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UVOD 

Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim šola določi obseg, vsebino in razporeditev vzgojno-

izobraževalnega dela, potrebnega za uresničitev obveznega predmetnika, razširjenega in nadstandardnega 

programa, dela šolske knjižnice, svetovalne službe in strokovnih aktivov ter aktivnosti za vključevanje v okolje.  

V letnem delovnem načrtu je zapisan tudi obseg nalog, ki so usmerjene v telesni in duševni razvoj, zdravje in 

prehrano učencev, oblike varstva učencev, oblike sodelovanja s starši, z zunanjimi sodelavci in institucijami, 

strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev, delo strokovnih organov, delo šolske svetovalne službe ter druge 

naloge, potrebne za uresničevanje zastavljenega programa. 

Sestavni del delovnega načrta je tudi načrt izboljšav materialnih pogojev, tako za učence kot tudi vse strokovne 

delavce. 

Osnovna šola Kungota, Plintovec 10 c, 2201, Zg. Kungota, s podružnicama v Svečini (Plač 2) in Sp. Kungoti 

(Gradiška 219), deluje kot popolna osnovna šola. Pouk poteka v dopoldanskem času, v eni izmeni. Vsi delavci šole 

si prizadevamo, da bi bilo bivanje v matični šoli in obeh podružnicah za naše učence varno, prijetno in bi 

predstavljalo ustvarjalno ter mirno okolje za pridobivanje znanja in njihovo osebno rast. 

Vrednote, ki nas zavezujejo na vseh področjih dela, v šoli v ospredje postavljajo znanje, samostojnost in 

solidarnost. Želimo si, da bi učenci najrazličnejša znanja pridobivali na način, ki razvija njihovo ustvarjalnost in jih 

obenem usposablja za samostojno, samoiniciativno ter samozavestno delovanje v skupnosti, ki neguje solidarnost 

in temelji na odgovornem in kulturnem ravnanju. Znanje, spoštovanje in zaupanje, spoštljivi odnosi med učenci ter 

njihovi učitelji, prilagodljivost, iznajdljivost ter sposobnost tveganja, odločnost in razvite spretnosti v reševanju 

problemskih situacij, sposobnost vživljanja v drugega in prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, so vizija 

popotnice, ki jo želimo predati učencem, ki se šolajo v OŠ Kungota.  

Za doseganje in uresničevanje ciljev si bomo prizadevali zagotavljati čim bolj kakovostno vzgojno-izobraževalno 

delo ter delovne pogoje, ki podpirajo model odprte šole. V okviru ur rednega pouka in razširjenega programa bomo 

zastavljene cilje realizirali tako preko formalnih kot tudi neformalnih oblik učenja. Cilj je večje zadovoljstvo učencev 

in zaposlenih in s tem razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, preventivno delovanje proti nasilju ter razvoj lastnega 

modela razvijanja ustvarjalnosti in dela z nadarjenimi učenci. Želimo postati ena izmed najboljših slovenskih 

osnovnih šol, ki zmore realizirati potrebe učencev ter pričakovanja njihovih staršev.  

Letni delovni načrt v tej obliki predstavlja osnovo našega dela v tem šolskem letu. Njegov sestavni del predstavljajo 

tudi letni delovni načrti učiteljev, ki so v e-obliki dostopni v spletni učilnici »Letne priprave učiteljev 2022-23«.  

Naj bo šol. leto 2022-23 zdravo, polno načrtovanih, pa tudi lepih in nepričakovanih doživetij. 

Zdenka Keuc, prof. 

 ravnateljica 
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1 PREDSTAVITEV ZAVODA  

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 16/07–UPB5,36/08 in 58/09 (64/09–popr., 65/09–popr.) in 17. 

člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS, štev. 12/04, 18/07 in MUV, št. 13/08) je Občinski svet Občine 

Kungota na 17. redni seji 21. 10. 2009 sprejel ODLOK o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

(kasneje JVIZ) Osnovna šola Kungota. 

JVIZ OŠ Kungota je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru in v razvid zavodov vzgoje in 

izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Občina 

Kungota kot ustanoviteljica Zavoda nadzira zakonitost dela zavoda. Zavod posluje pod imenom Osnovna šola 

Kungota. Skrajšano ime zavoda je OŠ Kungota. Sedež zavoda je v Zgornji Kungoti, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja 

Kungota. Ostali podatki: Davčna številka: 58552561; Matična številka: 5085152000; Proračunski uporabnik: 

65951; TRR: 0125 5603 0659 560, odprt pri UJP Slovenska Bistrica.  

Zavod opravlja dejavnosti izključno v negospodarske namene. Dejavnosti zavoda so:  

1. dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;   

2. osnovnošolsko izobraževanje in  

3. ostale dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o ustanovitvi javnega zavoda (MUV, št. 27, z dne 28. 10. 

2009; MUV št. 8/18 in odlok o spremembi odloka o ustanovitvi JVIZ osnovna šola Kungota (7. 9. 2022). 

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javno veljavni 

izobraževalni program in vzgojo ter varstvo predšolskih otrok, ki je sprejet na način in po postopku, kot zahteva 

zakon. Zavod izvaja program devetletne osnovne šole in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. 

razreda osnovne šole. Izdaja spričevala o izobrazbi, kar se šteje kot javna listina. 

Oddelki vrtca pri OŠ Kungota izvajajo vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do 

vstopa v šolo. 

Enote zavoda in šolski okoliš 

V okviru Zavoda delujejo naslednje enote šole: 

1. Osnovna šola Kungota – matična šola, Plintovec 10c, 2201 Zg. Kungota ; 

2. Podružnična šola Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru; 

3. Podružnična šola Svečina, Plač 2, 2201 Zg. Kungota; 

ter enote vrtca 

1. Zgornja Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota; 

2. enota vrtca Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru in 

3. enota vrtca Svečina, Plač 7, 2201 Zg. Kungota; 

V šolski okoliš spadajo naslednje vaške skupnosti: 
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1. matično šolo obsegajo v vaške skupnosti v občini Kungota z naselji: Plintovec, Zgornja Kungota, Jurij ob 

Pesnici, Kozjak nad Pesnico (del), Spodnje Vrtiče, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh, Pesnica in Vršnik, za 

učence od 1.– 9. razreda; 

2. Podružnično šolo Spodnja Kungota obsega v Vaško skupnost Spodnja Kungota z naselji: Kozjak nad 

Pesnico (del), Rošpoh (del), Gradiška, za učence od 1.–5. razreda; 

3. Podružnično šolo Svečina obsega v Vaško skupnost Svečina z naselji: Plač, Svečina, Slatinski Dol, 

Slatina, Podigrac, Špičnik, Ciringa, Zgornje Vrtiče, za učence od 1. – 5. razreda. 

Ustanovitelj lahko skladno s predpisi, če so za to podani zakonski razlogi, s sklepom organizira delo v novi 

podružnični šoli oziroma enoti vrtca, ali ukine obstoječo podružnično šolo, oddelek oziroma enoto vrtca. 

 

1.1 ŠTEVILO UČENCEV IN DELITEV V SKUPINE  

 

V šolskem letu 2021/22 imamo 1. 9. 2022 vpisanih 410 učencev, od tega 207 dečkov in 203 deklet. Med temi 

učenci konča šolsko obveznost 49  učencev.  

Preglednica 1. Št. učencev vpisanih v šol. letu 2022-23 

 

 V PŠ Sp. Kungota začenja šol. leto 2022-23 pet učencev iz Ukrajine. Učenci obiskujejo 1., 2. in 4. ter 5. razred. Za 

dodatne ure slovenskega jezika skrbita Erika Pahor in  Anja Kučer. Martina Ščernjavič, šolska svetovalna služba 

je pripravila načrt dela z njimi.  

Šola je pri oblikovanju malih učnih skupin avtonomna in je strokovna odločitev strokovnih aktivov. Pri delitvi v 

skupine je treba le upoštevati zakonsko določene normative, ki so: 

✓ Do 32 učencev – 2 skupini 

✓ Od 33 do 48 učencev – 3 skupine 

✓ Od 49 do 64 učencev – 4 skupine 

✓ Od 65 učencev – 5 skupin 
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Preglednica 2. Učne skupine – slovenščina, matematika, angleščina 

Razred Število 
učencev 

Število skupin 

8. 36 3 

9. 49 4 

 

1.2  UČENCI S STATUSOM TUJCA IN ŠOLANJE NA DOMU  

 

V šol. letu 2022-23 imamo vpisanih 7 učencev, ki bodo svoje šolanje izvajali na domu. Šola je v ta namen pripravila 

Interno gradivo OŠ Kungota za učence in starše otrok, ki se izobražujejo na domu za šol. leto 2022-23. Gradivo je 

bilo staršem posredovano zadnje dni v avgustu 2022. V Preglednici 2 so zapisani izpitni rolki za učence, ki se bodo 

izobraževali na domu. 

Preglednica 3. Izpitni roki za učence, ki se izobražujejo na domu 

Datum  1. razred  3. razred 5. razred 

2. 6.  2023 – petek, ob 13:00  (prvi rok) 

 22. 8. 2022 – torek, ob 9:00 (drugi rok) 

 slovenščina slovenščina 

9. 6. – petek, ob 13:00 (prvi rok) 

23. 8. 2022 – sreda, ob 9:00 (drugi rok)  

matematika matematika matematika 

16. 6.  – petek, ob 13:00 (prvi rok) 

24. 8. 2022 – četrtek, ob 9:00 (drugi rok)  

slovenščina  angleščina angleščina  
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1.3 PREDSTAVITEV OBVEZNEGA PROGRAMA 

Preglednica 4. Obvezni program OŠ (1. do 5. razred) 

 RAZRED 

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 

 T L T L T L T L T L 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Angleščina   2 70 2 70 2 70 3 105 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

Družba       2 70 3 105 

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105     

Naravoslovje in tehnika       3 105 3 105 

Gospodinjstvo         1 35 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Oddelčna skupnost       0,5 17,5 0,5 17,5 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 6 7 7 8 9 

Tedensko ur pouka 20 21 24 24 26 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 
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Preglednica 5. Obvezni program OŠ  (6. do 9. razred) 

 RAZRED 

PREDMET 6. 7. 8. 9. 

 T L T L T L T L 

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

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Domovinska in državljanska kultura  in 
etika 

  1 35 1 35   

Fizika     2 70 2 64 

Kemija     2 70 2 64 

Biologija     1,5 52,5 2 64 

Naravoslovje 2 70 3 105     

Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35   

Gospodinjstvo 1,5 52,5       

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

Obvezni izbirni predmet 1   2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32 

Obvezni izbirni predmet 2   1 35 1 35 1 32 

Obvezni izbirni predmet 3   1 35 1 35 1 32 

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 32 
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Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 64 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Št.  predmetov 11 14 16 14 

Tedensko ur  26 29,5 30 30 

Število tednov pouka 35 35 35 32 

 

1.4 DNEVI DEJAVNOSTI  

1. TRIADA 

 

Preglednica 6. KULTURNI DNEVI od 1. do 5. razreda 

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

23. 12. 

2022 

PROSLAVA PRED DNEVOM 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI1 
Sp. Kungota: Nada L. 

Zg. Kungota: Aljaž G. 

Svečina: Marija K. in Katarina K. 

 

6. 1.  

2023 

GREMO V GLEDALIŠČE: KEKEC Sp. Kungota: Polona H. 

Zg. Kungota: Andreja C. 

Svečina: Marija K. 

7€+ 

avtobusni 
prevoz 

16. 2.  

2023 

LETNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN 
PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD 

Sp. Kungota: Alenka Z. 

Zg. Kungota: Nina Z., Milena R. 

Svečina: Katarina K. 

avtobusni 
prevoz 

24. 3. 

2023 

PROSLAVA OB MATERINSKEM 
DNEVU 

Sp. Kungota: Nada L, Anja K., 
Erika P., Polona H., Barbara O. P 

Zg. Kungota: Jolanda B.   

Svečina: Mihaela Č., Bernarda Š. 

 

6. 2. 

2023 

TURJAŠKA ROZAMUNDA 

3.r. PŠ Svečina in Kungota- KULTURNI 
DAN 

Sp. Kungota: Alenka Z. 

Zgornja Kungota: Vesna R. 

Svečina: Marija K., Katarina K. 

 

9 € 

 
1 Datum se lahko spremeni v kolikor bi proslava sovpadala  z dobrodelnim koncertom  
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Preglednica 7. NARAVOSLOVNI DNEVI za 1. VIO 

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

6. 10. 

2022 

HIŠA EKSPERIMENTOV 

(SP. KUNGOTA) 

 

Sp. Kungota: Simona Š. 

 

7€+ 

avtobusni prevoz 

22. 12. 
2022 in  

23.1.2023 

MUZEJNICE (ZG. 
KUNGOTA+SVEČINA- 1. IN 2. 
RAZRED 

MEDIMEDO (ZG. KUNGOTA 3. R. 
+ SVEČINA-3.R. 

Zgornja Kungota:  

Vesna R. 

Svečina: Katarina K. 

Cigula A.,  

Svečina: Černko M. 

4,20€+ 

avtobusni prevoz 

 

 

/ 

16. 6. 2023 ZAKLJUČNA EKSKURZIJA2 

- Sp. Kungota: CELJE 

- Zg. Kungota: ANČNIKOVO 
GRADIŠČE 

- Svečina: PTUJ 

 

 

Sp. Kungota: Erika P. 

Zgornja Kungota:  Božidara K., 
Andreja C. 

Svečina: Mihaela Č. 

V pridobivanju cene. 
(prevoz z vlakom) 

7€+ 

avtobusni prevoz 

11,60€ + prevoz z 
vlakom 

 

Preglednica 8. ŠPORTNI DNEVI za 1. VIO 

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

4./5. 10. 
2022 

 

 

 

 

POHOD (1. IN 5. RAZRED) / 

DRUŽENJE S KONJI (2.-4. RAZRED) 

POHOD 

DRUŽENJE S KONJI (2. in 3. razred) 

DRUŽENJE S KONJI (1.-5.r) 

Sp. Kungota: Polona H., 
Tjaša Š. 

Zgornja Kungota: 
Ksenija, Jolanda  

Svečina: razredničarke 

 / 

DECEMBER3 
2022 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

 

Sp. Kungota: Anja H. 

Zgornja Kungota: Vesna 
R., Aljaž G. 

Svečina: Bernarda Š. 

/ 

25. 4. 2023 

 

20. 9. 2022 

 

24. 9. 2022 

ORIENTACIJSKI POHOD  

 

ŠVK 

 

Svečina: ŠPORTNE IGRE 

Sp. Kungota: Alenka Z., 
Simona Š. 

Zgornja Kungota: športni 
pedagogi 

Svečina: Marija K. 

/ 

 
2 Datum je odvisen od zmožnosti prevoznika  
3 Datum določen glede na snežene razmere  
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JUNIJ4 KOLESARSKA DIRKA PO SLOVENIJI Sp. Kungota: Erika P. 

Zgornja Kungota: športni 
pedagogi 

Svečina: Erika P. 

/ 

25. 5. 2023 ATLETSKO TEKMOVANJE Sp. Kungota: Anja H. 

Zgornja Kungota: Nada 
K., Nina Z., Aljaž G. 

Svečina: Katarina K. 

/ 

 

Preglednica 9. TEHNIŠKI DNEVI za 1. VIO 

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

3. 10. 2022 OD SKICE DO IZDELKA 

 

Sp. Kungota: razredničarke 

Zgornja Kungota: razredničarke 

Svečina: učiteljice 

 

/ 

21. 2.  2023 PUST KRIVIH UST (skupaj z 
2. triado) 

Sp. Kungota: Barbara O. P. 

Zgornja Kungota: Jolanda B., Ksenija M. 

Svečina: Bernarda Š. 

 

 

 

/ 

21. 4. 2023 GLOBALNO SEGREVANJE Sp. Kungota: Silva V. 

Zgornja Kungota: Nina Z. 

Svečina: Marija K. 

/ 

 

2. TRIADA 

Preglednica 10. KULTURNI DNEVI (Zg. Kungota) – 4. in 5. razred  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

23. 12. 2022 Proslava5 pred dnevom 
samostojnosti in enotnosti 

Božidara Kavčič, Mari Karnet 

Tanja Fajmut, Aljaž Gorgiev 

Nina Šuilin 

 

 

6. 1. 2023 Obisk gledališča Marija Kristan, Jolanda Bikić 

Erika Pahor 

avtobusni prevoz 

vstopnina: 7,00 € 

16. 2. 2023 Letni koncert pevskih zborov 
in podelitev Prešernovih 
nagrad 

Milena Rataj, Mateja Vdovič 

Zdenka Keuc, Marjana Hrast 

 

avtobusni prevoz 

 
4 Datum določen, ko bo znan termin 
5 Datum se lahko spremeni v kolikor bi proslava sovpadala  z dobrodelnim koncertom 



Letni delovni načrt OŠ Kungota 2022-23 

 

 

15 

 

Preglednica 11. NARAVOSLOVNI DNEVI 4 in 5. razred  (Zg. Kungota)  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

21. 4. 2023 Dan Zemlje  - podnebne 
spremembe  

Jolanda Bikič  

februar 2023 šolski muzej in Narodna galerija  Aljaž. G orogiev  Vstopnine + avtobusni 

prevoz 

16. 6. 2023 Zaključna ekskurzija Razredniki in 
razredničarke  

Vstopnine + avtobusni 

prevoz 

 

Preglednica 12. Naravoslovni dnevi za 5. in 6. razred 

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

4. 10. 2022 Vulkanija Jolanda Bikić Vstopnina + avtobusni 

prevoz 

21. 4. 2023  Živimo v naravi v domači pokrajini - 
Podnebne spremembe 

Mari Karnet  

20. 6. 2022 Zdrava prehrana Sonja Marko/Maša Puc 
Mačukat 

 

 

Preglednica 13. ŠPORTNI DNEVI (4. in 5.  razred)  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

5. 10. 20226 Pohod Jolanda Bikič, razredniki  

januar 2023 Zimski športni dan športni pedagogi  

18. 4. 2023 Šola vožnje s kolesom športni pedagogi  

maj 2023 Atletika športni pedagogi  

junij 2023 Kolesarka dirka športni pedagogi  

 

Preglednica 14. TEHNIŠKI DNEVI za 4. in 5. razred  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

november 2022 Izdelek za novoletno - božični čas  razredniki  

21. februar 2023 Pustna maska razredniki  

3.10. 2022 Od skice do izdelka/ Pojavi v 
naravi (4. razred) 

razredniki  

21.4. 2023 Podnebne spremembe  Razredniki   

 
6 Zamenjava z otvoritvijo športnega parka  
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Preglednica 15.Tehniški dnevi za 6. razred 

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

7. 10. 2022 Papir Karin B. HAMERŠAK avtobusni prevoz 

19. 12. 2022 Spletna varnost Martina Ščernjavič, Saša 

Fišer 

 

16. 6. 2023 Puchov muzej Marko Šebrek  avtobusni prevoz, 

vstopnina 

21. 4. 2023 Dan Zemlje  - podnebne 
spremembe 

Maša P. Mačukat, 
Suzana Ć. Divčič 

 

 

3. TRIADA 

 

Preglednica 16. KULTURNI DNEVI 6. - 9. razred  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

28. 10. 2022 Čarovnice aktiv slovenščine  

16. 2. 2022 Letni koncert pevskih zborov 
in podelitev Prešernovih 
nagrad 

Milena Rataj, Mateja Vdovič 

Zdenka Keuc, Marjana Hrast 

 

Avtobusni prevoz 

28. 2. 2023 SNG Maribor – Rdeča 
kapuca 

aktiv slovenščine vstopnina: 7,00 € 

avtobusni prevoz 

 

7. razred:  Naravoslovni dnevi se izvedejo v sklopu zimske šole v naravi v decembru  2022 

Preglednica 17. Naravoslovni dnevi 8. razred  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

6. 10. 2022 Svetloba in čutila Suzana Č. Divčić  

 

Preostala dva naravoslovna dneva se izvedeta v šoli v naravi  za 8. razred. 

Preglednica 18. Naravoslovni dnevi 9. razred  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

6. 10. 2022 Alpske pokrajine Mari Karnet avtobusni prevoz 

vstopnine 

12. 12. 2022 Raziskovanje domače 
pokrajine 

Mari Karnet  
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7. 6. 2023 Tokovi (toplotni, 
električni,…) 

Samo Dreo  

 

Preglednica 19. Športni dnevi  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

5. 10. 2022 Atletika športni pedagogi  

December /marec  2022/23 Pohod športni pedagogi  

25. 1. 2023 Zimski športni dan športni pedagogi avtobusni prevoz 

18. 4. 2023 SVK športni pedagogi  

19. 6. 2023 Športne igre7 športni pedagogi  

 

Preglednica 20. Tehniški dnevi za 7. razred  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

maj/junij 2023 Pokrajinski muzej in 
Umetnostna galerija Maribor 

Marko Šebrek  avtobusni prevoz in 

vstopnine 

21. 4. 2023 Podnebne spremembe - Meritve Korenjak, Dreo, Ambrož  

December  2022 Šola v naravi Spremljevalci v šoli v 
naravi  

 

December 2022 Šola v naravi Spremljevalci v šoli v 
naravi 

 

 

Preglednica 21. Tehniški dnevi za 8. razred 

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

16. 6. 2023 Obdelava lesa Marko Šebrek Detlfest 

21.4.2023 Podnebne spremembe Suzana Č. Divčić  

Maj 2023 Šola v naravi Spremljevalci v šoli v naravi   

Maj 2023 Šola v naravi Spremljevalci v šoli v naravi  

 

Preglednica 22. Tehniški dnevi za 9. razred  

Datum  Vsebina Vodja Opomba 

3. 10. 2022 Podjetniške kompetence 
Spirit 

Marko Šebrek, Saša 
Fišer 

 

4.10. 2022 Podjetniške kompetence 
Spirit 

Marko Šebrek, Saša 
Fišer 

 

 
7 Povezano s kolesarsko dirko po Sloveniji  
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20. 12. 2022 Spletna varnost Saša Fišer, Martina 
Ščernjavič 

 

9. 6. 2023 Valeta Marko Šebrek, Tanja 
Radujković, Mojca Cekić  

 

 

1.4 KADROVSKI POGOJI  

 

V  šolskem letu 2022-23 imamo enega učitelja manj kot v šol. letu 2021-22.  

Preglednica 23. Nazivi učiteljev 

NAZIVI UČITELJEV Št.  

brez naziva 8 

mentor 12 

svetovalec 20 

svetnik  8 

SKUPAJ  48 

 

 

Graf 1. Nazivi učiteljev na OŠ Kungota  2022 

Na šoli  je zaposlena 1,6 svetovalna delavka, ena knjižničarka in 0,95 računalnikarja. Število delavcev v 

administraciji in tehničnih delavcev ostaja enako kot v šol. letu 2021-22. Več v pravilniku o sistematizaciji delovnih 

mest za šol. leto 2022-23.  

 

2 PREDNOSTNE NALOGE OŠ KUNGOTA V ŠOL. LETU 202 2/23 

 

Prednostne naloge v šolskem letu 2022/23 predstavljajo logično nadaljevanje prednostnih nalog šol. leta 2021/22. 

Te so: 

1. Digitalizacija pouka in optimizacija VIZ dela, ki vključuje dvig digitalnih kompetenc pri strokovnih 

delavcih in učencih  

V ta namen bo JVIZ OŠ Kungota: 

17%

25%
41%

17%

Nazivi učiteljev 2022 - 23

brez naziva

mentor

svetovalec

svetnik
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✓ vključen v nacionalni projekt "Dvig digitalnih kompetenc", ki ga vodi ZRSŠ. 

✓ preko zaposlitve informatika-računalničarja okrepil strokovno podporo pri vzdrževanju in uporabi IKT 

opreme ter vzpostavila digitalizirano bazo šol. podatkov (INTRANET). 

✓ izboljšal delovanje spletne strani za Zavod OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota in delovno obvezo vseh   

zaposlenih v osnovni šoli Kungota in na obeh podružnicah vodil v obliki digitalizirano vodenega delovnega 

časa. 

✓ izvajal interne seminarje za bolj učinkovito uporabo IKT opreme in projektov, ki so financirani s strani 

MIZŠ, ZRSŠ, EU in drugih institucij. 

2. Organizacija dela in življenja na OŠ Kungota in v Vrtcu pri OŠ Kungota po načelih trajnostnega razvoja 

(TR): Vključitev v projekt Podnebni cilji v VIZ. 

Najpogostejša definicija je definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj (WCED), ki trajnostni razvoj opredeljuje 

kot razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. 

Čeprav  se je večina šolskih aktivnosti v preteklosti zoževala na okoljski vidik, si bomo na OŠ Kungota in v Vrtcu 

pri OŠ Kungota prizadevali za sistematično in celostno vključevanje podnebnih ciljev in  vsebin v predšolsko vzgojo 

ter osnovno izobraževanje.  

1. OKOLJSKI VIDIK TRAJNOSTI 

Dosledno upoštevanje pravil ločevanja odpadkov (biološki, plastika in papir) v vseh učilnicah, igralnicah, zbornicah 

in jedilnicah OŠ Kungota.  V ta namen bomo v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v  vzgoji in izobraževanju 

uvedli tridelne koše, ki bodo zamenjali obstoječe. Obstoječi bodo rezerva in dani v prostore, kjer zdaj košev ni. 

Količino odpadkov bomo vsaj 1-krat mesečno stehtali, saj cilj ni samo ločeno zbiranje odpadkov, temveč njihovo 

zmanjševanje. 

Zmanjšati količino odpadne hrane na minimum in ozaveščali učence in zaposlene o količini odpadne hrane in 

njenem nadaljnjem procesiranju. V ta namen bomo v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v  vzgoji in 

izobraževanju in projekta Food wave učence spodbujali k bolj spoštljivemu ravnanju s hrano preko infografik in 

mesečno kontrolirali količino in vrsto odpadne hrane. Trikrat letno bomo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu 

uporabnikov šolskih malic in kosil.  

Na vseh treh lokacijah šole bomo imeli učne vrtove. Koristili bomo tudi učni zeliščni vrt pri Hiši vseh generacij, ki je 

v upravljanju društva samooskrbni.net.  

Znižati porabo energentov ter količino porabljene elektrike.  V ta namen ozelenili del šolske stavbe, šolska dvorišča, 

postavili učilnico na prostem in učence ter vse zaposlene ozaveščali o nujni varčni rabi električne in drugih virov 

energije.  

 

2. DRUŽBENI VIDIK TRAJNOSTI  

Eno izmed ključnih načinov za doseganje trajnosti je z družbeno odgovornim ravnanjem. Slovenski inštitut za 

standardizacijo opredeljuje družbeno odgovornost kot »odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in 

dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z 

zdravjem in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in 

mednarodnimi normami poslovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v vseh svojih odnosih«. 

Na OŠ Kungota in v Vrtcu pri OŠ Kungota bomo v ta namen posodobili : 

o Vzgojni načrt šole, Hišni red ter Pravila ukrepov v OŠ Kungota.  

o uredili »dnevno sobo« za  učence (na matični šoli),  
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o preuredili čajno kuhinjo ter zbornico na način, da bosta oba prostora bolj funkcionalna in 

namenjena druženju, izvedbi pogovornih ur in delovnim sestankom. 

Družbeni vidik trajnosti bo vključen tudi v: 

o sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti VIZ dela, zagotavljanja zdravih in varnih pogojev 

za delo, tako pri učencih kot strokovnih delavcih.   

Začeli bomo z izvajanjem večerov, kjer bodo naši učenci imeli možnost predstaviti svoje dosežke in delo na 

področju kulture, raziskovalne dejavnosti, športa in drugih aktualnih tem, predvsem pa projektnih aktivnosti, v katere 

so vključeni. 

Vsak učitelj bo v šol. leti 2022-23 vsaj dve uri pouka v vsakem razredu izvedel v naravnem okolju. 

Mobilni telefoni v času izvajanja obveznega programa OŠ niso dovoljeni. Učenci jih bodo odložili v za to določene 

lesene škatle (prva šolska ura) in jih ob koncu zadnje šolske ure prejeli nazaj.   

Ta vidik trajnosti bomo podpirali tudi z izborom izobraževanj in posodobitvijo Pravilnika o mobingu na delovnem 

mestu.  

Še naprej si bomo prizadevali ustvarjati vzpodbudno učno okolje. V ta namen bomo preko šolske svetovalne službe 

organizirali delavnice o tem : 

✓ kako se učiti,  

✓ kako varno uporabljati svetovni splet in ekranske tehnologije (save.si),  

✓ spodbujali podjetniške kompetence (projekt POGUM in SPIRIT) 

V šolskem letu 2022/23 bomo zato v okviru prednostnih nalog namenili veliko pozornosti: 

✓ Pedagoškim praksam, ki  lahko uspešno prispevajo k doseganju 17-ih ciljev trajnostnega razvoja. 

✓ Procesom preobrazbe na ravni posameznikov in razmisleku, kateri pedagoški pristopi lahko 

spodbudijo učečo se skupnost , da lahko doseže prelomno točko in deluje v smeri  trajnosti. 

✓ Ukrepom za spodbujanje projektnega učenja o vprašanjih trajnostnega razvoja znotraj Zavoda. 

Spodbujanje  partnerstev med  deležniki iz različnih področij. 

✓ Ukrepom k spodbujanju in k odkrivanju vrednot, ki se razlikujejo od vrednot potrošniške družbe.   

 

3. EKOMONSKI VIDK TRAJNOSTI  

Pri ekonomskem vidiku ne gre samo za poslovno uspešnost Zavoda, ampak tudi za njen prispevek k razvoju lokalne 

skupnosti. To lahko pomeni tudi ohranjanje delovnih mest in ugled celotnega Zavoda v lokalni in širši skupnosti. Da 

bi se ljudje želeli zaposliti v Zavodu OŠ Kungota in Vrtec pri OŠ Kungota, moramo zagotavljati  finančno stabilnost 

zavoda, dobro sodelovanje z lokalnim in širšem okoljem ter preko mednarodnih projektov šolo odpirati navzven.   

V ta namen si bomo na ravni Zavoda, skupaj z Občino Kungota prizadevali,  

✓ za čim boljše materialne pogoje dela vseh zaposlenih,  

✓ čim tesnejše sodelovanje z lokalnimi deležniki preko soudeležbe/soorganizacije/izpeljave lokalnih 

projektnih aktivnosti in dogodkov  ter skupnega načrtovanja izvedenih aktivnosti, 

✓ kontinuirano in sistematično objavljanje dogodkov preko spletne strani, šolskega časopisa, lokalnega 

časopisa in javnih medijev,  

✓ za varno parkiranje koles, skirojev in skuterjev tako učencem kot zaposlenim ter spodbujal bolj trajnostne 

načine mobilnosti,  
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✓ zagotavljal finančno stabilnost poslovanja celotnega Zavoda. 

   

3. Dvig kakovosti učnih dosežkov učencev 

Pomen pridobivanja raznolikih dokazov o učenju in pridobljenem znanju (pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi 

izdelki, projektno delo in nastopi učencev), učencem omogoča, da lahko znanje pokažejo tudi na različne načine, 

pri čemer ne pokažejo le, kaj vedo, ampak tudi, kako snov razumejo in kaj znajo narediti (uporabo znanja, 

spretnosti, reševanje problemov, ustvarjalnost …) kar je bistvenega pomena za dvig učnih dosežkov naših 

učencev. Zato bomo v šol letu 2022-23 namenili veliko pozornosti formativnemu spremljanju dela učencev, ki  

učitelju omogoča, da skupaj z učencem soustvarja učni procesi (nameni učenja, kriteriji uspešnosti, osebni cilji, 

zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h 

kakovostnemu in trajnejšemu znanju. Kakovostna povratna informacij tako s strani učitelja kot sošolcev, z 

namenom izboljševanja učenja (ugotavljanja, v kolikšni meri so dosegli zastavljene cilje) ter izboljševanja dosežkov, 

je ključnega pomena.  

Zato bomo v šol. letu 2022-23 sistematično: 

1. pristopili k dvigu bralne in funkcionalne pismenostih učencev v vseh treh VIO skozi dejavnosti, ki jih bodo učitelji 

v ta namen načrtovali, izvajali in evalvirali v vseh treh VIO.  

2. spremljali pedagoško dela učiteljev za leto 2022-23 in bili pozorni na to v kolikšni meri so v pedagoški proces  

vključeni elementi formativnega spremljanja napredka učencev, kako kvalitetne so povratne informacije učitelja in 

v kolikšni meri učitelj ali učiteljica diferencira naloge, ki jih dobijo učenci. V okviru rednih hospitacij  bomo pozornost 

usmerili na: 

• aktivne oblike in metode dela (sodelovalno učenje, eksperimentalno delo, igra vlog, problemski pouk, 

projektno delo, interdisciplinarni pristop in druge alternativne pedagoške prakse).  

• medpredmetno povezovanje.  

• poudarek na individualizaciji, diferenciaciji in personalizaciji vzgojno-izobraževalnega dela. 

• dvigu ravni vseživljenjskega znanja. 

3. Spodbujali izvajanje kolegialnih hospitacij med strokovnimi delavci in prenosa učinkovitih strategij pedagoškega 

dela med zaposlenimi. 

 

4. Dopolnitev akcijskega razvojnega načrta šole do leta 2025 

V ta namen bo JVIZ OŠ Kungota: 

✓ do konca oktobra 2022 pripravili investicijski načrt s posodobitvijo opreme, ki bo razvojno naravnan in bo 

omogočal pregled nad posodobitvijo in stanjem opreme za izvajanje VIZ dela pri vseh predmetnih 

področjih. 

✓ do konca oktobra 2022 izvedli okroglo mizo, na kateri bodo vsi zaposleni imeli priložnost izraziti svoj 

pogled razvoja OŠ Kungota in Vrtce pri OŠ Kungota.  

5. Sodelovanje pri izgradnji učilnice na prostem  

V šol. letu 2020-21 smo sodelovali pri pripravi idejnega načrta, oceni stroškov izgradnje učilnice na prostem ter 

pridobitvi dokumentacije. V šol. letu 2022-23 pričakujemo, da bomo, ob podpori Občine Kungota in lokalne 

skupnosti učilnico v naravi pri OŠ Kungota tudi postavili. V ta namen bo JVIZ OŠ Kungota sodeloval: 
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✓ pri idejnih predlogih (posodobitvi) učilnice v naravi,  

✓ pri vsebinski zasnovi info tabel ob športnem parku, kjer bo učilnica v naravi, 

✓ pri organizaciji športnega vikenda ob otvoritvi prenovljenega športnega parka v Zg. Kungoti,  

✓ pri zasaditvi rastlin, ki bodo nudile naravno senco in omogočale dobre delovne pogoje učencem ter 

obenem bile tudi dom številnim živalskim vrstam na zunanjih šolskih površinah.  

 

5. Izdaja šolskega časopisa 

Tudi v šol. letu 2022- 23 želimo izdati tri tematske številke KUL-a, pri katerem sodelujejo vsi učenci OŠ Kungota. V 

kolikor bo finančna situacija dopuščala, bomo vse tri številke na koncu združili v en dokument in jih natisnili.  

  

6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno–izobraževalnega dela 

V ta namen bo Šolska svetovalna služba izpeljala anketo, s katero bomo preverjali zadovoljstvo: 

✓ učencev in njihovih staršev z izvedbo VIZ dela (obvezni in razširjen program). 

✓ učencev in njihovih staršev s ponudbo in kakovostjo hrane na OŠ Kungota. 

✓ z delovanjem šol. knjižnice ter podpornih strokovnih služb. 

✓ z didaktično opremo in učnimi pripomočki. 

✓ dela z otroki s posebnimi potrebami ter aktivnostmi za nadarjene učence.  

V Okviru projekta Dvig digitalinih kompetenc v VIZ bomo na osnovi analize stanja izdelali akcijski načrt izboljšav in 

izvedeli deset izobraževanja za delavce celotnega Zavoda.  

V okviru razširjenega programa  (RaP) bomo  pozornost namenili:  

✓ gibanju in zdravju za dobro telesno in duševno počutje in skrbi za uravnoteženo prehrano. 

✓ razvijanju odgovornosti pri učnem delu in na vseh področjih delovanja. 

✓ bontonu, kulturi prehranjevanja in dejavnostim, ki to vzpodbujajo. 

Preventivne dejavnosti bodo potekale vse šolsko leto, s poudarkom na gibanju in skrbi za dobro telesno in duševno 

zdravje, prehrano in osebno higieno. Posebno skrb bomo posvečali preprečevanju širjenja SARS-Cov-2 (priprava 

protokola in načrta zračenja), razvijanja škodljivih razvad (kajenje, alkohol, droge, prenajedanje …) in različnih 

odvisnosti. Preventivne dejavnosti bodo potekale v obliki razrednih ur, projektov, predavanj in delavnic v 

sodelovanju s strokovnimi delavci šole in z zunanjimi sodelavci. Del preventivnega programa zajemajo strategije 

za preprečevanje medvrstniškega nasilja in aktivno vključevanje šolske in vrstniške mediacije v procesu reševanja 

konfliktov. 

V izogib uničevanju šolske nepremične imovine, bomo uvedli videonadzor na zunanjih površinah v PŠ Svečina in 

PŠ Sp. Kungota. Videonadzor hedonikov in skupnih površin v OŠ Kungota (Plintovec 10c) se bo nadaljeval tudi v  

novem šol. letu.  

V šolskem letu 2022/23 bodo učitelji v svojih letnih pripravah načrtovali in v pouk vključevali tudi cilje, ki v letih 

2019-22 zaradi pandemije koronavirusa niso bili realizirani. Uporabljali bodo posodobljene interaktivne učne načrte. 

Poudarek bo na čim večjem vključevanju sodobnih oblik in metod poučevanja/učenja ter formativnem spremljanju 

učnih dosežkov učencev. V pripravah bomo upoštevali Koncept dela z učenci z učnimi težavami, s posebnimi 

potrebami in z nadarjenimi učenci. 
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Letni delovni načrt je zasnovan na izkušnjah in zaključkih šolskega leta 2021/22. Tudi v tem šol. letu bomo v okviru 

roditeljskih sestankov, pogovornih ur, starševskih večerov, sveta staršev, sveta šole in raznih prireditev, ki jih bo 

izvajala šola, razvijali in spodbujali dialog in sodelovanje s starši ter Občino Kungota, ki je ustanoviteljica OŠ 

Kungota.   

 

3 PROGRAM RAZVOJA ŠOLE ZA OBDOBJE 2020–2025  

 

Razvojne naloge Zavoda OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota so bile sprejete v šol. letu 2020-21.  

Od 50 razvojnih nalog jih je 28 takšnih, ki so stalne, preostale zahtevajo pridobitev dodatnih finančni sredstev. Od 

slednjih (22 nalog) smo jih v prvih dveh letih uspešno v celoti realizirali deset (ureditev ekološkega otoka ob šoli, 

ureditev avtobusnega postajališča za učence (klopce), vzpostavitev enotnega Šolskega sklada OŠ Kungota, 

vzpostavitev stalnega objemnega sodelovanja OŠ Kungote ter vključitev šole v mednarodni prostor (4. mednarodni 

projekti), nakup novega šolskega kombija, izdaja prvih treh številk šolskega časopisa, vključitev v celotno izvedbo 

RaP-a, vključevanje učiteljev v usposabljanje za samoevalvacijo (projekt SELFI), ureditev arhivskega prostora in 

oddaja arhivskih gradiv Pokrajinskemu arhivu v Mariboru, ureditev žaluzij v celotni stavbi PŠ Sp. Kungota in v Vrtcu 

pri OŠ Kungota, ureditev varnostne in požarne razsvetljave na vseh treh lokacijah šole in vrtca, ter posodobitev 

izobraževalne opreme in uravnoteženost finančnega poslovanja Zavoda.  

Med stalnimi nalogami v šol. letu 2022-23 so:   

1. Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja.  

2. Uporaba sodobnih učnih strategij za doseganje ciljev šole 21. stoletja, s posodobitvijo avdiovizualne 

šolske opreme.  

3. Posodobitev šolske didaktične opreme. 

4. Posodobitev knjižnega gradiva v šolski knjižnici.  

5. Vzpostavitev rednih servisnih pregledov in vzdrževalnih dela na vseh 3 stavbah pod okriljem OŠ Kungota.  

6. Racionalizacija uporabe vseh materialnih in energijskih virov na Zavodu. 

7. Aktualizacija dela in zapuščine dr. Andreja Perlaha. 

8. Zagotavljanje čim bolj usposobljenih strokovnih in tehničnih delavcev ter ustrezno število administrativnih 

delavcev. Cilj je ohraniti oz. povečati število oddelkov glede na vpis učencev.  

9. Realizacija obveznega in razširjenega programa pri vseh predmetih.  

10. Izvajanje projektov, kjer smo pogodbeno obvezani (npr. Projekt POGUM, projekti Erasmus+(KA2, 

Promote Your Neighbours in Integra, SPIRIT in drugi). 

11. Sodelovanje s francosko šolo v Foecy-iju in avstrijsko šolo v Gamiltzu. 

12. Projekt – Kulturna šola. 

13. Spodbujanje sodelovanja z okoliškimi OŠ ter OŠ Komen na Krasu. 

14. Vzpostavitev sistema samoevalvacije za UZK (ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti), saj nam je 

zadovoljstvo naših uporabnikov pomembno vodilo pri našem delu. Z anketami bomo ugotavljali 

zadovoljstvo učencev, staršev in učiteljev ter na podlagi informacij korigirali stvari, na katere lahko 

vplivamo.  

15. Vsakoletna skupinska izobraževanja zaposlenih, kot je določeno po zakonodaji, in najmanj eno 

individualno izobraževanje za vsakega zaposlenega, s čimer bomo dosegli nadgrajevanje strokovnega 

znanja delavcev in pozitivne učinke pri pouku. Vsak učitelj si lahko izbere področje svojega izobraževanja, 
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za katerega meni, da bo doprinesel k njegovemu razvoju. Seveda pa mora biti predlog usklajen z načrtom 

razvoja kadrov, ki ga oblikuje skupaj z ravnateljico za karierni razvoj posameznika.  

16. Sodelovanje v aktualnih projektih in v povezavi s tem sodelovanje z zunanjimi institucijami.  

17. Aktivnosti za ozaveščanje učencev o okoljski problematiki. V ta namen bomo v učno-vzgojne vsebine 

vnašali znanje o smotrni izrabi energije, nadomeščanju neobnovljivih virov z obnovljivimi, krožnem 

gospodarstvu in drugih aktualnih okoljskih temah. 

18. Hospitacijska šola in širitev sodelovanja s fakultetami, ki bodo potrebovale mentorje za svoje študente. 

Naši učitelji bodo prenašali svoja strokovna znanja in nasvete.  

19. Sodelovanje učencev na različnih tekmovanjih v znanju in športu ter pri različnih natečajih (likovni, literarni) 

in izdelovanje raziskovalnih nalog.  

20. Prizadevanje za dobro sodelovanje s Svetom staršev in Svetom zavoda pri dosledni realizaciji sklepov. 

Natančna analiza njihovih predlogov in odziv na tiste, kjer je realizacija možna.  

21. Prizadevanje za dobro sodelovanje z Občino Ustanoviteljico, občino Kungota. 

22. Spodbujanje sodelovanja učiteljev v strokovnih aktivih na horizontalni in vertikalni ravni ter nadaljevanje 

medpredmetnega povezovanja. 

23. Izobraževanje učiteljskega zbora za ustvarjanje mediacijske klime na šoli, iskanje in usposabljanje 

vrstniških mediatorjev ter uporabo coachinga pri reševanju problemskih situacij. 

24. Pomoč pri vključevanju otrok priseljencev ali emigrantov v lokalno okolje in delo v šoli.  

25. Širitev delovanja na področju solidarnosti. Dobrodelne prireditve, sodelovanje s hišo vseh generacij v 

Kungoti, različnimi društvi Karitas, RK Kungota in drugimi organizacijami. 

26. Sodelovanje z lokalno skupnostjo pri razvoju inovacij na področju podjetništva in sodelovanja z lokalnimi 

društvi ter podjetniki/obrtniki. 

27. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

28. Vzpostavitev in nadgradnja programa preživljanja počitnic na OŠ Kungota.  

Razvojne naloge, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva so:   

1. Vzpostavitev učilnic na prostem, čutnih poti ter vključevanju osnov gozdne pedagogike v redno 

šolsko delo ter program vrtca. 

2. Vzpostavitev šolskih vrtov, banke avtohtonih semen in digitalizacija opazovalnic živali. 

3. Zvezdarnica v PŠ Svečina s sanacijo podstrešja. 

4. Planetarij na prostem, podkrepljen s preprostimi zvezdnimi kartami za opazovanje nočnega 

neba na lokaciji PŠ Sp. Kungota.   

5. Maketa našega osončja v OŠ Kungota v šolski galeriji ter stalna razstava o dr. Andreju Perlahu 

(matična šola). 

6. Ureditev šolske kolesarnice (matična šola). 

7. Ureditev gibalnice in telovadnice v POŠ Svečina, v okviru katere deluje tudi vrtec Svečina. 

8. Ureditev šolskih sanitarij v PŠ Svečina. 

9. Sanacija mansarde na PŠ Sp. Kungota in ureditev knjižnice. 

10. Sanacija učilnice za kemijo in biologijo (eksperimentalni del)  

 

3.1 NADSTANDARDNI PROGRAMI 

 

1. Tečaj nemškega jezika: 1., 2. in 3. razred (plačnik Občina Kungota). 

2. Učenje nemščine v 4., 5. in 6. razredu v okviru NIP. 
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3. Dodatne ure športa za učence 1., 2., in 3. r. – nogomet, košarka, badminton, plesne vaje (zunanji 

ponudniki).   

4. Jutranje varstvo za učence 2., 3., 4. in 5. r. 

5. Plavalni tečaj vsaj za 1. razred.  

6. Počitniški program za učence prve in druge triade izveden konec junija in v začetku julija 2023. 

7. Delo z nadarjenimi v okviru dodatnega pouka, možnosti izdelave raziskovalnih nalog, udeležbe v natečaju 

»Znanost mladini« (ZOTKS) in ZPM, krajši tabori in obisk raziskovalnih postaj za osnovnošolce, nagradnih 

ekskurzij.  

 

3.2 RAZŠIRJENI PROGRAM  

 

V t. i. razširjen program (RaP) osnovne šole sodijo naslednje dejavnosti:  

• Dopolnili in dodatni pouk (22 ur/teden) 

• OPB (24 + 60 + 54= 138 ur/teden) 

• Jutranje varstvo (20 ur/teden) 

• ISP (11 ur/teden)  

• Interesne dejavnosti (44 ur/ teden) 

• Kolesarski izpit  

• NIP  (13 ur /teden) 

• Zdrav življenjski slog (9 ur/ teden)  

SKUPAJ: 257 ur  

Na osnovi analizi izvajanja RaP v šol. letu 2021-22 je  za načrtovanje vseh ur RaP potrebno upoštevati:  

1. Manj načrtovanih dejavnosti, vendar te boljše spremljane. 

2. Umestitev dodatnih 20 min odmora pri učencih 1.VIO in 2.VIO v obvezni del programa.  

3. Jasno postavljene prednostne naloge (cilji/kompetence), ki jih realno lahko tudi evalviramo in vertikalno 

spremljamo njihovo (ne)uspešnost. 

4. Število ur obveznega in RaP programa se za učence ne sme povečevati.  

5. Urnik  učenčevih obveznosti mora biti jasno določen, saj prehajane med aktivnostmi in nenehno spreminjanje 

števila učencev v skupnih vodi do kaotičnih situacij.  

6. Več pozornosti moramo nameniti socialno-čustvenemu učenju. 

7. Samorefleksija  učitelja je površno narejena in s tem šibek tudi pogoj za samoevalvacijo in sistematično 

zbiranje  podatkov o procesu in učinkih razširjenega programa ter posledično  izboljševanju in doseganju višje 

kakovosti. Na ravni šole je potrebno postaviti  standarde in kazalnike za posamezna področja.  Ker nimamo 

izdelanih kazalnikov, šepa tudi upoštevanje individualnih razlik med učenci. 

Ker smo v celoten poskus vstopili  v šol. letu 2021-22, je bilo med učitelji veliko nerazumevanja kaj je RaP  in 

koliko ur temu namenimo. Dodatno k kaotični situaciji prispeva še uradna sistematizacija delovnih mest v šolstvu. 
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Ker so v RaP vključene tudi ure NIP in ISP, ki so vezane na sistematizacijo dela učiteljev, so s tem tudi cilji 

dejavnosti zelo determinirani in ne dopuščajo takšne svobode, kot jo predvideva kurikularni dokument. 

Vodenje raP bo v šol. letu 2022-23 prevzela  Nada Lampret, ki bo poglobljeno in sproti evalvirala delo celotnega 

Zavoda in pogosteje sklicevala izvajalce RaP na delovna srečanja. Naša skupna pozornost bo usmerjena na:  

1. Izdelava instrumentarija za spremljanje napredka na področju socialno-čustveno učenja.  

2. Preizkušanje  načrtovanega urnika RaP in zadovoljstva učencev ter učiteljev. 

Načrt izvajanja RaP aktivnosti je priloga LDN .  

 

3.2.1 ŠOLA V NARAVI  

V šol. letu 2022/23 načrtujemo naslednje šole v naravi:  

Preglednica 24. Pregled načrtovanih šol v naravi 2022-23 

Razred/št. 
predvidenih 
učencev 

Datum  Vsebina CŠOD  OSNOVNA 
CENA  (EUR) 

Vodja  
ŠVN 

3. r. / 37 19. 12.–23. 12. 2022 Plavalna šola v 
naravi  

CERKNO 82,20 Mihaela 
Černko  

7. r. / 60 12. 12.–16. 12. 2022 
(19. 12.–23. 12. 2022) 

Smučarska 
šola  v naravi  

KOPE** 200,00 Matej 
Banić 

8. r. / 36 19. 6.–23. 6. 2023 Ob robu morja BREŽENKA 84,50 Suzana 
Č. 
Divčić 

** dva termina sta zaradi velikega števila sedmošolcev.  Učenci bodo spali v Lukovem domu, ker v okviru 

razpisov CŠOD nismo dobili termina in lokacije.  

Poleg šol v naravi, ki so organizirane za vse učence posameznega letnika, bomo organizirali tudi krajše – 3-

dnevne šole v naravi, ki so namenjene učencem, ki so na posameznih področjih prepoznani kot nadarjeni oz. 

izkazujejo velik interes za izbrano interesno dejavnost ali aktivnost.  

 

 

 

 

 

 



Letni delovni načrt OŠ Kungota 2022-23 

 

 

27 

 

Preglednica 25. Krajši tematski tabori za nadarjene učence 

Razred/št. 
predvidenih 
učencev 

Datum  Vsebina CŠOD  OSNOVNA 
CENA  (EUR) 

Vodja  ŠVN8 

1.  do 5. r.  
(16)  

25. 1.–27. 1. 2023 Raziskujmo 
in preučujmo   

ČEBELICA 47,70 Katarina KRALJ, 
Polona 
HRASTNIK   

5. – 7. r.  
(16) 

3. 5.–5. 5. 2023 Vikend za 
likovno 
nadarjene   

BURJA 47,70  Nina ŠULIN  

6. – 9. r.  
(16) 

9. 11.–11. 11. 
2022 

Astronomija  MEDVED 48,50  Samo Dreo 

7. – 9. r.  
(16) 

5. 4.–7. 4. 2023 Robotika z 
Lego 
Mindstorms  

VOJSKO 48,50 Marko ŠEBREK 

 

Za nadarjene učence je predvidenih tudi 11 ur/teden dodatnega pouka, vključitev v priprave na tekmovanja iz 

znanja in spretnosti (šport, umetnost, glasba)  ter sobotna šola, ki jo letos gosti OŠ Kungota. V tem šol. letu je 

identificirani nadarjenih učencev 35 (8,3 % vseh učencev na šoli).  

Pregled po razredih je prikazan v Preglednici 4. 

Preglednica 26. Št. identificiranih nadarjenih učencev po razredih 

razred Št. identificiranih nadarjenih učencev 

6. a 3 

6. b 1 

7. a 4 

7. b 6 

7. c 5 

8. a 3 

8. b 3 

9. a 4 

9. b 6 

Skupaj 35 

 

Delu z nadarjenimi učenci se moramo posvečati:  

 
8 Naveden so predvideni spremljevalci oz. mentorji. Točna imena bodo znana po prijavah učencev. 
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✓ pri rednem pouku (aktivnosti financirane s strani MIZŠ).  

✓ v okviru razširjenega pouka (aktivnosti financirane s strani MIZŠ, občine Kungota, donatorji). 

✓ v okviru nadstandardnega programa (aktivnosti financirane s strani občine Kungota, šolskega sklada, 

projektov). 

 

Pregled nad delom z nadarjenim učenci vodi šolska psihologinja Tanja Hajnc, ki je pripravila tudi IP-je za delo z 

nadarjenimi učenci in sestavila program dela.  

 

3.2.2 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 

Preglednica 27. OIP 2022-23 

 IZBIRNI PREDMET  IZVAJALEC 7.r. 8.r. 9.r. 

 TRILETNI PREDMETI 

1 Nemščina*  BLAS HAMERŠAK / FAJMUT x x x 

 TRILETNI (LAHKO KRAJŠI) 

2 Filmska vzgoja (igrani film) NOVAK MULEJ x x x 

3 Računalništvo  (urejanje besedil) AMBROŽ x   

4 Računalništvo  (rač. omrežja) AMBROŽ   x 

5 Šolsko novinarstvo  CEKIĆ x x x 

6 Ansambelska igra RATAJ x x x 

 ENOLETNI PREDMETI 

7 Astronomija DREO x x x 

8 Gledališki klub  NOVAK MULEJ x x x 

9 Likovno snovanje I ŠULIN x x x 

10 Poskusi v kemiji ČAVKA DIVČIČ  x  

11 Robotika v tehniki  ŠEBREK  x x 

12 3-D ŠEBREK x x x 

13 Izbrani šport (košarka) BANIĆ x x x 

14 Izbrani šport (nogomet) KOLARIČ x x x 

15 Obdelava gradiv (les)  ŠEBREK x x x 

16 Gledališki klub NOVAK MULEJ x x x 

17 Šport za zdravje  KOLARIČ x x x 

18 Šport za sprostitev BANIČ x x x 

 

* pouk nemškega jezika se uvaja kot obvezni 2. tuji jezik v program OŠ. 

Pravila izbora:  

1. Učenec lahko izbere 2h OIP/teden, z dovoljenjem staršev 3.  

2. Učenec, ki redno obiskuje glasbeno šolo, je lahko  v celoti ali delno oproščen sodelovanja pri IP. 

3. Učenec lahko vsako leto izbere različne predmete. 
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4. Vsak izbrani predmet (izjema nemščina) se izvaja 1h/teden. Izvedba je lahko tudi v strnjeni obliki.  

5. Obisk izbranega predmeta je obvezen. 

6. Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi cenami  

7. Glede na število učencev in oddelkov bomo letos organizirali 18 skupin. 

8. Najvišje število učencev PRI OIP je 28, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, 

plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije. Pri teh predmetih je omejitev 20 učencev/skupino.  

9. Učenci izberejo na listi OIP pet predmetov, ki jih rangirajo po vrstnem redu svojih prioritet. S št. 1 

označijo tistega, pri katerem bi  najraje sodelovali, nato s št. 2 označijo tistega, ki je drugi na njihovi 

prioritetni listi, itd.  

10. Učenci in starši bodo o končnem izboru izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v letu 2022-23,  obveščeni 

v začetku junija 2022, o morebitnih dopolnitvah in spremembah pa v začetku septembra 2022. 

 

3.2.3 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 

V šol. letu 2022-23 bomo izvajali 13 ur neobveznih izbornih predmetov/teden. K temu bo dodanih še 9 ur gibanja 

za zdrav življenjski slog, ki ga vodi Tjaša Špindler.   

Preglednica 28. NIP v šol. letu 2022-23 

 IZVAJALEC 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

Angleščina KRISTAN/LAMPRET/P. 

OBERČAKAL 

2 - - - - - - - - 

Nemščina BLAS HAMERŠAK/ FAJMUT - - - 2 2 2 - - - 

Šport KOLARIČ/BANIĆ/ŠPINDLER - - - 1 1 1 - - - 

Umetnost LAMPRET/BIKIĆ - - - 1 1 1 - - - 

Tehnika ŠEBREK - - - 1 1 1 - - - 

 

Pravila izbora:  

1. Učenec lahko izbere eno ali dve uri  NIP/teden, vendar to ni pogoj za opravljen razred. Je torej izbira, ki jo 

nudimo v okviru razširjenega programa OŠ.  

2. Učenec lahko vsako leto izbere različne predmete. 

4. Vsak izbrani predmet (izjema nemščina) se izvaja 1h/teden.  

5. Obisk NIP je (po opravljenem izboru) obvezen. 

6. Vsi izbirni predmeti se ne ocenjujejo. 

7. Najnižje število učencev, ki sestavlja  skupino je 8 (če je to edina učna skupina).  

9. Najvišje število učencev v NIP je 21.  

10. Učenci izberejo 2 predmeta (glej primer).  
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11. Učenci in starši bodo o končnem izboru izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v letu 2022-23, obveščeni v 

začetku junija 2022, o morebitnih dopolnitvah in spremembah pa v začetku septembra 2022. 

3.2.4 DOPOLNILI IN DODATNI POUK  

 

V šolskem letu 2022-23 bomo organizirali 11 ur rednih dopolnilnega pouka in 11 rednih ur dodatnega pouka 

tedensko.  Preostale ure se bodo izvajale po potrebi.  

Preglednica 29. Dopolnilni in dodatni pouk 

 Dopolnili pouk  (št. ur/teden)  Dodatni pouk in delo z nadarjenimi 

(št. ur/teden) 

Enota Svečina 

KRALJ – 1. in 2. razred 0,5 0,5 

ČERNKO  - 3. razred 0,5 0,5 

ŠLEHTA- 4. in 5. razred 0,5 0,5 

Enota Sp. Kungota 

HRASTNIK – 1. razred 0,5 0,5 

ŠMAJS – 2. razred 0,5 0,5 

ZADRAVEC – 3. razred 0,5 0,5 

HORVAT – 4. razred 0,5 0,5 

PAHOR  – 5. razred 0,5 0,5 

Enota Zg. Kungota 

REPOLUSK – 1. razred 0,5 0,5 

KLASINC – 2. razred 0,5 0,5 

ZALOŽNIK  - 3. razred 0,5 0,5 

GORGIEV – 4. razred 0,5 0,5 

BIKIĆ – 5. razred 0,5 0,5 

RADUJKOVIĆ 1 (SLO) 1 (ANJ) 

CEKIĆ 1 (SLO,ANJ) - 

NOVAK MULEJ 1 (SLO, ANJ) - 

PODGORŠEK  1 (SLO) SLO (1) 

KORENJAK  1 (MAT) 1 (MAT) 

KARNET - 0,5 (GEO) 

BLAS H. - 0,5  (ZGO) 

Č. DIVČIČ 0,5 (BIO,KEM) 0,5 (BIO,KEM) 
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3.2.5 JUTRANJE VARSTVO OTROK IN PODALJŠANO BIVANJE  

 

 

Preglednica 7. JV IN OPB 

 Jutranje varstvo (št. ur/teden)  Podaljšano bivanje  (št. ur/teden) 

Enota Svečina 

HAUPTMAN  10  0 

Enota Sp. Kungota 

LAMPRET 10 - 

P. OBERČKAL  10 

VNUK  23 

Enota Zg. Kungota 

MITOV  6 8 

MARKO  4 0 

CIGULA - 22 

KAVČIČ - 22 

HRAST  0,5 8 

 

3.2.6 URE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI  

Ure individualne in skupinske pomoči bodo izvajali različni učitelji, vodi jih  šolska psihologinja, Tanja HAJNC. 

Skupno število ur/teden je 11.  

 

3.2.7 INTERESNE DEJAVNOSTI  

 

Vsak teden bomo učencem OŠ Kungota ponudili 44 ur sistematiziranih interesnih dejavnosti, ki so naveden v 

Preglednici 9. 

Preglednica 30. Interesne dejavnosti  

 
INTERESNA 

DEJAVNOST/enota 

izvajalec 1.r 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

1.  

Rolkanje/kotalkanje 

(PŠ Svečina; Zg. 

Kungota) 

ŠLEHTA 1 1 1 1 1 - - - - 

2.  

Zdrav življenjski slog  

(PŠ Sp. Kungota, Zg. 

Kungota) 

ŠPINDLER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.  
Nemščina za 1. VIO zunanji izvajalec 1 1 1 - - - - - - 
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(vse enote)9 

4.  
Folklora  

(PŠ Zg. Kungota) 

REPOLUSK 1 1 1 - - - - - - 

5.  
Folklora 

(PŠ Svečina) 

HAUPTMAN 1 1 1 1 1 - - - - 

6.  
Ročna dela 

(PŠ Svečina) 

ŠLEHTA 1 1 1 - - - - - - 

7.  
Zeliščarstvo  

(PŠ Sp. Kungota) 

P. OBERČAKAL  1 1 1 1 1 - - - - 

 

8.  
Gledališki krožek 

(PŠ Sp. Kungota) 

LAMPRET 1 1 1 1 1 - - - - 

9.  
Pevski zbor – otroški 

(PŠ Sp. Kungota) 

RATAJ 1 1 1 1 1 - - - - 

10.  
Pevski zbor – otroški 

(Zg. Kungota) 

RATAJ 1 1 1 1 1 - - - - 

11.  
Pevski zbor – otroški 

(PŠ Svečina) 

RATAJ 1 1 1 1 1 - - - - 

12.  
Pevski zbor – mladinski 

(PŠ Zg. Kungota) 

RATAJ - - - - - 1 1 1 1 

13.  
APP Inventor  DREO - - - - - - 1 1 1 

14.  
Jem zdravo zase in za 

planet  

MARKO - - 1 1 1 - - - - 

15.  
MISELNI OREŠČKI  HRAST - - - 1 1 - - - - 

16.  
JAZ IN KNJIGA HRAST - - - 1 1 - - - - 

17.  
Šport in jaz ZALOŽNIK 1 1 1 - - - - - - 

18.  
Sprostitvene minute KLASINC 1 1 1 - - - - - - 

19.  
VPŠ MITOV 1 - - - - - - - - 

  

Interesne dejavnosti bodo popestrili še zunanji ponudniki, ki so izkazala interes. To so: 

• Tovarna plesa – plesni tečaji za učence od 1. do 9. razreda 

• Badminton klub Zg. Kungota – vadba badmintona od 1. do 9. razreda 

• Nogometni klub Sp. Kungota – vadba nogometa od 1. do 9. razreda 

• D. Čepe, program »Mali košarkar« 

• J. Breznik – Karate  

 
9 Nadstandardni program, ki ga v celoti financira Občina Kungota  
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• Zasebna glasbena šola10 KLAVIRČEK in ROŠER 

• Leia Sian - Baletna pravljica  
 

 

 
10 V kolikor bo med učenci izražen interes 



Preglednica 31. NAČRT DEJAVNOSTI RAP-a po kurikularnem dokumentu ZRSŠ 

PODROČJE:  A. GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE 
 

A.1.  SKLOP : GIBANJE  

Predlagane vsebine Ime ponujene/izvedene dejavnosti 
Tedenski 
fond ur 

Časovna razporeditev v 
šol. Letu - 
celoletno/strnjeno/polletje 

Razred/i 

A.1.a pozdrav dnevu 8 celoletno   1.- 5. 

A.1.a dobro jutro življenje 6 celoletno 1. -5.  

A.1.a minute za sprostitev  10 celoletno 1. -5.  

A.1.b na kolescih 1 celoletno 1. -5.  

A.1.b žoga je okrogla 10 celoletno 1.-9. 

A.1.c zdrav duh v zdravem telesu  35 celoletno 1.-9. 

A.1.c osnove odbojke  105 celoletno 1.-9. 

A.1.a z gibom v svet drugih kultur 2 celoletno 1. -5.  

A.2. SKLOP : HRANA IN PREHRANJEVANJE  

Predlagane vsebine Ponujene/izvedene dejavnosti 
Tedenski 
fond ur 

Časovna razporeditev v 
šol. Letu - 
celoletno/strnjeno/polletje 

Razred/i 

A.2. a Za vsako bolezen rase travca 2 celoletno 1. -5.  

A.2. a moj vrt - naša hrana 3 celoletno 1. -6.  

A.2. č zdrav sem ker zdravo jem 3 celoletno 1. -5.  

A.3. SKLOP : ZDRAVJE IN VARNOST  

Predlagane vsebine Ponujene/izvedene dejavnosti 
Tedenski 
fond ur 

Časovna razporeditev v 
šol. Letu 

Razred/i 

A.3. a zeleno, ki te ljubim zeleno  2 celoletno 1. -5.  

A.3. b odraščamo 0,5 celoletno   

A.3. c varno na internetu 2 celoletno 1.-9. 
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PODROČJE:  B. KULTURA IN TRADICIJA  

B.1. SKLOP : KULTURA, UMETNOST, DEDIŠČINA  

Predlagane vsebine Ponujene/izvedene dejavnosti 
Tedenski 
fond ur 

Časovna razporeditev v 
šol. Letu 

Razred/i 

B.1.a. z roko v roki na skupni poti  1 celoletno 1. -5.  

B.1.a. obmejno jezikanje  2 celoletno 1. -5.  

B.1.b. naravna dediščina- naša prihodnost  1 strnjeno  1.-9. 

B.1.c. kulturna dediščina- naša  preteklost  1,5 strnjeno  1.-9. 

 
  

   

B.2. SKLOP : KULTURA SOBIVANJA  

Predlagane vsebine Ponujene/izvedene dejavnosti 
Tedenski 
fond ur 

Časovna razporeditev v 
šol. Letu 

Razred/i 

B.2.a pomagajmo drug drugemu  1 celoletno 1.-9. 

B.2.b bazar za lepši jutri  1 strnjeno 1.-9. 

B.2.č umetnost  1 celoletno 5.razred 

          

PODROČJE: C. VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE   

C. 1. SKLOP : SAMOSTOJNO IN SODELOVALNO UČENJE  

Predlagane vsebine Ponujene/izvedene dejavnosti 
Tedenski 
fond ur 

Časovna razporeditev v 
šol. Letu 

Razred/i 

C.1.a.  To mene zanima 11,5 celoletno 1.-9. 

C.1.a.  Krpan 11,5 celoletno 1.-9. 

C.1.b. Oder je moj  1 celoletno 1- 5.  

C.1.b. Odpotujmo in raziskujmo  1 celoletno 1. -5.  

C.1.b. KUL teater 1 celoletno 6. 9.  

C.1.c.  Miselni oreščki  11,5 celoletno 1. -5.  

C.1.c.  mali znanstveniki  2 celoletno 1.-9. 
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C.1.c.  zmorem sam 2 celoletno 1. -5.  

C.1.č.  zlate  nitke naših babic in dedkov 1 celoletno 1. -5.  

C.1.f.  Kako vidim svet okoli sebe 1 celoletno 1.-9. 

C.1.f.    
   

C. 2. SKLOP : IGRA IN SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE PROSTEGA ČASA  
C.2.1 Igrajmo se! 5 celoletno 1. -5.  

C.2.2         
     

   
C. 3. SKLOP : MEDVRSTNIŠKO, MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE  

C.3.a. Integra 2 strnjeno 7.-9. 

C.3.b. PYN 1,5 strnjeno 7.-9. 

C.3.b. Kul večeri  2 strnjeno 1.-9. 

C.3.c. Foecy 0,5 strnjeno 5.-6. 

C.3.č. Šolska skupnost  2 celoletno  1. -9.  

        
SKUPNO ŠTEVILO UR RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V ŠOLI = ___________ 257    
 

       
PROJEKTNI TIM ZA POSKUS  vloga      

Zdenka Keuc članica      
Marjana Hrast članica      

Barbara P. Oberčakl  članica       
Marija Kristan  članica      
Nada Lampret vodja      



3.2.6 ČASOVNA RAZPOREDITEV DELA V RAP OD 1. DO 9. RAZREDA 

 
Začetek rednega pouka je ob 8.20. Pred in po pouku potekajo dejavnosti v okviru razširjenega programa, kot je 

označeno.  

 

Preglednica 32. Urnik izvedbe za 1. VIO OŠ KUNGOTA IN PŠ SVEČINA TER PŠ SP. KUNGOTA 

 POUK ODMOR RAP  

Jut. varstvo 6.00–8.15       

Predura 7.30–8.15 8.15–8.20   RAP  kombinacija aktivnosti  

1. ura 8.20–9.05 
9.05–9.25  
MALICA 

    

2. ura 9.25–10.10 10.10–10.15     

3. ura 10.15–11.00 11.00–11.20  RAP  rekreativni odmor  

4. ura 11.20–12.05 12.05–12.10     

5. ura 
12.10–12.55 
KOSILO 

12.55–13.00 RAP kombinacija aktivnosti 

6. ura 13.00–13.45 13.45–13.50   

   13.50–14.35 RAP kombinacija aktivnosti 

     14.35–14.40   

     14.40–15.30    RAP  kombinacija aktivnosti 

  
15.30–15. 45 
POPOLDANSKA SADNA MALICA 

  

     15.45–16.30  RAP kombinacija aktivnosti 
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Preglednica 33. časovna razporeditev ur pouka, odmorov, razširjenega programa za 2. VIO in 3. VIO OŠ Kungota 

 POUK ODMOR RAP  

Predura 7.30–8.15 8.15–8.20   RAP  kombinacija aktivnosti  

  8.20–9.05 9.05–9.10     

2. ura 9.10–9.55 
9.55–10.15 
MALICA 

    

3. ura 10.15–11.00 11.00–11.05   

4. ura 11.05–11.50 11.50–11.55     

5. ura 
11.55–12.40 
KOSILO 

12.40–12.45   

6. ura 
12.45–13.30 
KOSILO 

13.35–13.40 RAP kombinacija aktivnosti 

7. ura 
13.40–14.25 
KOSILO 

 14.25–14.30 RAP kombinacija aktivnosti 

   14.30–15.10 RAP kombinacija aktivnosti 

Podroben urnik RaP aktivnosti je priloga k LDN.  
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4 ORGANI ŠOLE  

Organi šole so: Svet zavoda, ravnatelj, Svet staršev in strokovni organi.  

Organigram, ki prikazuje organizacijsko strukturo šole je:  

 

Slika 1. Organigram zavoda OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota 
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4.1 SVET ZAVODA  

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda. Člani Sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko 

ponovno imenovani oz. imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v 

šoli. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. Svet zavoda V ŠOL. LETU 2022-23 sestavljajo:  

✓ 3 predstavniki ustanovitelja, Občina Kungota (Tina Kren Mihajlović, Barbara Potočnik, Romana 

Senekovič)  

✓ 5 predstavnikov zavoda  (Tanja Radujković, Mira Mislej, Mateja Kocbek, Andreja Jančič, Marija Kristan) 

✓ 3 predstavniki staršev (Tatjana Kren Hlebič - PŠ Svečina, Kristina Maleš - Vrtec pri OŠ Kungota,  Samra 

Kramberger- OŠ Kungota ).  

Predsednica Sveta zavoda je Tanja Radujković. Njena namestnica je Tina Kren Mihajlović.  

Pristojnosti Sveta zavoda obravnava 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI).Svet zavoda na svojih rednih sejah obravnava: 

1. vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli, 

2. usmerja materialno poslovanje šole, 

3. sprejema Letni delovni načrt, 

4. sprejema Zaključno poročilo, 

5. sprejema Poslovno poročilo, 

6. opravlja druge naloge, v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol. 

Delovanje Sveta zavoda je opredeljeno s POSLOVNIKOM o delu Sveta javnega zavoda Osnovna šola Kungota (8. 

1. 2021).  

 

4.2 SVET STARŠEV  

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Prvi sklic Sveta staršev opravi 

ravnatelj. Svet staršev: 

1. predlaga nadstandardne programe, 

2. potrjujejo delovne zvezke, 

3. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

4. daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu, 

5. razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

6. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

7. voli predstavnike v Svet zavoda, 

8. opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem 

roditeljskem sestanku oddelka. Kombinirani oddelki določijo v svet zavoda enega predstavnika za kombinacijo 

oddelkov.  
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Preglednica 34. Svet staršev OŠ Kungota 2022/23 

RAZRED IME IN PRIIMEK 

1. A Suzana Harc 

1. S Katja Hauptman 

1. SK Klemen Breznik  

2. A Ines Vračko 

2. S Sandra Hlebič 

2. SK Aleš Trstenjak 

3. A Vanesa Vujanovič 

3. S Andrej Kelenc 

3. SK Maja Smolović 

4. A Alma Halilić 

4. S Jožica Gornik 

4. SK Tina Turk Štaus 

5. A Jožica Brecl 

5. S Katja Šnuderl 

5. SK Marko Čepe 

6. A Bernardka Janžekovič Breznik 

6. B Tatjana Ornik 

7. A Natalija Bojić 

7. B Samra Kramberger 

7. C Helena Kršič 

8. A Stanko Sel 

8. B Suzana Hrastnik  

9. A Edvard Hojnik 

9. B Simon Bunderla 

  

Predsednik Sveta staršev je g. Simon Bunderla.   

 

4.3 PRISTOJNOSTI RAVNATELJICE ŠOLE  

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica. Ravnateljica: 

1. organizira, načrtuje in vodi delo šole. 

2. pripravlja program razvoja šole. 

http://1.sk/
http://2.sk/
http://3.sk/
http://4.sk/
http://5.sk/
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3. pripravlja predlog Letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo. 

4. odgovorna je za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev. 

5. vodi delo učiteljskega zbora. 

6. oblikuje predlog nadstandardnih programov. 

7. spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev. 

8. organizira mentorstvo za pripravnike. 

9. prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje. 

10. predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive. 

11. odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede. 

12. spremlja delo svetovalne službe. 

13. skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja). 

14. obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev. 

15. spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev. 

16. odloča o vzgojnih ukrepih. 

17. zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov. 

18. zastopa in predstavlja šolo ter je odgovorna za zakonitost dela. 

19. določa sistemizacijo delovnih mest. 

20. odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev. 

21. skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo. 

22. je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 

samoevalvaciji šole in 

23. opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  

Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti 

pooblasti pomočnico ravnateljice oz. delavca šole.  

Konkretne naloge, ki si jih je ravnateljica zastavila v šol. letu 2022-23 so prikazane v nadaljevanju. 
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Preglednica 48. Program dela ravnateljice 

Področje dela  Opis dela Kazalci  

ORGANIZACIJS

KO-

MATERIALNE 

NALOGE 

1. Priprava poročil in analiza poročil 

2. Sistematizacija delovnih mest 

3. Plačilni razredi in delovna obremenitev učiteljev ter drugih 

delavcev šole 

4. Ocenjevanje uspešnosti delavcev šole  

5. Spremljanje, vodenje evidence in priprava predlogov za 

napredovanje strokovnih delavcev v nazive in plačilne razrede  

1. Priprava letnega delovne načrta OŠ Kungota in Vrtce pri OŠ Kungota 

2. Izdelava finančnega načrta za šol. leto 2022-23. 

3. Priprava načrta nujnih investicij za obdobje 2022-23. 

4. Izdelava načrta izobraževanja učiteljev. 

5. Izdelava predlogov posodobitev Pravilnikov in protokolov na ravni 

zavoda 

6. Skrb za vpis v evidence MIZŠ Portala za OŠ Kungota. 

7. Posodobitev sistemizacije delovnih mest v OŠ Kungota. 

8. Priprava predloga ekonomske cene vrtca pri OŠ Kungota. 

9. Priprava gradiva za ocenjevanje redne delovne uspešnosti delavcev.    

10. Pravočasna priprava vloženih zahtevkov za napredovanje delavcev v 

nazive in plačilne razrede. 

11. Izvedba letnih pogovorov z vsemi delavci šole.  

12. Ocena uspešnosti delavcev šole.  

13. Sodelovanje na sestankih Sveta staršev in Sveta šole.  

14. Sodelovanje na sestankih Šolskega sklada. 



Letni delovni načrt OŠ Kungota 2022-23 

 

 

7 

 

PEDAGOŠKO-

SVETOVALNO 

DELO 

1. Pregled pedagoške dokumentacije. 

2. Hospitacije in spremljanje pouka po veljavnem predmetniku. 

3. Priprava in izdelava navodil za iLDN učiteljev. 

4. Priprava letnega poročila vid in iLDN šole. 

5. Načrtovanje kariere strokovnih delavcev, spremljanje strokovnih 

delavcev na seminarjih v organizaciji različnih izvajalcev. 

6. Usklajevanje pripravništva in dela mentorjev. 

 

1. Izdelava navodil za LDN delavcev. 

2. Pregled LDN delavcev. 

3. Izvedba vsaj 20 hospitacij v OŠ Kungota in 10 hospitacij v Vrtcu pri 

OŠ Kungota.  

4. Skrb za KATIS prijave in urejanje prijav delavcev OŠ Kungota. 

5. Prijava na razpise MIZŠ  

6. Pregled izvajanja pripravništva in mentorskega dela.   

ANALITIČNO-

ŠTUDIJSKO 

DELO 

1. Priprave in vodenje učiteljskih konferenc. 

2. Priprava strokovnih predavanj. 

3. Analiza učnega uspeha ob redovalnih konferencah. 

4. Pregled, spremljanje in analiza realizacije predmetnika razredne 

in predmetne stopnje. 

5. Pregled in analiza pregleda pedagoške dokumentacije ob koncu 

šolskega leta. 

6. Sprotno spremljanje in izvajanje ter realizacija LDN šole. 

7. Spremljava in evalvacija vzgojnega načrta. 

8. Spremljava in evalvacija pravil šolskega reda in hišnega reda. 

9. Spremljava in evalvacija razvojnega načrta. 

10. Analiza nacionalnega preverjanja znanja in smernice za 

nadaljnje delo. 

1. Priprava gradiv in vodenje konferenc učiteljev in vzgojiteljic.  

2. Navezava stikov in organizacija izobraževanja za vse delavce šole v 

obsegu 16 ur (2 dni). 

3. Analiza učnega uspeha ob redovalnih konferencah. 

4. Spremljanje in analiza izvajanja učnih načrtov na razredni in 

predmetni stopnji (spremljanje vpisov v e-Asistentu). 

5. Sooblikovanje iLDN strokovnih delavcev šole. 

6. Priprava načrta za sprotno vzdrževanje, servis in popravila  strojev, 

opreme itd. v vseh stavbah, kjer se izvaja VIZ delo v šoli ali v vrtcu.  

7. Pregled oddane pedagoške dokumentacije delavcev (LDN, tematske 

in dnevne priprave, gradivo za izpite, dneve aktivnosti, ….). 

8. Evalvacija prednostnih nalog OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota.  

9. Analiza NPZ in zapis smernic za nadaljnje delo. 
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11. Drugo delo, ki je povezano s pedagoškim vodenjem OŠ 

Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota. 

10. Sodelovanje na sestankih občinske uprave občine Kungota ter 

organiziranih prireditvah, kjer sodeluje OŠ Kungota ali Vrtec pri OŠ 

Kungota.   
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Ravnateljica OŠ Kungota se je prijavila na razpis CMEPIUS-a Erasmus+1 , katerega izvajanje financira 

Evropska komisija. V okviru programa Erasmus+ je bila kot predstavnica Slovenije izbranana, da se 

udeleži kontaktnega  seminarja z naslovom: Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent 

project for primary schools located in rural or remote areas, ki bo potekal v kraju Varšava, Poljska od 

5.10.2022 do 9.10.2022.  

Nacionalna agencija krije vse stroške udeležbe.  

 

4.4 STROKOVNI ORGANI ŠOLE  

Strokovni organi šole so:  

1. vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev,  

2. učiteljski zbor,  

3. oddelčni učiteljski zbor,  

4. strokovni aktivi in  

5. razredniki/sorazredniki. 

 

4.4.1 VZGOJITELJSKI IN UČITELJSKI ZBOR  

Sestavljajo ga strokovni delavci zavoda, ki bodo 

1. obravnavali ter odločali o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom.  

2. dajali mnenje o Letnem delovnem načrtu.  

3. predlagali uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti.  

4. odločali o posodobitvi programov vzgoje in izobraževanja ter o njihovi izvedbi v skladu s predpisi; dajali 

mnenje o predlogu za ravnatelja; odločali o vzgojnih ukrepih in opravljali druge naloge v skladu z zakonom.  

Sklic učiteljskega ali vzgojiteljskega zbora opravi ravnateljica, skliče se lahko tudi na pobudo učiteljev oziroma 

vzgojiteljic. 

 

4.5 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT   

Učenci oddelčne skupnosti volijo 2 predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Šolska skupnost učencev s 

svojimi predlogi in pobudami aktivno sodeluje v organizaciji dela na šoli.  

Šolsko skupnost učencev OŠ Kungota vodi na predmetni stopnji Mojca Cekić in Tanja Hajnc, na razredni stopnji  

Nina Založnik.  
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Šolsko skupnost učencev PŠ Sp. Kungota vodi Nada Lampret.  Šolsko skupnost učencev PŠ Svečina vodi Marija 

Kristan. 

Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli Skupnost učencev 

šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli, ne more pa biti manjše od 9. Šolski parlament 

se skliče najmanj dvakrat letno. Šolski parlament sprejme letni program dela. Ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj 

izmed strokovnih delavcev šole. Mentorica šolskega parlamenta na OŠ Kungota je Mojca Cekić, ki v septembru 

skliče vse predstavnike in skupaj z njimi sestavi načrt dela šolske skupnosti.  

 

5 NACIONALNI IN MEDNARODNI PROJEKTI V ŠOL. LETU 2022 -23  

  

V Preglednici 12 so predstavljeni projekti, za katere je OŠ Kungota pridobila sredstva EU ali nacionalnih razpisov.  

Preglednica 35. Nacionalni in mednarodni projekti v šol. letu 2022-23 

PROJEKT VODJA PROJEKTA 

1. Posodobitev rač. omrežij na VIZ in IR optika 2 SAŠA FIŠER 

2. Dvig digitalnih kompetenc  GREGOR AMBROŽ 

3. Save.si SAŠA FIŠER 

4. »The Echo of Nature« SONJA MARKO/ZDENKA KEUC  

5. Šolska shema sadja, zelenjave in mleka  MAŠA P. MAČUKAT 

6. Zbirajmo odpadno olje ZDENKA KEUC 

7. Podnebni cilji in vsebine v VIZ SUZANA Č. DIVČIĆ 

8. POGUM MARIJA KRISTAN 

9. SPIRIT MARKO ŠEBREK, SAŠA FIŠER 

10. Promote Your Neighbour! NATAŠA SATLER 

11. INTEGRA SAMO DREO 

12. Druženje s konji za zdrav življenjski slog ranljivih skupin  TJAŠA ŠPINDLER 

13. RaP NADA LAMPRET 
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5. 1 POSODOBITEV RAČ. OMREŽIJ NA VIZ IN IR OPTIKA 2  

Vodja: Saša Fišer 

29. 6. 2022  smo se vključili v projekt ARNES mreže, kjer je bil predstavljen projekt POSODOBITEV RAČ. 

OMREŽIJ NA VIZ IN IR OPTIKA. Projekt se začenja s 1. 9. 2022 in zaključuje v letu 2026.  

 

Kratka predstavitev 

1) IR optika 2 - namen je vzpostaviti optično povezavo pri čim več VIZ. Potekal bo v dveh delih. 

OŠ Kungota je na seznamu v 1. delu projekta (https://www.arnes.si/files/2022/06/NOO.pdf),  

PŠ Svečina in  Spodnja Kungota pa v 2. delu (https://www.arnes.si/files/2022/06/ESRR.pdf).  

Izvajalci storitev bodo v začetku šol. leta 2022-23 najprej opravili popis stanja. Stanje bo popisano tudi v enotah 

vrtcev.  

več o projektu: https://www.arnes.si/ir-optika-2/ 

 
2) Posodobitev omrežij LAN na VIZ - namen je posodobitev računalniškega omrežja na zavodu (pregled 
trenutnega stanja opreme (v jeseni), izdelava načrta posodobitve in izvedba posodobitve). 
Več na:  https://www.arnes.si/files/2022/06/ESRR.pdf 
 
Časovnica:  

• avgust  2022 – pristopne izjave za sodelovanje (s strani Arnes do 15. 9.  2022 še nismo bili pozvani k 
sodelovanju)  

• september – december 2022 - izvajalci ARNES mreže bodo  naredili popis opreme in stanja 

• februar  2023 – javni razpis 

• 2023–2024 montaže CPE (lastnik bo Arnes) 

• 2023–2026 montaža switchov (preide v lastništvo VIZa) 
več o projektu: https://www.arnes.si/posodobitev-omrezij-lan-na-viz/ 
 
Komunikacija bo tudi tokrat potekala preko portala EDO. Za oba projekta velja, da sofinanciranje s strani VIZ- a ni 
potrebno. Več na:  https://video.arnes.si/watch/84sjdx16nrwf 
 

5.2 DVIG DIGITALNIH KOMPETENC 

Vodja: Gregor Ambrož  

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj 

ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc 

vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. 

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem 

spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega 

razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov). 

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih 

delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena 

usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na 

analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci 

v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in 

nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa. 

https://www.arnes.si/files/2022/06/NOO.pdf
https://www.arnes.si/files/2022/06/ESRR.pdf
https://www.arnes.si/ir-optika-2/
https://www.arnes.si/files/2022/06/ESRR.pdf
https://www.arnes.si/posodobitev-omrezij-lan-na-viz/
https://video.arnes.si/watch/84sjdx16nrwf
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Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v 

izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam 

ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni 

in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-

izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se. Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na 

treh področjih: 

• inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ, 

• pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in 

• učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem 

dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov. 

Dejavnosti v projektu 

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti 

deležnikov v vzgoji in izobraževanju: 

• različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc 

strokovnih delavcev VIZ-a, 

• podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z 

dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), 

orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, 

digitalna gradiva, primeri dobre rabe), 

• vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e, 

• priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u. 

• Arnes bo v sklopu projekta pripravil načrt za izvedbo podpore VIZ-om (usposabljanja za uporabniško in 

tehnično usposobljenost ter spletno varnost vodstvenih in strokovnih delavcev vseh VIZ-ov v RS) in 

izvajal dogovorjena usposabljanja za storitve, ki jih nudi šolam. 

Pričakovani rezultati 

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, 

pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev 

in dijakov. 

Konzorcijski partnerji 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (poslovodeči partner), Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – 

ARNES 

Partnerji projekta 

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-

izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih 

vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo 

vključeni v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih 

bosta izvajala konzorcijska partnerja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 
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Več: https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/ 

 

Preglednica 36. Časovnica za izvedbo projekta DDK 

Termin  Aktivnost  Opomba  

maj 2022 Vzpostavitev petčlanskega 
projektnega tima. Vodja tima: 
Gregor Ambrož. 

Člani tima: Z. Keuc, Gregor 
Ambrož, Saša Fišer, Mateja 
Kocbek (vrtec), Polona Hrastnik 
(podružnice)  

junij 2022 Usposabljanje članov projektnih 
timov za vodenje projektnih 
aktivnosti na VIZ-ih in za aktualne 
vsebine ter organizatorjev oz. 
koordinatorjev informacijske 
dejavnosti. 

Udeležila G. Ambrož in Z. Keuc. 
Izvajalec ZRSŠ.  

junij 2022 Seznanitev z orodjem SELFIE, 
priprava postopkov za uporabo 
orodja SELFIE (registracija VIZ, 
priprava povezav na vprašalnik 
SELFIE za vse skupine 
deležnikov, spodbujanje 
deležnikov, pregled rezultatov) 
 . 

Anketo je izpolnil vzorec učiteljev, 
vzgojiteljev, vodstvenih delavcev in 
učencev.  

september 2022 Analiza rezultatov uporabe 
SELFIE orodja 

Poročilo o samoevalvaciji z 
orodjem SELFIE z identifikacijo 
prioritet za tekoče šolsko leto ter 
predlogi za pripravo ali nadgradnjo 
digitalne strategije VIZ. 

september–december 2022 Delavnice DDK za člane tima in 
vse zaposlene 

Priprava digitalne strategijo VIZ, 
Določitev prioritet do konca 
šolskega leta ter objava rezultate 
vsaj na spletnih straneh VIZ. 

januar–maj 2023 Ravnateljica in drugi strokovni 
delavci vzajemno razvijajo in 
izvajajo reflektivne prakse na 
področju pedagoških digitalnih 
kompetenc 

Poročilo o mreženju in Seznam 
delavnic oz. srečanj in lista 
prisotnosti (najmanj 10 delavnic, 
vključenih najmanj 10 strokovnih 
delavcev). 

 

Področja usposabljanja: 

1. didaktika digitalnega izobraževanja (inovativno učno okolje, digitalne kompetence, podpora pri izvedbi 

pouka ...), 

2. inovativna pedagogika (smiselna raba tehnologije, inovativne metode dela, vloga in pomen AI, e-učenja, 

učna analitika), 

3. načrtovanje in upravljanje digitalnega izobraževanja (digitalna strategija šole, načrt digitalizacije VIZ-a, 

razvojni projekti, metode/koncepti izobraževanja odraslih ...), 

4. razvoj digitalne šole – podpora izobraževalnemu procesu. 

https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/
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 Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 3.062,00 EUR/VIZ 

  

5.3 SAVE.SI 

Vodja: Saša Fišer 

Safe.si od leta 2005 deluje kot nacionalna točka osveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih 

naprav. Naše aktivnosti so namenjene štirim ciljnim skupinam: otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnim 

delavcem (učiteljem, socialnim, mladinskim delavcem …). 

Poslanstvo in vloga 

Poslanstvo kampanje osveščanja je informiranje mladih uporabnikov interneta ter mobilnih naprav, kako se lahko 

zaščitijo pred tveganji ter varno in odgovorno uporabljajo splet in druge nove tehnologije. 

Cilji 

Vizija projekta je, da med izbranimi ciljnimi populacijami s sprotnim zagotavljanjem preverjenih informacij in 

nasvetov za varno rabo novih tehnologij v Sloveniji doseže visoko stopnjo osveščenosti o teh temah. 

5.4 »THE ECHO OF NATURE« (FOOD WAVE)  

Vodja: Sonja Marko in Zdenka Keuc  

Termin Aktivnost Cilj aktivnosti  Objave 

20. 5.  
2022 

1. Vino Grad 
(Vinograd) 
 

Podnaslov: MLADI ZA MLADE 
❖ Promocija lokalnih produktov 

in promocija kulturne 
dediščine vinorodne 
pokrajine občine Kungota.  

❖ poudarek na vinu kot najbolj 
prepoznanem produktu naše 
občine. 

 

Javna objava: 
https://www.facebook.com/events/
343660687811091 
 
https://www.facebook.com/vinogra
dsvecina/ / 
 
Lokalna TV: https://net-tv.si/po-
dveh-letih-znova-vinograd/ 
 

maj 2022  2. Zasaditev 
urbanega 
zeliščnega vrta 
pri Hiši vseh 
generacij 

❖ Podnaslov: VAŠKI 
ZELIŠČNI UČNI VRT na 
štirih gredah (5 m x 1,5 m). 

❖ na 4 gredicah so zasajena 
zelišča in začimbnice, ki še 
posebej učinkujejo na naše 
telo. Vsaka gredica - svojo 
učno tablo v teh jezikih. 

❖ Med rastlinami bodo 
nameščene glinene tablice z 
napisi imen rastlin 
(slovensko in latinsko) in QR 
kode.   

❖ hotel za divje čebele in 
druge opraševalce.  

 

Javna objava:  
https://www.samooskrbni.net/ 

20. 6. 2022 2. Predstavitev 
aktivnosti v 
projektu »The 
Eco of nature« 

❖ Dogovor med lokalnimi 
deležniki o izvedbi 
načrtovanih aktivnosti. 

Javna objava na:  
https://www.kungota.si/ 
 
https://os-kungota.si/ 

https://www.facebook.com/events/343660687811091
https://www.facebook.com/events/343660687811091
https://www.tasteslovenia.si/en/events/vinograd/
https://www.tasteslovenia.si/en/events/vinograd/
https://www.tasteslovenia.si/en/events/vinograd/
https://www.kungota.si/
https://os-kungota.si/
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(Odmev 
narave). 

❖ Objava projekta na spletni 
strani Občine in lokalnih 
deležnikov .  

 

julij 2022 3. Otvoritev 
zeliščnega vrta 
 
 
 
  

❖ Ozaveščanje vseh krajanov 
o pomenu urbanih vrtov ter  
možnostih uporabe takšnega  
učnega vrta za 
izobraževalne aktivnosti. 

❖ Predavanje Sanje Lončar ali 
drugega strokovnjaka s 
področja ekološke pridelave 
zelenjave. 

Članek Občinskem glasu  
Članek v Večeru 
Članek v KUL časopisu  
Objave na družbenih omrežjih 
občine Kungota in OŠ Kungota  

julij 2022 4. Anketa o 
možnostih 
samooskrbe v 
občini Kungota 
na področju 
sadja, 
zelenjave, 
živalskih in 
mlečnih 
proizvodov  

❖ Pridobiti podatke o količini in 
vrsti hrane, ki jo pridelamo v 
občini Kungota. 

Del večje raziskovalne naloge 
devetošolcev na tem področju  

 5. Video – 
Prehrana in 
podnebne 
spremembe.  

❖ Posneti video material, ki 
prikazuje lokalno pridelavo 
hrane in njeno življenjsko pot 
(promocijski video za Občino 
Kungota) povezano s 
podnebnimi in družbenimi 
spremembami.  

Objave na družbenih omrežjih 
občine Kungota in OŠ Kungota 

september 
2022  

Okrogla miza – 
mladi, 
prehranska 
samooskrba in 
podnebne 
spremembe 

Podnaslov: INICIATIVA MLADIH ZA 
VEČJE VKLJUČEVANJE LOKALNO 
PRIDELANE HRANE V PONUDBI 
DOMAČIH GOSTINCEV IN ŠOLSKE 
KUHINJE.  
Cilj:  

❖ Primerjati  podatke o 
ponudbi lokalnih 
proizvajalcev in 
povpraševanju lokalnih 
gostincev in šolske kuhinje 
OŠ Kungota na področju 
zelenjave, sadnja, mesnih, 
mlečnih in čebeljih produktov  

Članek Občinskem glasu  
Članek v Večeru 
Članek v KUL časopisu  
Objave na družbenih omrežjih 
občine Kungota in OŠ Kungota 

september 
2022 

Projektni teden 
– pomen lokalno 
pridelane hrane   

Podnaslov: ODMEV NARAVE -  
ZMANJŠANJE KOLIČINE 
ODPADNE HRANE  

❖ Možnosti ponovne uporaba 
ostankov hrane 

❖ Promocija primerov dobre 
prakse  

❖ Preučiti možnosti 
samooskrbe v občini 
Kungota 

Članek v KUL časopisu  
Objave na družbenih omrežjih OŠ 
Kungota 
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Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 5000,00 EUR 

 

5.5 ŠOLSKA SHEMA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA  

Vodja: Maša Puc Mačukat 

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. 

Učencem Osnovne šole Kungota je ponujeno dodatno sezonsko sadje ali zelenjava ter mleko in mlečni izdelki iz 

Šolske sheme sadja, zelenjave in mleka enkrat do dvakrat tedensko, kar je označeno tudi na jedilniku. 

 

 

 

 

❖ spoznati kako sta povezna 
proizvodnja hrane in 
podnebne spremembe  

❖ aktivna soudeležba mladih v 
boju proti podnebnim 
spremembam   

❖ promovirati okolju prijazno in 
trajnostno arhitekturo 

❖ izdelava infografik 

24. 9. 2022 Razstava – 
Odmev narave   

Promocija ciljev projekta »ODMEV 
NARAVE«  

❖ Delavnica izdelave izdelkov 
iz zelišč pridelanih na šolskih 
vrtovih 

❖ Prodaja izdelkov iz učnega 
vrta 

❖ Izmenjava semen lokalnih 
avtohtonih užitnih rastlin 

  

Članek Občinskem glasu  
Članek v Večeru 
Članek v KUL časopisu  
Objave na družbenih omrežjih 
občine Kungota in OŠ Kungota 

oktober 
2022 

Svetovi dan 
hrane  

Promocija rezultatov in ciljev projekta 
združena s cilji t.i. slovenskega 
zajtrka  

Članek v KUL časopisu  
Objave na družbenih omrežjih OŠ 
Kungota 

november 
2022 

Zaključek 
projekt 

Oddaja vsebinskega in finančnega 
poročila 
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5.6 ZBIRAJMO ODPADNO JEDILNO OLJE (ZOJO) 

Vodja: Zdenka Keuc  

Cilj projekta zbiranja odpadnih olj iz gospodinjstev je zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim 

jedilnim oljem, ohranjanje narave in dvig kakovosti življenja prebivalcev na podeželju (zmanjšanje onesnaževanja 

in dvig ekološke ozaveščenosti).  

Vsi zaposleni in učenci OŠ Kungota so v šol. letu 2021-22 prejeli 5,5 L kantico za zbiranje odpadnih olja. Odpadno 

olje lahko brezplačno odložijo v zbirnem centru za odpadke v občini Kungota. V šol. letu 2021-22 smo izvedli vrsto 

ozaveščevalni aktivnosti, med katere sodijo javno obveščanje, izdelava promocijskega gradiva, edukativne 

delavnice, predavanja s poudarkom na ekološko in lokalno pridelanem jedilnem olju in predelavi odpadnega 

jedilnega olja. S temi aktivnostmi bomo v šol. letu 2022-23 nadaljevali.  

Zbrano odpadno jedilno olje v zbiralnikih gre v ustrezno predelavo (npr. pogonsko gorivo). Možnosti nadaljnje 

predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila, pripravljena v okviru te operacije. 

Več na spletni strani: https://www.snaga-mb.si/objava/571388 

Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 0,00 EUR. Donacija v materialu.  

 

5.7 PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VIZ  

Vodja: Suzana Čavka Divčič 

Časovnica: 1. 6. 2022- 31. 8. 2023 

Aktivnosti projekta 

1. Konceptualizacija VITR z umestitvijo tematike podnebnih sprememb v okviru kurikula, celostne razvojne 

usmeritve vzgojno-izobraževalnih organizacij oziroma praks ter izobraževanja učiteljev, izobraževalcev 

idr. 

2. Poskusna izvedba in evalvacija celostnega programa o podnebnih spremembah na manjšem vzorcu. 

3. Pripraviti nova in/ali posodobiti obstoječa učna gradiva, didaktične pripomočke ipd. v podporo izvajanju 

celostnega programa o podnebnih spremembah. 

4. Vzpostaviti demonstracijske vzgojno izobraževalne organizacije oziroma prakse. 

5. Strokovno ovrednotiti in finančno podpreti vzgojno izobraževalne organizacije oziroma prakse za 

izvajanje krajših podnebnih aktivnosti. 

6. Pripraviti predlog načrta uvajanja oziroma smernic za implementacijo celostnega programa o podnebnih 

spremembah v vrtcih, šolah idr. izobraževalnih organizacijah oziroma praksah. 

7. Pripraviti predlog posodobitve nacionalnih smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007). 

8. Komunicirati z javnostmi in diseminacija rezultatov ukrepa z namenom ozaveščanja ter VI o podnebnih 

spremembah. 

https://www.snaga-mb.si/objava/571388
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Slika 2. Zemljevid vključenih šol v projekt PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V  VIZ 

 

Slika 3. Cilji trajnostnega razvoja  

V šol. letu 2022-23 bomo pripravili: 

1. Akcijski načrt in oblikovali mešani šolski razvojni tim  

2. Akcijski načrt bo temeljil na analizi stanja na OŠ Kungota. Na tej osnovi bomo opredelili 

področja dejavnosti, izdelali časovnico, ki bo sovpadala s šolskim koledarjem ter spremljali 

proces, ki vključuje končno evalvacijo dosežkov.  

Pri tem bomo upoštevali naslednja izhodišča: 

- Kakšen je naš dolgoročni/kratkoročni cilj? 

- Kakšna je povezanost s cilji TR? 

- Kakšna je povezava s podnebnimi spremembami? 

- Ali imamo ustrezne vire, pogoje? 

- Katere so morebitne ovire in kako jih bomo premagali? 

V okviru projekta bomo izvedeli ali se udeležili izobraževanj, izdelali didaktičnih gradiva ter pripomočke za izvajanje 

celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu VITR. Naš 
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cilj bo nadgradnja že ustaljenih podnebnih aktivnosti v smeri celostnega institucionalnega pristopa ter umeščanje 

aktivnosti v širši koncept VITR. Zadnja faza bo samorefleksija in samoevalvacija izvedenih aktivnosti VIZ s področja 

VITR s poudarkom na podnebnih aktivnostih. 

Preglednica 37. Časovnica za izvedbo projekta PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VIZ 

CILJ AKTIVNOST  ČASOVNI OKVIR  

Nadgradnja že izvedenih aktivnosti 
s področja VITR s poudarkom na 
podnebnih aktivnostih. VIZ bodo 
načrtovali nadgradnjo obstoječih 
aktivnosti v smeri celostnega 
institucionalnega pristopa ter 
predvidele učinek projekta ter 
načrtovane aktivnost izvedle 

Izdelava akcijskega/operativnega  
načrta za nadgradnjo in izvajanje 
aktivnosti s področja VITR s 
poudarkom na podnebnih 
aktivnostih in z upoštevanjem 
celostnega institucionalnega 
pristopa. 

15. 9. 2022–1. 10. 2022 

Vmesno in končno poročilo o 
izvajanju nadgrajenih aktivnosti s 
področja VITR s poudarkom na 
podnebnih aktivnostih. 

1. 3. 2023 

15. 9. 202 

Udeležba na usposabljanjih za 
vodstvene in strokovne delavce 
VIZ. Po vsakem usposabljanju 
bodo udeleženci izvedli 
samorefleksijo ter načrtovali 
nadgradnjo že izvedenih aktivnosti 
s področja VITR s poudarkom na 
podnebnih aktivnostih. 

VIZ zagotovi prisotnost  
projektnega tima za področje VITR 
na najmanj petih izvedenih 
usposabljanjih. 

1. 7. 2022 

15. 9. 2022 (na daljavo) 

12. 10. 2022 

17. 2. 2023 

april 2023 

16. 6. 2023 

september 2023 

Oddana samorefleksija po  

zaključku usposabljanja. 

Organizacija internega 
usposabljanja za strokovne 
delavce VIZ z namenom prenosa 
znanja in glavnih poudarkov VITR 
na sodelavce 

Izvedba vsaj dveh usposabljanj za 
vse delavce VIZ. 

Poročilo o izvedenem  

usposabljanju. 

Do konca decembra  

2022 – prvo poročilo  

usposabljanja. 

Do konca maja 2023 - 

drugo poročilo  

usposabljanja 

Sodelovanje vodstvenih in 
strokovnih delavcev v strokovnih 
razpravah o predlogih posodobitve 
nacionalnih dokumentov s 
področja VITR, konceptualizacije 
VITR in celostnega programa o 
podnebnih spremembah. 

Sodelovanje pri vzpostavitvi  
učinkovitega medresorskega 
sodelovanja na področju VITR z 
vidika vodenja. 

Aktivna udeležba na  najmanj dveh 
strokovnih razpravah. 

Razprave bodo večinoma 
organizirane v okviru rednih 
srečanja s projektnimi timi.  

2023 

 

Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 11.000,00EUR 
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5.8 POGUM  

Vodja: Marija Kristan 

 

Projekt Pogum na šoli teče že 3. leto in letošnje je zaključno. Kaj sploh pomeni POGUM? Je "Krepitev kompetence 

podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah." 

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, 

s katerim bi omogočili učencem lažje prehajanje med osnovno šolo in okoljem. 

S projektom bomo učencem: 

• pomagali pridobiti nova znanja, 

• jim zagotovili čim več praktičnih izkušenj, 

• jih naučili, kako pridobljeno znanje uporabiti, 

• jih naučili delovati proaktivno in samoiniciativno. 

  

Tako bodo učenci po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo 

učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. V okviru projekta bomo zagotovili povezovanje 

osnovne šole z okoljem. OŠ Kungota si je za izziv, s katerim želimo razvijati podjetnost pri učencih, izbrala področje 

kulturne dediščine v kraju, bolj natančno OŽIVITEV BUNKERJEV V OBČINI KUNGOTA. 

 Želimo, da učenci spoznajo zgodovino bunkerjev, njihov namen, kdo jih postavil itd. V nadaljevanju so učenci 

kreirali ideje, kako jih bi jih oživeli, obnovili, kako bi jih vključili v turistično ponudbo občine, kaj bi se lahko v njih 

odvijalo. Pripravili so zloženke, ki so bile v šol. letu 2021/22 prevedene v angleški in nemški jezik ter projekt 

predstavili občanom Kungote.  

Vodja projekta Marija Kristan, s sodelavci v šol. letu 2022-23 načrtuje s podporo TD SP. Kungota in Občine 

Kungota, obnovo bunkerja v Sp. Kungoti in njegovo otvoritev.  

 

5.9 PROJEKT SPIRIT 

Vodja: Marko Šebrek in Saša Fišer  

 

Projekt namenjen izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Cilji 

projekta so: 

• zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, 

samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti;  

• oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, 

podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo; 

• spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji; 

• zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in 

dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in 

lokalne skupnosti. 

Iz programa letnih aktivnosti smo uspeli pridobiti finančna sredstva za Aktivnost A, to je izvajanje aktivnosti po 

metodologiji z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Aktivnost je namenjena predvsem spoznavanju 
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temeljnih mehkih veščin podjetnosti, kot so timsko delo, izkustveno učenje, ustvarjalnost, inovativnost pri uporabi 

virov, javno nastopanje ter reševanje problemov. 

Pri izvajanju aktivnosti po metodologiji »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« (Aktivnost A) bo OŠ 

Kungota zagotovila: 

• sodelovanje mladih – najmanj 40 (vsi učenci 9. razreda); 

• trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur, od tega zunanji mentor izvede najmanj 2 x 4 ure; 

• izvedbo aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti; 

• rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine pripravljen poslovni model Canvas ali kakšen 

drug poslovni model s skladnimi vsebinami; 

• zaključek aktivnosti do najkasneje 15. 11. 2021.  

 

Šola je kot zunanjega mentorja povabila go. Vanjo Hazl. Projekt vodita Marko Šebrek, prof. in Saša Fišer.  

Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 375,00 EUR 

 

5.10 ERASMUS+ PROJEKT PROMOTE YOUR NEIGHBOUR  

Vodja: Nataša Satler  

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 

V omenjeni projekt sta vključeni Sternschule Deutschlandsberg iz Avstrije, ki je vodilna šola in Osnovna šola 

Kungota, ki je partnerska šola v projektu. Glavni namen projekta je povezovanje in promocija dveh šol sosednjih 

Evropskih držav, ki ju ločuje meja in drugačen jezik. 

Cilji projekta: 

1. Učenci: 

• izboljšajo znanja nemškega in angleškega jezika, 

• razvijajo socialne veščine in medkulturne kompetence.  

2. Povezovanje s sosednjo državo. 

3. Promocija turizma Občine Kungota. 

4. Promocija slovenske kulinarike. 

5. Učenci razvijajo kompetence na področju IKT tehnologije. 

  

Dejavnosti v okviru projekta bodo potekale v obliki načrtovanih aktivnosti, ki jih bosta izmenjaje organizirala šolska 

tima obeh šol. Aktivnosti se bo iz vsake šole udeleževalo 6–8 učencev. 

OŠ Kungota je v ta namen pridobila EU sredstva.  

Okvirna časovnica aktivnosti učenja in poučevanja (LTT) projektnih aktivnosti v šolskem letu 2022/23: 

• 3.–5. oktober 2022 – LTTA aktivnosti na OŠ Kungota 
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• 25. januar 2023 – LTTA aktivnost v Sternschule Deutschlandsberg 

• 27. februar – 1. 3. 2023 - LTTA aktivnosti na OŠ Kungota 

• 24. maj 2023 – LTTA aktivnost v Sternschule Deutschlandsberg 

Projekt vodi Nataša Satler, spec. pedagoginja  

Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 12.000,00 EUR 

 

5.11 ERASMUS+ INTEGRA  

Vodja projekta: Samo Dreo  

Trajanje projekta: 1. 9. 2020–31. 8. 2023 

V omenjeni projekt je vključenih šest partnerskih organizacij iz Litve, Estonije in Latvije. Rezekene comunity (Latvija) 

je vodilni partner, OŠ Kungota je slovenski partner Academie. V projekt je vključenih 24 učencev OŠ Kungota (8. 

in 9. razred) ter osem učiteljev.  

V sklopu projekta bomo izvedli 4 izmenjave skupin učencev in učiteljev – aktivnosti učenja in poučevanja (LTTA) . 

V času od 3. – 7. 10. 2022 bo potekala zadnja LTTA aktivnost v Latviji.  

Cilj projekta je: 

• razvijati vseživljenjsko učenje  

• izvesti aktivnosti s področja spoznavanja programiranja, robotike in elektronike, vendar z vidika njihove 

uporabne vrednosti v vsakdanjem življenju ter spodbujanje kritičnega mišljenja.  

 Aktivnosti bodo izvajali učenci samostojno, po potrebi jim bodo pomagali učitelji. Učenci bodo tekom delavnic 

uporabljali Elegoo Smart Robot Car Kit 4.0 with Camera (21 kosov) in Ozobot Bit 2.0 Dual pack (21 kosov). Ta 

oprema bo po končanem projektu postala last šole, s katero bomo obogatili izvajanje izbirnih in ostalih predmetov 

v naslednjih letih. 

OŠ Kungota je v ta namen pridobila EU sredstva. 

Projekt vodita Samo Dreo in Gregor Ambrož. 

Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 60.000,00 EUR 

 

5.12 DRUŽENJE S KONJI ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG RANLJIVIH SKUPIN  

Vodja: Tjaša Špindler  

Carlo Frost d.o.o. s projektnima partnerjema OŠ Kungota in Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, 

sodelujemo pri izvedbi projekta, s katerim želimo vzpodbujati druženje z živalmi na pristen in ljubeč način za čist 

medsebojni odnos in pretok energije, razvijati čustveno inteligenco, empatijo ter občutek sprejetosti, pokazati, kako 

se s skrbjo za žival se razvija občutek za živa bitja, krepijo se delovne navade, ki jih posameznik prenese v 

vsakdanje življenje, ter pokazati pozitivne učinke stika s konji na fizično, psihološko in socialno področje 

posameznika. 

Cilji projekta: 

• dograditev in vzpostavitev infrastrukture za varno izvajanje terapevtskega jahanja: 

• vzpostavitev krožne jahalne poti v naravi, 

• menjava mivke v jahalni dvorani, 
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• ureditev zunanjih otroških igral 

• postavitev DEMO konja za privajanje konju za začetnike 

• Socialno vključevanje ranljivih skupin skozi komplementarne programe ukvarjanja z živalmi in jahalnega 

športa. 

 

Potrjeni termini za obisk Konjeniškega kluba Karlo so:  

1. skupina: 2. in 4. r. Zg. Kungota – 4. 10. 2022 

2. skupina: Sp. Kungota – 5. 10. 2022 

3. skupina: Svečina in 3. r. Zg. Kungota – 6. 10. 2022 

 

Povezave do spletnih strani: www.program-podezelja.si/ 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

2020/index_sl.htm 

Lokalna akcijska skupina TOTI LAS: https://www.toti-las.si/ 

Pri izvedbi projekta sodelujemo Carlo Frost d. o. o., Osnovna šola Kungota in Sonček – Mariborsko društvo za 

cerebralno paralizo. 

Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 1530,00 EUR 

 

 

6 ŠOLSKI PROJEKTI  

 

6.1 SODELOVANJE S ŠOLO GAMILTZU  

Projekt vodi Karin Blas Hameršak, prof. program sodelovanja bo oblikovan v oktobru,  saj šole v Avstriji začnejo s 

šolskim letom po 15. 9.   

 

6.2 SODELOVANJE S ŠOLO V FOECY -IJU (FRANCIJA)  

Vodja: Barbara Plečko Oberčkal 

V šol. letu bomo poskušali ponovno vzpostaviti stik z OŠ v Foecy-iju. V kolikor bo epidemiološka situacija 

dopuščala, bomo organizirali izmenjavo otrok, v katero bodo vključeni učenci od 4. do 6. razreda (do 10), ki bodo 

v enotedenski izmenjavi.   

Predlog datuma izmenjave: 15. 4. 2023 

Sredstva za izvedbo načrtovanega sodelovanja bodo pridobljena iz proračuna Občine Kungota.  

  

6.3 ŠPORTNI VIKEND, OLIMPIJADA VESELJA IN DRUGI ŠPORTNI DOGODKI  

Vodja: Franci Kolarič 

V sodelovanju z Občino Kungota bomo v oktobru 2022 izvedeli športni vikend, ki bo namenjen predstavitvi športnih 

društev v Občini Kungota ter popularizaciji zdravega življenjskega sloga. V dogovoru s Svetom staršev bomo 

izpeljali tudi 2. olimpijado veselja. To bo predvidoma  ob datumu kolesarske dirke po Sloveniji.  
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Tudi v tem šol. letu bomo aktivno sodelovali pri športnem navijanju Kolesarske dirke po Sloveniji.  

 

6.3 POSEBNOSTI NAŠE ŠOLE  

Posebnosti naše šole, ki jih želimo ohraniti in nadgraditi so:  

1. Nagradna ekskurzija za učence, ki so vseh devet let dosegali odlični učni uspeh (organizacija z Občino 

Kungota)  

2. Podelitev Perlahove sfere učencem, ki so svojim delom in odnosom do šolskega dela prispevali k ugledu 

šole v domačem in zunanjem okolju.  

3. Slavnosti sprejem prvošolcev v šoli in v šolski skupnosti. 

4. Slavnostni zaključek šolanja za učence 9. razredov. 

5. Šolski časopis in socialna omrežja, vključno s TIK-TOK aplikacijo. 

6. Gostujoče razstave. 

7. Priprava radijskih prispevkov o življenju in delu na šoli za radio Slovenske gorice. 

8. Bogato in kvalitetno sodelovanje z društvi v kraju. 

9. Miklavževanje z veselim decembrom. 

10. Vključevanje v Erasmus+ projekte. 

11. Projekt kulturna šola. 

12. Projekt Mreža gozdnih šol in vrtcev. 

13. Ekskurzije za učence, ki obiskujejo različne izbirne predmete. 

14. Tedni vseživljenjskega učenja, namenjen učencem, staršem, sokrajanom in drugim. 

15. Praznovanje evropskega dneva jezikov in dneva športa.  

16. Projekti, ki dvigujejo bralno pismenost naših učencev.  

17. Obeležitev dneva Zemlje, 22.april. 

18. Slovo petošolcev v PŠ Svečina in PŠ Sp. Kungota. 

19. Tekmovanje za  zdrave in čiste zobke (Zobozdravstvena preventiva) (Marjana Hrast)  

20. Krpan (2.VIO)  in Mali sonček (1.VIO) (Nina Založnik)  

21. Prižgimo si lučke (Nada Lampret) 

22. Top Počitnice na OŠ Kungota (Tjaša Špindler)  
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7 VZGOJNI NAČRT ŠOLE  

 

V šol. letu 2022-23 bomo posodobili vzgojni načrt šole. Vzgojni načrt šole temelji na temeljnih načelih in vrednotah, 

ki so usmerjene v oblikovanje optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja za delo z učenci. Med 

temeljnimi vrednotami so vključevanje strpnosti, medsebojno spoštovanje in sodelovanje, skupno reševanje težav, 

dogovarjanje, zavzetost za vsakega posameznika, iskanje odličnosti posameznikov in odnosov, zaupanje in 

zagotavljanje varnosti. 

Učenci izkazujejo odgovornost z izpolnjevanjem svojih dolžnosti in z upoštevanjem pravil šolskega reda.  

Učitelji izkazujejo odgovornost s strokovnostjo, ustvarjalnostjo, empatijo, omogočanjem zdravega okolja, 

doslednostjo in spoštljivostjo.  

Starši izkazujejo odgovornost z doslednostjo pri skrbi za otroka, s sodelovanjem s šolo, vzpodbujanjem otroka in 

spremljanjem njegovega razvoja. 

Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju skupnih ciljev. Pomembno je, da sprejemamo sebe 

in druge, se spodbujamo, si pomagamo ter skupaj iščemo najboljše rešitve. 

Priloge vzgojnega načrta, ki jih bomo prav tako posodobili so:  

1. Pravila šolskega reda OŠ Kungota in Dopolnitev Pravil s Protokolom za preprečevanje širjena nalezljivih 

bolezni (Covid-19).  

2. Predlogi ukrepov in obravnave ravnanj v primeru kršitev pravil šolskega reda. 

3. Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj, nagrad in Perlahove sfere. 

4. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom. 

 

8 NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI V OBČINI KUNGOTA   

Vodja: Andreja Cigula 

Digitalizacija varnih šolskih poti (http://solskepoti.avp-rs.si/), spletna platforma šolskih poti nudi boljši pregled 

nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin ter ponuja koristne informacije o prihodih v šolo za 

učence, učitelje, starše in drugo zainteresirano javnost).  

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za varno in uspešno realizacijo pouka in za preventivno ter vzgojno delo 

za večjo varnost otrok in mladine v cestnem prometu. Za varno šolsko pot veljajo naslednja "glavna pravila" oz. 

osnovne zahteve: 

1. pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (hodniki za pešce, nasipi ali poti, na katerih je 

zagotovljena varna hoja pešcev); 

2. ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest (prečkanja cest so urejena s podhodi ali nadhodi, semaforiziranimi 

prehodi za pešce ali urejenimi prehodi z dodatnim varovanjem učencev); 

3. šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa. 

http://solskepoti.avp-rs.si/
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Za ugotavljanje ogroženosti varnosti učencev na šolski poti se uporabljajo različni kriteriji. Varnost učencev je 

ogrožena: 

1. v vseh primerih, ko morajo učenci prihajati v šolo ob državnih cestah (glavne ceste in regionalne ceste z 

večjo gostoto prometa), kjer ni zagotovljenih varnih površin za pešce; 

2. v primerih, ko morajo učenci opraviti daljšo pot po lokalnih cestah (zlasti zunaj naselij), na katerih ni 

zagotovljenih varnih površin za pešce in je zaradi hitrosti, gostote ali vrste prometa (avtobusni, tovorni 

promet) večja ogroženost učencev; 

3. v primerih, ko mora učenec prečkati eno ali več nevarnih cestnih odsekov in je organiziranje prevoza 

boljša rešitev od izvedbe ukrepov za varno prečkanje ceste; 

 

 

Slika 4 Lokacija matične šole in obeh podružnic (zemljevid) 

4. v primerih, ko poteka šolska pot na območjih, kjer so se že zgodile prometne nesreče, v katerih so bili 

udeleženi otroci – pešci. 

Osnovna šola Kungota je razdeljena v tri enote: 

1. matična šola OŠ Kungota, Plintovec 10 c, 2021 Zg. Kungota. 

2. Podružnična šola Sp. Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru. 

3. Podružnična šola Svečina, Plač 2, 2021 Zg. Kungota.  
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Učenci naše šole, ki stanujejo blizu, hodijo v šolo peš. Učenci, ki so bolj oddaljeni od šole, uporabljajo šolski 

avtobus. Prvošolce v šolo pripeljejo in odpeljejo starši. Na nekaterih relacijah vozijo avtobusi avtobusnega podjetja 

ARRIVA. Odgovorna oseba v podjetju Arriva: g. Neuberg, 041/668 449 (glej v nadaljevanju). Za prevoz otrok ni 

posebej urejenega šolskega prevoza (izjema 7 otrok iz okolice Špičnika). 10 % otrok je odvisnih od organizacije 

prevoza njihovih staršev. Po končanem pouku (tega ne končajo vsi hkrati) učenci čakajo na avtobus na avtobusnem 

postajališču pred šolo.  

Preglednica 38. Vozni red avtobusov   

 

Načrt varnih šolskih iz leta 2016 smo v septembru 2022 posodobili in je izdelan na osnovi:  

1. analize obstoječe cestno-prometne infrastrukture: obstoječe stanje, cestni odseki z/brez pločnikov, širine 

vozišč in bankin, ugotovljene pomanjkljivosti, ugotavljanje primernosti za hojo pešcev ipd.; 

2. analize podatkov o prometu: na osnovi pridobljenih podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu 

(PLDP) na analiziranih ulicah se je ulice/ceste "razvrstilo" glede na količino prometa. 

Na osnovi opravljene analize so ceste/ulice na obravnavanem območju (in ki jih oz. bi jih lahko uporabljali učenci 

za pot v šolo) glede na kriterij "varnosti" oz. "primernosti" za hojo učencev razdeljene v naslednji dve skupini: 

1. ustrezne: v to skupino sodijo cestni odseki (ceste, ulice), ob katerih so zgrajeni pločniki za varno hojo 

pešcev. Prav tako sodijo v to skupino ulice, na katerih je promet (prometna obremenitev – povprečni letni 

dnevni promet) zelo majhen – pri tem je bila postavljena meja do 200 vozil na dan. O teh ulicah/cestah 

menimo, da s svojimi prometno-tehničnimi elementi (in glede na količino prometa) zagotavljajo varno hojo 

pešcev; sem sodijo tudi cestni odseki (ceste, ulice), ob katerih niso zgrajeni pločniki za varno hojo pešcev, 

vendar pa je: 

✓ promet na teh cestah sorazmerno redek (PLDP do 1000 voznikov na dan) in  

✓ so bankine ob teh ulicah širše od 1,2 m.  

 

Za takšne ulice lahko rečemo, da sicer ne zagotavljajo dobre varnosti za pešce, lahko pa služijo v primerih, ko ni 

druge izbire oz. na krajših odsekih. Širina bankine omogoča, da se pešec izogne mimo vozečemu avtomobilu v 

primeru srečanja. Priporoča se, da se ti cestni odseki uporabljajo le v primerih, ko ni na razpolago druge (varnejše) 

alternativne možnosti. 
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2. neustrezne: v to skupino sodijo ceste/ulice, ob katerih niso zgrajeni pločniki za varno hojo pešcev in kjer 

je: 

✓ promet (PLDP) večji od 200 voznikov na dan in 

✓ bankine so ožje od 1,2 m. 

Na teh ulicah pešcem ni omogočeno varno izogibanje mimo vozečim vozilom, zato te cestne odseke označimo kot 

neprimerne in jih za uporabo pešcev odsvetujemo. 

Na osnovi navedenega so izdelane karte varnih šolskih poti, ki so priloga LDN in analiza mobilnosti naših učencev.  

 

9 ŠOLSKI KOLEDAR  

Pričetek pouka v šolskem letu 2020/21 je četrtek, 1. septembra 2022, zaključek 23. junija 2023, za 9. razrede v 

četrtek, 15. 6. 2023. 

Šolsko leto ima 190 delovnih dni za učence od 1 do 8, razreda in 183 delovnih dni za učence 9. razredov 

Za učence od 1. do 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji: 

1. od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2022, 

2. od 28. januarja 2023 do 23. junija 2022 (za učence 9. razredov traja ocenjevalno obdobje do 15. junija 

2023). 

Preglednica 39. Šolski koledar (osnovne informacije) 

20
22

 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek – 
petek 

31. 10.– 4. 11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek–- 
ponedeljek 

26. 12.–2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

20
23

 

nedelja – 
ponedeljek 

1. 1.–2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

ponedeljek–   
petek 

30. 1.–3. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, 
SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 
KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, 
SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE 

sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

ponedeljek–   
petek 

6. 2.–10. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, 
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 
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petek – sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 26. 4. 

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, 
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 
(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o 
šolskem koledarju za osnovne šole) 

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

četrtek–torek 27. 4.–2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek–torek 1. 5.–2. 5. PRAZNIK DELA 

četrtek 15. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL 

petek 23. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek– 
četrtek 

26. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE 

   

 

Podroben šolski koledar za šol. leto 2022-23 je priloga tega LDN.  

Skupno dni pouka bo nižje zaradi: 

1. udeležbe otrok na sistematičnem zdravstvenem pregledu v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca v Mariboru. 

2. informativnega dne v srednjih šolah (učenci 9. razreda). 

 

10 ŠOLSKA PREHRANA  

Vodja šolske kuhinje: Maša Puc Mačukat  

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje, počutje učencev, skladen telesni in duševni razvoj, učno 

uspešnost in tudi pozitivno samopodobo. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ker 

želimo, da so naši učenci učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in raznovrstna.  

Težimo k zdravemu prehranjevanju in poudarjamo zdrave prehranjevalne navade. V ta namen pri pripravi 

prehranjevalnih obrokov upoštevamo naslednja načela:  

1. pestre jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja;  

2. kontrolo živil v vseh procesih dela izvajamo po načelih HACCP-sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih 

obrokov. Uradni nadzor nad kvaliteto, količino in varnostjo prehrane vse šolsko leto izvajajo: Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Zdravstveni inšpektorat RS. 

 



Letni delovni načrt OŠ Kungota 2022-23 

 

 

30 

 

10.1 ORGANIZACIJA MALIC IN KOSIL  

Vodja: Maša P. Mačukat  

V šoli sta organizirana malica in kosilo za učence in delavce šole.  

Malice se bodo izvajale v razredih, kosilo na matični šoli je v jedilnici.  

Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo k zdravemu in kulturnemu prehranjevanju (higiena rok, 

uporaba serviete, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo obroka, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, 

pospravljanje in podobno).  

Učenci, ki imajo malico in kosilo v jedilnici, si hrano postrežejo sami. Vsak učenec si iz razdelilnega pulta vzame 

pripravljen in postrežen obrok. Obroki so količinsko določeni, skladno z energijsko vrednostjo, ki je predpisana za 

posamezne starosti otrok. 

V kolikor je ostala nerazdeljena hrana pri kosilu, jo lahko učenci zaužijejo po končanem kosilu brezplačno, v matični 

šoli po 14. uri, v podružnici po 13.15.  

Učenci malico in kosilo naročajo preko aplikacije v eAsistentu ali v tajništvu šole.  

Malica je za vse učence enotna. Kosila so količinsko različna, zato so tudi cene kosil različne. Ob predložitvi 

zdravniškega potrdila pripravljamo dietne obroke. Zanje je v šol. letu 2022/22 odgovoren dietni kuhar Dejan Mlakar.  

Šola bo med šolskim letom preverjala stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, 

s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 

Cene posameznih obrokov bodo potrjene na prvi seji Sveta zavoda in objavljene na spletni strani zavoda.  

Cena malice je določena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob morebitnih podražitvah se cene 

kosil lahko med letom spreminjajo.  

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano z obrazcem Prijavnica učenca na šolsko prehrano. Vse morebitne 

spremembe za daljši čas morajo starši določiti na novi Prijavnici učenca na šolsko prehrano oz. na obrazcu Preklic 

prijave učenca na šolsko prehrano. Oba obrazca sta veljavna s podpisom staršev/skrbnikov/vlagateljev prijave. 

 Vse kratkoročne odjave obrokov starši opravijo izključno v tajništvu šole:  

1. na spletni strani šole prek elektronskega obrazca prijava/odjava šolske prehrane, 

2. preko elektronske pošte, 

3. preko telefona, 

4. preko e-Asistenta. 

Kratkoročne odjave, ki jih starši sporočijo v tajništvo šole do 8.30 za tekoči dan, so obravnavane kot pravočasne in 

se tako odjavljeni obroki ne zaračunajo. Vse odjave, sporočene po 8.30, se upoštevajo kot nepravočasne. 

Nepravočasno odjavljeni ali ne odjavljeni in ne prevzeti obroki se zaračunajo.  

Posebnost so subvencionirani obroki. Obrok je subvencioniran samo v primeru, da ima učenec obrok naročen in 

ga tudi prevzame. Subvencija velja tudi za prvi dan nepravočasne odjave. Obroke, ki so sicer subvencionirani, 

vendar niso bili odjavljeni in jih učenec ni prevzel, šola zaračuna po ceni subvencioniranega obroka.   
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Učenci si lahko za tekoči dan prijavijo izredno kosilo, ki je dražje od abonentskega. Prijava izrednega kosila se 

ureja izključno v tajništvu šole do 7.30. 

10.1.1 SUBVENCIONIRANA PREHRANA  

Pri pravici do subvencionirane šolske prehrane šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred, razviden iz odločbe o 

otroškem dodatku, ki ga izda CSD. Uvrstitev se upošteva na podlagi izmenjave podatkov pristojnih ministrstev in 

šole. Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na 

malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 

53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.  

Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo 

in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % 

neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. 

10.1.2 SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO  

Skupina za šolsko prehrano deluje v okviru programa HACCP-tima, ki ga sestavljajo Maša Puc Mačukat, vodja 

šolske prehrane, Boris Lovrec in pomočnica za šolo Marjana Hrast. 

Skupina za šolsko prehrano opravlja naslednje naloge:  

1. odobri prehrambni načrt, ki je sestavni del celotnega šolskega programa, in skrbi, da se le-ta dosledno 

izvaja;  

2. obravnava organizacijska in finančna vprašanja, ki zadevajo šolsko prehrano;  

3. ugotavlja pomanjkljivosti prostorske ureditve, opreme in drobnega inventarja šolskih kuhinj in njim 

pripadajočih prostorov ter predlaga ustrezne ukrepe Svetu šole;  

4. izvaja kontrolo nad doslednim izvajanjem HACCP-sistema;  

5. obravnava opozorila in pritožbe staršev ter otrok v zvezi s šolsko prehrano.  

 

11 SKRB ZA OTROKOV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ  

Vodja programa: Marko Hace 

V šolskem letu 2022/23 bodo sistematično pregledani učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Vsa zakonska obvezna 

cepljenja bo opravila šolska zdravnica dr. Tatjana Krajnik v zdravstveni ambulanti šolskega dispanzerja v ZD dr. A. 

Drolca, Vošnjakov 2-4, 2000 Maribor. 

Preventivni program za ohranitev zdravja zob za učence od 1. do 5. razreda bodo izvajale medicinske sestre 
zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. 

Vsi zaposleni, ki v zadnjih 4 letih niso opravili zdravniškega pregleda, bodo opravili predpisane zdravniške preglede 
v prvi polovici šolskega leta. Seznam pripravi tajništvo šole.  

Strokovni delavci Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor in UKC Maribor v sodelovanju s šolo organizirajo in 
izvajajo preventivne delavnice in predavanja za učence od 1.–9. razreda. Tem se s pridružijo delavci svetovalnega 
centra za otroke. 
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Preglednica 40. Preventivne delavnice in predavanja 

Št. VSEBINA 

1. Zdravstveno preventivna dejavnost strokovnih delavk ZD dr. A. Drolca za vse učence od 1. do 9. razreda – po 

razporedu – program Zdravstvena vzgoja 

2. Program več zaporednih srečanj v sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor 

na temo Zdravo odraščanje s poudarkom na medosebnih odnosih – 7. razred – oktober do december 

3. Temeljni postopki oživljanja (višja zdravstvena šola)  

 

Preglednica 41. Seznam predavanj za starše  

NAČRTOVANA PREDAVANJA 2022/2023 – OŠ Kungota 
 

Naslov predavanja Izvajalec  Udeleženci Predvideni 
datum 
izvajanja 

Učenje – nadloga ali naša 
skupna naloga? 
 

Martina Ščernjavič, pedagoginja in 
Tanja Hajnc, psihologinja 

starši učencev 4. 
razreda 

11. 10. 2022 
(1,5 ure) 

Spoprijemanje z 
vedenjskimi težavami 
otrok 
in 
Vzgoja za zmerno 
uporabo ekranske 
tehnologije 
 

Mitja Muršič iz Svetovalnega centra 
za otroke, mladostnike in starše 
Maribor 

starši otrok od 1. 
do 5. razreda vseh 
enot 

18. 1. 2023 (1,5  
ure) 

Navajanje na 
samostojnost pri učenju 
in dobre učne navade 

Alenka Zupančič Danko in Aljaž 
Tulimirović iz Svetovalnega centra za 
otroke, mladostnike in starše Maribor  
 

starši otrok od 6. 
do 9. razreda 

maj 2023 

 

11.1 DEŽURSTVA  

Učitelji izvajajo dežurstva v času kosil. Načrt dežurstva izdela pomočnica ravnateljice in ga objavi na oglasni deski 

ter delavcem posreduje v elektronski obliki. V času malice je vsak učitelj, ki je poučeval predhodno uro, odgovoren 

za dežurstvo v času malice. Vsa dežurstva bodo objavljena na oglasni deski. 
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11.2 TEČAJNA OBLIKA POUKA NEMŠČINE  

V šol. letu 2022/232 se bo na OŠ Kungota in obeh podružničnih šolah ponovno izvajal tečaj nemškega jezika eno 

šolsko uro na teden za učence 1., 2. in 3. razreda. Tečaj bo potekal od septembra do junija. Zaradi odpovedi 

predavateljice, se bo začetek tečaja pomaknil v oktober.  

 

11.3 MNOŽIČNE DEJAVNOSTI   

11.4.1 PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA  

Sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Branje se začne 17. septembra in traja do 2. aprila. V tem času opravijo 

bralci pogovor o prebranih knjigah. Učenci se o prebranih knjigah pogovorijo z razredničarko ali knjižničarko (1. 

triada), ostali učenci s knjižničarko (ali po predhodnem dogovoru z učiteljico slovenščine). Podelitev priznanj in 

knjižnih nagrad bo v mesecu juniju. Koordinatorica Prežihove bralne značke je Mateja Vdovič.  

Učenci bodo sodelovali tudi pri angleški in nemški bralni znački.  

 

11.4.2 SODELOVANJE NA LITERARNIH IN LIKOVNIH NATEČAJIH  

Sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, mentorji so vsi strokovni delavci šole. 

 

11.4.5 LIKOVNO RAZSTAVIŠČE OŠ KUNGOTA   

Šolsko razstavišče bo predstavljalo otroška likovna dela, ki so jih ustvarjali učenci obeh podružnic (po eno razstavo) 

in matične šole (1. triada, 2. triada in 3. triada - ločeno, nadarjeni učenci – samostojna razstava in gostujoča 

razstava – po dogovoru z organizatorji natečajev). Teme razstav bodo izbrane v dogovoru z novo izvajalko likovne 

umetnosti, g. Nino Šulin. Manjše razstave bodo urejene še na panojih po hodnikih in v avli šole. 

Vodja likovnega razstavišča je ga. Sonja Marko, v njeni odsotnosti Nina Šulin.   

 

 12 DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE   

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Namenjena je skupinam različnih učencev 

(starost, kultura in jezik, izobraževanje posebnih potreb), razvijanju metod poučevanja (sodelovalno učenje, 

raziskovalno učenje), določenim skupnim ciljem uporabe šolske knjižnice s posameznimi predmeti, upravljanju z 

informacijami v različnih razredih. Cilj šolske knjižnice je učence naučiti, kako najdemo, uporabimo, vrednotimo in 

predstavimo informacije. S svojim gradivom in programom dela se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces. Letni 

delovni načrt šolskega knjižničarja obsega naslednje delovne naloge. 

Interno bibliotekarsko strokovno delo:  

1. nabava knjižničnega gradiva, 

2. strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva, 
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3. tehnična oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva, 

4. vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva,  

5. izločanje in odpis poškodovanega gradiva, 

6. oblikovanje letnega delovnega načrta knjižničarja. 

Bibliopedagoško delo: 

1. individualno bibliopedagoško delo ob izposoji knjižnega gradiva in razvijanje bralne pismenosti in kulture, 

2. bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami, 

3. medpredmetno povezovanje s posameznimi predmeti, 

4. izvedba bibliotekarskih delavnic, literarnih pogovorov, 

5. priprava in izvedba pravljičnih ur v šoli in vrtcu, 

6. organizacija in priprava knjižnih tematskih razstav, 

7. udeležba na Bralnem maratonu v Mariboru  

8. koordiniranje in mentorstvo Prežihove bralne značke (vse tri šole) – pogovori o prebranem (vse tri šole), 

sodelovanje z ZPM MB, priprava in tiskanje priznanj, obveščanje Bralne značke Slovenije o bralcih, 

9. organiziranje in vodenje projektov v povezavi s knjižnico (Rastem s knjigo - sedmošolci); izvedba dneva 

Dan zlatih knjig – sodelovanje z Bralno značko Slovenije, razdelitev slikanic za prvošolčke, priprava in 

izvedba pravljičnih uric; nagrajevanje Zlatih bralcev. 

10. organiziranje in vodenje šolskega Prešernovega natečaja, 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli: 

1. posvet o nakupu novosti za šolsko knjižnico, 

2. sodelovanje na strokovnih aktivih, pedagoških in drugih konferencah, 

3. seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici, 

4. sodelovanje ob načrtovanju medpredmetnega povezovanja, 

5. spodbujanje branja med zaposlenimi na šoli. 

Strokovno izobraževanje:  

• Delovna srečanja študijskih skupin za knjižničarsko dejavnost – brez kotizacije. 

• Sodelovanje na seminarju za koordinatorje Prežihove bralne značke – ZPM MB – brez kotizacije. 

• Seminar za mentorje bralnih klubov – webinar (v dopoldanskem času), šola ne plača kotizacije. 

• Udeležba seminarja ABC bralne pismenosti (oktober 2022). 

• Obisk Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani (november 2022). 

• Udeležba na prireditvi za Zlate bralce v Cankarjevem domu. 

• Udeležba na Bibliopedagoški šoli v Mariboru (ZRSŠ, brez kotizacije). 

• Spremljanje strokovne literature in novosti na področju knjižničarstva in vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Druge naloge: 
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• Urejanje zavihka knjižnica na šolski spletni strani, obveščanje o dogajanjih v knjižnici (na »zidu« spletne 

strani). 

• Izvajanje pravljičnih ur za vrtec – s poudarkom na sodelovanju s predšolskimi otroki. 

• Priprava in izvedba aktivnosti za Dan zlatih knjig – sodelovanje z Bralno značko Slovenije, razdelitev 

slikanic za prvošolčke, priprava in izvedba pravljičnih uric (17. 9. 2022);  

• Izvedba literarnega pogovora v knjižnici (nadarjeni, učenci 3. triade). 

• Po potrebi izvajanje pravljičnih uric za ostale skupine vrtca (v vnaprejšnjem dogovoru z vzgojiteljicami). 

• Pisanje šolske kronike. 

• Lektoriranje po navodilih ravnateljice. 

• Sodelovanje z uredniškim odborom Občinskega glasu (zbiranje prispevkov za šolsko stran v Občinskem 

glasu). 

• Koordiniranje in mentorstvo Prežihove bralne značke (vse tri šole) – pogovori o prebranem (vse tri šole), 

sodelovanje z ZPM MB, priprava in tiskanje priznanj, obveščanje Bralne značke Slovenije o bralcih. 

• Organiziranje in vodenje šolskega Prešernovega natečaja. 

• Organiziranje in koordiniranje projekta Rastem s knjigo (sedmošolci). 

• Sodelovanje v projektu vrtca Korak k sončku (sodelovanje z vzgojiteljico Barbaro Marhold). 

• Priprava učencev, spremstvo učencev na Bralni maraton, ki ga organizira ZPM MB. 

• Organizacija prireditve pred slovenskim kulturnim praznikom. 

• Priprava priložnostnih razstav v knjižnici. 

• Druge naloge po nalogu in sklepu ravnateljice. 

 

12.1 UČBENIŠKI SKLAD  

Na šoli deluje učbeniški sklad, iz katerega si učenci sposodijo učbenike, ki jih uporabljajo pri učnem procesu in so 

bili objavljeni v Katalogu učbenikov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zagotovilo brezplačno 

izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za učence v vseh razredih devetletke. Prav tako bo zagotovilo 

sredstva, da bodo učenci prvega triletja brezplačno prejeli delovna gradiva (delovne zvezke), ki so jih izbrali 

strokovni aktivi in jih bodo uporabljali za potrebe pouka.  

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolski učbeniški sklad. Če so učbeniki poškodovani, uničeni ali jih 

učenci ne vrnejo, morajo zanje poravnati odškodnino, ki se izračuna v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju 

učbeniških skladov. 

 

13 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI   

Vodja aktiva DSP: Tanja Hajnc  
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V redno osnovno šolo so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. V to heterogeno skupino otrok sodijo učenci 

z različnimi primanjkljaji, ovirami in motnjami. Tem učencem se zagotavlja dodatna strokovna pomoč. 

V letošnjem šolskem letu je v OŠ Kungota ob začetku šolskega leta vključenih 57 učencev z odločbo o usmeritvi 

v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vključeni so učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolni učenci, gibalno ovirani učenci 

ter učenci z avtističnimi in čustvenimi motnjami. Za vsakega učenca s posebnimi potrebami strokovna skupina na 

šoli oblikuje, spremlja in evalvira individualizirani vzgojno-izobraževalni program. 

Vodja aktiva DSP. Tanja Hajnc  

14 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  

Vodja: Zdenka Keuc  

Nacionalno preverjanje znanja je obvezna oblika preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda in poteka v mesecu 

maju. Po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine, matematike in 

prvega tujega jezika. Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine, 

matematike in tretjega predmeta, v primeru OŠ Kungota je to domovinska in državljanska kultura in etika. 

OŠ Kungota bo sodelovala tudi pri poskusnem NPZ za 3. razrede.  

Preglednica 42. Koledar izpitov v okviru NPZ 

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost 

20
22

 SEPTEMBER 

1. 9. – četrtek 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 

NOVEMBER 
30. 11. – sreda  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, 

ki bodo opravljali NPZ  

20
23

 

 

 

 

MAJ 

 

 

 

 

4. 5. – četrtek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred 

8. 5. – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. – sreda NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

31. 5. – sreda 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

2. 6. – petek  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

6. 6. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri 

NPZ v 6. razredu 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 



Letni delovni načrt OŠ Kungota 2022-23 

 

 

37 

 

 

JUNIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 6. razredu  

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

7. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

8. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

12. 6. – ponedeljek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 

učencev v 9. razredu 

15. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 

16. 6. – petek  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 

učencev v 6. razredu 

23. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 

  

Kot tretji predmet v 9. razredu je OŠ Kungota se bo na NPZ vrednotila DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN ETIKA. 

Za organizacijo in potek nacionalnega preverjanja znanja je odgovorna ravnateljica Zdenka Keuc. Njena 

namestnica je Marjana Hrast. Zdenka Keuc pripravi tudi izvedbeni načrt NPZ-jev.  

 

15 KARIERNA ORIENTACIJA  

Vodja: Marko Hace 

Karierna orientacija zajema karierno informiranje, karierno svetovanje, karierno vzgojo in predstavitev poklicev za 

učence 8. in 9. razredov. Ena od aktivnosti karierne orientacije je tudi karierna vzgoja. Izvajamo jo v okviru rednih 

predmetov, pri urah oddelčne skupnosti, drugih aktivnostih na šoli (interesne dejavnosti, popoldanska predavanja) 

in zunaj šole (ekskurzije, obiski srednjih šol). 

Karierno orientacijo v okviru rednega pouka izvajajo učitelji v skladu s cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu. V 

okviru oddelčne skupnosti v 9. razredih jo izvajajo razredniki, šolska svetovalna služba pa organizira in izvaja 

dejavnosti karierne orientacije tudi zunaj pouka in sodeluje v projektih kariernega razvoja Zavoda RS za 

zaposlovanje, Kariernega središča Maribor in Obrtno podjetniške zbornice Maribor. Karierna orientacija obsega 

tudi individualne ter skupinske pogovore šolske svetovalne službe z učenci o njihovi poklicni usmerjenosti.  

 

16 DELO VODSTVENIH DELAVCEV, STROKOVNIH ORGANOV IN DRUGIH DELAVCEV ŠOLE  

16.1 PROGRAM DELA POMOČNICE RAVNATELJICE  

Pomočnica ravnateljice bo v času odsotnosti ravnateljice zastopala, predstavljala in vodila poslovanje šole ter 

usklajevala o delo. Odgovorna je za:  

1. Ravnateljici pomaga pri vodenju učiteljskega zbora in določanju delovnih obvez.  
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2. Usklajuje izdelavo urnikov strokovnih delavcev (dežurstva, individualne pogovorne ure, dopolnilni in 

dodatni pouk), ki vključuje tudi urnik RaP.  

3. Urejanje  nadomeščanja odsotnih učiteljev. 

4. Vodi delo tehničnega osebja in razporeja delavce v primeru nadomeščanja. 

5. Vodi predpisano pedagoško dokumentacijo v sistemu eAsistent. 

6. Sodeluje pri delu Sveta zavoda in pomaga ravnateljici pri izvrševanju njihovih sklepov. 

7. Izvaja 9 ur tedensko pouka ali OPB. 

8. Vnese podatke za zaposlene v KPIS sistem na portalu MIZŠ.  

9. Sodeluje v strokovnih organih šole. 

10. Pripravi predlog letnega dopusta strokovnih delavcev, vodi evidenco iLDN in administracijo e-dnevnika. 

11. Sodeluje pri pripravi in izvedbi NPZ.  

12. Sodeluje pri oceni redne delovne uspešnosti delavcev šole. 

13. Skrbi za redno objavljanje dogodkov na spletni strani šole in socialnih omrežjih. 

14. Opravlja naloge, ki jih bo določila ravnateljica kot pedagoški vodja šole (naročilo in koordinacijo 

avtobusnih prevozov …). 

 

16.2 OPIS DELA VODJE PODRUŽNIČNE ŠOLE  

Vodja podružnice skrbi, da bo delo učiteljskega zbora na podružnični šoli potekalo nemoteno. V tem kontekstu skrbi 

za: 

1. nemoteno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela na podružnici, ki vključuje nadomeščanja, 

2. skrbi za pretok informacij med matično šolo in podružnico, 

3. sodeluje na sestankih kolegija ravnateljice,  

4. strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja dela šole in evalvacije, 

5. koordinira povezovanje podružnične šole z okoljem, 

6. sodeluje pri oceni redne delovne uspešnosti delavcev na podružnici,  

7. ravnateljico obvešča o nujnih popravilih ali nakupih didaktične in avdiovizualne opreme na podružnici, 

8. prisostvuje na vseh sestankih Sveta staršev in Sveta zavoda, 

9. skrbi za redno objavljanje dogodkov podružnice na spletni strani šole in socialnih omrežjih šole, 

10. šol. knjižničarki posreduje informacije za kroniko šole, 

11. opravlja druge naloge, ki jih določi ravnateljica kot pedagoški vodja šole. 

 

16.3 OPIS DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE  

Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi. Šolska svetovalna služba je  

vključena v kompleksno reševanje pedagoških in socialno-pedagoških vprašanj šole in učencev. Prav tako 
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koordinira preventivno delovanje šole, vodi karierno orientacijo učencev in sodeluje s strokovnimi delavci šole pri 

reševanju problematik učencev s posebnimi potrebami. 

 Opis dela: 

1. vpis otrok v prvi razred, 

2. prepisi učencev v času šolanja, 

3. karierna orientacija in vpis v srednje šole, 

4. individualno in skupinsko svetovanje učencem,  

5. dodatna strokovna pomoč za učence, 

6. sodelovanje z učitelji in starši, 

7. organizacija in sodelovanje v razvojno-preventivnih dejavnostih šole, 

8. strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja dela šole in evalvacije, 

9. sodelovanje pri izvedbi akcij letovanja, socialne pomoči, regresirane prehrane, šole v naravi, 

10. sodelovanje z zunanjimi institucijami (Svetovalni center, Zdravstveni dom, Zavod za zaposlovanje, Center 

za socialno delo, Karierno središče, ZPM), 

11. koordinacija tematskih roditeljskih sestankov za starše, 

12. spremljanje novosti na področju vzgoje in izobraževanja, 

13. sodelovanje pri pripravi in izvedbi NPZ,  

14. opravljanje drugih nalog po navodilih ravnateljice. 

 

16.4 NAČRT DELA  UČITELJA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI   

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem, pri katerih se pojavljajo splošne ali specifične učne 

težave. Praviloma jo potrebujejo učenci z zmernimi učnimi težavami. Pri neposrednem delu z učenci strokovni 

delavec oceni učenčeve primanjkljaje in močna področja. Prav tako odkrivata vzroke učnih težav, ustrezne načine 

pomoči, učne situacije in ustrezne prilagoditve, ki učencem omogočajo doseganje učne uspešnosti. Sodeluje s 

strokovnimi delavci šole, s katerimi izmenjujeta izkušnje in znanja, kar pomeni ozaveščanje in spreminjanje učnega 

okolja za dvig učne uspešnosti. Prav tako sodeluje s starši, ki skupaj z otrokom soustvarjajo potek učenja in potek 

pomoči. Tudi učenec s težavami je soudeležen pri opredeljevanju težav in iskanju primernih rešitev. Za učence z 

učnimi težavami, ki nimajo individualiziranega programa, oblikuje izvirne delovne projekte pomoči, v katerih vsi 

udeleženi v procesu učenja opredelijo učne težave in postopke pomoči, ki jih učenci potrebujejo. Del ur individualne 

in skupinske pomoči je namenjen dejavnosti za nadarjene učence. 

 

16.5 NAČRT DELA UČITELJA DODATNE STROKOVNE POMOČI   

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so 

vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na osnovi odločb, strokovni delavci 

pripravijo individualiziran program za otroke, v skladu z otrokovo odločbo in sodelujejo s starši. O napredovanju 

otrok in posebnostih dela obveščajo pomočnico ravnateljice in ravnateljico. 
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Strokovne delavke skrbijo za ustrezno didaktično podporo pri delu z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno in 

učno pomoč. Pri svojem delu sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, starši in zunanjimi 

strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami.  

Dodatno strokovno pomoč, namenjeno učni pomoči, izvajajo učitelji. Po odločbi o usmeritvi pa učencem pripadajo 

tudi ure svetovalne storitve. 

Trenutno so v našo šolo vključeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci, gibalno ovirani učenci ter učenci z avtističnimi in s čustvenimi motnjami. 

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojo in izobraževanje posameznega učenca s 

posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe vzgoje in izobraževanja. 

Izvajamo dodatno strokovno pomoč, v okviru katere izvajamo ure za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, 

učno pomoč in svetovalno storitev. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter 

izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo razvoju učenčevih močnih področij, kar 

dviguje njihovo samopodobo. 

 

16.6 NAČRT DELA RAČUNALNLNIKARJA   

Osnovna naloga računalnikarja je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo 

računalnika. Računalnikar sodeluje pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri tistih predmetih, kjer učitelji predmeta 

še ne zmorejo sami izvajati pouka z uporabo računalnika, ker suvereno ne obvladujejo postopkov, ki so potrebni 

za uporabo didaktične programske opreme. Računalnikar se tako, skupaj z učiteljem predmeta, pripravlja na pouk 

(tj. za učne ure, ki potekajo s pomočjo uporabe računalniške tehnologije) in sodeluje pri njegovi izvedbi. S 

predmetnim učiteljem se izmenjujeta pri učno-vzgojnem procesu, kar je odvisno od oblike dela (individualno delo, 

skupinsko delo) in načina dela z informacijsko tehnologijo ter vsebine dela z informacijsko tehnologijo. 

Preostali delež delovnega časa se razporedi po naslednjih področjih: 

1. Izobraževanje učiteljev. Učitelj računalnikar spodbuja in usmerja izobraževanje učiteljev za uporabo 

informacijske tehnologije . 

2. Vzdrževanje programske opreme:  

1. učitelj računalnikar spremlja novosti in informira učitelje na področju izobraževalne programske opreme;  

2. skupaj z vodstvom šole izbira novo programsko opremo; 

3. skrbi za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli;  

4. skrbi za delovanje računalniške programske opreme (organizacija); 

5. učitelj računalnikar skrbi za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme (organizacija); 

6. učitelj računalnikar sodeluje pri raziskovalnih projektih, ki so povezani z informacijsko tehnologijo; 

3. Pomoč vodstvenim delavcem pri uporabi portala MIZŠ in Arnesovih internetnih orodij.   

Obseg ur, namenjen delu učitelja računalnikarja, se ne more uporabiti za izvajanje interesnih dejavnosti ali 

fakultativnega pouka računalništva oz. morebitnih predmetov informatika ali računalništvo ter dejavnosti 

administrativnega dela šole. 
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16.7 NAČRT DELA ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRANE IN ZHR   

Delo organizatorja šolske prehrane in zdravstveno higienskega režima v šol. letu 2021-22 opravlja Maša Puc 

Mačukat.  

Njeno delo zajema:  

1. Sestavo jedilnikov, vključujoč vse elemente zdrave prehrane ter ustrezen energijski vnos in količino 

hranilnih snovi. 

2. Sestavo dietnih jedilnikov. 

3. Sodelovanje s starši otrok, ki imajo dietno prehrano. 

4. Skrb za izvajanje sanitarno-higienskih predpisov kuhinjskega osebja. 

5. Sprejema vse reklamacije, ki se nanašajo na hrano in na poslovanje šolske kuhinje ter ustrezno ukrepa. 

6. Priprava javnega razpisa za prehrambno blago (ponudniki različnih živil), z izbranimi se sklene okvirni 

sporazum.   

7. V kolikor je živilo posameznega dobavitelja neustrezno ali slabe kakovosti, pripravi predlog prekinitve 

okvirnega sporazuma z dobaviteljem. 

8. Vodi odbor kuharskega osebja. 

9. Vodi izvajanje HACCP-sistema. 

10. Vodi šolsko shem sadja in zelenjave 

11. Vodi javna naročila za prehranske izdelke  

12. skrbi za urejeno dokumentacijo (računi, dobavnice ...), ki vključujejo šolsko kuhinjo. 

 

17 KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA  

V šolskem letu 2022/23 načrtujemo 11 konferenc učiteljskega zbora.  

Preglednica 43. Pedagoške in redovalne konference učiteljskega zbora 

ZAP. ŠT. DATUM VRSTA 

1.  30. 8. 2022 zaključno - uvodna pedagoška konferenca 

2.  27. 9. 2022 pedagoška konferenca  

3.  8. 11. 2022 pedagoška konferenca  

4.  13. 12. 2022 pedagoška konferenca  

5.  27. 1. 2023 1. redovalna in oddelčna konferenca 
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6.  14. 3. 2023 pedagoška konferenca  

7.  11. 4. 2023 pedagoška konferenca  

8.  9. 5. 2023 pedagoška konferenca  

9.  13. 6. 2023 2. redovalna konferenca (9. r.)  

10.  20. 6. 2023 2. redovalna konferenca (1.– 8. r.) 

11.  30. 6. 2023 zaključna konferenca  

 

Na mesečnih konferencah bomo obravnavali problematiko, ki je pomembna za enotno in usklajeno delo celotnega 

kolektiva. Sprotne aktualne novosti na področju šolstva in okrožnice MIZŠ bo ravnateljica posredovala strokovnim 

delavcem sproti preko elektronske pošte.  

Po potrebi bodo organizirane tudi druga strokovna srečanja s strokovnimi delavci in drugimi delavci šole.  

 

17.1 DELO UČITELJEV  

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge 

oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno 

za uresničitev izobraževalnega programa (npr. nadomeščanje odsotnih delavcev). Vsak učitelj je dolžan 

prisostvovati konferencam. 

Priprava na pouk obsega: 

1. sprotno vsebinsko in metodično pripravo, 

2. pripravo didaktičnih pripomočkov.  

Drugo delo obsega: 

1. sodelovanje s starši, 

2. sodelovanje v strokovnih organih šole, 

3. opravljanje nalog razrednika, 

4. organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 

5. zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, 

6. mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in 

visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 

7. mentorstvo pripravnikom, 

8. urejanje kabinetov, učilnic, hodnikov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, travnatih površin ipd., 
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9. organiziranje kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških dni in drugih splošno koristnih ter humanitarnih 

akcij, pri katerih sodelujejo učenci, 

10. pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola, 

11. pripravo hospitacijskih ur in sodelovanje na letnih razgovorih ter 

12. opravljanje drugih nalog, določenih z Letnim delovnim načrtom.  

Učitelji dežurajo med odmori in pri kosilu po urniku, ki ga pripravi pomočnica ravnateljice.  

 

17.2 RAZREDNIKI  

Konkretne programe imajo razredniki narejene v skladu z določili Zakona o osnovni šoli ter Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja in so del njihovi letnih priprav, ki jih hrani pomočnica ravnateljice ga. Marjana 

Hrast.  

17.3 STROKOVNI AKTIVI  

Temeljne naloge strokovnih aktivov so: 

1. pregled novih/prenovljenih učnih načrtov; 

2. podrobne priprave in analize poročil o naravoslovnih, kulturnih in športnih ter tehniških dnevih, ki bodo 

osnova za izdelavo boljšega programa v prihodnjem šolskem letu; 

3. analiza in poročilo o Nacionalnem preverjanju znanja; 

4. sodelovanje in izmenjava izkušenj pri doseganju dobrih odnosov med učiteljem in učencem; 

5. seznanjanje z novo strokovno literaturo in uvajanje novosti pri pouku; 

6. določanje načinov preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij in določitev kriterijev 

ocenjevanja na prvem sestanku; 

7. ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji dela aktiva; 

8. razprava o novih učnih načrtih in posodobitev letnih priprav in vključevanju bralno-učnih strategij za 

doseganje učnih ciljev; 

9. oddaja letnih priprav; 

10. redno pišejo zapisnike vseh sestankov  

Obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje in dajejo 

učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in 

učencev ter opravljajo druge strokovne naloge določene z LDN. 

Nosilec uvajanja novosti oz. spreminjanja je šola sama. Strokovni aktiv je kolektivni strokovni organ, v katerem se 

ustvarja potrebna energija za kvalitetno delo. Temelj vsemu delu strokovnega aktiva je uresničevanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, v skladu s predpisanim učnim načrtom, in strokovno delo, ki je s tem povezano. 
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Preglednica 44. Strokovni aktivi in vodje strokovnih aktivov 

STROKOVNI AKTIV 

UČITELJEV 

 

UČITELJI VODJA 

AKTIVA 

I. VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO 

OBDOBJE 

Vesna Repolusk, Ksenija Mitov, Polona Hrastnik, Silva Vnuk, 

Katarina Kralj, Nada Klasinc, Alenka Zadravec, Mihaela Černko, 

Simona Šmajs, Nada Lampret, Marija Kristan, Nina Založnik 

Polona 

Hrastnik 

II. VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO 

OBDOBJE 

Sonja Marko, , Nada Lampret, Barbara P. Oberčkal, Marija 

Kristan, Jolanda Bikić, Anja Kučer, Erika Pahor, Bernarda Šlehta, 

Aljaž Gorgiev, Anja Horvat 

Jolanda 

Bikić 

OPB  Andreja Cigula, Ksenija Mitov, Barbara P. Oberčkal, Marjana 

Hrast, Erika Pahor   

Ksenija 

Mitov 

JEZIKOSLOVNI  Mojca Cekić (angleščina, slovenščina), Nataša Novak Mulej 

(slovenščina, angleščina), Kaja Podgoršek (angleščina in 

slovenščina), Tanja Radujković (slovenščina, angleščina), Karin 

B. Hameršak (nemščina), Mateja Vdovič (slovenščina), Marija 

Kristan (angleščina), Tanja Fajmut (angleščina in nemščina) 

Nataša 

Novak Mulej 

NARAVOSLOVNI  Suzana Č. Divčić, Samo Dreo, Gregor Ambrož, Jolanda Bikič, 

Maša Puc Mačukat  

Suzana Č. 

Divčić 

MATEMATIČNI  Samo Dreo, Gregor Ambrož, Andeja Korenjak, Saša Fišer  Samo Dreo 

DRUŽBOSLOVNI  Mari Karnet, Karin B. Hameršak Karin B. 

Hameršak 

ŠPORTNI  Matej Banič, Franci Kolarič, Tjaša Špindler  Matej Banić 

LIKOVNA IN GLASBENA 

UMETNOST 

Marko Šebrek, Milena Rataj, Nina Šulin (Sonja Marko)   Milena Rataj 

DSP Marko Hace, Tanja Hajnc, Nataša Satler, Martina Ščernjavič; Mitja 

Levašič, Vanesa Sabol, Tanja Furek, Barbara Amon (Center G. 

Šiliha)  

Tanja Hajnc 

 

Po sklepu učiteljskega zbora morajo vsi aktivi svoje delo načrtovati tako, da bodo učitelji pri svojem delu vertikalno 

povezani po strokovnih področjih. Vsi konkretni delovni programi posameznih strokovnih aktivov so priloge Letnega 

delovnega načrta. 
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18 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV   

Program stalnega strokovnega izobraževanja delavcev OŠ Kungota je v skladu z obstoječo zakonodajo – Zakonom 

o osnovni šoli (Ur. L. RS št. 12/1996 – 63/2006), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Ur. L. RS št. 55/2003) in Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (Ur. L. RS št. 64/04, 83/05, 27/07). 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 bo vodstvu šole ena od prioritetnih nalog vzpodbujanje k stalnemu strokovnemu 

izpopolnjevanju tako strokovnih delavcev šole, kot ostalih – administrativno tehničnih delavcev. 

S programom so določene smernice in vsebine izobraževanja delavcev OŠ Kungota v šolskem letu 2022/23. 
Vsebine se lahko v teku šolskega leta dopolnjujejo in nadgrajujejo. Vodstvo šole bo spodbujalo predvsem 
izobraževanja na področjih, ki so med prioritetnimi razvojnimi nalogami šole.  

Preglednica stalnega strokovnega spopolnjevanja je priloga LDN.  

 

19 RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE  

Redno spremljanje učnega in socialnega razvoja je pomemben del na poti do otrokovega uspeha v šoli. Starši si 

bodo pregled nad otrokovim napredovanjem lahko še izboljšali ob redni udeležbi na roditeljskih sestankih in 

pogovornih urah. Pisne in ustne informacije o učnem uspehu učenca in druga obvestila bodo posredovana staršem 

skozi vse šolsko leto. 

V šolskem letu so načrtovani trije roditeljski sestanki. Po potrebi jih je tudi več. Svoje želje in pobude za tematske 

roditeljske sestanke lahko starši posredujejo razrednikom ali šolski pedagoginji. Natančni datumi roditeljskih 

sestankov bodo sporočeni preko spletne strani šole in eAsistenta.  

Popoldanske pogovorne ure za starše bodo vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri.  

Preglednica 45. Roditeljski sestanki  

ZAP. 

ŠT.  

TERMIN TEME 

1 6. 9. in 7. 9. 

2022 

Novosti v šol. letu 2022-23 

2 17. 1. 2023 Dosežki učencev in učenk v OŠ Kungota v 1. ocenjevalnem obdobju/aktualno 

predavanje za starše   

3 30. 5. 2023 Dosežki učencev in učenk v OŠ Kungota v 2. ocenjevalnem obdobju/aktualno 

predavanje za starše   

 

V času pogovornih ur so na šoli prisotni vsi strokovni delavci in ravnateljica šole/vodja PŠ. Urnik individualnih 

pogovornih ur za starše bo objavljen na spletni strani šole. 

Tedenske dopoldanske pogovorne ure so prikazane v Preglednici 46. 
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Preglednica 46. Dopoldanske govorilne ure  

PRIIMEK IME DAN URA PROSTOR 

Ambrož Gregor petek 10.15–11.00 kabinet FIZ 

Amon Barbara torek 11.55–12.40 kabinet DSP 

Andreja  Cigula ponedeljek 11.55–12.40 kabinet 1. triade 

Banič Matej torek 9.05–10.00 kabinet ŠPO 

Šlehta Bernarda petek 9.05–10.00 zbornica 

Bikić Jolanda sreda  8.20–9.05 kabinet 2 VIO 

Blas Hameršak Karin torek 10.15–11.00 zbornica 

Čavka Divčić Suzana ponedeljek 9.05–10.00 kabinet biologije 

Cekić Mojca  sreda 9.10–9.55 zbornica 

Černko  Mihaela ponedeljek 10.15–11.00 knjižnica 

Dreo Samo petek 9.10–9.55 zbornica 

Fajmut Tanja sreda  10.15–11.00 zbornica 

Furek Tanja torek 11.05–11.50 kabinet tehnike 

Gorgiev Aljaž torek 11.05–11.50 kabinet 2 VIO 

Hajnc Tanja ponedeljek 8.20–9.00 kabinet DSP Tanja 

Horvat Anja sreda 9.25–10. 10 večnamenski prostor v pritličju 

Hrast Marjana ponedeljek 11.55 –12.40 pisarna 

Hrastnik Polona sreda 11.00–11.45 večnamenski prostor v pritličju 

Kavčič Božidara sreda  12.10–12.55 zbornica 

Keuc Zdenka torek 8.20–9.20 pisarna ravnateljice 

Klasinc Nada torek 9.25–10.10 kabinet 1. triade 

Kolarič Franci ponedeljek 10.15–11.00 kabinet športa 

Korenjak Andreja četrtek 11.05–11.50 kabinet FIZ 

Kralj Katarina ponedeljek 12.10–12.55 knjižnica 

Kristan Marija torek 12. 10–12.55  knjižnica 

Kučer Anja torek 10.15–11.00  večnamenski prostor v pritličju 

Lampret Nada torek 8.20–9.05 večnamenski prostor v pritličju 

Levašič Mitja ponedeljek 11.05–11.50 kabinet tehnike 

Mari Karnet četrtek 8.20–9.05 kabinet ZGO 

Marko Sonja četrtek 11.05–11.50 kabinet gos 

Mitov Ksenija torek 12.10–12.55 kabinet 1. triade 

Mulej Natasa ponedeljek 9.05–10.00 zbornica 

Pahor Erika četrtek 11.20–12.05 večnamenski prostor v pritličju 

Plečko Oberčkal Barbara petek 10.15–11.00 Zg. K. - kabinet 5. r. 

Podgoršek Kaja ponedeljek 12.10–12.55 zbornica 

Puc Mačukat Maša torek 9.05–10.00 zbornica 

Radujković Tanja ponedeljek 11.05–11.50 zbornica 

Rataj Milena ponedeljek 10.15–11.00 kabinet glasba 

Repolusk Vesna torek 12.10–12.55 kabinet 1. triade 

Sabol Vanesa ponedeljek 12.10–12.55 kabinet GUM 



Letni delovni načrt OŠ Kungota 2022-23 

 

 

47 

 

Satler Nataša petek 6.45–7.30 kabinet DSP Nataša 

Šebrek Marko sreda  11.20–12.05  kabinet LUM/TIT 

Šmajs Simona ponedeljek 9.25–10.10 večnamenski prostor v pritličju 

Špindler Tjaša torek 11:20–12:05 večnamenski prostor v pritličju 

Vnuk Silva sreda 11.00–11.45 večnamenski prostor v pritličju 

Zadravec Alenka četrtek 9.25–10.10 večnamenski prostor v pritličju 

Založnik Nina sreda 10.15–11.00 kabinet 1. triade 

 

20 FINANČNI POGOJI  IN NAČRT INVESTICIJ TER NAKUPA DIDAKTIČNE OPREME  

Za realizacijo svojih programov pridobiva šola prihodke iz proračuna Republike Slovenije, sredstev ustanovitelja in 

prispevka staršev ter donacij. Obvezni program, plače zaposlenih po sistemizaciji tega programa ter materialne 

stroške prejema šola od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Občina Kungota, kot ustanoviteljica 

naše šole, plačuje del nadstandardnega programa (tečaj nemščine, fakultativni pouk nemščine v 6. razredih ...), 

investicijsko vzdrževanje, del materialnih stroškov in druge nujne stroške.  

Na osnovi skrbno pripravljenega finančnega načrta, ki ga pred sprejetjem uskladimo z ustanoviteljico Občino 

Kungota, prejeta sredstva porabimo v skladu z načrti in sprejetim proračunom, z vsemi sredstvi pa ravnamo po 

načelu dobrega gospodarja.   

V šol. letu 2022-23 bomo vse starše in zaposlene pozvali k donaciji 0,3 dohodnine za delovanje šolskega sklada, 

ki ga vodi go. Zvonka Ul. Šolski sklad vodi upravni odbor, sestavljen iz staršev in strokovnih delavcev šole.  

Preglednica 47. Člani šolskega sklada – predstavniki staršev 

RAZRED IME IN PRIIMEK 

1. A Klavdija Potočnik 

1. S Alenka Valdhuber 

1. SK Klemen Breznik  

2. A Ines Vračko 

2. S Jure Hlebič 

2. SK Sanela Kesić 

3. A Vanesa Vujanovič 

3. S Jure Hlebič 

3. SK Maja Smolović 

4. A Renata Večerič 

4. S Jožica Gornik 

4. SK Tina Turk Štaus 

5. A Jožica Brecl 

5. S Katja Šnuderl 

5. SK Zvonka Ul      

6. A Tatjana Kren Hlebič 

6. B Jernej Leskovšek 

7. A Matevž Pintarič 

http://1.sk/
http://2.sk/
http://3.sk/
http://4.sk/
http://5.sk/
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7. B Maja Kralj 

7. C Helena Kršič 

8. A Saša KOROŠA 

8. B Zvonka Ul  

9. A Edvard Hojnik  

9. B Natalija Bračko 

 

Vodstvo šole bo skupaj s strokovnimi delavci izdelalo do konca oktobra 2022 podrobnejši načrt nujnih vzdrževalnih 

in investicijskih del ter nabor nakupa osnovnih sredstev in didaktične opreme.  

 

22 SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  

Za realizacijo LDN smo odgovorni vsi strokovni delavci na šoli. Odgovorni vodstveni delavci šole bomo sprotno 

spremljali izvajanje programa šole. 

1. Mesečno bomo na konferenci pregledali realizacijo načrta – aktivnosti po mesecih. 

2. Sproti bomo spremljali odstopanja z navedbo razlogov. 

3. Učitelji in ŠSD bodo podali poročila in analize o vzgojno-izobraževalnem delu. 

V prihodnje bomo bolj sistematično zbirali podatke, s katerimi bi lahko vrednotili doseganje prednostnih ciljev, saj 

je kakovost VIZ dela potrebno tudi dokazati in ustrezno utemeljiti. Zato smo področje Ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti vzgojno–izobraževalnega dela (samoevalvacija) zasnovali tako, da bi z njim lahko pridobili podatke, 

ki bi služili kot kazalci trendov (longitudinalno/transverzalno) na naslednjih področjih:  

1. Neposredno vzgojno in izobraževalno delo. Kako šola/vrtec izpolnjuje pričakovanja staršev in 

učencev/otrok na učnem področju? V kolikšni meri se učenci uspešno vpisujejo na želene srednje šole? 

Vključena je analiza hospitacij, vzgojnega delovanja in učnega uspeha ter umeščenost vrednost, ki jih šola 

poudarja v vzgojnem načrtu.  

2. Kakovost pogojev izobraževanja. V kolikšni meri opremljenost šole/vrtca ustreza pričakovanjem 

učencev/ staršev/učiteljev za izvajanje VIZ dela? 

3. Šolska klima in kultura. Kakšni so medosebni odnosi na relaciji otrok/učenec–učitelj–starši–lokalno 

okolje? Kolikšna je obveščenost in kako ustrezni so načini obveščanja?  

4. Profesionalna rast strokovnih delavcev šole in vrtca. Kakšna izobraževanja so strokovnim delavcem 

omogočena? Koliko sredstev porabimo v ta namen? V katere projekte smo vključeni? Kaj so trajnostni 

rezultati teh projektov?  

5. Šolsko okolje. Ali šolsko okolje vzbuja medsebojno spoštovanje med posameznimi deležniki in kako 

šolsko okolje vpliva na počutje vseh deležnikov?   

 

V ta namen moramo najprej vzpostaviti komisijo za kakovost (t. i. ravnateljev tim), ki bo na osnovi LDN in vzgojnega 

načrta opredelila področja spremljanja, njihove kazalnike in opisnike, nosilce (time za kakovost) in na osnovi 

oddanih poročil posameznih timov znala odgovoriti na naslednja vprašanja:  
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V kolikšni meri smo dosegli načrtovane cilje? Kako to vemo? Kaj je najbolj vplivalo na doseganje ciljev? Kako 

kakovostno so bile dejavnosti izpeljane? Kako je tim za kakovost zbral podatke in zapisal poročilo? Kako nam ta 

poročila omogočajo pripravo ocene stanja na ravni šole? Kako spodbujamo in zagotavljamo odprto komunikacijo o 

rezultatih samoevalvacije?  

Samoevalvacijsko poročilo mora biti predstavljeno svetu šole in svetu staršev ter Občini Kungota.  

V Zaključnem poročilu bomo prikazali realizacijo našega skupnega načrtovanja. Poročila bodo pripravili vsi 

strokovni delavci. Na tej osnovi bom, kot ravnateljica, izdelala Zaključno poročilo. 

K LDN sodijo naslednje priloge: 

• Letne priprave učiteljev – vpogled v spletni učilnici ravnateljice  

• Načrt dela z nadarjenimi učenci (Tanja Hajnc)  

• Podroben šolski koledar  (Marjana Hrast)  

• Načrt hospitacij ravnateljice (Zdenka Keuc)  

• Načrt stalnega strokovnega spopolnjevanja delavcev (Zdenka Keuc)  

• Vzgojni načrt šole in Hišni red OŠ Kungota (dostopen na spletni strani šole) 

• Program dela Šolskega sklada OŠ Kungota (oblikovan po 29. 9. 2022) 

• Programi mentorjev interesnih dejavnosti (dostopni v spletni učilnici ravnateljice)  

• Načrt dela 1.VIO (Polona Hrastnik) 

• Načrt dela 2. VIO (Jolanda Bikić) 

• Načrti dela strokovnih aktivov (v spletnih učilnicah aktivov)  

Letni delovni načrt za šolsko leto 22/23 je bil obravnavan na: 

1. pedagoški konferenci, dne 27. 9. 2022.  

2. Svetu staršev, dne 29. 9. 2022 

Letni delovni načrt za šolsko leto 22/23 je bil sprejet na sestanku Sveta zavoda, dne  29. 9. 2022. 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Kungota:                     Ravnateljica: 

Tanja Radujković, prof.                                                                        Zdenka Keuc, prof. 
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