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1 UVOD
Z letnim delovnim načrtom šole se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16
– ZOFVI-L) določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v
skladu s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in
drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.
Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s
katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj
učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami,
vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in
druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.
Pri oblikovanju letnega delovnega načrta smo upoštevali veljavne predpise in zakone s
področja vzgoje in izobraževanja, normative in standarde za izvajanje vzgojno-izobraževalnih
programov za otroke s posebnimi potrebami ter seveda tudi interese po sodelovanju v
lokalnem in širšem okolju. Letni delovni načrt tako vsebuje naloge in aktivnosti, ki so
pomembne za šolo v tem šolskem letu v skladu s predmetnikom in učnim načrtom, opredeljuje
pa tudi vsebino, obseg in razporeditev razširjenega programa, ki ga šola izvaja v šolskem letu
2021/22.
Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi
najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.
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2 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
2.1

Podatki iz registra

Naziv šole: Osnovna šola Ljubo Šercer
Naslov: Reška cesta 6, Kočevje
Telefon: 01/893 10 46
Faks: 01/893 10 47
E-pošta: info@osls.si, os.ls-kocevje@guest.arnes.si
Spletna stran: www.osls.si
Transakcijski račun: 011006008351723
Davčna številka: 51450763
Matična številka: 5083117

2.2

Podatki o ustanovitelju

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer je Občina
Kočevje s sedežem Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

2.3

Šolski okoliš

V OŠ Ljubo Šercer so učenci vključeni na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izda Zavod RS za
šolstvo. V šolskem letu 2021/22 OŠ Ljubo Šercer obiskujejo učenci iz Občine Kočevje, Občine
Ribnica, Občine Sodražica, Občine Loški Potok, Občine Velike Lašče ter Občine Ljubljana –
Šentvid.

2.4

Poslanstvo

Poslanstvo OŠ Ljubo Šercer je vzgajanje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pri
čemer v ospredje postavljamo napredek vsakega posameznika ob upoštevanju njegovih
značilnosti, medsebojno spoštovanje, dobro počutje na šoli in podporo pri vključevanju v širše
in ožje socialno okolje z jasnim ciljem – učence opremiti z znanji za čim bolj samostojno
življenje, uspešno nadaljevanje izobraževanja in kasnejšo zaposlitev.
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2.5

Vizija

Postati želimo šola, ki bo s celostnim strokovnim pristopom v ospredje postavljala
posameznika in njegov razvoj, zagotavljala enake možnosti izobraževanja in doseganja znanja
ter v sodelovanju z ostalimi institucijami v širšem in ožjem okolju ustvarjala vsebinsko bogato
in spodbudno okolje, ki bo učencem omogočalo razvoj v pozitivne, zadovoljne, sprejete in
dejavne člane družbe.

2.6






Vrednote

dobri medsebojni odnosi
spoštovanje različnosti
spodbudno in varno učno okolje
znanje za življenje
povezovanje in sodelovanje

2.7

Vzgojno-izobraževalni programi

Osnovna šola Ljubo Šercer je namenjena izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v
duševnem razvoju.
Šola izvaja naslednja programa:



devetletni prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v
nadaljevanju NIS),
posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI).

Poleg svojih rednih programov šola nudi tudi:


dodatno strokovno pomoč (za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj) v
osnovnih šolah in v vrtcih (v nadaljevanju MSPS).

Program osnovnošolskega izobraževanja v osnovi obsega obvezni in razširjeni program.
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, varstvo vozačev, dopolnilni in dodatni pouk,
interesne dejavnosti ter šolo v naravi.
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2.8

Materialni pogoji

Sredstva za delovanje zavoda zagotavljajo:











Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (plače, program OŠ s prilagojenim
programom z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in
izobraževanja),
Občina Kočevje za vzdrževanje šolske stavbe, opreme, sredstva za regresiranje
šolskega prevoza ter sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma Zavod RS za
zaposlovanje in Občina Kočevje za sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v
programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih.
Občina Ribnica (sorazmerni del plače, finančna sredstva razpisa ).
evropska sredstva (Evropski socialni sklad projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah –
POGUM; projekt EDO…),
donatorji (financiranje nadstandardnih dejavnosti za učence in namenskih projektov),
lastna sredstva (Svetovalni center, socialno podjetništvo, najemnine).

2.9




Prednostne naloge

Socialno podjetništvo: Socialno podjetništvo predstavlja šolski projekt, ki se je začel
razvijati v šolskem letu 2017/18 in ocenjujemo, da smo pri izvajanju vsako šolsko leto
uspešnejši. Socialno podjetništvo je na OŠ Ljubo Šercer primarno usmerjeno k
razvijanju in odkrivanju sposobnosti in interesov za poklicno usmeritev, zagotavljanju
proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu tako ožjemu in širšemu okolju,
spoznavanju pomena podjetništva in možnosti samozaposlitve v prihodnosti,
zagotavljanju integracije ranljivih skupin v delo in socialno življenje, spoznavanje
podjetij v lokalnem okolju in sodelovanje z njimi ter delno tudi ustvarjanju dodatnega
prihodka, ki omogoča financiranje nadstandardnih dejavnosti in nakupov. V prihodnjih
letih želimo sodelovanje z ožjim in širšim lokalnim okoljem še poglobiti in razvoj
socialnega podjetništva dvigniti na še višjo raven.
Razvoj kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah: Šola je vključena v projekt POGUM, ki
poteka do 31.8.2022. V projekt smo pristopili z namenom, da bomo spodbujali način
razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja
ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. Ključna cilja
javnega razpisa sta: razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje
celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med
osnovno šolo in okoljem ter opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in
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strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev,
vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti. Mladim želimo
omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z
namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo
k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.
Medgeneracijsko sodelovanje: Osnovna šola Ljubo Šercer bo v šolskem letu 2021/22
kot partner sodelovala v projektu z naslovom “Park medgeneracijskega sodelovanja”,
kjer bo z izvedbo različnih delavnic in aktivnosti prispevala h kakovostni izvedbi
projekta. Glavni namen projekta je večja vključenost mladih, starejših, žensk, Romov
in drugih ranljivih skupin ter krepitev integralnih rešitev in medgeneracijske
vključenosti ter varovanje zdravja. Želimo zapolniti praznino, ki je nastala zaradi
drugačnega tempa življenja, kar ima za posledico kulturni razkorak med generacijami;
graditi solidarnost, medsebojno pomoč; prinesti novo kvaliteto življenja različnim
generacijam; zagotavljati starejšim in ostalim ranljivim skupinam občutek sprejetosti
in varnosti; lajšati osamljenost in krepiti duševno in telesno zdravje ter nenazadnje
sodelovati pri ureditvi medgeneracijskega središča na prostem in ga predstaviti kot
arhitekturni in urbanistični odgovor na sedanje in prihajajoče družbene spremembe,
hkrati pa s postavitvijo posebnih orodij starejšim in gibalno oviranim pomagati pri
ohranjanju vitalnosti in gibljivosti, mlajšim generacijam pa omogočiti razgibalni trening
kot zanimivo igro.
Izboljšanje prostorskih-materialnih pogojev za delo: Ker se v zadnjem času na OŠ
Ljubo Šercer vedno bolj opazno soočamo s prostorsko stisko tudi v smislu bolj
funkcionalno opremljenih učilnic, se bomo trudili iskati možnosti za izboljšanje
prostorskih pogojev na šoli. Izboljšava prostorskih pogojev za delo bi tako pomenila
dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, hkrati pa bi pomembno pripomogla k
prihodnji razvojni naravnanosti šole in k možnostim za uspešen razvoj socialnega
podjetništva in drugih vsebin. Prav tako želimo posodobiti in dodatno opremiti učence
in zaposlene z IKT opremo, saj je to osnova za kvalitetnejše spremljanje pouka na
daljavo. Trudili se bomo pridobiti sredstva za opremo snoezelen sobe, sobe, ki je
namenjena pomirjanju ter stimulaciji posameznika.
Področje kulturnih dejavnosti: OŠ Ljubo Šercer je prejemnica naziva »Kulturna šola«
za obdobje 2018-2023, kar pomeni, da se bomo tudi v prihodnje osredotočali na
ustrezno kulturno vzgojo na naši šoli, na ustvarjalnost naših učencev na raznolikih
umetnostnih področjih, podpirali kakovostne dosežke ter skrbeli za izobraževanje
udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da naša šola postane
nepogrešljiv partner kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije
ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.
Uspešno vključevanje učencev Romov v sistem izobraževanja: Ena izmed
pomembnejših nalog bo zagotovo razvoj inovativnih oblik dela z učenci Romi z
namenom povečanja obiska pouka in posledično povečanja učne uspešnosti. Velik
5















poudarek bomo namenili tudi uspešnejšemu vključevanju v proces izobraževanja na
podlagi upoštevanja pravil in norm okolja, v katerega vstopajo z različnimi dejavnostmi,
kot so na primer delavnice za starše in sodelovanje v projektih pa želimo spodbujati
aktivnejšo vlogo staršev učencev Romov v procesu izobraževanja njihovih otrok. Pri
tem nam pomaga tudi romski pomočnik, ki je v letošnjem šolskem letu prvič del
sistemizacije. Prav tako šoli pripada dodatni strokovni delavec za Rome.
Svetovalni center: Delovanje Svetovalnega centra OŠ Ljubo Šercer je prednostna in
razvojna naloga šole. Z delavnicami, predavanji in pedagoškimi strategijami nudi
strokovno izobraževanje učiteljem in svetovalnim delavcem v večinskih šolah, ki delajo
z otroki s posebnimi potrebami ter strokovno pomoč in svetovanje staršem otrok s
posebnimi potrebami.
Uspešno sodelovanje s starši: Dobro sodelovanje s starši ocenjujemo kot ključ do
uspeha pri izobraževanju in vzgoji otrok, zato želimo v prihodnje sodelovanje s starši
še poglobiti. Sodelovanje želimo nadgraditi tako na vsebinskem področju, kjer bomo
staršem ponudili zanimive formalne in neformalne vsebine medsebojnega
sodelovanja, kot tudi na organizacijskem področju, kjer želimo vzpostaviti jasno in
pregledno komunikacijo in interakcijo med starši in zaposlenimi.
Oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovoren odnos do
naravnega okolja: V sodelovanju z zunanjimi institucijami bomo še naprej razvijali
motivacijo učencev za zdrav življenjski slog (zdrava prehrana, pomen gibanja in športa,
higiena in podobno), prav tako pa želimo pri učencih tudi v prihodnje razvijati
odgovoren odnos do narave (učni sprehodi v naravi, delo na šolskem eko vrtu,
varovanje in ohranjanje naravnih okolij, urejanje okolice šole in podobno).
Skrb za zdravje učencev in zaposlenih: Zlasti v času epidemije SARS CoV-2 se je
izkazalo, kako pomembna je dosledna skrb tako za učence kot tudi zaposlene. V skladu
s potekom širjenja virusa bomo skrbno sledili priporočilom NIJZ ter v skladu s tem
pripravili različna navodila za izvajanje posameznih dejavnosti z namenom
preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter ostalih nalezljivih bolezni.
V sodelovanju z ZD Kočevje bomo sodelovali pri realizaciji sistematskih pregledov
(splošni, laboratorijski, zobozdravstveni). Poleg tega bomo za učence pripravili različna
predavanja z vsebinami s področja zdravstvene preventive (higienske navade, zobni
alarm….).
Ponuditi kakovosten razširjen program: Razširjeni program obsega podaljšano
bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v
naravi.
Staršem in učencev želimo zagotoviti varstvo ter kvalitetno preživljanje časa pred in po
pouku. Vsem učencem šole je omogočeno jutranje varstvo oziroma varstvo vozačev
kot tudi vključitev v oddelke podaljšanega bivanja, kjer jim je nudena pomoč pri
domačih nalogah, učenju, sprostitvenih dejavnostih oz. kvalitetno preživljanje časa.
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Za učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, ki kljub
individualizaciji v času rednega pouka ne dosegajo zadovoljivih rezultatov,
organiziramo dopolnilni pouk. Učitelj v sodelovanju z drugimi člani strokovne skupine
otroka načrtujejo pomoč posamezniku. V okviru le te razvijajo strategije učenja,
uporabo didaktičnih pripomočkov oziroma poskušajo doseči minimalne standarde
znanja z drugačnim načinom in tempom dela, ki ustreza posamezniku.
V kolikor strokovna skupina posameznega učenca v sodelovanju s starši in učencem
predvidi, da posameznik potrebuje še dodatno individualno učno pomoč, se mu to
omogoči v okviru neposrednega dela svetovalnih delavcev.
Za učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, ki presegajo
določene standarde znanja oziroma pri katerih želimo še okrepiti močna področja,
organiziramo dodatni pouk.
Za učence, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, v skladu z
individualiziranim programom omogočamo prehajanje v prilagojeni program z nižjim
izobrazbenim, s čimer želimo okrepiti in razvijati posamezne interese oziroma močna
področja.
Šola v naravi je podpora in nadgradnja učnega načrta različnih šolskih predmetov.
Program šole v naravi je prepletanje aktivnosti v naravi, spoznavanja okolja ter
osebnostnega in socialnega razvoja. Zato bomo spodbujali, da se bodo šole v naravi
vključevali v čim večjem številu. Prav tako bomo v sodelovanju s starši organizirali šolo
v naravi tudi za učence, ki potrebujejo prilagojene dejavnosti glede na svoje
sposobnosti in spretnosti.
Organizirali bomo različne interesne dejavnosti, s katerimi bomo razvijali različne
interese posameznih učencev, razvijali njihova šibka in močna področja.
Zavzemali se bomo omogočiti, da se bodo lahko učenci udeleževali različnih
tekmovanj, na katerih bodo dokazovali svoje znanje in spretnosti. Usmerjali se bomo
predvsem na tekmovanja, ki so namenjena našim učencem glede na njihovo
opredelitev, ter tudi za sodelovanje na različnih natečajih.
Terapevtska obravnava: Zelo veliko učencev naše šole ima govorno-jezikovne motnje:
zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe
govora, jezika in komunikacije. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na
otrokovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se odražajo na
otrokovi sposobnosti interakcije z okoljem, učenju prek jezika in vedenju že v
predšolskem obdobju. V šolskem obdobju se motnje odražajo tudi pri usvajanju in
izkazovanju šolskih znanj in veščin, medosebnih odnosih, vedenju in čustvovanju. Zato
je bistvenega pomena obdržati logopedsko obravnavo, ki jo izvaja »občinska
logopedinja« in poteka en dan v tednu.
Zavzemali se bomo tudi za vzpostavitev sodelovanja z Zdravstvenim domom Kočevje
pri izvajanju fizioterapije ter delovne terapije. Namreč veliko učencev ima tudi
pridruženo gibalno oviranost oz. zmanjšano zmožnost gibanja zaradi prirojenih ali
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pridobljenih okvar gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Posledično
imajo težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju.

3 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJA
V šolskem letu 2019/20 smo načrtovali investicijo v zamenjavo vratnih kril s podboji, ki so stara
že preko 30 let, in sicer v pritličju in 1. nadstropju šole. Okvirna vrednost investicije znaša
9.800,00 € na nadstropje.
Ker predvidena investicija ni bila realizirana, načrtujemo realizacijo omenjene investicije v
prihodnosti, v kolikor bodo s strani naše ustanoviteljice na voljo razpoložljiva sredstva za
tovrstne investicije.
Ena izmed nujnejših investicij pa bi bila investicija v prenovo poda v učilnici P-203 in v šolski
knjižnici.
V prihodnosti načrtujemo tudi investicije v ureditev šolskega dvorišča in parkirišča z ustreznim
odvodnjavanjem šolskega dvorišča. Po potrebi pa bomo izvajali tudi tekoče vzdrževanje
stavbe, predvsem beljenje.
Potrebna je prenova pomožnega poslopja šole, v katerem se trenutno nahajajo trije prostori.
Le-ti so namenjeni shranjevanju športnih rekvizitov (kolesa, sani…), vrtnega orodja, lesa za
pouk tehnike…. Zaradi stare in neprimerne gradnje in posledično povečane vlažnosti so
prostori skorajda neuporabni.
Omenjene investicije bi bistveno izboljšale pogoje dela in bivanja za učence in vse zaposlene
na šoli.

4 ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
4.1

Organi upravljanja

4.1.1 Svet šole
Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda. Svet šole ima štiriletni mandat (za obdobje 20202024), pri čemer se sestaja glede na potrebe oziroma najmanj trikrat v posameznem šolskem
letu. Svet šole je sestavljen iz 11-ih članov:




3 predstavniki ustanoviteljice (Občina Kočevje): Anton Vovko, Lilijana Štefanič, Irena
Robič
3 predstavniki staršev: Janez Jurkovič, Mladen Poplašen, Jasmina Mehić
predstavnikov šole: Erika Remic, Anita Marinko, Ingrid Starc, Andreja Zgonc, Ana Jarni
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Predsednica Sveta šole: Erika Remic
Namestnica predsednice Sveta šole: Anita Marinko

Pristojnosti Sveta šole so:











sprejema program razvoja šole;
sprejema letni delovni načrt in poročila o realizaciji letnega delovnega načrta;
sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole;
imenuje in razrešuje ravnatelja šole;
odloča o uvedbi in načinu izvajanja nadstandardnih storitev šole, daje soglasje za
sofinanciranje s prispevkom staršev in odloča o cenah storitev;
obravnava poročila o vzgojno izobraževalni problematiki;
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami delavce iz delovnega razmerja;
odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli;
sprejema pravila in druge splošne akte;
opravlja druge naloge, določene z zakonom o OŠ in ZOFVI, kolektivno pogodbo in
ustanovitvenim aktom šole in drugimi predpisi.

4.1.2 Vodstvo:
Ravnateljica šole je Barbara Poje. Funkcijo ravnatelja je pričela opravljati 11. januarja 2021 in
sicer za dobo petih let.
Ravnateljica:













je pedagoški in poslovni vodja;
načrtuje, organizira in vodi delo šole;
vodi delo učiteljskega zbora;
skrbi za sodelovanje s starši;
je odgovorna za zavarovanje pravic učencev;
odloča o vzgojnih ukrepih;
sklepa delovna razmerja;
odloča o disciplinski odgovornosti delavcev;
oblikuje predlog nadstandardnih programov;
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in plačilne razrede;
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
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4.1.3 Svet staršev:
Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Svet staršev je sestavljen tako,
da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka. Svet staršev se sestaja po potrebi vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in
vodi ga predsednik sveta staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče
ravnatelj.
Pristojnosti Sveta staršev:
 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih
šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole;
 predlaga nadstandardne programe;
 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 obravnava poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 voli in razrešuje predstavnike staršev v svetu šole in drugih organih šole;
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

4.2

Strokovni organi šole

4.2.1 Učiteljski zbor
Učiteljski zbor je sestavljen je iz vseh strokovnih delavcev šole in je najširši strokovni organ, ki
bo deloval skozi celotno šolsko leto. Praviloma se učiteljski zbor sestaja mesečno, vsak
zadnji četrtek v mesecu, po potrebi tudi večkrat. Seje vodi ravnateljica. Teme na
sejah učiteljskega zbora so različne, dvakrat na leto so v skladu s šolskim koledarjem tudi
ocenjevalne konference. Na vsaki seji je obvezen pregled realizacije nalog iz prejšnjega
meseca, načrtovanje aktivnosti za naslednji mesec in posebnosti po razredih. Ostale točke
dnevnega reda so prilagojene trenutnim potrebam in vzgojno-izobraževalnega procesa.
Pristojnosti in naloge učiteljskega zbora:








obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim
delom;
daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
odloča o posodobitvah programov VIZ in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;
daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja;
opravlja druge naloge v skladu z zakonom;
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obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku;
oblikuje program za delo z učenci, ki težje napredujejo;
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

24. avgust 2021,
2. september 2021,
28. september 2021,
21. oktober 2021,
25. november 2021,
21. december 2021.

Leto 2022

Leto 2021

Načrtovane seje učiteljskega zbora (datume je med šolskim letom možno spreminjati):
27. januar 2022 (ocenjevalna ob
zaključku 1. ocenjevalnega obdobja),
17. februar 2022,
31. marec 2022,
21. april 2022,
26. maj 2022,
7. junij 2022 (ocenjevalna − 9.
razredi),
16. junij 2022 (ocenjevalna − ostali),
30. junij 2022.

4.2.2 Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor je sestavljen je iz strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Pri delu učiteljskega zbora sodelujejo tudi
svetovalni in drugi strokovni delavci. Delo vodi razrednik.
Pristojnosti in naloge oddelčnega učiteljskega zbora:






korelacijo in sodelovanje med učitelji;
reševanje vzgojno-izobraževalne problematike;
analizo uspeha v posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju;
odločanje o vzgojnih ukrepih, pohvalah, nagradah;
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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4.2.3 Razrednik
Pristojnosti in naloge razrednika:







vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora;
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka;
skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev;
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo;
odloča o vzgojnih ukrepih;
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

4.2.4 Strokovna skupina za sprejem individualiziranih programov za
učence
Ravnatelj za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje strokovno
skupino. Le-to za posameznega učenca sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri
izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa (njegov razrednik in učitelji, ki ga poučujejo,
svetovalna delavka, logopedinja).
Vsi člani skupine so odgovorni za oblikovanje, izvajanje in evalvacijo individualiziranega
programa. Ta mora biti pripravljen v 30-ih dneh po sprejemu učenca na šolo in se lahko tekom
leta po potrebi spreminja.
V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s
posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost. Individualiziran program je
potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi
spremeniti.

4.2.5 Strokovni aktiv
V strokovni aktiv so vključeni učitelji, ki poučujejo v dotičnem programu. V šolskem letu
2021/22 na šoli delujejo 4 strokovni aktivi.
Strokovni aktivi
Strokovni aktiv učiteljev v
prilagojenem programu z nižjim
izobrazbenim standardom (v
nadaljevanju Str. aktiv NIS)
Strokovni aktiv učiteljev v
posebnem programu vzgoje in

Vodja strokovnega
aktiva
Sandra Rusec Belaj

Erika Remic

Člani strokovnega aktiva
Jan Čibej, Tjaša Dovč, El
Habashy Valerija, Jožica Grmič,
Sašo Ivetič, Ana Jarni, Anđela
Krsnik, Mateja Lukič, Blaž
Merhar, Barbara Poje
Jan Čibej, Jožica Grmič, Sašo
Ivetič, Ana Jarni, Anđela
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izobraževanja ((v nadaljevanju Str.
aktiv PPVI)
Strokovni aktiv učiteljev v
oddelkih podaljšanega bivanja (v
nadaljevanju Str. aktiv OPB)
Strokovni aktiv str. delavcev v
mobilni specialno pedagoški službi
(v nadaljevanju (Str. aktiv MSPS)

Ida Žnidaršič

Ingrid Starc

Krsnik, Mateja Lukič, Anita
Marinko, Erika Remic
Ida Žnidaršič, Andreja Zgonc,
Anđela Krsnik, Marijana Šarić
Mateja Lukič, Erika Remic,
Marijana Šarić, Anita Marinko

Pristojnosti in naloge strokovnih aktivov:















načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij;
načrtovanje roditeljskih sestankov (oblikovanje predlogov za teme in vsebine);
oblikovanje predlogov za nabavo opreme, učbenikov, šolskih pripomočkov;
načrtovanje prednostnih nalog, predlogi za praznovanje pomembnejših dni na šoli;
oblikovanje kriterijev ocenjevanja in preverjanja, oblikovanje načrta preverjanja in
ocenjevanja;
priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z učnimi načrti (posodobitev učnih
načrtov);
analiza vzgojnega in izobraževalnega dela, sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko
svetovalno službo, oblikovanje skupnih predlogov za sestanke študijskih skupin;
strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev,
priprava predloga izobraževanja strokovnih delavcev;
aktivnosti med predmetnega načrtovanja in izvajanja pouka;
načrtovanje medsebojnih hospitacij;
načrtovanje dodatnega in dopolnilnega pouka;
načrtovanje dela za učitelje pripravnike, mentorstvo študentom;
sodelovanje med aktivi, s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole;
vodenje dokumentacije.

Člani strokovnih aktivov bodo sodelovali v strokovnih aktivih učiteljev v osnovnih šolah, ki
izvajajo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in
izobraževanja ter mobilno specialno pedagoško službo, in sicer na področju Dolenjske, Bele
krajine in Posavja. Vodilna šola pri sklicevanju in vodenju srečanj je v šolskem letu 2021/22 OŠ
Milke Šobar Nataše v Črnomlju.
Prav tako bodo člani strokovnih aktivov sodelovali v študijskih skupinah, ki jih organizira Zavod
RS za šolstvo.
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4.2.6 Šolski sklad
Namen šolskega sklada je zagotoviti otrokom boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela,
ki se ne financia iz javnih sredstev (nakup nadstandardne opreme in didaktičnih pripomočkov,
knjig, izvedba dni dejavnosti …). Sklad se polni z donacijami, najemnino, s prostovoljnimi
prispevki staršev, učiteljev, s sredstvi od prodaje izdelkov učencev …
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz 7 članov:
•
•

predstavnikov staršev: Jasmina Mehić, Janez Jurkovič, Marjeta Mohar, Anica Lovšin
predstavnikov šole: Aleksandra Kocjan Malnar, Sandra Rusec Belaj, Ana Jarni

Predsednica upravnega odbora je Aleksandra Kocjan Malnar.
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5 ZAPOSLENI
5.1

ORGANIZACIJSKA SHEMA

SVET ZAVODA

SVET STARŠEV

RAVNATELJ

UČITELJSKI
ZBOR

DRUGI STROKOVNI
DELAVCI

TEHNIČNO OSEBJE

DRUGO

STROKOVNI AKTIVI

SVETOVALNA SLUŽBA

TAJNICA VIZ

PROGRAM JAVNA DELA

ODDELČNI UČITELJSKI
ZBOR

DODATNA STROKOVNA
DELAVKA ZA ROME

RAČUNOVODSTVO

ŠTUDENTI

STROKOVNE SKUPINE

KNJIŽNIČARKA

VARUHI NEGOVALCI

ŠTUDENTSKO DELO

RAZREDNIKI

LOGOPEDINJA

ROMSKI POMOČNIK

PREDMETNI UČITELJI

RAČUNALNIKAR

HIŠNIK

RAZREDNI UČITELJI

ORGANIZATOR ŠOLSKE
PREHRANE

ČISTILKA

UČITELJI V PPVI

KUHAR

UČITELJI V OPB

UČITELJI ZA DSP

5.2

PREGLED DELOVNIH MEST Z ZAPOLNITVIJO:

Delovno mesto

Šol. leto Del. mest
2021/22
(ure)
Učitelj razrednega
44,5
20,0
pouka
Učitelj DOP RP

2

0,09

Ločeno
Zaposlitev
poučevanje
(ure)
Sandra Rusec Belaj, Blaž
Merhar, Tjaša Dovč, Sašo Ivetič,
Anđela Krsnik
Sandra Rusec Belaj, Blaž
Merhar
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Učitelj DOD RP

2

0,09

SKUPAJ
Učitelj SLJ
Učitelj MAT
Učitelj TJA
Učitelj LUM
Učitelj GUM
Učitelj NAR

49,64
8
8
4,09
4
2
5,22

2,25
0,38
0,36
0,19
0,18
0,09
0,24

Učitelj DRU

7,25

0,33

Učitelj GOS
Učitelj TIT
Učitelj ŠPO
Učitelj DOP PP
Učitelj DOD PP
SKUPAJ
IZV – LIK
IZV - PREH
IZV - OGUS
IZV
SKUPAJ
Učitelj v PPVI

4
8
6
2
2
60,56
1
1
1
/
3
90

0,18
0,36
0,27
0,09
0,09

Učitelj v OPB

26

1,04

Učitelj zborovskega
petja
Učitelj socialnega
učenja
Učitelj
računalniškega
opismenjevanja
Mobilni učitelj

2

0,09

Jožica Grmič, Erika Remic, Anita
Marinko, Ana Jarni, Sašo Ivetič,
Mateja Lukič, Maša Luteršmit,
Anđela Krsnik
Andreja Zgonc, Ida Žnidaršič,
Marijana Šarić
Mateja Lukič

3

0,14

Anđela Krsnik

2

0,09

Anđela Krsnik, Blaž Merhar

73

2,59

40
28
30

1
0,70
0,75

14

0,35

Marijana Šarić, Ingrid Starc,
Erika Remic, Anita Marinko,
Mateja Lukič
Barbara Poje
Aleksandra Kocjan Malnar
Aleksandra Kocjan Malnar
Anđela Krsnik
Maša Luteršmit

Ravnatelj
Svetovalni delavec
Dod. str. del. za
Rome
Knjižničar

Sandra Rusec Belaj, Blaž
Merhar

4
8
6

Valerija El Habashy
Jan Čibej
Tjaša Dovč
Valerija El Habashy
Tjaša Dovč
Valerija El Habashy, Tjaša Dovč,
Jan Čibej
Valerija El Habashy, Tjaša Dovč,
Barbara Poje
Valerija El Habashy, Tjaša Dovč
Jožica Grmič, Jan Čibej
Sašo Ivetič, Ana Jarni
Anđela Krsnik, Jan Čibej
Anđela Krsnik

18
0,05
0,05
0,05
0,14
4,09

Anđela Krsnik
Tjaša Dovč
Jan Čibej
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Rač. inf. org. dej.

20

0,50

Org. šol. prehrane
Varuh negovalec

0,4
86,6

0,01
2,17

Romski pomočnik
Računovodja VI
Tajnik VIZ VI
Kuhar
Čistilec
Program javnih del

40
18
18
10
40
80

1
0,45
0,45
0,25
0,99
2

Andreja Zgonc, Maša
Luteršmit, Jan Čibej, Miha
Kegel
Aleksandra Kocjan Malnar
Irena Bokan, Peter Novak,
Maša Luteršmit
Anže Veleberi
Računovodski servis
Andrej Zgonc
Jadranka Josič (dopolnjevanje)
Ivanka Jeseraškič, Cvetka Klun
Tina Sabalić, Beti Malinović

Program javnih del poteka do 31.12.2021. Načrtujemo ponovno prijavo na morebitni razpis za
nadaljevanje tudi v letu 2022.
V poletnem času si bomo prizadevali zaposliti tudi študente/dijake preko študentskega dela.
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6 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
V šolskem letu 2021/22 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 189 dni pouka (deveti
razred 182 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške, naravoslovne in
delovne dneve, šole v naravi ter ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo
organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa in podobno.

2021

6.1

PRVI DEL

sreda
ponedeljek
ponedeljek
nedelja
ponedeljek
petek
sobota
nedelja
sobota
nedelja
sobota
nedelja
ponedeljek
petek
ponedeljek
torek

2022

petek - sobota

ponedeljek
petek

ponedeljek
petek
ponedeljek
sreda
sreda
ponedeljek

1. 9.
- 25. 10. – 1.
11.
31. 10.
1. 11.
24. 12.

-

25. 12.
26. 12.
25. 12. – 2.
1.

ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI
ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

IN

NOVOLETNE POČITNICE

1. 1. – 2. 1.

NOVO LETO

31. 1.
4.2.
7. 2.
8. 2.
11. 2. – 12.
2.

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
POUKA PROST DAN
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE,
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE,
- 21. 2. – 25. OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE
2.
TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA,
SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN
KOSTEL
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA,
28. 2. – 4. 3. SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN
KOSTEL),
KOROŠKE,
PODRAVSKE,
POMURSKE,
SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
18. 4.
VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. 4.
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
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nedelja
ponedeljek

-

1. 5. – 2. 5.
15. 6.

sreda

24. 6.
petek
sobota
sobota - sreda

25. 6.
25. 6. – 31.
8.

PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE
OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL;
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6. - 29. 6. 2022

1. rok

učenci 9. razreda

27. 6. - 8. 7. 2022

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. - 31. 8. 2022

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5. - 15. 6. 2022

1. rok

učenci 9. razreda

3. 5. - 24. 6. 2022

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. - 31. 8. 2022

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda
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6.2

DRUGI DEL

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/2022 – 2. del vsebujejo datume
izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli:
Leto

Mesec

Datum – dan

2021

1. 9. – sreda
SEPTEMBER

NOVEMBER

30. 11. – torek
4. 5. – sreda
6. 5. – petek
10. 5. – torek

MAJ

31. 5. – torek

2022

1. 6. – sreda

2. 6. – četrtek

7. 6. – torek
JUNIJ

8. 6. – sreda

Dejavnost
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega
predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli
preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim
preverjanjem znanja
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9.
razreda, ki bodo opravljali NPZ
NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9.
razred
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki
učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na
RIC
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na
RIC
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na
RIC
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki
učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na
RIC
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na
RIC
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9. 6. – četrtek

10. 6. – petek
15. 6. – sreda
16. 6. – četrtek
24. 6. – petek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na
RIC
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po
poizvedbah) učencev v 9. razredu
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po
poizvedbah) učencev v 6. razredu
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

7 VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV
IZOBRAŽEVALNEGA DELA

VZGOJNO-

7.1
Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom
(NIS)
7.1.1 Opis programa
Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen otrokom z lažjo motnjo v
duševnem razvoju, ki zaradi drugačne kognitivne strukture, omejene sposobnosti reševanja
problemov in počasnejšega socialnega razvoja v času šolanja ne dosežejo enakovrednega
izobrazbenega standarda. Učenci se v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim
standardom opismenijo ter usvojijo osnovna znanja iz umetnosti, naravoslovja in
družboslovja. V predmetniku programa je več ur tehnike in tehnologije, gospodinjstva in
specialno-pedagoških dejavnosti kot sta na primer računalniško opismenjevanje in socialno
učenje. Metode in oblike dela pri poučevanju so prilagojene individualnim sposobnostim in
potrebam učenca. Po zaključenem devetem razredu prilagojenega programa z nižjim
izobrazbenim standardom lahko učenci nadaljujejo izobraževanje v programih nižjega
poklicnega izobraževanja.
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7.1.2 Oddelki
V šolskem letu 2021/22 imamo na OŠ Ljubo Šercer oblikovane 4 kombinirane oddelke
prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, v katere je vpisanih 33 učencev.
V 1. razredu ni vpisanih učencev.
RAZRED
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
SKUPAJ

ŠT. UČENCEV
2
4
7
2
5
4
3
6
33

DEČKI
1
3
5
1
2
2
2
3
19

DEKLICE
1
1
2
1
3
2
1
3
14

RAZREDNIK
Sandra Rusec
Belaj
Blaž Merhar
Valerija El
Habashy
Jan Čibej

7.1.3 Učitelji
Učitelji razrednega pouka
RAZRED
2., 3. razred

UČITELJ
Sandra Rusec Belaj

4., 5. razred

Tjaša Dovč
Anđela Krsnik
Blaž Merhar

5. razred

Sašo Ivetič
Anđela Krsnik
Jožica Grmič

PREDMET
SLJ, MAT, SPO, GUM, ŠPO, DOP,
DOD
LUM
SOU
SLJ, MAT, DRU, NAR, GUM,
LUM, RAO, GOS, DOP, DOD
ŠPO
LUM, SOU
TIT

Učitelji predmetnega pouka

6. -9. razred

UČITELJ
Valerija El Habashy
Tjaša Dovč
Anđela Krsnik
Sašo Ivetič
Ana Jarni
Jan Čibej

PREDMET
SLJ, DRU, NAR,LUM, GOS
DRU, NAR, GOS, GUM, TJA, IZV
- KUH
SOU, IZV – LIK, DOD
ŠPO
ŠPO
MAT, TIT, NAR, DOP, IZV OGUS
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Jožica Grmič
Barbara Poje

TIT
DRU

7.1.4 Urnik učnih ur in odmorov v izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom
ŠOLSKA URA
OD - DO
Malica:
1.
7.45 – 8.30
2.
8.35 – 9.20
9.20 – 9.40
3.
9.40 – 10.25
Kosilo:
4.
10.30 – 11.15
2., 3. razred: ob 11.15
5.
11.20 – 12.05
4., 5. razred: ob 11.25
6.
12.10 - 12.55
7.
13.00 – 13.45
6. do 9. razred: ob 12.40
prilagojenega

programa

Predmeti

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

Slovenščina (SLJ)
Tuji jezik (TJA)
Likovna umetnost (LUM)
Glasbena umetnost
(GUM)
Matematika (MAT)
Tehnika in tehnologija
(TIT)
Gospodinjstvo (GOS)
Naravoslovje (NAR)
Spoznavanje okolja (SPO)
Družboslovje (DRU)
Šport (ŠPO)
Izbirni predmet (IZV)
Oddelčna skupnost (ODS)
Računalniško opism.
(RAO)
Socialno učenje (SOU)
Število predmetov
Število ur na teden

6

7

7

5

5

5

1
2

1
2

1
2

2
2

2
1

2
1

4
2
2
1

4
2
2
1

4
2
2
1

Fond
ur
1633
204
519
452

4

4

5

5

4
2

4
3

4
4

4
4

4
4

1318
583

3

2
2

2
2

2
2

2
4

2
3

2,5
3

2,5
3

2,5
3

4
3
1
0,5

2
3
1
1

3
3
1
1

344
550
315
569,5
936
102
137
105

11
29,
5

11
30

11
30

7.1.5 Predmetnik
standardom
Obvezni program

3

3

z

nižjim

izobrazbenim

3

3

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5
1

0,5
1

0,5
1

1
8
20,
5

1
8
21,
5

1
8
22,
5

1
10
25

1
12
26

1
12
27

210
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Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

Opomba: Specialno pedagoški dejavnosti: računalniško opismenjevanje in socialno učenje.
Dnevi dejavnosti
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
SKUPAJ

1.r
4
3
3
5
15

2.r
4
3
3
5
15

3.r
4
3
3
5
15

4.r
3
3
4
5
15

5.r
3
3
4
5
15

6.r
3
3
4
5
15

7.r
3
3
4
5
15

8.r
2
3
10
5
20

9.r
3
2
10
5
20

Fond ur
116
104
180
180
580

1.r
1

2.r
1

3.r
1

4.r
1

5.r
1

6.r
1

7.r
1

8.r
1

9.r
1

Fond ur
312

1
2
2,5

1
2
2,5

1
2
2,5

1
2
2,5

1
2
2,5

1
2
2,5

1
2

1
2

1
2

312
624

Razširjeni program
Predmeti
Dopolnilni pouk
(DOP)
Dodatni pouk (DOD)
Interesne dejavnosti
Jutranje varstvo
vozačev
Podaljšano bivanje

7.1.6 Dopolnilni in dodatni pouk
Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oziroma za tiste, ki si želijo
pridobiti več dodatnega znanja. Ključni člen pri izbiri in usmeritvi učenca v dodatni oziroma
dopolnilni pouk je razrednik v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učenca usmerja v dodatni in
dopolnilni pouk glede na njegove potrebe, želje in sposobnosti.

Oddelek
2., 3.
4., 5.
6., 7.
8., 9.

DOPOLNILNI POUK
Dan/ura
sreda, 5. ura
četrtek, 6. ura
torek, 6. ura
torek, 7. ura

Učitelj
Sandra Rusec Belaj
Blaž Merhar
Anđela Krsnik
Jan Čibej

Oddelek
2., 3.
4., 5.
6., 7.
8., 9.

DODATNI POUK
Dan/ura
četrtek, 5. ura
torek, 6. ura
četrtek, 7. ura
petek, 6. ura

Učitelj
Sandra Rusec Belaj
Blaž Merhar
Anđela Krsnik
Anđela Krsnik
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7.1.7 Interesne dejavnosti
Zaradi ukrepov za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS CoV-2,
bodo interesne dejavnosti (ID) potekale le za posamezni mehurček.
Podrobnejši opis interesnih dejavnosti je pod točko 11.
7.1.8 Dnevi dejavnosti
ŠPORTNI DNEVI
Št.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred

Okvirna cena

1.

sreda,
22.9. 2021

Pohod

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

/

Učenci se bodo, razdeljeni v tri skupine glede na zahtevnost trase, udeležili pohoda do
brunarice v Dolgi vasi, kjer se bodo med lahko seboj pomerili tudi v športnih igrah.
2.

petek,
21.1.2022

Zimski športni dan

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

Drsanje: 2€
na učenca

Učenci si bodo lahko izbrali med smučanjem, drsanjem in sankanjem svoj najbolj priljubljen
zimski šport in se v njem udejstvovali celo dopoldne. Da jim bo še lepše, pa bodo ves čas
imeli na voljo tudi topel čaj.
3.

torek,
29.3.2022

Fitnes

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

donacija 50€
(že prejeta)

Obiskali bomo fitnes studio Sokol v Šalki vasi, kjer bodo učenci lahko vadili na fitnes
napravah ter se med seboj pomerili tudi v badmintonu ali nogometu. Športni dan za
učence, ki bodo šli v šolo v naravi.
4.

četrtek,
21.4.2022

Atletski mnogoboj

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

/

Učenci se bodo na stadionu v Gaju pomerili v osnovnih atletskih disciplinah, po tekmovanju
pa bodo lahko igrali športne igre, balinali ali šli na krajši pohod.
5.

sreda,
25.5.2022

Čolnarjenje in
ribištvo

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

2€ na učenca

Z veslanjem v kanujih bodo učenci spoznavali čarobno reko Rinžo od zapornic do
Mahovnika, s pomočjo učiteljev in ribičev pa tudi osnove ribolova.
NARAVOSLOVNI DNEVI
Št.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred

Okvirna
cena

1.

četrtek,
21.10.2021

Jesenske barve skozi
sodobno tehnologijo

Blaž Merhar

1 – 8. razred,
PPVI

/
25

Združili bomo sodobno tehnologijo (telefone, tablice in fotoaparate) s čudovitimi barvami
narave v jeseni. Odpravili se bomo v bližnji gozd in na travnike, kjer bomo skušali na različne
načine zajeti to lepoto v naše foto objektive.
2.
petek,
Kaj plava v
Blaž Merhar
NIS, PPVI
5€
1.4.2022
Rudniškem jezeru?
Učenci bi si najprej ogledali kratek video o nastanku rudniškega jezera ter o tem, kako so
včasih kopali rjavi premog. Nato bi se odpravili k jezeru, kjer bi učenci imeli delavnico. Poučili
bi se tako o rudniku kot tudi o živalskih in rastlinskih vrstah, ki jih lahko najdemo v jezeru ter
izvedeli kaj vse plava v jezeru.
3.
petek,
Ogled Postojnske
7,75 € +
Blaž Merhar
NIS, PPVI
10.6.2022
jame
prevoz
Skrivnostni kraški jamski svet, ki ga zajema Postojnska jama spoznavajo starejši učenci pri
pouku. Že zelo dolgo si ga želijo videti v živo, se popeljati z vlakcem pod kapniki, občudovati
človeško ribico in se naužiti sprehoda v podzemlju. Nekaj novega, skrivnostnega in
čarobnega se dogaja vseh 5 kilometrov poti, ki je dostopna nam, obiskovalcem.

TEHNIŠKI DNEVI
Št.

Dan/datu
m

Vsebina

Nosilec

Razred

Okvirna
cena

1.

sreda,
10.11.2021

Priprava izdelkov za
novoletni bazar

Jan Čibej

NIS, PPVI

2€/učenca

Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še
posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v
pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali
letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen
učencem NIS-a in PP-ja.
2.

ponedeljek
, 28.3.2022

Nerazporejen –
projekt POGUM

Jan Čibej

NIS, PPVI

/

Učenci bodo skozi različne delavnice sodelovali v projektu POGUM. Namen projekta je
razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja
podjetnosti. V okviru projekta se bomo navezovali predvsem na tematsko leto Občine
Kočevje.
3.
sreda,
30.3.2022

Orientacija v Kočevju
(v sodelovanju s
Pokrajinskim
muzejem ali CŠOD
Jurček)

Jožica Grmič

NIS, PPVI

/
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Učenci in učitelji OŠ Ljubo Šercer se bodo s pomočjo Pokrajinskega muzeja ali CŠOD Jurčka
preizkusili v orientaciji po Kočevju. Namen tehniškega dne je utrditi in nadgraditi znanje
orientacije in to znanje uporabiti v praksi.
4.
torek,
5.do 9.
Gremo na »kolu«
Jožica Grmič
/
14.6.2022
razred
Namen tehniškega dne je, da učenci na sproščen, zabaven in hkrati poučen način urijo svoje
spretnosti na kolesu, hkrati pa obnovijo in usvojijo določena znanja iz prometne varnosti in
varnega gibanja v prometu.
5.
13.9.2021Dnevi odprtih vrat
Jan Čibej
8., 9. razred /
17.9.2021
podjetij
Spoznali bomo delodajalce, ki bodo odprli svoja vrata mladim, njihovim staršem, strokovnim
delavcem šol in predstavnikom ZRSZ ter jim predstavili delovne procese, naravo in pogoje
dela v realnem delovnem okolju. Dogodki bodo mladini, njihovim staršem, strokovnim
delavcem šol in predstavnikom ZRSZ približali nekatere očem bolj skrite poklice ter ponuditi
čim več koristnih informacij o delovnih procesih, naravi in pogojih dela v delovnem okolju.
Z ogledi delovnih mest se želimo tudi približati razbijanju številnih stereotipov o »manj« oz.
»bolj« priljubljenih poklicih ter omogočiti spoznavanje obetavnih poklicev, ki jih trg dela
potrebuje.
6.
Sejemski dogodek 10.9.2021
Jan Čibej
8., 9. razred
/
festival poklicev
Izobraževalni in zaposlitveni sejem v enem, kjer se bomo povezali z zaposlitvenimi sejmi
območnih služb ZRSZ in/ali sejmi, ki jih organizirajo občine v sodelovanju z drugimi deležniki
v regionalnem okolju. Festivali bodo na enem mestu ponujali pregled izobraževalnih
programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini - od srednjih šol do visokošolskih in
diplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev,
vseživljenjskega učenja itd.. Največji poudarek pa bo na predstavitvah delodajalcev,
mreženju delodajalcev s šolajočo mladino.
7.,
8.

torek,
15.3.2022
sreda,
16.3.2022

Urejanje šolskega
dvorišča

8., 9. razred

/

Jan Čibej

Učenci se bodo lotili urejanja, obnove in prenove šolskega dvorišča, kar bo zajemalo obnovo
šolskih gredic, izgradnjo okrasnega vrtička in druge prenove šolske okolice. Tehniški dan bo
potekal 2 dni zapored, saj bo zajemal različna opravila, ki terjajo večji časovni vložek.
9.

sreda,
15.6.2022

Zaključek za 9. razred
– Valeta

Jan Čibej

8., 9. razred

5€ / učenca

S celotnim 8. in 9. razredom bomo organizirali valeto, s katero se bodo učenci poslovili od
OŠ Ljubo Šercer in zakorakali v srednješolsko življenje. Pripravili bomo zaključno prireditev
za učitelje, starše in sošolce ter obudili spomine na vse lepe dogodke, ki smo jih doživeli
tekom osnovne šole.
10.

petek

Nerazporejen

Jan Čibej

8., 9. razred

/
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Tehniški dan bo izveden v skladu s priložnostmi in idejami, ki se bodo pojavile tekom
šolskega leta.

KULTURNI DNEVI
Okvirna
cena
1.
Čarobnost knjige v
330 €,
petek,
Maša Luteršmit,
sklopu projekta
NIS, PPVI
0€/
8.10.2021
Erika Remic
Čarobna noč knjige
učenca
Kulturni dan Čarobnost knjige bo zaključek našega istoimenskega šolskega projekta. Na šolo
bomo povabili starše učencev in utrdili naše povezovanje. Učenci bodo skupaj z učitelji in
tudi v domačem okolju skupaj s starši (v mesecu septembru) literarno in likovno ustvarjali,
izdelke pa bodo opremili z zapisi in fotografijami. Na kulturnem dnevu bomo priredili
razstavo končnih izdelkov in fotografij. Skupaj s starši bomo brali in poslušali zgodbe, se
pogovarjali o pomenu branja skupaj z otroci ter likovno ustvarjali (pravljične junake) iz
različnih materialov. Za zaključek bomo priredili manjšo pogostitev.
2.
petek,
Skok v praznike z
Tjaša Dovč,
NIS, PPVI
2€
24.12.2021 novoletnim bazarjem
Anita Marinko
Zadnji dan pred pričetkom novoletnih počitnic bomo obeležili s proslavo pred dnevom
samostojnosti in enotnosti. Odprli bomo vrata šole za obiskovalce novoletnega bazarja, na
katerem se bomo predstavili z izdelki izpod naših spretnih prstov. Za zaključek pa nas bo
morda obiskal tudi eden od dobrih mož…
3.
Aleksandra
1 – 3.
torek,
Kocjan Malnar,
Gledališče poklicev
razreda, I
0€
15.2.2022
Sandra Rusec
RS PPVI
Belaj
Učenci si bodo ogledali gledališko igro (Kamšibaj), izvajalke Metke Damjan. Vsebina
predstave bo predstavitev posameznih poklicev skozi umetniško besedo, predstavljene
bodo tudi prednosti in slabosti poklicev. Vsebine bodo prilagojene starosti in sposobnosti
učencem.
4.
Srednji vek v Kočevju
četrtek,
(sodelovanje s
Tjaša Dovč,
NIS, PPVI
0€
31.3.2022
Pokrajinskim
Mateja Lukič
muzejem)
Na kulturnem dnevu Srednji vek se bodo učenci seznanili z značilnostmi srednjega veka in
različnimi obrtmi, ki so se razcvetele v tem obdobju. Preizkusili se bodo v pripravi značilne
srednjeveške jedi, spoznali srednjeveško glasbo in ples, izdelali bodo viteško opremo in se
preizkusili v viteških bojih ter postali srednjeveški pisarji. Delavnice bodo potekale po
razredih, učenci pa bodo krožili po “postajah”. Na koncu jih bodo zbrani namigi, ki jih bodo
prejeli na delavnicah, pripeljali do zaklada.
Št.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred
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7.1.9 Preverjanje in ocenjevanje znanja
Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev poteka v skladu Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.
Preverjanje znanja je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja, razumevanju
posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te
vsebine slabo razume ali jih ne razume. Doseganje ciljev oziroma standardov znanja iz učnih
načrtov učitelj preverja pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin. Preverjanje znanja ni
namenjeno ocenjevanju.
Ocenjevanje znanja je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in
utrjevanju učnih vsebin. Z ocenjevanjem znanja ugotavljamo, v kolikšni meri učenec dosega v
učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja.
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 3.
razredu osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa s
številčnimi ocenami.
Učenčevo znanje se ocenjuje skozi celotno ocenjevalno obdobje. Ocenjujejo se učenčevi ustni
odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi
učencev.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje
učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena
na podlagi pisnih izdelkov. Lahko pa se z individualiziranim programom določi, da je večina
ocen pisnih oziroma ustnih, ali pa so vse ocene pridobljene na osnovi pisnih oz. ustnih izdelkov.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje
učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena
na podlagi pisnih izdelkov.
Učenci lahko pišejo izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat
na dan, lahko pa tudi trikrat na teden, če bo tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V tem primeru
učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma.
O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej.
PRILOGA Letnega delovnega načrta prikazuje okvirni načrt ocenjevanja znanja v šolskem letu
2021/22.

7.1.10 Nacionalno preverjanja znanja (NPZ)
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi
ob istem času rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Cilj NPZ je pridobiti dodatne
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informacije o znanju učencev, ki so namenjene učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam
in sistemu na nacionalni ravni.
Prostovoljno se nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 6. razreda in 9. razreda lahko
udeležijo tudi učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne
programe z nižjim izobrazbenim standardom, v skladu s 67. členom Zakona o osnovni šoli. V
6. in 9. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine in matematike, v 9.
razredu pa tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister. V posebnem programu vzgoje in
izobraževanja se nacionalnega preverjanja znanja za učence ne izvaja.
Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega
predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi le na podlagi
dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali
posameznega učitelja.
Datumi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2021/22:
4. maj 2022 (torek): NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2022 (četrtek): NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2022 (ponedeljek): NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
Namestnica ravnateljice za izvedbo NPZ-ja na OŠ Ljubo Šercer je svetovalna delavka
Aleksandra Kocjan Malnar. Svetovalna delavka vnaša podatke v e-RIC, evidentira učence s
posebnimi potrebami med izvajanjem NPZ, obvešča učitelje in učence o izvedbi, sodeluje z
nadzornimi učitelji, obvešča učence in starše o rezultatih, dostopu do rezultatov, beleži
evalvacije.
Nadzorni učitelji so: Sašo Ivetič, Blaž Merhar, Erika Remic, Tjaša Dovč, Sandra Rusec Belaj
Dežurstvo na hodniku: Maša Luteršmit, Anđela Krsnik
ŠTEVILO UČENCEV (DEKLICE/DEČKI) PRIJAVLJENIH NA NPZ:
RAZRED
6. razred
9. razred
SKUPAJ

DEČKI
1
1
2

DEKLICE
2
0
2

SKUPAJ
3
1
4

7.1.11 Medpredmetno povezovanje in prehajanje med programi
Medpredmetno povezovanje stremi k povezovanju znanj in s tem ciljev znotraj enega
predmeta in med različnimi predmeti. Predlog vsebin za medpredmetno povezovanje
oblikujejo strokovni aktivi. Vsebine posameznih predmetov se tako načrtno izvajajo v
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določenem časovnem obdobju, z namenom povezovanja različnih področij na določeno
tematiko.
Medpredmetnega povezovanja se običajno poslužujemo tudi v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja, kjer učenci prehajajo med skupinami glede na njihove potrebe in zmožnosti in
glede na zahtevnost dejavnosti, ki jih izvajamo. Učitelji v posebnem programu bodo načrtno
spodbujali medpredmetno povezovanje in spremljali učinkovitost izvedbe. Na šoli se bomo v
šolskem letu 2021/22 posluževali tudi prehajanja učencev med programi (med posebnim
programom in programom z nižjim izobrazbenim standardom), pri čemer se bomo
osredotočali na močna področja in interese posameznih učencev, ki so sposobni slediti
višjemu nivoju pouka. S sklepom oddelčnega učiteljskega zbora se bodo lahko učenci
posebnega programa pri posameznih predmetih programa z nižjim izobrazbenim standardom
vključevali v pouk, kar bo določeno z urnikom prehajanja posameznega učenca in opredeljeno
v individualiziranem programu učenca. Ob tem bomo upoštevali ukrepe pri preprečevanju
širjenja virusa SARS CoV-2.
7.1.12 Druge dejavnosti
ŠOLSKE PROSLAVE
-

24.12.2021 – Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
4.2.2022 – Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
24.6.2022 – Proslava pred dnevom državnosti

Koordinatorke šolskih proslav: ga. Tjaša Dovč, ga. Mateja Lukič in ga. Maša Luteršmit.
DODATNI DEJAVNOSTI IZVEDENE V OKVIRU POUKA (RTM KOČEVSKA):
-

3. razred – Hufnaglov dan, 13. – 17. 9. 2021 ali 18. – 22.4. 2022
6. razred - Jarmov dan, 27.9. – 8.10. 2021
7. razred – Ogrlica kultur, 15. – 26.11. 2021

PRIREDITVE:
Mentor

Datum

Strošek

Otroška
gledališka Jožica Grmič
mini karavana

Februar / marec

Prevozni stroški

Zaključna prireditev Anita Marinko
RTM Kočevska

4.2.2022

0€

Pozdrav otroku

oktober

0€

Jožica Grmič
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PLAVALNI TEČAJ
Tečaj je obvezen za učence prve oz. druge triade in je sestavni del pouka športne vzgoje.
Plavalni tečaj naj bi potekal v bazenu Športnega centra Ribnica. Vodja je g. Sašo Ivetič, učitelj
športa.
ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi sodi v nadstandardni program šole, udeležba v šoli v naravi je neobvezna,
vsekakor pa jo priporočamo vsem učencem. Oblike druženja, izobraževanja in vključevanja v
drugo okolje so se v preteklosti izkazale kot izredno uspešne, pri čemer je šola v naravi s
številnimi aktivnostmi služila kot odličen promotor k zdravemu načinu življenja v naravi.
Šolo v naravi običajno organiziramo v domovih CŠOD, kar izvedbo nekoliko poceni. Trudimo
se poiskati kakovostne, a hkrati cenovno ugodne možnosti izvedbe šole v naravi, saj stremimo
k temu, da bi se šole v naravi udeležilo čim več učencev.
Šola v naravi se planira v času od 28.3. do 1.4.2022 v CŠOD Burja za učence prilagojenega
programa z nižjim izobrazbenim standardom in sicer od 5. do 9. razreda. Šole v naravi se bo
udeležilo predvidoma 20 učencev in 4 spremljevalci. V tem času bod učenci realizirali 5
tematskih dni.
Vodja šole v naravi: Valerija El Habashy, učitelji spremljevalca pa sta Jan Čibej, Sašo Ivetič,
Mateja Lukič.
TEKMOVANJA
Tekmovanje

Mentor

Datum

Strošek

Regijsko
srečanje Jan Čibej, Jožica Grmič 14.4.2022
mladih tehnikov

100 €

Državno
srečanje Jan Čibej, Jožica Grmič 6.5.2022
mladih tehnikov

100 €

Šolsko in državno Sandra Rusec Belaj
matematično
tekmovanje

marec, april 2022

140 + 8,5 na učenca
(državno)

Medobčinsko
Sašo Ivetič
tekmovanje
v
streljanju z zračno
puško

december 2021

/

Področno tekmovanje Sašo Ivetič
v atletiki

maj 2022

100 €
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Državno tekmovanje v Sašo Ivetič
badmintonu

november 2021

70 €

Državno tekmovanje v Sašo Ivetič
namiznem tenisu

april 2022

/

Regijske
igre Sašo Ivetič
specialne olimpijade

maj 2022

100 €

7.2

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)

7.2.1 Opis programa
Otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju vse življenje
potrebujejo določeno stopnjo pomoči. Ker zaradi svojih zmanjšanih intelektualnih sposobnosti
niso nikoli v celoti samostojni, poskušamo preko posebnih vzgojno-izobraževalnih procesov
njihovo področje samostojnosti in neodvisnosti razviti do optimalnih meja.
Ker šolanje teh oseb zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti poteka drugače, so v
posebne programe vzgoje in izobraževanja vključeni tisti otroci in mladostniki, ki potrebujejo
še dodatno prilagojene vsebine, oblike in metode dela. Poudarek posebnega programa vzgoje
in izobraževanja ni na izobraževalnih vsebinah, temveč na praktičnih in vseživljenjskih
izkušnjah, preko katerih osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju
spoznavajo svojo okolico, seveda pa predvsem na spoznavanju tistih aktivnosti, ki jih
posamezen otrok pri vključevanju v okolje najbolj potrebuje.
Posebni program vzgoje in izobraževanja je zastavljen razvojno. Učenci, usmerjeni v posebni
program so deležni načina obravnave, ki jim omogoča vsestranski duševni in telesni razvoj.
Učenec, vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja začne z osnovnimi dejavnostmi
na posameznem področju glede na svoje sposobnosti in z njimi nadaljuje do največje možne
ravni, ki jo je sposoben doseči.
Posebni program vzgoje in izobraževanja se deli na dva dela:
Obvezni del, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo (III.) in
nadaljevalni del do 18. leta, ki vključuje četrto (IV.) stopnjo
Obvezni del vključuje tri razvojne stopnje, pri čemer vsaka razvojna stopnja traja po tri leta.
Na prvo stopnjo je učenec vključen prvo, drugo in tretje leto šolanja, na drugo stopnjo četrto,
peto in šesto leto šolanja in na tretjo stopnjo sedmo, osmo in deveto leto šolanja.
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Nadaljevalni del vključuje četrto stopnjo posebnega programa, pri čemer vključitev v ta del
programa za učenca ni obvezna. Na četrto stopnjo je učenec vključen deseto, enajsto in
dvanajsto leto šolanja.
Nadaljevalni del, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje peto (V.)
in šesto (VI.) stopnjo
Vključitev v ta program za učenca ni obvezna. Na peto stopnjo je učenec vključen trinajsto,
štirinajsto in petnajsto leto šolanja, na šesto stopnjo pa šestnajsto, sedemnajsto, osemnajsto,
devetnajsto in dvajseto leto šolanja.
Napredovanje in dokončanje programa
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno
opisno. Opisujemo dosežkov smislu napredovanja učenca po posameznih področjih ob koncu
vsakega šolskega leta. Učenec konča obvezno šolanje, ko obiskuje program na vsaki od prvih
treh stopenj tri leta. Ko konča z učenjem in izobraževanjem na posameznih stopnjah
nadaljevalnega programa, dobi zaključno potrdilo z opisom doseženih ciljev te stopnje in
smernicami za njegov nadaljnji razvoj. Ob koncu programa Učenje za življenje in delo učencu
izdamo zaključno potrdilo z oceno dosežene stopnje razvoja, opisom njegovega znanja in s
smernicami za njegovo čim bolj uspešno vključitev v življenje in delo.

7.2.2 Oddelki
V šolskem letu 2021/22 imamo na OŠ Ljubo Šercer oblikovane 3 oddelke posebnega programa
vzgoje in izobraževanja, v katere je vpisanih 16 učencev.
ODDELEK
PPVI 1

PPVI 2

RAZVOJNA
ŠT.
STOPNJA UČENCEV
I. RS
1
II. RS
2
III. RS
1
V. RS
1

DEČKI

DEKLICE

RAZREDNIK/VARUH

1
2
1
0

0
0
0
1

Jožica Grmič,
Peter Novak (varuh
negovalec)
Anita Marinko,
Irena Bokan (varuh
negovalec)
Ana Jarni
Maša Luteršmit (varuh
negovalec za gib. oviranega
učenca)

VI. RS

4

1

3

IV. RS

2

0

2

VI. RS

5

3

2

16

8

8

PPVI 3
SKUPAJ
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7.2.3 Učitelji
Učitelji, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja:
ODDELEK
PPVI 1. skupina

PPVI 2. skupina

PPVI 3. skupina

UČITELJ
Jožica Grmič
Erika Remic
Sašo Ivetič
Anita Marinko
Sašo Ivetič
Erika Remic
Anđela Krsnik
Ana Jarni
Sašo Ivetič
Mateja Lukič
Erika Remic
Maša Luteršmit

PREDMET
GVZ, RAS, SPP
DVZ, LVZ, RAS, SPP
GŠV, RAS
DVZ, GVZ, IZV – KU, IZV – SI, RAS, SPP
GŠV
LVZ
DVZ
DVZ, DD, DPČ, DZT, IŽS, IV – BIG, SZ, GŠV, SPP
GŠV, GŠ, DPČ
LVZ, KZ, RAS, ROS – 2L
GVZ, KZ
IV - BIG

7.2.4 Urnik učnih ur in odmorov v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja
URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OD - DO
7.45 – 8.45
8.45 – 9.45
9.45 – 10.45
10.45 – 11.45
11.45 – 12.45
12.45 – 13.45

Malica: 9.20 – 9.45
Kosilo: 12.05 – 12.25
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7.2.5 Predmetnik posebnega programa vzgoje in izobraževanja
7.2.5.1 Obvezni del
Osnovni del I., II. in III. stopnje

Področje/ leta šolanja
Razvijanje samostojnosti
(RAS)
Splošna poučenost (SPP)
Gibanje in športna vzgoja
(GŠV)

Glasbena vzgoja (GVZ)
Likovna vzgoja (LVZ)
Delovna vzgoja (DVZ)
Število področij
Število ur na teden
Število tednov

I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
leto leto leto leto leto leto leto leto leto
8
8
8
7
7
7
5
5
5

Fond
ur
2100

5
3

5
3

5
3

7
4

7
4

7
4

7
5

7
5

7
5

1995
1260

2
2
2
6
22
35

2
2
2
6
22
35

2
2
2
6
22
35

3
2
3
6
26
35

3
2
3
6
26
35

3
2
3
6
26
35

3
4
6
6
30
35

3
4
6
6
30
35

3
4
6
6
30
35

840
840
1155

Razširjeni program
Področje/ leta šolanja
Interesne dejavnosti

I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
leto leto leto leto leto leto leto leto leto
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Fond
ur
1560

Dnevi dejavnosti

Področje/ leta šolanja
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi

I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
leto leto leto leto leto leto leto leto leto
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
4
4
4
8
8
8

Fond
ur
116
104
180
180
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7.2.5.2 Nadaljevalni del do 18. leta starosti
Osnovni del IV. stopnje

Področje/ leta šolanja
Razvijanje samostojnosti (RAS)
Splošna poučenost (SPP)
Gibanje in športna vzgoja (GŠV)
Glasbena vzgoja (GVZ)
Likovna vzgoja (LVZ)
Delovna vzgoja (DVZ)
Izbirne vsebine (IZ)
Število področij
Število ur na teden
Število tednov

IV. stopnja
10. 11. 12.
leto leto leto
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
2
3
3
3
9
9
9
2
2
2
7
7
7
30
30
30
35
35
35

Fond
ur
420
525
525
210
315
945
210

Razširjeni program
Področje/ leta šolanja
Interesne dejavnosti

IV. stopnja
10. 11. 12.
leto leto leto
5
5
5

Fond
ur
525

Dnevi dejavnosti

Področje/ leta šolanja
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi

IV. stopnja
10. 11. 12.
leto leto leto
3
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6
6

Fond
ur
36
36
60
72
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7.2.5.3 Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven učenje za
življenje in delo
Osnovni del V. stopnje

Področje/ leta šolanja
Razvijanje samostojnosti (RAS)
Splošna poučenost (SPP)
Gibanje in športna vzgoja (GŠV)
Glasbena vzgoja (GVZ)
Likovna vzgoja (LVZ)
Delovna vzgoja (DVZ)
Izbirne vsebine (IV)
Število področij
Število ur na teden
Število tednov

V. stopnja
13. 14. 15.
leto leto leto
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
2
3
3
3
9
9
9
2
2
2
7
7
7
30
30
30
35
35
35

Fond
ur
420
525
525
210
315
945
210

Razširjeni program

Področje/ leta šolanja
Interesne dejavnosti

V. stopnja
13. 14. 15.
leto leto leto
5
5
5

Fond
ur
525

Dnevi dejavnosti

Področje/ leta šolanja
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi

IV. stopnja
13. 14. 15.
leto leto leto
3
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6
6

Fond
ur
36
36
60
72
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Osnovni del VI. stopnje

Področje/ leta šolanja
Splošna znanja (SZ)
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti
(ROS)
Kreativna znanja (KZ)
Šport in rekreacija (ŠR)
Dejavnosti prostega časa (DPČ)
Dejavno državljanstvo (DD)
Intimno življenje in spolnost (IŽS)
Delovne in zaposlitvene tehnike (DZT)
Izbirne vsebine (IV)
Število področij
Število ur na teden
Število tednov

IV. stopnja
16. 17. 18. 19. 20.
leto leto leto leto leto
4
4
4
4
3
5
5
4
4
3
5
3
2
1
2
5
3
9
30
35

5
3
2
1
2
5
3
9
30
35

5
2
2
1
1
8
3
9
30
35

3
2
1
1
1
11
3
9
30
35

3
2
1
1
1
13
3
9
30
35

Fond
ur
665
735
735
420
280
175
245
1470
525

Razširjeni program

Področje/ leta šolanja
Interesne dejavnosti

IV. stopnja
16. 17. 18. 19. 20.
leto leto leto leto leto
5
5
5
5
5

Fond
ur
875

Dnevi dejavnosti
Področje/ leta šolanja
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Delovni dnevi

IV. stopnja
16. 17. 18. 19. 20.
leto leto leto leto leto
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

Fond
ur
60
60
100
120
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7.2.6 Dnevi dejavnosti
ŠPORTNI DNEVI
Št.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred

Okvirna cena

1.

sreda,
22.9. 2021

Pohod

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

/

Učenci se bodo, razdeljeni v tri skupine glede na zahtevnost trase, udeležili pohoda do
brunarice v Dolgi vasi, kjer se bodo med lahko seboj pomerili tudi v športnih igrah.
2.

petek,
21.1.2022

Zimski športni dan

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

Drsanje: 2€
na učenca

Učenci si bodo lahko izbrali med smučanjem, drsanjem in sankanjem svoj najbolj priljubljen
zimski šport in se v njem udejstvovali celo dopoldne. Da jim bo še lepše, pa bodo ves čas
imeli na voljo tudi topel čaj.
3.

torek,
29.3.2022

Fitnes

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

donacija 50€
(že prejeta)

Obiskali bomo fitnes studio Sokol v Šalki vasi, kjer bodo učenci lahko vadili na fitnes
napravah ter se med seboj pomerili tudi v badmintonu ali nogometu. Športni dan za
učence, ki bodo šli v šolo v naravi.
4.

četrtek,
21.4.2022

Atletski mnogoboj

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

/

Učenci se bodo na stadionu v Gaju pomerili v osnovnih atletskih disciplinah, po tekmovanju
pa bodo lahko igrali športne igre, balinali ali šli na krajši pohod.
5.

sreda,
25.5.2022

Čolnarjenje in
ribištvo

Sašo Ivetič

NIS, PPVI

čolnarjenje
po reki Rinži –
2€ na učenca

Z veslanjem v kanujih bodo učenci spoznavali čarobno reko Rinžo od zapornic do
Mahovnika, s pomočjo učiteljev in ribičev pa tudi osnove ribolova.

NARAVOSLOVNI DNEVI
Št.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred

Okvirna
cena

1.

četrtek,
1 – 8. razred,
Jesenske barve skozi
Blaž Merhar
/
21.10.2021 sodobno tehnologijo
PPVI
Združili bomo sodobno tehnologijo (telefone, tablice in fotoaparate) s čudovitimi barvami
narave v jeseni. Odpravili se bomo v bližnji gozd in na travnike, kjer bomo skušali na različne
načine zajeti to lepoto v naše foto objektive.
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2.

petek,
Kaj plava v
Blaž Merhar
NIS, PPVI
5€
1.4.2022
Rudniškem jezeru?
Učenci bi si najprej ogledali kratek video o nastanku rudniškega jezera ter o tem, kako so
včasih kopali rjavi premog. Nato bi se odpravili k jezeru, kjer bi učenci imeli delavnico. Poučili
bi se tako o rudniku kot tudi o živalskih in rastlinskih vrstah, ki jih lahko najdemo v jezeru ter
izvedeli kaj vse plava v jezeru.
3.
petek,
7,75 € +
Ogled Postojnske
Blaž Merhar
NIS, PPVI
10.6.2022
jame
prevoz
Skrivnostni kraški jamski svet, ki ga zajema Postojnska jama spoznavajo starejši učenci pri
pouku. Že zelo dolgo si ga želijo videti v živo, se popeljati z vlakcem pod kapniki, občudovati
človeško ribico in se naužiti sprehoda v podzemlju. Nekaj novega, skrivnostnega in
čarobnega se dogaja vseh 5 kilometrov poti, ki je dostopna nam, obiskovalcem.

KULTURNI DNEVI
Okvirna
cena
1.
Maša
330 €,
Čarobnost knjige v
petek,
Luteršmit,
NIS, PPVI
0€/
sklopu projekta
8.10.2021
Čarobna noč knjige
Erika Remic
učenca
Kulturni dan Čarobnost knjige bo zaključek našega istoimenskega šolskega projekta. Na šolo
bomo povabili starše učencev in utrdili naše povezovanje. Učenci bodo skupaj z učitelji in
tudi v domačem okolju skupaj s starši (v mesecu septembru) literarno in likovno ustvarjali,
izdelke pa bodo opremili z zapisi in fotografijami. Na kulturnem dnevu bomo priredili
razstavo končnih izdelkov in fotografij. Skupaj s starši bomo brali in poslušali zgodbe, se
pogovarjali o pomenu branja skupaj z otroci ter likovno ustvarjali (pravljične junake) iz
različnih materialov. Za zaključek bomo priredili manjšo pogostitev.
2.
Tjaša Dovč,
petek,
Skok v praznike z
Anita
NIS, PPVI
2€
24.12.2021 novoletnim bazarjem
Marinko
Zadnji dan pred pričetkom novoletnih počitnic bomo obeležili s proslavo pred dnevom
samostojnosti in enotnosti. Odprli bomo vrata šole za obiskovalce novoletnega bazarja, na
katerem se bomo predstavili z izdelki izpod naših spretnih prstov. Za zaključek pa nas bo
morda obiskal tudi eden od dobrih mož…
3.
Aleksandra
Kocjan
1 – 3.
torek,
Gledališče poklicev
Malnar,
razreda, I RS
0€
15.2.2022
Sandra
PPVI
Rusec Belaj
Učenci si bodo ogledali gledališko igro (Kamšibaj), izvajalke Metke Damjan. Vsebina
predstave bo predstavitev posameznih poklicev skozi umetniško besedo, predstavljene
Št.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred
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bodo tudi prednosti in slabosti poklicev. Vsebine bodo prilagojene starosti in sposobnosti
učencem.
4.
Srednji vek v Kočevju
četrtek,
(sodelovanje s
Tjaša Dovč,
NIS, PPVI
0€
31.3.2022
Pokrajinskim
Mateja Lukič
muzejem)
Na kulturnem dnevu Srednji vek se bodo učenci seznanili z značilnostmi srednjega veka in
različnimi obrtmi, ki so se razcvetele v tem obdobju. Preizkusili se bodo v pripravi značilne
srednjeveške jedi, spoznali srednjeveško glasbo in ples, izdelali bodo viteško opremo in se
preizkusili v viteških bojih ter postali srednjeveški pisarji. Delavnice bodo potekale po
razredih, učenci pa bodo krožili po “postajah”. Na koncu jih bodo zbrani namigi, ki jih bodo
prejeli na delavnicah, pripeljali do zaklada.

DELOVNI DNEVI – PPVI 1. skupina
Št.

Dan/datum

Vsebina

1.

sreda,
10.11.2021

Priprava izdelkov za
novoletni bazar

Nosilec

Razred

Okvirna
cena

PPVI 1
Jan Čibej

0€
I., II., III. RS
Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še
posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v
pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali
letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen
učencem NIS-a in PP-ja.
Orientacija v
Kočevju(v
sreda,
PPVI 1
sodelovanju s
2.
Jožica Grmič
0€
Pokrajinskim
30.3.2022
I., II., III. RS
muzejem ali CŠOD
Jurček)
Učenci in učitelji OŠ Ljubo Šercer se bodo s pomočjo Pokrajinskega muzeja ali CŠOD Jurčka
preizkusili v orientaciji po Kočevju. Namen tehniškega dne je utrditi in nadgraditi znanje
orientacije in to znanje uporabiti v praksi.
PPVI 1
ponedeljek,
Nerazporejen –
3.
Jan Čibej
0€
28.3.2022
projekt POGUM
I., II., III. RS
Učenci bodo skozi različne delavnice sodelovali v projektu POGUM. Namen projekta je
razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja
podjetnosti. V okviru projekta se bomo navezovali predvsem na tematsko leto Občine
Kočevje.
PPVI 1
4.
14.10.2021
Kostanjev piknik
Ana Jarni
0€
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II., III. RS
Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal v prostorih
šole in šolskem dvorišču, ter bližnji okolici šole. Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične
delavnice. Pod vodstvom razredničark in učiteljev, ki bodo prehajali v oddelke bodo
izdelovali najrazličnejše izdelke jesenske dekoracije za krasitev šole, ponudbo na tržnici ali
za poslovna darila. Del dneva pa preživeli v dobri družbi in ob pokušanju kulinaričnih dobrot.
PPVI 1
5.
12.5.2022
Jezero
Jožica Grmič
0€
III. RS
Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal na prostem
in v naravi – bližina Rudniškega jezera. Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične delavnice
rokovanja in oblikovanja naravnih materialov ter lovljenja rib.
PPVI 1
Anita
6.
9.6.2022
Igre brez meja
0€
Marinko
III. RS
Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal v prostorih
šole ter na šolskem dvorišču, kjer bodo učenci vključeni v aktivne, praktične delavnice.
Učenci se bodo po svojih zmožnostih udeleževali različnih športnih in družabnih iger. Pod
vodstvom razredničark in učiteljev, ki bodo prehajali v oddelek bodo krepili športni duh,
tekmovalnost in spoznali pomen dostojanstvenega prenašanja poraza in zmage.
PPVI 1
7.
2.12.2021
Veseli december
Jožica Grmič
0€
III. RS
Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1, III. RS. Delavnica bo potekala v tehnični učilnici
in v matični učilnici. December je čarobni mesec in mesec obdarovanj, zato bomo poskrbeli
za okrasitev razreda in izdelali bomo voščilnice s katerimi bomo obdarili vse, ki jih imamo
radi. Pri delu pa se ne bomo samo zabavali, temveč bomo urili ročne spretnosti, strpnost,
rokovanje in oblikovanje z naravnimi in umetnimi materiali.
PPVI 1
8.
21.4.2022
Dan Zemlje
Jožica Grmič
0€
III. RS
Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1. skupina. Delovni dan bo potekal v prostorih šole
ter na šolskem dvorišču. Zemlja je planet na katerem živimo in je naš dom. 22. aprila
praznujemo svetovni dan zemlje. Ker je zelo pomembno, da je naše okolje čisto, bomo z
učenci izdelali čistilno napravo.
*Učenci na I. RS imajo 3 delovne dni. Učenci na III. RS imajo 8 delovnih dni.
DELOVNI DNEVI – PPVI 2. skupina
Zap.
št.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred

Okvirna cena

1.

14.10.2021

Kostanjev piknik

Ana Jarni

V. IN VI. R.S.

O€
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Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal v prostorih
šole in šolskem dvorišču, ter bližnji okolici šole. Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične
delavnice. Pod vodstvom razredničark in učiteljev, ki bodo prehajali v oddelke bodo
izdelovali najrazličnejše izdelke jesenske dekoracije za krasitev šole, ponudbo na tržnici ali
za poslovna darila. Del dneva pa preživeli v dobri družbi in ob pokušanju kulinaričnih dobrot.
2.

10.11.2021

Priprava
izdelkov za
novoletni bazar

Jan Čibej

Vsi učenci NIS
in PPVI

2€/učenca

Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še
posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v
pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali
letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen
učencem NIS-a in PP-ja.
3.

28.3.2022

Nerazporejen –
projekt POGUM

Jan Čibej

Vsi učenci NIS
in PPVI

0€

Učenci bodo skozi različne delavnice sodelovali v projektu POGUM. Namen projekta je
razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja
podjetnosti. V okviru projekta se bomo navezovali predvsem na tematsko leto Občine
Kočevje.
4.

30.3.2022

Orientacija v
Kočevju
(v sodelovanju s
Pokrajinskim
muzejem ali
CŠOD Jurček)

Jožica
Grmič

Vsi učenci NIS
in PPVI

0€

Učenci in učitelji OŠ Ljubo Šercer se bodo s pomočjo Pokrajinskega muzeja ali CŠOD Jurčka
preizkusili v orientaciji po Kočevju. Namen tehniškega dne je utrditi in nadgraditi znanje
orientacije in to znanje uporabiti v praksi.
5.

2.5.2022

Jezero

Jožica
Grmič

V. IN VI. R.S.

0€

Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal na prostem
in v naravi – bližina Rudniškega jezera. Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične delavnice
rokovanja in oblikovanja naravnih materialov ter lovljenja rib.
6.

9.6.2022

Igre brez meja

Anita
Marinko

V. IN VI. R.S.

0€

Skupaj se bomo zabavali in družili vsi učenci posebnega programa ter učitelji. Dan bo
obarvan aktivno, športno in tudi malo tekmovalno. Preizkusili se bomo v različnih
spretnostnih igrah in nabirali točke. Ob navijanju in spodbujanju sošolcev ter učiteljev bodo
naloge mačji kašelj!
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DELOVNI DNEVI – PPVI 3. skupina

1.

Dan/datum

Vsebina

Nosilec

Razred

10.11.2021

Priprava izdelkov za
novoletni bazar

Jan Čibej

PPVI 3
IV., VI. RS

Okvirna
cena
0€

Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še
posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v
pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali
letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen
učencem NIS-a in PP-ja.
2.

30.3.2022

Orientacija v Kočevju(v
sodelovanju s
Pokrajinskim muzejem ali
CŠOD Jurček)

Jožica
Grmič

PPVI 3
IV., VI. RS

0€

Učenci in učitelji OŠ Ljubo Šercer se bodo s pomočjo Pokrajinskega muzeja ali CŠOD Jurčka
preizkusili v orientaciji po Kočevju. Namen tehniškega dne je utrditi in nadgraditi znanje
orientacije in to znanje uporabiti v praksi.
3.

28.3.2022

Nerazporejen – projekt
POGUM

Jan Čibej

PPVI 3
IV., VI. RS

0€

Učenci bodo skozi različne delavnice sodelovali v projektu POGUM. Namen projekta je
razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja
podjetnosti. V okviru projekta se bomo navezovali predvsem na tematsko leto Občine
Kočevje.
4.

14.10.2021

Kostanjev piknik

Ana Jarni

PPVI 3
IV., VI. RS

0€

Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal v prostorih
šole in šolskem dvorišču, ter bližnji okolici šole. Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične
delavnice. Pod vodstvom razredničark in učiteljev, ki bodo prehajali v oddelke bodo
izdelovali najrazličnejše izdelke jesenske dekoracije za krasitev šole, ponudbo na tržnici ali
za poslovna darila. Del dneva pa preživeli v dobri družbi in ob pokušanju kulinaričnih dobrot.
12.5.2022
5.

Jezero

Jožica
Grmič

PPVI 3
IV., VI. RS

0€
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Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal na prostem
in v naravi – bližina Rudniškega jezera. Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične delavnice
rokovanja in oblikovanja naravnih materialov ter lovljenja rib.
9.6.2022

Igre brez meja

6.

Anita
Marinko

PPVI 3
IV., VI. RS

0€

Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 1.,2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal v prostorih
šole ter na šolskem dvorišču, kjer bodo učenci vključeni v aktivne, praktične delavnice.
Učenci se bodo po svojih zmožnostih udeleževali različnih športnih in družabnih iger. Pod
vodstvom razredničark in učiteljev, ki bodo prehajali v oddelek bodo krepili športni duh,
tekmovalnost in spoznali pomen dostojanstvenega prenašanja poraza in zmage.

7.2.7 IZBIRNE VSEBINE
V okviru izbirnih vsebin v oddelku PPVI 3. skupina bodo učenci v sodelovanju z Občino Kočevje,
ki je prostovoljstvu prijazna občina, glede na svoje zmožnosti in glede na potrebe okolja pričeli
z razvijanjem prostovoljstva. Koordinatorka prostovoljstva na OŠ Ljubo Šercer: Ana Jarni.

7.2.8 DRUGE DEJAVNOSTI
ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi sodi v nadstandardni program šole, udeležba v šoli v naravi je neobvezna,
vsekakor pa jo priporočamo vsem učencem. Oblike druženja, izobraževanja in vključevanja v
drugo okolje so se v preteklosti izkazale kot izredno uspešne, pri čemer je šola v naravi s
številnimi aktivnostmi služila kot odličen promotor k zdravemu načinu življenja v naravi.
Za učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja je predviden termin šole v naravi
zadnji teden v aprilu, v domu Pod grajskim obzidjem v Piranu.
Vodja šole v naravi: ga. Anita Marinko, učiteljici spremljevalki sta ga. Ana Jarni in ga. Jožica
Grmič
ŠOLSKE PROSLAVE
-

24. december 2021: Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
4. februar 2022: Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom (Prešernov dan)
24. junij 2022: Proslava ob dnevu državnosti
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8 MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA
Delo mobilne specialno pedagoške službe poteka v osnovnih šolah in vrtcih in je namenjeno
učencem v osnovnošolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o
usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo. Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja za
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izven oddelka ali v oddelku individualno ali
v manjših skupinah. Mobilno specialno pedagoško službo izvajajo strokovne delavke, ki so po
izobrazbi profesorice defektologinje (smer DP-FIBO), specialne in rehabilitacijske pedagoginje
in socialna pedagoginja.
Delo mobilne specialno pedagoške službe zajema naslednja področja:








neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
sodelovanje z učitelji,
sodelovanje s starši,
sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
sodelovanje v timih,
priprava in izvedba predavanj in delavnic za učitelje in starše.

Pregled izvajanja dodatne strokovne pomoči na dan 1. 9. 2021:
Šola:

Št. otrok: Št ur:

Izvajalka:

Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje

10

22

Marijana Šarić
Ingrid Starc

Osnovna Šola Ob Rinži, Kočevje

5

12

Marijana Šarić
Ingrid Starc

Osnova šola dr. Ivana Prijatelja, Sodražica

4

9

Ingrid Starc

Osnovna šola dr. Antona Debeljaka, Loški 1
Potok

2

Ingrid Starc

Osnovna šola Prevole, Hinje

2

6

Marijana Šarić
Anita Marinko

SKUPAJ

22

51

47

Vrtec:

Št.
otrok:

Š. ur:

Izvajalka:

Vrtec Kočevje

1

2

Erika Remic

Vrtec Prevole, Hinje

1

2

Marijana Šarić

Vrtec Ribnica

8

15

Mateja Lukič

SKUPAJ

10

19

9 VARSTVO VOZAČEV
Za učence, ki čakajo v šoli od prihoda šolskih avtobusov do pouka in po pouku do odhoda
šolskih avtobusov, organiziramo varstvo vozačev. V prostorih, namenjenih varstvu vozačev je
vedno prisoten najmanj en strokovni delavec, šola pa poskrbi tudi za spremstvo učencev iz in
na avtobusno postajo, kjer se izvajajo šolski avtobusni prevozi. Za dodatno varnost učencev
poskrbimo tudi s spremstvom učencev do avtobusa oziroma kombija v šolo in iz šole do
avtobusa, seveda zgolj v primeru, da to obliko spremstva tudi potrebujejo.
Za varstvo učencev je poskrbljeno tudi na izletih, ekskurzijah, dnevih dejavnosti in ostalih
dejavnostih, v katere je vključen avtobusni prevoz v skladu standardi in normativi, ki jih določa
pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke
s posebnimi potrebami.
Osnovna šola Ljubo Šercer izobražuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, kar
predstavlja glavni razlog, da je šolska stavba v času poteka vzgojno-izobraževalnega procesa
zaklenjena, saj se nahaja v neposredni bližini glavne ceste. Vstop in izstop obiskovalcev v šolo
je možen s pomočjo dveh domofonov, nameščenih ob glavnem vhodu v šolo.
Nekatere učence pripeljejo starši. Ostale prevoze organizirajo občine, iz katerih prihajajo naši
učenci:
-

Občina Ribnica, Občina Sodražica, Občina Loški Potok: prevoznik FINSON – Sonja Rigler
s.p.
Občina Velike Lašče: prevoznik Jože Miklič s.p.
Občina Kočevje: prevoznik Nomago d. o. o. ter starši.
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10 PODALJŠANO BIVANJE
V šolskem letu 2021/22 organiziramo podaljšano bivanje v času med 11.15 in 15.25 uro in je
namenjeno vsem učencem, ki tovrstno obliko varstva potrebujejo.
Podaljšano bivanje je običajno organizirano v dveh oddelkih podaljšanega bivanja, pri čemer
ob najbolj zasedenih urah podaljšanega bivanja učence razdelimo v manjše skupine, s čimer
lahko uspešno zagotavljamo disciplino in varnost vseh učencev, saj so v skupine vključeni tudi
romski učenci, ki v dejavnosti pogosto vnašajo nerazumevanje in konflikte med različnimi
romskimi družinami.
Zaradi upoštevanja ukrepov pri preprečevanju širjenja virusa SARS CoV-2 poteka podaljšano
bivanje v mehurčkih, kar znatno poveča potrebo po številu učiteljev. V skladu s sistemizacijo
je v šolskem letu 2021/22 na voljo 26 ur podaljšanega bivanja. Težavo zmanjšujemo z delom
razširjenega programa po mehurčkih za vse učence ter z dodatno pomočjo delavcev v
programih javnih del in romskim pomočnikom.
Glavne dejavnosti v času podaljšanega bivanja:
-

sprostitvene dejavnosti,
kosilo,
samostojno učenje,
ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Učitelj v podaljšanem bivanju
Andreja Zgonc (vodja OPB)
Ida Žnidaršič
Marijana Šarić

Število ur
12,5
12,5
1

11 INTERESNE DEJAVNOSTI
V Osnovni šoli Ljubo Šercer vsako šolsko leto organiziramo tudi različne interesne dejavnosti,
ki so namenjene odkrivanju in razvijanju interesov učencev. Interesne dejavnosti omogočajo,
da učenci preko njih razvijajo poseben interes ter so na ta način ustvarjalni in uspešni.
Interesne dejavnosti učencem pomagajo tudi pri usvajanju različnih praktičnih spretnosti,
pomembnih za življenje in jim omogočajo koristno in aktivno preživljanje prostega časa.
Mentorji interesnih dejavnosti ob začetku šolskega leta pripravijo program dela, v katerem
določijo kraj in čas dela ter seveda načrtovane oblike dela z učenci. Interesne dejavnosti
običajno potekajo skozi celotno šolsko leto, namenjene so učencem prilagojenega programa
z nižjim izobrazbenim standardom, vključitev vanje pa je prostovoljna. Zaradi ukrepov pri
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preprečevanju širjenja virusa SARS CoV-2 bodo v času le teh interesne dejavnosti potekale
znotraj posameznega mehurčka, kasneje pa lahko tudi za vse učence obeh programov.

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo naslednje interesne dejavnosti:
SPRETNI SMO

ROMSKA KULTURA

GLEDALIŠČE IN PLES

ANGLEŠKE URICE

Mentor: Maša Luteršmit
Termin: sreda, 6. šolska ura
Udeleženci: učenci 2., 3. razreda
Kratek opis: Interesna dejavnost SPRETNI SMO je namenjena
učencem, ki se spopadajo s težavami na področju fine
motorike (okorna drža barvic, škarij ali pribora, problemi pri
rokovanju z drobnim materialom in predmeti ter počasnost
pri risanju, pisanju). Učinkovitost finomotoričnih gibov
namreč pomembno vpliva na kakovost, natančnost in hitrost
izvajanja različnih opravil, pri katerih uporabljamo dlani in
prste. Otroku dajejo možnost, da doseže neodvisnost in
možnost, da je pri skrbi zase čim bolj samostojen.
Mentor: Anđela Krsnik
Termin: torek, 7. šolska ura
Udeleženci: učenci 4., 5. razreda
Kratek opis: Pri ID Romska kultura bodo učenci spoznali in
ohranjali romsko kulturo in identiteto. Brali bodo romske
pravljice, se pogovarjali v romščini, pisali v romščini in druge
učence na šoli seznanili z romskim jezikom in kulturo
(tradicionalni ples in pesmi).
Mentor: Jožica Grmič
Termin: torek, 7. šolska ura
Udeleženci: učenci 6., 7. razreda
Kratek opis: ID Gledališče in ples je namenjena učencem, ki
se radi gibalno izražajo, nastopajo in ustvarjajo. Pri gledališču
se učenci skozi celo šolsko leto pripravljajo za gledališki ali
lutkovni nastop. Prav tako sodelujejo pri nastajanju
rekvizitov in scene, ki jih nato uporabijo pri predstavi. Namen
ID pa ni samo nastopati, temveč krepiti pozitivno
samopodobo, socialne odnose, samostojnost in ostale
vrednote.
Mentor: Sandra Rusec Belaj
Termin: četrtek, 6. šolska ura
Udeleženci: učenci 6. razreda
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR 1

GLINA

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 2

PODJETNIŠKI KROŽEK

Kratek opis: Pri ID Angleške urice se bomo učenci preko iger,
pesmi in slikovnega materiala učili nove angleške besede in
dokazali, da angleščina ni tako zahtevna, kot se zdi na prvi
pogled.
Mentor: Mateja Lukič
Termin: petek, 7. šolska ura
Udeleženci: učenci 6., 7. razreda
Kratek opis: Pri dejavnosti zborovsko petje bodo otroci
spoznavali različne ljudske in umetne pesmi, igrali na
inštrumente in pripravili točke, s katerimi bodo nastopili na
šolskih proslavah. Razvijali bodo glasbeni posluh,
izgovorjavo, veščine nastopanja ter sodelovanja v skupini.
Mentor: Irena Bokan
Termin: petek, 7. šolska ura
Udeleženci: učenci 8., 9. razreda
Kratek opis: Oblikovanje gline omogoča veliko možnosti
kreativnega dela. Učenci se bodo prepustili svojim občutkom
in domišljiji. Posledično bodo razvijali tudi fino motoriko rok
in ob nastalem izdelku krepili samopodobo.

Mentor: Mateja Lukič
Termin: četrtek, 7. šolska ura
Udeleženci: učenci 8., 9. razreda
Kratek opis: Pri dejavnosti zborovsko petje bodo otroci
spoznavali različne ljudske in umetne pesmi, igrali na
inštrumente in pripravili točke, s katerimi bodo nastopili na
šolskih proslavah. Razvijali bodo glasbeni posluh,
izgovorjavo, veščine nastopanja ter sodelovanja v skupini.
Mentor: Jan Čibej
Termin: sreda, 7. šolska ura
Udeleženci: 8., 9. razred
Kratek opis: Podjetniški krožek je namenjen reševanju izzivov
podjetij. Šola izbere nabor učencev za reševanje izzivov
znotraj interesne dejavnosti. Podjetniški inkubator Kočevje
izbere podjetja ter se dogovori z njimi za točno določen izziv
za točno določeno skupino ljudi. Predstavnik podjetja ali
Inkubator predstavi izziv učencem, ki se kasneje tega izziva
lotijo in ga poskušajo rešiti. Inkubator skrbi za komunikacijo
med podjetji, šolo in mentorjem. Skupaj s šolo organizira kraj
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in čas izvedbe. Učenci pod mentorstvom in glede na
zmožnosti šole in učencev rešijo izziv podjetja, za kar dobijo
ustrezno plačilo. Izzivi so večinoma praktično naravnani in
prilagojeni zmožnostim naših učencev.

12 TEKMOVANJA, NATEČAJI, PRIREDITVE
Osnovna šola Ljubo Šercer sodeluje na različnih tekmovanjih in natečajih, ki jih izbiramo glede
na sposobnosti in interes učencev. Tekmovanja in natečaji tako omogočajo učencem razvijanje
samostojnosti in različnih spretnosti, vključevanje v ožje in širše lokalno okolje, razvoj socialnih
veščin in višjo raven znanja na področjih, za katera izkazujejo interes. Pri udeležbi na
tekmovanjih in natečajih se bomo povezovali z različnimi šolami in drugimi ustanovami v
ožjem okolju in tudi širše.
V šolskem letu 2021/22 tako načrtujemo sodelovanje na naslednjih tekmovanjih, natečajih in
prireditvah:
Tekmovanje

Mentor

Datum

Predviden
strošek

Regijsko
srečanje Jan Čibej, Jožica Grmič 14.4.2022
mladih tehnikov

100 €

Državno
srečanje Jan Čibej, Jožica Grmič 6.5.2022
mladih tehnikov

100 €

Šolsko in državno Sandra Rusec Belaj
matematično
tekmovanje

marec, april 2022

140 + 8,5 na
učenca (državno)

Medobčinsko
Sašo Ivetič
tekmovanje
v
streljanju z zračno
puško

december 2021

/

Področno tekmovanje Sašo Ivetič
v atletiki

maj 2022

100 €

Državno tekmovanje v Sašo Ivetič
badmintonu

november 2021

70 €

Državno tekmovanje v Sašo Ivetič
namiznem tenisu

april 2022

/
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Regijske
igre Sašo Ivetič
specialne olimpijade

maj 2022

100 €

Prireditve

Datum

Strošek

Otroška
gledališka Jožica Grmič
mini karavana

Februar / marec

Prevozni stroški

Zaključna prireditev Anita Marinko
RTM Kočevska

4.2.2022

0€

Pozdrav otroku

oktober

0€

Mentor

Jožica Grmič

Natečajev se bodo udeleževali učenci skupaj z mentorji glede na razpise v ožjem in širšem
lokalnem okolju.

13 PROJEKTI
V okviru različnih projektov bomo učne in vzgojne vsebine še poglobili ter stkali nove vezi z
ožjim in širšim lokalnim okoljem. Vsebine bodo dodatno obogatene in na drugačen način
predstavljene učencem. Nekateri projekti so zasnovani tako, da šola pridobi dodatna finančna
in materialna sredstva, kar prispeva k boljši kakovosti izvedbe.

13.1









Državni nivo:

POGUM, koordinatorka ga. Sandra Rusec Belaj
Tradicionalni slovenski zajtrk, koordinatorka ga. Aleksandra Kocjan Malnar
Šolska shema, koordinatorica ga. Aleksandra Kocjan Malnar
Zobni alarm, koordinatorica ga. Tjaša Dovč
Rastem s knjigo, koordinatorica ga. Maša Luteršmit
Bralna značka, koordinatorica ga. Maša Luteršmit
Projekt Botrstvo v Sloveniji, koordinatorica ga. Anita Marinko
S- factor, koordinatorica ga. Sandra Rusec Belaj

Nosilec projekta POGUM je Zavod RS za šolstvo. Projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah 2017 2022 (POGUM), poteka tudi na naši šoli. Kot implementacijska šola smo se v projekt vključili v
začetku šolskega leta 2018/19. V šolski projektni tim je vključenih več članov in cilj je, da v vse
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aktivnosti vključimo čim več učencev in učiteljev. Namen projekta je razvoj didaktičnih
pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem spodbujanje podjetnosti v osnovnih šolah.
V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z vsebinami, ki jih v preteklem šolskem letu nismo
uspeli izvesti (predvsem zaradi ukrepov za preprečevanje širjenje COVID-19) ter dodali še nove
cilje in vsebine, ki se bodo navezovale tudi na tematsko leto Občine Kočevje “ Kočevje mesto
550”.
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva
slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v mesecu novembru. Po že ustaljenih načelih ga
pripravljamo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za
zdravje, z Ministrstvom za kulturo in številnimi drugimi partnerji. Namen projekta je
izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru
prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za
širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter
racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu
zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen
dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni
izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.
Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov
pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske
navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa
imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava
prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni
sodobnega časa.
Zobni alarm je program za vrtce in šole, s katerim otrokom in staršem prenašamo znanje o
pravilni negi zob in dlesni ter ustreznih pripomočkih za ščetkanje. Učenci se učijo pravilnega
ščetkanja zob in spoznavajo pripomočke za ustno higieno. Preko pripravljenih delavnic se
naučijo vse o skrbi in negi zob.
Projekt »Rastem s knjigo« organizira Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni
knjižnici Ljubljana (MKL), Zavod RS za šolstvo, Združenje splošnih knjižnic, Sekcija šolskih
knjižnic pri ZBDS, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev.
Namenjen je spodbujanju osnovnošolcev k branju mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev
ter obiskovanju splošnih knjižnic. Začetek projekta je predviden od 2. novembra dalje do konca
šolskega leta. V šolskem letu 2021/22 je strokovna komisija JAK na podlagi javnega razpisa za
osnovne šole izbrala knjigo Vinka Möderndorferja z naslovom Jaz sem Andrej (ilustrator Jure
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Engelsberger), založbe Mladinska knjiga. Vsak sedmošolec (osmošolec in devetošolec na naši
šoli) ob letnem obisku splošne knjižnice prejme izbrano knjigo.
Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje in je namenjen
izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v materialni stiski in
potrebujejo finančno pomoč in spodbudo. Skozi Botrstvo si prizadevamo za zmanjšanje
socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi revščine ter omogočanje boljših pogojev za
zdrav in spodbuden razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov. Otrokom in
mladostnikom želimo omogočiti enakovredne pogoje v primerjavi z vrstniki, vključevanje v
šolske in obšolske dejavnosti, organiziran prosti čas, pogosto pa jim preko Botrstvo
omogočamo tudi dostop do šolske prehrane in osnovnih potrebščin za življenje. S pomočjo
botrov otroci dobivajo priložnost za ustvarjanje lepše prihodnosti, v projektu pa si prizadevajo
tudi za sistemske spremembe, ki bi omogočile lažje in dostojnejše življenje družinam v stiski.
S-Factor je festival kratkih videov, v katerih nastopajo in pri izdelavi katerih sodelujejo osebe
s posebnimi potrebami. Je projekt, ki promovira inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami
skozi uprizoritvene umetnosti in izdelovanje filmov. Organizator, koordinator in izvajalec
projekta je OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj.
Vsaka od udeleženih ustanov pripravi triminutni glasbeni video, pri izdelavi katerega – ideji,
snemanju, igranju sodelujejo otroci s posebnimi potrebami.
Izdelani videi se potegujejo za prva tri mesta tudi z zbiranjem glasov preko internetnega
portala, dostopnega širši javnosti in z glasovi strokovne žirije festivala. Videi so objavljeni na
šolski spletni strani OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj ali na Youtubu. Zaključek festival poteka
konec meseca maja, ko v Belo krajino povabijo učence in učitelje, predstavnike ustanov,
sodelujočih v projektu. Na svečani zaključni prireditvi strokovna žirija razglasi in nagradi
najboljše.

13.2








Lokalni nivo:

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, koordinatorica ga. Anita Marinko
RTM Kočevska, koordinatorica ga. Anita Marinko
Otroška gledališka mini karavana, koordinatorica ga. Jožica Grmič
Projekt zakladnica, koordinatorka ga. Ana Jarni
Projekt« Park medgeneracijskega sodelovanja«, člani: ga. Anita Marinko, ga. Ana
Jarni, g. Jan Čibej, ga. Mateja Lukič
VšečKAM in GREM – karierni center za mlade v Kočevju, koordinatorica ga. Aleksandra
Kocjan Malnar
Projekt To smo mi – Romske navade in vraže, g. Anže Veleberi, ga. Anđela Krsnik, ga.
Andreja Mlekuž, ga. Jožica Grmič
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Trajnostna mobilnost je tema, ki neizogibno vedno bolj vstopa v naš prostor in vsakdan. Je del
sedanjosti in oblikuje naš pogled na prihodnost. Z vključevanjem vsebin na temo trajnostne
mobilnosti lahko učencem in njihovim družinam predstavimo in približamo načine aktivne
udeležbe pri skrbi za okolje, naravo, lastno zdravje, ter odpiramo prostor za skrb za okolje kot
ključno vrednoto za našo prihodnost.
Projektu se bomo najbolj posvetili v času Evropskega tedna mobilnosti od 16.9. do 22.9.2021,
ko bomo izvedli različne aktivnosti, s katerimi bomo spodbujali aktivno preživljanje prostega
časa, uporabo zdravih poti v šolo, izbiro trajnostnih oblik mobilnosti,... Teme bomo vključili
tudi v učne priprave in različne dejavnosti tekom šolskega leta.
RTM Kočevska je projekt namenjen osnovnošolcem, s ciljem spoznavanja lokalne zgodovine
in grajenja pozitivnega odnosa do domačega okolja. V okviru kulturnih tematskih let v Kočevju
poteka že od leta 2012, letos pa bo s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev in pod imenom
RTM Kočevska 2 zaživel v obsežnejši in malo drugačni obliki. Poleg seminarjev za učitelje in
prireditev za učence prinaša še tematske dneve, s katerimi bodo šole poskrbele, da se znanje
preteklih let ne bo izgubilo. V projektu sodelujejo vse Kočevske osnovne šole.
Projekt RTM Kočevska 2 se vsebinsko navezuje na tematska kulturna leta Občine Kočevje. Ta
izpostavljajo najpomembnejše dogodke in osebe, ki so pomembno zaznamovale zgodovino
Kočevske. V preteklosti smo tako na primer že spoznavali dediščino Leopolda Hufnagla, Petra
Koslerja, puntarjev, krošnjarjev in drugih.
Sestavljajo ga tri glavne aktivnosti za osnovnošolske učitelje in učence. Prva je seminar za
učitelje, s katerim se nanje prenese znanje in informacije ter konkretna izhodišča za delo z
učenci. Na ta način lahko učitelji nove vsebine hitro vključijo v redni del pouka. Druga aktivnost
je zaključna prireditev za učence, kjer se najpomembnejša sporočila tistega leta oblikujejo v
zabavno poučno obliko in »povzetek« leta, ki ostane učencem v spominu. Tretja aktivnost, ki
predstavlja nadgradnjo prejšnjih let in je dolgoročno tudi najpomembnejša, so tematski dnevi,
ki se bodo po dogovoru s šolami ponavljali iz leta v leto in poskrbeli, da se vsebine preteklih
let ne bodo izgubile.
Cilj projekta je, da bi lokalne vsebine, ki vključujejo informacije o pomembnih osebah, njihovih
dosežki, izjemnih zgodovinskih dogodkih na območju Kočevske, našle svoje mesto v delu
osnovnih šola. To nam omogoča ustvarjanje pozitivnih zgodb o krajih od koder prihajamo, na
te lahko naslonimo večjo pripadnost domačemu okolju, večjo samozavest iz katere lahko
črpamo navdih za ustvarjalne ali poslovne ideje.
Otroško gledališko mini karavano sestavljajo: OŠ Ljubo Šercer, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev
in OŠ Zbora odposlancev. Namen karavane je, da se šola šoli gledališko predstavi na enem
mestu. Skupaj si ogledamo naše delo, ki ga tako učenci kot mentorji vlagajo skozi celo šolsko
56

leto. Predstave na karavani so iz leta v leto gledališko bogatejše, obsežnejše in jezikovno bolj
raznolike.
Osnovna šola Ljubo Šercer kot partner sodeluje v projektu »Zakladnica«, ki predstavlja del
Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Javni poziv se izvaja
kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru
podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje
ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh
dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih
naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok,
Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za
sofinanciranje znaša 367.928 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju
ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša
največ 80 %.
Na osnovni šoli Ljubo Šercer bomo tako pričeli z izvedbo dveh delavnic z naslovom »Delo z
lesom«. Na teh delavnicah bo Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju z osnovno šolo
Ljubo Šercer izvedel dve delavnici za otroke, pri katerem bo Inkubator Kočevje s svojim
strokovnim znanjem pri izdelavi lesa pomagal otrokom sooblikovati inovativne lesene izdelke.
Na prvi delavnici bodo izdelali večje in manjše lesene zaboje, ki bodo namenjeni shranjevanju
pridelkov, ki jih bodo pridelali v šoli in tudi lokalni pridelovalci v območju LAS. Izdelovali bomo
tudi lesene označevalne ploščice z napisi pridelkov, ki se uporabljajo za označevanje zasajenih
rastlin na vrtu. Na drugi delavnici bomo pod mentorstvom Inkubatorja Kočevje izdelali lesene
pladnje in nadaljevali z izdelovanjem lesenih označevalnih ploščic z napisi pridelkov. Znotraj
delavnice bo Podjetniški inkubator Kočevje skupaj z otroki izdelali tudi tržni načrt, kako te
izdelke kasneje tudi plasirati na trg ter jim pomagal pri oblikovanju predstavitvenega nastopa.
Lesene izdelke bodo po potrebi nadgradili tudi na Podjetniškem inkubatorju Kočevje z uporabo
lasersko gravirnega stroja, ki bo omogočil personalizacijo izdelkov. Učenci pa se bodo udeležili
tudi delavnic, ki bodo mladostnikom in tudi odraslim z motnjami v duševnem razvoju
pomagale pridobiti znanja in kompetence, ki jim bodo omogočali zaposlitev. Projekt bo
Osnovni šoli Ljubo Šercer omogočil tudi nakup nove opreme in strojev za tehnično učilnico,
izdelavo promocijskih knjižic z lastnimi recepti, izdelavo vrtnarskega priročnika in omogočil
nova znanja za kakovostno delo na šolskem eko vrtu.
Občina Kočevje je za leto 2021/22 pripravila operacijo za »5. JAVNI POZIV za izbor operacij za
uresničevanje ciljev SLR iz ESRR« in sicer z naslovom MEDGENERACIJSKI PARK SODELOVANJA
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(za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do
Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za čas od 1.3.
2021 do 1. 5. 2022). Občina Kočevje nas je kot prijavitelj operacije povabila k sodelovanju v
vlogi partnerja skupaj s Podjetniškim inkubatorjem. V času preteklega šolskega leta projekta
žal nismo mogli izvajati, zato upamo, da bomo v letu šolskem 2022/21 lahko pričeli z
izvajanjem. Projektna skupina v sestavi 4 učiteljev je pripravila program delavnic, predavanj,
dogodkov in idej igral s katerimi bo OŠ Ljubo Šercer s člani projektnega tima ter učenci
sodelovala s širšo in ožjo lokalno skupnostjo v smislu povezovanja ranljivih skupin ob
posamezni delavnici ali dogodku. Z realizacijo projekta partnerji stremimo k realizaciji
nekaterih izzivov SLR LAS Po poteh kulturne dediščine od Turjaka do Kolpe.
Cilji:
-

večja vključenost mladih, starejših, Romov, ostalih ranljivih skupin,
krepitev integralnih rešitev in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja,
izboljšanje mreženja storitev za ranljive skupine z namenom izboljšanja življenja,
omogočeno kvalitetnejše staranje, zmanjšanje socialne izključenosti,
prenašanje znanj in informacij med generacijami,
krepitev duševnega in telesnega zdravja vseh akterjev,
urejeno medgeneracijsko središče na prostem dostopno vsem tudi invalidom,
organizacija tečajev za družinske in druge neformalne oskrbovalce- nova delovna
mesta,
z izvedbo izobraževalnih, ustvarjalnih ter sprostitvenih delavnic v okviru Podjetniškega
inkubatorja Kočevje in OE Ljudska univerza Kočevje projekt krepi lokalno identiteto in
povezanost vseh generacij.

Namen in vsebina Kariernega centra za mlade:
-

-

večja dostopnost do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino – vpeljati
dodatno podporo pri razvoju karierne orientacije v posameznih šolah
okrepitev sodelovanja izobraževalne in gospodarske sfere: s sejemskim dogodkom
»Festival poklicev« v okviru Kariernega sejma Kočevje (november); z Dnevi odprtih
vrat podjetij (marec)
vpeljevanje različnih kreativnih skupinskih pristopov karierne orientacije z namenom
približati otrokom, staršem in strokovnim delavcem šol deficitarne poklice in poklice
prihodnosti (na enoti KCM in šolah).

Načrtovane delavnice, ki se bodo odvijale na enotah KCM ali na naši šoli:
-

Izvedba gledališča poklicev na šoli. Z aktivnostjo bo mladim omogočeno, da raziskujejo
poklice, presegajo neenakosti med poklici, poklicne stereotipe, ki morda na prvi pogled
niso povsem vidni ali očitni, a so v družbi in med mladimi prisotni. Izvedba predstave
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-

bo nudila tudi prostor za aktivni dialog med igralci in udeleženci. Gledališka predstava
kamišibaj "Kaj bom, kaj boš?"
Izvedba predstavitve poklicev »Z branjem do spoznavanja poklicev«. Delavnica "Z
branjem do spoznavanja poklicev".
Izvedba delavnic s področja »Za prihodnost industrije 4.0«. Izvedba predavanja za
starše na temo poklicne orientacije.
Spoznavam Kubo robota.
Festival poklicev.
Dnevi odprtih vrat podjetij - tehniški dan.

Vse aktivnosti Kariernega centra za mlade, tako skupinske kot individualne so brezplačne.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega
učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja,
tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja
»Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Projekt To smo mi – Romske navade in vraže bomo izvedli že tretje leto. Namenjen je romskim
učencem OŠ Ljubo Šercer posredno pa vsem romskim učencem naše občine. V prvih dveh
projektih smo se ukvarjali z vsakdanom romskih otrok, njihovimi domovi letos pa smo se
odločili, da se pobliže seznanimo z romskimi navadami in vražami. Projekt je sestavljen iz več
dejavnosti:
-

Pogovor o romskih navadah ( rojstvo, poroka, smrt)
Fotografiranje domačih praznovanj ( delo na terenu)
Zapis ob fotografijah
Izdelava »knjižice«: ROMSKE VRAŽE (Kaj pomeni, če srečam polža,….)
Interpretativno branje zapisov, deklamiranje pesmi o romskem načinu življenja
Učenje izražanja v romskem in slovenskem jeziku
Priprava in izvedba javne prireditve : predstavitev »knjižice« in nastop (petje, ples,
interpretativno branje)

Pri izvedbi se bomo povezali s KUD Jazbec in partnerji, JSKD območna enota Kočevje in s
predstavniki občine ter Ljudsko univerzo Kočevje (Andreja Bižal). Prav tako bomo ob zaključku
povabili romske otroke vseh OŠ, da se predstavijo s svojo točko ( ples, deklamacija, peta
pesem)
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Cilji:
-

Spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih umetnosti
Spoznavanje domačega kraja in romskih prebivalcev
Razvijanje pripadnosti domačemu kraju in svoji družini, narodnosti
Sodelovanje z okoljem
Predstavitev domačih navad, vraževerja,..
Razvijanje in utrjevanje narodnostne pripadnosti
Spoznavanje različnih zvrsti na področju : literature, plesa, glasbe, likovnega
ustvarjanja in fotografije
Spodbujanje strpnosti in sprejemanje drugačnosti

Projekt je zelo pomemben, saj z njim vplivamo na socializacijo romskih otrok: širimo besedišče,
navajamo otroke na javno nastopanje, omogočimo jim, da ob ustvarjanju pridobivajo
samozavest. Z javnim nastopom jim želimo pokazati, da zmorejo prav vse, kar obvladajo ostali
učenci. Preko otrok pa tako tudi vplivamo na starše- lahko se prepričajo, kaj vse se lahko v šoli
naučijo, pridobijo. Na javni prireditvi se skupaj z otroki učijo tudi bontona ob kulturnem
dogodku.

13.3
-

Šolski projekti:

Socialno podjetništvo, koordinator g. Jan Čibej
Šolski eko vrt, koordinatorica ga. Ana Jarni
Moja varnost, koordinatorica ga. Aleksandra Kocjan Malnar
Minuta za zdravje, koordinator g. Sašo Ivetič
Bralni kotiček, koordinatorica ga. Maša Luteršmit
Projekt založbe Malinc LEO LEO, koordinatorica ga. Andreja Mlekuž
Čarobnost knjige – sodelovanje v projektu Noč knjige, koordinatorice ga. Maša
Luteršmit, ga. Erika Remic, ga. Sandra Rusec Belaj

Socialno podjetništvo predstavlja šolski projekt, ki se je začel razvijati v šolskem letu 2017/18
in ocenjujemo, da smo pri izvajanju vsako šolsko leto uspešnejši. Socialno podjetništvo je na
OŠ Ljubo Šercer primarno usmerjeno k razvijanju in odkrivanju sposobnosti in interesov za
poklicno usmeritev, zagotavljanju proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu tako ožjemu
in širšemu okolju, spoznavanju pomena podjetništva in možnosti samozaposlitve v
prihodnosti, zagotavljanju integracije ranljivih skupin v delo in socialno življenje, spoznavanje
podjetij v lokalnem okolju in sodelovanje z njimi ter delno tudi ustvarjanju dodatnega
prihodka, ki omogoča financiranje nadstandardnih dejavnosti in nakupov. V šolskem letu
2021/22 želimo sodelovanje z ožjim in širšim lokalnim okoljem še poglobiti in razvoj socialnega
podjetništva dvigniti na še višjo raven. S pomočjo socialnega podjetništva želimo v roku dveh
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šolskih let v sodelovanju z Zadrugo Zakladi Kočevske in Podjetniškim inkubatorjem Kočevje na
šolskem dvorišču postaviti spretnostni poligon za učence naše šole.
Bralna značka je bralno gibanje, ki poteka tako na domačih kot tujih tleh, strokovno in
organizacijsko pa jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije. Bralna značka spodbuja
prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika
in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost
lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse
življenje. Bralno značko lahko opravljajo vsi učenci nižjega izobraževalnega standarda in
posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Tekmovanje za bralno značko se prične
17.9.2021 in konča v aprilu 2022 s podelitvijo priznanj.
Projekt Šolski ekovrto bomo kot šolski projekt nadaljevali v šolskem letu 2021/2022. Učenci
bodo sodelovali pri zasnovi in izvedbi šolskega ekovrta, samem ekološkem vrtnarjenju ter učni
rabi šolskega ekovrta. S svojim delom bomo tudi v letošnjem letu uresničevali cilje programa,
vnašali vsebine v LDN ter ostale projekte, ki potekajo na šoli. S tem se bo šola odprla v širši
prostor, pri učencih pa bomo spodbujali sodelovanje med seboj in jih usposabljali za življenje.
Skozi projekt Moja varnost bomo sodelovali s predstavniki zunanjih institucij, s PP Kočevje, z
ZD Kočevje, z GZ Kočevje, s posameznimi društvi v lokalnem okolju.
Izvajali bomo različne dejavnosti na področju preventive, varnosti in skrbi za zdravje.
Otroke želimo seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in
jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil
na različnih področjih.
Minuta za zdravje je namenjena tako boljšemu psihofizičnemu počutju učencev zaradi
izboljšanja prekrvavljenosti kot tudi sprostitvi ter posledično samemu dvigu storilnosti.
Izvajamo jo večkrat dnevno in sicer pri predmetih, pri katerih učenci večji del časa sedijo.
Priporočljivo je izvajanje vadbe ob odprtih oknih učilnic.
Projekt Bralni kotiček se bo nadaljeval tudi v šolskem letu 2021/22. Namen projekta je
izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za
branje. V projekt bodo vključeni vsi učenci nižjega izobraževalnega standarda od 1. do 9.
razreda ter vsi učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta bodo
učenci obiskovali šolsko knjižnico, kjer bomo izvajali različne dejavnosti za spodbujanje branja
in učenje bralnih strategij. Knjižnico bodo učenci obiskovali po predhodnem dogovoru
knjižničarke z razredniki. Obiski bodo lahko potekali v skupini ali individualno. Vsebine projekta
bodo vezane na aktualne dogodke in teme, potekale bodo v povezavi s poukom slovenskega
jezika, dodatnega pouka in podaljšanim bivanjem.
Poglavitni cilj projekta LEO, LEO je spoznavanje, uporaba in evalvacija strategij motiviranja za
branje, kot jih je razvila s skupino sodelavcev preizkusila ter zapisala španska mentorica branja,
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novinarka, bibliotekarka in poznavalka mladinske književnosti Montserrat Sarto (1919-2009).
Poglavitna značilnost omenjenih strategij je, da temeljijo na igri in konstruktivizmu. Gre za
projekt, namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti, razvijanju ustvarjalnosti in
domišljije, razvijanju kritičnega mišljenja in hkrati vključevanju staršev v dejavnosti šole. S
projektom smo začeli v šolskem letu 2020/21 in se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu do
zaključka, 8.10.2021. Poleg raznih bralnih aktivnostih, ki so in bodo potekale na šoli, smo
povabili tudi starše, da doma s svojimi otroki prebirajo zgodbe, pravljice, članke in podobno
ter o prebranem zapišejo kakšne misli, ustvarijo ilustracije ter se med branjem fotografirajo.
Projekt se bo zaključil 8. oktobra 2021 s posebnim srečanjem, ki smo ga poimenovali
ČAROBNA NOČ KNJIGE in s katerim se bomo prvič vključili v mednarodni projekt Noč knjige.
Učenci višjih razredov NIS-a pa bodo (v primeru dovoljenja staršev) na šoli tudi prespali in
izvajali razne aktivnosti na temo branja in literature ter likovno poustvarjali.
Ob dnevu Downovega sindroma in ob dnevu avtizma na šoli pripravimo vsebine, aktivnosti in
s tem osveščamo druge.

14 PREHRANA
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013, 46/2014 in 46/2016) v
povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010, 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15,
90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) in
Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, ZIPRS1314, 105/12, 25/13 –
odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 –
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US,
85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 –
ZMVN-1A in 72/19).
Na šoli zagotavljamo možnost prehrane tako za učence kot za delavce šole. Ponudba je
organizirana v obliki obvezne malice, kot dodatno ponudbo pa za učence organiziramo tudi
kosilo. Ker OŠ Ljubo Šercer nima lastne kuhinje, nam malico in kosilo pripravlja OŠ Zbora
odposlancev na dveh različnih lokacijah (POŠ Reška cesta 3 in TZO 28).
V sklopu projekta Šolska shema sadja, zelenjave in mleka v katerem sodeluje naša šola, učenci
enkrat tedensko brezplačno prejmejo tudi sadje in zelenjavo ter 2x mesečno mleko oziroma
mlečne izdelke.
Prehranjevaje predstavlja tudi velik del vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pri čemer se učenci
dnevno navajajo na bonton pri prehranjevanju; spoznavajo pravilno in zdravo prehranjevanje
ter pomen zdrave prehrane v okviru različnih šolskih predmetov tako v prilagojenem
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programu z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi v posebnem programu vzgoje
izobraževanja.
Organizacija malice poteka v matičnih učilnicah posameznih oddelkov, na kosilo pa učenci
odhajajo v spremstvu učiteljev, varuhov ali ostalih strokovnih delavcev na OŠ Zbora
odposlancev. Trg zbora odposlancev 28, Kočevje. Učenci od 1. do 5. razreda ter posebnega
programa vzgoje in izobraževanja zaradi priporočil NIJZ prejmejo kosilo v šolski gospodinjski
učilnici (v mehurčkih)
Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni
štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino
položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli
ob zaključku šolskega leta ali ob vpisu učenca na našo šolo. Upravičenci do subvencije za
malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo določene kriterije.
Cenik šolske prehrane za šolsko leto 2021/22
OBROK
Šolska malica
Kosilo

CENA v EUR
0,90 €
2,30 €

15 DEJAVNOSTI, S KATERIMI ZAGOTAVLJAMO ZDRAV
RAZVOJ UČENCEV
Na OŠ Ljubo Šercer skrbimo za zdravje učencev tako, da vsako šolsko leto opravimo splošne
sistematske zdravstvene preglede, pri čemer zdravstveni delavci ugotavljajo razvojne
značilnosti otrok in njihov telesni razvoj. V okviru sistematičnih pregledov so opravljena tudi
cepljenja po programu zdravstvene službe in opravljene napotitve na morebitne specialistične
preglede in obravnave. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje vsako šolsko leto
organiziramo tudi preventivne zobozdravstvene preglede.
Termini zdravniških pregledov: 6.9.2021 in 11.9.2021. Na preglede bodo učence spremljali
starši. Vsak starš bo prejel obvestilo z določeno uro pregleda.
Učenci bodo deležni predavanja z delavnicami oziroma praktičnimi vajami v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Kočevje in Centrom za duševno zdravje. Aktivnosti bodo potekale po
predhodnem dogovoru s posameznim oddelkom oziroma mehurčkom ob upoštevanju
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Vsebine bodo izbrane glede na trenutne
aktualne potrebe posameznega oddelka. Sodelovali bomo tudi s policijsko postajo Kočevje,
prostovoljnim gasilskim društvom Kočevje in Slovensko vojsko, da izboljšamo prepoznavnost
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in poznavanje omenjenih služb. V sodelovanju s policijsko postajo Kočevje bomo mesec
september posvetili varnosti v prometu, saj bodo učenci deležni učnega sprehoda s policistom
po mestu.
Naša šola se bo glede na potrebe povezovala tudi s kliničnim psihologom iz Zdravstvenega
doma Kočevje, g. Igorjem Levstikom. Učencem z govorno jezikovnimi motnjami bo kot doslej
omogočena individualna logopedska obravnava s strani logopedinje Andreje Mlekuž.
Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo sodelovanje s Policijsko postajo Kočevje oziroma z
g. Marjanom Ferkom. Ker postavljamo varnost učencev na prvo mesto, se bomo tudi letos
pogovarjali o eni izmed vedno aktualnih tem, ko je prometna varnost, nasilje, vandalizem,
uporaba pirotehničnih sredstev in podobno.
Naša šola redno sodeluje tudi s centri za socialno delo na območjih sosednjih občin, iz katerih
prihajajo naši učenci. V kolikor se bo pokazala potreba po dodatnem sodelovanju z drugimi
institucijami in zunanjimi sodelavci, bomo poskušali to sodelovanje tudi zagotoviti.
OŠ Ljubo Šercer je vključena tudi v projekt Botrstvo, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev
mladine Slovenije. V projekt so vključeni učenci iz socialno šibkejših družin, pri čemer preko
projekta tem učencem zagotavljamo enake možnosti v smeri zagotavljanja redne in
organizirane prehrane, udeležbe pri različnih nadstandardnih dejavnostih in ostalih
dejavnostih v interesu učencev, s čimer zagotavljamo enakovrednost med učenci in posledično
povečujemo socialno varnost teh učencev.
Učenci se bodo aktivno vključevali v teden mobilnosti, Izvajali bomo različne aktivnosti, s
katerimi bomo spodbujali aktivno preživljanje prostega časa, uporabo zdravih poti v šolo,
izbiro trajnostnih oblik mobilnosti... Teme bomo vključili tudi v učne priprave in različne
dejavnosti tekom šolskega leta.
Ponovno bomo uvedli opravljanje kolesarskega izpita za učence prilagojenega programa z
nižjim izobrazbenim standardom. Zanje velja prilagojeno izvajanje usposabljanja za vožnjo
kolesa in kolesarskega izpita.
V skladu z zakonom je treba izvajati usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit za učence
s posebnimi potrebami prilagojeno glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje.
Gibalno ovirani učenci lahko opravljajo usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit s
prilagojenim kolesom, triciklom ali drugim prometnim sredstvom, ki ga uporabljajo za
premagovanje razdalj in samostojno gibanje.
Če strokovna skupina skupaj z učencem in njegovimi starši ugotovi, da je pri samostojni vožnji
kolesa v cestnem prometu zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj ogrožena njegova
varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, učenec ne sme samostojno sodelovati v
cestnem prometu in ne pridobi kolesarske izkaznice.
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Organizacija in izvedba usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita ter prilagojeno
izvajanje se podrobneje opredelijo v individualiziranem programu, ki ga za učenca s posebnimi
potrebami sestavi strokovna skupina na šoli.
Nadaljujemo s šolskim projektom Minuta za zdravje, ki je namenjen tako boljšemu
psihofizičnemu počutju učencev zaradi izboljšanja prekrvavljenosti kot tudi sprostitvi ter
posledično samemu dvigu storilnosti. Izvajamo jo večkrat dnevno in sicer pri predmetih, pri
katerih učenci večji del časa sedijo.
Na šoli bomo celo leto izvajali projekt Šolska shema, s katero spodbujamo zauživanje mleka,
mlečnih izdelkov, sadje in zelenjave iz lokalnega okolja. S projektom Zobni alarm ozaveščamo
učence in starše o pomenu zobne higiene, zdrave prehrane, pravilnega ščetkanja…
Skozi celo leto v izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa bomo vključevali tudi šolski eko
vrt, ki nam omogoča učenje pridelovanja, čiščenja, spravila in predelovanja živil.
Pouk bomo poskušali v čim večji meri, v kolikor je to mogoče, izvajati v učilnici v naravi, ki nam
omogoča preživljanje časa na svežem zraku. Glavne odmore bomo v pomladnih mesecih
preživeli na šolskem dvorišču, kjer bomo aktivno izkoristili prosti čas za usmerjene dejavnosti
in dejavnosti prostega časa.
Na OŠ Ljubo Šercer vsako leto v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kočevje pripravimo dan
evakuacije, ki predstavlja enega izmed temeljnih preventivnih ukrepov varstva pred požarom,
kjer se učenci in zaposleni seznanijo z evakuacijskim načrtom, preventivnimi ukrepi,
pripomočki in priporočili. Tudi v šolskem letu 2021/22 v mesecu oktobru načrtujemo vajo
evakuacije, pri čemer bodo učenci deležni tudi prikaza zunanje masaže srca in uporabe
defibrilatorja.
-

Vodja: Roman Vesel, poverjenik CZ na OŠ Ljubo Šercer
Koordinator: Sašo Ivetič, namestnik poverjenika CZ na OŠ Ljubo Šercer
Predvidena izvedba: oktober 2021 – v času meseca požarne varnosti

16 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
V skladu s 6. členom ZVZD-1 načrtujemo skrb za promocijo zdravja:








5 minutne vaje na sejah učiteljskega zbora – strokovni delavci šole,
Sodelovanje pri dnevnem izvajanju aktivnosti v okviru projekta minuta za zdravje,
usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,
2 x pohod (v času jesenskih počitnic, en termin po izbiri),
delavnice in predavanje na temo krepitve duševnega in telesnega zdravja (v
sodelovanju s Centrom za duševno zdravje),
strokovna podpora pri delu novozaposlenim (neformalno mentorstvo),
upoštevanje in izvajanje ukrepov pri preprečevanju širjenja virusa,
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izobraževanje zaposlenih na področju osebnostnega razvoja in komunikacije.

17 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE, ŠOLSKI PARLAMENT
Mentor/koordinator v šolskem letu 2021/22: Aleksandra Kocjan Malnar
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki jih zastopajo predsedniki in njihovi namestniki.
Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole zbira
pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti
učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja
druge naloge, za katere se dogovorijo učenci skupaj s svojim mentorjem.
Naloge skupnosti učencev šole:
-

zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, ekskurzij,
interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola
spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja razrednika, ravnatelja
in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev
načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne…)
predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej
oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem
spodbuja oddelčne skupnosti za različna tekmovanja
sodeluje v otroškem parlamentu (na občinski in regionalni ravni)
opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci

ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost
učencev šole. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge,
pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.
Šolska skupnost je nepogrešljiva skupnost, ki skrbi za to, da je klima na šoli čim bolj sproščena
in da bi bilo otrokom in učiteljem med časom, ki ga preživljajo v šoli, čim lepše! Vključevanje
vseh učencev v izvajanje sprejetih odločitev pa krepi naš čut za odgovornost in nam pomaga
pri odraščanju v zrele in odgovorne ljudi.
OTROŠKI PARLAMENT predstavlja program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in
demokracijo. Otroke spodbuja k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in
izobražuje o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se
izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni
ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Izbrana tema že 31. otroškega
parlamenta za šolsko leto 2021/22 se nadaljuje iz prejšnjega šolskega leta z naslovom »Moja
poklicna prihodnost«.
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Program dela in dejavnosti skupnosti učencev šole v šolskem letu 2021/22 je priloga Letnega
delovnega načrta OŠ Ljubo Šercer.

18 SODELOVANJE S STARŠI
18.1

Sodelovanje v okviru Sveta staršev

Starši se v delo šole v prvi vrsti vključujejo v okviru sveta staršev, kjer predstavniki sveta staršev
organizirano uresničujejo interese vseh staršev ter predstavljajo posvetovalni organ ravnatelja
in učiteljskega zbora. Svet staršev je sestavljen iz staršev, ki predstavljajo posamezni oddelek
in so izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih.
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja
zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli
predstavnike v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi. Člani sveta
staršev se bodo v šolskem letu 2021/22 predvideno sestali trikrat, in sicer predvidoma v
septembru, februarju in juniju.
Člani sveta staršev v šolskem letu 2021/22 so:
Oddelek

Ime in priimek predstavnika v Svetu
staršev

2., 3. razred
4., 5. razred
6., 7. razred
8., 9. razred
PPVI 1.
skupina
PPVI 2.
skupina
PPVI 3.
skupina
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18.2

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki bodo v šolskem letu 2021/22 namenjeni predstavitvi dela v novem šolskem
letu, šoli v naravi in drugim dejavnostim šole.
Roditeljski
sestanek
1.roditeljski
sestanek

Datum

Koordinator

september

Barbara
Aleksandra
Malnar

Poje,
Uvodni
Kocjan
sestanek

2. roditeljski
sestanek

november

Aleksandra
Malnar

Kocjan

3. roditeljski
sestanek

januar

Aleksandra
Malnar

februar

Vodja ŠVN

4. roditeljski
sestanek

Tema
roditeljski

Premagovanje
čustvenih težav (ZD
Kočevje)
Predavanje za starše
Kocjan
na temo poklicne
orientacije
Informacije o vsebini
ŠVN

Srečanja se bodo v skladu s priporočili NIJZ izvajala preko spletnih aplikacij (ZOOM), oziroma v
šolskih prostorih, vendar ob upoštevanju pogoja PCT, ki ga potrebujejo vsi, ki vstopajo v šolski
prostor. Če bodo ukrepi odpravljeni, bodo srečanja potekla neposredno v šoli.

18.3

Govorilne ure

Redne mesečne govorilne ure bodo v šolskem letu 2021/22 potekale vsak prvi torek v mesecu
med 16.30 in 17.30 uro. Redne mesečne govorilne ure izvaja razrednik posameznega oddelka,
starši pa bodo imeli možnost pogovora tudi z ravnateljem, svetovalno delavko in ostalimi
strokovnimi delavci. Zaradi ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 bo sodelovanje izvedeno
v skladu s priporočili NIJZ. Zaradi vseh priporočil ob preprečevanju širjenja virusa, bodo
govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij, zunaj šole in tudi v šolskih prostorih, ob
upoštevanju pogoja PCT.
sep.
23.9.
2021

okt.
5.10.
2021

nov.
2.11.
2021

dec.
7.12.
2021

jan.
4.1.
2022

feb.
mar.
Starši
1.3.
vabljeni 2022
osebno*

apr,
5.4.
2022

maj
3.5.
2022

jun.
Starši
vabljeni
osebno*

Opomba: V mesecu februarju in juniju bodo starši oziroma zakoniti zastopniki vabljeni osebno
z namenom seznanitve o učnem uspehu posameznika, spremljanju, vrednotenju ter
oblikovanju individualiziranega programa za posameznega otroka.
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V šolskem letu 2021/22 organiziramo tudi dopoldanske govorilne ure, za katere je potreben
predhoden dogovor z razrednikom in potekajo v naslednjih terminih:
Ime in priimek učitelja/ice
Sandra Rusec Belaj
Blaž Merhar
Valerija El Habashy
Jan Čibej
Jožica Grmič
Anita Marinko
Ana Jarni
Tjaša Dovč
Mateja Lukič
Sašo Ivetič

18.4

Termin
ponedeljek, 10.30 - 11.30
sreda, 10.30 - 11.30
ponedeljek, 9.40 - 10.25
sreda, 10.20 - 11.20
četrtek, 10.45 - 11.45
četrtek, 9.45 - 10.45
petek, 7.45 - 8.45
torek, 11.20 - 12.20
sreda, 7.30 - 8.30
torek, 11.20 - 12.20

Formalne oblike sodelovanje

Starši bodo imeli možnost
-

svetovanja o nadaljnjem usmerjanju otrok,
sodelovanja pri realizaciji, vrednotenju in oblikovanju individualiziranega programa,
izobraževanja o uporabi IKT (po potrebi),
svetovanja glede dela doma,
svetovanja o poklicnem usmerjanju.

Pri izvedbi bodo sodelovali strokovni delavci šole, svetovalna služba v sodelovanju z zunanjimi
inštitucijami.

18.5

Neformalne oblike sodelovanja s starši

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo tudi najmanj eno neformalno srečanje s starši v
posameznem oddelku, saj ocenjujemo, da tovrstna srečanja predstavljajo eno izmed najbolj
pristnih oblik sodelovanja s starši in možnost za krepitev dobrih medsebojnih odnosov.
Neformalna srečanja so predvidena v obliki delavnic, družabnih srečanj, skupnih družbeno
odgovornih akcij in podobno.
Načrtujemo delavnice s starši, ki bo potekalo v okviru tematskega dne (naravoslovni dan), ki
bo izveden v naravi in bo lahko zagotovljena primerna razdalja in bodo upoštevani vsi ukrepi
za preprečevanje širjenja virusa. Starši in učenci bodo spoznali, kako uporabljati različne
aplikacije na telefonu za fotografiranje. Poskušali bodo ujeti fotografije čudovitih jesenskih
barv.
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19 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
Širše in ožje lokalno okolje omogoča našim učencem pridobivanje številnih izkušenj, novih
znanj in spretnosti. Sodelovanje z zunanjimi institucijami je projektno načrtovano v sklopu
različnih dejavnosti in prinaša dodatno vrednost pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.
Tudi letos bomo sodelovali z različnimi zunanjimi institucijami:
-

z Občino Kočevje,
z Zdravstvenim domom Kočevje, c Centrom za duševno zdravje,
s Policijsko postajo Kočevje,
s Knjižnico Kočevje,
s centri za socialno delo,
s Pokrajinskim muzejem Kočevje – udeležba na različnih delavnicah ,
s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje, z Ljudsko univerzo Kočevje,
z Zadrugo Zakladi Kočevske,
s Klubom mladih Kočevje,
z Gasilsko zvezo Kočevje,
s šolskimi prevozniki,
z DSO Kočevje,
z Vrtcem Kočevjein Vrtcem Ribnica,
z OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Stara Cerkev, OŠ Prevole, OŠ
s CŠOD,
s Športno zvezo Kočevje,
z Društvom invalidov Kočevje,
z Društvom upokojencev Kočevje,
z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in drugimi.

20 STROKOVNO USPOSABLJANJE UČITELJEV IN DRUGIH
DELAVCEV

Na OŠ Ljubo Šercer se zavedamo, da izobraževanje in usposabljanje predstavljata del
strokovnega razvoja posameznika. Profesionalni razvoj zaposlenih je skupna naloga vodstva,
strokovnih delavcev in ostalih zaposlenih, pri čemer se trudimo izbirati izobraževanja in
usposabljanja, ki sledijo viziji šole, izobraževalnim potrebam in interesom zaposlenih.
Prednostno izbiramo izobraževanja s specialno pedagoškega, vzgojnega in tudi ustvarjalnega
področja, v tem šolskem letu pa bomo velik poudarek posvetili predvsem izobraževanjem in
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usposabljanjem s področja uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, saj
ugotavljamo, da je dobro znanje uporabe le-te v kriznih razmerah, kakršnih smo bili deležni v
prejšnjem šolskem letu (epidemija COVID-19), nepogrešljivo in izjemno pomembno.
Načrtovane vrste in oblike izobraževanj v šolskem letu 2021/22:













sodelovanje na študijskih skupinah za učitelje in ravnatelje, ki jih organizira Zavod RS
za šolstvo,
sodelovanje na študijskih skupinah OŠPP Dolenjske, Bele Krajine in Posavja,
Sodelovanje s Svetovalnico v Črnomlju,
Izobraževanje za opravljanje kolesarskega izpita,
Izobraževanja za pridobitev manjkajočih znaj, ki so pogoj za opravljanje dela,
strokovna srečanja ravnateljev,
izobraževanja in usposabljanja s področja uporabe IKT tehnologije,
usposabljanje po katalogu stalnega strokovnega usposabljanja,
izobraževanja za učitelje, organizirana s strani Občine Kočevje (predavanje za učitelje RTM Kočevska),
interna predavanja in delavnice,
izobraževanja za področje administrativnega dela,
izobraževanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

V okviru svetovalnega centra OŠ Ljubo Šercer izvajamo tudi različna predavanja in
izobraževanja in sicer:




Izvedbo predavanj za strokovne delavce v vrtcu, v večinskih šolah in v srednjih šolah
Izvedbo strokovnih predavanj za starše
Svetovanje strokovnim delavcem

21 SPREMLJANJE PEDAGOŠKEGA DELA
SPREMLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV

IN

DRUGO

Ravnateljica bo redno spremljala letne priprave učiteljev na pouk, pregledala oddano
dokumentacijo, pripravo načrtov izvedbe projektov, interesnih dejavnosti, evalvirala izvedbo
dnevov dejavnosti, šole v naravi ter drugo načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa.
Ravnateljica bo spremljala proces vzgojno-izobraževalnega dela, pedagoško delo, sodelovala
v strokovnih timih, vodila razgovore in sodelovala pri kariernih načrtih zaposlenih, spodbujala
zaposlene k ustvarjalnica spremljala tudi pedagoški proces na šoli s poudarkom na oblikovanju,
realiziranju in vrednotenju individualiziranih programov.
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Prav tako bo ravnateljica spodbujala strokovne delavce, da omogočijo medsebojno
hospitiranje zlasti novozaposlenim, ki jim bo prisotnost pri vzgojno-izobraževalnem delu kot
tudi analiza dela pripomogla k odpravljanju morebitnih težav ter prispevala k strokovni rasti.

22 SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI, KI
IZOBRAŽUJEJO
UČITELJE,
RAZISKOVALNIMI
INŠTITUCIJAMI, VZGOJNIMI POSVETOVALNICAMI OZ.
SVETOVALNIMI CENTRI
OŠ sodeluje s Pedagoško fakulteto. Glede na njihove potrebe letno sprejmemo študente ter
jim omogočimo mentorstvo v različnih programih. Tekom šolskega leta strokovni delavci
sodelujejo v različnih raziskavah tako študentov kot tudi raziskovalnih inštitucijah pri izvedbi
anket in vprašalnikov. S tem pripomoremo k pridobivanju različnih podatkov, ki jih dotični
potrebujejo pri svojem delu.
V skladu z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami
in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)V sodelujemo s Strokovnim centrom Višnja
Gora. Pri tem v timsko obravnavo vključujemo tudi pristojni center za socialno delo.
Prav tako sodelujemo s kliničnim psihologom ter s Centrom za duševno zdravje otrok in
mladostnikov Rakitna glede podrobnejše diagnostike pri preverjanju ustreznosti usmeritve
učenca.
V letošnjem šolskem letu bomo razširi sodelovanje ter si izmenjali primere dobrih praks s
Svetovalnico OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj.

23 DELOVNI IN MATERIALNI POGOJI
23.1

Delovni pogoji

Na šoli imamo v šolskem letu 2021/22 oblikovanih 7 oddelkov, pri čemer ima vsaj oddelek za
izvajanje pouka svojo matično učilnico. Na šoli razpolagamo tudi s specializiranimi učilnicami
za tehnični pouk, likovni pouk, glasbeni pouk, pouk gospodinjstva in pouk računalništva. Na
voljo imamo tudi šolsko knjižnico in igralnico ter telovadnico. Svoje jedilnice na šoli nimamo,
zato kosilo obiskujemo na dveh lokacijah sosednje šole, malico pa imajo učenci v svojih
matičnih učilnicah. Ker se velikost in razporeditev oddelkov v posameznem šolskem letu
spreminja in ker imamo na šoli učilnice različnih velikosti, smo primorani vsako leto spreminjati
matične učilnice oddelkov glede na velikost posameznega oddelka.
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V zadnjem času se na šoli soočamo z vedno večjo prostorsko stisko, ki jo poskušamo reševati
z optimalnim načrtovanjem dela in oddelkov, kar pa kljub temu ni vedno optimalno. Še
posebej se ta težava izkazuje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, v katerega so
vključeni učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, z motnjami avtističnega
spektra in gibalno ovirani učenci, ki pa pri vzgojno-izobraževalnem delu potrebujejo večje
učilnice, zanje pa bi si zelo želeli imeti tudi sobo za umirjanje in sproščanje. Z nastajanjem le
te smo pričeli v šolskem letu 2020/21. Realizacija je odvisna od pridobljenih donatorskih
sredstev. Eno izmed večjih težav nam predstavljajo tudi prostori za shranjevanje šolskega
inventarja, katerih pomanjkanje je kritično, posledično pa šolskega inventarja ne moremo
ustrezno shranjevati (npr. nova šolska kolesa, športni rekviziti, pripomočki za delo na šolskem
vrtu, didaktični pripomočki in material…). Večjo težavo na šoli predstavlja tudi velikost
tehnične delavnice, ki je sicer v zadnjih letih osrednji prostor zelo uspešnega razvoja socialnega
podjetništva na naši šoli in hkrati ena izmed prednostnih nalog prihodnjega razvoja naše šole.
Velik potencial za rešitev prostorskih težav vidimo v pomožnem objektu ob šoli, ki je trenutno
v izjemno slabem stanju in bi potreboval celovito prenovo.

23.2

Materialni pogoji

Ocenjujemo, da je šola dobro založena z didaktičnimi pripomočki, ki se uporabljajo pri pouku.
Na pobudo učiteljev in ostalih strokovnih delavcev in glede na potrebe učencev se bomo v
skladu s finančnimi zmožnostmi še naprej trudili zagotavljati dodatne didaktične pripomočke
za čim bolj kvalitetno delo z učenci.
Na šoli razpolagamo s posodobljeno in kakovostno informacijsko komunikacijsko opremo, kar
učencem in učiteljem omogoča sodobno izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa, prav tako
pa širi tudi kompetence učencev in spodbuja motivacijo za učenje in spremljanje pouka. Pri
financiranju nadgradnje IKT opreme se opiramo na sodelovanje v različnih projektih, na
donatorska sredstva in sredstva Občine Kočevje ter MIZŠ-ja. V letošnjem šolskem letu bomo
pridobili novo IKT opremo iz programa ReactEU v skupni vrednosti 15.603,12 EUR.
Pohištvo in učilnice bomo v prihodnje obnavljali glede na prioritete, financirali pa jih bomo s
pomočjo materialnih stroškov Ministrstva za izobraževanje in šport, Občine Kočevje in s
pomočjo namenskih donatorskih sredstev.
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24 DRUGO
24.1

Tim za kakovost in razvoj

Na OŠ Ljubo Šercer smo vzpostavili tim za kakovost in razvoj, ki je sestavljen iz štirih članov:
Anita Marinko (vodja), Ana Jarni, Blaž Merhar, Sandra Rusec Belaj. Ob pričetku šolskega leta
2021/22 je bila njihova naloga, da prepoznajo in določijo področja, ki jih bomo poskušali v tem
šolskem letu preko različnih aktivnosti izboljšati.
Izbrana področja:
1.
2.
3.
4.

Ohranjanje dobrih in zdravih medsebojnih odnosov
Izmenjava in podajanje novih ter dobrih praks med učitelji
Informacijsko komunikacijska tehnologija za učence
Izboljševanje spletne učilnice

Člani tima za kakovost in razvoj so natančneje opredelili tudi aktivnosti, ki bodo vodile k
izboljšanju zgoraj navedenih področij, predvideli pa so tudi oblike in načine evalvacije
omenjenih področij. Načrt aktivnosti in evalvacije prikazuje priloga.

24.2

Prometna varnost

Kljub temu, da je prometna varnost primarno v domeni staršev ali zakonitih zastopnikov, pa
je zelo pomembno, da jih v prometu spremljamo in usmerjamo tudi zaposleni v izobraževalnih
institucijah, še posebej zato, ker OŠ Ljubo Šercer obiskujejo tudi otroci s posebnimi potrebami,
ki še ne zmorejo samostojnega vključevanja v promet. Tako je pristojnost lokalnih skupnosti,
šol in drugih strokovnih organov predvsem zagotavljanje osnovnih pogojev za varstvo otrok
(varne prometne površine, vzgojne akcije, preventivne dejavnosti, pomoč pri prečkanju ceste
in podobno).
OŠ Ljubo Šercer ima v namen zagotavljanja varnosti učencev v prometu izdelan tudi načrt
varnih šolskih poti, ki se nanaša na različne oblike vključevanja v promet in obsega:







načrt varnih šolskih poti z vrisanimi prehodi, nevarnimi odseki in označenimi najbolj
varnimi potmi v šolo ,
načrt sodelovanja s policijsko postajo Kočevje na področju prometne varnosti,
načrt dejavnosti za varnost učencev v prometu,
ukrepe za izboljšanje varnosti učencev v prometu,
pravila organiziranega šolskega prevoza,
prometni režim pri oddaji in prevzemu učencev

Poleg omenjenih vsebin bomo na šoli izvedli učne sprehode s policistom, tematski dan na
temo kolesarstva. Po večletnem premoru bomo uvedli možnost opravljanja kolesarskega
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izpita, saj se zavedamo, da je poznavanje in upoštevanje prometnih pravil bistvenega pomena
za varnost tako učencev kot drugih udeležencev v prometu.

24.3

Vzgojno delovanje

Glavni cilji vzgoje otrok s posebnimi potrebami so podpora in razvoj enakih možnosti za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje vseh otrok z različnimi vrstami posebnih potreb ter
vključevanje v vsakdanje delovno in socialno okolje, optimalni razvoj psihičnih, fizičnih in
socialnih potreb vsakega posameznika ter samostojnost pri skrbi zase.
Pri doseganju ciljev vzgoje za učence s posebnimi potrebami bomo upoštevali splošne cilje
osnovnošolskega izobraževanja (2. člen Zosn), saj so izobraževanje in vzgoja tesno povezani,
kar je tudi razvidno iz opredeljenih izobraževalnih ciljev. Ob upoštevanju splošnih ciljev (2. člen
ZOsn) bomo dosegali tudi cilje vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, ki so
postavljeni širše kot pri splošnem izobraževanju (4. člen ZUOPP).
Pri uresničevanju ciljev vzgoje in izobraževanja bomo sledili:





Preventivnim socialno-varstvenim in zdravstvenim ciljem,
Učno-vzgojnim ciljem,
Kompenzacijskim ciljem,
Osebnostnim in socialno integrativnim ciljem.

Pri vzgojnem delovanju bomo na naši šoli izhajali iz načel za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami (4. člen ZUOPP). Poleg slednjih bo naše vzgojno delovanje temeljilo tudi
na:


Načelu osebnega zgleda,



Načelu strokovnosti in odgovornosti



Načelu upoštevanja enakih možnosti in različnosti med otroki,



Načelu demokratičnosti,



Načelu aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti vseh načinov izražanja,



Načelu zaupanja in zagotavljanja varnosti,



Načelu sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev,



Načelu timskega sodelovanja.

Z vzgojnim načrtom želimo doseči, da bodo naši učenci odrasli v odgovorne in ustvarjalne
mladostnike. Nuditi jim želimo prijetno in varno učno okolje, pri čemer ima zagotovo največjo
vlogo prav vzgojni načrt.
Dokumenti so objavljeni na spletni strani šole, na spletnem naslovu: www.osls.si .
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25 SPREMLJANJE
URESNIČEVANJA
DELOVNEGA NAČRTA

LETNEGA

Uresničevanje LDN bodo zaposleni spremljali mesečno na rednih sejah učiteljskega zbora, kjer
bodo pregledali opravljeno delo in načrtovali dejavnosti za naslednji mesec in obdobje. Učitelji
bodo spremljali uresničevanje LDN na svojih aktivih.
O uresničevanju LDN bo ravnatelj poročal na sejah sveta šole in sveta staršev.
Ustanoviteljici - Občini Kočevje - bo ravnatelj poročal o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela
zavoda s poročilom o realizaciji LDN ter poslovnim poročilom.
Osnutek letnega delovnega načrta je bil obravnavan




_________ na seji učiteljskega zbora,
_________ na seji Sveta staršev ,
_________ je Sveta zavoda na svoji ___. redni seji potrdil Letni delovni načrt za šolsko
leto 2021/22.

Barbara Poje,
ravnateljica
Erika Remic,
predsednica Sveta OŠ Ljubo Šercer

V Kočevju, september 2021

Priloge Letnega delovnega načrta OŠ Ljubo Šercer:









Program svetovalne službe
Program dela šolske knjižnice
Program za delo z Romi
Program str. Aktiva NIS
Program strokovnega aktiva MSPS
Program strokovnega aktiva OPB
Program Svetovalnega centra
Program skupnosti učencev šole ter šolskega parlamenta
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PRILOGA 1: PROGRAM STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV V
PRILAGOJENEM
PROGRAMU
Z
NIŽJIM
IZOBRAZBENIM
STANDARDOM:
ČLANI STROKOVNEGA AKTIVA NIS
V šolskem letu 2021/22 so člani Strokovnega aktiva NIS učitelji, ki poučujejo v prilagojenem
programu z nižjim izobrazbenim standardom:











Sandra Rusec Belaj, vodja aktiva
Valerija El Habashy, članica aktiva
Sašo Ivetič, član aktiva
Jan Čibej, član aktiva
Ana Jarni, članica aktiva
Blaž Merhar, član aktiva
Tjaša Dovč, članica aktiva
Jožica Grmič, članica aktiva
Anđela Krsnik, članica aktiva
Aleksandra Kocjan Malnar, svetovalna delavka

POTEK SREČANJ AKTIVA NIS
Srečanja članov strokovnega aktiva bodo potekala v prostorih matične šole. Glede na razmere
(COVID), bodo srečanja potekala tudi preko video konferenc. Vodja aktiva bo vse člane
pravočasno obveščala o predvidenih srečanjih in njihovih vsebinah. Vabilo bodo prejeli po
elektronski pošti ter bo objavljeno na oglasni tabli v zbornici. Na srečanja strokovnega aktiva
bodo glede na vsebino srečanj vabljeni tudi drugi strokovni delavci šole. O srečanjih bo
obveščena tudi ravnateljica, gospa Barbara Poje.
Sodelovanje med člani bo potekalo tudi v neformalni obliki glede na potrebe posameznika
(izmenjava nasvetov, mnenj, informacij…). Zapisniki srečanj s prilogami bodo objavljeni na
spletni strani šole v rubriki ZA ZAPOSLENE; DOKUMENTI; STROKOVNI AKTIV NIS, arhivirani
bodo tudi v mapi STROKOVNI AKTIVI, ki se hrani v ognjevarni omari v tajništvu.
RAZVOJNO-VSEBINSKI PROGRAM
V šolskem letu 2021/22 je predvidenih 7 srečanj članov Strokovnega aktiva NIS. Število srečanj
se lahko poveča, če se bodo pokazale dodatne potrebe (npr. izobraževanja, reševanje težav,
navodila vodstva šole…).
Strokovni aktiv NIS bo pri svojem delu tesno sodeloval s Strokovnim aktivom posebnega
programa vzgoje in izobraževanja, z vodstvom šole, s svetovalno službo, skrbnico Učbeniškega
sklada, s svetovalnimi delavci za Rome, Romskim pomočnikom in logopedinjo.
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Razpored srečanj z okvirnim dnevnim redom:
Srečanje Strokovnega aktiva NIS z ostalimi člani strokovnih aktivov: avgust 2021 (srečanje
smo začeli že julija)






Potrditev zapisnika zadnjega skupnega srečanja
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Dopolnitev vsebin predloga letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21
Predlogi za delo
Razno

1. srečanje Strokovnega aktiva NIS: september 2021







Predstavitev in potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika srečanja
Predstavitev programa dela
Predstavitev vsebin projektov, ki jih imamo na šoli in vključitev le teh v letni delovni
načrt in v letne delovne priprave učitelja.
Potrditev kriterijev za preverjanje in ocenjevanje (tudi na daljavo)
Razno

2. srečanje Strokovnega aktiva NIS: oktober 2021








Predstavitev in potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika srečanja
Kolegialne hospitacije (pomoč učiteljem novincem in vpogled v naše delo)
Oblikovanje obrazca za analizo pisnega ocenjevanja znanja
Priprava oz. pregled mape za vstavljanje pisnega ocenjevanja znanja
Zaključek študijskih skupin – poročanje
Razno

3. srečanje Strokovnega aktiva NIS ter članov ostalih strokovnih aktivov: februar 2022






Predstavitev in potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika srečanja
Pregled izdelanega obrazca za analizo pisnega ocenjevanja znanja
Izobraževanje (poročanje iz izobraževanj)
Razno

4. srečanje Strokovnega aktiva NIS: april 2022


Predstavitev in potrditev predlaganega dnevnega reda
78






Potrditev zapisnika srečanja
Pregled, oblikovanje in zapis ciljev, ki jih zapisujemo v individualizirane programe
učencem, s poudarkom na merljivosti
Pregled in dopolnitev individualiziranih programov
Razno

5. srečanje Strokovnega aktiva NIS: maj 2022







Predstavitev in potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika zadnjega srečanja
Pregled učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/22
Pregled ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/22
Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/22
Razno

6. srečanje Strokovnega aktiva NIS: junij 2022







Predstavitev in potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika zadnjega srečanja
Oblikovanje predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22
Evalvacija dela Strokovnega aktiva NIS šol. l. 2021/22
Predlogi za prvi šolski dan.
Razno

7.srečanje Strokovnega aktiva NIS: avgust 2022






Predstavitev in potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika zadnjega srečanja
Oblikovanje predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23
Prvi šolski dan.
Razno

PREDLOGI IZOBRAŽEVANJ
Člani strokovnega aktiva NIS se bodo v šolskem letu 2020/21 udeležili izobraževanj, ki bodo
organizirana v šoli. Želeli bi si tudi izobraževanj na področju strategij in reševanja vedenjskih
težav. Načrtujemo pa tudi :





Sodelovanje z Zavodom za šolstvo zlasti na področju študijskih skupin,
povezovanje s Strokovno skupino za kakovost OŠ Ljubo Šercer,
povezovanje s člani tima projekta POGUM,
medsebojne hospitacije, izmenjava mnenj, primerov dobre prakse,
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poročanje in informacije učiteljev o vsebinah strokovnih izobraževanj ter študijskih
skupin, ki se jih bodo udeleževali posamezni člani aktiva in bodo primerne za strokovno
rast ostalih delavcev;
sodelovanje s Strokovnimi aktivom POŠ PP (NIS), pod vodstvom OŠ Brinje, GrosupljE




Vodja Strokovnega aktiva NIS:

Sandra Rusec Belaj, mag. prof. spec. in reh. ped

PRILOGA 2: PROGRAM STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV V
MOBILNI SPECIALNO PEDAGOŠKI SLUŽBI:

ČLANICE STROKOVNEGA AKTIVA MSPS
V šolskem letu 2021/22 so članice strokovnega aktiva mobilne specialne pedagoške službe
(v nadaljevanju MSPS):






Ingrid Starc, vodja strokovnega aktiva MSPS,
Marijana Šarić,
Anita Marinko,
Erika Remic,
Mateja Lukič.

POTEK SREČANJ AKTIVA MSPS
Srečanja članic aktiva MSPS bodo potekala v prostorih šole Ljubo Šercer, oziroma po potrebi
preko e učilnic. Vodja aktiva bo vse članice pravočasno obveščala o predvidenih srečanjih in
njihovih vsebinah. Vabila bodo odpošiljana po elektronski pošti, izvirnik vabila bo obešen
na oglasni deski v zbornici. Na sestanke aktiva MSPS, bo vabljen po potrebi tudi ravnatelj.
RAZVOJNO – VSEBINSKI PROGRAM
V šolskem letu 2021/2022 so predvidena 3 srečanja strokovnega aktiva MSPS. Število
srečanj članic aktiva MSPS bomo prav tako prilagajale aktualnim dogajanjem na terenu.
Strokovni aktiv MSPS bo pri svojem delu sodeloval tudi s Svetovalnim centrom (SC) na OŠ
Ljubo Šercer.
Razpored srečanj in okvirni dnevni red:
1. Srečanje strokovnega aktiva MSPS: september 2021





Pregled in potrditev dnevnega reda.
Pregled urnikov v osnovnih šolah in vrtcih.
Izobraževanje na daljavo – Študijska skupina za izvajalke DSP.
Priprava predlogov LDN 2021/22.
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Pregled izobraževanj po katalogu.
Pobude in predlogi.

2. Srečanje strokovnega aktiva MSPS: januar / februar 2022




Potrditev 1. zapisnika srečanja članic aktiva MSPS.
Evalvacija dela ob polletju.
Pobude in predlogi.

3. Srečanje strokovnega aktiva MSPS: junij 2022




Pregled in potrditev 2. zapisnika aktiva MSPS.
Napoved in pregled ur DSP v osnovnih šolah in vrtcu.
Kratka poročila članic strokovnega aktiva MSPS o poteku izvajanja DSP med
šolskim letom, možna prešolanja učencev.
 Evalvacija in analiza dela MSPS ob koncu šolskega leta.
 Oblikovanje načrta izobraževanja.
 Pobude in predlogi.
IZOBRAŽEVANJA:
Članice strokovnega aktiva MSPS se bodo v šolskem letu 2021/22 udeležile vseh izobraževanj,
ki bodo organizirana na šoli, drugih zavodih ter na daljavo.
Še naprej bomo sodelovale v Regijskem aktivu MSPS in izvajalk DSP Dolenjske, Posavja in Bele
krajine, ki bo v Krške(v preteklem letu se zaradi epidemije aktiv ni izvedel).
V kolikor se bo katera izmed članic udeležila individualnega izobraževanja, nam ga bo tudi
predstavila.

Vodja strokovnega aktiva MSPS:

Ingrid Starc, prof. defektologije
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PRILOGA 3: PROGRAM STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV V
ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

1. ČLANSTVO
Strokovni aktiv podaljšanega bivanja sestavljajo:
-

Ida Žnidaršič, vodja aktiva
Andreja Zgonc, članica aktiva
Marjana Šarić, članica aktiva

2. PROGRAM DELA
Člani aktiva smo v mesecu avgustu pripravili program dela v podaljšanem bivanju za šolsko
leto 2021/22
V tem šolskem letu načrtujemo:
-

vsaj tri srečanja strokovnega aktiva
skupno sestaviti program dela v podaljšanem bivanju
sodelovanje pri različnih dejavnostih
sprotno reševanje tekoče problematike
dogovarjanje o organizaciji dela v podaljšanem bivanju
evalvacija dela ob zaključku šolskega leta

V oddelku podaljšanega bivanja bomo občasno izvajali naslednje dejavnosti:
-

pogovorne urice o pomembnih mednarodnih dnevih
priprava in objava novičk za šolsko spletno stran
tematsko obarvani meseci v oddelku podaljšanega bivanja
sodelovanje s šolsko knjižničarko
reševanje aktualne problematike med šolskim letom

V oddelku podaljšanega bivanja bomo priporočila NIJZ upoštevali tako, da bomo v zaprtih
prostorih nosili zaščitne maske, skrbeli za razkuževanje in redno umivanje rok ter kolikor bo
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mogoče zagotavljali varnostno razdaljo med učenci. Ob lepem vremenu pa bomo čas preživljali
na šolskem dvorišču.
Vodja aktiva:
Ida Žnidaršič

PRILOGA 4: PROGRAM STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV V
POSEB NEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

ČLANI STROKOVNEGA AKTIVA PPVI
V šolskem letu 2021/22 so člani strokovnega aktiva posebnega programa vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju PPVI):










Erika Remic, vodja aktiva, učiteljica v PPVI 1, 2, 3
Ana Jarni, razredničarka PPVI 3
Anita Marinko, razredničarka PPVI 2
Jožica Grmič, razredničarka PPVI 1
Maša Luteršmit, spremljevalka gibalno oviranega učenca
Sašo Ivetič, učitelj GŠV, ŠR, DPČ, DD, RAS
Mateja Lukič, učiteljica LVZ, KZ v PPVI 3
Anđela Krsnik, učiteljica IV v PPVI 3
Aleksandra Kocjan Malnar, svetovalna delavka

POTEK SREČANJ AKTIVA PPVI
Srečanja članov aktiva PPVI bodo potekala v prostorih učilnice 209. Vodja aktiva bo vse člane
pravočasno obveščala o predvidenih srečanjih in njihovih vsebinah. Vabilo bo članom
strokovnega aktiva posredovano po elektronski pošti in bo objavljeno na oglasni deski v
zbornici.
V skladu z navodili NIJZ o preprečevanju širjenja virusa COVID-19, bodo srečanja aktiva PPVI
potekala preko aplikacije Zoom.
RAZVOJNO VSEBINSKI PROGRAM
V šolskem letu 2021/22 je predvidenih 5 srečanj strokovnega aktiva PPVI. Število srečanj bomo
prilagajali tudi aktualnim dogodkom in potrebam.
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Strokovni aktiv PPVI bo pri svojem delu tesno sodeloval s Strokovnim aktivom nižjega
izobrazbenega standarda (v nadaljevanje aktiv NIS).
Okvirna časovna razporeditev srečanj:
Zadnje srečanje v šolskem letu 2020/2021 - Srečanje strokovnega aktiva PPVI:
julij/avgust 2021



Oblikovanje predlogov za Letni delovni načrt za 2021/22 skupaj z aktivom NIS.
Oblikovanje predlogov za Program dela aktiva PPVI za šolsko leto 2021/22.



Oblikovanje predlogov glede prehajanja učencev PPVI med skupinami.



Oblikovanje predlogov glede druženja učencev znotraj oddelkov PPVI ter z učenci
NIS.



Pregled in ureditev razpredelnice razvojnih stopenj.



Pregled in dopolnitev individualiziranih programov.

4. Srečanje strokovnega aktiva PPVI: oktober/november 2021
 Predlogi za hospitacije.


Oblikovanje predloga za program ŠVN.



Pregled kataloga izobraževanj in oblikovanje predlogov za udeležbo.

5. Srečanje strokovnega aktiva PPVI: februar/ marec 2022
 Specialno pedagoška izmenjava znanj znotraj kolektiva OŠLŠ ali v sodelovanju z
zunanjimi ponudniki (Strokovni center Višnja Gora) v sodelovanju z aktivom NIS.

6. Srečanje strokovnega aktiva PPVI: april 2022
 Preverjanje uspešnosti vključevanja učencev PPVI v šolske, lokalne in državne
projekte


Preverjanje uspešnosti prehajanja učencev, druženja učencev, diferenciacije pouka in
upoštevanja individualnih prilagoditev učenca



Preverjanje uspešnosti šolanja na daljavo (v primeru le-tega)

7. Srečanje strokovnega aktiva PPVI: junij/julij 2022
 Ovrednotenje dela aktiva v šolskem letu 2021/22.
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Oblikovanje predlogov za delo aktiva v šolskem letu 2022/23.

8. Srečanje strokovnega aktiva PPVI: avgust 2022
 Dokončno oblikovanje programa za delo aktiva v šolskem letu 2022/23.


Oblikovanje predlogov za Letni delovni načrt za 2022/23 skupaj z aktivom NIS.

PREDLOGI IZOBRAŽEVANJ ČLANOV AKTIVA
Člani strokovnega aktiva PPVI bodo svoje znanje in izkušnje pridobivali na medsebojnih
hospitacijah.
Člani strokovnega aktiva PPVI se bodo v šolskem letu 2021/22 udeležili vseh izobraževanj, ki
bodo organizirana v šoli.
Izobraževanje, ki je za člane aktiva še posebno pomembno za opravljanje dela v oddelkih
posebnega programa je:


Strokovne skupine učiteljev posebnega programa za Dolenjsko, Belo krajino in
Posavje.



Študijska srečanja za strokovne delavce s področja dela za otroke s posebnimi
potrebami.

Kočevje, 30.8.2021

Vodja strokovnega aktiva PPVI:
Erika Remic
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PRILOGA 5: LETNI DELOVNI NAČRT LOGOPEDINJE ZA ŠOLSKO
LETO 2021/2022

Osnovni cilj logopedske obravnave je vsako šolsko leto individualna obravnava oseb z govorno
jezikovnimi težavami, s težavami ritma in tempa pri govoru ter težavami artikulacije. Delo
logopeda zajema 5 ur neposrednega dela na dan z otroki z govorno jezikovnimi in
artikulacijskimi težavami. Ostali čas je namenjen pripravam na delo, sodelovanju z učitelji,
starši, ostalimi strokovnimi delavci obravnavanega otroka.

Kot logopedinja s svojo dejavnostjo pokrivam predšolsko in šolsko populacijo kočevske občine,
kar pomeni, da obravnavam otroke iz VVZ Kočevje, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ
Stara Cerkev s podružnicami in OŠPP Ljubo Šercer.
V letošnjem šolskem letu bo v logopedsko obravnavo vključenih 12 učencev, ki so bili v
obravnavi že v preteklem šolskem letu. Ostale učence bom vključila po potrebi oziroma na
predlog učiteljev, svetovalne službe. Obravnava bo potekala v prostorih šole vsak četrtek med
poukom in v času podaljšanega bivanja in bo trajala od 25 do 30 minut.
O vsebini dela se bom redno posvetovala z razredniki in ostalimi učitelji otroka.
Obravnave bodo sestavljene iz :
-

vaj motorike govoril
artikulacijskih vaj in vaj izpiha
vaj za bogatenje besednega zaklada in samostojnega opisovanja in pripovedovanja
vaj branja in pisanja
vaj za urjenje koncentracije in pozornosti
vaje nadomestne in podporne komunikacije
uporabe znakovnega jezika

Vodenje dokumentacije :
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Seznam obravnavanih, osebna mapa otroka, dnevnik dela, urnik dela, letni delovni načrt in
letno poročilo ter individualni načrti in poročila. Poleg logopedske obravnave bom izvedla še
bralni projekt LeoLeo- španska bralna značka in kulturnem projektu TO SMO MI - Romske
vraže in običaji.
Projekt založbe Malinc LEO LEO:
Poglavitni cilj projekta je spoznavanje, uporaba in evalvacija strategij motiviranja za branje,
kot jih je razvila, s skupino sodelavcev preizkusila ter zapisala španska mentorica branja,
novinarka, bibliotekarka in poznavalka mladinske književnosti Montserrat Sarto (1919-2009).
Poglavitna značilnost omenjenih strategij je, da temeljijo na igri in konstruktivizmu.
Bralno-motivacijske strategije:
 temeljijo na igri, izhajajo iz bralskega potenciala vsakega posameznega otroka in
njegovega notranjega odziva na prebrano besedilo,
 postopno razvijajo razumevanje in užitek v samostojnem branju,
 temeljijo na dialoškosti in sprotni evalvaciji rezultatov dela, ki je odvisen od dinamike
posamezne skupine,
 v delo v skupini so dejavno vključeni vsi otroci,
 mentor in/ali motivatorka branja je le usmerjevalec in posrednik.
Strategije so se zelo uveljavile v španskem govornem prostoru (v španskoameriškem okolju ga
je močno podpiral IBBY), poznajo jih na Japonskem in Tajskem, v slovenskem prostoru pa so
nove. Za potrebe zgodnjega učenja španščine in z upoštevanje specifike slovenskega prostora
jih razvija dr. Barbara Pregelj, docentka za književnost na Fakulteti za humanistiko Univerze v
Novi Gorici, kjer med drugim poučuje in raziskuje literarno interpretacijo ter mladinsko
književnost.
Vsako leto založba določi 2 knjigi španskih avtorjev, ki jih z otroki preberemo in nato po vsebini
ustvarjamo: risbe, razne izdelke, zapiske …Seznama za šolsko leto 2021-2022 še nimamo.

Projekt TO SMO MI:
Projekt bomo izvedli že tretje leto v sodelovanju z romsko pomočnico Lilico Majer. Namenjen
je romskim učencem OŠ Ljubo Šercer posredno pa vsem romskim učencem naše občine. V
prvih dveh projektih smo se ukvarjali z vsakdanom romskih otrok, njihovimi domovi letos pa
smo se odločili, da se pobliže seznanimo z romskimi navadami in vražami.
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Projekt je sestavljen iz več dejavnosti:
Pogovor o romskih navadah ( rojstvo, poroka, smrt)
Fotografiranje domačih praznovanj ( delo na terenu)
Zapis ob fotografijah
Izdelava »knjižice«: ROMSKE VRAŽE (Kaj pomeni, če srečam polža,….)
Interpretativno branje zapisov, deklamiranje pesmi o romskem načinu življenja
Učenje izražanja v romskem in slovenskem jeziku
Priprava in izvedba javne prireditve : predstavitev »knjižice« in nastop (petje, ples,
interpretativno branje)
Pri izvedbi se bomo povezali s KUD Jazbec in partnerji, JSKD območna enota Kočevje in s
predstavniki občine Kočevje ter Ljudsko univerzo Kočevje (Andreja Bižal). Prav tako bomo ob
zaključku povabili romske otroke vseh OŠ, da se predstavijo s svojo točko ( ples, deklamacija,
peta pesem)
-

Cilji projekta:
Spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih umetnosti
Spoznavanje domačega kraja in romskih prebivalcev
Razvijanje pripadnosti domačemu kraju in svoji družini, narodnosti
Sodelovanje z okoljem
Predstavitev domačih navad, vraževerja,..
Razvijanje in utrjevanje narodnostne pripadnosti
Spoznavanje različnih zvrsti na področju : literature, plesa, glasbe, likovnega
ustvarjanja in fotografije
- Spodbujanje strpnosti in sprejemanje drugačnosti
- Druženje romskih učencev vseh OŠ občine Kočevje
K aktivnemu sodelovanju ob zaključku bomo povabili vse osnovne šole občine Kočevje:
predvidevamo 20 do 30 učencev.
-

Projekt bo trajal do konca novembra 2021 in se bo končal z zaključno prireditvijo TO SEM JAZ
– ROMSKE NAVADE IN VRAŽE v KCK Kočevje ali pa v e-obliki (glede na ukrepe covid-19).
Takšna oblika dela je zelo pomembna saj z njim vplivamo na socializacijo romskih otrok: širimo
besedišče, navajamo otroke na javno nastopanje, omogočimo jim, da ob ustvarjanju
pridobivajo samozavest. Z javnim nastopom jim želimo pokazati, da zmorejo prav vse, kar
obvladajo ostali učenci. Preko otrok pa tako tudi vplivamo na starše- lahko se prepričajo, kaj
vse se lahko v šoli naučijo, pridobijo. Na javni prireditvi se skupaj z otroki učijo tudi bontona
ob kulturnem dogodku. O našem projekt bomo seznanili tudi širšo javnost: TV Kočevje,
občinska glasila, objave na internetnih straneh, časopisih (Dolenjski dnevnik, Delo).
Ciljna skupina uporabnikov:
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Romski učenci vseh OŠ, njihovi mentorji in starši. Romske pomočnice vseh OŠ.

Kočevje, 31.9.2021

logopedinja Andreja Mlekuž
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PRILOGA 6: PROGRAM STROKOVNEGA DELA V ŠOLSKI KNJIŽNICI
V ŠOLSKEM LETU 2021/22

INTERNO BIBLIOTEKARSKO STROKOVNO DELO:
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva
V tem šolskem letu se predvideva nakup knjižničnega gradiva v skladu s standardi, ki
predvidevajo 1 enoto knjižnega gradiva na učenca in učitelja.
Knjižnični fond bomo obogatili tudi z nakupom neknjižnega gradiva. V knjižnično zbirko bomo
vključili vse publikacije, ki bodo izšle na šoli. Na šolo prejemamo revijo Šolska knjižnica ter reviji
Lovec, Paraplegik, Ribič in Sožitje ter lokalna časopisa Kočevar in Kočevska, ki so brezplačni.
Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke, ki zajema inventarizacijo
knjižnega gradiv, formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva. Za obdelavo
in izposojo knjižničnega gradiva uporabljam sistem COBISS.si.
Oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva
Knjižnično gradivo je urejeno po prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne
klasifikacije (UDK). Gradivo je razvrščeno na kategorije:
1. Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah (C, P, M)
2. Slikanice z velikimi tiskanimi črkami (C-VT)
3. Zbirka gradiva za učence z disleksijo oz. učence z bralnimi težavami
4. Zbirka knjig v romskem jeziku
5. Poezija
6. Ljudske pravljice (L)
7. Knjige za bralno značko
8. Učbeniki in delovni zvezki iz učbeniškega sklada za učence
9. Učiteljsko gradivo – učbeniki in delovni zvezki
10. Ostali učbeniki in delovni zvezki
11. Ostalo strokovno gradivo je postavljeno po strokovnih temah (medicina, glasba,
živalstvo,…); gradivo družbenih ved je ločeno za učence in učitelje
12. Domoznanska zbirka (šolske brošure, publikacije lastne izdaje, gradivo lokalnih
avtorjev, gradivo o Kočevju,...)
13. Referenčna zbirka (slovarji, enciklopedije, leksikoni, priročniki, diplome, atlasi,...)
14. Stripi
15. Kartonke.
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Avdiovizualno gradivo je ločeno od ostalega gradiva. CD-ji so razporejeni po različnih skupinah
– pravljice, otroške pesmi, ljudske pesmi, popularna glasba, klasična glasba. Ločeni so tudi CDromi (poučne zgoščenke), DVD-ji z risankami.
V knjižnici je tudi stojalo s periodiko. Novosti so razstavljene na posebnem stojalu, ločeno od
ostalega gradiva. V knjižnici hranimo tudi didaktične igre, ki si jih lahko izposodijo samo učitelji.
Izposoja knjižničnega gradiva
Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan po urniku šolske knjižnice.
Članarine ni. Izgubljeno ali poškodovano gradivo uporabnik nadomesti z novo knjigo ali plača
odškodnino. Uporabniki si lahko knjižno gradivo izposojajo na dom ali v čitalnici. Rok za vračilo
gradiva je tri tedne, po tem roku, je možno gradivo podaljšati. Neknjižno in referenčno gradivo
je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je možno izposoditi le v čitalnici.
OBLIKOVANJE LETNEGA NAČRTA DELA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upravljanje učbeniškega sklada
Pedagoško delo
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli
Strokovno izpopolnjevanje
Organizacija in izvedba projekta »BRALNE ZNAČKE«
Organizacija in sodelovanje pri izvedbi projekta spodbujanja branja: »BRALNI
KOTIČEK«
7. Organizacija in izvedba projekta »RASTEM S KNJIGO«
8. Priprava šolskega glasila »NAŠE POTKE«
9. Koordinator projekta spodbujanja branja: »ČAROBNOST BRANJA«
10. Priprava gradiva za »ŠOLSKO KRONIKO«
11. Priprava in vodenje »UGANKE MESECA«
12. Priprava in posredovanje šolskih novic v lokalne medije

1. UPRAVLJANJE UČBENIŠKEGA SKLADA
Sem upravljavec učbeniškega sklada, iz katerega si učenci izposojajo učbenike za osnovne šole
za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, in sicer za posamezno
šolsko leto.
Ob koncu šol. leta 2020/21 je bilo pri tiskarni Vegraf d.o.o. naročenih 8 učbenikov in 63
delovnih zvezkov. Skupni strošek tiskanja učbenikov in delovnih zvezkov je znašal 859,43€.
MIZŠ nam je v mesecu juliju nakazalo 1.117,00 € za nakup učbenikov in delovnih zvezkov. Starši
učencev NIS so v mesecu juniju prejeli naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada
(brezplačno za vse učence) in nakup delovnih zvezkov, za katere bodo starši plačali strošek
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(učenci 1. triade prejmejo delovne zvezke brezplačno). Položnice za plačilo delovnih zvezkov
bodo prejeli v mesecu oktobru.
Prav tako je v mesecu juliju MIZŠ nakazal še sredstva za nagrado upravljavcu učbeniškega
sklada, in sicer v bruto vrednosti 153,69 €.
Učbenike in delovne zvezke bodo učenci NIS prejeli v prvih dneh pouka v šolski knjižnici. Ob
koncu šolskega leta bodo učbenike vrnili, za morebitne poškodovane in izgubljene učbenike
se plača ustrezna odškodnina. Delovne zvezke učenci po koncu šolskega leta praviloma
obdržijo.

2. PEDAGOŠKO DELO
Oblikovanje letne priprave na pouk v knjižnici
Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji
Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan po urniku šolske knjižnice ali po dogovoru.
Individualno bibliopedagoško delo vsebuje:
 individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva
(izposoja);
 pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje
informacij za izdelavo domačih nalog, priprav za pouk (ekskurzije, naravoslovni in
kulturni dnevi) ipd.

Bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami
Pri skupinskem bibliopedagoškem delu usposablja knjižničar učence za skupne vzgojnoizobraževalne cilje:
 učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo in druge informacijske
vire v šolski knjižnici;
 učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva;
 učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire
Naloge knjižničarja pri delu z oddelki in skupinami so tudi:





pedagoške ure z oddelki in priprava na ure knjižnično informacijskih znanj
ure pravljic in priprava nanje
delo z mladimi bralci in priprava
organizacija in priprava knjižnih kvizov in razstav
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3. SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI NA ŠOLI
Pomembno je sodelovanje knjižničarja z vsemi strokovnimi delavci šole pri:







posvetu o nakupu novosti za knjižnico;
organiziranju branja za bralno značko in drugem branju v šolski knjižnici;
sodelovanju na strokovnih – pedagoških in drugih konferencah;
seznanjanju sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici;
letni pripravi na pouk knjižnično informacijskih znanj;
literarnih dejavnostih in izdelavi šolskega glasila.

4. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
 v okviru šole, strokovnih aktivov, študijskih skupin, seminarjev ipd.
 v okviru izobraževanj organiziranih s strani Društva Bralna značka Slovenije, Zavoda RS
za šolstvo, Narodne in univerzitetne knjižnice...
5. PROJEKT »BRALNA ZNAČKA«
V šolskem letu 2021/22 se bomo zopet priključili projektu Bralne značke. Bralna značka je bralno
gibanje, ki poteka tako na domačih kot tujih tleh, strokovno in organizacijsko pa jo vodi Društvo
Bralna značka Slovenije. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se
razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske)
knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in
mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Bralno značko lahko
opravljajo vsi učenci nižjega izobraževalnega standarda in posebnega programa vzgoje in
izobraževanja. Tekmovanje za bralno značko se prične 17.9.2021 in konča v aprilu 2022 s
prireditvijo in podelitvijo priznanj
6. PROJEKT SPODBUJANJA BRANJA »BRALNI KOTIČEK«
Projekt Bralni kotiček se bo nadaljeval tudi v šolskem letu 2021/22. Namen projekta je
izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za
branje. V projekt bodo vključeni vsi učenci nižjega izobraževalnega standarda od 1. do 9.
razreda ter vsi učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta bodo
učenci obiskovali šolsko knjižnico, kjer bomo izvajali različne dejavnosti za spodbujanje branja
in učenje bralnih strategij. Knjižnico bodo učenci obiskovali po predhodnem dogovoru
knjižničarke z razredniki. Obiski bodo lahko potekali v skupini ali individualno. Vsebine projekta
bodo vezane na aktualne dogodke in teme, potekale bodo v povezavi s poukom slovenskega
jezika, dodatnega pouka in podaljšanim bivanjem.
7. PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
Projekt »Rastem s knjigo« organizira Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje,
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znanost in šport, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni
knjižnici Ljubljana (MKL), Zavod RS za šolstvo, Združenje splošnih knjižnic, Sekcija šolskih
knjižnic pri ZBDS, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev.
Namenjen je spodbujanju osnovnošolcev k branju mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev
ter obiskovanju splošnih knjižnic. Začetek projekta je predviden od 2. novembra dalje do konca
šolskega leta. V šolskem letu 2021/22 je strokovna komisija JAK na podlagi javnega razpisa za
osnovne šole izbrala knjigo Vinka Möderndorferja z naslovom Jaz sem Andrej (ilustrator Jure
Engelsberger), založbe Mladinska knjiga. Vsak sedmošolec (osmošolec in devetošolec na naši
šoli) ob letnem obisku splošne knjižnice prejme izbrano knjigo.
Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so


spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,



promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,



spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,



motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške
programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja

8. PROJEKT ČAROBNOST KNJIGE
Gre za projekt, namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti, razvijanju ustvarjalnosti in
domišljije, razvijanju kritičnega mišljenja in hkrati vključevanju staršev v dejavnosti šole. S
projektom smo začeli v šolskem letu 2020/21 in se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu do
zaključka, 8.10.2021. Poleg raznih bralnih aktivnostih, ki so in bodo potekale na šoli, smo
povabili tudi starše, da doma s svojimi otroki prebirajo zgodbe, pravljice, članke in podobno
ter o prebranem zapišejo kakšne misli, ustvarijo ilustracije ter se med branjem fotografirajo.
Projekt se bo zaključil 8. oktobra 2021 s posebnim srečanjem, ki smo ga poimenovali ČAROBNA
NOČ KNJIGE in s katerim se bomo prvič vključili v mednarodni projekt Noč knjige. Učenci višjih
razredov NIS-a pa bodo (v primeru dovoljenja staršev) na šoli tudi prespali in izvajali razne
aktivnosti na temo branja in literature ter likovno poustvarjali.
9. PRIPRAVA ŠOLSKEGA GLASILA
Glasilo Naše potke bom pripravljala sproti in ga na koncu šolskega leta v mesecih maju in juniju
oblikovala ter natisnila. Glasilo bomo podarili učencem 9. razreda na valeti v spomin na šolanje
na OŠ Ljubo Šercer. Natisnilo se bo toliko izvodov, kot bo potrebno.
10. PRIPRAVA GRADIVA ZA ŠOLSKO KRONIK
Gradivo za šolsko kroniko bom oblikovala in shranjevala skozi celo šolsko leto.
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11. VODENJE UGANKE MESECA
Nadaljevali bomo s tematsko knjižno uganko, pri kateri lahko sodelujejo vsi učenci od 1. do 9.
razreda NIS-a ter učenci PPVI. Namen te dejavnosti je naučiti učence samostojnega iskanja
informacij, spoznati različne vire informacij in jih informacijsko opismenjevati ter spodbujati
veselje do branja. Ob koncu meseca poteka žrebanje za praktično nagrado.
12. PRIPRAVA IN OBJAVA ŠOLSKIH NOVIC V LOKALNIH MEDIJIH
Pripravila in posredovala bom zbrane in urejene šolske novice na radio Univox, za oddajo
Otroški brlogec in za časopis »MOJA KOČEVSKA«.

Maša Luteršmit, šolska knjižničarka
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PRILOGA 7: PROGRAM DELA SKUPNOSTI UČENCEV OŠ LJUBO
ŠERCER V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
MENTORICA:
ALEKSANDRA KOCJAN MALNAR

V šolskem letu 2021/22 bo kot vsako leto na šoli delovala skupnost učencev šole po programu,
katerega bodo člani sprejeli na svojem sestanku v mesecu septembru.
Oddelčna skupnost se povezuje v šolsko skupnost. Šolska skupnost učencev zbira pripombe
in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira
učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za
katere se dogovorijo učenci skupaj s svojim mentorjem.
Učenci od 1. do 9. razreda iz prilagojenega programa in učenci iz posebnega programa se lahko
dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta
namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki posredujeta predloge,
želje…svojega oddelka oziroma poročata s srečanj šolske skupnosti učencev.
Mentorica skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta bo v šolskem letu 2021/2022
Aleksandra Kocjan Malnar.
Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost
učencev šole. Člani šolske skupnosti bodo letos na otroškem parlamentu razpravljali o temi z
naslovom MOJA POKLICNA PRIHODNOST, ki je tema 32. otroškega parlamenta.
Učenci, ki so predstavniki v šolski skupnosti imajo možnost aktivnega sodelovanja; vključeni
so v odločitve, ki zadevajo v glavnem njih. Izrazijo svoje mnenje, podajo predloge in pritožbe,
pomembno pa je, da znajo med seboj komunicirati in sprejemati možne rešitve.
Naloga šolske skupnosti je oblikovati ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti in
prepoznati ter tudi reševati probleme in ustvariti skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo.
Enkrat letno se predstavniki šolskih parlamentov srečajo z županom Občine Kočevje dr.
Vladimirjem Prebiličem. Na srečanju imajo možnost spregovoriti o zadevah, ki jih zanimajo in
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s neposredno tičejo mladih in letne teme Otroškega parlamenta. Zastavijo lahko vprašanja,
konstruktivno sodelujejo v iskanju rešitev na določeno problematiko ter ustvarjajo mladim
prijazno okolje, saj so lahko slišani.

V ŠOLSKI SKUPNOSTI OSNOVNE ŠOLE OŠ LJUBO ŠERCER OPRAVLJAMO NASLEDNJE NALOGE:
 izvolimo predsednika šolske skupnosti,
 sprejmemo letni program dela,
 zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka, dni
dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih
organizira šola,
 spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnateljico in
Svet zavoda na morebitne kršitve pravic učencev,
 sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost,
 sodelujemo pri oblikovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega načrta,
 informiramo učence o svoji dejavnostih,
 urejamo informacijsko tablo šolske skupnosti,
 razvijamo čut pripadnosti šoli,
 vsak mesec obeležimo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve,
 načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole
ipd.),
 oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 sodelujemo z večinskimi šolami v občini,
 redno obravnavamo šolsko problematiko,
 pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta,
 sodelujemo na občinskem šolskem otroškem parlamentu,
 opravljamo druge naloge v skladu z LDN šole.
NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 - PO
MESECIH
SEPTEMBER 2021
 Uvodno srečanje s predstavniki oddelčnih skupnosti in sprejem novih učencev v
skupnost učencev šole.
 Izvolitev predsednika, namestnika predsednika.
 Predstavitev mentorja ter izvolitev organov skupnosti učencev šole.
 Seznanitev z nalogami skupnosti učencev OŠ Ljubo Šercer.
 Oblikovanje in potrditev programa dela.
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 Predstavitev in potrditev šolskih pravil.
 Sprehod s policisti »Po varnih poteh v šolo in iz šole«.
Srečanje bo potekalo 28. 9. 2021.

OKTOBER 2021





DAN UČITELJEV – Popestrimo odmor.
Skrb za čisto šolo in okolico šole.
»Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …).
Izbor področja, ki bi ga lahko naša šola izboljšala in katerega bo obravnaval Tim za
kakovost in razvoj na naši šoli – PREDLOGI.
Srečanje bo potekalo 19. 10. 2021.

NOVEMBER 2021
 Seznanitev s temo 32. šolskega parlamenta »Moja poklicna prihodnost«.
 Skupinsko delo na temo otroškega parlamenta. Tema otroških parlamentov v
prihajajočem šolskem letu 2021/2022 se nadaljuje iz preteklega leta.
 Volitev predstavnikov šole v otroški parlament.
 »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …).
Srečanje bo potekalo 12. 11. 2021.

DECEMBER 2021
 Pišemo našim upokojenim učiteljem in ostalim delavcem šole.
 Novoletna voščila krasijo šolski hodnik.
 Aktivnosti v veselem decembru – družimo se na daljavo.
 »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …).
Srečanje bo potekalo 14. 12. 2021.

JANUAR 2022
 Analiza učnega uspeha ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja - KAKO USPEŠNI
SMO?
 Skriti prijatelj – druženje med oddelki na daljavo.
 »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …).
Srečanje bo potekalo 11. 1. 2022.
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MAREC 2022
 21. 3. - Downov sindrom - obeležili ga bomo z nošenjem različnih nogavic.
 Skrb za čisto šolo in okolico šole.
 Kaj bi spremenili na naši šoli (predlogi, pobude, pohvale, graje …).
Srečanje bo potekalo 8. 3. 2022.
APRIL 2022
 Dan Zemlje 22. 4. 2021 – oblikovali bomo svoja stališča kako ohraniti Zemljo.
Oblikovanje pobud za izboljšanje bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in
sodelovanje pri uresničitvi idej.
 »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)
Srečanje bo potekalo 20. 4. 2022.
Udeležili se bomo občinskega otroškega parlamenta pri županu Občine Kočevje dr.
Vladimirju Prebiliču« – termin srečanja bo znan naknadno.
JUNIJ 2022
 Oblikovanje predlogov in pobud za pohvale, priznanja in nagrade učencem.
 Analiza dela ob koncu šolskega leta.
 Predlogi za delo v naslednjem šolskem letu.
Srečanje bo potekalo 1. 6. 2022.
»V okviru šolske skupnosti smo načrtovali aktivnosti, ki bodo povezovale učence na daljavo.
Saj je zaradi upoštevanja ukrepov določenih v Protokolu družene med odmori na šolskem
hodniku in šolskem dvorišču zelo okrnjeno. Prav tako so učenci prikrajšani za marsikateri
socialni stik s svojimi vrstniki.«
OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika
demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na
občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. šol.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem
otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter
pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem.
Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V
vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem
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parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo
interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora
Slovenije v Ljubljani.

CILJI OTROŠKEGA PARLAMENTA
 uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti 13. člen Konvencije Združenih narodov o
otrokovih pravicah, ki določa, da ima vsak otrok pravico do prostega izražanja lastnega
mnenja, kar je povezano s pravico do svobode govora in mišljenja,
 vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter
multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega
dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah (npr.
spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga),
 nudenje možnosti mladim za aktivno obliko vključevanja v družbo, s čimer aktivno
sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih,
 »krepitev glasu otrok – naj se njihov glas sliši!«,
 razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost),
 razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti,
 spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega
mišljenja,
 razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.
Tema 32. otroškega parlamenta za šolsko leto 2021/2022 je Moja poklicna prihodnost.
PROGRAM DELA OTROŠKEGA PARLAMENTA






v mesecu novembru se bomo seznanili s temo letošnjega 32. otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost, jo prenesli v oddelčne skupnosti in se o njej pogovarjali,
spoštovali bomo različna mnenja, se učili drug od drugega in se na ta način bogatili in
širili demokratično razmišljanje in odločanje ter spoznali pomen dela v parlamentu,
pogovorili se bomo o pomenu človekovih pravic,
aktivno bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi občinskega in posredno tudi regijskega
in nacionalnega otroškega parlamenta,
obiskali bomo župana občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča.
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V mesecu decembru, januarju in februarju se predvidevajo srečanje mentorjev in
predstavnikov šolskih parlamentov kočevskih osnovnih šol.

»Program dela šolske skupnosti je dokument, ki se med letom lahko spreminja in dopolnjuje,
glede na aktualne dogodke v šoli in lokalni skupnosti.
Izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti bomo prilagodili trenutni situaciji, upoštevali bomo
Protokol in upoštevali vse pogoje ter higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.«

Mentorica:

Aleksandra Kocjan Malnar

PRILOGA 8: PROGRAM DELA SVETOVALNE DELAVKE ZA ŠOLSKO
LETO 2021/22

Program dela je pripravljen na podlagi Programskih smernic »Svetovalna služba v osnovni
šoli«. Svetovalno delo bom opravljala v obsegu 70%, kar znaša 28 ur na teden.
"Programske smernice" posameznemu svetovalnemu delavcu prepuščajo, da si znotraj
osnovnih področij dela in temeljnih nalog v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo sam
izbere prioritetne naloge in skladno s tem oblikuje svoj letni delovni načrt.
"Programske smernice" v skladu s temeljnim načelom aktualnosti posamezni svetovalni službi
tako omogočajo, da se čimbolj prilagodi posebnostim konkretne šole in konkretnim pogojem
dela.
Na podlagi zgoraj zapisanega bo moj program dela v letošnjem šolskem letu vseboval aktualne
aktivnosti na različnih področjih dela z učenci, starši in strokovnimi delavci.
Vključevala se bom v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli
preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne
službe:
 dejavnosti pomoči,
 razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Preko treh osnovnih vrst dejavnosti bom pomagala vsem udeležencem v šoli (otrokom,
učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodelovala na naslednjih področjih
vsakdanjega življenja in dela v šoli:
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učenja in poučevanja,
šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
šolanja in poklicne orientacije,
ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Dejavnosti pomoči:
 Reševanje romske problematike: aktivna vloga pri timskem reševanju romske
problematike, prednostna naloga - izboljšati sodelovanje s starši romskih učencev.

Razvojne in preventivne dejavnosti:
 Na podlagi analiz in anket bom skrbela za spremembe in izboljšave v vzgojnoizobraževalnem procesu.
 Vodila in koordinirala bom različne razvojne, inovativne in preventivne projekte v šoli
- ŠOLSKA SHEMA, ŠOLSKA PREHRANA, PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI IN
ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI UČENCEV, MOJA VARNOST, CENTER ZA KREPITEV
ZDRAVJA (v sodelovanju z zunanjimi institucijami, policist, gasilec, psiholog,…).
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije:
 Sodelovala bom pri načrtovanju dela in evalvaciji dela posameznih strokovnih
aktivov.
 Sodelovala bom pri načrtovanju individualiziranih programov posameznih učencev
ter pri polletnih in zaključnih evalvacijah individualiziranih programov posameznih
učencev.
 Aktivno bom sodelovala pri delu skupine za pomoč učencem Romom.

V letošnjem programu sem določila glavna področja in naloge mojega dela. Seveda sem
program uskladila tudi z vodstvom šole, saj morajo biti cilji šole tudi del ciljev šolske
svetovalne službe.

Pri vsakem navedenem področju bo delo šolske svetovalne delavke v šol. l. 2021/2022
obsegalo:
I.

SVETOVALNO DELO Z UČENCI, KI JE LAHKO INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO.
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Pri delu z učenci bom v prvi vrsti izhajala iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja.
Poudarjeni pa bosta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči).

INDIVIDUALNO
 Vpis šolskih novincev, seznanjanje in razgovori z njimi. V začetku šolskega leta je
stanje novincev 4. Vpis v Portal MSS.
 Izvajala in koordinirala bom neposredno pomoč učencem z učnimi težavami, s
težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju.
 Izvajala bom svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete
učenja.
 Pregledovala bom osebne mape učencev.
 Vodila bom šolsko dokumentacijo (matična knjiga, matični listi učencev).
 Zbirala bom soglasja za organizirano varstvo vozačev, za različne oblike svetovanja,
za poklicno svetovanje, izjavo/soglasje staršev za obdelavo/objavo osebnih
podatkov, za obiskovanje pouka OPB, prijave na izbirne predmete.
 Pomagala bom pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi
neprimernih socialno ekonomskih razmer težave z učenjem.
 Sodelovala bom v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje
šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
 Evidentirala bom učence, katerih starši ne zmorejo plačila stroškov zimske, poletne
šole v naravi, udeležbe na poletnem taboru, izletov, ekskurzij, predstav.
 Učencem iz slabše situiranih družin bom skušala v sodelovanju z zunanjimi
institucijami in s šolo nuditi različne oblike socialne pomoči.

SKUPINSKO
 V sodelovanju z ZD Kočevje bom organizirala in koordinirala zdravniške in
zobozdravstvene preventivne preglede, predavanja iz zdravstvene in spolne vzgoje.
 Sodelovala bom s strokovnimi delavci iz Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno
zdravje.
 Organizirala in izvajala bom dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in
lokalno skupnost.
 Glede na potrebe bom izvajala različne oblike pomoči v skupini.
 Izvajala bom svetovalno – preventivno delo z učenci (Delavnici: izboljšanje kvalitete
učenja - bralni trening, kako se učiti).
 Izvajala bom svetovalno - preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje
telesnega, osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za
razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi
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situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih,…) v sodelovanju z zunanjimi
institucijami.

POKLICNA ORIENTACIJA
Učenci 9. razreda in deloma tudi učenci 8. razreda bodo seznanjeni z izobraževalno ponudbo
srednjih šol v Osrednjeslovenski regiji in Jugovzhodni Sloveniji ter spoznali postopek vpisa v
srednje šole. Natančneje bodo analizirali lastne sposobnosti in interese za lažjo izbiro
ustreznega poklica oziroma srednje šole. Izvajala jo bom v okviru rednih predmetov, oddelčne
skupnosti, drugih aktivnostih na šoli (interesnih dejavnosti, tehniških dni) in izven šole
(projekti, Karierni center za mlade, ekskurzije, obiski podjetij in organizacij, delovne prakse
ipd.).
Sem aktivni član Strokovnega sveta enota Kariernega centra za mlade Kočevje. Koordinirala
bom aktivnosti, ki se jih bomo udeleževali tekom celotnega šolskega leta in so načrtovane
znotraj posameznih dni dejavnosti, tudi tehniških dni (Festival poklicev, Virtualni karierni
sejem, Dnevi odprtih vrat kočevskih podjetij 2021,….).
Poklicna orientacija bo potekala v naslednjih fazah:
 Informirala bom učence o možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicih in možnostih
zaposlovanja (individualno in poklicno svetovanje) – URE POKLICNEGA SVETOVANJA
za učence 8. in 9. razreda.
 Razmislek o željah in ciljih učencev ter predstavitev postopka vpisa, predstavitev
programov srednjih šol).
 Pripravila bom poklicno - informativna gradiva, ki bodo vsebovala naslednje
informacije: o programih in šolah na srednji stopnji izobraževanja, o smereh in vzgojno
izobraževalnih ustanovah visokošolskega in univerzitetnega študija, o razpisih za vpis,
štipendijah, poklicih in možnostih zaposlitve – pred INFORMATIVNIMA DNEVOMA, 11.
2. 2021 in 12. 2. 2021.
 Izvedla bom ANKETO o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev 8., 9. razreda.
Sodelovala bom pri organizaciji in izvedbi tehniških dni z vključevanjem vsebin s
področja poklicne orientacije.
 V mesecu marcu bom izvedla POGOVORNE URE o izbiri srednje šole. Skupaj bomo
izpolnili Prijavo na vpis v izbrano srednjo šolo in jo potem tudi poslali po pošti.

II.

SVETOVALNO IN POSVETOVALNO DELO S STARŠI, KI JE LAHKO INDIVIDUALNO IN
SKUPINSKO.
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Poudarek pri delu s starši bo na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in
načrtovanja, pomembnega za šolsko delo.

INDIVIDUALNO
 Sprejem staršev šolskih novincev. Uvodni razgovori in predstavitev šole staršem otrok
novincev.
 Individualno bom svetovala staršem učencev z učnimi težavami, vedenjskimi in v
primeru težkih socialno – ekonomskih situacij.
 Individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri.
 Obveščala bom starše o vpisu njihovih otrok v nižje poklicno izobraževanje.
 Sodelovanje s posameznimi starši pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav
(subvencioniranje prehrane, “šole v naravi” ter drugih dejavnosti iz zagotovljenega in
razširjenega programa šole).

SKUPINSKO
 Sodelovala bom pri organizaciji in izvedbi roditeljskega sestanka v zvezi s poklicno
orientacijo njihovih otrok, pred informativnim dnem in pred vpisom v nižje poklicno
izobraževanje (v nadaljevanju NPI).
 Starše bom redno opozarjala na pogoje, roke in zdravniški pregled v povezavi z vpisom
učencev v NPI.
 Seznanila bom starše z možnostjo nacionalnega preverjanja znanja (skupno srečanje s
starši učencev 6. in 9. razreda).
 Staršem bom predstavila aktivnosti socialno-zdravstvenega varstva učencev na naši
šoli.
 Pripravljala bom različna navodila, obvestila, vabila, ankete in vprašalnike v zvezi s
sodelovanjem staršev s šolo.
III.

SVETOVALNO DELO Z UČITELJI/DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI, KI JE PRAV
TAKO LAHKO INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO.

V proces reševanja in preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in
védenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije,
skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo svetovalnemu delavcu pri
skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa
in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu.
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 Sodelovala bom pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za učence naše
šole.
 Z učitelji bom sodelovala v okviru različnih projektov (Tradicionalni slovenski zajtrk,
Šolska shema, aktivnosti Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje v ZD
Kočevje ter aktivnosti Kariernega centra za mlade).
 Z razrednikoma 6. in 9. razreda bom sodelovala pri izvedbi Nacionalnega preverjanja
znanja.
 Z učitelji bom sodelovala v zvezi z organizacijo šolske prehrane, zdravstvenega in
socialnega varstva ter šolskih prevozov.
 Z učitelji se bom posvetovala o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, o zagotavljanju
osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje, o zagotavljanju osnovne varnosti
in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v garderobi, na igrišču, v
umivalnici in na stranišču, v jedilnici,…).
 Načrtovala in koordinirala bom vpis ter sprejem šolskih novincev v šolo.
 Podala bom strokovno mnenje v primeru vključitve učenca v posebni program ali v
primeru prehajanja učenca med oddelki oz. programi.
 Z razrednikom 8.,9. razreda bom sodelovala pri načrtovanju ur oddelčne skupnosti.
Skupaj bova pripravila načrt aktivnosti poklicnega usmerjanja.
 Z razredniki/strokovnimi delavci bom sodelovala pri oblikovanju programov pomoči
učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno ekonomskih razmer težave z učenjem,
v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki
izhajajo iz socialno ogroženih družin ter pri načrtovanju programa reševanja finančnih
težav.

IV.

SVETOVALNO DELO Z VODSTVOM.

Poudarek bo na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne
avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti,
strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu.



Z ravnateljico bom sodelovala pri skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnoizobraževalnega dela.
Kot šolska svetovalna delavka bom sodelovala pri udejanjanju vzgojnega načrta šole in
spremljala predloge sprememb, izvajala preventivne aktivnosti za preprečevanja
neželenega vedenja med učenci, svetovala učencem z vzgojno-disciplinskimi težavami,
se posvetovala z njihovimi učitelji in svetovala njihovim staršem pri oblikovanju
osnovnih vzgojnih smernic.
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Ravnateljici bom podajala strokovna mnenja o ponavljanju učencev, o vključitvi
učencev v posebni program, o prehajanju med oddelki, o delu z oddelčnimi
skupnostmi.
Sodelovala bova pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole.



V.

SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.

Upoštevala bom predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne avtonomnosti,
načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja.
Delo z zunanjimi ustanovami bo vključevalo delo in sodelovanje:











VI.

z vrtci,
z večinskimi osnovnimi in srednjimi šolami iz Občine Kočevje in sosednjih občin,
z OŠ Zbora odposlancev (šolska prehrana, Komisija za šolsko prehrano),
s centri za socialno delo (CSD Kočevje, CSD Ribnica, CSD Vič-Rudnik),
s PP Kočevje – reševanje romske problematike, MOJA VARNOST,
s ZD Kočevje (klinični psiholog, pediater, šolski zdravnik, zobozdravnik, CKZ, Center za
duševno zdravje),
z LU Kočevje (aktivnosti Kariernega centra za mlade),
s Strokovnim centrom Višnja Gora,
s prevozniki šolskih otrok iz posameznih občin – Prevozništvo NOMAGO,
s posameznimi podjetji v Občini Kočevje.

DRUGO DELO.
 Udeležba na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, timskih sestankih, pedagoških
in ocenjevalnih konferencah.
 Udeležba na izobraževanjih, na aktivu svetov. delavcev OŠPP na področju
Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, na seminarjih.
 Sodelovanje v šolskih in drugih projektih.
 Pregledovanje šolske dokumentacije.
 Sestava poročil.
 Pomoč delavcem pri sestavljanju letnega načrta dela.
 Pomoč pri administrativnem delu v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi
poročili.

Prednostne naloge šolske svetovalne službe v tem šolskem letu bodo:
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spremljati šolske novince – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju
morebitnih težav,
 izboljšati sodelovanje s starši (sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s
starši),
 izboljšati kvaliteto učenja - bralni trening, kako se učiti,
 raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog.


svetovalna delavka: Aleksandra Kocjan Malnar

PRILOGA 9: PROGRAM DELA STROKOVNIH SODELAVCEV ZA
DELO Z UČENCI ROMI A ŠOLSKO LETO 2021/2022
Program dela je pripravljen na podlagi aktualne romske problematike na OŠ Ljubo Šercer. Je
skupen načrt dela 2 strokovnih delavk, ki v skladu s Sistematizacijo delovnih mest, opravljata
delo strokovnega sodelavca za delo z Romi (v nadaljevanju: strokovna sodelavka) v določenih
odstotkih. To delo bova v letošnjem šolskem letu opravljali, Aleksandra Kocjan Malnar - 30%
strokovna sodelavka za delo z Romi, in Anđela Krsnik – 45% strokovna sodelavka za delo z
Romi.
Pri načrtovanju dela sva upoštevali temeljna načela aktualnosti svetovalne službe in se
poskušali čim bolj prilagoditi posebnostim konkretne problematike. Izhajali sva iz Programskih
smernic »Svetovalna služba v osnovni šoli« in upoštevali Vzgojni načrt OŠ Ljubo Šercer, Pravila
šolskega reda in Hišni red.
V šolskem letu 2021/2022 bo najino delo osredotočeno na sodelovanje z razredniki in ostalimi
strokovnimi delavci, s svetovalno delavko in z romskim pomočnikom. Glavni namen bo
zagotoviti pravočasno obravnavo romskih učencev na področju vedenjske in učne
problematike s poudarkom na rednem obiskovanju pouka.
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Na področju vedenjske problematike se bova osredotočili na spodbujanje razvoja socialnih
veščin in sprejemljive komunikacije v odnosu z učitelji in sošolci. Na področju učne
problematike se bova posvetili individualnim potrebam učenca v sodelovanju z učiteljem.
Pri sodelovanju s starši želiva izboljšati obisk govorilnih ur, roditeljskih sestankov in ostalih
dejavnosti, ki jih organiziramo na naši šoli za starše.
Področja s katerimi se bova ukvarjali so sledeča:
1. SPREMLJANJE DNEVNE IN MESEČNE PRISOTNOSTI UČENCEV ROMOV PRI POUKU
 Dnevno spremljanje (zjutraj do 8.30 se preveri prisotnost učencev Romov pri pouku).
 V primeru odsotnosti od pouka se, dnevno, kontaktira s starši posameznih učencev in
preveri vzrok izostanka.
 Mesečno oddajanje prisotnosti pri pouku pristojnim CSD (Kočevje, Ribnica, Ljubljana).

2. DELO Z UČENCI
Individualno delo s posameznimi učenci Romi
 Pogovori, svetovanje, reševanje aktualne vzgojne problematike.
 Beleženje v eAsistent v sodelovanju z razredniki.

Individualna učna pomoč
 Z romskimi učenci se bo individualno predelovala snov tudi izven oddelka, ko bodo
zaradi daljše odsotnosti od pouka v zaostanku z učno snovjo in v primeru šolanja na
daljavo.
 Učna pomoč bo potekala v sodelovanju z razredniki, med poukom ali izven oddelka,
med podaljšanim bivanjem, dopolnilnim poukom.
 Poudarek bo na dodatni razlagi in individualiziranem načinu dela.

Individualni razgovori z učenci
 Individualne razgovore z romskimi učenci bomo opravljali v primeru, ko se bo za to
pokazala potreba, bodisi zaradi učenčeve stiske ali pa kot posledica vedenjske
problematike.
 Individualne razgovore bomo izvajali samostojno ali pa kot del individualnih učnih ur.
Učilnica v naravi
 Individualni razgovori bodo potekali tudi v »učilnici v naravi«, bodisi na šolskem
dvorišču ali na učnem sprehodu. Ugotavljamo namreč, da so učenci izven šolskih
109

prostorov bolj sproščeni. Učinek razgovora je navadno večji še zlasti v trenutni situaciji,
ko večina pouka poteka v mehurčkih.
 Poudarek bo na učenju primerne komunikacije, pridobivanju socialnih veščin in
socializaciji.

Pomoč pri skrbi za osebno higieno
 Zaradi možnosti širjenja virusa COVID-19 in v skladu s Protokolom bomo v sodelovanju
z razredniki spodbujali redno umivanje rok, pravilno higieno kašlja ter skrb za čistočo
svoje mize in potrebščin.

Socializacija
 V primeru daljše odsotnosti od pouka posameznih učencev Romov bomo dali velik
poudarek socializaciji, primernemu vedenju med poukom ter upoštevanju razrednih
ter šolskih pravil.

Učna pomoč znotraj posameznega »mehurčka«
 Učno pomoč bova izvajali v razredih, kjer je večina učencev Romov (2., 3. razred; 4., 5.
razred; 6., 7. razred). Glede na to, da so znanje slovenščine, socialne kompetence in
splošna poučenost učencev šibki, bodo dodatna razlaga in uporabljeni različni strokovni
pristopi pomembni dejavniki pri boljših dosežkih učencev. Sodelovali bova z razredniki,
romskim pomočnikom in posameznimi učitelji, ki poučujejo v teh oddelkih.

V posameznem »mehurčku« bova izvajali
 proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti v sodelovanju s strokovnimi delavci na
šoli, s skupnostjo učencev šole, z oddelčnimi skupnostmi, s starši in z lokalno
skupnostjo – ZD Kočevje, Center za krepitev zdravja, PP Kočevje.
 preventivne dejavnosti na področju zdravja (zdravniški sistematski pregledi, skrb za
zdravo prehrano in zdrav razvoj, zdravstvena vzgoja, Šolska shema).

Delavnice za učence
 Teme delavnic bova načrtovali v sodelovanju z razredniki. Delavnice bodo s področij
socializacije, razumevanja in upoštevanja navodil sprejemljivega vedenja, šolskih
pravil, medosebnih odnosov in medvrstniškega nasilja, komunikacije, empatije in
čustev. Delavnice bodo potekale v »mehurčkih« pod strokovnim vodstvom.
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 Interesna dejavnost s ciljem ohranjanja romske kulture in identitete - romski jezik,
romske pravljice. Dejavnost se bo izvajala med podaljšanim bivanjem v 4. in 5. razredu
ter s posameznimi učenci Romi iz drugih razredov, in sicer v sodelovanju z njihovimi
razredniki med urami oddelčne skupnosti.
 Sodelovanje v kulturnem projektu »To smo mi: Romske navade in vraže« (Občina
Kočevje).
3. DELO S STARŠI
Individualni razgovori s starši
 Individualno bova svetovali staršem romskih učencev z učnimi, vedenjskimi,
čustvenimi težavami.
 Osveščali jih bova o pomenu rednega obiskovanja pouka.
 Poskušali jim bova približati pomen učenja in socializacije.
 Osveščali jih bova o osnovnih vzgojnih načelih.
 Osveščali jih bova o prilagojenih oblikah in metodah učenja, o uspešnih strategijah
pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih učnih navad.
Skupinski pogovori s starši
 Staršem bova poskušali predstaviti pomen sodelovanja s šolo in rednega zanimanja za
napredek njihovega otroka.
 Poskušali jim bova približati pomen rednega obiskovanja pouka njihovih otrok.
 Starše bomo navajali na redno obveščanje v primeru izostanka otroka od pouka.
 Spodbujali jih bova, da se odzovejo na različne oblike povabila v šolo na razgovor.
 Starše romskih učencev bova redno opozarjali na pomen zdrave prehrane, na skrb za
zdravje, ustno in osebno higieno njihovih otrok.
 Obveščali jih bova o delu in novostih na naši šoli (v skladu z Letnim delovnim načrtom
šole).

4. DELO V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA
 Zaradi organizacije dela v »mehurčkih« bodo učenci Romi imeli možnost opravljanja
domačih nalog individualno pri strokovnih delavkah in romskemu pomočniku.
 V skladu z navodili in ukrepi za reševanje vzgojne problematike romskih učencev v času
podaljšanega bivanja se bova, v sodelovanju z vodjo v oddelkih podaljšanega bivanja,
vključevali v reševanje omenjene problematike, ki bo povezana z vedenjem romskih
učencev.

5. SODELOVANJE Z UČITELJI
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 Učiteljem bova nudili individualno in skupinsko pomoč pri oblikovanju
individualiziranih učnih programov romskih učencev v nižjem izobrazbenem standardu
in v posebnem programu.
 Z učitelji bova sodelovali v okviru različnih projektov v skladu z Letnim delovnim
načrtom šole, ki so pomembni za uspešno vključevanje romskih učencev v vzgojnoizobraževalni proces.
 Z učitelji bova sodelovali pri organizaciji in izvedbi šolske prehrane, zdravstvenega in
socialnega varstva ter šolskih prevozov za romske učence.
 Z razredniki bova sodelovali pri načrtovanju ur oddelčne skupnosti s poudarkom na
reševanju vedenjske problematike.
 Z razredniki/strokovnimi delavci bova sodelovali pri oblikovanju programov pomoči
romskim učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno ekonomskih razmer težave z
učenjem, v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja
romskim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin ter pri načrtovanju
programa reševanja finančnih težav omenjenih učencev.
 Skrbeli bova za nadzor na določenih krajih ob določenem času (dežurstvo med odmori,
čas pred in po pouku, spremstva pri tematskih dnevih in učnih ekskurzijah v skladu z
normativom, pri določenih aktivnostih pri in po pouku…).

6.





SODELOVANJE Z ROMSKIM POMOČNIKOM
Priprava dogodka ob dnevu Romov.
Izvedba projekta »To smo mi: Romske navade in vraže«.
Sodelovanje pri interesni dejavnosti »Romska kultura«.
Sodelovanje ob odsotnosti učencev in nedosegljivosti staršev romskih učencev.

7. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI
Obe strokovni delavki bova spodbujali različne oblike povezovanja, sodelovanja, vključevanja
staršev in lokalnega okolja v življenje in delo šole.
 Prizadevali si bova za takojšnje in načrtno reševanje problemov, težav in konfliktov.
 Organizirali bova individualne in skupinske razgovore z učenci in s starši, po potrebi
tudi v sodelovanju s predstavniki zunanjih inštitucij.
 Spodbujali bova timsko obravnavo v primeru neobiskovanja pouka posameznega
učenca.
 Glede na možnosti zakonodaje se bova pri reševanju vzgojne problematike povezovali
s posameznimi predstavniki pristojnih inštitucij v lokalni skupnosti in širše: CSD Kočevje
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in CSD Ribnica, Policijska postaja Kočevje, Zdravstveni dom Kočevje, Občina Kočevje,
Strokovni center Višnja Gora.
 Sodelovali bova pri izvajanju posameznih vzgojnih ukrepov v skladu z Vzgojnim
načrtom šole.
 V primeru daljšega strnjenega neopravičenega izostanka učenca od pouka in
neuspešnega ukrepanja razrednika bova v reševanje problematike vključili pristojen
center za socialno delo, policijsko postajo in zdravstveni dom.

Program pripravili: Aleksandra Kocjan Malnar, Anđela Krsnik
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