zaves po vsej soli. V solskem letu 
2016/17 smo jib zamenjali le v jedilnici, v solskem letu 2017/18 pa v 3 ucilnicah. 



OPREMLJANJE 

Opremo po financnih zmoznostih sicer sproti posodabljamo, dokupujemo, kljub temu pa je potrebno 
se: 

nabaviti kvalitetno in fiksno racunalnisko opremo za predavanja v jedilnici in zbornici, 
posodabljati racunalnisko in drugo programsko opremo, 
v celoti zamenjati pisarnisko opremo v prostoru pomocnice ravnateljice zaradi dotrajanosti, 
opremiti pisarno druge pojnocnice ravnateljice, 
dopolniti ucilnice s solsko opremo: matematicne ufilnice, racunalnisko ucilnico, ucilnice 
razredne stopnje, 

^ - zamenjati dotrajana igrala in mize na solskem igriscu, 
nabaviti sodobna nova ucil^ in ucne pripomocke, 
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XXX. FINANCNI NACRT 2019 

PLAN NADAVE MATERIALNIH SREDSTEV fthfine Izola in lastnih sredstev v letu 2019 

SREDSTVO OBCINSKI 
PRORACUN 

LASTNA 
SREDSTVA 

SKUPNA OKVIRNA 
CENA 

Nabava racunalniske in druge IT 
opreme  

6.000 20.650 26.650 

Strojna oprema kuhinje ter posoda v 
kuhinji 

2.000 2.000 4.000 

Solska oprema 10.000 10.000 

Pisarnisko pohistvo 2.000 2.000 

Tehniska oprema 
Ucila in ucni pripomocki 

10.000 
1.000 1.500 

10.000 
2.500 

SKUPAJ 31.000 24.150 55.150 

INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA iz Obcine Izola in lastnih sredstev v letu 2018 

SREDSTVO OBCINSKI 
PRORACUN 

LASTNA 
SREDSTVA 

SKUPNA OKVIRNA 
CENA 

Zamenjava dotrajanih lesenih klopi in miz na 
igriscu  

7.000 7.000 

Kombinirana igrala v Kortah 2.000 2.000 

Investicijsko vzdrzevanje objekta - stekla na 
hodniku 

12.000 12.000 

SKUPAJ 12.000 9.000 21.000 

Celoten dokument» Financni nacrt« z obrazlozitvijo je narejen posebej. 

V primeru nastanka drugacnih prioritet in znizanja financnih sredstev za nabavo in vzdrzevanje se le- 
te upostevajo pri nabavi in porabi teh sredstev. 

Ker je financni nacrt narejen za koledarsko in ne za solsko leto, je trenutno stanje nekoliko drugacno. 
Prezracevanje v kuhinji je urejeno, delno smo uredili igrisce in igrala zaradi zagotavljanja varnosti. 

V primeru nastanka drugacnih prioritet in znizanja financnih sredstev za nabavo in vzdrzevanj se le-te 
upostevajo pri nabavi in porabi teh sredstev. 

Glede na hudo dotrajanost solskega procelja in strehe, bomo Obcini Izola predlagali 
nacrtovanje ureditve v proracunu za prihodnje leto, oziroma cimprej. Prav tako bi bilo 
potrebno zamenjati vecino oken in zaves v stari stavbi. 

Ker v prihodnjem solskem letu nacrtujemo povecanje stevila oddelkov vsaj za enega, je 
potrebno razmisljati o zagotovitvi prostorskih pogojev. Letos smo namrec porabili vse 
prostorske kapacitete in ne vemo, kam bomo z ucenci v primeru zvisanja stevila oddelkov. 
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1. VARCEVALNI UKREPI: 

skladu z zakonodajo zaposlimo nadomestnega delav< 

Na soli ze vrsto let pristopamo k varcevanju. Racionalno ravnamo s porabo papirja, kartus, vode, 
elektrike in ostalega, kar je v nasi moci. licence skrbno vzgajamo k spostljivemu odnosu do hrane, da 
se je ne zavrze po nepotrebnem. 

Poleg ze utecenih varcevalnih ukrepov, nenehno iscemo dodatne moznosti za varcevanje, ob tem pa 
skrbimo za dvig kvalitete dela. To dosegamo predvsem s projekti: 

zaposlitev preko programa javnih del; z vkljucitvijo v projekt smo za leto dni zaposlili delavca 
- informatorja za pomoc pri nadzorovanju vhodov in lazjih opravilih. 
projekt Popestrimo solo - se 3 leta bomo imeli zaposleno strokovno sodelavko, ki je v celoti 
financirana iz Evropskih strukturnih skladov, 
s prijavo projekta ARNES syarizadevamo za pridobitev subvencij ob nakupu informacijsko - 
komunikacijske tehnologije.® 

Varcevanja ne zelimo izvajati s preobr^menjevanjem delavcev, zatb ob 31-dnevni odsotnosti delavca v 



XXXI. LETNI DELOVNI NACRT PODRUZNICNE SOLE KORTE 

Letni delovni nacrt Podruznicne sole Korte je sestavni del osnovnega letnega delovnega nacrta OS 
Vojke Smuc Izola. 

1. SPLOSNIPODATKI O SOLI 

Ime sole: Podruznicna sola KORTE 
Naslov: Korte 14 c, 6310 IZOLA 

Solski okolis 

V solski okolis podruznicne sole spadajo naselja in zaselki: Baredi, Cetore, Medljan, Korte, Medosi, 
Draga, Malija, Mala Seva, Nozed, Sared, Grbci. 

2. STEVILO UCENCEV IN ODDELKOV 

Podruznicna sola Korte 
ODDELEK 

Tk 

2. k 

3. k, 4. k 

S7k 

DECK! 

8 

8 

6 

7 

29 

DEKLICE 

6 

6 

IT 
6 

29 

SKUPAJ 

14 

14 

17 

13 

58 SKUPAJ 



3. KADROVSKI POGOJI 

Razporeditev uciteljev po predmetnih podrocjih in oddelkih 
ODDELEK 
1. 

3., 4. 

5. 

PB 1 
PB 2 

JV 

RAZREDNIK 
Petra Mekis 

Maja Vargazon 

Renata Stefancic 

Barbara Makuc 

DRUGI UClTELJI V ODDELKU 
Samanta Vizintin - TJA, 
Ana Dobrincic Orbanic-ITD 
Samanta Vizintin - TJA, 
Ana Dobrincic Orbanic - 1TD 
Samanta Vizintin - TJA, loceno poucevanje, 
Ana Dobrincic Orbanic-ITD 
Samanta Vizintin - TJA, 
Ana Dobrincic Orbanic - ITD 

Janka Kermac, Kaja Lazar 
Samanta Vizintin 
Kaja Lazar 

Drugi strokovni delavci na soli 
DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK URNIK 
knjiznicarka Dorica LAPANJE petek od 11.45 - 15.00 
svetovalna delavka Lencka PRELOV§EK po dogovoru 
specialna pedagoginja Deana LOZAR SOMEN po dogovoru 
logopedinja Moira BERGINC po dogovoru 
hisnik Valter BONACA, Denis SKROPETA enkrat tedensko 4 ure 
kuharica Romina ZUDIC 6.00 -14.00 
pomocnica kuharice Oriana RITO§A 9.00-13.00 
cistilka Liljana STANOJEVIC 14.00-22.00 

4. NACRT OBVEZNEGA VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEGA DELA 

Obvezni predmetnik v posameznih razredih je enak predmetniku na maticni soli. S poukom pricnemo 
ob 8.00 zjutraj, zakljuci se razlicno po oddelkih. 

5. URNIK ZVONJENJA 
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6. PROGRAM SPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH IN TEHNISKIH DNI 

Kulturni dnevi 
RAZRED 

1.-5. 

1.-5. 

1.-3. 

1.-5. 

VSEBINA 

Svetovni dan jezikov 
Dan sole: Solski muzej 
Presernov dan 
Bralna znacka, Zadruzni dom Korte 

MESEC 

September 
november 
februar 
ma| 

VOD)A 

Samanta Vizintin 
Samanta Vizintin 
Petra Mekis 
Maja Vargazon 

Naravoslovni dnevi 
RAZRED 

1.-5. 

1.-5. 

1.-5. 

VSEBINA 

Priprava hrane 
Dan zemlje: Urejanje solske okolice 
Nabiranje zelisc 

MESEC 

april 
april 
maj 

VODjA 

Renata Stefancic 
Renata Stefancic 
Renata Stefancic 

Tehniski dnevi 
RAZRED 

1.-5. 

1.-5. 

1.-5. 

4., 5. 

VSEBINA 

Pust 
Decembrska dekoracija 
Gledaliska scena 
Elektrika, zmaj 

MESEC 

marec 
december 
juni) 
)um) 

VODjA 

Kaja Lazar 
Petra Mekis 
Petra Mekis 
Barbara Makuc 

Sportni dnevi 
RAZRED 

1.-5. 

1.-5. 

1.-5. 

VSEBINA 

Teden mobilnosti 
Slavnik - Dan zdravja 
Zimski pohod 

MESEC 

21. September 
29, September 
december 

VODjA 

Barbara Makuc 
Barbara Makuc 
Samanta Vizintin 

1.-5. 

1.-5. 

Pohod po vodnih virih marec Maja Vargazon 
Sport na prostem |uni] Maja Vargazon 

7. DNEVI S POSEBNO VSEBINO IN PRIREDITVE 

Vsi dnevi s posebno vsebino so enaki kot na maticni soli, poleg tega pa na podruznici posebej obelezimo 
se nekatere posebne dneve. 

1. Sprejem prvosolcev 

Komemoracija 
Kresna noc/dan drzavnosti 
Predstava za Center za usposabljanje 
Elvira Vatovec Strunjan  

1. solski dan 

oktober 
juni) 
januar 

Petra Mekis 
lanka Kermac 
Renata Stefancic 
Maja Vargazon, Ana Dobrincic Orbanic 
Petra Mekis, Ana Dobrincic Orbanic 

Koledar tekmovanj znanja 

2. 

Tekmovanje v znanju slovenscine za Cankarjevo tekmovanje 
Matematicni kenguru 
Tekmovanju v znanju logike 
Cici Vesela sola 

december 
marec 
September 
maj 

8. RAZSIRJENI PROGRAM NA PS KORTE 

• jutranje varstvo - IV 

Jutranje varstvo bomo omogocili vsak dan od 6.00 do 8.00. Organizirano bo za skupino 1., 2. in 3. 
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razreda. Vkljucenih bo 10 ucencev 1. razreda, 4 ucenci 2. razreda in 1 ucenec 3. razreda. 

• podaljsano bivanje - PB 
Zacetek podaljsanega bivanja je fleksibilen, odvisen od zakljucka pouka v posameznem oddelku. Poleg 
tega imamo v casu PB organizirane interesne dejavnosti. V PB je vkljucenih 57 ucencev, ki so razdeljeni 
v dve skupini. 

• interesne dejavnosti 
KROZEK RAZRED MENTOR PLAN UR 
Pevski zbor 3., 4. in 5. Maja Vargazon 35 
Pevski zbor 1. in 2. Petra Mekis 35 
Dramska in plesna skupina 1.-5. Ana Dobrincic Orbanic 35 
Planinci 1.-5. B. Makuc 40 
Eko krozek 1.-5. Janka Kermac po dogovoru 
Ustvarjalnica 3.-4. Petra Mekis 70 
Pravljicna joga 1„ 2.r Renata Stefancic 35 
Urica za sprostitev 3.-5. Renata Stefancic po dogovoru 

1Z0]  
Turisticni krozek 1.-5. Ana Dobrincic Orbanic po dogovoru 

120]  
Umetnost 4., 5,r Samanta Vizintin 35 

• plavalni tecaj 
Ucenci 2. razreda se bodo v juniju udelezili petdnevnega plavalnega tecaja na Bernardinu. Ucence bodo 
spremljale razrednicarke in ucitelji spremljevalci. Izvedba plavalnega tecaja bo v okviru zunanjega 
sodelavca. 

• zivljenje v naravi 
Ucenci 3. razreda se bodo aprila 2019 udelezili tridnevnega bivanja v Domu CSOD Kocevje. 
Obravnavane bodo sportne vsebine in vsebine iz naravoslovja in druzboslovja. Ucence spremljajo 
razrednicarke in ucitelji spremljevalci. 
Ucenci 4. razreda se bomo udelezili tridnevnega Zivljenja v naravi na Kozjaku. 

• zimska sola v naravi 
Ucenci 5. razreda se bodo udelezili zimske sole v naravi na Pohorju z ucenci 5. razreda maticne sole. 

• delo z nadarjenimi ucenci 
Sodelovali bomo s timom za nadarjene ucence, jib identificirali in se z njimi individualno ukvarjali. 

Pri pouku bomo nadaljevali z uvajanjem Montessori delavnic. 

• jadranje in veslanje 
Ucenci 4. razreda se bodo v septembru udelezili jadranja v Izoli, ucenci S.razreda pa veslanja. 

PROJEKTI 

Zdrava sola 
S sodelovanjem v projektu zdravih sol bomo se naprej sodelovali. Gre za ponudbo dejavnosti na 
pedagoskem in prehrambenem podrocju ter promoviranje zdravega nacina zivljenja. V solskem timu 
je Maja VARGAZON. 

Razvijanie pozitivnega samovrednotenia otrok 
Nadaljevali bomo z razvijanjem pozitivnega samovrednotenja ucencev. 
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Eko dejavnosti 
V solskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali z ekoloskimi dejavnostmi: 

• pred novoletnimi prazniki bomo izdelali eko izdelke, 
• izvedli bomo akcijo zbiranja starega papirja, kartus, tonerjev, zamaskov in tetrapakov, 
• skrbeli bomo za loceno zbiranje odpadkov (modri otok] in izvedli se druge dejavnosti po 

programu, 
• pri likovni umetnosti bomo uporabljali cim vec odpadnih materialov, 
• ob dncvu vode bomo izvedli EKO DAN s cistilno akcijo, 
• solo in okolico bomo sproti urejali in jo polepsali s cvetjem, 
• jeseni bomo pobrali plodove v okolici sole in v solskem sadovnjaku ter jib uporabili za 

dopolnjevanje zdravega jedilnika, 
• trudili se bomo za lep odnos do narave, 
• k delu bomo povabili starejse licence z maticne sole, 
• ekolosko zavest bodo ucenci krepili tudi v okviru EKO krozka in tekmovanja iz oljkarstva. 

Evropski sistem razdeljevanja sadja v solah 
Nasa sola sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja v solah. Za redno razdelitev sadja bo 
skrbela Romina ZUDIC. 

Solski sadovniak 
Obirali bomo sadje iz solskega sadovnjaka za predelavo, prodajo in za solski jedilnik. Skrb za to 
dejavnost bo prevzela Janka KERMAC. K delu bomo povabili sodelavce in ucence z maticne sole. 

Kolesarski izpit za 5. r. 
Teoreticni del bomo izvajali v okviru pouka in ga bo vodila Barbara MAKUC, prakticni del pa Joze 
ZADNIK. 

Spodbuianie bralne pismenosti: 
• obisk solske in potujoce knjiznice, 
• samostojna izposoja knjig, 
• spodbujanje branja doma in v soli, 
• branje otrok starsem, 
• ureditev bralnih kotickov v ucilnici, 
• knjiznicarkina pomoc pri izvedbi bralne znacke, 
• obelezenje tedna otroka z branjem in predstavitvijo najljubse knjige v jutranjem krogu za vse 

ucence sole, 
• skupna priprava na Cankarjevo tekmovanje v okviru PB, 
• noc knjige. 

9. PROGRAM ZAGOTAVLJANJA VARNOSTIUCENCEV 

Prihod v solo in solski avtobus 
Solska vrata se odprejo ob 7.45. Za ucence je organiziran solski prevoz. Urnik je naveden v poglavju st. 
XVIII, pripet je tudi na spletno stran sole. 

Dezurstvo 
Izvajajo ga ucitelji pred poukom, med malico, med aktivnim odmorom po razporedu. 
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Solska prehrana 
V soli bo organizirana prehrana: malica, kosilo in popoldanska malica za licence podruznicne sole Korte 
in otroke, ki so vkljuceni v oddelke vrtca, ki se nahaja v isti stavbi. Po narocilu bodo pripravljeni tudi 
obroki za osebje. Letos bomo za otroke, ki bodo vkljuceni v jutranje varstvo, pripravljali tudi zajtrk. 
Cenik prehrane je enak kot na maticni soli. 

10. SODELOVANJE S STARSI 

Sodelovanje s starsi je uteceno, mozne so dnevne konzultacije z ucitelji in sodelovanje pri vzgojno- 
izobrazevalnem delu v dogovoru s strokovnim osebjem in vodjo podruznice. 

Govorilne ure 
ZAPOREDNA 
STEVILKA 

DAN DATUM 

1. ponedeljek 8.10.2018 
ponedeljek 12.11.2018 
ponedeljek 10.12.2018 
ponedeljek 14.1.2019 
ponedeljek 11.2.2019 
ponedeljek 11.3.2019 
ponedeljek 15.4.2019 
ponedeljek 20.5.2019 

Govorilne ure potekajo od 17.00 do 19.00. 
• govorilne ure za ucence 

Tudi govorilne ure za ucence so na podruznici mozne vsak dan. Po pouku je ucencem po predhodnem 
dogovoru s posameznimi ucitelji omogoceno dobiti dodatno razlago in nasvet. 

Roditeljski sestanki 
ZAP 
.ST. 

RAZRED MESEC VSEBINA IZVAJALEC 

1.-5. September Uvodni roditeljski sestanek razredniki 
1.-5. oktober Predavanje Igor Saksida 
1.-5. februar Analiza ucnega uspeha 1. oc. obdobja razredniki 
1.-5. junij Analiza ucnega uspeha in zakljucna 

prireditev  
razredniki 

Roditeljski sestanki ob zakljucku I. ocenjevalnega obdobja so organizirani po obravnavi analize 
ucnega uspeha in vedenjske problematike na redovalni konferenci in v oddelku. 

VII. ocenjevalnem obdobju je ucni uspeh ucencev pred redovalno konferenco obravnavan v oddelku 
z ucenci. 

Tematski roditeljski sestanki bodo skupni, potekali bodo na maticni soli. 

Roditeljski sestanek sklice razrednik s pisnim vabilom starsem. 

Za bodoce prvosolce bomo organizirali prvi roditeljski sestanek na maticni soli, kjer jim bomo 
predstavili podruznico in jih povabili na DAN ODPRT1H VRAT po vpisu v solo. 

11. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Podruznica redno sodeluje z maticno solo pri vnaprej dogovorjenih dejavnostih. Prav tako poteka 
   ■WIII 11—m— ——   HUH illiInii   MU wn     —■^gi»j««lV'i»iiilwin.ni»uwijmnmrTwiiiT»iw^F«— 
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sodelovanje z zunanjimi institucijami skladno z maticno solo. Tudi letos homo k sodelovanju povabili 
studentke pedagoske fakultete, ki bodo na podruznici opravljale prakso. 

Glede na bivanje v isti stavbi, poteka sprotno sodelovanje z vrtcem. Na novoletno prireditev in na 
prireditev ob kulturnem prazniku bomo povabili otroke in starse dislociranega oddelka Korte, enote 
Mavrica Izola. 

Zgledno pa je sodelovanje podruznice s Krajevno skupnostjo in Obcino Izola, kjer so nasi ucenci vselej 
aktivno vkljuceni v skupne prireditve s krajani. 

12. PROSTORSKIPOGOJI IN OPREMLJENOST 

Solska zgradba in oprema 
Nova montazna sola je bila zgrajena leta 1976. V letosnjem solskem letu je v planu dograditev dveh 
novih ucilnic. Za izvajanje sodobnega pouka je v ucilnicah na voljo dovolj ucil in ustrezne opreme, 
vendar jo bo potrebno nekaj zamenjati zaradi dotrajanosti. 

Se vedno pa je potrebno: 
• urediti igrisce z varnimi igrali s certifikati zaradi zagotavljanja varnosti ucencev, 
• nabaviti nekaj nove opreme in ucil zaradi dotrajanosti, 
• nabaviti eno interaktivno tablo, 
• zamenjati dotrajane omare v zbornici. 

Podrobne potrebe po nabavi in investicijah so razvidne iz financnega nacrta. 

Vodja podruznicne sole Korte je Maja VARGAZON. 
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XXXI. SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA DELOVNEGA NAeRTA 

Za realizacijo letnega delovnega nacrta smo odgovorni vsi delavci sole. V posameznih poglavjih Letnega 
delovnega nacrta so navedeni nosilci posameznih zadolzitev. Le-te pa so natancneje navedene v 
opisu del in nalog posameznega delavca sole. 

Spremljanje Letnega delovnega nacrta homo izvajali redno; dnevno, tedensko, mesecno in na koncu 
solskega leta z natancnim porocilom Letnega delovnega nacrta. 

Spremljanje in evalvacije bodo potekale v skladu z zakonodajo, potrebami sole, lokalne skupnosti in 
drzave. 
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XXXII. SOLSKI KOLEDAR 2018/ 2019 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 

NE 

PO ZACETEK SOLSKEGA 
LETA 

1. 

TO 2. 

SR 5. 3. 

CE 6. 4. 1. dan spomina na mrtve 

PE 7. 5. 2. jesenske pocitnice 

SO 

NE 

8. 

9. 

6. 3. 

7. 4. 

PO 10. RS l.-3.r + Korte 8. GU l.-3.r + Kui le 

TO 11. RS 4.-9.r 9. GU 4.-9.r 6. 

SR 12. RS starsi migrantov 10. usklajevalni sest PS 

CE 13. 11. 8. 

PE 14. 12. 9. 

SO 15. vrnitev Primorske k 
maticni domovini 

13. 10. 

NE 16. 14. 11. 

PO 17. 15. 12. RS l.-3.r + Korte 

TO 18. 16. RS skupni - Igor Saksida 13. RS 4.-9.r 

SR 19. usklajevalni sest RS 17. usklajevalni sest. RS 14. usklajevalni sest PS, RS 
loceno 

CE 20. 18. 15. 

PE 21. 19. 16. 

SO 22. 20. 17. 

NE 23. 21. 18. 

PO 24. 22. 19. 

TO 25. 23. 20. 

SR 26. usklajevalni sest. PS 24. usklajevalni sest PS 21. 

CE 27. 25. dan suverenosti 22. 

PE 28. 26. 23. dan Rudolfa Maistra 

SO 29. delovna sobota, nadom. 
24.12.2018 

27. 24. 

NE 30. 28. 25. 

PO 29. jesenske pocitnice 26. 

TO 30. jesenske pocitnice 27. 

SR 31 dan reformacije 28. usklajevalni sest PS 

CE 29. 

PE 30. 
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DECEMBER JANUAR FEBRUAR 

TO 1. novo leto 

SR novo leto 

CE 3. 

PE 4. 1. 

SO 1. 5. 2. delovna sobota-pouk v skladu 
s Pravilnikom o sol, koledarju 

NE 2. 6. 3. 

PO 3. 7. 1. ORK 1.-3., 4-5.r. 4. 

TO 4. 8. 1. ORK 6.-9.r. 5. 

SR 5. 9. 6. usklajevalni sest PS 

CE 6. 10. 7. proslava 

PE 7. 11. l.ORKPBJV 8. kulturni praznik 

SO 8. 12. 

NE 9. 13. 10. 

PO 10. GU l.-3.r + Korte 14. GU l.-3.r + Korte 11. 

TO 11. GU 4.-9.r 15. GU 4.-9.r 12. 

SR 12. usklajevalni sest. PS 16. usklajevalni sest RS 13. usklajevalni sest RS 

CE 13. 17. 14. 

PE 14. 18. 15. 

SO 15. 19. 16. 

NE 16. 20. 17. 

PO 

TO 

SR 

CE 

PE 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

21. 

22. 

usklajevalni sest RS 23. usklajevalni sest. PS 

24. 

proslava 25. 

18. usklajevalni sest. PS 

19. 

20. 

21. 

22. 

SO 22. 26. 23. 

NE 23. 27. 24. 

PO 

TO 

SR 

CE 

24. 

25. 

26. 

27. 

novoletne 
pocitnice 

28. 

bozic 29. 

dan samost. in 
enotnosti 

30. 

25. 

26. 

27. 

novoletne 
pocitnice 

31. konec I. ocen. obdobja 
l.RK-vsi 

28. 

zimske pocitnice 
Gorenjska, Goriska, 
Notranjsko-Kraska, Obalno- 
Kraska, Osrednje-slovenska in 
Zasavska regija ter obcine: 
Ribnica, L. Potok, Kocevje, 
Osilnica in Kostel 

PE 28. novoletne 
pocitnice 

SO 29. 

NE 30. 

PO 31. novoletne 
pocitnice 

102 



MAREC APRIL MAJ 

SR 

CE 

PE 1. zimske pocitnice 

2. 

3. 

praznik dela 

praznik dela 

majske pocitnice 

SO 

NE 

2. 

3. 

4. 

PO 1. 6. 

TO 

SR 

5. 

6. 

pust 

usklajevalni sest PS 

2. 

usklajevalni sest PS 

7. 

8. usklajevalni sest PS 

CE 

PE 

7. 

8. 

4. 9. 

10. 

SO 9. 6. 11. Delovna sobota, 
nariom.S.fi.ZOlO 

NE 10. 7. 12. 

PO 11. GU l.-3.r + Korte 8. 13. 

TO 12. GU 4.-9.r 14. 

SR 13. usklajevalni sest. RS 10. usklajevalni sest. RS 15. usklajevalni sest. RS 

CE 14. 11. 16. 

PE 15. 12. 17. 

SO 16. 13. 18. 

NE 17. 14. 19. 

PO 18. 15. GU l.-3.r + Korte 20. GU l.-3.r + Korte 

TO 19. 16. GU 4.-9 .r 21. GU 6.- 9.r 

SR 20. usklajevalni sest. PS 17. usklajevalni sest. PS 22. 2. ORK 9.r. 

CE 21. 18. 23. 

PE 22. 19. 24. 

SO 23. 20. 25. 

NE 24. 21. 26. 

PO 25. 22. velikonocni ponedeljek 27. 2. ORK 1.-3., 4.,5.r. 

TO 26. 23. 28. 2. ORK 6.-9.r. 

SR 27. 24. 29. 

CE 28. 25. 30. 

PE 

SO 

29. 

30. 

26. 31. 2. ORK PB, JV 

27. dan upora proti okupat. 

NE 

PO 

31. 28. 

29. majske pocitnice 

TO 30. majske pocitnice 
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JUNIJ JULIJ AVGUST 

SO 1. 

NE 2. 

PO 3. 1. 

TO 4. 2. 

SR 5. 3. 

CE 6. 4. 

PE 7. dan Primoza Trubarja zakljucna UK 2. 

SO 8. 6. 3. 

NE 9. 4. 

PO 10. 8. 

TO 11. 9. 6. 

SR 12. 2.RK 9,r. 10. 7. 

CE 13. 11. 8. 

PE 14. konec pouka za 9. raz. 12. 9. 

SO 15. 13. 10. 

NE 16. 14. 11. 

PO 17. 15. 12. 

TO 18. 16. 13. 

SR 19. 17. 14. 

CE 20. 2.RK l.-8.r. 18. 15. Marijino vnebovzetje 

PE 21. 19. 16. 

SO 22. 20. 17. 

NE 23. 21. 18. 

PO 24. proslava 
konec pouka za 1.-8. raz. 

22. 19. 

TO 25. dan drzavnosti 23. 20. 

SR 26. zacetek poletnih pocitnic 24. 21. 

CE 27. 25. 22. 

PE 28. 26. 23. 

SO 29. 27. 24. 

NE 30. 28. 25. 

PO 29. 26. Uvodna UK 

TO 30. 27. 

SR 31. 28. 

CE 29. 

PE 30. KONEC SOLSKEGA LETA 

SO 31. 

Legenda: 
RS - roditeljski sestanek 
ORK - orientacijska konferenca 

UK - uciteljska konferenca 
(Ob sredah med 7.15 in 8.10 bodo potekali usklajevalni sestanki, sestanki oddelcnih uciteljskih zborov. Ker bodo temu namenjene 
skoraj vse srede, niso vneseni v letni koledar, ampak jib homo sklicevali sproti, glede na tematiko.) 
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Priloee: 

Seznam ucbenikov in delovnih zvezkov 

Pravila solskega reda 

Vzgojni nacrt 

Hisni red 

Pravila o prilagajanju solskih obveznosti 
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Pripravila ravnateljica Irena SIVKA HORVAT s sodelovanjem ufiteljev in ostalih delavcev sole. 

Lclctorirala: Dorica LAPANJE 

RaCunalniSka obdelava: Ana BREZOVEC 

Likovna obdelava: Klarisa HRVATIN TOMAZIC 

Slike: izdelki uCencev LS2 2017/2018 

Tiskanje: Rahela VIZMAN 

September 2018 



Letni delovni nacrt - LDN 2018/2019 je bil sprejet 

na konferenci uciteljskega zbora dne 31. 08. 2017 

in na svetu starsev dne 24. 09. 2017. 

Svet sole ga je sprejel in potrdil na seji sveta sole, ki je bila 24. 09. 2017. 

Ravnateljica: 
Irena SIVKA HORVAT 

Predsednica sveta sole: 
Mojca PRISTOV FINK 
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