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POROČILO O UČNOVZGOJNEM DELU OD SEPTEMBRA 2014 DO JANUARJA 2015 V OSNOVNI ŠOLI 

MILANA ŠUŠTARŠIČA 

 

Šolsko leto smo kot že vrsto let do sedaj začeli s himno na šolskem dvorišču.  

Zaradi uvedbe črte samostojnosti smo v mesecu septembru veliko sodelovali  s starši- predstavniki od 

1. do 3. razreda. Po štirinajstdnevnem  spremljanju dogajanja na črti smo vzpostavili pravila, ki veljajo 

in so se lepo prijela.  

Šolo obiskuje 349 učenec in učenk. Od septembra do danes se je v našo šolo vključilo 9 učencev in 

učenk. 

Država      Število učencev   razred 

Bosna in Hercegovina:     3    1.b, 3.a, 8.a,  

Rusija:       1    2.a 

Kitajska      3    1.a, 3.b, 8.b 

En učenec iz OŠ Zalog v 6. a razred, ki je prišel v Slovenijo pred dobrimi tremi leti.  

Ena učenka iz OŠ Domžale v 6. a razred.  

Za učence imamo organiziran dopolnilni pouk slovenščine, ki ga financira MIZŠ. Za učence iz Kitajske 

smo se povezali s slovensko filantropijo.  Problem pri opismenjevanju otrok iz Kitajske je ta, da 

nimamo stičnega jezika.  

Ob pedagoški konferenci smo pregledali učni uspeh vsakega posameznega učenca. Starši so prejeli 

obvestila o učnem uspehu  učenca.  

Učni proces poteka po začrtanih letnih pripravah učiteljev. Izpeljani so bili predvideni dnevi 

dejavnosti. Zaradi zelene zime smo prestavili športni dan v 1. triadi na čas, ko je bil sneg.  

Vzgojno delovanje: vzgojne probleme sproti rešujemo.  

Prireditve:  



- Sprejem prvošolcev 

- Teden otroka 

- Komemoracija v Gramozni jami 

- Obeležitev dneva reformacije 

- Projekt : Rimska kultura- skupna preteklost, ki nas veže še danes.  Sodelovanje z OŠ Franje 

Krežme iz Osijeka. Ob zaključku projekta je bila bogata kulturna prireditev,  razstava izdelkov 

naših učencev, kulinarična razstava in delavnice v posameznih oddelkih. Ocenjujemo, da je 

bilo izredno kvalitetno in lepo sodelovanje učencev, staršev in učiteljev. Rimsko kosilo v šolski 

kuhinji.  

- Obeležili smo dan boja proti AIDSu. 

- Decembrsko srečanje s starši; kulturna prireditev, sejem, kavarna, hiša strahov, srečelov. Za 

sodelovanje se zahvaljujemo staršem, saj so starši prinesli mnoge  izdelke za srečelov, kupili 

izdelke otrok in s svojimi prispevki prispevali k obogatitvi šolskega sklada.  

- Učenci so posneli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

- Proslava ob 8. februarju – slovenskem kulturnem prazniku za učence in za starše v 

popoldanskem času. 

- Sodelovanje na različnih likovnih in literarnih natečajih. 

Učenci novinarskega krožka so izdali dve številki Utripa, ki ju lahko vidite na spletni strani šole.  

Varna raba interneta: 2. b, c. Tudi  ostali  učenci bodo imeli to izobraževanje do konca šolskega leta. .  

Prvo šolsko leto poteka učenje angleškega jezika v 2. razredu kot obvezni predmet 2 uri na teden.  

V šoli se izvajajo obvezni izbirni predmeti (7., 8. in 9. razred)  in neobvezni izbirni predmeti (4. in 7. 

razred). V naslednjem šolskem letu se vpeljujejo neobvezni izbirni predmeti tudi v 5. in v 8. razred. 

Neobvezni izbirni predmet prvi  tuji jezik se vpeljuje z naslednjim šolskim letom tudi v 1. razred, o 

čemer so bili starši na roditeljskem  sestanku že obveščeni.   

Sodelovanje s šolsko inšpekcijo: pozvani smo bili, da razložimo kako zagotavljamo varnost učencev v 

šoli in ob črti samostojnosti.  

Šolska skupnost je zelo dejavna. Učenci so imeli otroški parlament na nivoju oddelkov, šole, nekdanje 

občine Bežigrad in na nivoju mesta. Predstavnik naših učencev je izvoljen tudi v mestno vlado. 

Čestitamo vsem učencem, ki so sodelovali v diskusijah o poklicni orientaciji in šolanju.  

Sodelovanje s starši: roditeljski sestanki, pogovorne ure in predavanje za starše gospoda Marka 

Juhanta in sodelavke Simone Levc. Predavanje je bilo zelo slabo obiskano.  

Delo s tujci izvaja profesorica slovenščine. Pomoč poteka vsak teden po dve šolski uri po starostnih 

stopnjah. Mlajši učenci delajo predvsem na osnovnem besedišču: Učenci šolskega okolja in kako 

delovati v njem. Pri starejši učencih  je poudarek na  branju, slovnici  in tekoči  učni snovi slovenščine.  

Dve šolski uri za obe skupini učencev sta odločno premalo za osnovno komuniciranje učencev v 

slovenski šoli.  

Poroča ga. Barbara Može, svetovalna  delavka 



Delo z učenci s posebnimi potrebami: Z učenci s posebnimi potrebami delajo 4 specialne 

pedagoginje. 2 sta mobilni specialni pedagoginji iz Zavoda Janeza Levca. Kot zunanja sodelavka se v 

obravnavo otrok s posebnimi potrebami vključuje še socialna pedagoginja iz Osnovne šole Danile 

Kumar. Delo poteka po zastavljenih individualiziranih načrtih. Ob koncu prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja smo speljali evalvacijske sestanke, ki potekajo skupaj s starši. Speljali pa 

smo tudi postopke za ponovno pridobivanje odločb učencev v 9. razredu, ki jim s prenehanjem 

šolanja poteče veljavnost odločb. 

Tudi učna pomoč učiteljev poteka enako kot pred začasno uvedbo države o neplačevanju pomoči. 

Trenutno so v postopku usmerjanja 3 učenci. Do konca šolskega leta bomo po vsej verjetnosti v 

usmerjanje poslali še 2 učenca. 

Pomoč poteka tudi z učenci, ki imajo učne ali vedenjsko-čustvene težave, vendar niso primerni za 

postopek usmerjanja. Ta pomoč se izvaja občasno, po pisnem privoljenju staršev. 

 

VPIS V PRVI RAZRED.  

Vpis v prvi razred je potekal v torek, 10. 2., in v sredo, 11. 2., kot je bilo predvideno v šolskem 

koledarju. V našem šolskem okolišu je 73 učencev, ki bodo v šolskem letu 2015/2016 pričeli 

obiskovati prvi razred.  

Ugotovili smo, da se učenci, ki živijo preko severne obvoznice (Stožice, Stoženska cesta) odločajo za 

Osnovno šolo Danile Kumer. Kot glavni razlog omenjajo varnost in manjše število prometnih cest, ki 

bi jih otrok moral prečkati.  

Letos imamo 2 prošnji za predčasen vpis otroka in eno prošnjo za odlog šolanja. 

Starši niso prišli vpisat 8 otrok, zato jih bomo k vpisu ponovno pisno pozvali. 

Trenutno še teče 14 dnevni zakonski rok v katerem lahko starši vložijo prošnjo za prepis v drugo 

osnovno šolo. Nekaj prošenj smo že prejeli. 

Trenutno imamo vpisanih 52 učencev, kar predstavlja  dva oddelka.  

 

Poroča ga. Jasna Belak Ožbolt, svetovalna delavka 

Vzgojno delovanje šole  in poklicna orientacija 

Poklicna orientacija: roditeljski sestanek v 9. Razredu v zvezi z razpisom in vpisom v srednje šole. Pred 

tem je bilo opravljenih več razrednih ur v 9. Razredu, individualnih razgovorov z učenci in s starši.  

Opravljene so bile tudi razredne ure v 8. Razredih, kjer je bilo učencem pojasnjeno kakšno bo 

nadaljnje delo v zvezi z vpisi v srednje šole in kje učenci lahko že sedaj poiščejo vse potrebne 

informacije v zvezi z vpisi c srednje šole.   

Vzgojno delovanje šole. V skladu z vzgojnim načrtom sproti rešujemo vse  težave o katerih smo 

seznanjeni . Po potrebi s sodelovanjem razrednikov in staršev. Če je to potrebno pa sprejmemo tudi 



določene ukrepe. Pred tem se vsi skupaj posvetujemo o najustreznejših oblikah za posameznega 

učenca. 

Poroča ga. Marjetka Remžgar, vodja šolske prehrane  

Šolska prehrana: 

Analiza anketnega vprašalnika 

Poroča ga. Irena Kodrič 

Vandalizem na šolski stavbi: V jesenskem času smo imeli veliko vandalističnih dejanj na šolski stavbi: 

uničen službeni vhod (popisan z neprimerno vsebino, izruvano stojalo za kolesa, izruvano okrasno 

drevo pred šolo in vse je bilo nameščeno na streho nad službenim vhodom). 

Zažgana zaščitna ograja ob delovišču za lopo.  

Zažgani smetnjaki ob delovišču za lopo.  

Popisan prometni znak.  

Vsakodnevno imamo razbite steklenice in zelo pogosto popisan srednji vhod.  

Sodelujemo s PP Bežigrad. Na sestanku je bil prisoten tudi predstavnik sveta staršev s komandirjem 

PP  Bežigrad.  

Kako naprej v novo šolsko leto:  

Planiramo 2 ali 3 oddelke 1. razreda.  

Neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu / 2 uri na teden.  

Obstaja velika verjetnost razdruževanja 3. razreda v tri oddelke 4. razreda.  

 


