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Letno poročilo šole vsebuje osnovne podatke o realizaciji LDN OŠ Kungota in Vrtca pri OŠ Kungota. Drugi 

podatki so priloga poročila oziroma so vključeni v organizacijska in statistična poročila ter finančno - 

poslovna poročila, ki jih na matični šoli izpolnjujemo in pošiljamo na MŠŠ, Agenciji za javno pravne 

evidence in storitve (AJPES), Zavodu za statistiko RS, Zavodu RS za šolstvo ter ustanoviteljici šole, občini 

Kungota. Pregled delovanja in pomembnejših dogodkov šole je predstavljen tudi v šolski kroniki, ki jo 

ureja Mateja Vdovič in kroniki dela Vrtca, ki jo ureja Tina Polajžer.  

 

 

1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI IN VRTCU PRI OŠ KUNGOTA  

 

Število učencev ob zaključku šolskega leta je prikazano v Preglednici 1 (vir e-Asistent) .  

Preglednica 1. Število učencev ob zaključku šolskega leta 2021-22 

 
 

Preglednica 2. Število oddelkov po letih 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Št. 

oddelkov 

21 22 22 22 22 22 23 

Št. OPB 

oddelkov 

6 7 7 7 7 7 7 

 

Na OŠ Kungota jev  šolsko leto  2021-22 vstopilo:  
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• 50 učiteljev, 

• 22 tehničnih delavcev in administrativnih delavcev,  

• 2 zunanji  sodelavki,  

• 53 učencev z odločbo o DSP (13% vseh učencev na šoli)  in  

• 44 učencev, ki so bili identificirani kot nadarjeni (10,7% vseh učencev na šoli). 

 

2 REALIZACIJA PREDNSOTNIH NALOG   

 

S 1. 9. 2021 je šola med prednostne naloge navedla: 

1. Informatizacija pouka in optimizacija dela z učenci na daljavo, kar je pomenilo okrepitev strokovne 

podpore pri vzdrževanju in uporabi IKT opreme, vzdrževanje enotne spletne strani za Zavod OŠ 

Kungota in Vrtec pri OŠ Kungota ter digitalizacijo šolskih podatkovnih map.  

Naloga je realizirana, vendar je  šol. letu 2022-23 potrebna optimizacija spletne strani in  nadaljevanje 

na področju digitalizacije šolskih podatkovnih map, kamor sodi predvsem vzpostavitev  INTRANET-

a (= virtualne zbornice z vsemi internimi akti, formularji in rezervacijami učilnic oz. šolskih prostorov).  

Načrtujemo tudi aktivnosti vezane na dvig digitalnih kompetenc učiteljev in učencev ter varne rabe 

ekranskih tehnologij.  

2. Priprava akcijskega razvojnega načrta šole do leta 2025, ki vključuje plan investicij in stabilizacijo 

finančnega poslovanja šole ter Investicijski načrt OŠ Kungota in PŠ Sp. Kungota ter PŠ Svečina. 

Naloga realizirana v skladu z načrtom INVESTICIJ ZA OŠ KUNGOTA IN VRTEC PRI OŠ KUNGOTA 

za šol. leto  2021-22  in se bo na tej osnovi dopolnjevala za naslednje šolsko leto.  

3. Izdelava načrta za učilnice na prostem in šolske vrtove, ki vključuje izdelava idejnega načrta in 

povezavo občino Kungota pri izdelavi načrta izvedbenih del.  

Naloga je bila realizirana, žal sredstva v občinskem proračunu niso bila zagotovljena za 

implementacijo in zato je to ena od nalog, ki jo prenašamo v naslednje šol. leto.  

4. Sanacija športnega igrišča pri OŠ Kungota in ureditev šolske kolesarnice. 

Ob Koloparku, ki smo ga odprli v letu 2021, se je začela tudi sanacija velikega športnega igrišča ob 

matični šoli, kjer se bodo dela predvidoma zaključila s 15. 9. 2022. Otvoritev športnega parka 

načrtujemo v dogovoru z Občino Kungota, na svetovni dan športa. Ureditev šolskih kolesarnic je ostal 

nerealiziran projekt, ki mu bomo namenili več pozornosti v novem šol. letu.  

5. Izdaja treh številk šolskega časopisa. 

Naloga realizirana in se v šol. letu 2022-23 nadaljuje. Vse tri številke časopisa so bile izdane v 

elektronki  obliki in so dostopne na spletni strani Zavoda.  
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6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno–izobraževalnega dela (samoevalvacija), ki bo 

vključevalo nadaljevanje in analizo projekta RaP (Gibanje za zdrav psihofizični in duševni razvoj 

otroka/zdrava prehrana), skrbi za nadarjene učence pri pouku in nadgradnja njihovega znanja.  

Naloga realizirana, poročilo o realizaciji je bilo oddano tudi na ZRSŠ in je dostopno na spletni strani 

šole. Poročilo o delu z nadarjenimi učenci je v letnem poročilu predstavljeno posebej. Maj zadovoljni 

smo lahko z rezultati NPZ (Poročilo je priloga).  

 

3 REALIZACIJA POUKA IN USPEŠNOST UČENCEV  

 

Preglednica  3. Realizacija pouka 

Oddelek Št. uč. Št. poz.  Poz. (%) Št. neg.  Neg (%) Neoc. (%) Št. opr. Ur Opr (%) Neop. Ure Pov.ocena 

1.a 24 24 100 0 0 0 2770 99,8 4 opisne ocene 

1.S 9 9 100 0 0 0 1046 100 0 opisne ocene 

1.SK 15 15 100 0 0 0 1590 100 0 opisne ocene 

2.a 16 15 93,8 1 6,2 0 1373 98,0 0 opisne ocene 

2.S 6 6 100 0 0 0 317 100 0 opisne ocene 

2.SK 15 14 93,3 1 6,7 0 1274 100 0 opisne ocene 

3.a 21 21 100 0 0 0 1631 98,7 5 4,5 

3.S 5 5 100 0 0 0 220 100 0 4,7 

3.SK 16 16 100 0 0 0 1312 97,2 0 4,4 

4.a 18 18 100 0 0 0 1041 98,5 15 4,1 

4.S 6 6 100 0 0 0 422 100 0 4,6 

4.SK 21 21 100 0 0 0 1471 99,1 0 4,7 

5.a 17 17 100 0 0 0 1684 100 0 4,1 

5.b 14 14 100 0 0 0 1632 99,6 5 4,0 

5.S 4 3 75 1 25 0 364 100 0 3,8 

5.SK 15 14 93,3 1 6,7 0 1080 98,2 19 4,4 

6.a 19 19 100 0 0 0 1522 99,2 2 4,1 

6.b 20 20 100 0 0 0 2417 98,2 43 4,0 

6.c 21 21 100 0 0 0 2013 99,2 15 4,1 

7.a 18 18 100 0 0 0 1570 97,2 45 4,1 

7.b 17 17 100 0 0 0 1959 99,3 13 4,1 

8.a 25 25 100 0 0 0 3067 95,7 71 3,8 

8.b 24 24 100 0 0 0 3085 94,5 118 3,6 

9.a 23 23 100 0 0 0 2598 98,9 28 3,8 

9.b 22 22 100 0 0 0 1699 99,1 16 3,9 
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Iz preglednice 3 vidimo, da štirje učenci niso napredovali v naslednji razred rednega programa osnovne 

šole, kar predstavlja 0,97 % vseh učencev. 99,03 % učencev je napredovalo. Šolo je zapustilo 45 

devetošolcev, predčasno je šolanje zaključil en učenec 8. razreda. Poprečna ocena ob zaključki šol. leta 

je bila 4,15. 

Realizacija števila ur po predmetniku je prikazana v preglednici 4. Iz preglednice vidimo, da v večina 

oddelkov  izpolnjuje pričakovano realizacijo pouka, izjema so oddelki 3. razreda v Svečini, 4.a v Zg. 

Kungoti in 4.r. v Sp. Kungoti ter 7.b.  Razlogi so zelo različni, najpogosteje so bile vzrok karantene učiteljev 

(posledice širjenj SARS-CoV-2) in posledično nizke realizacije pri razširjenjem programu, kar je bolj 

nazorno vidno  preglednice  5. Osnovni program je bil izpeljan zadovoljivo. 

Preglednica  4. Realizacija ur po predmetniku  

Oddelek 
Št. ur po 

predmetniku 
I. I. [%] II. II. [%] I. + II. I. + II. [%] 

1.a 879,0 439 49,9 403 45,8 842 95,8 

1.S 896,5 449 50,1 433 48,3 882 98,4 

1.SK 896,5 445 49,6 398 44,4 843 94,0 

2.a 949,0 470 49,5 447 47,1 917 96,6 

2.S 949,0 478 50,4 456 48,1 934 98,4 

2.SK 949,0 483 50,9 423 44,6 906 95,5 

3.a 966,5 487 50,4 453 46,9 940 97,3 

3.S 966,5 460 47,6 426 44,1 886 91,7 

3.SK 966,5 480 49,7 434 44,9 914 94,6 

4.a 1.229,0 593 48,3 517 42,1 1110 90,3 

4.S 1.124,0 538 47,9 474 42,2 1012 90,0 

4.SK 1.159,0 552 47,6 453 39,1 1005 86,7 

5.a 1.176,5 611 51,9 524 44,5 1135 96,5 

5.b 1.176,5 606 51,5 527 44,8 1133 96,3 

5.S 1.089,0 567 52,1 496 45,5 1063 97,6 

5.SK 1.141,5 590 51,7 498 43,6 1088 95,3 

6.a 1.409,0 671 47,6 643,5 45,7 1314,5 93,3 

6.b 1.409,0 670 47,6 658,5 46,7 1328,5 94,3 

6.c 1.409,0 685 48,6 647,5 46,0 1332,5 94,6 

7.a 1.369,0 645 47,1 666 48,6 1311 95,8 

7.b 1.421,5 642 45,2 665 46,8 1307 91,9 

8.a 1.631,5 775 47,5 748 45,8 1523 93,3 

8.b 1.596,5 764 47,9 751 47,0 1515 94,9 

9.a 1.458,0 800 54,9 602 41,3 1402 96,2 

9.b 1.420,0 794 55,9 604 42,5 1398 98,5 
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Analiza statistike po predmetnih področjih za posamezne razrede je prikazana v preglednici 5. Analiza 

pokaže, da je realizacija znotraj osnovnega programa 95% ali več, zelo nizka pa na nekaterih področjih 

razširjenega programa, ki so navedeni spodaj:  

1.A - Dodatni pouk in zbor 

1.S - Dodatni pouk, ISP 

1.SK  - Dodatni pouk in zbor  

2.A – Dodatni  pouk in zbor 

2.S - Dodatni pouk, ISP 

2.SK - Dodatni pouk in zbor 

3.A - Dodatni pouk in ISP 

3.S - Dodatni pouk, ISP, zbor 

3.SK - Dodatni pouk in ISP 

4.A - Dodatni pouk, ISP, zbor 

4.S - Dodatni pouk, ISP 

4.SK - Dodatni pouk, ISP, zbor 

5.A - Dodatni pouk, zbor 

5.B - Dodatni pouk, zbor 

5.S – dodatni pouk, ISP 

5.SK – dodatni pouk , nemščina 

6.A – dodatni pouk ANJ in SLO ter delo z nadarjenimi   

6.B - dodatni pouk  ANJ,  in SLO ter delo z nadarjenimi   

6.C - dodatni pouk ANJ, MAT in SLO ter delo z nadarjenimi   

7.A- dodatni pouk  MAT in SLO ter delo z nadarjenimi   

7.B - dodatni pouk ANJ, MAT in SLO ter delo z nadarjenimi   

8.A- dodatni pouk ANJ, MAT in SLO ter delo z nadarjenimi   

8.B - dodatni pouk ANJ, MAT, ISP in SLO ter delo z nadarjenimi   

9.A - dodatni pouk ANJ, MAT, ZGO ISP in SLO  

9.B - dodatni pouk ANJ, MAT, ZGO ISP in SLO 

 

Preglednica  5. Realizacija osnovnega in razširjenega programa  

Oddelek Predmet 
Št. ur po  

predmetniku  
I. + II. I. + II. [%] 

1.a Slovenščina 210 212 101 

1.a Matematika 140 140 100 

1.a Likovna umetnost 70 69 98,6 

1.a Glasbena umetnost 70 69 98,6 

1.a Spoznavanje okolja 105 103 98,1 

1.a Šport 105 103 98,1 

1.a Dodatni - DDP 17,5 10 57,1 

1.a Dopolnilni - DDP 17,5 27 154,3 

1.a Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 
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1.a Neobvezni izbirni predmet angleščina 70 70 100 

1.a Zbor 70 35 50 

1.S Slovenščina 210 208 99 

1.S Matematika 140 140 100 

1.S Likovna umetnost 70 68 97,1 

1.S Glasbena umetnost 70 70 100 

1.S Spoznavanje okolja 105 105 100 

1.S Šport 105 105 100 

1.S Dodatni - DDP 17,5 9 51,4 

1.S Dopolnilni - DDP 17,5 26 148,6 

1.S Individualna in skupinska pomoč 17,5 6 34,3 

1.S Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

1.S Neobvezni izbirni predmet angleščina 70 73 104,3 

1.S Zbor 70 68 97,1 

1.SK Slovenščina 210 207 98,6 

1.SK Matematika 140 141 100,7 

1.SK Likovna umetnost 70 68 97,1 

1.SK Glasbena umetnost 70 68 97,1 

1.SK Spoznavanje okolja 105 105 100 

1.SK Šport 105 107 101,9 

1.SK Dodatni - DDP 17,5 6 34,3 

1.SK Dopolnilni - DDP 17,5 29 165,7 

1.SK Individualna in skupinska pomoč 17,5 5 28,6 

1.SK Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

1.SK Neobvezni izbirni predmet angleščina 70 66 94,3 

1.SK Zbor 70 37 52,9 

2.a Slovenščina 245 244 99,6 

2.a Matematika 140 138 98,6 

2.a Likovna umetnost 70 67 95,7 

2.a Glasbena umetnost 70 70 100 

2.a Spoznavanje okolja 105 105 100 

2.a Šport 105 108 102,9 

2.a Dodatni - DDP 17,5 8 45,7 

2.a Dopolnilni - DDP 17,5 29 165,7 

2.a Individualna in skupinska pomoč 35 39 111,4 

2.a Angleški jezik 70 70 100 

2.a Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

2.a Zbor 70 35 50 

2.S Slovenščina 245 248 101,2 

2.S Matematika 140 142 101,4 

2.S Likovna umetnost 70 69 98,6 

2.S Glasbena umetnost 70 69 98,6 

2.S Spoznavanje okolja 105 106 101 

2.S Šport 105 105 100 
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2.S Dodatni - DDP 17,5 14 80 

2.S Dopolnilni - DDP 17,5 20 114,3 

2.S Individualna in skupinska pomoč 35 21 60 

2.S Angleški jezik 70 68 97,1 

2.S Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

2.S Zbor 70 68 97,1 

2.SK Slovenščina 245 241 98,4 

2.SK Matematika 140 138 98,6 

2.SK Likovna umetnost 70 69 98,6 

2.SK Glasbena umetnost 70 70 100 

2.SK Spoznavanje okolja 105 105 100 

2.SK Šport 105 105 100 

2.SK Dodatni - DDP 17,5 7 40 

2.SK Dopolnilni - DDP 17,5 28 160 

2.SK Individualna in skupinska pomoč 35 35 100 

2.SK Angleški jezik 70 68 97,1 

2.SK Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

2.SK Zbor 70 36 51,4 

3.a Slovenščina 245 244 99,6 

3.a Matematika 175 173 98,9 

3.a Likovna umetnost 70 68 97,1 

3.a Glasbena umetnost 70 69 98,6 

3.a Spoznavanje okolja 105 105 100 

3.a Šport 105 105 100 

3.a Dodatni - DDP 17,5 12 68,6 

3.a Dopolnilni - DDP 17,5 22 125,7 

3.a Individualna in skupinska pomoč 52,5 34 64,8 

3.a Angleški jezik 70 70 100 

3.a Knjižnično informacijska znanja 4 5 125 

3.a Zbor 35 33 94,3 

3.S Slovenščina 245 244 99,6 

3.S Matematika 175 174 99,4 

3.S Likovna umetnost 70 70 100 

3.S Glasbena umetnost 70 70 100 

3.S Spoznavanje okolja 105 105 100 

3.S Šport 105 105 100 

3.S Dodatni - DDP 17,5 12 68,6 

3.S Dopolnilni - DDP 17,5 21 120 

3.S Individualna in skupinska pomoč 52,5 11 21 

3.S Angleški jezik 70 68 97,1 

3.S Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

3.S Zbor 35 2 5,7 

3.SK Slovenščina 245 244 99,6 

3.SK Matematika 175 174 99,4 
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3.SK Likovna umetnost 70 69 98,6 

3.SK Glasbena umetnost 70 69 98,6 

3.SK Spoznavanje okolja 105 105 100 

3.SK Šport 105 105 100 

3.SK Dodatni - DDP 17,5 7 40 

3.SK Dopolnilni - DDP 17,5 27 154,3 

3.SK Individualna in skupinska pomoč 52,5 5 9,5 

3.SK Angleški jezik 70 69 98,6 

3.SK Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

3.SK Zbor 35 36 102,9 

4.a Slovenščina 175 175 100 

4.a Matematika 175 177 101,1 

4.a Angleščina 70 67 95,7 

4.a Nemščina 70 70 100 

4.a Likovna umetnost 70 70 100 

4.a Glasbena umetnost 52,5 54 102,9 

4.a Družba 70 68 97,1 

4.a Naravoslovje in tehnika 105 106 101 

4.a Šport 105 103 98,1 

4.a Dodatni - DDP 17,5 3 17,1 

4.a Dopolnilni - DDP 17,5 31 177,1 

4.a Individualna in skupinska pomoč 105 25 23,8 

4.a Razredna ura 17,5 17 97,1 

4.a Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

4.a Neobvezni izbirni predmet računalništvo 35 34 97,1 

4.a Neobvezni izbirni predmet šport 35 35 100 

4.a Neobvezni izbirni predmet tehnika 35 36 102,9 

4.a Zbor 70 35 50 

4.S Slovenščina 175 171 97,7 

4.S Matematika 175 173 98,9 

4.S Angleščina 70 74 105,7 

4.S Nemščina 70 62 88,6 

4.S Likovna umetnost 70 71 101,4 

4.S Glasbena umetnost 52,5 54 102,9 

4.S Družba 70 69 98,6 

4.S Naravoslovje in tehnika 105 102 97,1 

4.S Šport 105 104 99 

4.S Dodatni - DDP 17,5 13 74,3 

4.S Dopolnilni - DDP 17,5 22 125,7 

4.S Individualna in skupinska pomoč 105 7 6,7 

4.S Razredna ura 17,5 18 102,9 

4.S Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

4.S Zbor 70 68 97,1 

4.SK Slovenščina 175 178 101,7 
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4.SK Matematika 175 172 98,3 

4.SK Angleščina 70 72 102,9 

4.SK Nemščina 70 61 87,1 

4.SK Likovna umetnost 70 65 92,9 

4.SK Glasbena umetnost 52,5 55 104,8 

4.SK Družba 70 71 101,4 

4.SK Naravoslovje in tehnika 105 102 97,1 

4.SK Šport 105 100 95,2 

4.SK Dodatni - DDP 17,5 14 80 

4.SK Dopolnilni - DDP 17,5 18 102,9 

4.SK Individualna in skupinska pomoč 105 9 8,6 

4.SK Razredna ura 17,5 19 108,6 

4.SK Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

4.SK Neobvezni izbirni predmet šport 35 31 88,6 

4.SK Zbor 70 34 48,6 

5.a Slovenščina 175 175 100 

5.a Matematika 140 141 100,7 

5.a Angleščina 105 101 96,2 

5.a Likovna umetnost 70 68 97,1 

5.a Glasbena umetnost 52,5 53 101 

5.a Družba 105 106 101 

5.a Naravoslovje in tehnika 105 104 99 

5.a Gospodinjstvo 35 35 100 

5.a Šport 105 101 96,2 

5.a Dodatni - DDP 17,5 1 5,7 

5.a Dopolnilni - DDP 17,5 31 177,1 

5.a Individualna in skupinska pomoč 17,5 25 142,9 

5.a Razredna ura 17,5 19 108,6 

5.a Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

5.a Nemščina 70 68 97,1 

5.a Neobvezni izbirni predmet računalništvo 35 34 97,1 

5.a Neobvezni izbirni predmet ŠPO 35 33 94,3 

5.a Zbor 70 36 51,4 

5.b Slovenščina 175 173 98,9 

5.b Matematika 140 144 102,9 

5.b Angleščina 105 99 94,3 

5.b Likovna umetnost 70 68 97,1 

5.b Glasbena umetnost 52,5 50 95,2 

5.b Družba 105 106 101 

5.b Naravoslovje in tehnika 105 102 97,1 

5.b Gospodinjstvo 35 35 100 

5.b Šport 105 107 101,9 

5.b Dodatni - DDP 17,5 2 11,4 

5.b Dopolnilni - DDP 17,5 32 182,9 
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5.b Individualna in skupinska pomoč 17,5 23 131,4 

5.b Razredna ura 17,5 17 97,1 

5.b Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

5.b Nemščina 70 67 95,7 

5.b Neobvezni izbirni predmet računalništvo 35 34 97,1 

5.b Neobvezni izbirni predmet ŠPO 35 34 97,1 

5.b Zbor 70 36 51,4 

5.S Slovenščina 175 171 97,7 

5.S Matematika 140 142 101,4 

5.S Angleščina 105 105 100 

5.S Likovna umetnost 70 68 97,1 

5.S Glasbena umetnost 52,5 53 101 

5.S Družba 105 102 97,1 

5.S Naravoslovje in tehnika 105 102 97,1 

5.S Gospodinjstvo 35 35 100 

5.S Šport 105 103 98,1 

5.S Dodatni - DDP 17,5 13 74,3 

5.S Dopolnilni - DDP 17,5 21 120 

5.S Razredna ura 17,5 18 102,9 

5.S Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

5.S Nemščina 70 60 85,7 

5.S Zbor 70 66 94,3 

5.SK Slovenščina 175 173 98,9 

5.SK Matematika 140 141 100,7 

5.SK Angleščina 105 101 96,2 

5.SK Likovna umetnost 70 70 100 

5.SK Glasbena umetnost 52,5 52 99 

5.SK Družba 105 99 94,3 

5.SK Naravoslovje in tehnika 105 105 100 

5.SK Gospodinjstvo 35 35 100 

5.SK Šport 105 103 98,1 

5.SK Dodatni - DDP 17,5 7 40 

5.SK Dopolnilni - DDP 17,5 26 148,6 

5.SK Individualna in skupinska pomoč 17,5 26 148,6 

5.SK Razredna ura 17,5 16 91,4 

5.SK Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

5.SK Nemščina 70 62 88,6 

5.SK Neobvezni izbirni predmet ŠPO 35 32 91,4 

5.SK Zbor 70 36 51,4 

6.a Slovenščina 175 162 92,6 

6.a Matematika 140 140 100 

6.a Angleščina 140 149 106,4 

6.a Nemščina 70 67 95,7 

6.a Likovna umetnost 35 35 100 
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6.a Glasbena umetnost 35 40 114,3 

6.a Geografija 35 34 97,1 

6.a Zgodovina 35 34 97,1 

6.a Naravoslovje 70 64 91,4 

6.a Tehnika in tehnologija 70 67 95,7 

6.a Gospodinjstvo 52,5 52,5 100 

6.a Šport 105 107 101,9 

6.a NIP Šport 35 32 91,4 

6.a NIP Računalništvo 35 34 97,1 

6.a NIP Tehnika 35 35 100 

6.a Dodatni - DDP-ANJ 17,5 0 0 

6.a Dopolnilni - DDP-ANJ 17,5 29 165,7 

6.a Dodatni - DDP-MAT 17,5 2 11,4 

6.a Dopolnilni - DDP-MAT 17,5 24 137,1 

6.a Dodatni - DDP-SLO 17,5 0 0 

6.a Dopolnilni - DDP-SLO 17,5 32 182,9 

6.a Individualna in skupinska pomoč 5 6 120 

6.a Delo z nadarjenimi 70 1 1,4 

6.a Knjižnično informacijska znanja 4 5 125 

6.a Razredna ura 17,5 27 154,3 

6.a Zbor 140 136 97,1 

6.b Slovenščina 175 169 96,6 

6.b Matematika 140 133 95 

6.b Angleščina 140 133 95 

6.b Nemščina 70 67 95,7 

6.b Likovna umetnost 35 35 100 

6.b Glasbena umetnost 35 39 111,4 

6.b Geografija 35 33 94,3 

6.b Zgodovina 35 37 105,7 

6.b Naravoslovje 70 72 102,9 

6.b Tehnika in tehnologija 70 68 97,1 

6.b Gospodinjstvo 52,5 52,5 100 

6.b Šport 105 110 104,8 

6.b NIP Šport 35 32 91,4 

6.b NIP Računalništvo 35 34 97,1 

6.b NIP Tehnika 35 36 102,9 

6.b Dodatni - DDP-ANJ 17,5 0 0 

6.b Dopolnilni - DDP-ANJ 17,5 27 154,3 

6.b Dodatni - DDP-MAT 17,5 1 5,7 

6.b Dopolnilni - DDP-MAT 17,5 24 137,1 

6.b Dodatni - DDP-SLO 17,5 0 0 

6.b Dopolnilni - DDP-SLO 17,5 32 182,9 

6.b Individualna in skupinska pomoč 5 17 340 

6.b Delo z nadarjenimi 70 17 24,3 
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6.b Knjižnično informacijska znanja 4 6 150 

6.b Razredna ura 17,5 18 102,9 

6.b Zbor 140 136 97,1 

6.c Slovenščina 175 177 101,1 

6.c Matematika 140 134 95,7 

6.c Angleščina 140 136 97,1 

6.c Nemščina 70 67 95,7 

6.c Likovna umetnost 35 35 100 

6.c Glasbena umetnost 35 33 94,3 

6.c Geografija 35 37 105,7 

6.c Zgodovina 35 38 108,6 

6.c Naravoslovje 70 60 85,7 

6.c Tehnika in tehnologija 70 77 110 

6.c Gospodinjstvo 52,5 56,5 107,6 

6.c Šport 105 106 101 

6.c NIP Šport 35 33 94,3 

6.c NIP Računalništvo 35 34 97,1 

6.c NIP Tehnika 35 35 100 

6.c Dodatni - DDP-ANJ 17,5 0 0 

6.c Dopolnilni - DDP-ANJ 17,5 29 165,7 

6.c Dodatni - DDP-MAT 17,5 2 11,4 

6.c Dopolnilni - DDP-MAT 17,5 24 137,1 

6.c Dodatni - DDP-SLO 17,5 0 0 

6.c Dopolnilni - DDP-SLO 17,5 32 182,9 

6.c Individualna in skupinska pomoč 5 25 500 

6.c Delo z nadarjenimi 70 3 4,3 

6.c Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

6.c Razredna ura 17,5 20 114,3 

6.c Zbor 140 135 96,4 

7.a Slovenščina 140 142 101,4 

7.a Matematika 140 132 94,3 

7.a Angleščina 140 137 97,9 

7.a Likovna umetnost 35 34 97,1 

7.a Glasbena umetnost 35 37 105,7 

7.a Geografija 70 74 105,7 

7.a Zgodovina 70 66 94,3 

7.a Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 35 40 114,3 

7.a Naravoslovje 105 106 101 

7.a Tehnika in tehnologija 35 35 100 

7.a Šport 70 69 98,6 

7.a Gledališki klub 35 34 97,1 

7.a Šport za zdravje 35 32 91,4 

7.a Dodatni - DDP-ANJ 17,5 0 0 

7.a Dopolnilni - DDP-ANJ 17,5 28 160 
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7.a Dodatni - DDP-MAT 17,5 0 0 

7.a Dopolnilni - DDP-MAT 17,5 15 85,7 

7.a Dodatni - DDP-SLO 17,5 0 0 

7.a Dopolnilni - DDP-SLO 17,5 32 182,9 

7.a Individualna in skupinska pomoč 17,5 4 22,9 

7.a Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

7.a Obdelava gradiv: les1 35 35 100 

7.a Razredna ura 17,5 20 114,3 

7.a Risanje v geometriji in tehniki 1 35 34 97,1 

7.a Tuj jezik nemščina 70 65 92,9 

7.a Zbor 140 136 97,1 

7.b Slovenščina 140 144 102,9 

7.b Matematika 140 139 99,3 

7.b Angleščina 140 125 89,3 

7.b Likovna umetnost 35 35 100 

7.b Glasbena umetnost 35 35 100 

7.b Geografija 70 74 105,7 

7.b Zgodovina 70 69 98,6 

7.b Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 35 37 105,7 

7.b Naravoslovje 105 105 100 

7.b Tehnika in tehnologija 35 34 97,1 

7.b Šport 70 72 102,9 

7.b Gledališki klub 35 33 94,3 

7.b Šport za zdravje 35 32 91,4 

7.b Dodatni - DDP-ANJ 17,5 0 0 

7.b Dopolnilni - DDP-ANJ 17,5 28 160 

7.b Dodatni - DDP-MAT 17,5 0 0 

7.b Dopolnilni - DDP-MAT 17,5 15 85,7 

7.b Dodatni - DDP-SLO 17,5 0 0 

7.b Dopolnilni - DDP-SLO 17,5 32 182,9 

7.b Delo z nadarjenimi 70 2 2,9 

7.b Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

7.b Obdelava gradiv: les1 35 35 100 

7.b Razredna ura 17,5 20 114,3 

7.b Risanje v geometriji in tehniki 1 35 34 97,1 

7.b Tuj jezik nemščina 70 68 97,1 

7.b Zbor 140 135 96,4 

8.a Slovenščina 122,5 127 103,7 

8.a Matematika 140 138 98,6 

8.a Angleščina 105 105 100 

8.a Likovna umetnost 35 34 97,1 

8.a Glasbena umetnost 35 32 91,4 

8.a Geografija 52,5 55 104,8 

8.a Zgodovina 70 71 101,4 
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8.a Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 35 38 108,6 

8.a Fizika 70 69 98,6 

8.a Kemija 70 67 95,7 

8.a Biologija 52,5 53 101 

8.a Tehnika in tehnologija 35 37 105,7 

8.a Šport 70 70 100 

8.a Multimedija 35 34 97,1 

8.a Nemščina 2 70 67 95,7 

8.a Obdelava gradiv: les 2 35 36 102,9 

8.a Poskusi v kemiji 35 38 108,6 

8.a Šport za sprostitev 35 35 100 

8.a Dodatni - DDP-ANJ 17,5 4 22,9 

8.a Dopolnilni - DDP-ANJ 17,5 25 142,9 

8.a Dodatni - DDP-MAT 17,5 0 0 

8.a Dopolnilni - DDP-MAT 17,5 18 102,9 

8.a Dodatni - DDP-SLO 17,5 6 34,3 

8.a Dopolnilni - DDP-SLO 17,5 32 182,9 

8.a Individualna in skupinska pomoč 17,5 3 17,1 

8.a Delo z nadarjenimi 70 7 10 

8.a Dodatni - DOD BIKE 35 31 88,6 

8.a Dodatni in dopolnilni pouk - Zgodovina 35 18 51,4 

8.a Filmska vzgoja 2 35 33 94,3 

8.a Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

8.a Razredna ura 17,5 23 131,4 

8.a Risanje v geometriji in tehniki 2 35 35 100 

8.a Robotika v tehniki 35 35 100 

8.a Zbor 140 143 102,1 

8.b Slovenščina 122,5 122 99,6 

8.b Matematika 140 142 101,4 

8.b Angleščina 105 105 100 

8.b Likovna umetnost 35 36 102,9 

8.b Glasbena umetnost 35 39 111,4 

8.b Geografija 52,5 50 95,2 

8.b Zgodovina 70 72 102,9 

8.b Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 35 38 108,6 

8.b Fizika 70 69 98,6 

8.b Kemija 70 67 95,7 

8.b Biologija 52,5 50 95,2 

8.b Tehnika in tehnologija 35 35 100 

8.b Šport 70 70 100 

8.b Multimedija 35 34 97,1 

8.b Nemščina 2 70 66 94,3 

8.b Obdelava gradiv: les 2 35 36 102,9 

8.b Poskusi v kemiji 35 36 102,9 
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8.b Šport za sprostitev 35 34 97,1 

8.b Dodatni - DDP-ANJ 17,5 4 22,9 

8.b Dopolnilni - DDP-ANJ 17,5 25 142,9 

8.b Dodatni - DDP-MAT 17,5 0 0 

8.b Dopolnilni - DDP-MAT 17,5 18 102,9 

8.b Dodatni - DDP-SLO 17,5 6 34,3 

8.b Dopolnilni - DDP-SLO 17,5 32 182,9 

8.b Individualna in skupinska pomoč 17,5 2 11,4 

8.b Delo z nadarjenimi 70 21 30 

8.b Dodatni - DOD BIKE 35 29 82,9 

8.b Filmska vzgoja 2 35 32 91,4 

8.b Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

8.b Razredna ura 17,5 28 160 

8.b Risanje v geometriji in tehniki 2 35 35 100 

8.b Robotika v tehniki 35 35 100 

8.b Zbor 140 143 102,1 

9.a Slovenščina 144 145 100,7 

9.a Matematika 128 135 105,5 

9.a Angleščina 96 100 104,2 

9.a Likovna umetnost 32 33 103,1 

9.a Glasbena umetnost 32 33 103,1 

9.a Geografija 64 65 101,6 

9.a Zgodovina 64 69 107,8 

9.a Fizika 64 67 104,7 

9.a Kemija 64 70 109,4 

9.a Biologija 64 61 95,3 

9.a Šport 64 67 104,7 

9.a Izbrani šport: košarka 32 30 93,8 

9.a Izbrani šport: nogomet 32 32 100 

9.a Nemščina 3 64 68 106,3 

9.a Obdelava gradiv: les 32 32 100 

9.a Risanje v geometriji in tehniki 32 34 106,3 

9.a Dodatni - DDP-ANJ 16 0 0 

9.a Dopolnilni - DDP-ANJ 16 24 150 

9.a Dodatni - DDP-SLO 16 6 37,5 

9.a Dopolnilni - DDP-SLO 16 31 193,8 

9.a Individualna in skupinska pomoč 5 1 20 

9.a Astronomija 32 23 71,9 

9.a Delo z nadarjenimi 70 5 7,1 

9.a Dodatni – BI-KE 35 28 80 

9.a Dodatni Zgodovina 32 16 50 

9.a Filmska vzgoja 3 32 32 100 

9.a Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

9.a Razredna ura 16 24 150 
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9.a Robotika v tehniki 32 35 109,4 

9.a Zbor 128 132 103,1 

9.b Slovenščina 144 145 100,7 

9.b Matematika 128 136 106,3 

9.b Angleščina 96 103 107,3 

9.b Likovna umetnost 32 35 109,4 

9.b Glasbena umetnost 32 35 109,4 

9.b Geografija 64 68 106,3 

9.b Zgodovina 64 59 92,2 

9.b Fizika 64 73 114,1 

9.b Kemija 64 62 96,9 

9.b Biologija 64 62 96,9 

9.b Šport 64 66 103,1 

9.b Izbrani šport: košarka 32 30 93,8 

9.b Izbrani šport: nogomet 32 32 100 

9.b Nemščina 3 64 68 106,3 

9.b Obdelava gradiv: les 32 32 100 

9.b Risanje v geometriji in tehniki 32 35 109,4 

9.b Dodatni - DDP-ANJ 16 0 0 

9.b Dopolnilni - DDP-ANJ 16 24 150 

9.b Dodatni - DDP-MAT 16 0 0 

9.b Dopolnilni - DDP-MAT 16 0 0 

9.b Dodatni - DDP-SLO 16 6 37,5 

9.b Dopolnilni - DDP-SLO 16 31 193,8 

9.b Individualna in skupinska pomoč 5 4 80 

9.b Astronomija 32 23 71,9 

9.b Dodatni - DOD BI-KE 35 27 77,1 

9.b Dopolnilni – BI-KE 0 0 0 

9.b Dodatni  ZGO 32 16 50 

9.b Filmska vzgoja 3 32 32 100 

9.b Knjižnično informacijska znanja 4 4 100 

9.b Razredna ura 16 23 143,8 

9.b Robotika v tehniki 32 35 109,4 

9.b Zbor 128 132 103,1 

 

Primerjava med dopolnilnim in dodatnim poukom pri prav vseh oddelkih pokaže, da so ure DDP dejansko 

namenjene dopolnilnemu pouku in manj dodatnemu in, da so ure dela z nadarjenimi učenci izrazito v  

primanjkljaju. Če dodamo k temu še 1060 opravljenih ur DSP po odločbah in več kot  600 ur učne pomoči, 

je več kot očitno, da se šola spopada z velikim pritiskom učno manj uspešnih učencev.   

V šol. letu 2021/22 so kljub Covid -19 ukrepom bili realizirani vsi načrtovani dnevi dejavnosti. Na primeren 

način smo obeležili tudi naslednje praznike: dan spomina na mrtve, dan reformacije, Novo leto, materinski 

dan, dan  samostojnosti in enotnosti, slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju in praznik dela 
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ter dan državnosti  z zaključkom šolskega leta. Sodelovali smo na prireditvi "Kolesarska dirka po 

Sloveniji«, ki smo jo nadgradili z »Olimpijado veselja«, kjer smo uspešno vključili tudi starše.  Dobitniki 

prehodnih pokalov na Olimpijadi vesela so bili: 

• V vlečenju vrvi – PŠ Sp. Kungota 

• V štafetnih Igrah – OŠ Kungota  

• V nogometu – devetošolci OŠ Kungota 

Z Olimpijado si želimo nadaljevati tudi v šol. letu 2022-23. Uspešno smo izpeljali tudi Sprejem prvošolcev, 

slovo od devetošolcev in valeto. 

 

4 POGOJI ZA URESNIČEVANJE VIZ DELA  

Število učencev se je v šol. letu 2021/22 v primerjavi s predhodnim povečalo za 12 (iz 399 na 411). Zaradi 

večjega števila tujcev (9), ki so v tem šolskem letu prvič obiskovali OŠ Kungota, smo v deležu 0,25 DM 

za določen čas zaposlili učiteljico, ki je poučevala slovenščino kot tuj jezik.  

Dve učiteljici razrednega pouka sta se upokojili, ena je dala sporazumno odpoved.  

 

4.1 NAZIVI UČITELJIC IN UČITELJEV  

 

Preglednica 6. Nazivi učiteljev v šol. letu 2022-23 

NAZIVI UČITELJEV Št.  

brez naziva 8 

mentor 12 

svetovalec 20 

svetnik  8 

skupaj  48 

 

 

Graf 1. Nazivi učiteljev na OŠ Kungota 2022-23 
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Graf 2. Nazivi strokovnih delavcev v letu 2021- 2022 

Primerjava grafa 1 in 2 pokaže, da je 7% delavcev, ki v letu 2021 še niso imeli naziva napredovalo v 

naziv mentor, povečal se je tudi odstotek svetnikov in svetovalcev.  

 

4.2 MATERIALNI POGOJI  

Matična šola ima 16 učilnic, 9 kabinetov, zbornico, učilnico za kemijo in biologijo, delavnico za tehnični 

pouk, učilnico za likovni pouk, knjižnico, računalniško učilnico, učilnico za glasbo, gibalnico in telovadnico. 

Imamo svojo kuhinjo (v njej pripravljajo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice) in eno jedilnico, v 

kateri se lahko hkrati prehranjuje 120 učencev. V kuhinji je zaposlenih 6 delavcev, v razdelilnih kuhinjah 

na lokaciji PŠ Svečina In PŠ Sp. Kungota še dve delavki.  

Učenci prvega VIO (od 1. do 3. razreda) na matični šoli imajo svojo garderobo v skupnem prostoru, ki je 

popolnoma ločen od ostalega dela in ima posebni vhod. Ostali učenci (od 4. do 9. razreda) imajo vsak 

svojo garderobno omarico s ključi. 

Pred šolo je veliko asfaltirano parkirišče. Na južni strani matične šole se razprostira športni park, ki se je 

v poletju 2022 v celoti obnovil in otroško igrišče. Na zahodni strani je Kolopark in manjše parkirišče.  

Na PŠ Svečina imamo 3 učilnice, 1 knjižnico, 1 zbornico, 1 razdelilno kuhinjo, 1 telovadnico, 1 garderobo. 

Kuhinjo si učenci delijo z otroki iz vrtca, ki imajo eno igralnico in svoj prostor na zunanjem igrišču.  

Na PŠ Sp. Kungota imamo 5 učilnic, 1 knjižnico, 1 zbornico, 1 razdelilno kuhinjo, 1 kabinet in 1 

telovadnico. Vrtec v Sp. Kungoti ima dve igralnici in igrišče pred njima. 

Vse učilnice so opremljene s projektorji, računalniki, večina tudi z interaktivnimi tablami.  

 

4.2.1 TEKOČA IN NUJNA VZDRŽEVALNA DELA V OŠ KUNGOTA, OPRAVLJENA V ŠOL. 

LETU 2021-22 

 

S sredstvi Občine smo v koledarskem letu 2022 uredili:  
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• Celotno varnostno in dnevno razsvetljavo na vseh treh lokacijah šole. 

• Izvedeli vsa redna vzdrževalna dela na vseh treh lokacijah šole. 

• Obnovili vse žaluzije v PŠ Sp. Kungota (vrtec in šola).  

• Zamenjali lovilec maščob v PŠ Sp. Kungota. 

• Uredili prvi arhivski prostor v matični šoli za vse tri lokacije in vsa arhivska gradiva oddali v 

Pokrajinski arhiv Maribor. 

• Uredili zamenjavo vseh ključev in ključavnic v matični šoli. 

• Delno uredili zunanje površine (klopi, koši za smeti) za naše učence.   

• Postavili klimo napravo v prostorih za DSP.  

• Uredili popravilo požarnih vrat na matični šoli . 

• Obnovili zunanja igrala za 1.VIO na vseh teh lokacijah šole.  

  

Iz lastnih sredstev, pridobljenih skozi projektne aktivnosti, Šolskega sklada in sredstev MIZŠ smo 

uredili/kupili: 

• internetno povezavo v PŠ Sp. Kungota. 

• klimo napravo v tajništvu, računovodstvu ter zbornici OŠ Kungota.     

• 30 računalnikov in 8 zaslonov za računalniško učilnico, kjer je bila nujna potrebna zamenjava. 

• 5 štirikotnih projektorjev.  

• večje prezentacijsko obojestransko platno (4 x 3 m).  

• knjižna gradiva za bralno značko 

• 12 mikroskopov za pouk biologije. 

• opremo za pouk naravoslovja. 

• opremo, ki podpira računalniško podprto eksperimentalno delo učencev pri fiziki, kemiji in 

biologiji. 

• opremo za pouk tehnike in tehnologije. 

• opremo za pouk športa in zaščitno opremo za učitelje športne vzgoje. 

• Opremo za izvajanje razširjenega programa.  

 

5 POROČILO O REALIZACIJI RAZŠIRJENGA PROGRAMA (RaP) 

 

Preko šolske skupnosti učencev in sveta staršev smo pridobili podatke o tem katere vsebine so zaželene, 

potrebne in bi jih učenci radi obiskovali v okviru RaP. Za uvajanje drugega tujega jezika v 7. razredu smo 

med starši in učenci  izvedeli posebne predstavitve tudi v okviru roditeljskih sestankov. Učencem smo 

ponudili enakomerno razporeditev različnih aktivnosti iz vseh treh področjih RAP in pazili, da smo 

enakomerno pokrili tudi različna strokovna področja (naravoslovje, družboslovje, jezik, šport). Učenci so 

v maju dobili prijavnice in na tej osnovi smo izdelali končni program RaP ter urnik izvajanja aktivnosti.  

 

Ko so učitelji oddali svoje predloge za  dejavnosti izvajanje v okviru RaP, smo bili posebej pozorni na cilje, 

ki so jih učitelji zapisali ter za tem njihove predloge ustno usklajevali na osnovi izraženih interesov 
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učencev. Učencem smo predhodno razložili, da si želimo, da bi iz vsakega področja izbrali vsaj eno 

aktivnost in na ta način uravnotežili svojo izbiro. Poudarili smo, da so ure RAP v veliki večini 

sistematizirane ure (samo manjši del je potekal v t. i. III. stebru). Končni pregled ur po posameznih 

področjih je pokazal, da smo bili pri tem uspešni. Vendar velja poudariti, da smo med šol. letom morali 

predlagane aktivnosti prilagajati epidemiološkim razmeram in novim potrebam učencem (več dela pri 

odpravljanju anksioznosti in medosebnih odnosov). 

Učenci 3.VIO so bili v največji meri vključeni v sklop A, in sicer Gibanje (odbojka, nogomet, košarka; 90% 

učencev) ter Varnost na internetu (100%). Najmanj v sklop B (Kultura in tradicija) in v vsaj eno od 

ponujenih aktivnosti v sklopu C,  vsebine iz življenja in dela osnovne šole (100%). 

V preglednici 5 so zapisane le aktivnosti, ki so jih izbrali učenci 3.VIO. 

 

Preglednica  1. Aktivnosti  v RaP 

 

1. A (področje -  GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE) 

✓ Žoga  je okrogla  

✓ Zdrav duh v zdravem telesu   

✓ Raznolikost in uravnoteženost 

✓ Zdrav sem, ker zdravo jem 

✓ Varnost na internetu  

 

1. B (področje - KULTURA IN TRADICIJA) 

 

✓ Naravna dediščina - naša prihodnost 

✓ Kulturna dediščina - naš ponos 

✓ Pomagajmo drug drugemu 

✓ Jezik in kultura naših partnerjev 

✓ To mene zanima! 

✓ Krpan (krpamo luknjice v znanju)  

✓ Od ideje do izdelka 

✓ Podjetno v svet 

✓ Kako vidim svet okoli sebe 

 

 

1. C (področje - MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE) 

✓ Integra 

✓ Promote your Neighbour 

✓ Gamlitz 

✓ KUL teater 

✓ Šolska skupnost  

✓ Vidim, pomagam, poročam 
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V okviru RaP smo v letni delovni načrt smo uvrstili tri interdisciplinarne dneve. Prvi je bil namenjen 

obujanju in ohranjanju evropske kulturne dediščine (1. oktober 2021); drugi je bil  izvajan 22. 4. 2022 na 

dan Zemlje, kjer so bile v ospredju podnebne spremembe in naš prispevek k zmanjšanju in ublažitvi le-

teh; zadnji interdisciplinarni dan je bil 16. 6. 2022, ki smo ga usmeri v šport, športno navijanje  ter 

solidarnost.   Vsi trije dnevi so bili analizirani. Več o tem v poročilu RaP za šol. leto 2021-22.  

 

5.1 DEJAVNOSTI, KI SO VKLJUČEVALE IN POVEZOVALE RAZLIČNA PODROČJA IN 

SKLOPE KURIKULARNEGA DOKUMENTA  

 

Dejavnosti, ki so vključevale več različnih predmetnih področjih smo izvajali v okviru interdisciplinarnih 

dnevov,  v tednu otroka in  ob  koncu šolskega leta. 

 

Primer: 22. 4. 2022 ( Sodelovali so učenci od 6. – 9. razred). 

 

6. razred – PREŽIVETJE V NARAVI  (HOMOGENE SKUPINE). Učenci so v 5-urni aktivnosti bili vpeti od 

gibanja in orientacije v prostoru, medsebojne pomoči, ki je bila nujna pri reševanju praktičnih nalog in 

načrtovanja ustreznih aktivnosti. Cilj aktivnosti je bil opolnomočiti učence za fleksibilno in avtonomno 

izbiro dejavnosti ter za prevzemanje odgovornosti za lastno učenje in rezultate dela. Spodbujali smo 

inovativne poti  učenja in ustrezno odzivanje na stresne situacije. Podpirali smo jih v  samoregulativnem 

učenju in načrtovanju osebno naravnanih aktivnosti za trajnostni razvoj. 

 

7. – 9. razred - ONESNAŽEVANJE OKOLJA, KRITIČEN ODNOS DO POTROŠNIŠTVA 

(heterogene skupine) 

Učenci so lahko izbirali med naslednjimi dejavnostmi RaP-a: 

 

✓ Kako vidim svet okoli sebe - Onesnaževanje okolja zaradi posledic hitre mode (okrogla 

miza)   

✓ KUL teater (gledališka delavnica) 

✓ Od ideje do izdelka - reciklaža rabljenih oblačil (rokodelska delavnica)  

✓ Naravna dediščina - naša prihodnost (glasbena delavnica)  

✓ Vidim, pomagam, poročam (novinarska delavnica)  

✓ Od ideje do izdelka - Biometrična arhitektura 

✓ Od ideje do izdelka - Proces od surovine do izdelka 

✓ Od ideje do izdelka - Izdelava nakita iz odpadnega materiala 

 

5-urna aktivnosti je bil razdeljena na uvodno uro  načrtovanja, sledilo je samostojno delo in na koncu 

poročanje oz. prikaz dela (video, plakat, modna revija, bazar,  nastop).  Skozi RaP aktivnosti smo udejanjili 

osnovni program osnovne šole in dali poudarek predvsem razvoju prečnih veščin naših učencev.    
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Na PŠ Sp. Kungota so izpeljali projekt »Odpotuj in raziskuj«, ki je v šol .letu 2011-22 zajel raziskovanje 

Šrilanke. Vodila ga je učiteljica Simona Šmajs. Projekt se je zaključil z javno prireditvijo v športni dvorani 

v Sp. Kungoti  

 

5.2 ZAGOTAVLJANJE SISTEMATIČNEGA IN NAČRTNEGA  RAZVIJANJA PREČNIH 

VEŠČIN  

 

Razvoj t.i. prečnih veščin ( kritično mišljenje, ustvarjalnost, komuniciranje, sporazumevanje in sodelovanje 

ter samouravnavanje učenja) smo umestili med prednostne naloge rednega (osnovnega) programa kot 

tudi razširjenega programa. Čeprav učitelji tega1 niso eksplicitno zapisali, je v načinu izvajanja različnih 

dejavnosti opaziti, da so težili k razvoju kritičnega mišljenja, spodbujali ustvarjalnost učencev, medsebojno 

komuniciranje, sporazumevanje in sodelovanje ter tudi samouravnavanje učenja. Večina vsebin iz 

življenja in dela osnovne šole (3. področja) je usmerjena prav v razvoj teh veščin 

 

5.2.1 PRIMER DEJAVNOSTI, PRI KATERIH SO UČITELJI RAZVIJALI VEŠČINE 

KRITIČNEGA MIŠLJENJA, SPORAZUMEVANJA, SODELOVANJE TER 

SAMOURAVNAVANJE UČENJA  

 

Raziskovalno delo učencev 

 Le-to je  od učencev zahtevalo kritično presojo različnih virov, njihovo razumevanje ter povzemanje in 

uporabo v novih situacijah.  Delo je potekalo kot timsko delo, zato so si učenci morali delo razdeliti, ga 

opraviti, analizirati ter tudi ustrezno zapisati (predhodno ustno uskladiti).  Učenci so morali različne 

aktivnosti v sklopu raziskovanja usklajevati in prilagajati svojim dnevnim obveznostim ter obenem 

upoštevati vse dogovorjene roke. Na koncu so uspešno zagovarjali svoje raziskovalno delo, se učili 

javnega nastopanja in argumentiranega zagovarjanja svojih stališč.  

Vodeno raziskovalno delo je potekalo le preko dveh realiziranih raziskovalnih nalogah. Prav poseben  

preizkus pa je šest učencev čakal v navidezno ne obremenjujoči situaciji, kjer smo obiskali raziskovalno 

postajo v Petnici  (Srbija), kjer so pridobljeno znanje in veščine morali neposredno izkazati še v tujem 

jeziku.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 opaženo pri pregledu priprav – op. ravnateljice 
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5.2.2 ORGANIZACIJA IZVEDBENEGA MODELA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 

(IZVEDBENI MODEL RAZŠIRJENEGA PROGRAMA)  

 

Preglednica  7. Izvedbeni model RaP n OŠ Kungota 

 Vprašanje  Odgovor  

1 Kako nam je uspelo omogočiti zastopanost vseh 

treh področij enakomerno (1/3 vsebin vsakega v 

ponudbi)?  

Z ustreznim načrtovanjem ponujenih izbir ter 

ustrezno predstavitvijo učencem in staršem. 

2 Katere sklope smo v tem šolskem letu ponudili 

učencem prvič?  

Vse tri sklope. Zapisani zgoraj in so del LDN šole.  

3 Ali smo iz vsakega sklopa obvezno ponudite vsaj 

eno vsebino vsem učencem, da zagotovite 

uravnotežena ponudbo? 

Da. 

4 Kako smo zagotavljali 5 ur/teden gibanja? Ali nam 

je uspelo zagotoviti ponudbo 5 ut gibanja tudi v 

3.VIO?  

Praviloma da, redki posamezniki so se temu 

»izognili«. Učenci so sami izrazili željo po 

neorganiziranem prostem času (8. in 9. razred) in si 

še dodatno 3-krat tedensko organizirali odbojko.  

5 Kako učenci izbirajo dejavnosti?  Preko ponudbe s prijavnico.  

6 Kakšna je vloga strokovnih delavcev pri 

usmerjanju učencev pri izboru dejavnosti? 

Predstavitev, izvedba in evalvacija dejavnosti.  

7 Kako smo seznanili učence s ponudbo 

dejavnosti? 

Ponujene dejavnosti so predstavili ustno in preko e-

verzije zapisov  aktivnosti. 

8 Kako so se učenci prijavijo na dejavnosti? Različno. Tu enotnega modela ni.  

9 Katere oblike fleksibilnega izvajanje smo 

realizirali? (letno, mesečno, dnevno, krajše 

dejavnosti, strnjene,..) 

 

Dejavnosti, ki so bile vezane na mednarodne 

aktivnosti, so bile izveden strnjeno. Večina ostalih 

je bila ponujenih skozi celo šolsko leto.  

Posamezne (na kolescih, za vsako bolezen rase 

travca, šolski vrt) so bole vezane na letni čas.   

10 Kakšna je naša izkušnja s heterogenimi 

skupinami?  

 

Dobra. Učenci nimajo težav.  

11 V kakšni meri smo letos realizirali digitalne 

veščine v razširjenem programu?  

Učenci so bili deležni delavnic o varni rabi interneta, 

pripravi kakovostnega video materiala , uporabi 

robotov in  programiranju na tem področju, 3-D 

zapisom in tiskanju ter seznanitvijo z uporabnimi 

aplikacijami za krmiljenje večjih procesov. 

Osmošolci so bili vključeni tudi v mednarodni 

projekt.  

12 Kdaj smo izvajali pevski zbor na šoli (MPZ, OPZ)?  

 

Ker imamo samo eno zborovodkinjo in šolo na treh 

lokacijah, smo urnik delovanja pevskega zbora 
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prilagodili na način, da je čim več učencev lahko 

obiskovalo pevski zbor. To pomeni, da so ure bile 

pred poukom, med poukom in po pouku.  

13 Ali smo izvajali tečaj prve pomoči?  

 

Izvajali smo temeljne postopke oživljanja z učence 

8. in 9. razreda.  

14 Ob kateri uri pred poukom začnemo z RaP?  

 

Najhitreje 7:15 z učenci razredne stopnje. Z učenci 

predmetne stopnje ob 7:30.  

15 Ali imamo rekreativne odmore?  Imamo jih na obeh podružnicah po 3. šolski uri. 

Izvajajo jih razredničarke in učitelji RaP. Trajajo 20 

min.   

16 Katere dejavnosti smo izvajali za zdrav duševen 

razvoj in psihično blagostanje učencev? (naštejte) 

  

 Kaj nas povezuje, kaj  nas razdružuje? Kje se moja 

svoboda začne in kje se začne svoboda mojih 

vrstnikov? Kako je živeti z omejitvami?  Delavnice 

iz sklopa »Neverjetna leta«   

17 Kako smo vključili Šolsko skupnost v dejavnosti 

razširjenega programa? 

Šolska skupnost se 1-krat mesečno sestaja in  

svoje predloge in pobude vedno posreduje vodstvu 

šole, ki se trudi, da jih upošteva.  

 

Število strokovnih delavcev, ki so bili v šol. letu  2021-22 vključenih  v RaP-u? …53…………… 

• od teh (pod a.)  je bilo učiteljev razrednega pouka:………24………….. 

• od teh (pod a.)  je bilo učiteljev predmetnega pouka: ……29……… 

Št. Učiteljev predmetnega pouka, ki so učitelji športa: ……………3……………..  

Št. Drugih strokovnih delavcev (knjižničar, svetov. delavec): ……5……… 

Št. Učiteljev, ki je imelo celo učno obvezo v razširjenem programu:…… 1 

Št. učiteljev, ki so izvajali individualno in skupinsko učenje v okviri 3. področja…. 6, od tega 5 učiteljev 

razrednega pouka. 

 

Pestrost ponudbe, razgibanost razširjenega programa, krepitev močnih področij pri učencih, razvoj 

ustvarjalnosti in zagotavljanje varnega ter spodbudnega uč. okolja je bila prioriteta RaP v šol. letu 2021-

22. V osredje smo postavili prečne veščine, vendar ni bilo vedno lahko. Hvaležni smo za možnost 

mreženja šol, kjer smo se iz primerov dobrih praks veliko naučili. 

 

6 PROJEKTI 

6.1. PROJEKT POGUM  

Vodja projekta Marija Kristan 

V šolskem letu 2019/2020 smo začeli z načrtnim razvijanjem kompetenc podjetnosti pri učencih. Pri 

razvijanju teh kompetenc je sodelovalo 10 učiteljev šole ter vodstvo.  
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V šol. letu 2019/2020 smo izvedli 34 pedagoških ur, v katere je bilo vključenih 59 učencev in 2 zunanja 

sodelavca.  

V šol. letu 2020/2021 smo izvedli 25 pedagoških ur, v katere je bilo vključenih 70 učencev in sodelovali 

smo z enim zunanjim sodelavcem.  

V šol. letu 2021/2022 smo izvedli 26 pedagoških ur, v katere je bilo vključenih 65 učencev. Aktivno je 

sodelovalo 10 učiteljev šole. 

Izvedene dejavnosti za to šolsko leto (2021/2022): 

• Prevedeni zloženki v nemščino. 

• Prevedeni zloženki v angleščino. 

• Izdelani smerokazi. 

• Petje pesmi iz tega obdobja. 

• Poslovni načrt – ideje, kaj z bunkerji v prihodnosti. 

• Izdelani spominki. 

• Did. igra Po poteh bunkerja. 

• Vodenje  po poti. 

Za šol. leto 2022-23 leto imamo v načrtu še ureditev bunkerja v Sp. Kungoti , otvoritev bunkerja, priprava 

opisa, postavitev smerokazov. 

 

6.2 ERASMUS+ PROJEKT PROMOTE YOUR NEIGHBOR 

 

Vodja projekta. Nataša Satler  

 

Slika 1. Udeleženci projekta PYN (Foto: Saša Fišer) 
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V projekt sta vključeni Sternschule Deutschlandsberg iz Avstrije, ki je vodilna šola in Osnovna šola 

Kungota, ki je partnerska šola v projektu. Erasmus+ Promote Your Neighbour traja od 1. 9. 2020 do 31. 

8. 2023. 

Glavni namen projekta je povezovanje in promocija dveh šol sosednjih Evropskih držav, ki ju ločuje meja 

in jezik. Dejavnosti v okviru projekta so v šolskem letu 2021/22 potekale v obliki načrtovanih aktivnosti, ki 

sta jih izmenjaje organizirala šolska tima obeh šol.  

 

1. LTT aktivnost 

Na osnovni šoli Kungota je v sklopu projekta Erasmus+ z naslovom Promote your Neighbour od 11. do 

13. 10. 2021 potekala prva tridnevna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja. V prvo tridnevno 

aktivnost učenja, poučevanja in uposabljanja se je iz Sternschule iz Deutschlandsberga udeležilo 6 

učencev in 2 učitelja spremljevalca, iz Osnovne šole Kungota pa 7 učenk osmih razredov in 3 učiteljice. 

Učence in učitelja spremljevalca iz Sternschule Deutschlandsberg iz Avstrije smo sprejeli s kratkim 

kulturnim programom in nagovorom županje Tamare Šnofl ter ravnateljice Zdenke Keuc. Učenci obeh šol 

so se tekom trajanja aktivnosti na delavnicah seznanili z osnovami  programa Movie Maker, s pomočjo 

katerega so pripravili del promocijskega video posnetka. Ogledali smo si ožje središču Zgornje Kungote, 

se podali na Špičnik, kjer  smo si ogledali Srce med vinogradi, odpravili smo se na Plač in se povzpeli na 

Plački stolp. Učenci so neizmerno uživali tudi v Jahalnem klubu Kasco v Svečini, kjer so lahko tudi vodeno 

jezdili. 

 

2. LTT aktivnost  

 

Na osnovni šoli Kungota je v sklopu projekta Erasmus+ z naslovom Promote Your Neighbour od 7. do 9. 

3. 2022 potekala druga tridnevna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja. V drugo tridnevno 

aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja se je iz Sternschule iz Deutschlandsberga udeležilo 6 

učencev in 2 učitelja spremljevalca, iz Osnovne šole Kungota pa 7 učenk osmih razredov in 3 učiteljice. 

 V prvem dnevu tridnevne aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v okviru tega projekta smo se 

najprej odpravili v Jurij, kjer nam je učiteljica Karin Blas Hameršak predstavila kraj. Učenci je nato gospod 

Matej Vračko popeljal skozi novo vinsko klet in prostore objekta Vina Vračko ter otroke pogostil z domačim 

grozdnim sokom, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Pot nas je naprej vodila še v Spodnjo Kungoto, kjer 

so si učenci obeh šol pod vodstvom učiteljice Karin Blas Hameršak ogledali kraj. Učenci so na terenu 

fotografirali in snemali. Po kosilu v Arzenškovem hramu smo se odpravili nazaj v šolo, kjer so učenci 

fotografije posnete na terenu uporabili za promocijski video posnetek v delavnicah, ki sta jih vodila 

učiteljica Saša Fišer in učitelja Davida Satlerja.  

V drugem dnevu aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja so učenci obeh šol dan pričeli z delom 

na promocijskem videu. Slikovno in video gradivo, ki so ga posneli v prvem dnevu aktivnosti, so v okviru 

delavnic s programom za izdelavo video posnetkov pričeli montirati v promocijski video. 

Po prvem delu delavnic smo se odpravili Svečino, kjer smo si pod vodenjem učiteljice Karin Blas 

Hameršak ogledali Svečino in se nato podali še na ogled razstave v Svečinskem gradu, po kateri nas je 

vodila gospa Mara Radmilovič. Po kosilu v gostišču Vino in turizem Valdhuber v Svečini smo se odpravili 

nazaj v šolo, kjer so učenci fotografije posnete na terenu uporabili za promocijski video posnetek v 

delavnicah.  
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V tretjem dnevu aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja so učenci obeh šol nadaljevali z delom s 

programom za ustvarjanje video posnetkov. Dopoldan so si učenci  pod vodstvom gospe Mare Radmilovič 

ogledali Vinogradniški muzej na Keblu, na Vinotoču Pliberšek v Svečini jim je gospod Franc predstavil 

umetnost rezbarjenja in kiparjenja iz lesa ter vsakemu udeležencu delavnice podaril unikatno figuro 

Viharnika. Učenci so neizmerno uživali v rezbarskih delavnicah, ki jih je vodil gospod Franc in se keteremu 

se prav tako zahvaljujemo. Po delavnicah smo na Vinotoču Pliberšek imeli tudi toplo domačo malico. 

Polni novih doživetij in znanj smo se odpravili nazaj v šolo, kjer smo nadaljevali z delom v delavnicah s 

programom za ustvarjanje video posnetkov. Na terenu je za prevajanje v nemščino ves čas skrbela 

učiteljica Karin Blas Hameršak.  

 

3. LTT aktivnost 

Osnovna šola Kungota je v sklopu projekta Erasmus+ z naslovom Promote Your Neighbour od 16. do 18. 

5. 2022 sodelovala na tretji tridnevna aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja katere se je iz 

Sternschule iz Deutschlandsberga udeležilo 6 učencev in 3 učitelji spremljevalci, iz Osnovne šole Kungota 

pa 6 učenk osmih razredov in 3 učiteljice spremljevalke. 

V prvem dnevu tridnevne aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v okviru tega projekta smo si po 

uvodni delavnici v šoli ogledali  Wolfgangikirche, grad Hollenegg kateri je še danes poletna rezidenca 

princev Liechtenstein in igrali golf v  Golfclub Schloss Frauenthal. Učenci so na terenu fotografirali in 

snemali. Dan v Avstriji smo zaključili s kosilom v restavraciji  Sorgerhof. Polni novih doživetij smo se nato 

odpeljali nazaj v Slovenijo. 

V drugem dnevu aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja smo se prehodili skozi mesto 

Deutschlandsberg in se peš povzpeli do gradu Deutschlandsberg od koder se razprostira prekrasen 

pogled na mesto in okoliške kraje. Učenec šole gostiteljice nam je predstavil dron in posnel panoramske 

fotografije in posnetke, ki jih bomo vključili v promocijski video mesta Deutschlandsberg. Sledil je voden 

ogled gradu Deutschlandsberg, kjer smo si ogledali bogato muzejsko zbirko iz različnih zgodovinskih 

obdobij in kosilo v grajski restavraciji. Nazaj v šolo smo se prav tako opravili peš, le da smo tokrat ubrali 

drugo pot.  V zadnjem delu današnjega dne so učenci obeh šol pričeli z delom na promocijskem video 

posnetku Deutschlandsberga. 

Zadnji  dan te mobilnosti se je začel bolj pustolovsko. Iz Sternschule v Deutschlandsbergu smo se 

odpeljali v Bogenparcours Freiland, kjer so se učenci naučili lokostrelstva. Učenci so zelo uživali v tej 

aktivnosti, po kateri smo imeli na lokaciji še kosilo in nato povratek v Sternschule v Deutschlandsberg, 

kjer so učenci obeh šol nadaljevali z delom na promocijskem video posnetku Deutschlandsberga. 

  

Učitelji spremljevalci smo zadovoljni opazovali kako so učenci obeh šol iz dneva v dan v medsebojni 

komunikaciji postajali bolj sproščeni in njihovo sporazumevanje tako v angleškem kot tudi nemškem 

jeziku. Učenci so tako poleg znanja tujih jezikov razvijali tudi socialne spretnosti in usvajajo nova znanja 

pri delu z IKT tehnologijo.  

 

Tako je naše prvo leto projekta Erasmus+ Promote Your Neighbour zaključeno. V naslednjem šolskem 

letu pa se bomo v okviru projekta osredotočili na kulinariko, česar se že veselimo. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Liechtenstein
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6.3 ERASMUS+ PROJEKT INTEGRA 

 

Vodja projekta. Samo Dreo  

V šolskem letu 2021/22 smo v okviru projekta izvedli  tri aktivnosti učenja in poučevanja.  

 
Prva LTTA 
V času od 27. 9. 2021 do 1. 10. 2021 je naša šola gostila partnerice v projektu. Učenci naše šole so ob 

pomoči učiteljev izvajali delavnice za ostale udeležence projekta. Pri delavnicah so učenci spoznavali 

krmiljenje robota Elegoo Smart Robot Car Kit 4.0 with Camera. Z roboti so premagovali različne fizične 

ovire in pri tem uporabljali različne načine krmiljenja robotov. Spoznali so osnove programiranja poti, ki jo 

izvede robot. Spoznali so kako lahko fotografijo zapišejo s pomočjo številk in obratno. Učili so se uporabe 

angleškega jezika pri ukazih, ki jih potrebuje robot za njegovo delovanje. Za udeležence smo izvedli 

enodnevno ekskurzijo po Sloveniji, spoznavanje okolice Zg. Kungote, športne igre in druženje. O 

Erasmus+ projektu je poročal radio Maribor in časopisna hiša večer.  

 

Druga LTTA 

V času od 21. 3. 2022 do 25. 3. 2022 je bila gostiteljica Estonija. Iz naše šole se je srečanja udeležilo 

devet učencev in štirje učitelji. Delavnice, ki so jih izvedli učenci s sodelovanjem učiteljev so bile: Tuj jezik 

z Ozobot robotom, okrogla miza – računalništvo, Lego WeDo pri matematiki ali računalniški opremi, tuj 

jezik z robotkom Beebots, programiranje pri matematiki s programom PYTHON. Ogledali smo si mesto 

Talin. V Talinu so se učenci udeležili dveh naravoslovnih delavnic, pri katerih so spoznavali balone in 

podmornice ter fizikalno ozadje delovanja le teh, vzgon. Organizirano je bilo druženje učencev in športne 

igre. Učiteljica Tanja Radujković je o izmenjavi pisala dnevnik za časopis Večer, ravnateljica j eo izmenjavi 

zapisala članek. Oba prispevka st bila BOB tedna v časopisu Večer.  

 

Tretja LTTA  

V času od 19. 4. 2022 do 22. 4. 2022 je bila gostiteljica Litva. Iz naše šole se je srečanja udeležilo osem 

učencev in šest učiteljev. Delavnice, ki so jih izvedli učenci s sodelovanjem učiteljev so bile: Izdelava 

animacije, natančnost merilnih senzorjev, okrogla miza – računalništvo, programiranje s programom 

PYTHON. Udeležili smo se predavanja o izzivih umetne inteligence z naslovom Humanoid Robots, Future 

Perspectives and Artificial Intelligence. Ogledali smo si mesto Vilna. V Vilni  so se učenci udeležili 

naravoslovne delavnice z naslovom Znanost ali hec, kjer so spoznavali fizikalno količino temperatura in 

njene posledice. Organizirano je bilo druženje učencev in športne igre. 

 

 

6.4 SPIRIT  

Vodja projekta. Marko Šebrek 

V šolskem letu 2021-2022 smo izvajali na šoli tudi interesno dejavnost Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo 

do podjetnosti. Učencem smo predstavili podjetništvo, izvedli ustvarjalne delavnice z zunanjim 

mentorjem, učenci so iskali svoje podjetniške ideje, bili so inovativni in kreativni. V več delavnicah smo 
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pripravili poslovni model Kanvas, učeni predstavili učinkovite prezentacije in zaključno predstavitev svojih 

idej. V delavnicah so razmišljali, kako bi te ideje lahko razvijali in tržili s pomočjo lokalnih podjetnikov in 

društev v kraju. 

Dejavnosti je financiral Spirit Slovenija, Javna agencija, ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo. 

Šola je z udeležbo v projektu prejela 4800,00 EUR. Od tega je 1800,00EUR predstavljal strošek 

zunanjega izvajalca, preostanek je bil porabljen za nakup didaktične opreme.   

 

7 UDELEŽBE IN USPEHI NAŠIH UČENCEV NA TEKMOVANJIH IN 

NATEČAJIH TER PROJEKTIH  

 

Preglednica  8. Uspehi naših učencev na tekmovanjih iz znanja (šolska raven)  

Ime Priimek Razred 
Tekmovanje 
/natečaj  dosežek  

Gala  Koletnik 8.a Cankarjevo  srebrno priznanje (regijsko) 

Patrick Rožič 9.a Proteusovo  srebrno priznanje (državno)  

Žan Remšak 6.a geografsko bronasto priznanje 

Iris Dreisiebner 9.b zgodovina bronasto priznanje (šolsko) 

Eva Hojnik 8.a nemščina uvrstitev na državno 

Kaya  Hojnik 8.a nemščina uvrstitev na državno 

Urška Šerbinek 8.b nemščina uvrstitev na državno 

Matej  Brecl 8.b Logika bronasto priznanje (regijsko) 

Max Bojić 6.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Niko Luetić 6.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Žan Remšak 6.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Pina  Madžarac 6.c Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Alen  Sreš 6.c Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Ana Šnuderl 6.c Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Lana  I. Topolovec 6.c Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Sandi Kodba 7.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Kiara Koletnik 7.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Gašper Brus 8.b Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Nuša Helbl 8.b Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Žiga Pesrl 8.b Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Brin Brecl 4.a Cankarjevo  bronasto priznanje (šolsko) 

Mia Nikolov 4.a Cankarjevo  bronasto priznanje (šolsko) 

Noemi Stevanović 5.b Cankarjevo  bronasto priznanje (šolsko) 

Lara Kosič 3.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Mark Sanković 3.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 
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Gašper Strnad 3.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Bian Štaus 3.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Lana  Petrinec 2.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Sofia  Hameršak 2.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Maks  Barber 2.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Anja  Žaucer 4. SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Ian Šebrek 4. SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Teja  Želj 4. SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Erik  Šmuc 4. SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Nejc Kosič 4. SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Ema  Hrnčič 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Mia Mikolič 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Vid Elšnik 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Mila  Vračko 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Zarja  Š. Gutman 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Alex  Unger 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Inaya  Helbel 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Liam Aleš 2.a Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Zoja Vdovič 8.a angleščina bronasto priznanje (šolsko) 

Alexa Stupar 8.b angleščina bronasto priznanje (šolsko) 

Nuša Helbl 8.b angleščina bronasto priznanje (šolsko) 

Žiga Pesrl 8.b angleščina bronasto priznanje (šolsko) 

Ela Pesrl 5.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Lucija  Zver 5.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Lara Vuica 5.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Anej S. Hleb 5.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Zala Koletnik 5.SPK Logika bronasto priznanje (šolsko) 

Ela Pesrl 5.SPK Cankarjevo  bronasto priznanje (šolsko) 

Lucija  Zver 5.SPK Cankarjevo  bronasto priznanje (šolsko) 

Tinkara  Rožman 7.b geografsko  bronasto priznanje (šolsko) 

Lun Štelcl 7.a geografsko  bronasto priznanje (šolsko) 

Matej  Brecl 8.b geografsko  bronasto priznanje (šolsko) 

Nejc  Berlič 8.a geografsko  bronasto priznanje (šolsko) 

Melany  Filipa Dell 9.b geografsko  bronasto priznanje (šolsko) 

Patrik Rožič 9.a geografsko  bronasto priznanje (šolsko) 

Matej  Brecl  8.b kemija bronasto priznanje (regijsko)  

Žiga  Pesrl 8.b kemija bronasto priznanje (regijsko) 

Gašper  Brus 8.b kemija bronasto priznanje (regijsko) 

Dominik  Pleteršek  9.a kemija bronasto priznanje (regijsko) 

 
 
Rezultati naših  učencev na državnih tekmovanjih so prikazani v  preglednici 9. 
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Preglednica  9. Rezultati učencev na državnih tekmovanjih  

Ime Priimek Razred Tekmovanje /natečaj dosežek 

Eva Hojnik 8.a nemščina srebrno priznanje 

Kaya Hojnik 8.a nemščina srebrno priznanje 

Patrick Rožič 9.a Proteusovo srebrno priznanje 

Patrick Rožič 9.a kemija – RN srebrno priznanje 

Matej Brecl 8.b kemija zlato priznanje 

Žiga Pesrl 8.b angleščina srebrno priznanje 

Žan Remšak 6.a geografija Srebrno priznanje 

Žan Remšak 6.a Vesela šola zlato priznanje 

Maj Kondrič 9.a Športna gimnastika 1. mesto 

Neža Mihajlovič 8.a kros 3. mesto 

Žan Žaucer 3.sk pumptrack 3. mesto 

Bian. Štaus 3.sk karate 3. mesto 

Lisa Geč 3.sk gimnastika 3. mesto 

Jakob Jamšek 1.a gimnastika 1. mesto mnogoboj (skupinsko) , 
3. mnogoboj (posamično) 

 
Danaja Klampfer, Chiara Šket in Zoja Vdovič so  na 53. srečanju MLADIH ZGODOVINARJEV 

SLOVENIJE, ki je potekalo  na Velenjskem gradu, z raziskovalno nalogo, z naslovom »Nalezljive bolezni 

v preteklosti in spopad z njimi«,  prejele zlato priznanje.   

 

Likovni natečaji 

1. Melany Filipa Dell - mednarodni likovni natečaja na Japonskem (Tokio) – uvrstitev med 300 

najboljših likovnih del na svetu. 

2. Klara Kegelj in Ana Kočet - Grafični bienale (Žalec) - bronasto priznanje 

3. Regijski natečaj 2021/2022 na temo "Požarna varnost in prosti čas"; med 277 likovnimi deli, v 

kategoriji druge triade osnovne šole, je prvo mesto usvojila učenka Ana Kočet, drugo mesto 

Tinkara Rožman in tretje mesto Zoja Pintarič. 

4.  „ Bodi umetnik“ - Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu: Stella Šket, Alen Sreš, 

Danaja Klampfer in Chiara Šket  – 25. 3. 2022 – zlato priznanje  

5. »Likovni svet otrok« - Šoštanj: Naj Šebrek – 12. 5. 2022– bronasto priznanje  

6. Literarno-likovni Centra za mlade Domžale z naslovom  »Sem, bom, bil sem mlad« - 2. mesto v 

drugi triadi je osvojila Alina Tkalec, 5.a;  pohvalo v tretji triadi pa Chiara Šket, 8.a  

Gledališka šola 
 
Sodelovanje na Dnevu ustvarjalnosti (pesnica, JSKD) – 9. 4. 2022 - gledališka skupini Kunguru OŠ 
Kungota s predstavo »Peklenska terapija«.  
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7 ŠOLSKI PROJEKTI  

7.1 LIKOVNA GALERIJA 

 

Vodja projekta. Sonja Marko  

 

V galeriji je bilo v šol. letu 2021-22 izvedenih 6 tematskih razstav, in sicer: 

• Jesen (4.- 6.r.),   

• Zima – praznična (4. – 6.r.), 

• Predstavimo se – razstava umetnij nadarjenih učencev (6. – 9.r.), 

• Velikonočna razstava (4. – 6.r.), 

• Otroška grafika (5. in 6.r.) , 

• Slikarska razstava predmetne stopnje: Tihožitja, kolaži, mesta, mandale (6.- 9.r.) 

Podružnični šoli izdelkov svojih učencev niso razstavljali pri nas, temveč so poskrbeli za lepo podobo 

svojih prostorov.  

  

V avli in na šolskih hodnikih sta bili razstavljeni še dve večji razstavi na temo Šolska shema in Svetovni 

dan hrane ter sprotne razstave izdelkov, ki so nastajali v času pouka od 1. do 6. razreda pod vodstvom 

svojih mentoric in so polepšali naše hodnike.  

 Letos smo bili ponosni na krasne rezultate učencev, ki so sodelovali na likovnih natečajih na regijskem, 

državnem in mednarodnem nivoju, spletnih razstavah na Japonski. Uspešna likovna dela so bila 

objavljena tudi v šolskem koledarju, glasilu KUL in spletnih straneh šole. 

 

7.2 PEVSKI ZBOR  

 

Vodja: Milena Rataj 

Kljub težavam z okužbami in pogostih karanten, posledično pogosto odsotnostjo učencev in mankom 

ustreznih vaj, kar je razvidno tudi iz realizacije, so se vsi štirje pevski zbori obdržali in izvedeli naslednje 

koncerte:  

 

Preglednica  10. NASTOPI OPZ IN MPZ šolsko leto 2021/22 

DATUM NASTOP ZBOR  

28. 09. 2021 INTEGRA MPZ 

11. 11.2021 ERASMUS MPZ 

4. 11. 2021 KONCERT MPZ 

16.12. 2021 STAREJŠI OBČANI MPZ 

19. 03. 2022 PLESNO TEKMOVANJE MPZ 

25. 03. 2022 PROSLAVA MPZ+OPZ Zg. K 
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29.03.2022 SVEČINA OPZ 

15.04.2022 ŠRI LANKA OPZ Sp. K 

17.04.2022 PIHALNA GODBA MPZ+OPZ Zg. K 

17.04.2022 PIRHI OPZ Svečina 

21.05.2022 VRTIČE - SONČEK MPZ 

25.05.2022 ZBOROVSKI BUM MPZ + 3X OPZ 

6.06.2022 VRTEC - PODELITEV PRIZNANJ OPZ Zg. K. 

16.06.2022 PODELITEV PERLAHOVIH PRIZNANJ MPZ + 3X OPZ 

16.06.2022 ŠPORTNIK LETA MPZ + 3X OPZ 

24.06.2022 ZAKLJUČNA PRIREDITEV MPZ 

 

7.3 SODELOVANJE Z ŠOLO V GAMLITZU   IN VRTCEM RATCH  

 

Vodja projekta sodelovanja s šolo v Gamlitzu: Karin Blas Hameršak (Gamlitz) 

V šolskem letu 2021/22 smo v sodelovanju z MS-Gamlitz izvedli dve dejavnosti na različnih učnih 

področjih: 

 

Preglednica  11. Mednarodno sodelovanje s šolo v Gamlitzu 

DATUM DEJAVNOST KRAJ 

22.09. 2021 Športno srečanje Gamlitz 

20.05.2022 Jezikovni dan Zg. Kungota 

 

Zaradi omejitev, pri preprečevanju širjenja virusa Covid 19, smo v tem šolskem letu uspeli realizirati le 

dve izmed načrtovanih aktivnosti. Vsi sodelujoči so bili nad povezovanjem obeh šol navdušeni in si 

sodelovanja želijo tudi v naprej. Ravnateljica MS Gamlitz je izrazila željo, da bi tudi v naslednjem letu 

sodelovanje obeh šol omejili na dve srečanji letno. 

 

Vodja projekta sodelovanja z vrtcem Ratsch: Pika Radmilovič  

 

Naša šola in vrtec že devet let sodelujeta z obmejnim vrtcem in šolo v Ratsch a.d.W. v sosednji Avstriji , 

kjer se izvaja program izmenjave otrok in poučevanje slovenskega jezika, kulture, navad in običajev skozi 

igro, pesem in ples pod sloganom »Otroci povezujejo sosede«. 

Otroci šole v Ratsch-u a.d.W. so se odpravili na sprehod preko meje do Vinogradniškega muzeja na 

Keblu.  Tam so se 6. maja 2022 srečali z otroci iz Svečine in Kungote. Ogledali so si muzej, skupaj zapeli 

pesmice v slovenskem in nemškem jeziku, ter zaplesali.  Ob slovesu so si zaželeli še več takšnih srečanj. 
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Slika 2. Obmejno sodelovanje dveh šolskih zavodov 

 

7.4 PLAVALNI TEČAJ  

 
Vodja: Marjana Hrast  
 
PLAVALNI TEČAJ – 1. razred 
 
Plavalni tečaj za učence 1. razredov v potekal v Športnem parku Ruše v času od 13. 6. 2022 do 16. 6. 
2022 med 13.00 in 14.30. Plavalnega tečaja se je udeležilo 47 učencev vseh treh šol. 
Cena plavalnega tečaja je znašala 40,14 € (upoštevana je bila subvencija Športa Planica v višini 12,50 
€). 
 
 
PLAVALNI TEČAJ – 2. razred 
 
Plavalni tečaj za učence 2. razredov v potekal v Plavalnem klubu Maribor – kopališče Pristan v času od 
20. 6. 2022 do 23. 6. 2022 med 9.30 in 11.00. Plavalnega tečaja se je udeležilo 31 učencev vseh treh šol. 
Cena plavalnega tečaja je znašala 46,90 € (upoštevana je bila subvencija Športa Planica v višini 12,50 
€) 
 

7.5 ŠOLE V NARAVI  

 
V šol. letu 2021-22 smo izvedeli vseh 5 šol v naravi. Pri njihovem financiranju so nam pomagala 
neizkoriščena sredstva za leto 2020-21 in sredstva šolskega sklad ter deloma tudi donacije Rotary kluba 
Ljubljana.  
 
 
 
 
 



Letno poročilo OŠ Kungota za šol. leto 2021-22 

 

38 

 

Preglednica  12. Realizacija šol v naravi  

ZAP.ŠT. OD DO RAZRED PROGRAM CŠOD št. 
učencev 

št. 
spremljevalcev 

sofinanciranje 

1 27. 9. 2021 1.10.2021 3 Plavalna šola v naravi Burja 46 4 da 

2 16. 5. 2022 20. 5. 2022 5 Raziskujmo kras Rak 48 4 da 

3 20. 6. 2022 24. 6. 2022 5 Športna šola v naravi Soča 47 4 da 

4 20. 5. 2022 22. 5. 2022 6. – 9. Iščem se v gibu, 
besedi in igri 

Cerkno 17 2 da 

5 26.11.2021 28.11.2021 7.-9. Astronomija Medved 16 1 da 

  
 

7.6 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN PROJEKT TRAJN OSTNA MOBILNOST 

Vodja: Vesna Repolusk 

Namen Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih je učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne 

oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad. Cilji projekta so 

spremeniti potovalne navade učencev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa 

v okolici šol, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok ter krepitev zdravja, povečanje 

prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7% glede na izhodiščno stanje. Analiza prihoda in odhoda 

naših učencev je prikazana na grafu 2.  

 

 

Graf 3. Primerjava način prihoda in odhoda v šolo za leto 2016 in leto 2022 

Iz Grafa 2 lahko zaključimo, da se je delež otrok, ki prihaja v šolo peš povečal za več kot 7%, nekoliko 

zmanjšal motoriziran promet z avtomobili, vendar žal tudi poraba javnega prevoza.  

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) je projekt oz. promocijska kampanja na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije in poteka v sodelovanju z ustanovami, 
skupinami in posamezniki po vsej državi in tudi onkraj naših meja. 
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S projektom želimo izpostaviti pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 
posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev 
bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana “Slovenija, učeča se dežela”. 
 
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so v letošnjem šolskem letu potekali od 6. septembra do 10. oktobra 
2021. Naša šola je sodelovala v projektu že šestič. Na matični šoli se je odvilo deset dejavnosti iz različnih 
področij.  
Izvedene delavnice: 

• Ljudski plesi 

• Plesno zabavna urica 

• Mali umetniki 

• Sodelujemo med seboj 

• V kuhinji   

• Slikarska delavnica 

• Vpliv energijskih pijač na otroke in mladostnike 

• To sem jaz! Ustvarjalne delavnice  

• Ustvarjalna delavnice 

• Zabavne igre 

Delavnice smo morali prilagoditi trenutnim zdravstvenim zahtevam, zato so bile dejavnosti izpeljane 
znotraj posameznih razredov. Učiteljice so učencem predstavile druga znanja, s katerimi se običajno ne 
srečajo pri rednem pouku. 
 
 

7.7 DRUGI ŠOLSKI PROJEKTI  

V letu 2021-22 je šola nadaljevala  z naslednjimi projekti:  

• SLOfit (vodja: učitelji športnega aktiva) 

• Šolska shema  sadja in zelenjave (vodja: Maša Puc Mačukat)  

• Tradicionalni slovenski zajtrk. (vodja: Maša Puc Mačukat)  

• Bralni klub in rastem s knjigo (vodja: Mateja Vdovič) ,  

• Zbiranje papirja in zamaškov (vodja: Tanja Hajnc)  

• Temeljni postopki oživljanja (vodja: Marko Hace)  

• Radijska oddaja IZ OSNOVNOŠOLSKIH KLOPI na RADIU SLOVENSKE GORICE (vodja: Kaja 

Podgoršek)  

• Zbirajmo odpadno olje (vodja: Zdenka Keuc) 

• Razstava - Dan spomina na holokavst - 27. 1. 2022 (vodja: Mari Karnet in Karin B. Hameršak)  

• Evropski dan kulturen dediščine – 3. 10. 2021  (vodja: Mari Karnet)  

• Božično novoletni bazar – december 2021 (vodja: Nada Lampret)  

• Evropski dan jezikov (vodja: Tanja Fajmut)  



Letno poročilo OŠ Kungota za šol. leto 2021-22 

 

40 

 

• Kemija je zakon -  Učenke in učence 8.a razreda OŠ Kungota je za poskus Severni sij s strani 

podjetja MIKRO+POLO usvojili 3. mesto . #KemijaJeZakon (vodja. Suzana Čavka Divčič)  

• Top počitnice na OŠ Kungota za otroke od 7. do 11. leta starosti (27. 6. do 1. 7. 2022) (vodja: 

Tjaša Špindler)  

 
 

8 POROČILO STROKOVNIH ORGANOV ZAVODA  

 

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, razredni/oddelčni učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, 

razrednik in strokovni aktivi.  

Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo na šoli, šolska 

svetovalna služba in drugi strokovni delavci zaposleni na šoli.  

Učiteljski zbor se je v šol letu 2021-22 sestal devetkrat in med letom obravnaval in odločal o strokovnih 

vprašanjih povezanih s pedagoškim procesom, odločal o napredovanju učencev z negativnimi ocenami 

ob zaključku šolskega leta, dajal mnenja o letnem delovnem načrtu, predlagal nadstandardne in druge 

programe in dejavnosti, dajal mnenja o predlogih ravnatelja za napredovanja in odločal o vzgojnih ukrepih 

ter razvojnih nalogah.  

Oddelčni učiteljski zbor je obravnaval vzgojno -izobraževalno problematiko v oddelku, oblikoval 

program za delo s tistimi učenci, ki težje napredujejo, odločal o vzgojnih ukrepih ter opravljal. druge naloge 

v skladu z zakonom. 

Razredniki so vodili delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirali vzgojne in učne rezultate oddelka, 

skrbeli za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodelovali s starši in šolsko 

svetovalno službo, odločali o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Strokovni aktivi so obravnavali problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajevali 

merila za ocenjevanje, dajali učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

obravnavali pripombe staršev in učencev, ter opravljali druge strokovne naloge, določene z letnim 

delovnim načrtom. 

Aktivi, razredni učiteljski zbori, strokovne skupine za pripravo in evalvacijo individualiziranega 

programa so se sestajale po potrebi in oblikovale priporočila za delo z otroki s posebnimi potrebami. Pri 

strokovnem delu je aktivno delovala tudi šolska svetovalna služba. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/kemijajezakon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPM0XJ3nbdng0APJlbhUo9XLqpfVZpCzO-SL6RbSNu1eZ-D3HbEW9bQxPEJdGpeqcFRBYRkiVYxV9nvt2SDtLwaeGZWYtLd0UoPbkJKpOjd0EnyNIxphu_4LUa06VQbOYQz6cnij0yKAqcIQjQdy04HAQzW_wEZsuVkTrWCjoX9zHG7HaX7XcOgP9DTkQeXmH80ZRRCXjBnWQ2czjiFQkN&__tn__=*NK-y-R
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8.1 POROČILO SVETA STARŠEV  

Predsednik: Simon Bunderla  

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem šoli oblikuje Svet staršev. Svet staršev je 

sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 

sestanku oddelka. Predsednik sveta staršev je g. Simon Bunderla. V letu 2021-22 se je svet staršev 

Osnovne šole Kungota sestal trikrat. Na svetu staršev so bile obravnavane naslednje teme: Poročilo o 

realizaciji LDN za šol. leto 2022-21,  Letni delovni načrt  2021-22, Šolski pravilniki, Problematika prehrane, 

Potrditev učbenikov in DZ za naslednje šolsko leto, rezultati NPZ in druga tekoča vprašanja in probelmi. 

 

8.2 POROČILA SVET ZAVODA  

Predsednica Sveta Zavoda: Tanja Radujković 

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 sestavljajo: 

• 3 predstavniki ustanovitelja (Občina Kungota), 

• 5 predstavnikov zavoda in 

• 3 predstavniki staršev. 

Člani Sveta zavoda so: 

1. predstavniki zaposlenih: Tanja Radujković, Mira Mislej, Mateja Kocbek, Marija Kristan, Andreja Jančič. 

2. predstavniki ustanoviteljice Občine Kungota: Tina Kren Mihajlović, Barbara Potočnik, Romana 

Senekovič. 

3. predstavniki staršev: Gregor Koroša, Kristina Maleš, Tatjana Kren Hlebič. 

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

(ZOFVI). Svet zavoda je na svojih rednih sejah obravnaval vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega 

procesa na šoli, usmerjal materialno poslovanje šole, sprejemal Letni delovni načrt, sprejemal Zaključno 

poročilo in Poslovno poročilo ter opravljal druge naloge, v skladu z zakonskimi predpisi in ustanovitvenim 

aktom šole. 

Na prvi seji Sveta Zavoda je obravnaval letno poročilo o realizaciji LDN in sprejeli nov Letni delovni načrt 

OŠ Kungota. Svet je v odsotnosti predsednice vodila namestnica Tina Kren Mihajlović.  

Dne 8. 12. 2021 je Svet zavoda na 2. seji izvedel volitve za predsednika zavoda, kjer je bila izbrana Tanja 

Radujković. Svet zavoda je sprejel posodobljen poslovnik Sveta javnega zavoda OŠ Kungota in Vrtca pri 

OŠ Kungota in s seznanil s problematiko samotestiranja učencev, izvedbo hibridnega pouka, realizacijo 
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LDN 2021/2022,rednimi/izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter predlog odpisa terjatev v obdobju med 2013-

2019. Potrdil je tudi cenika storitev za koledarsko leto 2022 je sprejel  Zaključno poročilo Zavoda, sprejel 

finančni in kadrovski načrta ter ocenil delovna uspešnost ravnateljice. 

 

8.3 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

Vodja: Marko Hace 

V okviru svoje službe je šolska svetovalna služba izvedla številne naloge , predpisane s strani šolske 

zakonodaje, na tem mestu bi izpostavili karierno orientacijo. Karierna orientacija zajema karierno 

informiranje, karierno svetovanje, karierno vzgojo in predstavitev poklicev za učence 7., 8. in 9. razredov. 

Ena od aktivnosti karierne orientacije je tudi karierna vzgoja. Izvajali smo 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 so izvajali učitelji v skladu s cilji, ki so opredeljeni v učnih 

načrtih. V okviru oddelčne skupnosti v 9. razredih so jo izvajajo razredniki. Šolska svetovalna služba je 

organizirala in izvaja dejavnosti karierne orientacije zunaj ur rednega pouka ter sodelovala v projektih 

kariernega razvoja  Zavoda  RS za zaposlovanje, Kariernega središča Maribor, Obrtno podjetniške  

zbornice Maribor in Gospodarske zbornice Slovenije. Karierna orientacija je obsegala tudi individualne ter 

skupinske pogovore šolske svetovalne službe z učenci in njihovimi starši o poklicni usmerjenosti. Poklicna 

orientacija za učence in učenke je  potekala celo šolsko leto.  

Šolska svetovalna služba je v šol. letu 2021-22 vodila tudi postopke povezane  s kršenjem pravil Hišnega 

reda OŠ Kungota.  

 

8.4 PODALJŠANO BIVANJE 2021/2022  

Vodja: Ksenija Mitov 

Podaljšano bivanje organizira šola v okviru razširjenega programa in je namenjeno učencem razredne 

stopnje (od 1. do 5. razreda). Vanj se učenci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev, v okviru pravil, ki 

jih določi šola. Podaljšano bivanje je po pouku, od 12.00 do 16.15, izjemoma do 16.30. V času 

podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri 

kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. 

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente: 

• prehrano - kosilo - počitek ob knjig, 

• sprostitveno dejavnost - igram se, 

• samostojno učenje - zmorem sam, 

• ustvarjalno preživljanje prostega časa - domišljija brez meja. 
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Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine 

podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in 

želja učencev in njihovih staršev. 

V šol. letu 2021-22 je OPB potekal v okviru RaP in se prepletal s številnimi dejavnosti, ki so jih ponudili 

učitelji in zunanji sodelavci. V OPB je bilo vključenih 152 učencev.  

V letu 2021/2022 so učiteljice v podaljšanem  bivanju realizirale vse cilje in dejavnosti, ki so si jih zastavile 

na začetku šolskega leta: 

• zagotovile so vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno okolje za razvoj in 

izobraževanje posameznika, 

• omogočile so redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in v 

primeru potrebe nudile ustrezno pomoč, 

• vzpodbujale so skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje 

programa posamezne dejavnosti, 

• omogočile smo razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni 

razvoj. 

Kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa je odvisna od tesnega sodelovanja med učiteljem 

podaljšanega bivanja in učiteljem, ki poučuje v razredu. Učitelju podaljšanega bivanja takšno sodelovanje 

omogoča razumeti učno in vzgojno problematiko učencev, ki so mu zaupani. Timsko načrtovanje dela je 

osnova tedenske priprave dela učitelja v oddelku podaljšanega bivanja.  

Da se delo v razredu in oddelku podaljšanega bivanja res dopolnjuje, učitelja redno sodelujeta pri: 

• določanju obsega ciljev in izbiri vsebin pouka, 

• načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja, 

• načrtovanju vsebin, ter izvedbi roditeljskih sestankov in drugih oblik srečanj s starši. 

Za ustvarjalno preživljanje časa - domišljijo brez meja, so strokovne delavke naredile pripravo glede na 

želje, interese in potrebe učencev. Pri načrtovanju samostojnega učenja – »Zmorem sam«, so upoštevale 

razvojno stopnjo učencev in psihofizično zmogljivost. Načrtovano so razporedile dejavnosti, kjer se med 

seboj izmenjujejo počitek, učenje, sprostitev, zaposlitev,…  

Strokovni delavci svoje delo redno beležijo z vodenjem zapisa v eAsistent in tedenske priprave. 

 

 

8.5  AKTIV UČITELJEV 1. TRIADE  

 

Vodja: Polona Hrastnik  
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Učiteljice prve triade so po usklajevanju z učitelji  druge triade ter šolskim koledarjem pred pričetkom 
šolskega leta določile dneve dejavnosti, koordinatorje le teh ter predvidene stroške za izvedbo in jih tudi 
v celoti uspešno realizirale. 
Prav tako so se člani aktiva v začetku šolskega leta dogovorili za tekmovanja, ki se jih v šolskem letu 
nameravajo udeležiti in določili koordinatorje. 
 

Preglednica  13. Tekmovanja, ki so se jih   udeležili učenci 1. VIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktiv 1. triade se je odločil, da podpre mnenja učiteljev prvih razredov, da prvošolci na tekmovanju Logika 
ne sodelujejo.  
Vesna Repolusk je učiteljem predstavila prenovljen spletni portal Svet Lilibi.si (založba Rokus Klett), ki so 
ga bodo učiteljice lahko uporabljale v šolskem letu 2021-22.  
 
 

8.6 AKTIV UČITELJEV 2. TRIADE  

Vodja: Jolanda Bikić 

V šolskem letu so izvedli šest sestankov aktiva in veliko dodatnih krajših sestankov (ločeno po razredih), 

namenjenih sprotnim informacijam, poenotenju in organizaciji ter izvedbi športnih dni in šol v naravi. 

Strokovni aktiv je deloval horizontalno in vertikalno.  

Ob koncu šolskega leta so evalvirale delo aktiva.  

Naloge aktiva, ki so bile realizirane: 

1. medrazredno usklajevanje, medpredmetno načrtovanje; 

2. načrtovanje, usklajevanje in izvedba planiranih dnevov dejavnosti; 

3. usklajevanje standardov znanja in vsebin za posamezni razred; 

4. potrditev in usklajevanje kriterijev ocenjevanja ter poenotenje pri zaključevanju ocen; 

5. povezovanje in sodelovanje z učitelji vseh predmetnih področij ter s strokovnimi delavci šolske 

svetovalne službe; 

 6. medsebojna pomoč, izmenjava mnenj, izkušenj, informacij in strokovnih znanj; 

IME TEKMOVANJA SODELUJOČI PREDVIDEN DATUM TEKMOVANJA 

LOGIKA-ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE 2.-3. razred 21. SEPTEMBER 2021 

NARAVOSLOVNA KRESNIČKA 1. – 3. razred 14. APRIL 2022 

CANKARJEVEO TEKMOVANJE: MEHURČKI 2. -3. RAZRED MAREC 2022 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 1. – 3. RAZRED 17. MAREC 2022 

CICI VESELA ŠOLA 1.-2. RAZRED 19. MAJ 2022 
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7. organizacija in izvedba šolskih tekmovanj. 

V avgustu bo načrtovano delo aktiva za prihodnje šolsko leto. 

Strokovni delavci 2.VUIO ugotavljajo, da imajo učenci težave na področju bralne pismenosti in da bo 

potrebno prihodnje dati več poudarka na branju in razumevanju besedil. Učence bo potrebno spodbuditi 

tudi k sodelovanju na tekmovanjih. 

 

8.7 POROČILO O DELU Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Vodja: Nataša Satler  

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so 

usmerjeni otroci, za katere komisije na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo na podlagi izvidov in mnenj 

pristojnih zunanjih institucij presodijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli standarde znanja, določene v učnih 

načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole.  

Ure dodatne strokovne pomoči se izvajajo v skladu z veljavnimi odločbami o usmeritvi v Program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali veljavnimi multidisciplinarnimi zapisniki. 

V ure dodatne strokovne in učne pomoči so vključeni 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 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. 

V šolskem letu 2021/22 so dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

izvajali:  

- Nataša Satler, izvajalka DSP, 

- Tanja Hajnc, izvajalka DSP, 

- Mitja Levašič, izvajalec DSP in UP, 

- Vanesa Šrol, izvajalka DSP (Center Gustav Šilih), 

- Maja Tašner, izvajalka DSP (Center Gustav Šilih), 
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- Barbara Amon, izvajalka DSP (Center Gustav Šilih), 

- Martina Ščernjavič, svetovalna delavka vrtca in šole ter izvajalka DSP, 

- Marko Hace, šolski svetovalni delavec in izvajalec DSP. 

V izvajanje dodatne strokovne pomoči je bilo ob zaključku šolskega leta 2021/22 vključenih 56 učencev 

(117 ur dodatne strokovne pomoči/teden), od tega je bilo 47 učencev z centralne šole v Zg. Kungoti,  6 

učencev s podružnične šole v Svečini in 3 učenci s podružnične šole v Sp. Kungoti. V skladu z veljavnimi 

odločbami o usmeritvi so imeli učenci dodeljenih tudi skupno 90 ur učne pomoči na teden, ki pa se je 

izvajala v dvojicah, v manjših skupinah in individualno. 

Dodatna strokovna pomoč se je izvajala tudi s 5 otroci v Vrtcu pri OŠ Kungota v obsegu 9 ur dodatne 

strokovne pomoči na teden od tega 3 otroci v enoti vrtca Zg. Kungota, 1 otrok v enoti vrtca Svečina in 1 

otrok v enoti vrtca Sp. Kungota. 

Pri urah dodatne strokovne pomoči smo pri učencih s posebnimi potrebami razvijali področja, na katerih 

imajo težave (pozornost, koncentracija, branje, pisanje ...), ter s pomočjo specifičnih metod dela in 

pristopa nudili dodatno razlago učne snovi, izvajali različne strategije učenja pri obvladovanju učne snovi, 

pomoč pri pripravi na ustna in pisna ocenjevanja znanja, pomoč pri urejanju zapiskov in organizaciji 

učenja v šoli in doma. V okviru svetovalnih storitev so se izvajale dejavnosti za ustvarjanje podpornega 

oz. inkluzivnega okolja. Dejavnosti so bile namenjene učencem, staršem in učiteljem. Sodelovanje poteka 

z učitelji, razredniki, s šolsko svetovalno službo, starši obravnavanih učencev in strokovnjaki zunanjih 

institucij, pri katerih so učenci obravnavani.  

 

8.8 AKITV UČITELJEV TUJIH JEZIKOV  

Vodja aktiva: Tanja Fajmut   

Članice aktiva: Mojca Cekić, Nataša Novak Mulej, Tanja Radujković, Kaja Podgoršek, Karin Blas 

Hameršak, Nada Lampret, Marija Kristan, Tanja Fajmut 

V šolskem letu so izvedle tri sestanke aktiva in kar veliko dodatnih krajših sestankov, namenjenih sprotnim 

informacijam, poenotenju in organizaciji dela (imele smo tedenska usklajevanja sprotnega učnega dela).  

Ob koncu šolskega leta so evalvirale delo aktiva. Posvetile so se predvsem aktualni problematiki: letnim 

in sprotnim pripravam, sodelovanju na tekmovanjih (nemščina in angleščina) in bralni znački (glede na 

to, da je ne moremo izvajati zaradi prevelikih stroškov, smo se domislile uvedbe bralnega tedna), 

poenotenju kriterijev za pisna in ustna ocenjevanja ter govorne nastope (navajanje virov in literature), 

formativnemu spremljanju in drugim sodobnim učnim pristopom, novostim stroke, učbenikom in delovnim 

zvezkom (v prihodnjem šolskem letu pri angleščini začnemo z novim učbenikom Young Explorers v 4. 

razredu, leto kasneje ga uvajamo še v 5. razredu), tako da smo naredile analizo in primerjavo učbeniških 

gradiv. Pozornost smo namenile tudi delu z nadarjenimi učenci, sodelovanju s svetovalno službo in 

specialnimi pedagogi v primerih, ko je šlo za otroke z DSP, ISP in IDPP, potrebno pa je bilo narediti tudi 
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podrobno evalvacijo NPZ pri predmetu angleščina. Nekaj časa v septembru 2021 smo posvetile tudi 

pripravi in izvedbi programa projekta Erasmus + (Integra). 

Zastavljene naloge aktiva so realizirane: 

1. medrazredno usklajevanje pouka angleščine (iste vsebine in cilji pouka med učiteljicami); 

2. usklajevanje standardov znanja in vsebin za posamezni razred; 

3. potrditev in usklajevanje kriterijev ocenjevanja ter poenotenje pri zaključevanju ocen; 

4. povezovanje in sodelovanje s strokovnimi delavci šolske svetovalne službe; 

5. medsebojna pomoč, izmenjava mnenj, izkušenj, informacij in strokovnih znanj; 

6. organizacija in izvedba šolskih tekmovanj; 

7. medpredmetno načrtovanje pri interdisciplinarnem dnevu. 

V avgustu je bilo načrtovano delo aktiva za prihodnje šolsko leto. 

Ugotavljamo, da imajo učenci težave na področju bralne pismenosti in da bo potrebno dati več poudarka 

branju in razumevanju besedil. Zato smo v novem šolskem letu uvedli t.i. bralni teden, kjer cel teden 

posvetimo branju različnih knjig, treniranju bralnega razumevanja in poustvarjanju prebranih besedil. 

 Učence bo potrebno spodbuditi tudi k sodelovanju na tekmovanjih v tujih jezikih. 

V naslednjem letu bosta v okviru izvajanja nemščine kot izbirnega predmeta in nemščine v okviru RAP 

izvedeni dve ekskurziji v Avstrijo (Graz in Salzburg). 

 

8.9  POROČILO O IZVAJANJU INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI  

Vodja. Tanja Hajnc 

V šolskem letu 2021/22 so bile ure individualne in skupinske pomoči razdeljene med ure učne pomoči – 

9,5 ur (5,5 ur centralna šola Zg. Kungota, 1,5 ure podružnična šola Svečina in 2,5 ure podružnična šola 

Sp. Kungota) in ure za delo z nadarjenimi učenci – 2 uri. Individualna in skupinska pomoč je potekala 

zunaj razreda, individualno, v dvojicah ali v manjših skupinah z več učenci, saj se je takšna oblika pomoči 

izkazala kot najučinkovitejša. Individualno in skupinsko pomoč je obiskovalo 40 učencev in bilo z njimi v 

celotnem šolskem letu 2021/22 izvedenih 321,5 ur individualne in skupinske pomoči. 

8.10 TEČAJNA OBLIKA NEMŠČINE  

 

Vodja: Pika radmilovič 
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V  šolskem letu 2021/22 se je na OŠ Kungota izvajal 210-urni tečaj nemškega jezika za učence 1., 2. in 

3. razreda. Tečaj je potekal eno uro na teden, od septembra do junija. Vse ure so bile, kljub občasnim 

karantenam,  v celoti realizirane.  Otroci so 100% obiskovali tečaj, ki j epotekal v prostorih OŠ Kungpta 

ali na  šolskih površinah zunaj stavb. 

 

8.11 KOLESARSKI IZPIT  

 

Vodje: M. Kristan, J. Bikić in E. Pahor.  

K opravljanju kolesarskih izpitov so se v šolskem letu 20210/22 prijavili vsi učenci 5. razredov. Starši so 

s podpisi dovolili, da otroci pristopijo k opravljanju izpita. Teoretične vsebine so bile vključene v redni pouk 

in so jih spremljali vsi učenci. Za pridobivanje znanj prometnih situacij in varnosti kolesarja smo uporabljali 

program ustreznih spletnih učilnic. Delo so izvajali v računalniški učilnici pri razrednih urah ter pred oz. po 

pouku. Teoretični preizkus so učenci opravljali po pouku. Vožnjo na spretnostnem poligonu so izvedeli v 

maju 2022.  

 

9 POROČILO DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI 

 

Vodji: Mojca Cekić in Nina Založnik  

V šolsko skupnost so bili vključeni predstavniki razredov, in sicer od dva do trije predstavniki. Tako se je 

srečanj udeleževalo do 49 učencev. Realizirano število ur je bilo 31 od načrtovanih 30. Nekaj srečanj z 

vodstvom šolske skupnosti je potekalo preko videokonference, predvsem v zvezi z informacijami s strani 

ZPM Maribor. 

Delo je potekalo po zastavljenih ciljih glede na letni delovni načrt, s sprotnimi prilagajanjem vsebin,  glede 

na zahteve in interese učencev. 

Šolska skupnost OŠ Kungota je delovala na treh nivojih in v okviru le-teh so se zvrstile naslednje 

dejavnosti: 

A. TO SMO MI ALI ŽIVLJENJE NA ŠOLI: 

• zbiranje pripomb, pohval in predlogov oddelčnih skupnosti za različna področja šolskega življenja 

in predlaganje izboljšav  

• pogovor z ravnateljico (ni bil izveden-prestavljen na naslednje šolsko leto) in vodjo šolske 

prehrane  

• Valentinova pošta 
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• pogovor z županjo Občine Kungota in obisk v njenih prostorih (ni bil izveden-prestavljen na 

naslednje šolsko leto) 

B.OTROŠKI PARLAMENT: 

• razpravljanje in pogovori na temo Otroškega parlamenta: Šola in šolski sistem 

• pogovori na srečanjih (aktualne teme glede na trenutno stanje v šoli) 

• primerjava dela in pravil s šolami v naši bližnji okolici 

• sodelovanje z učenci na regijskem srečanju Otroškega parlamenta v Mariboru  

• sodelovanje predsednice ŠS na nacionalnem parlamentu v Ljubljani 

• pogovor o udeležbi na Otroškem parlamentu v Mariboru in Ljubljani  

C. MEDSEBOJNO SODELOVANJE – DOBRODELNOST: 

• zbiranje starega papirja: 1 skupno tehtanje je bilo izvedeno od 21.-22.10.2021, 12. in 13. 5. 2022 

pa smo zbiranje papirja organizirali za devetošolce in  njihovo valeto 

• zbiranje zamaškov, kartuš 

• zbiranje zvezkov – akcija Karitas – Pokloni zvezek  

 

8.11 POROČILO O DELU Z NADARJENIMI UČENCI  

 

Vodja: Tanja Hajnc 

V začetku šolskega leta 2021/22 smo imeli na OŠ Kungota identificiranih 29 nadarjenih učencev, od tega 

6 dvojno izjemnih, in 12 evidentiranih nadarjenih učencev iz 3. in 4. razredov. Tekom šolskega leta so 

učitelji predlagali še dva učenca, torej je bilo v postopku identifikacije skupaj 14 učencev. Pri vseh 

predlaganih se je potrdilo določeno področje nadarjenosti. Bili so opravljeni razgovori s starši in 

pridobljeno njihovo soglasje za nadaljnjo delo. Tako da smo imeli ob koncu šolskega leta 43 identificiranih 

nadarjenih učencev. 

Nadarjeni učenci so učenci, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, 

akademskem, vodstvenem, literarnem, likovnem, glasbenem, športnem, tehničnem ali dramskem 

področju.  

Za učence od 6. do 9. razreda, se je pripravil posebej oblikovan program dela, ki spodbuja in razvija 

identificirana učenčeva močna področja in je zasnovan skupaj z učencem, tako da vključuje njegove želje 

in cilje.   

Vsi učenci – tako tudi nadarjeni so lahko svoje znanje poglabljali pri pouku, interesnih dejavnostih, izbirnih 

predmetih, pri urah RAP, pri dodatnem pouku in pri pripravi na različna tekmovanja znanja ter delu in 

pisanju raziskovalnih nalog.  
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Dosežki s teh posameznih področji so zapisani v poročilih s posameznega področja. 

V decembru se je 5 naših učencev udeležilo Sobotne šole za radovedne, ki je potekala na daljavo. To 

srečanje organiziramo skupaj z okoliškimi osnovnimi šolami in je potekala na OŠ Pesnica. Prispevek naše 

šole je bila delavnica z naslovom Iluzija v komunikaciji, zaznavanju sveta in v umetnosti, ki jo je pripravila 

in vodila Bernarda Šlehta.  

Učenci so lahko obiskovali individualno in skupinsko pomoč za nadarjene učence pri likovni umetnosti in 

biologiji ter kemiji. Pri prvi so se poglabljali svoje znanje in se pokazali na razstavah na šoli in sodelovali 

na različnih natečajih ter želi tudi vidne uspehe. V okviru biologije in kemije pa so se pripravljali na 

tekmovanja iz znanja ter zasnovali raziskovalno nalogo.  

V okviru Šolske skupnosti in Otroškega parlamenta ter razvijanja socialno komunikacijskih veščin ter 

veščin vodenja smo se udeležili regijskega Otroškega parlamenta, kjer je bila Aisha Blakaj izvoljena kot 

predstavnica za nacionalni Otroški parlament v Ljubljani.  

Vsi učenci na naši šoli imajo možnost razvijati in poglabljati svoja močna področja, ne glede na to ali so v 

skupini identificiranih nadarjenih učencev, če le izrazijo željo in so motivirani za dodatno in drugačno delo. 

 

10 EVALVACIJA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE  

 

Vzgojni načrt temelji na temeljnih načelih in vrednotah. V času pandemije smo posebno pozornost 

namenili vrednotam kot so: odgovornost, medsebojno spoštovanje in znanje učencev/otrok od 

predšolskega obdobja do zaključka osnovne šole.  

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 vzpodbujamo, si pomagamo ter skupaj iščemo najboljše rešitve. 

Znanje nam odpira različne poti, kar nam omogoča, da skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost, 

uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja. 

V prenovljenem vzgojnem načrtu smo oblikovali tudi preventivne in proaktivne vzgojne dejavnosti, 

sodelovanje s starši, pohvale, priznanja, vzgojne postopke in vzgojne ukrepe. 

V šol. letu 2020/21 smo izrekli 10 ustnih opominov, 2 pisna  opomin in 3 alternativne vzgojne ukrepe. 

V šol. letu 2021/2022 smo izpeljali je 24 postopkov, ki so rezultirali v izrečenih ukrepih in sicer: 

• 7 pisnih opominov. 

• 7 ustnih opominov. 
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• 10 vzgojnih ukrepov. 

 

11 POROČILO O SPREMLJAVI IN RAZVOJU ZAPOSLENIH V LETU 2021/22 

 

Zdenka Keuc je v času od 1. 9. 2021 do 24. 6. 2022 v šoli opravila 24 hospitacij. Ravnateljica je pregledala 

dnevne priprave učiteljev, bila pozorna na povezavo med cilji in izbranimi dejavnosti, ki so se izvajale pri 

pouku, še posebej na diferenciacijo dela z učenci ter dokazna gradiva, da so cilji bili doseženi. 

Posebna pozornost je bila dana na prilagoditve pri izvedbi pouka glede na individualnih posebnosti in 

potrebe učencev (individualizacija, diferenciacija) ter aktivno vključenost vseh učencev. Po izvedenih 

hospitacijah so bili izvedeni razgovori ter evalvacija ura.   

 

12 POROČILO O STALNEM STROKOVNEM IZPOLNJEVANJU ZAPOSLENIH  

 

Na ravni zavoda smo izvedeli naslednja izobraževanja: 

✓ 21. 9. 2021 - DSP (dodatna strokovna pomoč) - pravna podlaga; dr. Nina Ana Jäger 

✓ 26. 10. 2022 – Dan Podjed  (SRC SAZU) - »Kako pri mladih prebudimo pozornost in jim 

pomagamo uravnotežiti življenje«. 

✓ 14. 3. 2022 – Zavod Prana - KREPITVE ZDRAVJA IN POZITIVNE ENERGIJE (4 ure)  - 1. del  

✓ 22. 8.  2022 - Zavod Prana - KREPITVE ZDRAVJA IN POZITIVNE ENERGIJE (4 ure)  - 2. del 

✓ 12. 4. 2022 - Delavnica improvizacije in gledališkega giba (Pionirski dom Ljubljana, Ana Romih 

in Staša Prah)- elementi ustvarjalnega poučevanja 

Poročilo o izvedenih individualnih izobraževanjih je povzeto po Katalogu SSS (MIZŠ). Učitelji so se 

udeleževali tudi izobraževanj, ki niso dela Kataloga (Arnes, ZRSŠ, Svetovalni center itd.)   

Vse delavce šole smo spodbujali, da se udeležijo predavanj in delavnic Svetovalnega centra Maribor, ki 

potekajo celo šolsko leto.  

Za PŠ Svečina je bila v času od 1. 9. 2021- do 1. 12. 2021 organizirana supervizija zaposlenih, vodena s 

strani Svetovalnega centra Maribor.    
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13 POROČILO O POMOČI UČENCEM PRISELJENCEM  

Vodja: Biserka Bobnar 

V šol. letu smo jezikovno pomoč – učenje slovenščine ponudili vsem učencem, ki so bili vključeni v 

program slovenske osnovne šole prvo šol. leto in tudi tistim, ki so pri nas dlje časa. Takšnih učencev je 

bilo 12. Ure je izvajala Biserka Bobnar in sicer na lokaciji Sp. Kungota in Zg. Kungota. Vsi učenci, ki so 

bili deležni njene pomoči so napredovali in med njimi tudi eden uspešno zaključil osnovno šolo.  
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14  PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

 

Vodja : Mateja Vdovič 

 

Sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda. Branje se je začelo 17. septembra in trajalo do konca pouka. V tem času 

so bralci opravili pogovore 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 je potekala ob podelitvi spričeval. Kot koordinatorica Prežihove bralne značke 

opažam upad bralcev - predvsem v drugi, že bolj izrazito pa v tretji triadi. Kar precej učencev je v zadnjem mesecu 

še sicer imelo namen opraviti bralno značko, kar pa jim ni uspelo. 

Število bralcev po razredih je razvidno iz spodnje tabele. 

Preglednica  14. Sodelujoči učenci v Prežihovi bralni znački  

 
 

 

15 DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE   

 

Vodja: Mateja Vdovič 

 

Vodilo delovanja šolske knjižnice je bilo tudi v tem šolskem letu zadovoljstvo njenih primarnih 

uporabnikov, tj. učencev in delavcev šole. Tako sem knjižnico skušala narediti oziroma ohraniti čim bolj 

prijazno uporabnikom. Pri svojem delu sem spoštovala predvsem individualnost uporabnikov, jim 

omogočala demokratičen dostop do knjižničnega gradiva ter splošno dostopnost do publikacij in informacij 

na vseh medijih. Trudila sem se zadovoljevati kulturne, informacijske, izobraževalne, raziskovalne in 

druge morebitne potrebe učencev ter ostalih obiskovalcev knjižnice. 

Tako pri individualnih kot skupinskih obiskih knjižnice sem učence še naprej vzgajala v samostojne in 

aktivne uporabnike, ki bodo postali informacijsko pismeni ter bodo knjižnice in njihovo gradivo znali in 

trajno uporabljali. Ob individualnih obiskih so uporabniki, ko so se covid ukrepi sprostili, samostojno iskali 

in izbirali knjižno gradivo za prostočasno ali obvezno branje (prosti pristop) ter pri tem usvajali znanje o 

razporeditvi leposlovnega (razporeditev po starostnih stopnjah in abecedno-imenska razporeditev) in 

strokovnega gradiva (UDK-sistem). Ob individualni izposoji so učenci vse bolj uporabljali tudi znanje, ki 

so ga pridobili pri bibliopedagoških urah v tem ali preteklih šolskih letih. Osnovni cilj le-teh je namreč prav 

tako usposabljanje učencev za samostojne uporabnike šolske in vseh ostalih vrst knjižnic. 

Strokovni delavci se vedno bolj zavedajo, da je za razvijanje bralnih navad oziroma motivacije za branje 

tudi pri knjižnični vzgoji nujno sodelovanje knjižničarja in učitelja. Predlagam, da bi v prihodnjem šolskem 

letu bistveno več pozornosti namenili branju, morda bi pogosteje spodbujali k branju tudi pri samem 

pouku. Ocenjujem, da je veliko bralcev v 1. triadi tudi na račun vsakotedenskega obiskovanja knjižnice in 

spodbud učiteljic. Predlagam, da v prihodnjem letu omogočimo otrokom obiskovanje knjižnice v času 

razrednih ur. Knjižnica je kljub covid ukrepom skušala ohranjala svojo dosedanjo vlogo, to je zbiranje, 
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obdelava, hranjenje in posredovanje knjig, a je sledila tudi razvoju na področju tehnologije. Knjižnica je v 

tem letu v vseh oblikah delala preko sistema COBISS. 

Želim si le, da bi knjižnica še v večji meri postala kulturno in informacijsko središče šole. Še vedno si želim 

večjega sodelovanja z učitelji. Menim, da bi pomen knjižnice pri učencih zrasel, če bi učitelji sami večkrat 

vodili učence v knjižnico. Odlično je, da smo začeli nabavljati leposlovna gradiva.  

Interno bibliotekarsko strokovno delo:  

1. nabava knjižničnega gradiva, 

2. strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva, 

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, 
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5. spodbujanje branja med zaposlenimi na šoli. 

Strokovno izobraževanje:  

1. Delovna srečanja študijskih skupin za knjižničarsko dejavnost. 

2. Sodelovanje na seminarju za koordinatorje Prežihove bralne značke – ZPM MB. – nerealizirano 

(COVID situacija).  

3. Udeležba seminarja preko Zoom-a ABC bralne pismenosti. 

4. Obisk Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani.  

5. Udeležba na Bibliopedagoški šoli v Mariboru . 

6. Spremljanje strokovne literature in novosti na področju knjižničarstva in vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

Druge naloge: 

1. Urejanje zavihka knjižnica na šolski spletni strani, obveščanje o dogajanjih v knjižnici (na »zidu« 

spletne strani). 

2.  Izvajanje pravljičnih ur za vrtec – s poudarkom na sodelovanju s predšolskimi otroki. 

3. Priprava in izvedba aktivnosti za Dan zlatih knjig – sodelovanje z Bralno značko Slovenije, 

razdelitev slikanic za prvošolčke, priprava in izvedba pravljičnih uric (17. 9. 2021); 

4. Izvedba literarnega pogovora v knjižnici (nadarjeni, učenci 3. triade). – nerealizirano (covid 

situacija) 

5. Po potrebi izvajanje pravljičnih uric za ostale skupine vrtca (v vnaprejšnjem dogovoru z 

vzgojiteljicami). 

6.  Pisanje šolske kronike. 

7.  Lektoriranje po navodilih ravnateljice. 

8. Sodelovanje z uredniškim odborom Občinskega glasu (zbiranje prispevkov za šolsko stran v 

Občinskem glasu). 

9.  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. 

10.   Organiziranje in vodenje šolskega Prešernovega natečaja. 

11.  Organiziranje in koordiniranje projekta Rastem s knjigo (sedmošolci). 

12. Priprava učencev, spremstvo učencev na Bralni maraton, ki ga organizira ZPM MB. 

13. Organizacija prireditve pred slovenskim kulturnim praznikom. – nerealizirano (covid situacija) 

14.  Priprava priložnostnih razstav v knjižnici. 

15. Druge naloge po nalogu in sklepu ravnateljice. 
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15.1 UČBENIŠKI SKLAD  

Vodja: Mateja Vdovič 

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 je 

zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za učence v vseh razredih 

devetletke. Prav tako je zagotovilo sredstva, da so 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. 

Preglednica  152. Število enot v učbeniškem skladu 

UČBENIŠKI 

SKLAD 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Število enot 2620 2731 2608 2533 3751 4132 3662 3846 

 

17 ŠOLSKI SKLAD  

 

Vodja: Zvonka Ul 

Šolski sklad OŠ Kungota se je v šol. letu 2021-22 sestal na treh rednih sejah in 6 korespondenčnih 

sejah.  Na sejah je obravnaval: 

• Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Kungota, ki deluje kot enovit organ za vse tri enote 

šole, 

• Izvolil nov Upravni odbor šolskega sklada, 

• Odločal o spremembi ustanovitvenega akta sklada v skladu z zakonom  o spremembi in 

dopolnitvi  ZOFVI-M, 

• Sprejel program dela in finančni načrt za šol. leto 2021-22, 

• Obravnaval vloge učencev OŠ Kungota o plačilu li delni subvenciji aktivnostih, ki so del 

osnovnega ali nadstandardnega programa osnoven šole, 

• Odločal o vlogah, ki so se nanašale na nakup osnovnih sredstev OŠ Kungota, katerih nakup je 

bil zaradi pandemije nujen.  

• Izvajal promocijo delovanja sklada, kot je bila olimpijada veselja.  

 

Šolski sklad je v šol. letu 2021-22 sredstva pridobival s: 

• prostovoljnimi prispevki ob različnih prireditvah, ki jih je organizira šola  
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• prostovoljnimi prispevki za izdelke na šolskem Bazarju, 

• prostovoljnimi prispevki za voščilnice in šolski koledar,  

• zbiranjem in prodaja odpadnega papirja, 

• prostovoljnimi donacijami in sponzorski sredstvi. 

 

S finančnim načrtom smo predvidevali, da bomo na letni ravni zbrali cca. 19.000,00 EUR in na strani 

odhodkov načrtovali  porabo v višini 18.240,00 EUR.  V finančni načrt smo vključili tudi možnost 

pridobivanja sredstev iz naslova 0,3% dohodnine, kar ni bilo mogoče, saj smo postali upravičenci šele z 

letom 2022.  Prenos sredstev iz leta 2020 - 21 je bil 12.088,24 EUR. 

 

Iz finančnega poročila, ki je sestavljeno iz dveh delov (1. 9. 2021- 31. 12. 2021 in 1.1. 2022- 31. 7. 2022) 

je razvidno, da smo uspeli zbrati 9.742,56 EUR, kar je manj od načrtovanega, zato je tudi poraba bila 

nižja od načrtovane in sicer 10.925,84 EUR.   Šolski sklad vstopa v novo šol. leto z 10.904,95 EUR.  

 

V začetku septembra 2022 sta vodstvo šole in Upravni odbor šolskega sklada pozvala vse starše 

učencev, da do največ 0,3% svoje dohodnine namenijo delovanju  šolskega sklada.  Do 22. 9. 2022 se je 

na to prošnjo odzvalo 96 staršev (24%), kar je manj od pričakovanega, zato bomo starše še enkrat pozvali 

k donaciji. 

 

K donaciji 0,3% bodo pozvani tudi vsi zaposleni na OŠ Kungota.   

 

Poročilo o realizaciji LDN je bilo obravnavano na Svetu zavoda 29. 9. 2022 

 

Predsednica Sveta zavoda:  Ravnateljica:  

Tanja Radujkovič  Zdenka Keuc 

 

 

Zg. Kungota, 29. 9. 2022 


