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Poslanstvo OŠ Fokovci se glasi: »Poslanstvo naše šole je izobraževanje 

in pripravljanje učencev na življenjske izzive.« 

Poslanstvo je nastalo v sodelovanju s starši, učenci in celotnim kolektivom. 

Zavedamo se, da so spremembe v informacijski družbi zelo hitre in 

revolucionarne. Na spremembe se moramo odzivati hitro in učinkovito, za kar 

je potrebno nenehno izobraževanje in pridobivanje različnih znanj. Z našim 

delom tako učence pripravljamo na take spremembe, učimo jih in navajamo na 

spremljanje aktualnosti z različnih področij in jim vseskozi poudarjamo pomen 

vseživljenjskega učenja.  Preko različnih oblik in metod učenja jih učimo 

sodelovanja, timskega dela in  medsebojnega spoštovanja, kajti le s skupnim 

delom in širokim znanjem bodo mladi v prihodnosti lahko uspešni. Pri 

uresničevanju tega poslanstva se na naši šoli izvajajo mnoge aktivnosti izven 

rednega pouka, s čimer tudi našim otrokom, ki nimajo drugih možnosti, 

ponujamo dejavnosti, ki zadostijo njihovim interesom in interesom staršev.  

Vizija naše šole je naslednja: »V uspešno šolo za življenje ob 

zadovoljstvu vseh udeležencev!«  

V okolju, kjer delujemo, imamo omejene možnosti razvoja iz več vidikov. 

Želimo, da bi naši učenci in vse naše učenke ter njihovi starši bili z našim delom 

zadovoljni. Da pa bi bili z delom zadovoljni, moramo doseči vidne rezultate in v 

zadnjih letih jih tudi dosegamo. Zato želimo biti še uspešnejši, želimo da vsak 

naš učenec, vsaka naša učenka  razvije svoje potenciale na tistem področju, kjer 

je najmočnejši/najmočnejša. Z individualizacijo in diferenciacijo, prilagoditvami 

in ustreznimi metodami bomo to tudi dosegli. Zavedamo se, da je 

najpomembnejša informacija o našem delu povratna informacija s strani 

staršev in s strani srednjih šol. V zadnjih letih so te povratne informacije zelo 

spodbudne, kar nam daje zagon za še boljše delo.  

V vsako poro našega delovanja pa so vpete vrednote, ki so za nas najbolj 

pomembne: ZNANJE, SPOŠTOVANJE, STRPNOST, DELAVNOST IN 

POŠTENOST.  
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Drage učenke in učenci! Spoštovani starši! 

»“Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki 
je padel na tla in vztrajal.” neznan avtor 

Pred nami je začetek novega šolskega leta. Prepričana sem, da bo tudi 
to leto zelo pestro, polno izzivov in ustvarjalnosti na vseh področjih za 
vse. Knjižica, ki jo držite v rokah, na kratko predstavlja aktivnosti, ki 
smo jih načrtovali v okviru rednega in razširjenega programa naše šole. 
Delo bo tudi v novem šolskem letu potekalo na podlagi predmetnika in 
projektov, v katere je naša šola vključena že nekaj let. Predvsem v 
razširjenem programu boste vsi našli kakšno zanimivo dejavnost, ki 
vam bo popestrila in obogatila šolski vsakdan.  

Priporočam vam, da pričujočo publikacijo uporabljate vsak dan kot 

informator za določene dogodke in kot vodnik skozi celo šolsko leto. 

Poleg te knjižice pa vas vabim na našo spletno stran www.os-fokovci.si   

kjer dobite vse informacije dokaj hitro in ažurno.  

Želim vam, da bi novo šolsko leto preživeli čim bolj ustvarjalno, zanimivo 

in polno novih prijetnih izkušenj, ter da bi ob koncu šolskega leta 

zadovoljni in polni uspehov veselo zakorakali v počitnice. 

»“Kadar si nekaj RESNIČNO želimo uresničiti, bomo našli način. 
Kadar želja ni pristna, bomo našli izgovor.” neznan avtor. Želim 
vam čim več iskrenih želja in čim manj izgovorov.   

                                                                                                                    

Suzana Deutsch, ravnateljica 

 

 

http://www.os-fokovci.net/
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 

Naslov naše šole: Osnovna šola Fokovci, 
                                Fokovci 32, 9208 Fokovci 
 

  Telefon   Elektronski naslov 

Ravnateljica:   Suzana Deutsch  (02) 544 90 20 
041 798 722 

suzana.deutsch@os-fokovci.si 
 

Pedagog: Andrej Lainšček (02) 544 90 25 
 

andrej.lainscek@guest.arnes.si   

Tajnica VIZ: Hermina Hernah (02) 544 90 22 tajnistvo.osmsfo@guest.arnes.si  

Knjižnica: Monika Dobrijevič (02) 544 90 21 
 

 

Računovodstvo: Anka Bočkor 
Občina Morav.Topl. 

(02) 538 15 11   

Zbornica: 
Kabinet razr.  
stopnje 

Strokovni delavci 
 
Strokovni delavci 

 

(02) 544 90 24 
 
(02) 544 90 26 

osmsfo1s@guest.arnes.si 
 
n-st.osmsfo@guest.arnes.si  

Kuhinja: Kuhar/kuharica (02) 544 90 23  

Vodja kuhinje: Zoran Vukan (02) 544 90 23  

Hišnik:  Darko Kržanko (02) 544 90 20  

Številka transakcijskega računa:       01278 – 6030670558 

Številka transakcijskega računa šolskega sklada:   
01278 – 6030670558, sklic: 00-2009140 
 
Davčna številka:                79277802 
Matična številka:              5085624000 

 
 
 

mailto:suzana.deutsch@os-fokovci.si
mailto:andrej.lainscek@guest.arnes.s
mailto:tajnistvo.osmsfo@guest.arnes.si
mailto:osmsfo1s@guest.arnes.si
mailto:n-st.osmsfo@guest.arnes.si


 

5 

 

USTANOVITELJ ŠOLE 

Na osnovi Odloka o ustanovitvi  javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Fokovci dne, 19. 12. 1996, (kar je bilo  objavljeno v Uradnem listu 
št. 2/97, dne 17. 1. 1997, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, 
to je dne 25. 1. 1997) je ustanoviteljica OŠ Fokovci Občina Moravske Toplice. 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Šola opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš, ki obsega območje 

naslednjih vasi: Fokovci, Selo, Vučja Gomila, Suhi Vrh, Andrejci, Ivanovci, 

Kančevci, Ratkovci, Berkovci, Ivanjševci, Lončarovci in deli naselja Moravske 

Toplice: Dolga ulica od hišne številke 116 dalje, Cuber, Moravske Gorice, 

Rumičev breg, Vinska graba ter Sebeborci in Krnci kot skupni šolski okoliš z 

Osnovno šolo Puconci. 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 

 

 

                                                                     1.   triletje:  26 učencev 
                                                                             2.  triletje:  30 učencev 

                                                                      3. triletje:  21 učencev 
                                                                                           

 
14 strokovnih delavcev                                                                                     

 

5 tehničnih delavcev 

                   5 strokovnih delavcev dopolnjuje obvezo na naši šoli 

 
 
 
 
 

šolo obiskuje 78 učencev 

Na šoli je zaposlenih 24 delavcev 
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PROSTORSKI POGOJI 
Šolski prostor zajema šolsko stavbo, telovadnico, zunanja športna igrišča, 

otroško igrišče, zelenice in pripadajoče potke.  

ORGANI UPRAVLJANJA 

Šolo upravljata ravnateljica Suzana Deutsch in Svet šole.  

SVET ŠOLE ima pristojnosti, ki so določene z zakonom (48. člen ZOFVI).  

Svet šole ima štiriletni mandat, katerega člani so lahko izvoljeni največ  dvakrat 

zaporedoma. Svet šole imenuje ravnatelja, sprejema program  razvoja, letni 

delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih 

programov, odloča o pritožbah in obravnava poročila o vzgojno izobraževalni 

tematiki.  

Sestavljajo ga: 

- trije predstavniki ustanovitelja: Lidija Bohnec, Marjeta Klement Velner, 

Vlado Vučkič; 

- pet predstavnikov delavcev: Monika Dobrijevič, Simon Hozjan, Bernarda 

Sukič Škrilec, Kristjan Pertoci in Zoran Vukan; 

- trije predstavniki staršev: Drago Hari, Alenka Petkovič, Brigita Šušteršič. 

SVET STARŠEV ima pristojnosti, določene z zakonom (66. člen ZOFVI) 

Organiziran je z namenom uresničevanja interesov staršev v šoli. Vsak razred 

ima enega predstavnika staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem 

sestanku v šolskem letu.  

STROKOVNI ORGANI ZAVODA so: 

- učiteljski zbor, 

- oddelčni učiteljski zbor, 

- razrednik, 

- strokovni aktivi. 
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STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE 

Ime in priimek Razrednik Delovno področje 

Slavko Car  TIT 

Karin Cigler Maček 1. + 2. razredni pouk, RaP 

Monika Dobrijevič  TJN ,  RaP, knjižničarka 

Mojca Györek   GUM, RaP 

Melita Lazar  LUM, LSN, RaP 

Simon Hozjan  MAT, FIZ, DIP, RaP 

Sonja Kosednar  razredni pouk, RaP 

Dejan Rocner  ROID, RaP 

Suzana Panker 8. + 9. SLJ,   RaP 

Kristjan Pertoci 6. + 7. GEO, DKE, RaP 

Bernarda Sukič Škrilec 5. razredni pouk, MAT, GOS,  ŠMK  

Sonja Tot  BIO, KEM,  NAR, POK, KEŽ, RaP 

Marija Zorko 3. + 4. razredni pouk, RaP 

Denis Žoldoš  AN2,  N2A 

Andrej Lainšček  svetovalni delavec - pedagog 

Jana Berden  mobilna specialna pedagoginja 

Leon Banko  mobilni socialni pedagog 

Luka Ivanič  ŠPO, ŠZZ, RaP 

Silvija Sambt  RaP 

Metka Kološa  razredni pouk, RaP, knjižničarka 

Suzana Deutsch  ravnateljica, ZGO 

Hermina Hernah  tajnica, računovodja 

Darko Kržanko  hišnik, čistilec 

Nada Gomboc  čistilka 

Marina Žiško  kuhinjska pomočnica, čistilka 

Zoran Vukan  kuhar 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Knjige so ključ do zaklada modrosti: 
knjige so vrata v deželo užitkov; 

knjige so steze, ki vodijo navzgor; 
knjige so naše prijateljice. 

Pridite, berimo! 
( E. Paulson) 

 
Gradivo šolske knjižnice pokriva potrebe devetletnega programa osnovne 
šole. Z ustrezno nabavo skrbimo, da učenci in učitelji v knjižnici dobijo:  

- potrebno leposlovno literaturo (za domače branje, bralno značko, za 
zabavo) 

- ustrezno strokovno literaturo za seminarske in raziskovalne naloge 
učencev in strokovnih delavcev, 

- literaturo za dodatno strokovno izobraževanje delavcev, 
- ustrezno neknjižno gradivo 
- učbenike za učbeniški sklad in za na klop 
- najzanimivejše druge periodične publikacije.  

Dejavnosti knjižnice: 

- izposoja knjižnega in drugega gradiva učencem, učiteljem 
- informacijska dejavnost (COBISS/OPAC), 
- pedagoška dejavnost – KIZ ure, 
- bralna značka – priprava gradiv in izvedba tekmovanja, 
- organizacija obiska literarnih ustvarjalcev, 
- organizacija in izvedba projekta Rastem s knjigo,  
- obeleževanje pomembnih dni s področja literarnega ustvarjanja 

BRALNA ZNAČKA 

ZAČETEK BRANJA: 17. september – dan zlatih knjig    

ZAKLJUČEK: 2. april- mednarodni dan knjig za otroke 
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UČBENIŠKI SKLAD 

Vsi učenci si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada brezplačno. 
Pogoj za izposojo je izpolnjena naročilnica za učbenike. Učenci dobijo 
učbenike na prvi dan pouka, vrnejo pa jih ob koncu šolskega leta.  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

- spremlja učence od vstopa v šolo, pa do zaključka; 
- svetuje učencem in njihovim staršem ter učiteljem pri reševanju težav 

in problemov v zvezi s šolo; 
- sodeluje s strokovnimi delavci šole, strokovnimi delavci izven šole, 

vzgojitelji v vrtcu in starši; 
- individualno obravnava učence z določenimi težavami; 
- sodeluje z učitelji in vodstvom šole preko aktivov in drugih oblik dela; 
- preventivno dela z različnimi skupinami učencev in prispeva k boljši 

klimi na šoli; 
- obravnava različna tematska področja o učenju, odnosih, konfliktih, 

sposobnostih; 
- poklicno svetuje in usmerja učence v nadaljnje izobraževanje; 
- ukvarja se z integracijo otrok s posebnimi potrebami ter sodeluje pri 

izvajanju koncepta dela z nadarjenimi učenci.  

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 

Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko 
skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament. Sestavljajo ga 
učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Naloge šolske 
skupnosti so: 

- aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela, 
- sprotno reševanje pobud, dilem in vprašanj učencev, 
- spremljanje pravic in dolžnosti učencev ter upoštevanje in 

uresničevanje hišnega reda šole,  
- sodelovanje pri organizaciji šolskih prireditev,  
- načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralnih, dobrodelnih, 

okoljevarstvenih). 
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Tudi v novem šolskem letu bomo organizirali in izvedli otroški parlament, 
katerega tema je: MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Učenci bodo imeli 

priložnost o tej temi razmišljati, spregovoriti in biti upoštevani.  

ŠOLSKA PREHRANA 

Na naši šoli za učence pripravljamo dopoldansko malico, kosilo in drugo 
malico. Dopoldansko malico učenci opravijo v času od 8.45 do 9.05 ure. 
Kosilo ali druga malica sta od 12.20 do 12.40. V primeru nadaljevanja 
epidemije bomo urnik razdelitve hrane prilagodili. 

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno 
izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 
53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini 
cene malice. Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni 
učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v 
rejniško družino. 

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na 
kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v 
Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. 
brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so 
upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe 
o namestitvi v rejniško družino. 

Cena malice je 0,90 EUR. Kosilo od 1. do 4. razreda  stane 2,70 EUR, kosilo 
od 5. do 9. razreda  2,90 EUR, druga malica pa 0,80 EUR. 

Stroške prehrane poravnavajo starši s položnicami.  
Vse dodatne informacije v zvezi s prehrano starši lahko dobijo v tajništvu 
šole.  
Starši ob odsotnosti učenca odjavijo šolsko prehrano na prvi dan odsotnosti 
do 9. ure v tajništvu šole ali na telefon 02 544 90 20, 02 544 90 22. 
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PREDNOSTNE NALOGE 
 

V šolskem letu 2022/2023 si bomo prizadevali  za: 
1. kakovostno znanje učencev glede na njihove sposobnosti in 

zmožnosti, tako da bomo: 
- ustvarjali varno in spodbudno učno okolje (izvajanje sodobnih metod 

in oblik poučevanja znotraj vseh predmetnih področij in vseh 
aktivnosti na ravni šole); 

- razvijali bralno razumevanje na vseh področjih in navajali učence na 
uporabo bralnih učnih strategij; 

- vključevali vsebine projektov v pouk; 
- skrbeli za razvoj nadarjenih učencev; 
- skrbeli za razvoj učencev s posebnimi potrebami; 
- namenjali pozornost notranji diferenciaciji pri pouku; 
- spodbujali medpredmetno povezovanje in razvoj večjezičnosti; 
- intenzivno in funkcionalno vključevali informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo v pouk in delovanje šole. 
2. osebnostni razvoj učencev z razvijanjem:  

- kritičnega mišljenja; 
- ustvarjalnosti; 
- inovativnosti; 
- motoričnih spretnosti; 
- odgovornega ravnanja; 
- pogojev za zdrav telesni in duševni razvoj mladostnikov; 
- odgovornosti za trajnostni razvoj; 
- dobrih medsebojnih odnosov; 
- zdravega življenjskega sloga pri učencih; 
- preventivnih programov s področja prometne varnosti. 

3. utrjevanje prepoznavnosti v lokalnem in nacionalnem okolju: 
- s promocijo; 
- s povezovanjem z drugimi zavodi (npr. s šolami na območju 

Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség,  UNESCO šolami, …) 
4. nadaljevanje aktivnega članstva: 

- v svetovni UNESCO ASP mreži šol; 
- v mreži Zdravih šol; 
- v mreži Kulturnih šol 
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PREDMETNIK 9-LETNE OŠ 
A obvezni program          Sk. ur pred. 

Predmeti/število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r.  7. r. 8. r. 9. r.  

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0 
Tuji jezik 1 – nemščina/angleščina  2 2 2 2 3 4 4 3 3 866,0 
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 
Družba    2 3     175,0 
Geografija      1 2 1,5 2 221,5 
Zgodovina      1 2 2 2 239,0 
Državljanska in dom. kult. ter etika   1 1  70,0 
Spoznavanje okolja 3 3 3       315,0 
Fizika        2 2 134,0 
Kemija        2 2 134,0 
Biologija        1,5 2 116,5 
Naravoslovje      2 3   175,0 
Naravoslovje in tehnika    3 3     210,0 
Tehnika in tehnologija      2 1 1  140,0 
Gospodinjstvo     1 1,5    87,5 
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 
Izbirni predmet 1       2/1 2/1 2/1 204,0 
Izbirni predmet 2       1 1 1 102,0 
Izbirni predmet 3       1 1 1 102,0 
Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

Število predmetov 77 7 7 8 9 11 14 16 14  
Število ur tedensko 22 23 23 24 26 26 30 30,5 30,5  
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

Dnevi dejavnosti Število dni letno Skupaj ur  

Kulturni dnevi  4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 

Naravoslovni dnevi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 

Tehniški dnevi  3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 

Športni dnevi  5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 

B razširjeni program           

Neobvezni izbirni predmet 
Tuji jezik –angleščina/nemščina 

 
2 

             
2 

                     
 
140,0 

Pomoč otrokom s pos. potr. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Dopolnilni in dodatni pouk  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Podaljšano bivanje 25 15 15 13 13      
Šola v naravi - CŠOD       5 dni    5 dni  
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ŠOLSKI KOLEDAR 

Začetek pouka: četrtek, 1. 
september 2022 
POČITNICE:                 
JESENSKE:   31. oktobra – 4.  
novembra 2022 
- pouk se prične v ponedeljek,  7. 
novembra 2022 
NOVOLETNE: 26. december 2022 
–  2. januar 2023   
- pouk se prične v torek, 3. 
januarja 2023 
ZIMSKE:  30. januar – 3. februar 
2023    
- pouk se prične v ponedeljek, 6. 
februarja 2023 
PRVOMAJSKE:  27.  april  – 2. maj  
2023 
- pouk se prične v sredo, 3. maja 
2023 
Četrtek, 15. junij 2023 
– zaključek pouka za učence 9. 
razreda ter podelitev spričeval. 
Petek, 23. junij 2023 
– zaključek pouka za ostale 
učence in podelitev spričeval. 
Prazniki in drugi pouka prosti 
dnevi: 
Ponedeljek, 31. 10. 2022 – dan 
reformacije 
Torek, 1. 11. 2022 – dan spomina 
na mrtve 
Nedelja, ponedeljek, 25., 26. 12. 
2022 – Božič, dan samostojnosti 
in enotnosti 

Nedelja, ponedeljek  1. – 2. 1. 
2023 – novo leto 
Sreda, 8. 2. 2023 – slovenski 
kulturni praznik 
Ponedeljek, 10. 4. 2023 – 
velikonočni ponedeljek 
Četrtek, 27. 4. 2023 – dan upora 
proti okupatorju 
Ponedeljek, torek,  1. in 2. 5. 2023 
– praznik dela 
Nedelja, 25. 6. 2023 – dan 
državnosti 
Dela prost dan – petek, 23. 12. 
2022 – nadomesti se v soboto, 8. 
10. 2022 
 
Ocenjevalna obdobja: 
1.     ocenjevalno obdobje: 1. 9. 

2022 – 27. 1. 2023 
2.     ocenjevalno obdobje: 4. 2. 

2023 – 15. 6. 2023, oziroma 
24. 6. 2023 

Informativni dnevi v srednjih 
šolah: 
petek, 17. 2. 2023 in sobota, 18. 
2. 2023 
 
NACIONALNO PREVERJANJE 
ZNANJA: 
4. 5. 2023 – ČETRTEK 
– NPZ iz slovenščine za 6. in 9. 
razred 
8. 5. 2023 – PONEDELJEK 
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– NPZ iz matematike za 6. in 9. 
razred 
10. 5. 2023 – SREDA  
– NPZ iz 3. predmeta za 9. razred 
in NPZ iz tujega jezika za 6. razred 
31. 5. -  2. 6. 2023 – SRE. – PET. 
- seznanitev učencev 9. razreda z 
dosežki na NPZ 
-  uveljavljanje pravice do 
vpogleda v učenčeve 
ovrednotene naloge za 9. razred 
6. – 8. 6. 2023 –  TOR. – ČET. 

 
 
- seznanitev učencev 6. razreda z 
dosežki na NPZ 
- uveljavljanje pravice do 
vpogleda v učenčeve 
ovrednotene naloge za 6. razred 
 
Ocenjevanje znanja učencev, ki 
se šolajo na domu: 
3. 5. – 15. 6. 2023 – učenci 9.r. 
3. 5. – 23. 6. 2023 – ostali učenci 

 
RAZŠIRJENI PROGRAM 
V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo z izvajanjem poskusa »Načrt poskusa 
Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta 
razširjenega programa v osnovni šoli« na kratko RAZŠIRJENI PROGRAM 
(RaP).  
Poskus zajema oblike dejavnosti kot so: dopolnilni in dodatni pouk, 
interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, individualna in skupinska pomoč, 
delo z nadarjenimi, neobvezni izbirni predmeti in kolesarski izpit ter vsebine 
iz projekta Zdrav življenjski slog.  
 
Temeljni namen razširjenega programa OŠ:  
- zdrav in celosten osebnostni razvoj (individualni pristop), 
- bolj poglobljeno spoznavanje učencev, 
- medsebojno sodelovanje/timsko delo, 
- razvijanje kakovostnih odnosov – večja motiviranost za doseganje ciljev 

osnovnošolskega programa (obveznega in razširjenega programa). 
- razvijanje ključnih veščin pri učencih. 
 
Načela razširjenega programa:  
- načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti razširjenega  programa, 
- načelo avtonomije in odgovornosti, 
- načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela, 
- načelo enakih možnosti ter upoštevanja potreb in interesov učencev, 
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- načelo formativnega spremljanja in spodbujanja samoregulacije, 
- načelo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti, 
- načelo stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 
Cilji razširjenega programa:  
- učenci avtonomno, skladno z lastnimi interesi in cilji, izbirajo dejavnosti 

RaP, pri čemer jih strokovni delavci spodbujajo k vse večji odgovornosti 
za lastno učenje;  

- razvijajo strategije učinkovitega učenja, delovne navade, znanje, 
spretnosti in veščine, ki so ključne za njihovo učno uspešnost ter 
uspešno življenje in delo; 

- razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, kritično mišljenje in podjetnost; 
- z učenjem razvijajo svoje interese, nadarjenost in talente; 
- razvijajo različne vrste pismenosti, večjezičnost in zmožnosti 

sporazumevanja v različnih jezikih; 
- usvajajo znanje in veščine prve pomoči ter se usposabljajo za ustrezno 

odzivanje in za samopomoč v stresnih okoliščinah; 
- kakovostno preživljajo svoj prosti čas ter razvijajo zdrav življenjski slog 

(zdravo prehranjevanje, gibanje itd.); 
- razvijajo spoštovanje in usvajajo znanje o lastni kulturi ter nacionalni in 

svetovni kulturno-umetniški dediščini ter o drugih vsebinah po lastni 
izbiri glede na ponudbo šole; 

- razvijajo zmožnosti za lastno uravnavanje procesov učenja in njihovo 
razumevanje ter se usposabljajo za vseživljenjsko učenje in izbiro svoje 
nadaljnje izobraževalne poti. 
 

Področja in podpodročja razširjenega programa 
 

Gibanje in zdravje za 
dobro psihofizično 

počutje 

Zdravje in varnost 

Gibanje 

Hrana in prehranjevanje 

Kultura in tradicija Kultura, umetnost, dediščina 

Kultura sobivanja 

Tuji jeziki 

Vsebine iz življenja in 
dela OŠ 

Samostojno in sodelovalno učenje 

Igra in samostojno načrtovanje prostega časa 
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Medvrstniško, medgeneracijsko in 
mednarodno sodelovanje 

 
 
V letošnjem šolskem letu bomo znotraj razširjenega programa največ 
pozornosti namenili dvema prednostnima nalogama:  

a) Razvoj učenja in poučevanja ter razvoj prečnih veščin v okviru RaP 
po načelih formativnega spremljanja 

b) Krepitev načel povezovanja, sodelovanja in timskega dela 
c) Razvoj igre kot sredstva za razvijanje prečnih veščin 

Prizadevali si bomo za dosego naslednjih ciljev:  
- učenci znajo načrtovati in spremljati svoje učenje, 

- učenci poznajo učne strategije in ugotovijo, katera jim najbolj ustreza; 

- učenci uporabljajo njim primerne učne strategije (miselni vzorec, 

Paukova strategija, VŽN, SMS, ribja kost, časovni trak, podčrtavanje…) 

- izboljšanje samovrednotenja  

- učenci se povezujejo in sodelujejo v dejavnostih RaP po vertikali in 

horizontali 

- učitelji se povezujejo in skupaj načrtujejo izvedbo medpredmetnega 

pouka ter razširjenega programa 

- učenci pomagajo eden drugemu pri učenju in ostalih zadolžitvah, tako 

izboljšujejo svoj učni uspeh 

- opravljene domače naloge in ostale zadolžitve 

Za dosego ciljev bomo učence v septembru organizirali v skupine in 
dejavnosti, preko katerih se bodo skozi celo šolsko leto urili v pridobivanju 
zgoraj naštetih kompetenc.   
Dejavnosti bomo izvajali v času pred poukom – od 7.25 do 8.00 – po prihodu 
učencev v šolo; v času med poukom, ko določene skupine nimajo na urniku 
rednega pouka; ter po pouku do 14.15, do odhoda učencev domov. V skladu 
s potrebami in željami staršev lahko dejavnosti izvajamo tudi dalj časa, 
vendar najkasneje do 15.30.  
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FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev ur pouka skozi celo 
šolsko leto. V tem šolskem letu bomo organizirali fleksibilni predmetnik v 6. 
razredu in tretjem triletju pri nekaterih predmetih (tehnika in tehnologija, 
DKE, izbirni predmeti).  

IZBIRNI PREDMETI 

V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci tretjega triletja obiskovali naslednje 
izbirne predmete: 

-          DALJNOGLEDI IN 
PLANETI 
-         ŠPORT ZA ZDRAVJE 

-         ČEBELARSTVO                                           
-         LIKOVNO SNOVANJE 
-  POSKUSI V KEMIJI 
-  KEMIJA V ŽIVLJENJU 

 

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v sklopu Razširjenega programa – 
izvajali bomo TEHNIKO, ŠPORT IN ANGLEŠČINO. 

Zakonodaja tudi omogoča, da so učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno 
veljavnim programom lahko oproščeni obiskovanja pouka izbirnih 
predmetov, če se tako odločijo in starši dajo vlogo na šolo. 

TEČAJ PLAVANJA organiziramo za učence 1. razreda in za učence 3. razreda. 
Učenci 1. razreda se na 10 urnem tečaju prilagodijo na vodo, nekateri pa tudi 
zaplavajo. Učenci 3. razreda opravijo 20 obveznih ur plavanja v okviru pouka 
športa. Tečaj izvajamo v  Termah 3000.  Izvedbo tečajev načrtujemo v 2. 
tednu septembra. Strošek tečaja (vstopnino na bazen  - 4,90 EUR  in prevoz 
cca 15,00 EUR) krijejo starši.  
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DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

Tehniški dnevi 

 1. 2. 3. 4. 

1. razred  
 
 

SPOMINEK Z 
VIDOVEGA 

BREJGA 
5. – 9. 9. 2022  

 
 

 
  

 
 

 
V 

PRIČAKOVANJU 
PRAZNIKOV 
 24. 11. 2022 

 
 

 
 
 
MAMA JE ENA 

SAMA 
Marec  

 

 
 
/ 2. razred  

 

3. razred 
 

4. razred IZDELKI IZ  
ŠOLA V 
NARAVI 

Junij  
Cena: cca 

200,00 EUR 

 
5. razred 

6. razred  
 
 
 

SPOMINEK Z 
VIDOVEGA 

BREJGA 
5. – 9. 9. 2022  

 

 
 

 
SVET SNOVI 
September/ 

oktober 

 
 

V 
PRIČAKOVANJU 

PRAZNIKOV 
24. 11. 2022 

 

 
 
 
 

AQUA 
LUTRA 

Junij  
Cena: cca 
20,00 EUR 

7. razred 

8. razred 

9. razred CŠOD 
12 – 16. 9. 2022 
Cena cca 200,00 

EUR 
 

CŠOD 

12 – 16. 9. 2022 
Cena cca 200,00 

EUR 
 

CŠOD 
12 – 16. 9. 

2022 
Cena cca 

200,00 EUR 
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Kulturni dnevi 

 1. 2. 3. 4. 

1. 
razred 

Zbiranje po 
urah: 
K1 , K2 –  
Prvi šolski 
dan  
1. 9. 2022 
K3 – Dan 
človekovih 
pravic, 10. 
12. 2022 
K4, K5 –  
Kulturni 
praznik  
7. 2. 2023 

PRAVLJIČNI 
DAN 

PISANJA NA 
ROKO 
Januar 

 
 
KULTURNE 
USTANOVE 

 
Marec 

 

 
 

DAN 
DRŽAVNOSTI 

 
24. 6. 2022 

 

2. 
razred  

3. 
razred 

4. 
razred 

 
 

/  
5.razre
d 

 1. 2.  3.  

6. 
razred 

 
Zbiranje po urah: 
K1, K2 – Prvi 
šolski dan – 
PRAVILA 
ŠOLSKEGA REDA 
1. 9. 2022 
K3 – Dan 
človekovih 
pravic, 10. 12. 
2022 
K4, K5 –  Kulturni 
praznik  7. 2. 
2023 

 
 
 
 

ZGODBE VIDOVEGA 
BREJGA 

Teden otroka - oktober 
 

GLEDALIŠČE 
REFORMATORJI 

NA ODRU  
oktober 

Cena: cca 20,00 
EUR 

 

7. 
razred  

8.razre
d 

9. 
razred 

CŠOD 
12 – 16. 9. 2022 
Cena cca 200,00 

EUR 
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Naravoslovni dnevi 

 1. 2. 3. 

1. razred  
 

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
– Mi vsi za lepši, 

boljši jutri 
September/ oktober 

 
 

OD OVCE DO 
VOLJNE  

November 
Cena: cca 40,00 

EUR 

Zaključna 
ekskurzija - 

PRLEKIJA 
Maj 

Cena: cca 40,00 
EUR 

 

2. razred  

3. razred 

4. razred ŠOLA V NARAVI 
Junij  

Cena: cca 
200,00 EUR 

 

5. razred 

6. razred  
ZDRAVO ŽIVLJENJE 

– Mi vsi za lepši, 
boljši jutri 

September/ oktober 

NARAVA 
GORIČKEGA 

Oktober 
Cena: cca 15,00 

EUR 

 
Naravoslovno – 

geografska 
ekskurzija 
ŠTAJERSKA  

Majj 
 

Cena: cca 90,00 
EUR 

7. razred  
PRVA POMOČ 
Teden otroka - 

oktober 
8. razred 

9. razred CŠOD 
12 – 16. 9. 2022 

Cena cca 200,00 EUR 
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Športni  dnevi 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. r. 
2. r. 
3. r. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINI 
OLIMPIJADA 
OŠ Bogojina 

 
23.  9. 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

POHOD PO 
NEKDANIH 

ŠOLSKIH 
POTEH  

 
8. 10. 2022 

 
 

EXPANO 
Tede otroka 

– oktober  
Cena cca 

15,00 EUR 
 

 
 

ZIMSKI 
ŠPORTNI 

DAN 
Januar/ 
februar 

 

 
 
 
 
 
 

PLAVANJE IN 
DRUGE 

DEJAVNOSTI 
V VODI 

junij 
 

Cena: cca 
10,00 EUR 

 
 

4.r. 
5.r. 

ŠOLA V 
NARAVI 

Junij  
Cena: cca 

200,00 
EUR 

 

6. r.  
ATLETSKI 

MNOGOBOJ 
Teden 

otroka – 
oktober  

 
DRSANJE 

ALI 
KOLESARJ

ENJE 
Januar ali 

maj 
 

7. r.  

8. r. 

9. r. 

 

ŠOLA V NARAVI/CŠOD 

V šolskem letu 2022/22 bodo učenci 4. in 5. razreda imeli šolo v naravi s 
poudarkom na učenju plavanja v Mladinskem zdravilišču Debeli rtič skupaj z  
OŠ Cankova. Šolo v naravi bomo izvajali v času od 12. do 16. junija 2023. 
Cena šole v naravi znaša približno 200,00,00 EUR. 

Učenci 9. razreda bodo preživeli projektni teden  v CŠOD Kranjska Gora v 
času od 12. do 16. septembra 2021 . Skupaj z vrstniki iz OŠ Bogojina in DOŠ 
Prosenjakovci bodo spoznavali značilnosti žive in nežive narave v Kranjski 
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Gori. Stroške bivanja projektnega tedna za 9. razred bo krila Občina 
Moravske Toplice. 

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

   UNESCO ŠOLA 
Naša šola je že od leta 2001 članica UNESCO ASP net mreže šol, na kar smo 
zelo ponosni. V to mrežo smo povezane šole, ki uresničujemo cilje, kot so: 
spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje drugačnosti, 
sodelovanje in solidarnostno pomoč. Še posebej smo zavezani »štirim 
stebrom« izobraževanja: 
 

1. Učiti se, da bi vedeli. 
2. Učiti se delati. 
3. Učiti se živeti skupaj. 
4. Učiti se biti. 
 

Med aktivnostmi, ki jih kot UNESCO šola izvajamo, naj izpostavim le 
najpomembnejše: 
- Sodelovanje v različnih nacionalnih projektih 
- Sodelovanje v mednarodnih projektih 
- Vodenje in koordinacija nacionalnega projekta PLATFORMA 

RAZNOLIKOSTI 
- Obeleževanje mednarodnih dni 
- Skupni UNESCO projekt Posvojimo spomenik 

 

    ZDRAVA ŠOLA 
Naša šola se je v šolskem letu 2008/2009 pridružila slovenski in evropski 
mreži Zdravih šol. V okviru tega projekta na naši šoli sledimo naslednjim 
ciljem: 

- razvijati zavest o pomenu zdrave prehrane in ustne higiene, 

- spodbujati ustrezen odnos do okolja, 
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- razvijati  občutek za ekološko ozaveščenost, 

-  dvigniti samopodobo, 

- spodbuditi  preživljanje prostega časa s športnimi aktivnostmi, 

- ozavestiti glede zaščite pred sončnimi žarki in drugim sevanjem. 
 

V šolskem letu 2022/2023 bo rdeča nit delovanja slovenske mreže Zdravih 
šol »MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI«. Tej tematiki bomo v okviru projekta 
namenili veliko pozornosti. 
 

   KULTURNA ŠOLA  
Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim s 
področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in 
obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih 
staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso 
del šolskega kurikula. 
Zato si bo šola prizadevala za razvijanje ustvarjalnost učencev na raznolikih 
umetnostnih področjih in skrbela za izobraževanje udeležencev in 
mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da bi šola postala žarišče 
kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije 
ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. 
Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu 
kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici. 
 

  
 

 - OBJEM – BRALNA PISMENOST 
V projekt OBJEM – Bralna pismenost smo se vključili kot implementacijska 
šola z namenom nadaljevanja razvijanja bralne pismenosti na naši šoli. Še 
vedno ugotavljamo slabe rezultate na področju slovenščine, zato smo se v 
projekt vključili z namenom, da učence in starše spodbudimo k aktivnim 
oblikam branja in razvijanja jezikovnih zmožnosti za nadaljnje izobraževanje 
in delo. Projekt bo potekal do konca oktobra 2022 in bo omogočal razvoj 
mnogih veščin učenja in poučevanja. Projekt koordinira ZRSŠ. 
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- JEŠT – JEZIKI ŠTEJEJO  
Naša šola pričenja s sodelovanjem v petletnem projektu »Jeziki štejejo«, 
katerega namen je razvoj in preizkus didaktičnih strategij in oblikovanje 
podpornega okolja, ki spodbuja večjezičnost učenca. V projekt smo vključeni 
kot implementacijska šola, kar pomeni, da bomo znotraj pouka in drugih 
dejavnosti preizkušali in izvajali razne sodobne didaktične strategije in 
razvijali jezikovne kompetence učencev. V današnjem času je poznavanje 
jezikov in kultur zelo pomembna zmožnost, ki bo učencem v prihodnosti 
omogočila tudi lažje zaposlovanje in izobraževanje znotraj Evropske unije. 
Projekt koordinira Pedagoška fakulteta v Ljubljani.  
  
 

 EVROPSKI TEDEN ŠPORTA od 23. do 30 septembra (EWOS) 
 
Naša šola se pridružuje Evropskemu tednu športa z različnimi športnimi 
aktivnostmi in spodbujanjem učencev h gibanju. V celem tednu bomo 
organizirali razne športne prostočasne aktivnosti.  
 

DIŠEČI POTENCIAL GORIČKEGA  
V sodelovanju s Tatjano Buzeti – nosilko dopolnilne dejavnosti na kmetiji in 
s še drugimi partnerji bomo v naslednjem šolskem letu aktivni v sklopu 
UNESCO projekta Posvojimo spomenik. 
Cilji projekta: 

- spodbujanje inovativnosti in podjetnosti med učenci – preko delavnic in 
spoznavanja potencialov zeliščarstva; 

- medgeneracijsko sodelovanje – raziskovane preteklosti domačije Vidov 
brejg in iskanje zgodb; 

- spodbujanje učencev za razmislek o gospodarskem razvoju Goričkega 
kot dela Krajinskega parka, turistične občine in kmetijskega območja;  

- ohranjanje narave in skrb za biotsko raznovrstnost;  

- ohranjanje kulturne dediščine in oživljanje le te v sodobnost. 
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 NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA  
V času od 8. 9.  do 9. 10. 2022 v Sloveniji poteka Nacionalni mesec skupnega 
branja, s čimer se pridružujemo evropski bralni kampanji Evropa bere. 
Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in 
polno sodelovati v evropski družbi.  
Skladno z enim od ciljev pobude EUReads / Evropa bere se bomo priključili  
pri 15 minutah branja ali glasnega branja na dan.  
 
 

  DEKD IN TKD – (VZ)TRAJNOSTNA DEDIŠČINA 
V času od 24. 9.  do 8. 10. 2022 v Sloveniji potekajo Dnevi evropske kulturne 
dediščine, katerim se bomo tudi mi pridružili z več aktivnostmi.  V povezavi 
z Unesco projektom Mladi posvojimo spomenik se bomo podali na 
raziskovanje preteklosti vile Moj-mir na Vidovem bregu v Fokovcih. Zgodbe 
z Vidovega brejga nas bodo popeljale iz preteklosti v sedanjost in naprej v 
prihodnost. Spoznavali bomo arhitekturno dediščino, življenje prebivalcev 
domačije nekoč in danes ter snovali ideje in načrte za prihodnost. Ob tem 
bodo nastajala literarna dela, likovni izdelki, spominki in še marsikaj. 
Dogodek bomo zaključili z javno prireditvijo – razstavo in predstavitvijo del 
učencev. 
 
 
Poskus »IZVAJANJE TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN 
PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNI ŠOLI«  
 
Trajanje: tri leta (2018/19, 2019/20, 2020/21); podaljšanje 2021-2023 
Namen: omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi 
pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami.  
Področja:  

- Gibanje in zdravje 

- Kultura in tradicija 

- Vsebine iz življenja in dela osnovne šole 
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Cilji poskusa:  

- zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno učno okolje za igro, 
druženje, sprostitev v času pred, med ali po pouku, 

- razvijati učne strategije, delovne navade, znanje, spretnosti in veščine 
glede na posebnosti učencev, šole, ter ožjega in širšega okolja, 

- opolnomočiti učence za prevzemanje odgovornosti za lastno učenje, 

- omogočiti učencem samostojno in sodelovalno učenje in pripravo na 
pouk, 

- zagotoviti smiselno izrabo prostega časa in ter razvoj zdravega 
življenjskega sloga, 

- krepiti spoštovanje in vrednost o tradiciji, nacionalni in svetovni 
kulturno umetniški dediščini. 

 
ČASOVNI RAZPORED UR 
 

Predura:      07.10 – 07.55 

1. ura:   08.00 – 08.45 

MALICA 

2. ura:   09.00 – 9.45 

REKREATIVNI ODMOR 

3. ura:   9.55 – 10.40 

4. ura:   10.45 – 11.30 

5. ura:   11.35 – 12.20 

KOSILO 

6. ura:   12.40 – 13.25 

7. ura:       13.30 –  14.15 
 

Predura je namenjena izvajanju dejavnosti v okviru razširjenega programa, 
še posebej področju GIBANJE IN ZDRAVJE – učenci se bodo pripravili na pouk 
ob različnih gibalnih in sprostitvenih dejavnostih. 

Šolskega zvonca na naši šoli ni. Pouk se prične ob 8. uri in traja do 14. ure 
in 15 minut, učenci so na željo staršev lahko v šoli do 15. 30 ure.  
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SODELOVANJE  S STARŠI 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnega dela šole in učencev je 
sodelovanje s starši. Trudimo se vzpostaviti čim bolj partnerski odnos, saj se 
zavedamo, da je podpora staršev pri vzgoji otrok zelo pomembna.  

Sodelovanje s starši se odvija na roditeljskih sestankih (skupnih, oddelčnih), 
na govorilnih urah vsak predzadnji četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00 ure, 
ter na različnih delavnicah, ko se starši vključijo v neposredno delo in 
življenje šole.  

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Pri izvajanju obveznih zdravniških pregledov za učence 1., 3., 5., in 7. 
razreda in cepljenj po programu zdravstvenega varstva otrok šola sodeluje z 
Miro Misleta Ternar, dr. med.  
V Zdravstvenem domu Murska Sobota bomo izvajali sistematske 
zobozdravstvene preglede enkrat v šolskem letu pri zobozdravnici Teodori 
Popovi, dr. dent. med.  
Veliko skrb na šoli posvečamo ščetkanju zob in osebni higieni. Tako učenci 
razredne stopnje pod vodstvom medicinske sestre tekmujejo v skrbi za čiste 
zobe. 
V jedilnici je nameščen pitnik za filtriranje pitne vode. Pitje vode je zelo 
pomembno za zdrav telesni razvoj in za dobro psihofizično počutje, zato to 
tudi spodbujamo.  

PREVOZI UČENCEV  

Šolski prevozi bodo organizirani podobno kot v preteklih letih.  
Na avtobusnih postajah in v avtobusih je potrebno imeti primeren odnos 
do potnikov, voznika avtobusa, do opreme avtobusa. Mlajšim učencem je 
potrebno biti dober zgled in jim pomagati, če potrebujejo pomoč.  

Na spletni strani šole bo objavljen vozni red.  

Za vse navedene dejavnosti si pridružujemo pravico do sprememb zaradi 
objektivnih razlogov.  
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VARNOST UČENCEV 

Šola je prostor, kjer se naj učenci počutijo varno, zato izvajamo nekatere 
dejavnosti: 

– Učenci izstopijo iz avtobusa in kombija na avtobusni postaji v 
neposredni bližini igrišča in v šolo prihajajo čez šolsko igrišče ter mimo 
stanovanjskega bloka po tlakovani poti. Prav tako vstopajo v kombi in 
avtobus na postaji. 

– Starši, ki pripeljejo svoje otroke v šolo, parkirajo na ploščadi pred šolo 
in poskrbijo, da otroci varno izstopijo iz avtomobila. Enako velja ob 
odhodu iz šole. 

– Učenci vstopajo v šolo pri dveh vhodih: skozi glavni vhod prihajajo v šolo 
učenci od 1. do 5. razreda, skozi stranski vhod pa učenci od 6. do 9. 
razreda. To določilo velja tudi za tiste učence, ki jih v šolo pripeljejo 
starši. 

– V garderobah se učenci preobujejo v šolske copate, čevlje in vrhnja 
oblačila odložijo na ustrezno mesto. V notranjih prostorih šole se 
gibljejo s šolskimi copati. 

– V telovadnici je zaradi varnosti potrebna športna oprema, ki zajema: 
športno oblačilo (majica, kratke hlače ali trenirka) ter športne copate za 
telovadnico. V času telovadbe se ne sme nositi nakita (verižic, ogrlic, 
zapestnic, prstanov, ur in drugih stvari, s katerimi lahko poškodujemo 
sošolce), dolgi lasje pa morajo biti speti, da učencev ne ovirajo pri 
gibanju. 

– Čevljev, ki jih učenci nosijo zunaj (ob prihodu v šolo in odhodu ter na 
zunanjih igriščih), ne nosijo v šolskih prostorih – tudi v telovadnici ne. 

– Za zagotavljanje varnosti imamo na šoli organizirano dežurstvo učiteljev 

 
IZVLEČEK IZ VZGOJNEGA NAČRTA IN PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 
 
VZGOJNE DEJAVNOSTI 
Z izvajanjem  proaktivnih in preventivnih dejavnosti se bomo trudili, da bomo 
oblikovali šolsko okolje, v katerem se bodo učenci čutili sprejete in varne in se 
bodo zavedali, da šola ni le izobraževalna ustanova, ampak je tudi  prostor, kjer 
se cenijo in spodbujajo znanje, poštenost, delavnost, strpnost in spoštovanje.  
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VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI 
Vzgojne postopke in ukrepe bomo izvajali ob kršitvah dogovorjenih pravil. 
Kršitve šolski pravil so lahko lažje ali težje. 
 
 Med lažje kršitve štejemo:  
- enkratno neupoštevanje dogovorjenih pravil vedenja v šoli, 
- glasno psovanje in preklinjanje, 
- nesramno obnašanje do učencev in ostalih udeležencev vzgojno 
izobraževalnega procesa, 
- neskrbno ravnanje s šolskim inventarjem, 
- neopravljanje dolžnosti kot reditelj ali kot dežurni učenec, 
- neopravljanje domačih nalog in drugih šolskih obveznosti, 
- neupoštevanje navodil učitelja in nespoštovanje razrednih pravil, 
- neupoštevanje dogovorjenih pravil v času prostih ur 
- neopravičeni izostanki od 5 do 11 ur. 
 
Med težje kršitve štejemo: 
- ponavljajoče se lažje kršitve, 
- neopravičeni ne strnjeni izostanki 12 ur in več, 
- vse vrste nasilja nad učencem ali delavcem šole (verbalno, psihično in fizično 
nasilje ter spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole),   
- ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole, 
- prinašanje pirotehničnih sredstev in njihovo uporabljanje v šolskih prostorih in 
na zunanjih površinah šole, 
- krajo tuje lastnine, 
- ponarejanje šolske dokumentacije (popravljanje rezultatov ocenjevanja ali 
ocen, ponarejanje podpisov…) 
- uničevanje uradnih dokumentov, ki jih izda šola,  
- namerno poškodovanje in uničenje šolske opreme, opreme učencev ali 
delavcev šole,  
- izsiljevanje učenca ali učitelja, 
- nepooblaščeno snemanje in fotografiranje, 
- nedovoljeno uporabo mobitela v času pouka,  
- kajenje in prinašanje, posedovanje, ponujanje ali uživanje alkohola, drog ter 
drugih psihoaktvnih sredstev in energijskih pijač ter napeljevanje sošolcev k 
takšnemu ravnanju. 
 



 

30 

 

VRSTE VZGOJNIH POSTOPKOV IN UKREPOV, ki jih bomo izvajali ob kršitvah 
pravil: 
- ustno opozorilo učitelja; 
- opravičilo učenca; 
- razgovor; 
- organiziranje pomoči učencu (pomoč sošolcem pri učenju, vključevanje v 
določene dejavnosti, učenje za sprejemanje odgovornosti…); 
- takojšnji odvzem mobitela, fotoaparata  in vseh nedovoljenih predmetov: 
pirotehnična sredstva, alkohol, cigarete, …; odvzete stvari razrednik osebno vrne 
staršem; 
- restitucija – dogovor o tem, kako bo učenec s svojim vedenjem popravil napako 
(npr. pomoč sošolcu, učitelju, delavcu šole, priprava seminarske naloge na 
določeno temo, povrnitev škode…); 
- svetovanje in sporazumno reševanje medsebojnih problemov in sporov; 
- mediacija; 
- finančno povračilo škode; 
- ukinitev nekaterih pravic pridobljenih s statusom; 
- povečan nadzor nad učencem; 
- odstranitev od pouka, oziroma dejavnosti in nadaljevanje dela pri svetovalnem 
delavcu, prostem učitelju ali ravnateljici; 
-individualni načrt pomoči. 
 
Pri razgovorih ob kršitvah se upošteva postopnost:  
1. pogovor z učiteljem, ki je kršitev zaznal;   
2. pogovor razrednikom; 
3. pogovor s starši; 
4. pogovor s svetovalno službo; 
5. pogovor z ravnateljico; 
6. po lastni presoji je možna tudi vključitev zunanjih institucij (policija, center za 
socialno delo, …) 
 
Kadar kljub izvajanju vzgojnih dejavnosti, vzgojnih postopkov in ukrepov  prihaja 
do stopnjevanja določenih kršitev,  se izvede administrativni vzgojni ukrep, to je 
vzgojni opomin (60. f člen Zakona o osnovni šoli). Vzgojne opomine, način 
njihovega izvajanja in varstvo pravic učencev določa Pravilnik o vzgojnih 
opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 07. 2008). Po 
izrečenem tretjem vzgojnem opominu lahko šola učenca prešola na drugo šolo 
brez soglasja staršev. 
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V primeru težje kršitve šola lahko preskoči predhodne ukrepe in izreče vzgojni 
opomin.  
 
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 
Učenec ali skupina učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli na 
vzgojnem in učnem področju prejme oz. prejmejo pohvalo, priznanje ali 
nagrado. Pohvale, priznanja in nagrade predlagajo: razrednik, učitelji, mentorji 
dejavnosti, ravnatelj, učiteljski zbor ali starši. 
 
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV  
Učenci so dolžni upoštevati pravila delovanja šole in vestno ter odgovorno 
opravljati svoje naloge; dolžni so spoštovati pravice sošolcev in delavcev šole ter 
obiskovalcev šole. V času bivanja v šoli je pravica vseh učencev, da enakopravno 
sodelujejo v različnih aktivnostih šole, obenem pa tudi dolžnost vseh, da skrbijo 
za uresničevanje pravic. Ob tem morajo upoštevati dogovorjena pravila vedenja 
v šolskih prostorih in med posameznimi dejavnostmi. Straši so dožni poskrbeti, 
da njihovi otroci prihajajo k pouku, v primeru odsotnosti učencev od puka pa so 
odsotnost dolžni opravičiti.  
 
Celotni Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda ter Hišni red so objavljeni na 

spletni strani šole (www.os-fokovci.si), oziroma na vpogled pri razrednikih in 

pri ravnateljici.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.os-fokovci.si/
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Publikacija je izdana na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli  
(UL 102/07). 
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