
 

 

Poročilo o polletnem delu v šolskem letu 2017/18 

Letos poteka pouk v 24 oddelkih in 8 oddelkih podaljšanega bivanja. Trenutno obiskuje našo 

šolo 518 učencev in učenk. Za učence skrbi 70 zaposlenih.  

Temeljni program in razširjeni program potekata po planu.  

Učenci so dosegli rezultate primerne njihovemu delu.  

 

Kadrovske zadeve 

Kolektiv se mladi, zato mlade sodelavke odhajajo tudi na porodniške. V prvem polletju sta 

odšli na porodniško dve sodelavki učiteljica razrednega pouka, psihologinja in specialna 

pedagoginja. Na ta delovna mesta smo zaposlili nove sodelavke.  

Zaradi povečanega števila ur iz odločb za učence s posebnimi potrebami, ki prihajajo tekom 

šolskega leta,  smo zaposlili specialno pedagoginjo.  

Konec januarja je zaključil zaposlitev v naši šoli učitelj športa. Na njegovo mesto smo zaposlili 

novega športnega pedagoga.  

S 1. januarjem 2018 je bil zaključen interventni ukrep o obveznosti upokojevanja z 

izpolnjenimi pogoji za upokojitev, tako, da trenutno ne vemo ali bo kaj upokojitev tekom 

šolskega leta.  

Imeli smo vpis v 1. razred za šolsko leto 2017/18. Po državni evidenci v programu Sokol 

spada v naš šolski okoliš 75 učencev za 1. Razred v šolskem letu 2018/19. Trenutno je 

vpisanih 48 učencev in učenk, 13 staršev je zaprosilo za odlog všolanja in 10 staršev se na 

vpis še ni odzvalo.  

Kulturno umetniško področje 

- proslava ob sprejemu prvošolcev 

- ogled filma Košarkar naj bo 

- bralna značka; ob otvoritvi bralne sezone smo v šoli gostili trkaja in dr. Igorja Saksido  

- praznovanje tedna otroka s soncem o dobrih mislih- Moč prijateljstva 

- noč branja 

- dan jezikov 

- komemoracija v Gramozni jami ob dnevu spominov na mrtve 

- radijska ura ob dnevu reformacije 

- nastop otroškega pevskega zbora v decembru po naselju BS3 



 

- sodelovanje pri okrasitvi Špice z lampinjonom 

- okrasitev novoletne jelke na magistratu 

- srečanje s straši v mesecu decembru (delovna SOBOTA): kulturna prireditev- Snežinka 

Nagajivka. Prireditev je bila pestra s sejmom v razredih, srečelovom in spremljajočimi 

dejavnostmi.  

- proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: »Poezija- melodija« za učence in 

popoldan za starše 

- nastop učencev za naše bodoče prvošolce 

- sodelovanje na različnih natečajih z likovnimi izdelki. Na natečaju »Igraj se z mano« je 

naša učenka 6. Razreda nagrajena z razstavljenim izdelkom v Koroški galeriji likovnih 

umetnikov v Slovenj Gradcu, 9 učencev pa je prejelo priznanje 

- kulturni dnevi 

- tekmovanje v znanju materinščine, 16 učencev in učenk je doseglo bronasto priznanje, 

dve učenki se bosta udeležili regijskega tekmovanja 

- tekmovanje v znanju angleščine 10 bronastih priznanj in 7 učencev se je uvrstilo na 

naslednjo stopnjo tekmovanja 

- tekmovanje v znanju geografije je 7 učencev dobilo bronasto priznanje in  3 učenke se 

bodo udeležile območnega tekmovanja  

Naravoslovno področje 

- tradicionalni slovenski zajtrk 

- šolska shema 

- tekmovanje Matemček 3 učenci so dosegli zlato priznanje, 4 učenci pa srebrno 

priznanje 

- tekmovanje o sladkorni bolezni 2 učenki zlato priznanje in ena učenka srebrno 

priznanje 

- tekmovanje iz biologije 

- naravoslovni dnevi  

- tekmovanje iz logike 

- mednarodno računalniško tekmovanje Bober  

- tekmovanje iz geografije  11 bronastih priznanj in 3 učenci se bodo udeležili 

območnega tekmovanja, ki bo 9. 3. v naši šoli.  

- Tekmovanje iz KRESNIČKE 

Športno področje 

- tekmovanja iz atletike 

- sodelovanje učencev na ljubljanskem maratonu 

- tekmovanje v krosu 

- tekmovanje v košarki 



 

- tekmovanje v odbojki 

- športni dnevi  

- mesečni planinski izleti: Sveti Jakob,  Pristovški Storžič, Resevna, Tržaško zaledje, Gora 

Oljka,  

- sodelovanje s članicami šole za zdravje v četrtni skupnosti 

Opravljeni so bili vsi planirani kulturni, naravoslovni in športni dnevi, ter interdisciplinarni 

tedni. O dogajanju na interdisciplinarnem tednu učenci poročajo preko bloga.  

S starši sodelujemo na različne načine: individualno preko elektronske pošte. Opravljeni so 

bili vsi roditeljski sestanki. Zaradi bolniške odsotnosti razredničark se je nekaj roditeljskih 

sestankov premaknilo na drugi datum. Opažamo, da je na pogovornih urah malo staršev. 

Učitelji menimo, da bi bilo prav, da pride na pogovorno uro tudi starš osebno, vsaj da spozna 

učitelja, ki poučuje njegovega otroka, da vidi kako se otrok obnaša. Menimo, da tudi vedenje 

poleg ocen znanja pokaže sliko otroka.  

V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli ima status perspektivnega športnika 45 učencev, 

2 učenca imata status vrhunskega športnika in 3 učenci imajo status perspektivnega mladega 

umetnika. Štirim učencem je bil status ob konferenčnem obdobju dan v mirovanje. 

Rekreativni odmor poteka 2 krat na teden na razred.  

Interesne dejavnosti potekajo po programu.  

Investicije v tekočem šolskem letu:  

- pridobitev gradbenega načrta za prizidek 3 učilnic, objava javnega naročila za izvedbo 

gradnje, ki je še v teku 

- postavitev plošč z označbami, da je šolski prostor v času pouka in dejavnosti učencev 

od 6.30 do 17.00 namenjen izključno za dejavnosti učencev osnovne šole Milana 

Šuštaršiča 

- kupili smo defibrilator, ki ga bomo namestili v prostor pred telovadnico. Sredstva so 

prispevali Sberbank in delavci zaposleni v šoli.  

Planirane aktivnosti do konca šolskega leta 

Pred nami so še tekmovanja iz zgodovine, fizike, kemije, matematike, preostali 
interdisciplinarni tedni za 5. in 4. razred.   

- Nacionalno preverjanje znanja za 6. In 9. razred. Novost v letošnjem letu je tudi 
poskusno preverjanje znanja za 3. Razred.  Šola je bila izbrana v poskusno nacionalno 
preverjanje znanja za 3. razred. 4. Aprila bo poskusno preverjanje znanja iz 
slovenščine in 10. Aprila poskusno preverjanje znanja iz matematike 

- Prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete 



 

- Prijava na interesne dejavnosti 

- Mednarodno sodelovanje. Pričakujemo učitelje iz Madžarske in učence iz Osijeka 

- Projekt : spodbujanje podjetniških veščin osnovnošolcev, ki ga pod okriljem 

Ekonomske fakultete izvaja Ekonomska fakulteta, Pedagoška fakulteta  in naša šola 

- Projekt:  Jeziki štejejo  

- Erasmus projekt: »A healty mind for a modern World«.Poleg naše šole sodelujeta še 

šoli iz Združenega kraljestva in šola iz Švedske.  

- Valeta 

- Izgradnja prizidka treh učilnic. 1 vhod za vse učence šole 

- Aktivnosti za povečanje ali obnovitev telovadnice 

 


