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Spoštovani učenci in starši!
Šola je prostor, kjer učenci pridobijo nova znanja, izkušnje in veščine. Poleg obveznega
predmetnika lahko učenci uresničujejo svoje interese, želje in potrebe s vključevanjem v
bogat nabor interesnih in drugih dejavnosti, ki jih nudi šolski prostor.
Vsi strokovni delavci šole si želimo, da bi vsak učenec, tako pri obveznem pouku kot pri
ostalih oblikah dela, sodeloval v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi.
V letošnjem šolskem letu bomo sledili prednostni nalogi šole, ki vključuje strategije
formativnega spremljanja. Strokovni delavci šole bodo ustvarili varno in vzpodbudno učno
okolje, ki bo temeljilo na aktivni vlogi učenca pri pouku. Učenec je najpomembnejši člen v
procesu vzgoje in izobraževanja.
Da se bodo lahko učenci razvijali v zdrave, komunikativne in pozitivno usmerjene osebnosti,
morajo v nas odraslih (zaposlenih na šoli in starših) imeti podporo in razumevanje. Odrasli
moramo biti otrokom dober vzgled v življenju. Verjamem, da nam bo z medsebojnim
sodelovanjem in odgovornim delom uspelo graditi trdne temelje življenja vsakega učenca OŠ
Sveti Tomaž.

Ravnateljica:
Irma Murad

Tradicionalni slovenski zajtrk, 17. 11. 2017
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OTROŠKI NASVETI ZA STARŠE
1. Ne razvajajte me, dobro vem, da ne morem imeti vsega, kar si želim. Samo preizkušam
vas.
2. Ne bodite nedosledni. Zaradi tega sem negotov in se izogibam vsaki obveznosti.
3. Ne delajte stvari, ki jih lahko opravim sam. Zaradi tega se počutim kot dojenček.
4. Ne opozarjajte me pred drugimi! Bolj pazljiv bom, če se boste z menoj pogovorili med
štirimi očmi.
5. Ne pridigajte mi! Presenečeni bi bili, če bi vedeli, kako dobro vem, kaj je prav in kaj
narobe.
6. Ne pozabite, da rad eksperimentiram. Tako se učim. Prosim pa vas, da ste potrpežljivi.
7. Ne zavračajte me, ko želim odgovore na vprašanja, sicer bom moral spraševati druge in
pri njih iskati informacije.
8. Ne govorite mi, da ste idealni in nezmotljivi. S takšnimi ljudmi je težko delati in živeti.
9. Učite me z zgledom, ne s kritiko.
10. Kljub vsemu vas imam rad, zato imejte vi tudi mene!

Športno-naravoslovni dan, 29. 9. 2017

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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KONTAKT
Ravnateljica:
Irma Murad
Naslov:
Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž
Telefon: tajništvo
(02) 719 51 05
ravnateljica (02) 713 30 50
Faks:
(02) 713 30 60
Spletna stran:
http://www.ostomaz.si/index.php
E-pošta:
os.tomaz-ormoz@guest.arnes.si
Žiro račun:
011006000034652
Davčna številka:
70846057
Matična številka:
5089166000

PODATKI O ŠOLI
Ustanovitelj vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Tomaž je Občina Sveti
Tomaž.
Šolski okoliš: Bratonečice, Gradišče, Gornji Ključarovci, Hranjigovci, Koračice, Mala vas,
Mezgovci, Pršetinci, Rakovci, Rucmanci, Savci, Sejanci, Senčak, Senik, Sv. Tomaž, Trnovci,
Zagorje.
Šolski prostor je prostor, ki je določen z aktom o ustanovitvi šole. Vanj spadajo centralna
zgradba zavoda, kjer se odvija pouk in druge dejavnosti, dvorišče pred vhodom v šolo, ki se
konča z regionalno cesto, kjer učenci vstopajo na avtobus, dvorišče pred vhodom v
telovadnico in dvorišče pred vhodom v vrtec ter pločnik in pot, ki pelje do krajevnega igrišča,
kjer se občasno izvaja športna vzgoja, otroško igrišče in športne površine ob šoli.
Svet zavoda:
 predstavniki zavoda,
 predstavniki ustanovitelja,
 predstavniki staršev.
Strokovni organi šole:
 pedagoški zbor,
 oddelčni učiteljski zbor,
 razredniki,
 strokovni aktivi.
Svet staršev
Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je
organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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Skupnost učencev šole
Je organizirana v razredne skupnosti. Le-te pa zastopajo predstavniki, ki tvorijo skupnost
učencev šole (SUŠ). Osnovne naloge SUŠ so opredeljene s Pravili šolskega reda.

ŠOLSKI ZVONEC

0. ura
1. ura
malica
2. ura
odmor
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
kosilo
7. ura
8. ura

RAZREDNA STOPNJA
7.30–8.15
8.20–9.05
9.05–9.25
9.25–10.10
10.10–10.20
10.20–11.05
11.10–11.55
12.00–12.45
12.50–13.35
13.35–13.55
13.55–14.40
14.45–15.30

PREDMETNA STOPNJA
0. ura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
odmor
9.05–9.15
2. ura
9.15–10.00
malica
10.00–10.20
3. ura
10.20–11.05
4. ura
11.10–11.55
5. ura
12.00–12.45
6. ura
12.50–13.35
kosilo
13.35–13.55
7. ura
13.55–14.40
8. ura
14.45–15.30

PODALJŠANO BIVANJE
12.00–12.50
12.50–13.40
13.40–14.30
14.30–15.20
15.20–16.10

Naravoslovni dan - Genetika, 20. 12. 2017
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ŠOLSKI PREVOZI
Vozni red šolskega avtobusa iz smeri
Bratislavci – kovačnica
Mezgovci
Trnovci
Rucmanci
Savci
Sejanci
Bratonečice
Savci I
Savci II
Sveti Tomaž

1. vožnja
6.42
6.52
6.45
6.56
6.58
7.02
7.04
7.06
7.08
7.10

2. vožnja

7.45
7.46
7.49
7.54
7.56
7.59
8.02
8.05

Odhod domov ob 13.20 in 15.05.
Povratne vožnje so na sledečih relacijah: Mezgovci, Sejanci in Bratislavci.

Vozni red šolskega avtobusa iz smeri
Radoslavci – Albin Bratuša
Koračice
Pršetinci – Antolič
Pršetinci – kapela
Lahonci
Žvab
Sp. Ključarovci
G. Ključarovci – križ
G. Ključarovci – Meško
Hranjigovci
Pršetinci – Antolič
Sveti Tomaž
Odhod domov ob 13.20 in 15.05.

1. vožnja
6.50
6.52
6.54
6.57
6.59
7.03
7.07
7.09
7.11
7.13
7.15
7.20

2. vožnja
7.35
7.37
7.39
7.42
7.44
7.48
7.52
7.54
7.56
7.58
8.00
8.05
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ORGANIZIRANOST OSNOVNE ŠOLE SVETI TOMAŽ
SVET ŠOLE
SVET STARŠEV
POMOČNICA
RAVNATELJICE
VRTCA

RAVNATELJICA

Vzgojiteljice
STROKOVNI
DELAVCI
Pomočnice

Učitelji
razredneg
a pouka
Drugi
učitelj v 1.
razredu
Učitelji
predmetnega
pouka
Učitelji
podaljšanega
bivanja

DRUGI
STROKOVNI
DELAVCI

Knjižničarka
Svetovalna
delavka
Organizator
šolske
prehrane
Računalničar
– organizator
informacijskih
dejavnosti
Laborant

Učitelji
jutranjega
varstva
Učitelji za
dodatno
strokovno
pomoč

Logopedinja
Specialna
pedagoginja

TEHNIČNI
DELAVCI

Hišnik
Kuharici

Čistilki

ADMINISTRATIVNI
IN RAČUNOVODSKI
DELAVCI
Tajnica
Računovodkinja
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DELAVCI ŠOLE
V šolskem letu 2018/19 našo šolo obiskuje 154 učencev.
I.TRIADA
Razred

Število
učencev

1. a
2. a
3. a

11
19
17

Razrednik/-čarka

Številka
učilnice

Marija Lorenčič
Milena Korpar Majcen
Pepca Kupčič

/
11
12

II.TRIADA
Razred

Število
učencev

4. a
5. a
6. a
Jutranje varstvo

Podaljšano bivanje

24
19
16

Razrednik-/čarka
Zdravko Majcen
Zvonka Lalić
Barbara Colnarič
Silva Rakuša
Zdenka Šafarič
Štefanija Šalamija
Marko Lalić
Silva Rakuša
Zdravko Majcen
Tadeja Vrbnjak Zorman
Irma Murad
Irma

Eko kviz, 9. 3. 2018

Številka
učilnice
4
8
23
/
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III. TRIADA
Razred

Število
učencev

7. a
8. a
9. a
UČITELJ/-ICA

14
17
17

Razrednik/-čarka

Številka
učilnice

Mateja Munda
Tanja Hebar
Marko Lalić

POUK, DRUGO

NAR, BIO, KEM, GOS, DOD, laborantka,
organizatorka šolske prehrane; IP: SPH
SLJ; NIP: nemščina, DOD/DOP, ISP, učna
Tanja Hebar
pomoč, fakultativni pouk
Kristina Hekić
MAT, DOD/DOP, ISP, učna pomoč
OPZ, MPZ, GUM; dopolnjevanje učne
Aleksandra Kelemina
obveze na OŠ Stanka Vraza in na Gimnaziji
P.
Ptuj
pouk 1. razred (SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO,
Marija Lorenčič
ŠPO), DOD/DOP, knjižničarka
pouk 2. razred (SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO,
Milena Korpar Majcen
ŠPO), DOD/DOP, ISP
pouk 3. razred (SLJ, MAT, LUM, SPO, ŠPO),
Pepca Kupčič
DOD/DOP, ISP
pouk 5. razred (SLJ, MAT, LUM, GUM,
Zvonka Lalić
DRU, NIT, GOS, ŠPO), DOD/DOP, učna
pomoč
Marko Lalić
ZGO, DKE, SLJ, PB, ISP, IP: TEV
pouk 4. razred (SLJ, MAT, LUM, GUM,
Zdravko Majcen
DRU,NIT, ŠPO), PB, ISP, DOD/DOP,
kolesarski izpit
Mateja Munda
TJA, DOD/DOP, ISP, učna pomoč
Barbara Colnarič

Herman Prejac
Silva Rakuša
Drago Slavinec
Zdenka Šafarič
Tadeja Vrbnjak
Zorman
Štefanija Šalamija
Nataša Šuen
Teja Fuchs
Irma Murad

ŠPO;IP: IŠP, ŠZZ, ŠSP, NIP: šport
GEO, PB, JV; dopolnjevanje učne obveze na
OŠ Ivanjkovci
TIT, FIZ, računalničar; IP: OGL, RVT, NIP:
računalništvo
LUM, PB; IP: LS2, TVZ, NIP: umetnost;
dopolnjevanje učne obveze na OŠ Mala
Nedelja
MAT, DOD/DOP,ISP,PB, IP: GP

7
22
27
POGOVORNE URE
Četrtek, 1. ura
Ponedeljek, 1. ura
Četrtek, 0. ura
Ponedeljek, 4.ura

Ponedeljek, 5. ura
Sreda, 1. ura
Ponedeljek, 3. ura
Sreda, 1. ura

Ponedeljek, 0. ura
Ponedeljek, 1.ura
Četrtek, 2. ura
Torek, 4. ura
Ponedeljek, 2. ura
Sreda, 7. ura
Četrtek, 1. ura

Sreda, 4. ura

PB, knjižničarka

Po dogovoru

Svetovalno delo, DSP
pouk 2. razred (TJA), pouk 3. razred (TJA),
NIP: angleščina
ravnateljica, PB

Po dogovoru
Po dogovoru
Vsak dan od 7.30 do 8.00

(P)ostanimo odgovorni ljudje!

TEHNIČNO OSEBJE
Poslovna sekretarka: Silva Slavinec
Računovodkinja: Romana Pukšič
Hišnik: Franc Rajh
Kuharici: Sonja Plejnšek, Olga Matjašič
Kuharska pomočnica: Ida Lovrec
Čistilke: Pavla Hebar, Božena Stajnko, Marta Vnuk

Merkur – Za lepšo šolo, 2017/2018
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DRUŠTVA, ORGANIZACIJE IN POVERJENIŠTVA







Skupnost učencev šole (mentorica Tanja Hebar)
Šolsko športno društvo (mentor Herman Prejac)
Šolsko kulturno-umetniško društvo (mentorica Mateja Munda)
Organizacija Rdečega križa (mentorica Zvonka Lalić)
Mladinski tisk (mentorica Tanja Hebar)
Organizatorka šolske prehrane (Barbara Colnarič)

OBVEZNI PREDMETNIK V OSNOVNI ŠOLI
RAZRED
SLJ
MAT
TJA
LUM
GUM
DRU
GEO
ZGO
DKE
SPO
FIZ
KEM
BIO
NAR
NIT
TIT
GOS
ŠPO
IP 1
IP 2
IP 3
RU
Št. predmetov
Št. ur tedensko
Št. tednov
Št. tednov VI procesa

1. r.
210
140
70
70

105

2. r.
245
140
70
70
70

105

3. r.
245
175
70
70
70

4. r.
175
175
70
70
52,5
70

6
20
35
38

105

7
21
35
38

6. r.
175
140
140
35
35

7. r.
140
140
140
35
35

8. r.
122,5
140
105
35
35

9. r.
144
128
96
32
32

35
35

70
70
35

52,5
70
35

64
64

70
70
52,5

64
64
64

105

105

105

5. r.
175
140
105
70
52,5
105

70

105

70
52,5
105

35

17,5
11
26
35
38

105

105

105

35
105

7
22
35
38

17,5
8
24
35
38

17,5
9
26
35
38

35

70
70
64
70/35 70/35 32/64
35
35
32
35
35
32
17,5 17,5
16
14
16
14
29,5
30
30
35
35
32
38
38
35

V tabeli je navedeno letno število ur po predmetih za posamezni razred.
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Razred
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi

ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI LETNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5

7.
3
3
4
5

8.
3
3
4
5

9.
3
3
4
5

FLEKSIBILNI PREDMETNIK
Zaradi fleksibilnega predmetnika bomo imeli dva urnika:
- urnik A v prvi ocenjevalni konferenci in
- urnik B v drugi ocenjevalni konferenci.

IZBIRNI PREDMETI
PREDMET
TELEVIZIJA
LIKOVNO SNOVANJE 2
TURISTIČNA VZGOJA
GLASBENI PROJEKT
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
ROBOTIKA V TEHNIKI
OBDELAVA GRADIV LES
ŠPORT ZA SPROSTITEV
ŠPORT ZA ZDRAVJE
IZBRANI ŠPORT – ROKOMET
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
(ŠPORT)
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
(NEMŠČINA)
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
(ANGLEŠČINA)
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
(RAČUNALNIŠTVO)
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
(UMETNOST)

ŠT. UR TED.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

UČITELJ
Marko Lalić
Zdenka Šafarič
Zdenka Šafarič
Tadeja Vrbnjak Z.
Barbara Colnarič
Drago Slavinec
Drago Slavinec

Herman Prejac

2

Tanja Hebar

2

Teja Fuchs

1

Drago Slavinec

1

Zdenka Šafarič

MANJŠE UČNE SKUPINE
Notranjo diferenciacijo izvajamo od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov ter drugih
oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer tako, da diferenciramo delo z učenci glede na
njihove zmožnosti. V 4. razredu se bo izvajal pouk v manjših učnih skupinah pri SLJ in MAT,
prav tako v 5. razredu pri SLJ in MAT do največ ur predmeta. V 8. in 9. razredu se bo
izvajal pouk v manjših učnih skupinah pri SLJ, MAT in TJA pri vseh urah predmeta.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!

“20 za 20” – Marko Soršak, 2017/2018
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KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
Ocenjevalne konference
1. ocenjevalna konferenca (1.–5. r)
1. ocenjevalna konferenca (6.–9. r)
2. ocenjevalna konferenca (9. r.)
2. ocenjevalna konferenca (1.–8. r.)

30. 1. 2019
31. 1. 2019
11. 6. 2019
19. 6. 2019

Ocenjevalna obdobja
I. ocenjevalno obdobje
II. ocenjevalno obdobje (9. r.)
II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.)

3. 9. 2018–31. 1. 2019
1. 2. 2019–14. 6. 2019
1. 2. 2019–24. 6. 2019

Skupni roditeljski sestanki
1. roditeljski sestanek
2. roditeljski sestanek

20. 9. 2018
marec 2019

Skupni roditeljski sestanki za podaljšano bivanje
Roditeljski sestanek za podaljšano bivanje
Oktober 2018

Pogovorne ure za starše – četrtek, 17.–18. ure
Oktober
November
Februar
Marec
April
Maj

18. 10. 2018
15. 11. 2018
14. 2. 2019
21. 3. 2019
18. 4. 2019
16. 5. 2019

Razdelitev spričeval
9. razred
1.– 8. razred

14. 6. 2019
24. 6. 2019

Počitnice
Jesenske počitnice
Božično-novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
Poletne počitnice

29. 10. 2018–2. 11. 2018
25. 12. 2018–2. 1. 2019
18. 2. 2019–22. 2. 2019
27. 4. 2019–2. 5. 2019
26. 6. 2019–31. 8. 2019

15
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Informativna dneva v SŠ

15. in 16. 2. 2019

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz angleščine za 9. razred
NPZ iz angleščine za 6. razred
Izpitni roki
Predmetni, razredni in popravni izpiti za učence 9. r.
Predmetni, razredni in popravni izpiti za učence ostalih razredov
Prazniki
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novo leto
Slovenski kulturni praznik
Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju
Praznik dela
Dan državnosti

7. 5. 2019
9. 5. 2019
13. 5. 2019
13. 5. 2019

17. 6.–1. 7. 2019
19. 8.–31. 8. 2019
26. 6.–9. 7. 2019
19. 8.–31. 8. 2019

31. 10. 2018
1. 11. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
1. in 2. 1. 2019
8. 2. 2019
22. 4. 2019
27. 4. 2019
1. in 2. 5. 2019
25. 6. 2019

V šolskem letu 2017/18 bomo realizirali 189 dni pouka, 9. razred 183 dni pouka. Zadnji dan
pouka za učence 9. razreda je petek, 14. junij 2019, za vse ostale učence pa ponedeljek,
24. junij 2018.

Projekt Evropska vas - Belgija, 9. 5. 2018

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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PROJEKTI ŠOLE
PROJEKT

NOSILEC PROJEKTA

Zdrava šola

Marko Lalić

Kulturna šola

Mateja Munda

Eko šola

Barbara Colnarič

Tradicionalni slovenski zajtrk

Barbara Colnarič

Bralni nahrbtnik 2. a

Milena Korpar Majcen

Bralni nahrbtnik 1. a

Marija Lorenčič

Branje v razredu

Zvonka Lalić, Zdravko Majcen

Policist Leon svetuje 5. a

Zvonka Lalić

Čisti zobje, zdravi zobje

razredniki 1.–5. razreda

Zlati sonček

razredniki 1.–3. razreda, Herman Prejac

Krpan

razredniki, Herman Prejac

Otroška varnostna olimpijada

Zdravko Majcen

Projekt Rastem s knjigo – 7. razred

Tanja Hebar

Dan Evrope

Silva Rakuša

Simbioza šola

Drago Slavinec

Praznična tržnica

Zdenka Šafarič, Štefanija Šalamija, razredniki

Evropa v šoli

Mateja Munda

Varno na kolesu - ambasadorji

Zvonka Lalić

Go-car-go 8. a

Drago Slavinec

Shema šolskega sadja in mleka

Barbara Colnarič

Turizmu pomaga lastna glava

Zdenka Šafarič, Silva Rakuša, Marko Lalić

Martinova tržnica

Zvonka Lalić

Talumova ugankarska dogodivščina

Marko Lalić

Vodni detektivi Podravja 3.a, 4.a

Pepca Kupčič, Zdravko Majcen

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih skupaj z učenci izvajajo v okviru
rednega pouka.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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PONUDBA ŠOLE
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Šola nudi dodatni in dopolnilni pouk.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesna dejavnost
Mentor
FOLKLORA
M. Vajda
M. Munda
K. Pondrk
PLANINSKI
KROŽEK
PLESNE URICE
RAČUNALNIŠKI
KROŽEK
LIKOVNI
KROŽEK
TEHNIŠKI
KROŽEK
KOLESARSKI
KROŽEK (poligon)
LOGIKA
GOSPODINJSKI
KROŽEK
LUTKOVNI
KROŽEK
RDEČI KRIŽ
ŠAH
PRVA POMOČ
FIZIKALNI
KROŽEK
KAJ
VEŠ
O
PROMETU

Vključeni razredi
1. a
2. a–4. a
5. a–9. a

S. Rakuša zunanji
sodelavci
M. Novak
T. Vrbnjak Z.
D. Slavinec

1. a–6. a

Z. Šafarič

4. a–6. a

D. Slavinec

6. a–9. a

Z. Majcen

5. a

T. Vrbnjak Zorman
M. K. Majcen
B. Colnarič
Z. Lalić

6. a–9. a
3. a–5. a
6. a–9. a
5. a–7. a

Z. Lalić
Zunanji sodelavec
B. Colnarič
D. Slavinec

5. a–6. a
1. a–9. a
6. a–9.a
8. a

D. Slavinec

7.a – 9.a

8.a
4. a–5. a
1. a–6. a

Učenci se k interesni dejavnosti prijavijo s prijavnico. Termine izvajanja dejavnosti
bodo učenci sprejeli skupaj z mentorjem interesne dejavnosti.
TEKMOVANA
Tudi letos bomo vzpodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz
posameznih predmetnih področij.
V leošnjem letu bodo potekala naslednja tekmovanja: matematika (Vegovo priznanje), fizika
(Stefanovo priznanje), kemija (Preglovo priznanje), biologija (Proteusovo priznanje),
slovenščina (Cankarjevo priznanje), nemščina, angleščina, zgodovina, geografija, šport,
računalništvo, Mehurčki, Cici vesela šola, Vesela šola, Logika, Računam z Lili in
Binetom, Računanje je igra, Hitro in zanesljivo računanje, Znanje o sladkorni bolezni,
Znanje o Rdečem križu, Znanje o prvi pomoči, Eko kviz.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!

SREČANA
 Območna revija otroških folklornih skupin Ringaraja (29. 3. 2019)
 Območno srečanje lutkovnih skupin Ostržkov dan (21. 3. 2019)
 Območna revija otroških pevskih zborov Cicido (8. 3. 2019)
 Območna revija mladinskih pevskih zborov Moje pesmi, moje sanje
(17. 5. 2019)
 Območno srečanje otroških gledaliških skupin Igrajmo se gledališče
(22. 3. 2019)

Mikropolo, 1. mesto v video natečaju “Kemija je zakon”

Dobrodelna akcija Drobtinice, 14. 10. 2017
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NADARJENI
Z nadarjenimi učenci bomo razvijali višje oblike mišljenja, jim omogočili različna raziskovanja,
uporabo različnih virov in sodobne informacijske tehnologije. Učenci bodo imeli možnost
vključevanja v obogatitvene dejavnosti.
UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI
Učenci, ki nimajo z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, izdane odločbe in
imajo učne težave bodo vključeni v individualno oziroma skupinsko pomoč.
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno
strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem
postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo
poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.
FAKULTATIVNI POUK
Učenci 2., 3. in 4. razreda bodo lahko obiskovali fakultativni pouk nemščine. Učili se bodo
sporazumevanja s svojimi vrstniki, vadili bralno in slušno razumevanje ter govorno in pisno
sporočanje.
KOLESARSKI IZPIT
Učenci bodo opravljali kolesarski izpit v 5. razredu – sestavljata ga teoretično in praktično
usposabljanje. Pri prvem mentor podaja snov tematskih sklopov, jo nadgrajuje ter nazorno
prikazuje obravnavane vsebine in prometne situacije; praktični del usposabljanja pa je
sestavljen iz praktične vožnje na poligonu ter praktične in izpitne vožnje v prometu.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba svetuje in pomaga učencem pri učenju, osebnih stiskah, izbiri
poklica in nadaljnji poti izobraževanja. Posebno pozornost posveča učencem z učnimi
težavami in nadarjenim učencem. Sodeluje tudi z vrtcem, zlasti pri prehodu otrok iz vrtca v
šolo, spremlja njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in napredek pri šolskem delu. Z
različnimi vprašanji se lahko na šolsko svetovalno službo obrnejo tudi starši.
KNJIŽNICA
Učenci si lahko knjige izposojajo vsak dan po urniku, ki ga prilagodimo potrebam učencev.
Učenec si lahko izposodi tri knjige za rok 14-ih dni. Ta rok se lahko podaljša. V knjižnici
potekajo tudi druge dejavnosti, in sicer ure pravljic ter bralne minute. Otroci, ki so v vrtcu,
obiskujejo knjižnico skupaj z vzgojiteljicami oziroma s starši.
PODALJŠANO BIVANJE (PB), JUTRANJE VARSTVO (JV)
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v podaljšano bivanje od 12.00 do 16.10. Za
učence 1. razreda je organiziran še oddelek jutranjega varstva, ki bo od 6.15 do pričetka
pouka.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
Skrbimo za zdravstveno varstvo učencev v povezavi z Zdravstvenim domom Ormož. Prav
tako organiziramo zobozdravstvene in sistematične preglede. Na razredni stopnji se učenci
učijo pravilnega čiščenja in nege zob. Šolska zobna ambulanta bo delovala v
skladu z zobozdravstveno službo.
VARNA POT V ŠOLO
Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu je odgovornost za večjo varnost otrok v cestnem
prometu naložena predvsem staršem. Zato jim s svojimi dejanji v prometu bodite vzgled.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Pri Sv. Tomažu naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani
ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Posebej prvošolca večkrat pospremite tudi sami
do šole in ga poučite o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci 1. in
2. razreda naj nosijo rumene rutice. Če otrok prihaja ali odhaja v mraku, naj nosi svetla
odbojna telesa, kresničko.
Otroci, ki so mlajši od 7 let (1. razred), morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo. To so
lahko starši ali druge odrasle osebe. Če starši dovolijo, lahko njihovega otroka spremljajo tudi
otroci, ki so starejši od 10 let.
Policija svetuje (spletna stran: http://www.policija.si)
Policija v okviru svojega dela izvaja preventivne prometne akcije:
 VARNA ŠOLSKA POT
Šola skupaj s starši učencev, prevozniki otrok, Občino in policijo vse leto dopolnjuje
načrte varnih šolskih poti glede na novo nastale prometne razmere, o tem pa obvešča
in poučuje učence.
 VARNOST NA ŠOLSKIH AVTOBUSIH
Bodi pozoren in previden pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa, prihodu in odhodu do
mesta, kamor pripelje šolski avtobus, prečkanju vozišča, hoji v bližini avtobusa v
trenutku, preden odpelje.
 VARNOSTNI PAS
V vozilu, ki vozi, se vedno pravilno pripnemo. Otroci, ki so manjši od 150 cm, morajo
biti pripeti z ustreznimi napravami za pripenjanje (varnostni sedeži, podloge, jahači …).
V primeru cestno prometnih težav kontaktirajte policista Aleša Meška, Policijsko
postajo Ormož.
ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli so organizirani naslednji obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska
malica. Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti, in sicer do
8. ure. Prehrana se lahko odjavi po telefonu, in sicer na
telefonski številki 02 719 51 05 ali po elektronski pošti.
Dnevna kosila se naroči EN dan prej pri tajnici osebno oz. po
telefonu ali pa na elektronski naslov razrednika ali ravnateljice preko
E-asistenta.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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NADSTANDARDNE STORITVE
 Izvajanje šolskih ekskurzij.
 Letna šola v naravi za učence 5. razreda.
 Zimska šola v naravi za učence 6. razreda.
 Plavalni tečaj za učence od 1. do 4. razreda.
 Fotografiranje ob zaključku pouka v šolskem letu.
 Plesni tečaj za učence 9. razreda.
 Valeta.
ŠOLA V NARAVI
Za učence 6. razreda bo v mesecu januarju 2019 organizirana zimska šola v naravi v Ribnici
na Pohorju. Za učence 5. razreda pa bo v mesecu maju oziroma juniju 2019 organizirana
letna šola v naravi v Ankaranu.
GLASBENA ŠOLA
Na šoli se izvaja poučevanje klavirja in violine ter teorija Glasbene šole Ormož. Pouk bo
organiziran v popoldanskem času. Učenci bodo imeli možnost vaditi na šolskem pianu.

Turizmu pomaga lastna glava, 6. 4. 2018
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DNEVI DEJAVNOSTI IN EKSKURZIJE
1. RAZRED
NARAVOSLOVNI DNEVI
September 2018
16. 11. 2018
Neopredeljeno

To sem jaz
Tradicionalni slovenski
zajtrk; Zdrave navade
Skrb za zdravje

KULTURNI DNEVI
2018/19
Šolske prireditve
11. 12. 2018
Gledališka predstava
16. 2. 2019
2. 3. 2019

4. 9. 2018
April 2019

Šolski koncert
Pust

ŠPORTNI DNEVI
Pohod
Plavanje

11. 5. 2019

Doživljajski park

Maj 2019
Junij 2019

Atletski mnogoboj
Pohod z orientacijo

TEHNIŠKI DNEVI
November 2018 Praznična delavnica
Pust – priprava
Februar 2019
kostuma
Marec 2019
Pisanice

Junij 2019

EKSKURZIJA
Ptuj

2. RAZRED
NARAVOSLOVNI DNEVI
Tradicionalni
16. 11. 2019
slovenski zajtrk,
Zdravi
Skrb
zazobje
zdravje in
Neopredeljeno
medsebojne
odnose
Zajtrk; ZD Ormož
2. 3. 2019

Pust

KULTURNI DNEVI
11. 12. 2018
Gledališka predstava
Januar 2019

Pravljični dan

2018/19
16. 2. 2019

Šolske prireditve
Šolski koncert

ŠPORTNI DNEVI
4. 9. 2018
Pohod, igre
April 2019
Plavanje
11. 5. 2019

Doživljajski park

Maj 2019
Junij 2019

Atletski mnogoboj
Pohod z orientacijo

TEHNIŠKI DNEVI
November 2018
Praznične delavnice
Februar 2019
Pust – priprava
kostumov
Maj 2019

Junij 2019

Mešam snovi

EKSKURZIJA
Maribor

24

(P)ostanimo odgovorni ljudje!

3. RAZRED
NARAVOSLOVNI DNEVI
Tradicionalni slovenski
16. 11. 2018
zajtrk, zdrava prehrana

4. RAZRED

Neopredeljeno

Skrb za zdravje

NARAVOSLOVNI DNEVI
Tradicionalni slovenski
16. 11. 2018
zajtrk komunikacija
inodnosiizdrave navade
Neopredeljeno Skrb za zdravje

Maj/junij 2019

Zdravilne rastline

Februar 2019

KULTURNI DNEVI
11. 12. 2018
Gledališka predstava
Januar 2019
Filmska vzgoja
16. 2. 2019
Šolski koncert

KULTURNI DNEVI
11. 12. 2018
2. 3. 2019
16. 2. 2019

Gledališka predstava
Pust
Šolski koncert

Šolske prireditve

2018/19

4. 9. 2018
April 2019

Elektrika

ŠPORTNI DNEVI
Pohod, igre
Plavanje

ŠPORTNI DNEVI

11. 5. 2019

Doživljajski park

11. 5. 2019

Pohod
Plavanje
Doživljajski park

Maj 2019
Junij 2019

Atletski mnogoboj
Pohod z orientacijo

Maj 2019
Junij 2019

Atletski mnogoboj
Pohod z orientacijo

TEHNIŠKI DNEVI
Oktober 2018
Ločevanje odpadkov
Januar 2019

Čas

3. 2. 2019

Pust

EKSKURZIJA
Junij 2019 Maribor

4. 9. 2018
April 2019

TEHNIŠKI DNEVI
Oktober 2018 Kompas in orientacija
December 2018 Vodni hram, mlinček
Januar 2019
Februar 2019

Škatlica iz lesa
Voziček

EKSKURZIJA
Junij 2019 Maribor
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5. RAZRED
NARAVOSLOVNI DNEVI
Tradicionalni slovenski
16. 11. 2018
zajtrk
Januar 2019
Junij 2019

Zdrava prehrana in
prva pomoč
Primorske rastline(LŠN)

KULTURNI DNEVI
2018/19
Šolske kulturne
prireditve
11. 12. 2018
Gledališka predstava
2. 3. 2019
Pust
ŠPORTNI DNEVI
4. 9. 2018
Pohod
11. 5. 2019
Doživljajski park
Maj 2019

Atletski mnogoboj

Junij 2019
Junij 2019

Igre z žogo (LŠN)
Plavanje (LŠN)

TEHNIŠKI DNEVI
November 2018 Vrečka za copate
Šolski koncert
16. 2. 2019
Februar 2019

Pust, izdelava mask

Junij 2019

Konstruiranje z gonili
(LŠN)

Junij 2019

EKSKURZIJA
Primorska, Kras

6. RAZRED
NARAVOSLOVNI DNEVI
Tradicionalni slovenski
16. 11. 2018
zajtrk
Oktober 2018
Duševno zdravje
14. 1. 2019

Osebna higiena (ZŠN)

KULTURNI DNEVI
2018/19
Šolske prireditve
11. 10. 2018
Gledališka predstava
16. 2. 2019

4. 9. 2018
15. 1. 2019
16. 1. 2019
11. 5. 2019
13. 6. 2019

Šolski koncert

ŠPORTNI DNEVI
Pohod, plavanje
ZŠN-smučanje
ZŠN-zimski športi
Atletika
Igre z žogo

TEHNIŠKI DNEVI
17. 1. 2019
ZŠN-moja čudovita
naprava v letu 2050
11. 2. 2019

Izdelava pustnih mask

2. 3. 2019
14. 3. 2019

Pust
Les je lep
EKSKURZIJA
Januar 2019, Dravska dolina
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7. RAZRED
NARAVOSLOVNI DNEVI
5. 9. 2018
Raziskujem…
16. 11. 2018
Oktober 2018

2018/19

Tradicionalni slovenski
zajtrk
Duševno zdravje

KULTURNI DNEVI
Šolske prireditve

11. 10. 2018

Gledališka predstava

16. 2. 2019

Šolski koncert

4. 9. 2018
5. 9. 2018

ŠPORTNI DNEVI
Pohod, plavanje
Orientacija v naravi

16. 1. 2019
11. 5. 2019
13. 6. 2019

Zimski športi
Atletika
Igre z žogo

TEHNIŠKI DNEVI
11. 2. 2019
Izdelava pustnih mask
2. 3. 2019
Pust
21. 3. 2019
Izdelek iz umetne mase
17. 6. 2019
Izdelava pručke

EKSKURZIJA
24.4.2019, Predalpske pokrajine

8. RAZRED
NARAVOSLOVNI DNEVI
5. 9. 2018
Raziskujem…
16. 11. 2018

Tradicionalni slovenski
zajtrk, sis. pregled

Oktober 2018

Duševno zdravje

KULTURNI DNEVI
2018/19
11. 10. 2018

Šolske prireditve
Gledališka predstava

16. 2. 2019

Šolski koncert

ŠPORTNI DNEVI
4. 9. 2018
Pohod, plavanje
5. 9. 2018
Orientacija v naravi
16. 1. 2019
Zimski športi
11. 5. 2019
Atletika
13. 6. 2019
Igre z žogo

TEHNIŠKI DNEVI
Oktober 2018
Go-car-go
11. 2. 2019
2. 3. 2019
Maj 2019

Izdelava pustnih mask
Pust
Talum

EKSKURZIJA
24.4.2019, Predalpske pokrajine

(P)ostanimo odgovorni ljudje!

9. RAZRED

5. 9. 2018
16. 11. 2018
Oktober 2018

NARAVOSLOVNI DNEVI
Raziskujem…
Tradicionalni slovenski zajtrk
Duševno zdravje

2018/19
11. 10. 2018
16. 2. 2019

KULTURNI DNEVI
Šolske prireditve
Gledališka predstava
Šolski koncert

4. 9. 2018
5. 9. 2018
16. 1. 2019
11. 5. 2019
13. 6. 2019

ŠPORTNI DNEVI
Pohod, plavanje
Orientacija v naravi
Zimski športi
Atletski mnogoboj
Igre z žogo

11. 2. 2019
2. 3. 2019
9. 3. 2019
7. 6. 2019

TEHNIŠKI DNEVI
Izdelava pustnih mask
Pust
Google Sketchup
Izdelki iz papirja

EKSKURZIJA
24.4.2019, Predalpske pokrajine

V
Vseslovenski prvaki - Varno na kolesu, 2017/2018
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SODELOVANJE S STARŠI IN OKOLJEM
Starše prosimo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in pogovorne ure, saj bodo tako
najbolje spremljali otrokov napredek v šoli.
INDIVIDUALNE POGOVORNE URE in ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI bodo potekali
po dogovoru zrazrednikom.
VZGOJNI NAČRT, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA IN HIŠNI RED
Da bi bila vzgoja učinkovita, smo oblikovali in sprejeli Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda
Osnovne šole Sveti Tomaž. Oba dokumenta sta nastajala v sodelovanju učencev, staršev in
strokovnih delavcev šole. Z Vzgojnim načrtom smo opredelili temeljne vrednote in vzgojna
načela, vzgojne dejavnosti in načine sodelovanja s starši. Na podlagi tega smo oblikovali
Pravila šolskega reda, s katerimi smo natančneje opredelili dolžnosti, odgovornosti in
pravice
učencev,
pravice
in
obveznosti
zaposlenih
in
staršev, načine
zagotavljanjavarnosti, sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev,
organiziranost učencev, dogovorjena pravila in vzgojno ukrepanje v primeru kršitev pravil,
kršitve, ki povzročajo krizne situacije, pohvale, priznanja, nagrade. Pravila šolskega reda tako
predstavljajo osnovna vodila, ki določajo življenje in delo šole. Omogočajo in hkrati
zagotavljajo osnovno varnost, ki je bistvena za kvalitetno preživljanje časa vseh, ki na šoli
delamo, se učimo in ustvarjamo. Z doslednim upoštevanjem zapisanih pravil bomo skupaj
ustvarili prijetno okolje, v katerem si bomo lahko med sabo zaupali. Pravila šolskega reda
bodo v začetku šolskega leta predstavljena vsem učencem. Izobešena bodo v razredih in
knjižnici ter objavljena na spletni strani šole. Vsi udeleženci šole moramo upoštevati tudi
pravila, ki so določena s Hišnim redom. V šolskem letu 2015/16 bomo pregledali in po potrebi
posodobili Pravila šolskega red

Praznična tržnica, december 2017
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Šolski red ureja:
1. prihajanje učencev v šolo, pripravo na pouk, potek pouka in zaključek pouka;
2. vedenje učencev pri pisnem in ustnem ocenjevanju znanja;
3. vedenje učencev med poukom;
4. vedenje učencev na interdisciplinarni ekskurziji, gledališču, galeriji, muzeju;
5. vedenje učencev in delavcev šole;
6. vedenje v času šolske malice, kosila in odmorov;
7. red v šolskih prostorih;
8. skrb za varnost in spoštovanje lastnine;
9. naloge reditelja;
10. naloge dežurnega učitelja pri vozačih;
11. naloge dežurnega učitelja v odmorih;
12. pohvale, priznanja in nagrade.
Določa pa tudi vzgojne dejavnosti v primeru kršenja Pravil šolskega reda.
1. Prihajanje učencev v šolo, priprava na pouk, potek pouka in zaključek pouka
Prihod učencev v šolo je največ 15 minut pred začetkom pouka ali druge šolske dejavnosti oz.
po avtobusnih voznih redih. Učenci, ki niso vozači, se lahko na pisno prošnjo staršev
vključujejo v varstvo.
Vsak učenec in učitelj skrbita za nemoten potek pouka, in sicer sta pravočasno v učilnici in se
pripravita na uro.
Odhajanje na stranišče je dovoljeno le v odmorih, med učno uro pa le v izjemnih primerih, če
je podan zdravstveni razlog oz. po presoji učitelja. V času pouka (tudi v prostih urah) in
odmorov učenci ne smejo zapuščati šolske stavbe in zunanjega šolskega prostora brez
spremstva učitelja. V prostih urah učenci počakajo v jedilnici ali knjižnici, kjer se nahaja
dežurni učitelj. Vsak učenec zapusti šolo takoj po zaključku pouka ali drugih aktivnostih,
vozači pa se takoj vključijo v varstvo vozačev oziroma v PB. Prostor, kjer se izvaja varstvo
vozačev, smejo zapustiti le z dovoljenjem dežurnega učitelja.
V primeru kršenja te točke šolskega reda se uporabijo naslednji vzgojni ukrepi:


za neopravičeno zamujanje pouka prejme učenec neopravičeno uro.

2. Vedenje učencev pri pisnem ocenjevanju znanja
Učenci
upoštevajo
učiteljeva
navodila.
V primeru kršenja te točke šolskega reda se uporabijo naslednji vzgojni ukrepi:
 če učenec ne upošteva učiteljevih navodil (prepisovanje odgovorov, pomoč sošolcu,
nedovoljeni pripomočki), ima učitelj pravico učenca prvič opozoriti, učenca premestiti ali
mu odvzeti nedovoljene pripomočke.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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3. Vedenje učencev pri pouku (motenje pouka)
V primeru kršenja te točke šolskega reda se uporabijo naslednji vzgojni ukrepi:
 pogovor z učiteljem;
 seznanitev razrednika.
4. Vedenje učencev na interdisciplinarni ekskurziji, v gledališču, galeriji, muzeju, na
plavalnem tečaju, v šoli v naravi, na pohodu
Učenci se kulturno obnašajo,sodelujejo pred in po opravljeni dejavnosti, upoštevajo
navodila učiteljev in vodičev.
V primeru kršenja te točke šolskega reda se uporabijo naslednji vzgojni ukrepi:
 pogovor z razrednikom in takojšnja seznanitev staršev.
5. Vedenje učencev in delavcev šole
Učenci in delavci šole (učitelji, drugi strokovni delavci in tehnično osebje) uporabljamo pravila
lepega vedenja:
 vsi (delavci zavoda, učenci in starši) se prijazno pozdravljamo, v šoli in izven nje;
 do vseh imamo spoštljiv odnos;
 ne toleriramo (ne dopuščamo in ne opravičujemo) nobene vrste nasilja;
 ko vstopi v razred obiskovalec ali strokovni delavec, učenci mirno vstanejo in s tem izrazijo
spoštovanje oziroma pozdrav;
 učenci so v šolskih prostorih obuti v copate (druga obutev je dovoljena le na podlagi
zdravniškega potrdila); drugo obutev odložijo v garderobno omaro; športno obutev
uporabljajo le pri urah športa;
 MOBILNI TELEFONI MORAJO BITI V ŠOLI IZKLOPLJENI IN SHRANJENI V
GARDEROBNIH OMARICAH. V nujnih primerih se telefonski klic lahko opravi ob
dovoljenju učitelja izven prostorov, kjer poteka pouk – v tajništvu;
 v šoli v naravi je uporaba mobilnega telefona dovoljena samo z dogovorom učitelja;
 v šoli je prepovedano snemanje z mobilnim telefonom in fotografiranje;
 v šoli ne žvečimo žvečilnih gumijev;
 žvižganje ob koncu šolskega leta je dovoljeno le za devetošolce zadnji šolski dan v prvem
glavnem odmoru v telovadnici ob prisotnosti razrednika.
V primeru kršenja te točke šolskega reda se uporabijo naslednji vzgojni ukrepi:
 javno opravičilo pred razredom (zaradi grdega govorjenja, zmerjanja, laži, prikrivanja idr.),
obvestilo staršem;
 čiščenje šolskih prostorov (žvečenje žvečilnega gumija), v prosti uri ali po pouku, obvestilo
staršem;
 v primeru, da ima učenec telefon pri sebi ali ga uporablja, učitelj učencu le-tega odvzame
in ga izroči razredniku – ta pa o dogodku obvesti starše, ki mobilni telefon prevzamejo pri
razredniku.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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Posebej se obravnava nasilne učence (zmerjanje, besedno in fizično nasilje). Učenec, ki
nasilje izvaja, izpolni obrazec »Samopresoja učenca«, opravi razgovor z razrednikom in
šolsko svetovalno službo, ta pa obvesti starše in jih povabi na razgovor. Učenec, ki je nasilen,
se vključi v poseben program po pouku, ki ga vodi in oblikuje svetovalna služba, sestavljajo pa
ga razgovor o vzrokih in posledicah dejanja, oblikovanje in izvedba opravičila žrtvi nasilja.
6. Vedenje v času šolske malice, kosila in odmorov
 učenci gredo na malico v spremstvu učitelja;
 učenci PB gredo na kosilo v spremstvu učitelja, učence 2. in 3. triletja pri kosilu nadzoruje
dežurni v jedilnici;
 pred obrokom si vsi umijemo roke;
 vso hrano pojemo v jedilnici, kulturno in brez glasnega govorjenja;
 vsi smo odgovorni za čistočo in mir pri svoji mizi, po končanem obroku pospravimo in za
seboj počistimo;
 s hrano ravnamo kulturno, ne puščamo je na mizah, mečemo v koš (morebitne ostanke
hrane odložimo na za to predvideno mesto);
 v odmorih upoštevamo navodila dežurnega učitelja;
 v krajših odmorih mirno zamenjamo učilnico in opravimo potrebno toaleto;
 ne govorimo nespodobno.
V primeru kršitve te točke Pravil šolskega reda se uporabi naslednji vzgojni
ukrep:
 čiščenje šolskih prostorov – v prosti uri ali po pouku.
7. Red v šolskih prostorih
Za red in čistočo:

v učilnicah so odgovorni vsi učenci, zlasti pa reditelj in
učitelj;
 na hodnikih in v toaletnih prostorih je odgovoren vsak učenec, ki te prostore uporablja;
 v garderobnih omarah je odgovoren vsak učenec posamezno;
 v jedilnici so odgovorni vsi, ki jedilnico uporabljajo;

v telovadnici so odgovorni učenci in učitelji (učitelj ŠPO, razredni učitelji, učitelji
PB);
 v okolici šole so odgovorni vsi, tj. učenci in delavci
šole.
Da se zagotovita red in čistoča, se opravlja pregled garderobnih omar. Pregled za svoj razred
opravi razrednik v prisotnosti predstavnika razredne skupnosti in ga napove en dan prej.
V primeru kršenja te točke Pravil šolskega reda (namerno onesnaževanje ali onesnaževanje
zaradi malomarnosti) se uporabi naslednji vzgojni ukrep:
 čiščenje onesnaženega, ki ga opravi povzročitelj sam. Če povzročitelja drugi učenci
prikrivajo, je za čiščenje odgovoren celotni razred.

8. Skrb za varnost in spoštovanje lastnine
V šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah kajenje ni dovoljeno (Zakon o prepovedi
kajenja).

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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V šolo in k šolskim dejavnostim izven šole, pa tudi na šolski avtobus ni dovoljeno prinašati:
 orožja in drugih nevarnih predmetov (tudi igrač);
 cigaret, alkohola in drugih opojnih substanc (niti podobnih poživitvenih pijač);
 pirotehničnih sredstev;
 elektronskih igrač (“play station” in podobno, fotoaparat in kamero pa le po dogovoru z
učitelji);
 zgoščenk in drugega materiala, ki ni namenjen didaktičnim dejavnostim in pouku (npr.
računalniške igrice, MP3, MP4, piratsko pridobljene vsebine, pornografske vsebine …);
 predmetov dragocenejših vrednosti.
Učenci in delavci šole so dolžni spoštovati lastnino drugih in šole ter hkrati skrbeti za svojo.
Zato je vsak dolžan, da svoje stvari in šolsko torbo odlaga na za to dogovorjena mesta ali jih
zaklene v svojo garderobno omaro.
Delavci in učenci šole so odgovorni za šolsko lastnino in je ne smejo namerno ali iz
malomarnosti uničevati.
V primeru kršenja te točke Pravil šolskega reda se uporabijo naslednji vzgojni
ukrepi:
 razrednik v primeru kršenja te točke Pravil šolskega reda (prinašanje nedovoljenih
predmetov, poškodovanje lastnine ali šolskega inventarja) razišče okoliščine dogodka,
tako da se pogovori z učencem in morebitnimi očividci;
 ob sumu, da je učenec v šolo prinesel nedovoljen predmet, ima razrednik pravico in
dolžnost vpogleda v učenčevo garderobno omaro in šolsko torbo v prisotnosti učenca,
drugega učitelja ali predstavnika SUŠ;
 nedovoljeni predmet se učencu zaseže in odloži v tajništvu ali pri ravnateljici, ponj pa
pridejo starši;
 o razgovorih in ugotovitvah razrednik obvesti starše in opravi razgovor z učencem in s
starši, na katerem se dogovorijo o vzgojnem ukrepanju;
 ne glede na dogovor o vzgojnem ukrepu pa vse stroške, namerno ali iz malomarnosti
povzročene škode, plača povzročitelj.
9. Naloge reditelja
Reditelja določi razrednik vsak teden sproti in ga vpiše v
dnevnik.
Naloge reditelja so:
 skrb za red in čistočo v učilnici in drugih prostorih, kjer se nahajajo učenci njegovega
razreda;
 čiščenje table;
 poročanje učitelju o morebitnih poškodbah inventarja;
 poročanje o odsotnosti učencev;
 če so učenci v razredu več kot 10 minut po začetku ure brez učitelja, reditelj o tem obvesti
tajnico;
 opravljanje drugih nalog po naročilu učitelja ali razrednika.
Če reditelj s v o j i h nalog ne opravlja, se uporabi naslednji vzgojni
ukrep :
 njegove dolžnosti se podaljšajo še za en teden.

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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10. Naloge izvajalca varstva vozačev
Izvajalec varstva vozačev:
 vodi evidenco o prisotnosti učencev (interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk,
verouk; odsotnost je upravičena samo z dovoljenjem staršev);
 zagotavlja varnost učencev;
 zagotavlja red in disciplino;
 pomaga pri domačih nalogah;
 organizira sprehode, športne igre in druge dejavnosti;
 spremlja učence do šolskega avtobusa;
 opozarja učence na urejenost garderob;
 v primeru izgube ključa sodeluje s hišnikom ali tajnico.
Koordinator ica varstva vozačev (Zdenka Šafarič):
 kontaktira z voznikom avtobusa – obnašanje učencev na avtobusu;
 ureja seznam dežurnih učiteljev.
11. Naloge dežurnega učitelja v glavnih odmorih, kratkih odmorih, na hodnikih in
sanitarijah
Dežurni učitelj:
 zagotavlja varnost učencev;
 zagotavlja red in disciplino;
 izpolni obrazec o morebitni poškodbi.
12. Pohvale, priznanja, nagrade
Ravnateljica ob zaključku leta podeljuje:
 priznanje za učno najuspešnejšega učenca/učenko v posameznem razredu;
 priznanje za najaktivnejšega učenca/učenko v posameznem razredu.

MERILA ZA IZBIRO NAJAKTIVNEJŠEGA UČENCA/UČENKE NA ŠOLI
Po podanih merilih vsak razred predlaga najaktivnejšega in najuspešnejšega učenca/učenko.
Razrednik poda pisno obrazložitev šolski komisiji. Šolska petčlanska komisija, ki jo sestavljajo
učitelj RS, učitelj PS, predstavnik šolske skupnosti, svetovalna delavka in ravnateljica
(komisijo imenuje ravnateljica) ob koncu šolskega leta po zapisanih merilih potrdi
najaktivnejšega in najuspešnejšega učenca/učenko v vsakem razredu.
Vodenje evidence o merilih določi vsak razred individualno.
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MERILA ZA NAJUSPEŠNEJŠEGA UČENCA/UČENKO
Učni uspeh
povprečje ocen nad 4,8
šolsko tekmovanje
Tekmovanja v znanju
(SLO, MAT, TJN, FIZ,
KEM, BIO, ZGO, ANG,
Logika)

regijsko/področno tekmovanje
državno tekmovanje

regijsko/področno tekmovanje
Druga tekmovanja
(Prva pomoč, Rdeči križ)
državno tekmovanje

Sladkorna bolezen

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje

Računanje je igra
šolsko tekmovanje
Hitro in zanesljivo
računanje

državno tekmovanje
meddržavno

MERILA ZA NAJAKTIVNEJŠEGA UČENCA
slovenska
nemška
Bralna značka
angleška

Interesne dejavnosti

sodelovanje
udeležba na obm. srečanju
udeležba na medobm. srečanju
udeležba na državnem srečanju

5t
bronasto priznanje – 5 t
sodelovanje – 2 t
srebrno priznanje – 10 t
sodelovanje – 3 t
zlato priznanje – 15 t
srebrno priznanje – 10 t
sodelovanje – 4 t
1. mesto – 6 t
2. mesto – 4 t
3. mesto – 2 t
sodelovanje – 1 t
1. mesto – 8 t
2. mesto – 6 t
3. mesto – 4 t
sodelovanje – 2 t
bronasto priznanje – 4 t
sodelovanje – 2 t
srebrno priznanje – 6 t
zlato priznanje – 8 t
zlato priznanje – 3 t
priznanje – 2 t
sodelovanje – 1 t
prva tri mesta – 5 t
sodelovanje – 2 t
prvih pet mest – 10 t
sodelovanje – 4 t
prvih pet mest – 15 t
sodelovanje – 6 t

5t
zlata – 3 t
srebrna – 2 t
sodelovanje – 1 t
zlata – 3 t
srebrna – 2 t
sodelovanje – 1 t
3t
5t
7t
9t
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Obogatitvene dejavnosti

Javni nastopi

3t
Kulturna minutka oz. šolska
prireditev
Občinska prireditev
Koncert
Otroški parlament (medobčinski)

3t
5t
5t
5t

NAJ ŠPORTNIKI V RAZREDU IN NA ŠOLI se izbirajo v skladu s Pravilnikom o točkovanju
športnih rezultatov.

Baletna skupina Glasbene šole Ormož, 16. 3. 2018

(P)ostanimo odgovorni ljudje!
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