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1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ
GRADEC ZA LETO 2012
1.1 Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev Prve osnovne šole Slovenj Gradec
Prva osnovna šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Slovenj
Gradec z odlokom občinski sveta MO Slovenj Gradec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 37,
z dne 23. 04. 1994, veljati pa je začel dan po objavi.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, dejavnost knjižnic in drugo oskrbo z
jedmi. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, podrobneje pa
dejavnosti določa prej omenjeni odlok.
Na Prvi osnovni šoli smo v šolskem letu 2011/12 izvajali osnovnošolski obvezni in nadstandardni
program na treh lokacijah. Na matični šoli, podružnici in v bolnišnici smo organizirali pouk po
predmetniku v 25 oddelkih.
Na šoli smo imeli v začetku šolskega leta 437 učencev, od tega na matični šoli 408 v 20 oddelkih, na
podružnici Sele-Vrhe 29 učencev v 3 oddelkih in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je bilo v 2
oddelkih povprečno 29 učencev.
Med šolskim letom se je 1 učenec prešolal na Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec. Na zaključku
šolskega leta je bilo vpisanih skupaj 436 učencev.
Imeli smo 7 oddelkov podaljšanega bivanja, od tega 6 oddelkov na matični šoli in 1 oddelek na
podružnici Sele. Na matični šoli smo imeli sistemizirane 104 ure podaljšanega bivanja na teden, kar je
4,16 sistemiziranega delovnega mesta, na podružnični šole Sele 30 ur kar je 1,2 sistemiziranega
delovnega mesta. V podaljšano bivanje je bilo vključenih 148 učencev matične šole in 29 učencev
podružnične šole.
Imeli smo 3 oddelke jutranjega varstva, od tega 2 oddelka na matični in 1 oddelek na podružnični
šoli.
Na matični šoli smo imeli organizirana 2 oddelka varstva vozačev za učence od 1. do 5. razreda,
kar smo realizirali v okviru 15 ur jutranjega varstva vozačev na teden.
V okviru varstva vozačev smo organizirali tudi ostale čakajoče ure, ko so učenci čakali na šolski
prevoz po končanem pouku.
Na podružnični šoli smo imeli en oddelek jutranjega varstva vozačev, ki smo ga realizirali v okviru 10
ur jutranjega varstva na teden.
Tudi na šoli Sele smo imeli organizirano varstvo vozačev v času največjega števila učencev, ki so
čakali na prevoz domov.
V jutranje varstvo vozačev in čakajoče ure je bilo vključenih 119 učencev.
Dnevni ritem dela je potekal od 7.30 (izbirni predmeti, dopolnilni, dodatni pouk in pevski zbor)
oziroma od 8.20 za enotni predmetnik, pa vse do 14.30.
Za najmlajše smo šolo odprli že ob 5.30 in podaljšano bivanje zaključili ob 16. uri. Jutranje varstvo so
obiskovali skoraj vsi učenci 1. razreda (93%), v jutranje varstvo vozačev pa so se vključevali učenci
od 2. do 5. razreda.
Podaljšano bivanje je obiskovalo največ učencev prve triade, vanj pa so se vključevali tudi učenci 4. in
5. razredov. V varstvo vozačev so bili vključeni učenci vozači tretje triade, ki so čakali na izbirne
predmete in interesne dejavnosti. Učenci so bili s svojimi učiteljicami in vzgojiteljicami vse leto
delovni in ustvarjalni, kar so lahko spremljali vsi obiskovalci šole ob pogledu na njihove bogate in
izvirne izdelke, ki so bili razstavljeni v skupnih prostorih šole in razredih.
Kot dodatne dejavnosti smo pred in po pouku organizirali interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni
pouk in izvajali projekt Zdrav življenski slog.
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Skupaj je bilo zaposlenih 70 delavcev, od tega 16 na tehnično-administrativnem področju. Od tega sta
bila dva delavca zaposlena preko javnih del (1 pedagoški in 1 tehnični delavec). Število je podano na
osnovi števila oseb, ne delovnih ur. V tem številu so vključene osebe, ki so nadomeščale odsotnosti
delavcev zaradi bolniških, sicer pa je število zaposlenih v skladu s sistemizacijo in sklepi Sveta šole po
zakonu o ZUJF.
V prostorni in svetli šolski knjižnici je prijazna knjižničarka uredila bralne in učne kotičke, v katere so
učenci radi prihajali. Branje smo spodbujali z “Bralnim nahrbtnikom” in projektom “Bralna noč”.
Svetovalni delavki sta pomagali našim otrokom, mladostnikom in staršem tako pri učnih kot tudi
vzgojnih težavah.
V bolnišnici je v oddelku razrednega pouka (od 1. do 5.r) poučevala razredna učiteljica, v oddelku za
predmetni pouk (od 6. do 9.r) pa so poučevali predmetni učitelji matične šole.
V celoti smo realizirali Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12.
Realizacija pouka, dopolnilnega in dodatnega pouka je bila v skladu z načrtovanimi 190. dnevi pouka
in zastavljenim Letnim delovnim načrtom šole.
Realizacija pouka je bila 101,94 %, prav tako so bili realizirani vsi dnevi dejavnosti.
Učni uspeh na šoli je bil 99,8%. En učenec razreda ni izdelal in se bo prešolal na šolo s
prilagojenim programom.
Cilj šolskega dela je, da si učenci pridobijo čim več znanja, spretnosti, veščin in da razvijejo
osebnostne lastnosti za vseživljenjsko izobraževanje in ustvarjalno delo. Rezultati dela so vzpodbudni
in bolj natančno opisani v učno vzgojni analizi posameznega razreda ter prikazani s statističnimi
podatki učnega uspeha učencev po oddelkih, razredih in predmetih.
Uspešno smo realizirali različne dneve dejavnosti: športne, naravoslovne, kulturne, tehniške dneve,
ekskurzije, zimsko in poletno šolo v naravi, naravoslovne tabore, tečaj plavanja in smučanja in vrsto
interesnih dejavnosti.
Naši učenci 6. in 9. razreda so opravljali nacionalno preverjanje znanja. Rezultati preizkusa znanja v
6. in 9. razredu so pokazali v povprečju na presežek znanja glede na republiško povprečje.
Uspešnost dela se ne kaže le v doseganju najvišjih državnih priznanj posameznikov, temveč tudi v
zadovoljstvu posameznika, da se lahko glede na svoje želje in sposobnosti vključi v nadaljnje
izobraževanje. Aktivnosti, ki so potekale v okviru poklicne orientacije na šoli, so posameznikom
nudile, da izberejo svojo poklicno pot.
Življenja v skupnosti smo se učili skozi Vzgojni načrt, ki nam je omogočil restitucijo, ki smo jo
dosledno izvajali. V šoli pa je potekal tudi projekt mediacija, ki sta ga skrbno vodili šolski mediatorki.
V program mediacije se je v tem šolskem letu vključilo 22 učiteljev.
Znanje tujih jezikov je velika in koristna dobrina sodobnega človeka. V prvem razredu smo uvajali
angleški jezik skozi projekt »Jezikovna kopel«, ki je pri rednem pouku potekal 2-krat tedensko. V 3.
razredu so imeli učenci 2 uri pouka angleškega jezika. V četrtem razredu pa je angleški jezik potekal
že po obveznem predmetniku.
Že peto šolsko leto smo izvajali projekt uvajanja drugega tujega jezika, nemščine v osnovno šolo.
Učenci 7., 8. in 9. razreda so se tako učili dva tuja jezika, in sicer angleščino in nemščino.
V šol. letu 2011/12 so se učenci udeležili tekmovanj na različnih področjih in dosegli lepe uspehe.
Učenci so se pod vodstvom svojih mentorjev – učiteljev udeležili različnih tekmovanj na šolski,
regijski in državni ravni. Različnih tekmovanj so se udeležili učenci od 1. do 9. razreda. Več kot 80%
vseh učencev se je udeležilo vsaj enega tekmovanja in na vseh področjih so dosegali visoke rezultate.
Med šolskim letom so se učenci udeleževali različnih športnih tekmovanj in tudi na tem področju
dosegali lepe uspehe.
Ob koncu šolskega leta smo podelili najvišja priznanja šole, 9 učencev pa je prejelo občinska
priznanja.
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Pevski zbori, ki so nam omogočali veliko lepih doživetij na različnih kulturnih prireditvah, so bili
nagrajeni z burnimi aplavzi in mnogimi pohvalami na predstavitvi pevskih zborov, ki smo jo
poimenovali “Naj bo lep ta dan”, na različnih kulturnih prireditvah in medobčinski reviji pevskih
zborov.
V tem šolskem letu je aktivno delovala tudi folklorna skupina prve triade, ki se je udeležila srečanja
folklornih skupin v Mislinji in pokazala lep napredek pri svojem delu.
Naši interesi se prepletajo z interesi skupnosti, v kateri živimo.Sodelovali smo na različnih
prireditvah in se vključili v projekt Evropske prestolnice kulture.
Sodelovanje s krajevno skupnostjo vzpodbujamo tudi na podružnični šoli Sele in tako, kot vsa leta do
sedaj, so tudi letos naši učenci aktivno sodelovali na prireditvi krajevnega praznika Sele - Vrhe.
Skozi vse šolsko leto smo izvjali različne projekte, ki so obogatili šolsko delo.
Kot Unesco šola in Unesco središče za Koroško smo posvečali posebno pozornost vzgoji otrok za
medsebojno strpnost in mir, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi.
V Unesco tabor, ki smo ga na šoli izvedli v mesecu oktobru, se je vključilo več kot 20 Unesco šol iz
Slovenije. Skupaj smo uspešno izpeljali projekt Dihajmo skupaj in se aktivno vključili v Festival
miru, ki ga organizira MO Slovenj Gradec. Naši učenci so sodelovali tudi v projektih drugih Unesco
šol ter se udeležili srečanja Unesco šol v Ljubljani.
V okviru Srečanja partnerskih mest, smo se učenci in učitelji, skupaj s predstavniki Mestne občine
Slovenj Gradec udeležili dvodnevnega srečanja v nemškem Hausenbergu.
Aktivno smo se vključevali tudi v dejavnosti, ki jih je MO organizirala v okviru Evropske prestolnice
kulture.
Pri svojem delu nikakor ne pozabljamo na pomemben vidik otrokovega razvoja, ki se nanaša na
njegov psihosocialni in moralni razvoj, ki posamezniku daje pečat človečnosti, toplih medsebojnih
odnosov, spoštovanja in odgovornega vedenja. Sočutje in pripravljenost pomagati ljudem v stiski je
pomembna človekova vrlina, ki so jo učenci izkazali z organizacijo Šolskega bazarja, na katerem so
zbirali denar za socialno šibke sošolce. V humanitarno akcijo so se vključili tudi mnogi starši in
učitelji, ki so z mesečnimi ali enkratnimi prostovoljnimi prispevki prispevali v šolski sklad. Šolski
sklad je upravljal 7-članski odbor, ki ga je sestavljalo 3 člani sveta staršev in 4 predstavniki učiteljev.
Celo letni projekt, Evropsko vas smo uspešno zaključili s predstavitvijo različnih držav na Glavnem
trgu. Namen tega projekta je, da spoznavamo in se učimo o različnih kulturah, kajti le na osnovi tega
lahko razumemo, cenimo in spoštujemo druge. Pri tem nikakor ne smemo pozabiti na svoje lastne
korenine, na ceno in spoštovanje lastne kulture in svoje kulturne dediščine.
Veliko pozornosti smo namenili tudi okoljski vzgoji, še posebej odnosu do neposrednega okolja, kjer
živimo. Skozi Eko projekt smo pokazali, da nam ni vseeno, kaj bo z našim edinim skupnim planetom,
Zemljo, v prihodnje. Ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo, skrb za čisto in zdravo okolje,
opozarjanje javnosti na skrb zbujajoče podatke o onesnaženosti našega planeta in posledicah tega ter
iskanje možnih rešitev, so naši skromni prispevki k ohranitvi narave. Vključili smo se v vse slovensko
akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu in v njo uspešno vključili tudi starše naših učencev.
S projektom Sveže sadje in zelenjava smo navajali naše učence na zdravo prehrano.
Uspešno smo izvedli projekt Zdrav življenski slog, ki ga organizira ZZŠ RS Planica, v sodelovanju
z MIZKŠ.
Vključili smo v Tek za zdravje, ki so ga organizirali dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec in
tekli za mir v času krajevnega praznika MO Slovenj Gradec.
S projektom e-šolstvo smo izpeljali številne seminarje, skozi katere so imeli učitelji možnost
pridobivati e-kompetence, posamezni učitelji pa so se vključili v program nadaljnjega izobraževanja
za pridobivanje certifikata s področja e-kompetenc.
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Pri pedagoškem delu smo veliko pozornosti namenili ciljnemu načrtovanju, preglednemu
načrtovanju predmetnih področij po celotni vertikali in medpredmetnim povezavam, ki smo jih
pričeli vključevati v projekte.
Šolsko leto smo zaključili s prireditvijo za starše. Predstavili smo se jim s plesom in organizirali
tombolo Predstavili smo tudi naše uspehe in delo vseh projektov.
Učenci 9.razredov so se poslovili na zaključni prireditvi VALETI, ki smo jo organizirali na šoli.
Šolski prostor smo redno vzdrževali, prav tako okolico obeh šol.
Na podružnični šoli Sele so gostovali otroci iz vrtca in skupaj z njimi smo preživeli mnogo prijetnih
uric. Na šoli Štibuh pa smo, poleg dolgoletnih najemnikov naših prostorov, organizirali študijske
skupine in košarkarski tabor.
Pouk smo posodobili tudi z novimi učili. Dokupili smo didaktične igrače, ki so jih najmlajši skozi
igro, pri jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju, s pridom izkoristili.
Na podružnični šoli Sele smo uredili rožni in zeliščni vrt, ki ga učenci skupaj z učiteljico z
zanimanjem proučujejo in obdelujejo.
Na matični šoli smo pridobili načrte za šolski park in naravoslovno učilnico ter izvedli prvo fazo
gradbenih del.
Veseli smo dobrega sodelovanja s starši, zlasti ko skupaj rešujemo morebitne učno-vzgojne probleme.
Prijetna so bila tudi druženja na prireditvah, ki so jih pripravili učenci skupaj s svojimi učitelji ob
različnih praznikih. Ustvarjalno in koristno je bilo sodelovanje v svetu staršev in svetu šole, saj so
člani teh dveh strokovnih organov iskreno motivirani za kar najboljši napredek naših otrok.
Kratka predstavitev
Šolsko delo se izvaja na treh lokacijah:
Matična šola: PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC, v Slovenj Gradcu
Podružnična šola: PODRUŽNIČNA ŠOLA SELE, na Selah
Dislociran šolski oddelek: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, v Slovenj Gradcu
  NASLOV

PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
2380 SLOVENJ GRADEC , Šercerjeva ulica 7
Telefon tajništvo:
Blagajna:
Šolski GSM:
Ravnateljica:
Fax.:

02 88 39 920
02 88 39 920
041 746 696
02 88 39 921
02 88 39 939

Elektronska pošta: tajnistvo.ossgprv@quest.arnes.si
Naslov spletne strani: www.prva-os-sg.si
ID: 23083972
MATIČNA ŠTEVILKA: 5089395000
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85 200
TRR: 01312-6030679465
  UPRAVLJANJE

Ravnateljica:
E-mail:
Pomočnica ravnateljice:

Zvonka Murko, učiteljica matematike in fizike, profesorica
pedagogike in filozofije, GSM: 041 607 148
zvonka.murko@guest.arnes.si
Lidija Konečnik Mravljak, profesorica matematike in tehnike
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E-mail:
Vodja podružnične šole:
E-mail:

lidija.konecnik@guest.arnes.si
Danijela Herlah, profesorica razrednega pouka, *od 1. 9. 2012
tel.: 02 88 41 384
danijela.herlah@guest.arnes.si

Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom.
Pogoji za delo se od preteklega leta niso bistveno spremenili.
V stavbi na matični šoli, ki meri 4657 m2 imamo 29 učilnic, od tega 2 računalniški učilnici, 3 manjše
učilnice za delo v manjših skupinah, telovadnico, manjšo večnamensko dvorano in knjižnico. Imamo
tudi kuhinjo z manjšo jedilnico, v kateri lahko kosi hkrati največ 80 učencev.
Na podružnični šole Sele, ki ima 467,7 m2 koristne površine, imamo dve učilnici standardne velikosti,
eno manjšo učilnico primerno za delo v manjši skupini, manjšo telovadnico in učilnico, ki jo koristi
VVZ Slovenj Gradec za potrebe vrtca ter manjši prostor za pripravo malic.
Na podružnični šoli Sele se je število vpisanih učencev v šolskem letu 2011/12 povečalo.V prihodnje
pričakujemo še povečanje števila učencev, tako postaja šolski prostor pretesen za vse. V primeru, da
bo vrtec tudi v prihodnje ostal v šolskih prostorih, se bomo zavzemali za razširitev prostorov na
podružnični šoli.
Šolo je vodila ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji je pomagala
pomočnica ravnateljice, ki opravlja naloge za katere jo je pisno pooblastila ravnateljica in so opisane v
aktu o sistemizaciji.
Šola je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport dne 05. 05. 2005 z odredbo št. 6033-69/2006.
1.2 Poročilo predsednika Sveta zavoda
Glede na 46. člen ZOFI (Url št. 16/07, 36/ 08, 58/ 09) svet šole sestavlja 1 članov in sicer:
- predstavniki ustanovitelja (3),
- predstavniki delavcev zavoda (5)
- predstavniki staršev (3).
Svet zavoda je opravljal naloge, zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
se je v šolskem letu 2011/12 sestal pet-krat.
Na teh sestankih smo:
- sprejeli LDN za šolsko leto 2011/2012,
- potrdili cene najema šolskih prostorov in cene prehrane v šol. letu 2011/12,
- potrdili šolske pravilnike,
na sestanku, dne 16.2.2012 je bil na novo konstituiran Svet zavoda Prve osnovne šole Slovenj
Gradec. Predsednica je Klavdija Mori, podpredsednica Andreja Žugelj, predstavniki staršev v svetu
zavoda so Helena Penko, Monika Ketiš in Vesna Damjan(mandat 4 leta), predstavniki Mestne občine
pa ostajajo isti (Milan Rebernik, Miro Jenko in Milena Hrastel) do leta 2014,
- potrdili popisne komisije za leto 2012,
- pregledali poročilo popisnih komisij in potrdili njihove zapisnike za leto 2011,
- pregledali poslovno poročilo in potrdili zaključni račun za leto 2011,
- pregledali in potrdili poročilo učbeniškega sklada,
- pregledali delo šolskega sklada,
- podali oceno delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2011,
- potrdili seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13,
- potrdili nakup učbenikov in drugih pripomočkov iz sredstev šolskega sklada,
- potrdili oblike učnih skupin za šolsko leto 2012/13,
potrdili Pravilnik o kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencionirano šolsko
prehrano, šolo v naravi, naravoslovnega tabora, kulturnih dejavnosti in delovnih zvezkov,
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- ob koncu obeh ocenjevalnih obdobij smo analizirali učno-vzgojno delo,
- predlagali štiri predstavnike šole v odbor šolskega sklada,
- uskladili pravilnik šolskega sklada z zakonodajo,
- imenovali oziroma potrdili člane pritožbene komisije.
Na vsakem sestanku smo obravnavali pripombe, pobude in vprašanja staršev ter poskušali poiskati
skupne rešitve. Pri delu sveta šole želimo čim boljšo vsestransko komunikacijo, zato članom sveta šole
pred sestanki posredujemo večino gradiva preko e-pošte in sprejemamo tudi njihove pripombe in
pobude.
1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Organiziranost
Najvišji organ šole je Svet šole, oz. Svet zavoda.
Za uresničevaje interesov staršev je bil oblikovan 23 članski Svet staršev, ki ga sestavljajo
predstavniki posameznega oddelka matične in podružnične šole. Vsak predstavnik Sveta staršev ima
tudi svojega namestnika.
Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredni in strokovni aktivi ter
šolski razvojni timi.
Na šoli imamo tudi šolsko svetovalno službo in knjižnico.
Računovodsko administrativne službe, ki delujejo na šoli, so: tajništvo, računovodstvo in
knjigovodstvo.
Predstavitev odgovornih oseb

Zvonka Murko, učiteljica matematike in fizike, profesorica
Ravnateljica:
pedagogike in filozofije, GSM: 041 607 148,
zvonka.murko@guest.arnes.si
Lidija Konečnik Mravljak, profesorica matematike in tehnike,
Pomočnica ravnateljice:
lidija.konecnik@guest.arnes.si
Predsednica
sveta Klavdija Mori, profesorica razrednega pouka,
zavoda:
klavdija.mori@guest.arnes.si
Tomislav Klemenčič, učitelj razrednega pouka,
Vodja
podružnične
od 1. 9. 2012 Danijela Herlah, profesor razrednega pouka,
šole:
tel.: 02 88 41 384, danijela.herlah@guest.arnes.si,
Računovodstvo:
Irena Pečnik, računovodjaVI, irena.pecnik@guest.arnes.si
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1.4 Finančno poslovanje

Pogoje za delo šole zagotavljata Ministrstvo za šolstvo in šport ter Mestna občina Slovenj
Gradec. Prva osnovna šola pridobiva sredstva za delo:








iz javnih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport,
iz javnih sredstev ustanovitelja Mestne občine Slovenj Gradec,
iz javnih sredstev za evropske in druge projekte,
prispevkov učencev oz. njihovih staršev,
sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
donacij, prispevkov sponzorjev,
iz drugih virov.

Na šoli deluje šolski sklad, ki ga upravlja sedem-članski upravni odbor (od tega štirje
predstavniki šole in trije predstavni staršev). Šolski sklad vodi Karmen Poberžnik, profesorica
matematike in pedagogike.

Sklad pridobiva sredstva iz:

-

prispevkov staršev,
donacij, zapuščin,
drugih virov.

V letu 2012 je Prva osnovna šola poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med
prihodki in odhodki.
Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2012 in primerjava z letom 2011 (v EUR)
Prihodki

2012
2.326.300

2011
2.401.959

Indeks
0,969

Odhodki
Razlika

2.309.018
17.282

2.391.639
10.320

0,966
1,675

V letu 2012 so se prihodki glede na leto 2011 znižali za 3,1 %, odhodki pa za 3,4 %. V letu 2011 smo
presegli prihodke nad odhodki v višini 10.320 EUR, v letu 2012 pa beležimo presežek prihodkov
17.282 EUR.
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Preglednica 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2012 in 2011 (v EUR)
Vrsta prihodka

2012

2011

Indeks

Prihodki iz javnih sredstev –
Ministrstvo za šolstvo
Prihodki iz javnih sredstev –
ustanovitelj MO SG
Prihodki iz javnih sredstev –
evropski in drugi projekti
Prihodki iz naslova šolske
kuhinje
Prihodki iz naslova prispevkov
učencev (staršev)
Drugi prihodki, pridobljeni na
trgu - najemnine
Donacije

1.920.376

2.007.193

0,957

111.819

102.203

1,094

39.702

27.852

1,426

184.439

179.101

1,030

35.003

40.648

0,862

23.271

24.655

0,944

5.693

9.948

0,573

Odškodnine zavarovalnice
Sofinanciranje ŠZ Sl.Gradec
Obresti za sredstva na vpogled
in vezane vloge ter drugi razni
prihodki
Skupaj

1.420
1.259

2.161
888

0,658
1,418

3.318

7.310

0,454

2.326.300

2.401.959

0,969

Preglednica 3: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva (v EUR)
2012
2011

Indeks

Računalniška oprema in IKT

8.471

46.162

0,18

Druga oprema za opravljanje
šolske dejavnosti

1.234

2.787

0,443

5.115

5.345

0,957

12.547

18.400

0,682

10.203

5.959

1,713

2.883

4.126

0,699

0

13.578

0

Ureditev šolskega parka z
naravoslovno učilnico ter hiška
za shranjevanje orodja

24.785

0

0

Skupaj:

65.239

96.357

0,677

Didaktični pripomočki za pouk
in športno vzgojo
Obnova stavbe, pohištvo za
šolske ter poslovne prostore,
kuhinjo in naprave za
vzdrževanje stavbe, prostorov
ter delo v kuhinji
Poraba sredstev za nakup
učbenikov in dodatnih gradiv
za učbeniški sklad
Poraba sredstev za nabavo
knjig za knjižnico
Nakup avtomobila
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Preglednica 3a: Manjša investicijska vzdrževanja, izkazana v stroških vzdrževanja (v EUR)
2012
Poraba sredstev za manjša
investicijska vzdrževanja
stavbe ter okolice Sl. Gradec
Poraba sredstev za manjša
investicijska vzdrževanja
stavbe telovadnice
Poraba sredstev za manjša
investicijska vzdrževanja
stavbe podružnice Sele
Skupaj:

Indeks

2011
9.355

3.874

2,415

488

0

0

3.126

0

0

12.969

3.874

3,348

Računalniška oprema in IKT
Vse učilnice, v obeh šolskih zgradbah so opremljene z digitalnimi projektorji in računalniki.
V šolskem letu 2011/12 je imela šola 163 stacionarnih in prenosnih računalnikov, 97% prostorov je
žično omreženih – kategorija 5, prostori šole so 98% pokriti z brezžičnim omrežjem, za kvalitetno
pokritost potrebujemo še tri AP. V vseh učilnicah so projektorji, ki so nameščeni na strop, v uporabi je
deset interaktivnih tabel in en interaktivni projektor. Povezali smo se v mednarodno Eduroam omrežje,
zagotovili smo AAI skupno prijavo, pridobili smo Google Apps dokumetni sistem. Na spletnem
portalu Joomla smo sproti objavljali vse novice in obvestila, v spletnih učilnicah Moodle smo
zagotovili dostop do dokumentov v e-zbornici in učilnice za posamezna razredna in predmetna
področja.
Izobraževalne ustanove na Štibuhu smo povezane z optično povezavo, v pripravi je povezava do
vozlišča na Drugi OŠ, s čimer bomo pridobili zunanjo optično povezavo. V začetku junija je MO
Slovenj Gradec pričela z izgradnjo optičnega omrežja med izobraževalnimi ustanovami, s tem bomo v
šolskem letu 2012/13 pridobili zunanjo optično povezavo, ki bo zagotavljala hitrejši pretok informacij.
Druga oprema, gradiva in vzdrževanje
Dokupili smo didaktične učne pripomočke za športno vzgojo, fiziko, kemijo, geografijo, didaktične
igrače za pouk tehnike (robotika) in didaktične igrače, ki jih najmlajši skozi igro, pri jutranjem varstvu
in v podaljšanem bivanju, s pridom izkoristijo.
V knjižnici smo skozi vse leto skrbeli za nakup novih knjižnih gradiv, prav tako učbenikov in dodatnih
gradiv za učbeniški sklad v skupni vrednosti 13.086 eur.
Na šolski stavbi v Slovenj Gradcu smo popravili streho, obnovili pisarno računovodstva, kabinet
matematike, menjali pohištvo v računovodstvu, kabinetu za 5.razred, dopolnili manjkajočo pohištveno
opremo v učilnicah, pisarni ravnateljice, v priročni kuhinji, na šolskih hodnikih vgradili obnovljene
podarjene stole, sedežne garniture in kupili nov vibracijski vrtalnik. V telovadnici smo prepleskali
garderobe.
V kuhinji smo nakupili novo opremo, in sicer zrezkomat, električno brizgalko ter zamrzovalno omaro,
pisarniški stol, dokupili termo posodo za prevoz in hrambo hrane ter pijače. Skozi vse leto smo
opravljali redne servise opreme v kuhinji in prav tako po potrebi popravila zaradi okvar kuhinjske
opreme. Kar nekaj opreme je že odpisane v višini 100 odstotkov, zato so okvare pogoste, v letu 2013
bo potrebno zamenjati nekatere aparate in opremo.
Na podružnični šoli smo namestili novo tablo, kupili nova zvočnika in mikrofon, prav tako didaktični
program za razvoj otrok skozi igro otrok v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, nakupili nekaj
drobnega orodja za vzdrževanje šole in naravoslovnega vrta, novo preprogo za predprostor, v toaletah
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namestili senzorje za luči, preuredili učilnice ter zbornico, popravili kanalizacijo in streho podružnične
šole.
Izdelali smo idejni osnutek za šolski park in izvedli osnovna gradbena dela v naravoslovni učilnici na
prostem.
Prihodki za vzdrževanje stavbe za pouk in telovadnice so dotacije Mestne občine in prihodki iz
najemnin. V letu 2012 so zadoščali za pokrivanje sprotnih stroškov. V prihodnje bomo morali
investirati v zmanjšanja porabe energije ogrevanja. Stroški so previsoki, ker nastanejo zaradi slabo
izolirane stavbe, zastaranih instalacij in povečanih stroškov zaradi višjih cen na trgu.
Iz vir investicije - presežek prihodkov iz preteklih let - v prihodnje načrtujemo izdelavo načrta za
povečanje kuhinje in jedilnice, ter ureditev ekološkega otoka.
Na podružnični šoli Sele pa načrtujemo ureditev greznice in povečanje šolskih prostorov zaradi
zmanjšanja uporabnih šolskih prostorov za izvajanje pouka, ker imamo v šolskih prostori tudi oddelek
vrtca. Hhrati z ureditvijo šolskih prostorov načrtujemo tudi urejanje dovoznih poti in parkirišča.
1.5 Sodelovanje z okoljem
Z Mestno občino Slovenj Gradec sodelujemo pri načrtovanju in realizaciji investicijskega
vzdrževanja, nakupa računalniške opreme, prevoza učencev v šolo in na tekmovanja, jutranjega in
popoldanskega varstva vozačev, uvajanju zgodnjega učenja angleškega jezika v 3. razredu.
V preteklem letu smo z njo sodelovali pri načrtovanju in izvedbi raznih projektov kot je Unesco tabor,
Evropska vas, Comenius, Srečanju partnerskih mest in vzdrževali prijateljske vezi s pobratenim
mestom Gornji Milanovac iz Srbije.
Športna zveza Slovenj Gradec sofinancira stroške področnih in državnih tekmovanj in organizira
plavalni tečaj.
Uspešno smo se prijavili na razpis zavoda Spotur Slovenj Gradec. S turistično pisarno smo sodelovali
pri organizaciji različnih priredite,
Prirejali smo prireditve, ki so bile namenjene krajanom MO Slovenj Gradec in vaške skupnosti Sele
ter sodelovali pri kulturnem utripu mestnega jedra. V mestnem jedru smo organizirali prireditve za
občane, s svojim programom smo popestrili razne kulturne prireditve, sodelovali na teku miru in na
teku za zdravje.
Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sodelujemo pri zagotavljanju
financiranja šole, dobavi računalniške opreme in izvedbeni del nekaterih omrežnih storitev, pri
vključevanju v številne projekte, kot so e-šolstvo, Zdrav življenski slog in Shema šolskega sadja dobava svežega sadja in zelenjave ter pri usposabljanju pripravnikov.
Sodelovali smo s številnimi društvi in javnimi zavodi s področja kulture, športa in drugih področij.
Sodelovanje z domom starostnikov na različnih kulturnih prireditvah je pri najmlajših učencih
spodbudilo veliko lepih doživetij.
Z osnovnimi šolami smo sodelovali pri vpisovanju otrok v šolo, pri organizaciji tekmovanj, izpeljavi
kulturnih prireditev, organizaciji tečajev, šol v naravi, taborov, izvedbi Unesco tabora, zaključni
prireditvi Evropska vas in pri organizaciji raznih športnih in kulturnih prireditev. Kot središče
Unesco šol smo se vključevali v nacionalni projekt UNESCO ASP-net šol, kot organizacijsko
središče za Koroško pa smo sodelovali pri pripravi in izvedbi projekta Evropska vas.
Naše delo je povezano z delom srednjih šol. S Šolskim centrom Slovenj Gradec smo sodelovali na
področju načrtovanja optične povezave s področja računalniških storitev. S vsemi srednjimi šolami
naše regije in tudi izven smo sodelovali pri poklicnem usmerjanju, organizaciji tehniških in
naravoslovnih dni in vpisu naših učencev v srednje šole.
S Filozofsko in Pedagoško fakulteto Ljubljana in Maribor smo sodelovali pri izobraževanju
pedagoških delavcev naše šole in omogočili študentom, da so opravili pedagoško prakso.
V šolskem letu 2011/12 smo usposabljali 2 pripravnika (pedagog in profesor glasbene vzgoje) in pri
pripravi učiteljev na strokovni izpit (eden).
Na praktičnem usposabljanju študentov v višjem strokovnem izobraževanju ekonomije smo
usposabljali 1 študenta.
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S Centrom za socialno delo smo sodelovali pri obravnavi posameznikov, obravnavi nasilja in
socialno ogroženih družin ter subvencioniranju šolske prehrane.
Sodelovali smo tudi z društvom Vetrnica, ki nudi pomoč najbolj ogroženim družinam v naši občini.
Z Zavodom za zaposlovanje smo sodelovali v okviru poklicnega usmerjanja in zaposlovanja preko
javnih del. V letu 2012 smo imeli zaposlena dva delavca, enega za nudenje pomoči učencev s
posebnimi potrebami in enega v okviru izvajanja del v šolskem parku.
Sodelovali smo z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec. Organizirali smo zdravstveno vzgojo v vseh
razredih in predavanja za starše. Sistematskih zdravstvenih pregledov so se udeležili učenci 1., 3., 5. in
8. razredov (program zdravstvenega varstva).
Preventivno zobozdravstveno vzgojo je vodila zobozdravnica dr. Darinka Jelen.
Sodelovanje je potekalo tudi s Policijsko postajo Slovenj Gradec na preventivnem področju, ter z
Gasilskim društvom Slovenj Gradec pri preventivni evakuaciji iz šolske zgradbe.
Sodelovali smo z lokalno radijsko postajo Koroški radio in radio Laser, z lokalno televizijo Slovenj
Gradec, z VTV, z RTV Slovenija in časopisnimi hišami Večer, Dnevnik in Delo.
V popoldanskem času oddajamo prostore za izobraževalne namene študijskih skupin, IKT
izobraževanj, računalništva, predstavitve učbenikov, poučevanje tujih jezikov za najmlajše ter druga
priložnostna izobraževanja.
Telovadnico oddajamo v najem klubom in športnim društvom. Višino najema in razporeditev ur
najema v telovadnici nam določa Športna zveza Slovenj Gradec.
V mesecu juniju smo na šoli Štibuh gostili tudi košarkarski tabor.

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Prve osnovne šole SG za šol. leto 2011/12
Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12 smo v celoti realizirali.
Realizacija pouka, dopolnilnega in dodatnega pouka je bila v skladu z načrtovanimi 190. dnevi pouka
in zastavljenim Letnim delovnim načrtom šole.
Realizacija pouka je bila 101,94 %, prav tako so bili realizirani vsi dnevi dejavnosti.
Učni uspeh na šoli je bil 99,8% . En učenec razreda ni izdelal in se bo prešolal na šolo s prilagojenim
programom.
2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje











Zakon za uravnoteženje javnih financ , ZUJF( Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012)
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in spremembe št. 103/2007),
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000.),
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/2007,36,08.),
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, in
spremembe.),
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in spremembe.),
Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 63/2008.),
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Uradni list RS, št. 59/2008.),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št.
57/2007, 65/2008),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prve osnovne šole (Uradni list
RS, št. 22/97, 55/98 in 37/07.)
 Pravila šole na osnovi akta o ustanovitvi,

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,

Pravilnik o računovodstvu,

Pravilnik o knjigovodskih listinah,

Hišni red,
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Pravilnik šolskega reda,
Pravila šolskega sklada,
Vzgojni načrt.
Pravilnik o šolski prehrani in subvencioniranju,
Pravilnik o delovnem času,
Pravilnik o integriteti.

2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih
strategij in nacionalnih programov
Naša vizija dela je "z odgovornostjo in spoštovanjem bomo ustvarjalne poti naših učencev tlakovali z
znanjem, razvijali odgovornost in spoštovanje vsakega posameznika in mu pri tem omogočili pravično
obravnavo, da se razvije in pridobi uporabna znanje v največji možni meri".

Vizijo uresničujemo pri vsakodnevnem delu z učenci in skozi številne projekte, ki nam
omogočajo metode in oblike dela ter vključevanje različnih učnih strategij, ki jih pri rednem
pouku težje vključujemo.
Pri projektnem delu smo vključevali tudi ciljno načrtovanje in med predmetne povezave.
Obdobje na katero se navezuje poslovno poročilo se po pozitivih rezultatih izjemno
zaznamovali številni projekti:







mednarodni projekti: Unesco tabor, Comenius;
projekti na državni ravni: Evropska vas, uvajanje drugega tujega jezika - nemščine v 7., 8.
pn 9. razredu
projekti na državni ravni, sofinancirani iz sredstev EU: Zdrav življenski slog, projekt
Sveže sadje in zelenjava;
projekti v okviru Mestne občine Slovenj Gradec: Srečanje partnerskih mest,
sodelovanje z Javnim zavod za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec za
program športa in izvedbo Unesco tabora
šolski projekti: Šolski bazar, Projekt mediacije, Naj bo lep ta dan, Cooltura, Eko
projekt, Projekt dela z nadarjenimi in projekt Proti nasilju.

2.1.3 Učno - vzgojno delo smo realizirali po zastavljenih ciljih














Učni uspeh ob koncu šolskega leta, doseženi rezultati na tekmovanjih v znanju in športu,
raziskovalne naloge ter izpeljani projekti so dokaz, da smo kakovostno izvajali naše delo.
Veliko učiteljev je izvajalo ure ponavljanja, utrjevanja, nekateri tudi ocenjevanja v računalniški
učilnici, kjer so uporabljali različna didaktična gradiva, e-gradiva, ki so namenjena projektnemu
delu in utrjevanju snovi.
Mednarodna sodelovanje šole je potekalo na več ravneh, tako s prijavo na razpise, ki jih podpira
Evropska unija, kot z izmenjavo učencev in učiteljev v državah Evropske unije in bivše
Jugoslavije.
Učitelji so uvajali raznolike oblike in metode dela in sledili napredku vsakega posameznega
učenca ter jim tako omogočili pravično obravnavo.
Strokovni delavci so pri številnih urah uporabljali prezentacijsko in IKT opremo ter velikokrat
izvajali pouk v računalniških učilnicah.
Učitelji so sodelovali in načrtovali delo v timih.
Pri naravoslovnih predmetih je bilo veliko eksperimentalnega dela.
Ekološko usmerjanje učencev je bilo prisotno pri vseh predmetih, na dnevih dejavnosti in razredih
urah.
Učence smo usmerjali v raziskovalno delo pri pouku in na dnevih dejavnosti.
Učencem smo omogočili pogovorne ure z učitelji skozi vse šolsko leto.
Skozi vzgojni načrt smo učence navajali k odgovornemu vedenju, spoštovanju in oblikovanju
moralnih in etičnih vrednost.
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Sodelovanje s starši je potekalo na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, dnevih dejavnosti,
organizaciji različnih prireditev in dejavnosti.
Usposabljanje strokovnih delavcev je bilo realizirano in organizirano skozi vse šolsko leto.
2.2 Izvedba projektov na šoli

2.2.1 Dejavnosti v okviru UNESCA
UNESCO ASP net dejavnosti središča Slovenj Gradec in Unesco dejavnosti
na šoli V UNESCO središče Slovenj Grade je združenih in med seboj
povezanih šest vzgojno izobraževalnih zavodov. To so Gimnazija Ravne na
Koroškem, OŠ Franja Goloba, Prevalje, OŠ Mežica, OŠ Črna na Koroškem,
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu in Prva osnovna šola, Slovenj Gradec.
Temeljna naloga središča je koordinirati in spremljati delo
šol v središču ter aktivno sodelovati v projektih posamezne šole, jih redno
obveščati o dejavnostih in projektih šol drugih središč, se vanje vključevati in sodelovati z nacionalno
koordinatorko UNESCO ASP net in Uradom za UESCO RS. Najpomembnejše pa je seveda
družiti in spoznavati se ter se učiti drug od drugega.
Programski svet ASP je potrdil, da PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC izpolnjuje pogoje za
ohranitev organizirala OŠ J. Moškriča iz Ljubljane. V Mariboru smo sodelovali na Unesco
kvizu. Na šoli izvajamo vrsto aktivnosti, ki bogatijo temeljne vsebine UNESCA.
Skozi celotno šolsko leto smo obeležili nekaj mednarodnih dni, ki jih je UNESCO vzel pod
svoje okrilje ( dan hrane, OZN, človekovih pravic, vode, knjig za otroke, zemlje, zdravja,
okolja). Vključili smo se v nacionalni projekt OŠ Franja Goloba Prevalje - Branje moje sanje.
Na temo Šolska knjižnica so učenci pod vodstvom šolske
knjižničarke likovno ustvarjali.
Delo koordinatorja za UNESCO na šoli je, da povezuje vse
dejavnosti, seznanja učence, učitelje in vodstvo šole, sodeluje z
drugimi koordinatorji, z vodjem središča Slovenj Gradec in
nacionalno koordinatorko. Obvezna je udeležba na izobraževanju
za trajnostni razvoj v desetletju miru in zavezništva. V začetku šol.
leta smo naredili okvirni plan, katerega vsebinein cilje smo vnesli
v LDN šole. Na koncu šol. leta z veseljem ugotavljamo, da smo
leto s skupnimi močmi uspešno zaključili.
UNESCO TABOR, z naslovom ZELENA MELODIJA, smo izvedli v okviru Mirovniškega
festivala Slovenj Gradec
Z dvodnevnim projektom smo začeli v četrtek, 20. 10. 2011 in ga končali v petek, ko smo v mestu
oznamovali dan OZN. V mednarodnem letu KEMIJE, GOZDOV in PROSTOVOLJSTVA smo
mirovniški tabor poimenovali ZELENA MELODIJA (avtorica tega naslova je bila naša učenka iz 8.
razreda).Vanj so bili vključeni vsi učenci naše šole ter seveda gostje iz drugih šol.
Sodelovalo je 15 ASPnet slovenskih osnovnih šol in gostje iz pobratenega mesta Gornjega Milanovca
iz Srbije.
Potekale so različne delavnice, na katerih so se mladi soočili s prepletenostjo okoljske problematike za
odgovorno vodenje sveta. Ob tem je bilo skupno sodelovanje, prijateljstvo, druženje in spoznavanje
drugačnosti osnovno vodilo vsakega posameznika. Spoznavanje drug drugega ob različnih življenjskih
situacijah pripomore k širjenju pozitivnih vrednot.
Področja dejavnosti v delavnicah so bila naslednja:
1., 2., 3. razred: EKOLOGIJA
4., 5. razred: ZDRAVA PREHRANA
6. razred: EKOLOŠKO OSVEŠČENI POTROŠNIK
7. razred: GOZDOVI
8. razred: PROSTOVOLJSTVO
9. razred: ŽIVLJENJE S KEMIJO
Uvodno prireditev so pripravili naši najmlajši učenci šolskega radio; na popoldanski prireditvi pa so se
sodelujoče ASPnet šole in gosti, ki so se predstavili s svojimi točkami na ekološko temo iz njihovega
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kraja. S svojim prisrčnim programom so dodali kamenček v mozaik prijateljstva in skupnega
sodelovanja. Poslušali pa smo tudi predavanje g. Antona Komata, naravovarstvenika in sodelovali na
otvoritvi naše naravoslovne učilnice, kjer smo posadili prvo sadno drevo. V petek pa smo izvedli nove
delavnice in sodelovali na mestnem trgu in skupaj obeležili dan OZN. Učenci in delavci šole smo bili
nad izvedenim projektom zelo zadovoljni. Prijateljstvo in skupno druženje naj ostane vrednota;
negujmo jo in ohranjajmo.
2.2.2 Šolski bazar
Dobrodelni bazar smo v šolskem letu 2011/12 organizirali že četrtič po vrsti. To je dobrodelna
prireditev,s katero želimo omogočiti vključitev vseh učencev v dejavnosti, ki jih zajema razširjeni
program osnovne šole. Iz prispevkov in donacij pravnih in fizičnih oseb ter prispevkov staršev,
učiteljev, sofinanciramo učencem nadstandardne dejavnosti, kot so tabori, šole v naravi, nakup šolskih
potrebščin in podobno.
Dobrodelni bazar se je odvijal 8. 12. 2011 v telovadnici Prve
osnovne šole. Prav gotovo je dosegel svoj namen, saj smo s
skupnimi močmi zbrali precej denarnih sredstev, ki smo jih
namenili v šolski sklad. Iskreno smo se zahvalili gostom
prireditve - Ansamblu Škorpijoni,Arijani Rojko,Božu A.
Kolarič-u, Veri Trafela,PZ naše šole in drugim.Prav tako smo
se iskreno zahvalili staršem, saj so se zelo aktivno vključili v
dobrodelno prireditev. Tako so skupaj z učenci in učitelji šole
izdelali praktična darila in s tem pripomogli k temu, da je Bazar v celoti dosegel svoj namen.
2.2.3 Evropska vas
Evropska hiša Maribor in Šola za ravnatelje v
sodelovanju s slovenskimi osnovnimi šolami
organizirata projekt EVROPSKA VAS. Cilj projekta
je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco,
solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v
Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne
identitete.
Osnovnošolci iz različnih slovenskih krajev na
inovativen način spoznavajo države Evropske unije
pri različnih učnih predmetih, njihove značilnosti in
posebnosti. Leto 2012 je Evropska komisija razglasila
za leto medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti,
kar je bila tudi tema, s katero so se mladi letos pri
projektu srečali.
Na šoli smo celo leto spoznavali državo Češko, njene naravno in družbeno geografske značilnosti, jih
primerjali s Slovenijo, se učili čeških besed, brali knjige, poslušali skladbe, ustvarjali modele, plakate,
iskali informacije preko spleta in druge literature… Učence sta na šoli obiskala tudi dva češka
študenta, ki sta bila na izmenjavi v Slovenj Gradcu. Učenci so tako dobili konkretne odgovore na svoja
vprašanja v zvezi z državo, ki jim je bila predstavljena v sliki, besedi, glasbi in plesu.
Od 1. do 9. razreda so potekale medpredmetne povezave v okviru projektnih dni, ki smo jih izvajali
konec meseca aprila, tako so bili v projekt spoznavanja Češke države vključeni res vsi naši učenci.
Znanje, ki so ga pridobili v aktivnem učenju v sklopu medpredmetnih povezav je zato kvalitetnejše in
vseživljenjsko. Poudarek je bil na treh ciljih:
spoznavanje izbrane evropske države, sporazumevanje
v slovenskem jeziku ter digitalna pismenost. 6.
razredi so spoznavali čarobne gradove, 7. razredi so
ustanovili turistično agencijo in izdelali turistične
prospekte, 8. razredi so spoznavali znane osebnosti, s
18

poudarkom na čeških skladateljih ter 9. razredi naravne in kulturne znamenitosti Češke.
V avli smo uredili kotiček Evropska vas - ČEŠKA, kjer smo celo leto zbirali izdelke učencev.
Predstavili smo se tudi z delavnico na glavni prireditvi, kjer so učenci imeli možnost graditi velik
grajski stolp, pri čemer so zelo uživali.
V sklopu evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti smo pripravili razstavo o
Češki v Domu starejših občanov Slovenj Gradec. Predstavili smo naše izdelke, ki so nastali v času
projekta, se pogovarjali o državi Češki ter ljudi razveselili s pesmijo in plesom.
Z letošnjim projektom smo zelo zadovoljni. Uspešno smo izvedli medpredmetne povezave, v projekt
so bili vključeni vsi učenci in tudi vsi učitelji naše šole, nastali so čudoviti izdelki, ki smo jih pokazali
tudi na zaključni prireditvi staršem in obiskovalcem, nekatere izdelke pa bomo lahko uporabili tudi v
učnem procesu v prihodnosti.
Kljub temu, da projekt na šoli poteka skozi celo leto, se je zaradi uvedbe medpredmetnih povezav,
veliko aktivnosti izvedlo v načrtovanem tednu meseca aprila, zato bi zopet radi oživili večje število
aktivnosti preko celega šolskega leta.
Kotiček v avli »Evropska vas« je bil zelo prijeten in nas je pritegnil z vedno novimi izdelki, zato ga
želimo ohraniti in izpopolniti tudi naslednje šolsko leto.
Projekt je kvaliteten in odmeven, omogoča aktivno učenje in raziskovanje Evropske unije in njenih
držav z visoko stopnjo motiviranosti učencev.
Na podružnični šoli Sele so spoznavali Poljsko.
Najprej smo se lotili spoznavanja Poljskega jezika in njihovega plesa, ker smo se z njim želeli
predstaviti tudi staršem na prireditvi marca. To temo smo vključili v pouk in plesni krožek.
V podaljšanem bivanju so barvali zastavice, izdelali plakate in veliko zastavo.
Pri glasbi smo spoznavali Chopina, pri gospodinjstvu pa Poljske jedi. Pri oblikovalnem krožku smo se
lotili izdelave makete Fiata 126. Prva triada je po gledanju Poljskih risank risala ilustracije le teh, večji
učenci pa so kaširali maske teh junakov in izdelali v bolnišničnem oddelku dva velika risana junaka.
Učenci 2. triade so po ogledu oddaje v šoli o Poljski pripravili in poiskali podatke ter jih oblikovali na
plakate. Le te so predstavili vsem ostalim na predstavitvi po obisku Poljskih gostov. Le ti so nam iz
prve roke prikazali življenje in znamenitosti te države. V zameno za njihove informacije, smo jim mi
pokazali njihov ples.
Na prireditvi Evropska vas, pa je bil največja atrakcija pravi fiat 126, ki ga danes ne srečamo več na
cestah. Obiskovalci so lahko vanj tudi sedli in poslušali zvok motorja. Obiskovalci pa so se lahko
naučili tudi Poljski rajalni ples.
2.2.4 Zaključna prireditev šole
Zaključna prireditev se je letos odvijala v četrtek, 7. 6. 2012 s
pričetkom ob 17. uri.
Razdeljena je bila v dva dela, na kulturni program in otroško
tombolo. Kulturni program so popestrili učenci od 1. do 9.
razreda s skupinskimi plesnimi točkami. Predstavila se je tudi
otroška folklorna skupina. Vodja prireditve so bile Janja
Kresnik, Nataša Rotovnik in Vera Trafela. Moto prireditve je
bilo Zemlja pleše.
V uradnem delu je bila tudi svečana podelitev najvišjih
priznanj šole, ki jih je ravnateljica podelila učencem, ki so dosegli vidne in najvidnejše rezultate na
tekmovanjih in imajo vzoren odnos do sošolec in ostalih delavcev šole.
V drugem delu pa smo organizirali Otroško tombolo, na travniku pred šolo. Pridobili smo veliko
sponzorskih dobitkov za štiri in pet vrsto ter glavni dobitek, ki je bil tiskalnik. Zbran denar od prodaje
kart in prostovoljne prispevke iz stojnic smo namenili v šolski sklad.
Pri pridobivanju sponzorskih sredstev so bili zelo zavzeti tudi starši, ki so tudi napekli pecivo za na
stojnice. Na sami prireditvi so starši imeli tudi stojnico s pecivom in osvežilnimi pijačami. Idejni vodji
sta bili Milena Svetina in Marijana Habermut.
Tombolo sta povezovali učenki, pod mentorstvom Maje Pur Tretjak.
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2.2.5 Zgodnje učenje angleščine v prvem triletju
Uvajanje tujega jezika v prvo triado poteka po vzoru zastavljenega projekta in v letošnjem letu smo od
načrtovanih 20 srečanj po 30 minut le te tudi vse realizirali. Z učiteljicami tedensko skrbno načrtujemo
skupno tematiko in cilje. Učiteljice so mi pomagale pri načrtovanju animacij, kakor imenujemo te ure
»jezikovne« kopeli. V zgodnjem obdobju učenja tujega jezika se stremi k temu, da bi se otroci počutili
čim bolj sproščeno, da bi pridobili občutek, da je tuj jezik nekaj, kar zmorejo. Zato se otroci
vključujejo v jezik skupinsko, posamezniki se izpostavljajo samo po lastni želji in sposobnostih.
Animacije temeljijo na igrah, zgodbicah, pesmicah in gibanju, vse pa je podprto s slikovnim gradivom
in po potrebi tudi razloženo v maternem jeziku.
Oba razreda sta lepo delala in z učiteljicami smo zelo dobro sodelovale. Od njih sem se veliko naučila.
Skupaj smo se naučili več pesmic in eno od njih smo predstavili in zapeli na pomladni prireditvi za
starše.
V drugem razredu smo tako učiteljice kot otroci delovali že kot uglašen tim. Z učiteljicami smo
tedensko skrbno načrtovale skupne cilje in dejavnosti, ki sem jih potem prilagodila pouku angleščine.
Nadgradili smo znanje od lani in ga poglabljali, otroci so postali že bolj odzivni kot lani. Med
oddelkoma ni posebne razlike, opazila sem le to, da so otroci v drugem b nekoliko bolj živahni, ko se
igrajo. Izstopa tudi nekaj posameznikov, pričakovano več kot lani. Opazno je, da se v tujem jeziku
počutijo »varne«, da se ne bojijo spregovoriti ali narediti napake, spregovoriti v maternem jeziku.
Za angleščino v drugem razredu je bilo predvidenih 20 srečanj po 30 minut in toliko smo jih tudi
realizirali, da smo otroke še posebej pripravili na predstavitev za starše, kjer so zapeli pesmico o petih
pikastih žabicah, smo naredili v aprilu odmor in tri preostala srečanja premaknili v maj. Z učiteljicami
smo zelo dobro delale in rezultati sodelovanja se odražajo na odzivih otrok.
V tretjem razredu sta bili dve uri angleščine vključeni v urnik. Z lahkoto so (vsaj večina) osvajali
besedišče in besedila v učbeniku Happy House 2 New. Predelali smo večino tem, malo slabše smo
obdelali zadnjo enoto – aktivnosti. S pomočjo mestne občine Slovenj Gradec že več let izvajamo
zgodnje poučevanje angleškega jezika v tretjem razredu. Ure angleščine potekajo v času rednega
pouka, saj so vključeni vsi učenci v oddelku. Izvajamo dve uri tedensko.
Pouk poteka po učbeniku Happy House 2, ki si ga učenci izposodijo na šoli, znanje pa utrjujejo v
delovnem zvezku. Učbeniški komplet razvija vse sposobnosti: poslušanje, branje, govorjenje in
pisanje, ter tako nudi dobro pripravo na četrti razred.
Zaradi upravičenih odsotnosti učiteljice in dnevov dejavnosti je končna realizacija ur manjša od
načrtovane, kljub temu so učenci pridobili veliko znanja in spretnosti angleškega jezika.
2.2.6 Uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnvne šole
Naša šola je ena izmed 48 osnovnih šol, ki je v prvem krogu začela izvajati projekt in izteklo se je
četrto leto projekta ''Postopno uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole'', kar pomeni,
da so bili vključeni v obvezno učenje nemškega jezika vsi razredi 3. triade.
Pri pouku smo uporabljali učbeniški komplet Wir 1,2, in 3 ter Wir Plus in raznoliko didaktično
gradivo (Magnet 1,2,3, Ich und Deutsch, igre, revije, knjige, plakati, internetne vire in drugo) za
razvijanje vseh jezikovnih spretnosti.
Predpisana in posebna znanja so učenci dosegali skozi oblike sproščenega načina učenja z uporabo
sodobnih didaktičnih pristopov, oblik in metod dela, individualnega/ skupinskega projektnega in
raziskovalnega dela ter sodelovalnega učenja, s katerim so si pridobivali znanja iz vsakdanjih in
aktualnih tem. Posebna pozornost je bila usmerjena v individualne posebnosti učencev, predznanje,
zanimanja posameznikov, različne učne sloge, izkoristek sinergijskih učinkov večjezičnosti,
raznolikim dejavnostim, uporabi IKT in drugo.
Izdelanih je bilo veliko plakatov, mini projektov in govornih nastopov, ki so jih učenci predstavljali
svojim vrstnikom.
Naše sodelovanje s šolami partnerskih mest iz avstrijskega Vöcklabrucka in nemškega Hauzenberga je
bila dodatna priložnost učenja jezika, spoznavanje kulture in njihovih navad in druženja z nemško
govorečimi vrstniki ter priložnost v konkretnih situacijah pokazati svoje znanje.
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2.2.7 Projekt »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA«
SŠS je promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in
zelenjave.
Prva osnovna šola Slovenj Gradec je letos že tretjič zapored sodelovala v evropskem
»sistemu razdeljevanja sadja v šolah« s finančno podporo Evropske unije.
Namen projekta je spodbujati uživanje svežega sadja in zelenjave med učenci v OŠ.
S tem bi omejili naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
V začetku šolskega leta smo izdelali načrt izvedbe SŠS na šoli. V avli šole, na šolski
spletni strani in preko šolskega radia smo obveščali, da sodelujemo v evropskem sistemu razdeljevanja
sadja v šoli. Poiskali smo ustrezne dobavitelje svežega sadja in zelenjave. Učencem smo sveže sadje
ponudili vsak drugi teden, izven rednih obrokov hrane. Med sadeži so prevladovala jabolka, sledile so
hruške, mandarine, jagode,lešniki, slive, nektarine in grozdje. Povezali smo se z Zdravstvenim domom
Slovenj Gradec in z Zavodom za zdravstveno varstvo na Ravnah. Preko teh institucij smo dobili
dodatno znanje o pomenu sadja in zelenjave za vsakega posameznika. Učinkovitosti ukrepa smo na
začetku in koncu šol. leta preverili preko vprašalnika za učence. Podatki nam bodo služili kot
usmerjevalec dejavnosti za nadaljnje delo.
2.2.8 Srečanje partnerskih mest
Naša šola sodeluje v projektu Partnerska mesta pri MO Slovenj Gradec. Letos smo se s skupino štirih
učencev in učiteljicama, udeležili srečanja v Hauzenbergu v Nemčiji.
V projektu sodelujejo mesta Slovenj Gradec, Češky Krumlov, Hauzenberg in Vocklabruck. Srečanje
je potekalo od 23. do 25. septembra 2011. Za osnovnošolce je bilo pripravljeno športno srečanje, in
sicer turnir v namiznem tenisu. Vodila ga je učiteljica telesne vzgoje, ki je tudi tekmovalka in trenerka
tega športa. V uvodnem delu je potekalo predstavljanje ekip oz. učencev udeležencev, nato ogrevanje
v parih in četvorkah. Sledile so igre po programu vsak z vsakim in nazadnje zmagovalne dvojice.
Vodili so se natančni zapisniki na ustreznih tekmovalnih kartonih. Po pričakovanju je zmagala domača
ekipa, drugi so bili učenci iz Vocklabrucka in tretji naši predstavniki. Ekipa iz Češkega Krumlova se
srečanja ni udeležila.
Za sodelovanje smo vsi udeleženci dobili spominska darila.
Ostali čas je bil namenjen druženju ob ogledu mesta in okolice. Oba dneva v kraju sta bila
'srednjeveška' z veliko dogajanja, zanimivih in zabavnih predstav. Lahko smo opazovali rokodelce,
star način življenja in noše prebivalcev ter poskusili starodavne specialitete, pripravljene na sodoben
način.
Na poti domov smo se ustavili v znamenitem mestu Passau, kjer smo si ogledali sotočje treh rek,
mestni trg in katedralo.
Srečanje nam je dalo nova prijateljstva in polno lepih vtisov. Takšna sodelovanja so izjemno
dobrodošla, saj pomenijo konkretno povezovanje krajev in šol v Evropski uniji. Želimo, da se projekt
uresničuje tudi v prihodnje.
2.2.9 Projekt ZA BOLJŠI SVET
S projektom Za boljši svet želimo doseči zmanjšanje nasilja in izboljšati pozitiven medsebojni odnos,
želimo, da bi etična in moralna načela pridobila svojo pravo vrednost.
V ta namen smo na šoli izvajali več dejavnosti.
Šolska skupnost spodbuja sodelovanje učencev pri izbiri tem za razredne ure (preprečevanje nasilja
med vrstniki, kvalitetno preživljanje prostega časa, preventiva v boju proti drogam,…), sodelovanje
pri povezovanju s šolami UNESCO-vega združenja, organizira aktivnosti v tednu otroka, sproti
analizira uspeh v razredu in spodbuja pomoč učencem pri organizaciji medsebojne pomoči učencev v
oddelku, organizira šolske plese in izvaja tekmovanja med razredi iz kulturnega vedenja pri šolski
malici in najboljšega učnega uspeha, pripravi in izvede otroški parlament…
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V sodelovanju z Društvom za boljši svet smo v tednu Unesco tabora izvedli delavnice v vseh
oddelkih; aktualne so bile naslednje teme: Ekologija medsebojnih odnosov, Zdrav duh v zdravem
telesu, Komunikacija, Moje okolje se spreminja, Jaz in okolje in Bodi frajer brez droge.
Pomoč pri izvedbi razrednih ur: Junaki našega časa – kdo so in zakaj?, Za boljši svet, Razvoj
samopodobe, Čustveni obrazi, Obvladovanje stresa…
V mesecu marcu smo pričeli izvajat projekt prostovoljstvo. V projekt se je vključilo 24
prostovoljcev, ki so zelo zavzeto, prizadevno in vestno pomagali v podaljšanem bivanju
učencev. Učencem na razredni stopnji so prostovoljci pomagali pri pisanju domačih
nalog, sodelovali so pri ustvarjalnem preživljanju prostega časa in sprostitvenih
dejavnosti in tako obenem pridobili tudi nove socialne izkušnje. Prostovoljec je lahko
tisti, ki ima rad ljudi, želi pomagati učencem, je radoveden, želi nekaj časa nameniti v
dobro drugim in za svoje delo ne pričakuje denarne nagrade.
Skozi celo leto smo sodelovali z raznimi institucijami kot so: Center za socialno delo
Slovenj Gradec, Rdeči križ, Karitas, Policijska postaja Slovenj Gradec…
Sodelovali smo pri izvedbi dveh akcij za pomoč ljudem v stiski, in sicer: Akcija zbiranja igrač, učnih
pripomočkov, knjig, oblačil, obutve, hrane… (v mesecu novembru in decembru) in Akcija Zbirajmo
zamaške za Mašo (skozi vse šolsko leto).
Udeleževali smo se različnih predavanj, seminarjev in izobraževanj: Sistemsko soočanje z nasiljem,
Preventivne delavnice proti zlorabi otrok – program CAP.
Na šolo smo povabili strokovnjaka za motnje osebnosti in vedenja, gospoda Marka Juhanta, ki je
izvedel predavanje za celoten kolektiv.
Na šoli imamo tudi dve mediatorki, ki uspešno rešujeta konflikte na področju medvrstniškega nasilja.
V sklopu šolske mediacije deluje tudi skupina učiteljev, katerih želja je pridobiti čim več mediacijskih
veščin in spretnosti.
Na koncu šolskega leta smo izvedli tudi anketni vprašalnik, katerega rezultati so prikazani v
nadaljevanju;
Približno 91 % učencev se v šoli počuti varno. 37 % učencev je v anketnem vprašalniku izjavilo, da so
bili žrtve nadlegovanja in žaljenja, ki se največkrat dogaja v razredu in na hodniku. Svojo stisko
običajno zaupajo staršem, sošolcu, prijatelju ali razredniku.
Šola se bo tudi v prihodnje trudila z različnimi izobraževanji za učitelje, delavnicami za učence,
aktivnostmi in drugimi dejavnostmi zmanjšati tovrstne težave, saj so želje vseh nas, da se učenci na
šoli počutijo prijetno in varno.
2.2.10 Mediacija
V šolskem letu 2011/12 smo nadaljevali z izvajanjem šolske in vrstniške mediacije na šoli.Učenci so
nadgrajevali svoje znanje o mediacijskih veščinah v treh skupinah in sicer-drugo in tretješolci ter četrti
in peti razred;skupina učencev od šestega do osmega razreda se je preizkusilo v mediaciji in štirje
učenci so opravili izpit iz vrstniške mediacije in postali VRSTNIŠKI MEDIATORJI.
Mediacija je potekala v obliki delavnic, v katero so se učenci vključili prostovoljno.V delavnicah so
spoznavali strani konfliktov, jih prepoznavali in obvladovali nesoglasja, ki vodijo do nasilja.
Vzporedno z vrstniško mediacijo je potekala tudi šolska mediacija,
ki sva jo vodili usposobljeni mediatorki. Izvajali sva formalne in
neformalne mediacije med različnimi udeleženci.Le te sva sproti
spremljali in mesečno evalvirali stanje na supervizijskih srečanjih.V
vseh primerih je šlo za ohranjanje odnosov in izboljšanje
medsebojnega sodelovanja.
Učenci, ki so obiskovali mediacijo, so se s programom predstavili
tudi svojim vrstnikom.Zaigrali so jim igrano igro GOVORICE,
zapeli mediacijsko himno in jih na prijeten način povabili k
sodelovanju v delavnice v prihodnjem šolskem letu.
Mediacija je potekala tudi na OŠ Sele-Vrhe, ki jo je vodila učiteljica in mediatorka Milena
Svetina.Učenci so dejavnost radi obiskovali in se ob koncu leta vsem predstavili.
Želiva si, da bo z vključitvijo učencev v mediacijske delavnice v šolskem prostoru manj napetosti in
več medsebojnega sodelovanja in strpnosti.
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2.2.11 Restitucija
Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča posamezniku, ki je s svojim ravnanjem
povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Omogoča ustvarjalno
soočenje z napakami, ki so na ta način tudi priložnost za učenje novih vedenj in popravo napak. V
nasprotju s kaznovanjem podarja pozitivno reševanje problemov. Bistvo pri restitucije je, da zahteva
odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil. Spodbuja konstruktivno vedenje, ker ni kaznovalca in
kazni.
Projekt restitucije letos izvajamo že peto leto. Na koncu vsakega leta naredimo analizo in poskušamo
sam potek v novem šolskem letu izboljšati. V letošnjem šolskem letu so učenci za prvi in drugi vpis v
dnevnik restitucijo opravili kar pri učitelju, kjer so bili vpisani. K vodji restitucije so bili poslani pri
tretji zabeležki v dnevniku vzgojnih ukrepov.
Tako je bilo v ta program vključenih 21 učencev oz. učenk. V program sta se vrnila samo dva učenca,
kar je tudi pokazatelj, da je bila restitucija uspešna.
V samem postopku zadolžitve in naloge niso enolično vnaprej določene, ampak jih učenec in vodja
restitucije oblikujeta skupaj. Povzročitelj se mora potruditi, da tudi sam najde rešitev, s katerim bo
popravil nastalo škodo. Tako so letos učenci, ki so motili vzgojno – izobraževalni proces pripravili in
izvedli učno uro v oddelku podaljšanega bivanja; učenci, ki so bili nemirni med odmori so naslednjič v
tem času dežurali; učenci, ki so se zjutraj zaspali so prišli dežurati zjutraj 0. uro oz. so v tem času
pomagali v kuhinji ali hišniku.
Bistvo projekta je, da je vsak učenec sam zaznal problem, ki ga je s svojim obnašanjem ustvaril in ga
poskušal konstruktivno rešiti.
2.2.13 Zdrav življenski slog
Tudi letošnje šolsko leto smo izvajali projekt Zdrav življenski slog.
Izvajala sta ga dva učitelja športne vzgoje, to je Andraž Nabernik in
Marko Dreu.
V projekt so bili vključeni učenci iod 1. 9. razreda in učenci
podružnične šole Sele.
V začetku šolskega leta je bil projekt predstavljen staršem na prvem
roditeljskem sestanku, učencem oa v oddelkih. Število vpisanih
otrok se je glede na preteklo šolsko leto povečalo za okoli 30%.
Športne dejavnosti so se odvijale pred ali po pouku, občasno tudi v
sobotah in med počitnicami. Izvedli smo vse ure glede na predviden
urnik dejavnosti in uspešno realizirali projekt v celoti. K sodelovanju
smo pritegnili športna društva in klube iz naše okolice in tako
popestrili delo na šoli.
Realizacija pouka, dopolnilnega in dodatnega pouka je bila v skladu z načrtovanimi 190. dnevi
pouka in zastavljenim Letnim delovnim načrtom šole.
Realizacija pouka in dejavnosti za šolsko leto 2011/2012 je
bila 101,94%.
Obisk učencev pri pouku je bil 94,7 %.
2.3 Tabori in šole v naravi
Realizirali smo mini šolo v naravi v 2. razredu, letno šolo v naravi v 4. razredu, zimsko šolo
smučanja v 6. razredu in naravoslovni tabor v 8.razredu.
2.3.1 Mini šola v naravi
V dneh od 8. 6. 2012 – 9. 6. 2012 smo drugošolci Prve osnovne šole Slovenj Gradec in drugošolci ter
prvošolci podružnične šole Sele – Vrhe skupaj s svojimi učiteljicami izvedli mini šolo v naravi na
Selah. Mini šole se je udeležilo 49 učencev in 4 učiteljice.
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Po prihodu na šolo smo se namestili v telovadnici šole. Nato smo si ogledali šolski vrt z zelišči, v
senci smo pomalicali in se odpočili. Ob treh smo se odpravili na kmetijo Polanar. Po uri hoje nas je
pri cerkvi sv. Roka pričakala Mici in nam povedala nekaj o sv. Roku. Od tam smo si šli ogledat
Meškovo sobo. Pot nas je vodila naprej po poti Rimljanov do kmetije Polanar. Na kmetiji smo si
pripravili kruh revežev in ga okrasili z lanenimi in s sezamovimi semeni ter ga spekli v krušni peči.
Igrali smo se različne igre. Pogledali smo si njihovega konja, povečerjali izvrstno enolončnico ter se
posladkali s sirovim zavitkom. Odžejali smo se lahko z domačim bezgovim sokom. Ob 8. 00 smo se
poslovili od gospodarice Mici in gospodarja ter se vrnili v šolo, kjer smo se preoblekli, umili in
spravili k večernemu počitku. Knjižničarka Mojca jim je prebrala nekaj pravljic in učenci so ob branju
tudi zaspali.
Zjutraj smo vstali, potelovadili ter pospravili osebno prtljago, spalne vreče, zložili blazine,
pozajtrkovali in šli v telovadnico, kjer smo zaradi slabega vremena igrali igre z žogo, elementarne igre
in štafetne igre. Za zaključek smo staršem pripravili kratek kulturni program, katerega so se starši zelo
razveselili. Sele smo zapustili polni lepih občutkov in nepozabnih doživetij.
2.3.2 Letna šola v naravi
Učenci 4. razredov so se, skupaj z razredničarkama Sonjo Cafuta in Vero Trafela, 15. junija 2012
podali v letno šolo v naravi. Uživali so na sončku, v morju, prisluhnili in sodelovali pri urah pouka.
Letne šole v naravi se je udeležilo 42 otrok. Poleg razredničark je otroke spremljalo 5
plavalnih vaditeljev ter medicinska sestra.
V programu letne šole v naravi smo realizirali:
1 kulturni dan
1 naravoslovni dan
1 športni dan
NARAVOSLOVNI DAN:
Živalstvo in rastlinstvo primorskega sveta
KULTURNI DAN:
Kulturne znamenitosti Pirana
ŠPORTNI DAN:
Igre z žogo
Ostale dni smo imeli ure pouka, ki smo jih prilagodili glede na vsebine letne šole v naravi.
Na poti v Fieso smo postali na Trojanah, kjer smo se poslužili malice iz nahrbtnika. Pot smo
nadaljevali do Sežane, kjer smo si ogledali jamo Vilenica.
Šest dni v Fiesi je minilo zelo hitro. Opazili smo, da so bili otroci zelo nesamostojni, neposlušni in
brez občutka in odgovornosti za red in čistočo. Vsi učitelji smo se potrudili za njihovo dobro počutje.
Naša medicinska sestra je odgovorno poskrbela za zdravje otrok in za varno preživljanje uric na soncu.
Realizirali smo zastavljeni program. Tudi pri plavanju so učenci dobro napredovali. Poslušali so svoje
plavalne vaditelje, urili tehniko plavanja in pridobivali nova znanja.
Domov smo se vrnili zdravi, srečni in polni vtisov.
S skupnimi močmi, strogostjo in doslednostjo vseh učiteljev in medicinske sestre smo poskrbeli za
varnost in zdravje vseh otrok.
2.3.3 Zimska šola v naravi
V letošnjo šolo v naravi je odšlo 61 učencev in 7 učiteljev, od tega je bilo 6 vaditeljev smučanja in
dve učiteljici kot razredničarki. Na centralni šoli so ostali 3 učenci. S podružnice so odšli v šolo v
naravi vsi štirje učenci in še en učenec 5. razreda.
Učenci se seznanijo z značilnostmi pokrajine, kjer šola poteka, izvejo marsikaj o turno smuki, o redu
na smučiščih, o astronomiji, prav tako pa poteka pouk malo drugače, v obliki različnih dejavnosti (kot
tehniški dan).
Po prihodu na Ribniško kočo so učitelji smučanja po
preizkusu razdelili učence v pet skupin, kjer sta dve skupini
tvorili popolne začetnike, tri skupini srednje dobre smučarje
in v eni skupini so bili učenci, ki so že bolje smučali.
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Po kosilu so se učenci in vaditelji odpravili na smučišče in v skupini začetnikov se je ena učenka
poškodovala že ob prvem stiku s snegom. Na srečo poškodba ni bila tako huda kot je sprva zgledalo, a
je učenka ostala doma.
Svoje igralske sposobnosti in ustvarjalnost so učenci pokazali prvi dan zvečer s predstavitvijo vseh v
posameznih sobah na izviren in duhovit način. Spoznavni večer je združil učence.
To leto so bile snežne razmere po vsej državi bolj skromne, primanjkovalo je snega, zato je na
Ribniški koči obratovala le ena vlečnica, a so se po celotnem smučišču kar uspešno razporedili in
vsaka skupina je izvedla naloge, ki so jih načrtovali. Tako so se ob koncu šole v naravi vsi udeleženci
spustili po tekmovalni progi in osvojili diplomo Postal sem smučar.
Vsak popoldan smo imeli predavanja (zelišča, astronomija, varnost na smučišču), ki so jih izvajali
drugi predavatelji iz okolice. Zvečer smo imeli spoznavni večer, ples, družabne igre in zaključno
prireditev s podelitvijo diplom.
Realizacija dejavnosti in pedagoških ur:
Ponedeljek, 23. 1. 2012: Tehniški dan – Izdelki iz papirja
Torek, 24. 1. 2012: Tehniški dan – Češka zastava, češki grb…
Sreda, 25. 1. 2012: Športni dan – Smučanje
Četrtek, 26. 1. 2012 – Ure pouka
Petek, 27. 1. 2012 - Športni dan
Potek dela dopoldan pred smučanjem:
 Izdelovali smo izdelke iz papirja za državo Češko(zastave, lepljenke, kazala)
 Vpisovali dejavnosti preko dneva v Dnevnik.
Šolo v naravi je na koncu zaključilo 60 učencev, ki so dobili medaljo z napisom Postal sem smučar,
saj jim je uspelo prevoziti smučarsko progo.
Šola v naravi je pomembno dopolnilo šolskih programov, predvsem zaradi načina življenja in različnih
zanimivih oblik poučevanja, ki potekajo med urami smučanja.
2.3.4 Naravoslovni tabor v Bohinju
V šolskem letu 2011/2012 se je 48 učencev 8. razreda udeležilo naravoslovnega tabora . Tabor je
potekal od 28.5.2012 do 1.6.2012 v domu CŠOD Bohinj. Učence smo spremljale 3 učiteljice.
Učenci so bili razdeljeni v tri skupine. sprejeli so nas učitelji, ki so imeli skrbno pripravljene
dejavnosti za vseh pet dni bivanja. Tako so učenci spoznali vse lepote in znamenitosti Bohinjskega
jezera in njegove okolice.
Pogled na sliko makete Bohinja z Julijskimi Alpami, določili smo svoj položaj in že po začrtani poti
na prvo spoznavanje z okolico.
To so možje, ki so 25. avgusta leta 1778 kot prvi stopili na vrh Triglava(2864m).
Potrebno se je bilo orientirati. Kako, kje je že Triglav? AHA, na severu…Kaj vse pa lahko uporabljam
za orientacijo? Dobro poslušaj, saj te čaka orientacijski tek.
Pa naj se orientacijski tek začne. Biti moramo natančni, da se ne izgubimo. Tekmujemo ekipno in s
skupnimi močmi nam bo uspelo.
Tudi v lokostrelstvu smo bili dobri in neustrašni.
Vedno bolje nam gre.
Prvi stik s kačo.
Od 7.15 do 7.30 vsak dan jutranja telovadba. Joj, kako se prileže.
Jutranji tek v čudoviti naravi pred domom.
Tudi veslanje po Bohinjskem jezeru nam bo ostalo v lepem spominu.
Bohinj nam je pričaral čudovite poglede.
Slonček.
Za zaključek pa še priznanja za naše dosežke.
Tabor v Bohinju smo zaključili s prijetnimi občutki, ker smo se lepo razumeli. Učenci so upoštevali
navodila učiteljev in aktivno sodelovali na vseh dejavnostih.
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2.4 Poročilo o smučarskem tečaju za učence 1. triade
V letošnjem šolskem letu je smučarski tečaj potekal za učence
1. triade in sicer od 16.1. do 20.1.2012. Tečaja se je udeležilo
59 učencev, potekal pa je na smučišču Rimski vrelec. Tečaj je
dnevno trajal 1,5 ure. Učenci so skupaj s spremljevalci odšli iz
šole ob 11.40, povratek na šolo pa je bil ob 14.00, ko so imeli
učenci na šoli organizirano tudi kosilo. Učence je vsak dan na
tečaj spremljalo 5 spremljevalcev. Na smučišču so imeli
organiziran tečaj, ki ga je vodila SMUČARSKA ŠOLA DR7.
2.5 Plavalno opismenjevanje učencev 3. razreda
Učenci 3. a in 3. b razreda – skupno 37 učencev, so obiskovali plavalni tečaj
v Velenju, v času od 17.11.2010 – 24.11.2010. Razdeljeni so bili v skupine,
glede na plavalno predznanje. Tečaj je potekal pod strokovnim vodstvom
športnih pedagogov.
Za dosego SREBRNEGA DELFINČKA je bilo potrebno odlično plavalno
znanje. Osvojila sta ga dva učenca.
30 učencev je pokazalo primerno plavalno znanje – BRONASTEGA
DELFINČKA.
Zlatega konjička je osvojilo pet učencev.
2.6 Kolesarski izpit za učence 4. razredov
Kolesarski izpit je sestavljen iz 2 delov-teoretičnega dela in iz
praktičnega dela.
Teoretični del kolesarskega izpita je potekal v računalniški
učilnici, kjer so učenci delali po računalniškem programu » S
KOLESOM V ŠOLO «.
Praktični del pa je bil namenjen vožnji s kolesom.
Ko so učenci uspešno opravili spretnostni poligon, so dobili kolesarsko izkaznico, ki so jo starši
podpisali in tako smo lahko nadaljevali z vožnjo na javnih prometnih površinah. Starši so tudi
podpisali izjavo, da se strinjajo, da njihov otrok opravi še praktični del izpita.
Da je učenec uspešno opravil kolesarski izpit je moral:
- imeti uspešno opravljen teoretični del,
- imeti uspešno opravljen praktični del na poligonu ter
- uspešno opraviti praktični del na prometnih površinah.
Ob zaključku kolesarskega izpita smo slavnostno podelili kolesarske izkaznice vsem tistim učencem,
ki so izpit opravili, starše pa opozorili, da narejen kolesarski izpit še ne pomeni, da otrok obvlada vse
spretnosti za samostojno ter varno vožnjo v prometu.
Kolesarkega tečaja so se udeležili vsi učenci 4. razredov in vsi so uspešno opravili kolesarski izpit.
2.7 Računalniško opismenjevanje
2.7.1 Računalniško opismenjevanje v 4., 5. in 6. razredu
Delo je potekalo v tečajnih oblikah usposabljanja – 10 ur na skupino (11 skupin).
Realizacija ur po razredih:
4. r = 24 ur
5. r = 42 ur
6. r = 43 ur
Skupaj = 109ur
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Smoter in cilj računalniškega usposabljanja učencev v 2. triadi je seznaniti učence s sestavnimi deli
računalnika, o varni uporabi interneta in elektronske pošte. Jih naučiti pravilno oblikovati pisni
izdelek, ga dopolniti s sliko in ga pravilno shraniti. Narediti izdelek s pomočjo elektronskih prosojnic.
Naučiti učence pošiljanja in sprejemanja elektronske pošte.
Učence 6. razredov vpisati v spletno učilnico in jih naučiti uporabljati spletno učilnico za vpis v
različne delavnice za športne in tehniške dneve. Jih seznaniti z elektronskimi prosojnicami in njihovo
smotrno uporabo za namen pouka. Učenci so izdelali dokument v
wordu oz. powerpointu in ga predstavili. Vpisali so se v spletno
učilnico (6.r).
Dejavnost je potekala enkrat tedensko za skupino pred ali po pouku - v
okviru 10 ur. Vsak oddelek sem razdelila v dve oz. tri skupini.
Učenci so se pri vsem tem učili tudi spretnosti tipkanja.
Z delom smo pričeli takoj prvi teden pouka (s skupinami šestošolcev)
po dogovorjenih terminih.
Preko obvestila sem o našem delu seznanila tudi starše, ki so tako
obliko dela z računalnikom zelo pozitivno sprejeli. Prav tako so bili
nad delom navdušeni učenci.
2.7.2 Realizacija ur v računalniški učilnici druge in tretje triade
V šolskem letu 2010/11 smo v računalniški učilnici druge in tretje triade realizirali ure
pouka ob računalnikih na dva načina. Uporabljali smo programe, ki smo jih pridobili z
razpisi ministrstva za šolstvo in projekta računalniško opismenjevanje in so nameščeni na
računalniki.
Učitelji v zadnjem času pri pouku vedno več uporabljajo spletna gradiva, ki so prosto
dostopna na svetovnem spletu ali pa se je za dostop potrebno prijaviti v spletnih
učilnicah. Za uporabo teh gradiv je potrebna dovolj zmogljiva zunanja internetna
povezava, pri čemer občasno prihaja do težav pri izvedbi video vsebin.
V letošnjem šolskem letu smo pričeli z uporabo šolske spletne učilnice. Vsa gradiva, ki jih
učitelji pripravimo v svojih spletnih učilnicah učenci uporabljajo pri pouku ali doma,
vsebine v učilnici so jim ves čas na voljo.
Pri urah pouka smo v učilnici druge in tretje triade izvedli 293 ur pouka ob računalnikih in
145 ur pouka pri izbirnih predmetih, v učilnici smo izvedli teoretična usposabljanja in
kolesarski izpit za učence petih razredov, občasno uporabljajo učilnico tudi učenci
podaljšanega bivanja.

V šolskem letu 2011/ 12 smo realizirali vse ure interesnih dejavnosti
prireditve za učence in starše

in kulturne

2.8 Pevski zbori
2.8.1 Mladinski pevski zbor
V letošnjem šolskem letu je v MPZ prepevalo 47 deklic od 6.
do 9. razreda. Vaje so potekale vsak ponedeljek pred poukom,
v sredo 7. uro ter v četrtek pred poukom. Eno uro smo izvajali
po potrebi – pred nastopi, v obliki intenzivne vaje, generalke
ipd.
Prepevali smo slovenske ljudske in umetne pesmi ter pesmi
drugih sodobnih avtorjev.
Prvi nastop smo imeli v oktobru, na UNESCO taboru ter v
Galeriji likovnih umetnosti ob odprtju razstave »OTROŠKA
RISBA«, sledili so nastopi v novembru na komemoraciji, v decembru na bazarju. V januarju smo se
pripravljali na slovenski kulturni praznik, kjer smo skupaj z gledališkim klubom izvedli predstavo o
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Francetu Prešernu. Sledile so priprave na naš letni koncert, ki smo ga izvedli 15. Marca 2012. V aprilu
smo se predstavili na reviji pevskih zborov »Metuljček cekinček« ter v maju na Glavnem trgu ob
otvoritvi evropske vasi.
Kljub težkim pogojem dela, saj učenci vaje redko obiskujejo, v zboru ni bilo upada.
Želim, da zbor v prihodnje pridobiva na kvaliteti zvoka, da bi petje na šoli postalo priljubljeno in
cenjeno - pomemben dejavnik, ki bi pomagalo sooblikovati osebnost vsakega posameznika.
2.8.2 Otroški pevski zbor 2. triade
Otroški pevski zbor je sestavljalo 27 učencev 4. in 5. razreda.
Vaje smo imeli vsak torek pred poukom ter v četrtek 6. šolsko uro. Prepevali smo slovenske ljudske in
umetne pesmi ter skladbe tujih avtorjev. Pesmi so bile v glavnem enoglasne, preizkusili pa smo se tudi
v petju dvoglasja, kar nam je tudi lepo uspevalo.
Nastopali smo v oktobru na UNESCO taboru, v decembru na dobrodelnem bazarju. V mesecu marcu
smo zapeli na letnem koncertu naših zborov. V aprilu smo nastopili na reviji otroških in mladinskih
pevskih zborov »METULJČEK CEKINČEK«.
Učenci so na vaje redno in vestno prihajali, zelo radi pa so tudi nastopali, saj so v večini zelo
ambiciozni. Zbor je bil na reviji še posebej pohvaljen, saj se je predstavil z odličnim zvokom,
ubranostjo in dobrim programom.
Petošolci se že veselijo prehoda v MPZ, ki ga bodo obiskovali v naslednjem šolskem letu.
Želim, da zbor v naslednjem letu pridobi na številu članov, za kar bom poskrbela že ob letošnjem
zaključku leta, da pridobiva na kvaliteti in zrelosti, saj bi si želela, da se v prihodnje udeležimo
regijskega tekmovanja.
2.8.3 Otroški pevski zbor 1. triade
V otroškem pevskem zboru so prepevali učenci prvih, drugih in tretjih razredov. Zbor je skupno
štel 61 članov. Zaradi velikega števila pevcev so vaje potekale v dveh skupinah in sicer vsak torek, od
12.45 do 13.30 prvi razred in ob četrtkih od 13.40 do 14.25 drugi in tretji razred. Skupne vaje smo
imeli pred pomembnimi nastopi.
Učenci so na vaje prihajali zelo vestno. Repertoar pesmi je
obsegal slovenske umetne in ljudske pesmi ter nekaj
ljudskih pesmi drugih narodov. Pesmi smo popestrili s
spremljavo z Orffovimi glasbili. V tem šolskem letu sem
dala večji poudarek na dikciji – izgovarjavi besedil in
fraziranju melodije.
Predstavili smo se na številnih prireditvah :
SPREJEM PRVOŠOLCEV - september 2011
PRIREDITEV OB UNESCO TABORU – oktober 2011
KONCERT PEVSKIH ZBOROV »Naj bo lep ta dan« –
marec 2012.
SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV MISLINJSKE DOLINE “Metuljček cekinček” – april,
2012. V tem šolskem letu smo v mesecu marcu pripravili koncert vseh treh zborov naše šole.
Koncert nam je zelo dobro uspel in sodeč po odzivih poslušalcev, bomo s tem še nadaljevali.
Na srečanju otroških pevskih zborov » METULJČEK CEKINČEK« nam je strokovni ocenjevalka
gospa Alenka Korpar namenila zelo pohvalno oceno in dala nekaj koristnih napotkov za delo z
zborom. Skozi vso šolsko leto mi je pri delu s svojo strokovnostjo in izkušnjami pomagala
učiteljica glasbe, gospa Janja Kresnik in z interpretacijo klavirskih spremljav popestrila naše
nasto.Tretješolci so ob koncu triletnega vestnega dela v zboru prejeli posebne pohvale in priponke.
V naslednjem šolskem letu si želim še nadgradit kvaliteto petja pri učencih in izvajanju pesmic.
Z delom zbora v tem šolskem letu sem zelo zadovoljna in si želim tako dobrega prepevanja in seveda
še boljšega tudi v naslednjem šolskem letu.
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2.8.4 Otroški pevski zbor podružnične osnovne šole Sele-Vrhe
Na podružnični šoli Sele Vrhe je deloval pevski zbor, v katerem so prepevali otroci od prvega do
šestega razreda. Prepevalo je 17 otrok. Njihove glasovne sposobnosti so bile zelo različne, zato smo
veliko časa posvečali razvoju glasu, različnim vajam za pravilno petje. Zvok zbora se je počasi
izenačeval in pridobival na kvaliteti.
Prepevali smo slovenske umetne in ljudske pesmi ter pesmi tujih avtorjev. Peli smo enoglasno,
preizkusili pa smo se tudi v dvoglasnem petju.
Zbor se je kar nekajkrat predstavil v šoli in kraju, predstavili pa smo se tudi na reviji »METULJČEK
CEKINČEK« na Drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu.
Otroci so na vaje redno in radi prihajali, zelo radi so se predstavili tudi kot solisti.
Želim, da zbor tudi naslednje šolsko leto uspešno in kvalitetno razvija.
2.9 3D modeliranje
Učenci so z veseljem usvajali nova znanja s področja 3D grafičnega oblikovanja. Uporabljali smo
program Sketchup 8, ki je prosto dostopen. Svoje znanje so učenci sprva širili z delovnimi nalogami,
ko pa je bilo njihovo znanje dovolj obsežno, smo pristopili k projektnemu načinu dela. Izbrali smo
sodelovanje v šolskem projektu Evropska vas in v sklopu projekta 3D modelirali izmišljene
srednjeveške gradove, katere smo preko animacije tudi predstavili na sklepni prireditvi.
2.10 Robotika
Učenci so samostojno in ob pomoči mentorja sestavilia robota, ga preizkusili in mu določili program
dela. Robot je sledil črti ter spodrival ovire na terenu. Svoje znanje so učenci predstavili na regijskem
tekmovanju Legobum8 na Ravnah na Koroškem. Na tekmovanju samem so morali svojega robota
preizkusiti, mu dopolniti program glede na situacijo in ga uspešno pripeljati do cilja. Med 17 ekipami
so naši učenci osvojili 6. mesto.
2.11 Šolski radio
Tudi v tem šolskem letu sem prevzela vodenje šolskega radia.V to interesno dejavnost je bilo
vključenih 20 učencev, ki obiskujejo 4. in 5. razred.Sestajali smo se pred posebnimi
oddajami ter šolskimi prireditvami. Učenci so mi po predhodnem dogovoru prinašali
prispevke.
Poleg tega smo se pripravili na oddajo »v živo«. Predstavili smo se učencem razredne
stopnje.Ob pomembnih praznikih smo se pripravljali tudi na proslave. Vodili smo dve
največji šolski prireditvi- Unesco ter zaključno prireditev šole.
Učenci so na bralne vaje prihajali z velikim interesom. Redno so prinašali prispevke in se
skrbno pripravljali na radijske oddaje. Letos oddaje niso bile tedensko zaradi pomanjkanja
časa.
Vsi zadovoljni smo se poslovili. Upam, da bomo s tako vnemo sodelovali tudi prihodnje
šolsko leto.
2.12 Folklorni krožek
V šolskem letu 2011/2012 je folklorni krožek obiskovalo 31 učencev, od tega 7 učencev iz prvega
razreda, 15 učencev iz drugega razreda, 6 učencev iz tretjega razreda, 2 učenca iz četrtega razreda in
1 učenka iz šestega razreda.
Učenci so krožek z navdušenjem obiskovali. Zelo zanesljiva, nadarjena za igranje harmonike je bila
Ula Globačnik iz 6. razreda. Vedno je na vaje prihajala redno in točno. Igrala je zanesljivo in glasovno
točno. Tudi ostali učenci so na vaje prihajali redno in točno.
S folklornim spletom »Pika poka« smo se predstavili na območnem srečanju otroških folklornih
skupin Mislinjske doline, ki je bilo 12.4.2012 v Mislinji. Prav tako smo se ob Tednu rdečega križa,
11.5.2012 s svojim spletom predstavili v trgovskem centru Mercator v Slovenj Gradcu. Sodelavcem,
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učencem in staršem pa smo zaplesali na zaključni prireditvi naše šole, ki je bila 7.6.2012.
Pri delu v skupini sem bila vesela pomoči mojih dveh sodelavk. Prvič letos mi je pri izvedbi plesa, pri
odrski postavitvi in pri kostumski podobi priskočila na pomoč Marjeta Lavrinšek. Pevski in
instrumentalno-glasbeni program pa je korigirala Maja Pur Tretjak. Strokovna spremljevalka mag.
Metka Knific, ki si je ogledala naš nastop na prireditvi v Mislinji, je še posebej izpostavila in
pohvalila petje, ki je bilo čisto, enoglasno in čvrsto. Zelo sem hvaležna za njuno pomoč in se obema iz
srca zahvaljujem. Obe sta s svojo prijaznostjo in navdušenjem za ples in petje pozitivno vplivali na
učence in jim s svojo prisotnostjo polepšali preživljanje časa pri krožku. Dobri uspehi so vedno sad
dobre ekipe, ki zna sodelovati in nuditi podporo.
»Kot mentorica sem zelo vesela, da učenci z veseljem plešejo in pojejo ter igrajo na instrumente. Saj
samo tako lahko ohranjamo ljudske pesmi, plese, šege in običaje naših prednikov. Kljub temu, da
otroci živijo v času sodobne tehnologije in medijev, je peta beseda in ples še vedno tisto sredstvo, ki
na preprost, nevsiljiv način poveže ljudi med seboj« je zapisala mentorica krožka.
Učenci izražajo željo po plesu v prihodnje. Prav takšna je tudi moja želja. Zato bom še naslednje
šolsko leto učence navduševala za ples, petje in igro, saj bomo le tako ohranjali in prenašali ljudsko
izročilo iz roda v rod.
Za sodelovanje pri krožku pa smo prav tako navdušili sodelavko Danijelo Herlah. Veseli smo, da bo
sodelovala pri vodenju krožka in s svojim znanjem pripomogla k še boljši pripravi in izvedbi naših
plesnih nastopov.
2.13 Šolska spletna stran – razredni pouk
Tej interesni dejavnosti je bilo namenjenih deset ur, ki so bile v celoti
realizirane. Vanjo so bili zajeti trije učenci in dve učenki iz 5.
razreda. Učencem sem predstavila postopek objave prispevka na
šolski spletni strani in vnos fotografij v galerijo slik. Tako so se
učenci seznanili s tem na kaj naj bodo pozorni pri fotografiranju, da
bodo fotografije kvalitetne, kako fotografije prenesti na računalnik in
kako jih ustrezno pomanjšati.
Prispevki so bili objavljeni na pobudo posameznih učiteljic, ki so
posredovale tudi vsebino zanje.
2.14 Šahovski krožek
Šahovski krožek so obiskovali učenci od 2. do 9. razreda. Letošnje šolsko
leto nismo delovali v klasični obliki, tako da bi se redno sestajali vsaki teden,
saj smo imeli za krožek le 20 ur. Intenzivno smo igrali pred občinskim,
regijskim in državnim šahovskim tekmovanjem za posameznike in pred
občinskim in regijskim ekipnim šahovskim tekmovanjem. Na državno
šahovsko tekmovanje za posameznike se je uvrstil Denis Syla, na ekipno
regijsko tekmovanje pa so se uvrstile ekipe starejših fantov in deklet, ter ekipe
mlajših fantov in deklet. Posebej so se izkazali šahisti iz 2. b razreda in sicer Val Predik,Vid Kavnik
,Bor Lasbaher, Peter Španovič in učenec 2. a razreda Nejc Kramer. Šahirali so tudi v prostem času v
OPB. Ob koncu šolskega leta smo izpeljali simultanko in vsi šahisti iz 2. razreda so istočasno igrali
šah z gospo Alenko Nikl. Simultanka jim je bila zelo zanimiva, igro pa je spremljalo veliko gledalcev.
2.15 Ozvočenje
Pri interesni dejavnosti ozvočenje so se učenci najprej spoznali in naučili samostojnega upravljanja z
napravami šolskega notranjega ozvočenja in zunanjega prenosnega ozvočenja. Pripravili so naprave
ozvočenja za objave in oddaje šolskega radia za razredno in predmetno stopnjo.
Na prireditvah v šoli in zunaj nje so pripravljali naprave zunanjega ozvočenja in upravljali te naprave
med prireditvami oziroma nudili pomoč na teh prireditvah. Pri interesni dejavnosti ozvočenje so
sodelovali štirje učenci osmih razredov in pet učencev sedmih razredov.
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2.16 Digitalna fotografija
Pri digitalni fotografiji so učenci s svojimi fotografijami sodelovali na natečaju Nevidni svet gozda.
Najboljši so se z dobrim rezultatom na tem natečaju uvrstili na državno tekmovanje v digitalni
fotografiji. Na natečaju je to uspelo Patriciji Lekše, ki je s svojimi fotografijami zmagala na natečaju
in prejela prvo nagrado komisije za področje osnovnih šol. Sodelovala je tudi na državnem
tekmovanju, kjer pa se ji ni uspelo uvrstiti med najboljše tri fotografe osnovnih šol.
Fotografije Patricije Lekše, s katerimi je zmagala na državnem nagradnem natečaju ZTKOS z
naslovom Nevidni svet gozda.
2.17 Lutkovni krožek
Lutkovni krožek ima na naši šoli že pravo tradicijo. Namen krožka
je, da učenci na zanimiv in ustvarjalen način spoznajo lutkarstvo in
pri tem uporabljajo svojo domišljijo. Kljub temu, pa si učenci zelo
želijo svoje ustvarjalno delo pokazati tudi drugim otrokom na šoli
in izven nje. Lutkarji se dobivamo enkrat tedensko po dve uri.
Vsako šolsko leto pripravimo eno lutkovno igrico, ki traja nekje
med 20 do 30 minut. Predstave so namenjene predvsem otrokom
razredne stopnje ( 1. do 5. razreda ). V šolskem letu 2011/12 so bili
v lutkovno skupino vključeni učenci 6. b in 6. c razreda ( 6. b – Maja Tretjak, Petra Arih, Eva Grm, 6.
c - Žiga Rožej, Lea Pirkmajer ). Srečevali smo se vsak ponedeljek po dve šolski uri. Letos smo
pripravili igro z naslovom Sem res poreden? po knjigi Nele Moost z istim naslovom. Na prvem
srečanju smo se seznanili z delom in organizacijo v našem krožku. Scenarij in besedilo po vlogah sva
pripravili mentorici po znani otroški slikanici, ki ima tudi poučno vsebino. Pogovorili smo se o vsebini
in njenih junakih – osebah, ki v igri nastopajo. Vloge smo razdelili med člane po njihovi barvi glasu,
po značaju, pa tudi po želji katerega izmed članov. Letos smo izdelali lutke na palici in sicer iz
odpadnega materiala- papirnatih vrečk, blaga, usnja, plastike. Čakala je še priprava scene, razsvetljave
in ustrezne glasbe. Sceno smo izdelali iz tršega kartona in blaga, na katerega smo narisali in
pobarvali ustrezno ozadje. Pri glasbeni spremljavi smo si pomagali z različno glasbo na zgoščenkah,
za spremljavo smo uporabili tudi posamezne instrumente in naše glasove. Nato so sledile vaje branja
po vlogah in nato vaje igranja z lutkami. Igralci – lutkarji si, skupaj z mentorji, želimo skrbno in dobro
pripravljeno igro. Te pa ni mogoče pripraviti na hitro in z nekaj vajami. Pri igri je pomemben vsak gib
in vsak glas. Vedno nam vse to tudi ne uspe, vendar se lutkarji vselej zelo trudimo. Po velikem številu
vaj in vloženem trudu, se veselimo javnega nastopa. Zelo radi pokažemo tisto, za kar smo se
pripravljali. Veseli in predvsem zadovoljni smo, ko se otroci med predstavo vživijo v igro in z lutkami
vzpostavijo komunikacijo ter v igri sodelujejo. Lutkovno igro Sem res poreden? smo predstavili v
mesecu juniju učencem prve triade na naši šoli. S to igro bomo razveselili še prvošolce na sprejemu v
septembru, v nadaljebanju pa jo bomo predstavili tudi otrokom podružnične šole in učencem Tretje
OŠ Slovenj Gradec. Učenci so jo z navdušenjem sprejeli in tako je bil naš trud poplačan. Cilj,da
razveselimo otroke in jih vsaj za trenutek popeljemo v svet pravljice je dosežen. Naredili smo nekaj
dobrega za druge in zase. Podarili smo jim košček časa, v katerem so uživali oni, predvsem pa tudi mi
sami. S tem veseljem, ponosom in voljo gremo naproti novemu šolskemu letu in novi lutkovni igri.
2.18 Likovni krožek
V interesno dejavnost likovni krožek je bilo med letom vključenih devetnajst učencev. Krožek je
obiskovala tudi učenka z Druge OŠ Slovenj Gradec Vivijana Rogina, ki je prihajala, kadar je to bilo
mogoče. V krožku so občasno sodelovali tudi učenci 9. razreda, ki so pomagali pri večjih formatih.
Z dovoljenjem učiteljic I. triade so v krožek prihajali tudi učenci 3. razreda, ki so izrazili željo za delo.
Delo krožkov je potekalo individualno in skupinsko. Poleg klasičnih likovnih področij, ki so bila
namenjena vsem, smo realizirali tudi večja skupinska dela. Z likovnimi deli smo skrbeli za podobo
šole, prirejali razstave in dekoracije. Učenci so se predstavili tudi samostojno v avli šole ali skupinsko
v predprostoru. Pri delu likovnega krožka se je razvijala sproščenost ob velikem formatu, pokazal pa
se je tudi interes za pridobitev znanj in veščin na umetniškem področju.
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2. 19 Oblikovalni krožek na Selah
Že več let se učenci na podružnici ukvarjamo z ustvarja njem iz naravnega materiala- gline. Pri krožku
sodelujejo učenci od 3. - 6. razreda. Letos je bilo vključenih 11 učencev.Tako smo se letos najprej
lotili drobnih svečnikov za dobrodelni bazar. Nato smo se lotili izdelave zemljevidov Poljske. Kar
nekaj časa nam je vzela izdelava avtomobila za Poljsko in izdelava risanih junakov, ki smo jih
ustvarili s kaširanjem. Ker smo ustvarili nov vrt, smo izdelali zvončke z napisi rastlin in ob koncu še
okrasne krogle, metuljčke in ptice.
2.20 Folklorni in plesni krožek na podružnični šoli
V letošnjem letu je pri folklori in plesnem krožku sodelovalo 14 otrok. Oboji so sodelovali pri obeh
krožkih, ki sta se izvajala izmenično. Pri obeh smo se pripravljali na kulturni praznik v januarju, pri
plesnem pa še na Evropsko vas. Za kulturni praznik smo se naučili ples lepa Anka kolo vodi in nato še
priredili splet z rajalnimi igrami. Pri plesnem krožku pa smo se lotili plesa Avto, ob tem pa smo
spoznavali še nekatere osnovne plesne elemente. Nato smo se naučili še Poljski rajalni ples, ki smo ga
naučili tudi druge učence. Predstavili smo ga staršem ob dnevu žena , gostom iz Poljske in na
prireditvi Evropska vas.
2.21 Zdravilna zelišča
Učenke 6. razreda so pomagale urejati gredo z zdravilnimi
zelišč. V pomladanskem času so priskrbela nekatera nova
zdravilna zelišča in jih pomagala nasaditi. Učenci 7. razredov
pa so zbirali gradivo o zdravilnih zeliščih in izdelovali
herbarije teh zelišč.
Mentorica: J. Srebotnik Zalesnik
Učenci razredne stopnje so pri likovni vzgoji ustvarjali na
temo zdravilna zelišča in v maju pripravili razstavo svojih
izdelkov v avli šole. Razstavili smo tudi nekaj herbarijev in zbranega gradiva o zdravilnih zeliščih in
se tako vključili v teden zdravilnih rastlin na Koroškem.
2.22 Skrb za živali
Skozi celo šolsko leto so učenci skrbeli za živali v učilnici naravoslovja
in biologije: za deguja, ribe v akvariju, za insektarije s paličnjaki in
mokarji. Vsak dan je bilo potrebno poskrbeti za hrano deguju in ribam
v akvariju. Po potrebi smo očistili kletko deguju, nekajkrat na leto smo
tudi čistili akvarij. Paličnjakom smo zamenjali robide enkrat tedensko.
Najmanj zahtevni za oskrbovanje so mokarji, ker jim je potrebno le
občasno zamenjati hrano.
S skrbjo za živali smo pri učencih razvijali pozitiven odnos do vseh
živih bitij in jih poskušali naučiti odgovornosti pri skrbi za živali.
2.23 Interno bibliotekarsko delo je vključevalo:
- skrb za vsebinsko oblikovanje knjižničnega gradiva (za opravljanje knjižnično-pedagoških nalog je
potrebna enotna ureditev in sicer po starostnem obdobju učencev);
- knjižnično vzgojo, kjer je bila v ospredju vzgoja učenca v bralca in uporabnika knjižnice;
- knjižnično vzgojo, katere cilj je usposobiti učenca, da bo znal knjižno gradivo samostojno iskati in
uporabljati;
- nabava in inventarizacija knjižničnega gradiva, katalogizacija, računalniška obdelava vsake knjižne
enote posebej, oprema knjig, postavitev na ustrezno polico,…

32

2.24 Delo z učenci-KIZ
Doseženi so bili naslednji splošni cilji:
učenci so se navadili na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemanje
pozitivnega odnosa do knjižnice in njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo,
motivacijo za branje in estetsko doživljanje;
učenci so z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznali probleme ter
se učili učinkovitih strategij njihovega reševanja;
učenci so razvili različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske,
raziskovalne.
učenci so spoznali knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire
v šolski knjižnici;
seznanili so se z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki so ga znali identificirati;
spoznali so primarne in sekundarne informacijske vire in jih znali uporabljati;
spoznali so pojem citat, citiranje in referenca za potrebe svojega dela (referati, seminarske
naloge,projekti…).
V večini oddelkov so bile izvedene ure KIZ, čeprav lažje sodelujemo z učiteljicami razredne stopnje.
Temeljni cilj knjižnično informacijskih znanj je funkcionalna pismenost, ki se uresničuje ob povezavi
različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo
na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, z motivacijo za branje in estetsko doživljanje.
Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.
V okviru medpredmetnih povezav učenec pridobiva znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko
izobraževanje.
V prvi triadi so učenci pridobili prve samostojne izkušnje o šolski knjižnici. Navajajo se na vzdušje
knjižničnega prostora, spoznali so njeno ureditev in se učili pravilnega obnašanja v knjižnici. Seznanili
so se s postopkom izposoje in vračanjem gradiva. Spoznali so starostni stopnji ustrezen leposlovni in
poučno znanstveni knjižnični fond – knjižni in neknjižni gradivo. Ob koncu prve triade so postali
učenci tudi samostojni bralci.
V drugi triadi so učenci spoznali knjigo kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici, spoznali pot knjige
od ustvarjalca do uporabnika. Seznanili so se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so
pomembni za njeno identifikacijo. Postopoma so začeli spoznavati sekundarne informacijske vire.
Seznanili so se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino. Za iskanje informacij so uporabljali
različne iskalne zahteve.
V tretji triadi so učenci spoznali vlogo in pomen informacij v sodobni družbi. Naučili so se razlikovati
med podatkom in informacijo. Spoznali so različne tipe knjižnic z namenom, da pridobijo točno
določeno informacijo. Učenci so spoznali pojme citat, citiranje in referenca. Ob koncu tretje triade so
postali samostojni uporabniki knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
V šolskem letu 2011/2012 je knjižnico dnevno obiskalo približno 50 učencev. Med obiskovalci je še
vedno nekoliko več učencev razredne stopnje.
V okviru knjižničarskega krožka smo se z učenkami in učencem iz 4. razreda naučili, kako poteka delo
v knjižnici, obiskali smo splošno knjižnico Ksaverja Meška in si ogledali kje nabavljamo gradivo z
ogledom Mladinske knjige.
Nabava knjižničnega gradiva je potekala skozi celo leto – poskušali smo slediti novostim na področju
leposlovja za mladino kot tudi novostim na področju strokovne literature.
V šolski knjižnici imamo vpisanih prek 13600 knjižnih enot.
2.25 Delo šolske skupnosti
V šolskem letu 2011/12 smo izvedli 6 sestankov šolske skupnosti, na katere so bili povabljeni
predsedniki in podpredsedniki oddelkov od 5. do 9. razreda.
Načrt dela šolske skupnosti je temeljil na: sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost, medsebojni
pomoči učencev v oddelku, organizaciji in izvedbi tekmovanja med razredi na temo bonton in
kulturno vedenje pri šolski malici, sprotni analizi uspeha, načinih uspešnega učenja, aktualnih temah
za razredne ure, organizaciji šolskih plesov, pripravi in izvedbi otroškega parlamenta na temo
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JUNAKI NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ? in nenazadnje organizaciji in izvedbi projekta
prostovoljstvo.
V tednu otroka v začetku meseca oktobra smo v šolsko skupnost sprejeli 42 prvošolčkov. V mali
dvorani smo pripravili program, ki sta ga vodili učenki Anja Legner in Tjaša Lepej, za popestritev
programa pa sta poskrbela: pevski zbor 1. triade pod vodstvom učiteljice Saše Goričan in
»komediantke« Petra Arih, Valentina Vušnik in Maja Tretjak, ki so z igro z naslovom »Jaz ne grem v
šolo« poskrbele za prijetno in humorno vzdušje. Ob koncu programa je sledila še zaobljuba prvošolcev
o spoštljivem odnosu do delavcev šole in do sošolcev ter o prizadevnem in pozitivnem odnosu do
učenja in dela na šoli. Kot simbol šolske skupnosti in šole je vsak prvošolček prejel kipec golobčka.
V prvem ocenjevalnem obdobju so prejeli pohvalo za najboljši učni uspeh učenci 6. a in 8. c razreda,
pohvalo za kulturno vedenje pri šolski malici pa so prejeli učenci 6. b, 7. a, 8. c in 9. a razreda.
Za šolsko leto 2011/12 so prejeli pohvalo za najboljši učni uspeh učenci 6. a in 7. a razreda. Kot
nagrado za trud in prizadevno delo so učenci na zadnji šolski dan prejeli lučke. Pohvalo za kulturno
vedenje pri šolski malici pa so prejeli učenci 6. b, 7. a, 8. c in 9. a razreda. Za nagrado so učenci prejeli
vstopnice za plesni spektakel v Kulturnem domu Slovenj Gradec.
Na šoli smo organizirali 3 šolske plese, in sicer v mesecu oktobru v okviru UNESCO tabora, v mesecu
decembru v okviru novoletnih praznikov in v mesecu aprilu pred prvomajskimi prazniki, kjer so
devetošolci pobirali vstopnino; zbrana sredstva so namenili za organizacijo in izvedbo Valete.
V mesecu novembru, decembru in januarju smo kar nekaj časa namenili temi JUNAKI NAŠEGA
ČASA-KDO SO IN ZAKAJ? Razredniki so izvedli razredne ure s pomočjo anketnega vprašalnika in
pripravljene literature. V sredo, 18. 1. 2012 smo izvedli šolski otroški parlament, na katerega so se
učenci od 5. do 9. razreda zelo dobro pripravili. Predstavitve so bile izvedene preko power point
projekcij in plakatov.
Junake, ki so jih učenci izbirali, izhajajo predvsem iz vrst glasbe, športa, humanitarnih dejavnosti,
posebnih poklicev in neposredno iz naše okolice; tukaj so bili kot junaki izpostavljeni predvsem
učenčevi starši in njihovi sorodniki.
V prostorih Mestne občine Slovenj Gradec je bil 15. 2. 2012 izveden občinski otroški parlament, ki so
ga zastopali tudi učenci naše šole.
V mesecu marcu smo v mali dvorani na to temo izpeljali tudi prireditev v okviru razredne ure za
učence od 6. do 9. razreda.
V mesecu marcu smo na šoli pričeli izvajati projekt PROSTOVOLJSTVO. V projekt se je vključilo 24
prostovoljcev, ki so zelo zavzeto, prizadevno in vestno pomagali v podaljšanem bivanju učencev.
Učencem na razredni stopnji so prostovoljci pomagali pri pisanju domačih nalog, sodelovali so pri
ustvarjalnem preživljanju prostega časa in sprostitvenih dejavnosti in tako obenem pridobili tudi nove
socialne izkušnje. Prostovoljec je lahko tisti, ki ima rad ljudi, želi pomagati učencem, je radoveden,
želi nekaj časa nameniti v dobro drugim in za svoje delo ne pričakuje denarne nagrade.
V okviru projekta prostovoljstvo smo z namenom spodbujanja medgeneracijskih odnosov dvakrat
obiskali tudi Koroški dom starostnikov enota Slovenj Gradec. Učenci so poskrbeli za družabne igre,
skupaj smo peli pesmi, v času velike noči smo barvali jajčka, tri učenke so s starejšimi ostale v stiku,
tedensko jih obiskujejo in skupaj hodijo na sprehode.

2.26 Poklicno usmerjanje
Učenci 9. razreda so uspešno zaključili osnovno šolsko izobraževanje in se vključili v nadaljnje
usposabljanje in izobraževanje
Aktivnosti, ki so potekale v okviru poklicne orientacije na naši šoli, so zajemale ugotavljanje
otrokovih sposobnosti (testiranje), razvijanje in ugotavljanje poklicnih interesov (vprašalnik o
poklicni poti, moja izbira), spoznavanjem samega sebe, svojih lastnosti in delovnih navad. V mesecu
marcu smo na srednje šole poslali prijave za vpis. Od novembra do maja so potekali individualni
razgovori z učenci in starši, pomoč pri prenosu prijav, informacije o štipendijah, izbirnem postopku v
srednjih šolah in vse do končnega vpisa.
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Po izvedenem programu poklicnega usmerjanja so se učenci prijavili v srednje šole.
SREDNJA ŠOLA
ŠC SLOVENJ GRADEC
gimnazija
sr.medic.sestra/srednji zdravstvenik
bolničar – negovalec (3-l)
prodajalec (3.l)
ekonomski tehnik
mizar (3-l)
gastromom hotelir (3-l)
ŠC
RAVNE
NA
KOROŠKEM
gimnazija –splošna
strojni tehnik
elektrotehnik
oblikovalec kovin- orodjar (3-l)
ŠC VELENJE
umetniška gimnazija :-smer glasba
teh. računalništva
MUTA
okoljevar.tehnik
MARIBOR
veterinarski tehnik
CELJE
frizer (3.l)
LJUBLJANA
škofijska gimn.-Šentvid
CELOVEC
gimnazija Celovec
SKUPAJ

Število prijav

SK
35

17
7
2
1
4
3
1
7
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49

PROGRAM
SPI (3-letne)
STI (4-letne)
GIMN.

število namer
9
18
22

%
18%
37%
45%

V gimnazijo se je vpisalo 45% učencev, v ostale programe pa skupaj 55% učencev, od tega 18%
učencev v triletne programe.
2.27 Izobraževanja in hospitacije

Vsa predvidena izobraževanja delavcev so bila realizirana
Vsi učitelji so bili deležni izobraževanj Strategije za izboljšanje bralne pismenosti, ki ga je organiziral
Zavod RS za šolstvo, predstavitev knjige Varuh otrokovih dolžnosti in predavanje Različno z
različnimi, s poudarkom na vodenju učencev, ki so vedenjsko opazni (M. Juhanta in S. Levc),
ekologija in naša prihodnost (A. Komat), konec šolskega leta pa smo se vključili v projekt Šole za
ravnatellje UČENJE UČENJA, ki bo trajal dve leti.
Individualna izobraževanja so potekala predvsem na področju mediacije, dodatnega strokovnega
usposabljanja za delo z učenci s posebnimi potrebami, aspergerjemim sindromom in dela z
nadarjenimi.
Izvedena so bila didaktična svetovanja za učitelje: splošno IKT izobraževanje za vse zaposlene,
Postanimo interaktivni z iTablo v prvem, drugem, četrtem in petem razredu, Postanimo interaktivni z
iTablo pri matematiki in tujem jeziku, Organizacija spletišča zavoda in Spletni anketni vprašalniki.
Realizirano je bilo veliko hospitacijskih ur
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V šol. letu 2011/12 smo načrtovali medsebojne hospitacije vseh učiteljev po vertikali. Dogovorili smo
se, da vsak učitelj pripravi vsaj eno opazovano uro in spremlja vsaj eno uro učno vzgojnega procesa.
Načrtovane ure opazovanja in spremljanja sem enakomerno razporedili po mesecih. Vsak učitelj, ki je
bil predviden, da v določenem času izpelje opazovano uro, je v tabelo vpisal datum in uro ter vsebino
hospitacijske ure. Tako so ostali učitelji imeli možnost izbire katerim uram bodo prisostvovali,
oziroma katere vsebine in cilje bodo opazovali.
Učitelji razredne stopnje so sledili ciljem po vertikali. Učitelji predmetne stopnja so sledili ciljem po
vertikali in/ali prepoznavali možnosti med-predmetnih povezav.
Učitelji so pripravili 39 hospitacijskih ur. Na 20 hospitacijskih urah so bili prisotni učitelji opazovalci.
Sama sem bila prisotna na 28 prijavljenih hospitacijskih urah učiteljev in na treh hospitacijskih
urah pripravnikov oz. praktikantov.
Po opravljeni hospitacijski uri smo se skupaj z učitelji pogovorili o ciljih in vsebinah učne ure. Z
učitelji, ki so pripravili opazovano uro in učitelji opazovalci učnega procesa smo zapisali zapisnik, v
katerem smo opredelili zastavljene cilje, komentirali jasnost in zahtevnost učnih ciljev in načine
preverjanja doseženih ciljev. Iskali smo predloge za usklajevanje ciljev po vertikali in med-predmetnih
povezav. Preverjali smo uporabo sodobnih učnih oblik, ki spodbujajo miselne aktivnosti učencev.
Na zaključku šolskega leta sem pripravila podrobno analizo hospitacijskih ur in jo predstavila
učiteljem
2.28 Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti
V letu 2011/2012 smo izvajali program devetletne osnovne šole.
2.28.1 Dejansko in pričakovano število učencev
Preglednica 4: Pregled števila učencev v zadnjih dveh šolskih letih – stanje 1. 9. posameznega leta
2012/13
2010/11
2009/10
2011/12
Število oddelkov od 1. do 9.r (mat. in podr.)

23

23

24

24

Skupaj število otrok
441
460
470
437
Število oddelkov podaljšanega bivanja (OPB)
8
7
8
8
Število vključenih otrok v OPB
206
171
189
177
V oddelkih OPB se število učencev v zaporednih šolskih letih veča v primerjavi s številom vseh
vključenih učencev v posameznem šolskem letu. V šolskem letu 2011/12 se je število vključenih
učencev v OPB povečalo, čeprav se je število vpisanih učencev zmanjšalo. Trend povečevanja št.
učencev v oddelkih OPB pričakujemo tudi v prihodnje.
Št. oddelkov OPB se je povečalo, čeprav se je št. odobrenih ur za oddelke OPB v šol. l. 2011/12
zmanjšalo ( v šol. l.10/11 je bilo odobrenih 118 ur OPB, v šol. l. 2011/ 12 pa smo imeli odobrene le
104 ure OPB). Primanjkljaj odobrenih ur smo zapolnjevali z urniki interesnih dejavnosti in projektom
Zdrav življenski slog)
Čas izvajanja OPB je med 11.50 do 16.05 uro. Oddelke podaljšanega bivanja smo združevali po vsaki
zaključeni uri.
Jutranje varstvo se je pričelo ob 5.30 in trajalo do pričetka pouka.
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Graf 1: Število učencev na matični šoli, podružnični šoli in skupno od šol. l. leta 2005/06 do šol. l.
2017/18.
ŠT. UČENCEV PRVA OŠ (Sele: 1.-6.r)
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Skupno število učencev glede na število rojstev pada do šol. l. 2013/14, nato pa prične število učencev
zopet počasi naraščati.
Do šol. l. 2013/14 št. učenc na matični šoli strmo pada, na podružnični šoli pa se ohranja oz. narašča.
Po šol. l. 2013/14 predvidevamo rahel porast števila učencev na matični šoli in strmi porast št. učencev
na podružnični šoli.
Preglednica 5: Kazalniki učinkovitosti – število učencev v %, ki so uspešno zaključili razred in
napredujejo v naslednji razred, stanje 31. avgusta posameznega leta
Razred
2011/12
2010/11
Indeks
1.
100%
100%
1
2.
100%
100%
1
3.
99,6
100%
1,02
4.
100%
98%
0,98
5.
100%
100%
1
6.
100%
100%
1
7.
100%
100%
1
8.
100%
100%
1
9.
100%
100%
1
Skupaj
99,8
99,8%
1
V šolskem letu 2011/12 od 441 je učencev 440 (99,8%)razred izdelalo. Učenec 3. Razreda, ki razreda
ni izdelaal se je prešolal na šolo s prilagojenim programom.
Kazalniki učinkovitosti –učnega uspeha učencev po posameznih predmetih
Ker zaključnega uspeha učencev ne določamo, so naši kazalniki uspeha povprečne ocene po
posameznih razredih in predmetih.
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2.28.2 Učni uspeh po oddelkih
Graf 2: Učni uspeh učencev po oddelkih

38

2.28.3 Uspeh po predmetih – primerjava šolsko leto 2010/11 in 2011/12
POVPREČNA OCENA PO PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2011/12
PREDMET
2010/11 2011/12
SLOVENŠČINA
3,88
3,90
MATEMATIKA
3,62
3,59
TJ ANGLEŠČINA
3,92
3,97
TJ NEMŠČINA
3,93
3,83
LIKOVNA VZGOJA
4,70
4,69
GLASBENA VZGOJA
4,28
4,39
GEOGRAFIJA
3,85
3,75
DRUŽBA
4,19
4,05
ZGODOVINA
3,96
4,03
D. IN D. VZGOJA IN E.
4,18
4,06
NAR. IN TEHNIKA
4,26
4,10
FIZIKA
3,36
3,50
KEMIJA
3,88
3,81
BIOLOGIJA
3,41
3,45
NARAVOSLOVJE
3,86
4,14
TEHNIKA IN TEHNO.
4,27
4,30
GOSPODINJSTVO
4,73
4,72
ŠPORTNA VZGOJA
4,73
4,76

IZBIRNI PREDMET
2010/11 2011/12
LIKOVNO SNOVANJE III
4,92
4,71
VARSTVO PRED NAR. IN... 4,90
IŠ ODBOJKA
4,95
4,88
IŠ ROKOMET
4,70
IŠ NOGOMET
4,83
4,68
KEMIJA V ŽIVLJENJU
4,75
MULTIMEDIJA
4,71
4,71
OBDELAVA GRADIV - LES 4,40
4,77
POSKUSI V KEMIJI
4,50
4,55
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 4,88
4,90
SODOBNA PRIP. HRANE
5,00
4,75
ŠPORT ZA SPROSTITEV
4,66
4,77
ŠPORT ZA ZDRAVJE
4,88
4,96
UREJANJE BESEDIL
4,48
4,71
GLEDALIŠKI KLUB
4,75
LIKOVNO SNOVANJE II
4,86
TURISTIČNA VZGOJA
4,42
NAČINI PREHRANJEVA.
4,63

Povprečja po predmetu za šolsko leto 2011/12
5,00

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50

2,00
1,50

1,00
0,50

0,00

5,10
5,00
4,90
4,80

4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10

Ocene pri splošnih predmetih so se v šol. l. 2011/12 v popvprečju nekoliko dvignile glede na
povprečne ocene iz šol. l. 2010/11. Pri teh premetih učenci dosegajo visoke ocene, saj je najnižja
izkazana povprečna ocena pri fiziki 3,50 in najvišja pri športni vzgoji, ki je 4,76.
Še višje povprečne zaključene ocene so pri izbirnih predmetih in sicer najnižja povprečna ocena je bila
pri turistični vzgoji 4,42 in najvišja priračunalniškem omrežju, ki je 4,90.
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2.28.4 Ncionalno preverjanje znanja v 9. razredu
Učenci so v 9. razredu opravljali nacionalne preizkuse iz slovenščine, matematike in tretjega izbranega
predmeta fizike.
Preglednica 6: povprečni rezultati pri NPZ v 9.r
PREDMET
SLO
56,73
PRVA OŠ
REP. POVPREČJE
54,59
Odstopanje od rep. povprečja 2,14

MAT
55,75
51,44
4,31

FIZ
31,92
39,07
-7,15

Graf 3: Primerjava rezultatov NPZ 9.r Prve OŠ in rep. povprečje
NPZ 9.R 11_12
60
Prva OŠ
40
REP. P.
20
PRIMERJAVA Prva
OŠ_REP

0
REZALTATI

SLO

MAT

FIZ

-20

Rezultati kažejo na to, da presegamo rezultate republiškega povprečja pri slovenskem jeziku in
matematiki, medtem, ko so rezultati pri preverjanju izbranega tretjega predmeta nekoliko nižji.
Graf 4: Primerjava rezultatov NPZ pri slovenskem jeziku od šol. leta 2008/09

Naslov osi

NPZ 9.R SLO
60
55
50
45

PRVA OŠ
REP. POVPREČJE

Podatki kažejo, da pri slovenskem jeziku vsa leta presegamo republiško povprečje.
Graf 5: Primerjava rezultatov NPZ pri matematiki od šol. leta 2008/09

Naslov osi

NPZ MAT 9.R
60
55
50

PRVA OŠ

45

REP. POVPREČJE

Podatki kažejo, da pri matematiki od šol. l. 2009/10 presegamo republiško povprečje.
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2.28.5 Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu
Učenci so v 6. razredu opravljali nacionalne preizkuse iz slovenščine, matematike in angleškega
jezika.
Preglednica 7: povprečni rezultati pri NPZ v 6..r
PREDMET
SLO
PRVA OŠ
58,83
REP. POVPREČJE
56,7
Odstopanje od rep. povprečja
2,39

MAT
54,64
58,16
-1,81

TJA
55,83
50,29
6,19

Graf 6: Primerjava rezultatov NPZ 6.r Prve OŠ in rep. povprečje
NPZ 6.R 11_12
60
50
40

Prva OŠ

30

REP. POV.

20

PRIM. Prva OŠ_SLO

10
0
-10

REZULTATI

SLO

MAT

TJA

Podatki kažejo, da naši učenci presegajo republiško povprečje pri slovenskem in angleškem
jeziku, medtem ko so rezulati pri matematiki nekoliko pod republiškim povprečjem.

2.29 Realizacija obveznega programa
Skupna realizacija pouka
Realizacija pouka, dopolnilnega in dodatnega pouka je bila v skladu z načrtovanimi 190. dnevi
pouka in zastavljenim Letnim delovnim načrtom šole.
Realizacija pouka in dejavnosti za šolsko leto 2011/2012 je bila 101,94%.
Obisk učencev pri pouku je bil 94,7 %.
Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka
V dopolnilni in dodatni pouk je bilo vključenih 40 % učencev. Realizirali smo vse predvidene ure.
Realizacija ur dodatne strokovne pomoči
Realizirali smo vse ure dodatne strokovne pomoči, ki smo jih predvideli po LDN.
Realizacija interesnih dejavnosti
Realizirali smo vse ure interesnih dejavnosti.
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Realizacija sodelovanja s starši
Graf 7: Obisk staršev
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Skupaj
1.a
1.b
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2.b
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3.a
3.b
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4. a
4.b
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5. a
5.b
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6.b
6.c
Skupaj 6.r
7. a
7.b
Skupaj 7.r
8.a
8.b
8.c
Skupaj 8.r
9.a
9.b
Skupaj 9.r

100%

OBISK STARŠEV 1-krat

OBISK STARŠEV 2-krat

OBISK STARŠEV 3-krat

OBISK STARŠEV 4-krat

OBISK STARŠEV 5-krat

OBISK STARŠEV 6-krat

OBISK STARŠEV 7-krat

OBISK STARŠEV 8-krat

S starši smo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in drugih oblikah formalnega in
neformalnega oblikah druženja. Vsi starši so se odzvali vsaj enemu našemu povabilo.
Iz grafa je razvidno, da starši radi prihajajo v šolo in da so vsi starši prišli vsaj 1-krat prišli v šolo.
Bolj pogosti obiski staršev so do 5.razreda, saj je tu večina staršev prišlo v šolo več kot 5-krat.
2.30 Realizacija nadstandardnega programa šole
Nadstandardni program Prve osnovne šole vključuje:
Prva triada:
-poučevanje agleškega jezika v 1. in 2.razredu (jezikovna kopel)
-mini šola v naravi v 2.razredu
-neobvezni smučarski tečaj
-možnost 2 dodatnih ur športne vzgoje na teden (Zdrav življenski slog)
-vključevanje v šolske projekte
-jutranje varstvo vozačev in varsvo vozaćev
-mediacija
Druaga triada:
-2 dodatni uri angleškega jezika v 3. razredu
-Zimska šola v naravi (Ribnica na Pohorju)
-možnost 2 dodatnih ur športne vzgoje na teden (Zdrav življenski slog)
-vključevanje v šolske projekte
-jutranje varstvo vozačev in varsvo vozaćev
-računalniško opismenjevanje v 4., 5., 6. razredu
-mediacija
-bralna noč
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Tretja triada
-šole v naravi za učence 8. r.
-poskusno uvajanje drugega tujega jezika (TJN)
-sodelovanje v šolskih projektih
-obisk mest pobratenih občin mesta SG
-vikend intenzivnih vaj mladinskega pevskega zbora
-bralna noč
-naravoslovno-astronomski vikend za nadarjene
-medicija
Realizirali smo ves predviden nadstandardni program, ki je opisan v prvem delu poročila.
Preglednica 8: Realizacija varstva vozačev
Število vključenih učencev
1.razred
2. in 3. razred
4. razred
5. – 9. razred
Jutranje varstvo vozačev matična šola
20
15
10
Popoldansko varstvo vozačev matična
5-15
šola
Jutranje varstvo podružnična šola
3
5
7
3-7
Popoldansko
varstvo
vozačev
3-7
podružnična šola
Varstvo vozačev je potekalo po načrtu.
V povprečju smo na matični šoli realizirali 7 ur varstva vozačev na teden.
Na podržnični šoli Sele pa smo realizirali 10 ur jutranjega varstva vozačev (učenci so imeli
organiziran prevoz na šolo in so čakali na pričetek pouka) in povprečno 5 ur varstva vozačev, ko so
čakali na prevoz domov.
Zdravstvena vzgoja je bila realizirana po letnem delovnem načrtu šole. Vodila jo je strokovna
sodelavka Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v okviru pouka, razrednih ur in sistematskih
pregledov.
Sistematskih zdravstvenih pregledov so se udeležili učenci 1., 3., 6. in 8. razreda.
Preventivno zobozdravstveno vzgojo je vodila zobozdravnica Darinka Jelen.
2.31 Dosežki in priznanja naših učencev
2.31.1 Tekmovanja v znanju
Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev udeležili številnih tekmovanj v znanju. V spodnji
preglednici so razvidni rezultati.
Preglednica 9: Pregled rezultatov tekmovanj v znanju 1
Priznanje
Predmet

Matematika

Srebrno Vegovo priznanje
Srebrno priznanje

Logika
Fizika
Kemija

2010/11

2009/10

7
2

6

7

Zlato priznanje
Srebrno Stefanovo priznanje

4

Srebrno Preglovo priznanje
Zlato Preglovo priznanje

Biologija

2011/12

2
1

1

Srebrno proteusovo priznanje
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2

1
4
3
1
4

Zlato priznanje

Zgodovina
Slovenščina

Srebrno priznanje
Srebrno Cankarjevo priznanje
Srebrno priznanje

Geografija

3
2
1

Zlato priznanje

Srebrno priznanje za tekmovanje
Tekmovanje
iz iz sladkorne bolezni
znanja o sladkorni Zlato priznanje za tekmovanje iz
sladkorne bolezni
bolezni

Angleščina

Srebrno priznanje

Vesela šola

Srebrno priznanje

1

9 (IATEFL, TJA)

SKUPAJ SREBRNIH PRIZNANJ

29
1

1
5
1
1
1
1

1
3
3
2

1

2

2
1
23
3

4

1

31
5

SKUPAJ ZLATIH PRIZNANJ
V šolske letu 2011/12 je zavod je dosegel eno zlato priznanje in devetindvajset srebrnih priznanj.
Vseh bronastih priznanj je bilo 249. Najvidnejši uspehi kažejo na to, da je bilo učno delo kvalitetno
in da je bilo vanj vloženega veliko napora tako s strani učencev, kot tudi njihovih mentorjev.

Na šoli vsako leto najuspešnejšim učencem od 7. do 9. razreda podeljujemo bronasta, srebrna in zlata
šolska priznanja. Prejmejo jih učenci, ki so učno zelo uspešni ter sodelujejo na tekmovanjih in
dosegajo vidne rezultate na različnih predmetnih področjih (bronasta, srebrna in zlata priznanja), ter so
tudi drugače aktivni v šoli in izven nje.
Ti učenci morajo zadostiti še dvema osnovnima kriterijema, in sicer:
- imeti mora primeren odnos do sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole,
- biti mora dober zgled vsem učencem šole.
Bronasta šolska priznanja je prejelo 5 učencev, srebrno šolsko priznanje je prejeo 7 učenka, zlato
šolsko priznanje pa 1 učenec.
Poleg srebrnih, zlatih in bronastih priznanj šole smo podelili 7 priznanj šole.
Za izjemne učne uspehe prejmejo učenci občinska priznanja. Na svečani podelitve je občinska
priznanja šole prejelo 14 naših učencev.
2.31.2 Tekmovanja v športu
V šolskem letu 2011/2012 so dela in naloge potekale v skladu z učnim načrtom. Organizirali in izvedli
smo smučarski tečaj na zimski šoli v naravi za učence 6. razredov (Ribniška koča) in plavalni tečaj na
letni šoli v naravi za učence 4. razredov (Fiesa). Organizirali smo medobčinsko tekmovanje v odbojki
za starejše dečke in deklice. Učenci so uspešno sodelovali na občinskih, področnih in državnih
tekmovanjih v atletiki, odbojki, nogometu, rokometu, košarki, plesu.
V mesecu aprilu smo izvedli testiranje celotne populacije učencev Prve OŠ za športno vzgojni karton.
Organizirali in izvedli smo 5. športnih dni (atletika, zimski športni dan, pohodi (preverjanje znanja
plavanja v 6. razredu), športne igre, orientacija). Projekt Zdrav življenjski slog je potekal po
zastavljenih načrtih, hkrati pa smo se aktivno udeleževali vseh projektov, povezanih s športom v
Mestni občini Slovenj Gradec (tek miru, tek zdravja…). Uspešno je bil izveden tudi tradicionalni
odbojkarski turnir učenci – starši – učitelji.
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Glavni uspehi so bili:
5.mesto
met vorteksa
7.mesto

1.mesto

2.mesto

3.mesto

Državno finale – ATLETIKA

tek na 60m

Državno finale - ATLETIKA

met vorteksa

Področno - ATLETIKA

met vorteksa

Področno – ATLETIKA

tek na 60m

Področno – ATLETIKA

skok v daljino

Področno – ATLETIKA

tek na 600m

Področno – ATLETIKA

tek na 60m

Področno – ATLETIKA

met vorteksa

Področno – ATLETIKA

skok v višino

Področno – ATLETIKA

met vorteksa

Področno – ATLETIKA

skok v daljino

Področno – ATLETIKA

skok v višino

Področno - ATLETIKA

* uvrstitev na državno finale

4.mesto

ROKOMET

Državno polfinale

starejši dečki

2.mesto

ODBOJKA

Medobčinsko tekmovanje

starejše deklice

2.mesto

ODBOJKA

Medobčinsko tekmovanje

mlajše deklice

2.mesto

KOŠARKA

Medobčinsko tekmovanje

starejši dečki

2.mesto

KOŠARKA

Medobčinsko tekmovanje

mlajši dečki

2.mesto

NOGOMET

Medobčinsko tekmovanje

starejši dečki

Poročilo preverjanja plavanja 6. razredov
Preverjanje plavanja učencev šestih razredov je bilo na Ravnah na Koroškem, dne 13.10.2012.
strokovni vodja preverjanja plavanja: Tatjana Martinc
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Preverjanje plavanja se je udeležilo 61 učencev 6. razredov. Po preizkusu znanja plavanja je bilo
ugotovljeno:
NEPLAVALCI: 3 učenci
PLAVALCI: 58 učencev
Učenci neplavalci so bili vključeni v dodatni tečaj plavanja.
2.32 Knjižnica
Knjižnica je sodobno opremljena. V njej si lahko učenci in učitelji izposodijo leposlovna
dela (proza, poezija in dramatika) in strokovna dela (gradivo za spoznavanje vseh
predmetnih področij).
Preglednica 11: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva
Vrsta gradiva
2012

Monografske publikacije
Neknjižno gradivo (DVD, CD)
Avdio kasete
Video kasete
SKUPAJ

12113
124
15
232
12484

2011

2010

Indeks
2011/12

11830
78
15
232
12155

11531
63
15
232
11841

1,02
1,59
1,00
1,00
1,003

Preglednica 11 prikazuje stanje 31. decembra v posameznih letih. Iz podatkov lahko ugotovimo, da
smo povečali obseg knjižnega gradiva v letu 2012 za %.
Knjižnica razpolaga tudi z učbeniškim skladom. Sredstva so bila zbrana z izposojo učbenikov in
dotacijami MŠŠ v preteklih letih. V zadnjih dveh letih učenci obrabnine ne plačujejo več, za ta namen
prejemamo dotacijo MŠŠ.
Preglednica 12: Pregled učbeniškega sklada

Nakup učbenikov za izposojo in za na klop
Učbeniški sklad – stanje neporabljenih
sredstev

2012

2011

2010

Indeks
2011/12

10.203
7.735

6.373
18.602

5.785
22.558

1,601
0,416

Preglednica 12 prikazuje nakup učbenikov iz učbeniškega sklada v posameznem letu. V letu 2012 nam
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ni financiralo nabave učbenikov zaradi
pozitivnega stanja sklada sredstev za učbenike. Za izgubljene učbenike so učenci povrnili odškodnino
v višini 85,55 eur. Iz učbeniškega sklada smo krili tudi nagrado skrbniku učbeniškega sklada v skladu
s pravilnikom upravljanja sklada.
2.33 Povzetek samoevalvacijskega poročila ob zaključku šolskega leta
Podobno kot na drugih šolah po Sloveniji, si tudi na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec prizadevamo za
pridobitev omike in standardov znanj na visoki ravni zahtevnosti za vse učence, ki so vanjo vključeni.
Naš interes je, da ohranimo kakovost na področjih, za katere lahko trdimo, da so visoko na lestvici
primerljivih standardov in dvignemo kvaliteto na področjih, na katerih smo šibki.
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Rezultati dela, primerljivost pridobljenih znanj, vključenost v različne projekte, realizacija šol v
naravi, taborov, tečajev, sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo in drugimi organizacijami so
podrobno opisani v Letnem poročilu Prve osnovne šole za šolsko leto 2011/12.
Rezultati, ki so jih naši učenci dosegli na učnem področju in so prikazani v analizi zaključnega uspeha,
v primerljivih doseženih rezultatih nacionalnega preverjanja znanja in z rezultati doseženimi na
različnih tekmovanjih, kažejo, da so učenci Prve osnovne šole Slovenj Gradec, v šolskem letu
2011/12 dosegli nadpovprečne rezultate na učnem področju.
Kazalniki uspešnosti šolskega dela , ki zajemajo analizo rezultatov učnega-vzgojnega dela, pa se
kažejo tudi kot rezultat zadovoljstva s šolskim delom tako učencev kot njihovih staršev.
Za dvig kakovosti vzgojno izobraževalnega dela, v samoevalvacijsko poročilo vključujem tudi
rezultate anketnih vprašalnikov, na katere so starši in učenci odgovarjali ob zaključku šolskega leta.
Analiza anketnih vprašalnikov kaže na to, da so učenci in starši v splošnem zadovoljni s šolskim
delom.
Na osnovi analize pridobljenih podatkov smo na šoli začrtali delo za šolsko leto 2012/13, v katerem
smo upoštevali ključne pripombe in predloge, za katere menimo, da bodo prispevali k dvigu
kakovosti pedagoškega dela v šoli.
2.33.1 Metodološki okvir
Pri iskanju odgovorov na vprašanja, kakšna šola smo, smo učencem zastavili vprašanja, kot so: Kako
so zadovoljni s šolskim delom? Ali si pri šolskem delu želijo kakšne spremembe in kaj predlagajo za
izboljšanje dela v šoli? Ali se v šoli srečujejo z nasiljem in če da, za kakšne vrste nasilja gre?
Staršem smo zastavili vprašanja s področja našega sodelovanja in iskali predloge za pobude za
zagotavljanje ustrezne klime in kulture sodelovanja med šolo in starši.
Raziskava je potekali na osnovi vzorčnih skupin v posameznih triadah (N > 100). Na vprašalnike so
odgovarjali naključno izbrani učenci in starši v mesecu juniju, 2012.
Podatke je zbrala in uredila svetovalna služba. Natančni rezultati raziskav so zbrani in deponirani pri
svetovalni delavki.
2.33.2 Rezultati samoevalvacije
Zadovoljstvo učencev
Aketiranih je bilo 235 učencev, od tega 122 deklic in 111 dečkov. Ankete smo izvajali vzorčno, po
celotni vertikali.
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Graf 8: Zadovoljstvo učencev s pridobljenim znanjem

Rezultati kažejo na to, da je 79% učencev prepričanih, da so v šoli pridobili veliko znanja (ocena5, 4),
9% ali 21 učencev meni, da so dosegli povprečno znanje, 1 učenec pa s pridobljenim znanjem ni
zadovolje.
Graf 9: Zadovolstvo učencev s počutjem na šoli

Rezultati kažejo na to, da se več kot polovica učencev na šoli odlično počuti (57%), nadalje je 35%
takih, ki se v šoli dobro počutijo( ocena počutja 3,4), 8% (3 učenci) pa s počutjem na šoli niso
zadovoljni.
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Graf 10: Zadovoljtvo učencev z načinom dela v šoli

Zadovolstvo pri delu učencev kaže na to, da je 79% učencev z delom zelo zadovoljnih, 13% (29)
učencev je povprečno zadovoljnih, 3 učenci pa kažejo nezadovoljstvo.
Počutje učencev na šoli, zadovoljtvo z delom na šoli je v korelaciji s pridobljenim znanjem naših
učencev.
Zadovoljstvo staršev
Na aketni vprašalnik je odgovorilo le 46 staršev.
Graf 11.: Zadovoljstvo z vsebinami roditeljskih sestankov

Anketni vprašalnik kaže na to, da je le 23% vprašanih zelo zadovoljnih z vsebinami roditeljskih
sestankov, 63% pa je s vsebinami sestankov zadovoljnih (ocena 3, 4), 9% staršev z vsebino sestankov
ni zadovoljnih.
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Graf 12: Zadovoljstvo z organizacijo govorilnih ur

Organizacija govorilnih ur je zelo sprejemljiva za 78% staršev (ocena 4, 5), za 13% staršev je
organizacija še sprejemljiva, 6% staršev (3) pa je organizacija govorilnih ur nesprejemljiva.
Graf 13: Zadovoljstvo z organizacijo govorilnih ur

Da je za varnost za učence na šoli odlično postbljeno meni 46% vpršanih (22 staršev), da je za to zelo
dobro poskrbljeno meni 36% vprašanih (17 staršev), da je za to dobro poskrbljeno meni 8% vprašanih
ali 4 starši, nedzadovoljstvo z varnostjo našoli pa je 6% ali 3 vprašani.
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Graf 14: Kako smo učitelji odprti za reševanje težav?

Polovica vprašanih (50%) meni, da so učitelji zelo odprti za pomoč v stiski, nadljnih 34% (16 staršev)
meni, da bi bili lahko za reševanje težav bolj odprti, 4% vprašanih staršev (4) menijo, da smo za temu
srednje naklonjeni, 4 starši (8% vprašanih) pa meni, da jim ne znamo dobro prisluhniti.
Graf 15: Zadovoljstvo z izvedenimi tabori in šolami v naravi

5 staršev (10% vprašanih) z izvedbo taborov ni zadovoljnih (ocena 1, 2), 4% vprašanih (2 starša) sta
povprečno zadovoljna z izvedenimi tabori, 34% (16 staršev) je zadovoljna, 48 % staršev (23) pa je z
izvedbo taborov zelo zadovoljna.
Na razredni stopnji predlagajo možnost obiska nenapovedanih govorilnih ur, na predmetni stopnji pa
želijo, da bi se čakajoče vrste na posamezne govorilne ure skrčile.
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Z vsebinami roditeljskih sestankom so v splošnem zadovoljni, več informacij pa si želijo s področja
komunikacije in vzgoje otrok, ki so vezano na razvojno obdobje njihovega otroka. Izrazili so tudi
interes po neformalnih oblikah roditeljskih sestankov.
2.34 Usmeritve za šolsko leto 2012/13
Na podlagi analize anketnih vprašalnikov smo načrtovali delo v šolskem letu 2012/13.
V Letni delovni načrt šole smo vključili naslednje predloge in pobude učencev in staršev:
 nadaljevali bomo z delom v projektu Zdrav življenjski slog, ki ga je razpisal Zavod za šport
Planica, v sodelovanju MŠŠ in je financiran s sredstvi Evropskega socialnega sklada. S
vključitvijo v ta projekt bodo imeli učenci možnost dodatnih ur športnih aktivnosti v okviru
šolskega programa;
 naloga učiteljev je, da ponovno prevetrijo in prilagodijo letne delovne načrte vzgojnoizobraževalnega dela in vključijo čim več uporabnih znanj za življenje;
 učitelji se bodo vključili v izibraževalni program UČENJE UČENJA, ki bo nudil možnosti
uporabe sodobnih metod in oblik dela pri poukum;
 v projekte in pouk bomo vključili med predmetne povezave, ki omogočajo drugačne pristope
in celostni pouk;
 nadaljevali bomo z uvajanjem mediacije in širjenjem le-te med učenci; kar bo prispevalo k
dobrim medsebojnim odnosom in proti nasilju;
 šolska skupnost bo v svoj delovni načrt vključila organizacijo plesov na šoli;
 svetovalna delavka bo izdelala akcijski načrt dela z nadarjenimi;
 učiteljice na razredni stopnji bodo načrtovale govorilno uro, na katero bodo prišli starši brez
predhodnega naročanja;
 učitelji predmetne stopnje bodo imeli v času skupnih govorilnih ur informativne govorilne ure,
ki bodo krajše;
 staršem, ki bodo želeli širšo in podrobnejšo obravnavo svojega otroka, bomo ponudili
individualni sestanke izven časa skupnih govorilnih ur;
 staršem bomo ponudili možnost naročil na govorilne ure, kar bo skrajšalo čakalne vrste;
 v predavanje za starše bomo vključili izobraževanje mediacije;
 roditeljske sestanke bomo posodobili, vključili bomo več neformalnih oblik druženja s starši
in predavanje s področja vzgoje.
2.35 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev na področju finančnega poslovanja
šole
a) Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2012
Glede na zastavljene cilje v letu 2012 ugotavljamo, da so bili cilji v večini realizirani. V nadaljevanju
bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega načrta za leto 2012 in dejanske uresničitve.
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Tabela 11: Primerjava PRIHODKOV leto 2012 s finančnim načrtom za leto 2012 (v EUR)
OPIS

NAČRT 2013

REALIZACIJA
2012

1

2

Delež
v INDEKS
odstotkih
2:1
3

4

PRIHODKI SKUPAJ

2.325.995

2.326.300

100

1,001

Javna sredstva – MŠŠ

1.920.450

1.920.376

82,55

1,000

Javna sredstva – MŠŠ in
drugih za projekte

39.700

39.702

1,71

1,000

Javna sredstva - MO za
materialne stroške

88.656

88.656

3,81

1,000

Javna sredstva – MO za
druge namene

23.103

23.163

1,00

1,002

Plačila in prispevki
staršev

35.000

35.003

1,51

1,000

184.000

184.439

7,93

1,002

23.300

23.271

1,00

0,999

Donacije

5.700

5.693

0,25

0,999

Odškodnine

1.500

1.420

0,06

0,947

Sofinanciranje Športna
zveza Slovenj Gradec
Obresti za sredstva na
vpogled in drugi prihodki

1.260

1.259

0,05

1,000

3.326

3.318

0,14

1,001

Prihodki pridobljeni na
trgu – šolska kuhinja
Prihodki, pridobljeni na
trgu – najemnine in ostalo

Šola je v primerjavi s finančnim načrtom presegla finančne prihodke v višini 0,01 %. Prvotno smo
načrtovali višje prihodke, vendar smo finančni načrt med letom sproti dopolnjevali in se prilagajali
novim izhodiščem. Finančni načrt smo znižali predvsem zaradi znižanja mase za plače in neto
povračila prejemkov delavcev, znižanje je bilo sprejeto z zakonom o ZUJF od 1. junija 2012 dalje.
Prispevki staršev so v skladu z načrtovanimi, saj smo prav tako skozi celo leto dopolnjevali in
pregledovali finančno stanje.
Prihodki šolske kuhinje so 0,2 % višji od načrtovanih, v znesku je ta razlika 439 eur. Ostali prihodki,
na primer Športna zveza Slovenj Gradec in odškodnine Zavarovalnice Maribor so v skladu z
uvrstitvijo na športnih tekmovanjih in v skladu z nastalimi škodami na opremi in objektu.
V okviru drugih sredstev za projekte in druga dela javnega značaja smo v letu 2012 bili udeleženi v
izvajanju javnih del za program Pomoč otrokom in mladostnikom ter Program za težje zaposljive
osebe, financer Zavod za zaposlovanje OE Velenje, delno pa smo program sofinancirali iz lastnih
sredstev.
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Donacije so nižje od načrtovanih za 0,01 %. Donacije so višina porabljenega zneska po dejanskih
namenih in sklepih odbora za Šolski sklad, sicer pa so sredstva za pomoč učencem že zbrana na kontu
časovnih razmejitev, znesek je razviden tudi v računovodskih pojasnilih in poročilu šolskega sklada.
Sredstva bomo še nadalje namensko uporabljali v skladu s pravilnikom in sklepi upravnega odbora
Šolskega sklada. Na tem področju smo še posebej občutljivi in si prizadevamo za pomoč pri izpeljavi
dejavnosti za učence, kjer starši ne morejoporavnati stroškov.
Prihodki, pridobljeni na trgu, za najem prostorov, so v skladu z načrtovanimi. Imamo nekatere stalne
najemojemalce šolskega prostora ter telovadnice in občasno uporabo prostora.
Presežek prihodkov nad odhodki je 17.282 EUR.

Graf 16 prikazuje strukturo realiziranih prihodkov v letu 2012 glede na vir

Ministrstvo za šolstvo in šport
Zavod RS ŠŠ, ŠZ, dotacije MŠŠ in drugih za
razne projekte
Mestna občina Slovenj Gradec
Druga plačila učencev (ŠVN, prevozi,
kulturne prir., vstopnine, drugo)
Prihodki šolske kuhinje, učenci, zaposleni
Najemnine šol prostorov in telovadnice
donacije
Odškodnine
Sofinanciranje ŠZ SG
Obresti na vpogled ter drugi ter izredni
prihodki
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Tabela 11 a: Primerjava ODHODKOV leto 2012 s finančnim načrtom za leto 2012 (v EUR)
OPIS
NAČRT 2013
REALIZACIJA
Delež
v INDEKS
2012
odstotkih
2:1
1
2
3
4
2.310.600

2.309.018

100

1,000

Stroški materiala

229.000

228.554

9,90

0,998

Stroški storitev

116.000

115.971

5,02

1,000

25.500

25.484

1,10

0,999

1.513.100

1.513.068

65,53

1,000

243.700

243.618

10,55

1,000

21.500

21.316

0,92

0,991

20.000

19.973

0,86

0,999

in

91.000

90.715

3,93

0,997

Stroški
dodatnega
pokojninskega
zavarovanja – KAD in
prostovoljno zavarovanje

46.000

45.599

1,97

0,991

4.800

4.720

0,20

0,983

ODHODKI SKUPAJ

Strošek
amortizacije,
odpisov
dr.inventarja,
knjig,
učbenikov,
did.pripomočkov
Strošek bruto plač in
nadomestil
Strošek prispevkov
plače delodajalca

na

Strošek regresa za letni
dopust
Drugi stroški plač –
odpravnine, jubilejne in
solidarnostne pomoči

Stroški
prevoza
prehrane na delu

Drugi
odhodki
–
prispevek za invalide,
izredni odhodki
in
prevrednotovalni odhodki

Odhodki so bili v letu 2012 nižji od načrtovanih v začetku leta, med letom smo dopolnili finančni
načrt glede na dogodke, ki so nastali po novih obvestilih o financiranju in sprejemu zakona ZUJF.
Plače in drugi prejemki so bili skupaj s prispevki, nadomestili za bolniške, povračili stroškov
prevozov, prehrane, jubilejnih nagrad, regresa, odpravnin načrtovane v skupnem znesku 1.935.300
EUR, dejanski strošek le teh pa je bil 1.934.289 EUR ali razlika v absolutnem znesku 1.011 EUR.
Plače so strošek, ki ga izplačujemo v skladu z zakonom oz. z obračuni in nakazili MŠŠ in je strošek v
skladu s tem.
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Stroški materiala skupaj so bili 0,02 % nižji od načrtovanih, stroški storitev pa so bili v skladu z
načrtovanimi.
Podrobnejša analiza o stroških je razvidna v računovodskem poročilu.
Graf 27 prikazuje strukturo realiziranih odhodkov v letu 2012
Stroški materiala

Stroški storitev

Strošek amortizacije, odpisov
dr.inventarja, knjig,
učbenikov, did.pripomočkov
Strošek bruto plač in
nadomestil
Strošek prispevkov na plače
delodajalca

2.36 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost
Prihodki (AOP 870)
Odhodki (AOP 888)

=

2.326.300
2.309.118

1,008

Donosnost
Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 889)
Sredstva v lasti ali upravljanju + ugotovljeni
poslovni izid + dolgoročne rezervacije (AOP
056+058+048)

17.282

0,009

2.032.800

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in
izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in
gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna
sredstva, vedno več.
2.37 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V letu 2012 je smo imeli notranjo revizijo, katera nam je temeljito pregledala poslovanje in naše
delo zelo dobro ocenila.
Ob koncu leta je ravnatelj sprejel Navodila za upravljanje s tveganji zavoda in register tveganj.
Komisije za popis so opravile svoje delo na dan 31. december 2012.
Register tveganj je priložen k Letnemu poročilu
2.38 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo,
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Gospodarstvo
Z gospodarstvom sodelujemo na več načinov. Sledimo potrebam gospodarstva in učence usmerjamo v
nadaljnja izobraževanja. Predstavniki gospodarskih družb sodelujejo pri izvedbi naravoslovnih in
tehniških dni, ter glede na svoje zmožnosti prispevajo sredstva v Šolski sklad in za razne prireditve, ki
jih organiziramo v okviru šole.
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Sociala
Na šoli imamo Šolski sklad, ki so ga v šolskem letu 2011/12 upravljali štirje predstavniki šole in trije
predstavniki staršev. Iz sredstev sklada subvencioniramo učencem šole v naravi, tabore in kulturne
prireditve. Starši lahko za pomoč zaprosijo tudi med šolskim letom.
Po poročilu računovodkinje, se je v letu 2012 od otvoritvenega stanja 9.366,07 € iz leta 2011 v skladu
zbralo 11.043,42 € (znesek donacij in ostalih prispevkov je za Šolski sklad voden na kontu časovne
razmejitve 299005). Na prihodke donacij se prenese po porabi oziroma nastanku stroška šol v naravi
prevozov, vstopnin itd.):
Šolski sklad po pregledu Nadzornega odbora za šolski sklad na dan 31. december 2012:
Preglednica 11: Šolski sklad
PRILIVI
STANJE NA DAN 1.1.2012
PRISPEVKI IN DONACIJE PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE

9.366,07
2.555,00

PRISPEVKI UČENCI (MESEČNI IN ENKRATNI POLOŽNICE)

2.750,00

PRISPEVKI UČITELJI (MESEČNO OD PLAČE IN ENKRATNI
PRISP.)

567,05

DONACIJA POSAMEZNA FIZIČNA OSEBA

1.500,00

NOVOLETNI BAZAR IN TOMBOLA OB ZAKLJ.ŠOL.LETA

2.430,16

RAČUNI ZA PRODAJO STAREGA PAPIRJA IN DRUGIH
EKOL.ODP.
SUBVENCIJA MŠŠ ZA LETNO ŠOLO
SKUPAJ PRIHODKI OBDOBJA

389,45
851,76
11.043,42

SKUPAJ PRIHODKI OBDOBJA IN STANJE NA DAN
31.12.2012

20.409,49

ODLIVI
SOFINANCIRANJE UČENCEM PREHRANA IN
OSTALO,EKSKURZIJE
SOFINANCIRANJE UČENCEM DELOVNI ZVEZKI,
ŠOL.POTR.
NADSTANDARD NA OSNOVI SKLEPA ODBORA ŠS (okvirji
devetoš., os.računalnik, I tabla, sof.plavalni tečaj)
ZIMSKA ŠOLA, JAN.2012
NARAVOSLOVNI TABOR 8.R. 2012
MINI ŠOLA V NARAVI 2.R. 2012
LETNA ŠOLA 2012, IZ SUBV. MŠŠ
LETNA ŠOLA, 2012, DODATNA SRED.IZ ŠS POLEG MŠŠ

1.295,67
797,48
1.782,66
1.001,00
751,70
21,50
851,76
176,24

POMOČ IZ ŠOL.SKLADA, PRET.DOLGOVI, SKLEPI 339/2012

1.714,15

SKUPAJ ODHODKI OBDOBJA

8.392,16

STANJE NA DAN POROČILA

12.017,33
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Varstvo okolja
Na šoli izvajamo ločeno zbiranje odpadkov. V sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec in
Komunalnim podjetjem informiramo učence o ekologiji in pomembnosti ločevanja odpadkov.
Regionalni razvoj
V sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje, Uradom za delo in Zavodom za
zaposlovanjem Velenje izvajamo razpise za prosta delovna mesta in zaposlitve preko javnih del.
Srednje šole iz regije predstavljajo našim učencem svoje programe na naravoslovnih in tehniških
dnevih.
Urejanje prostora
Šola si prizadeva za urejen videz stavbe. Ograjeno in urejeno imamo otroško igrišče na zelenici za
šolo, kjer smo odstranili nekaj dreves in tako pripravili prostor za vrtno uto. Na S in V delu šole smo
odstranili grmovje in uredili zelenico. Opravili smo osnovna zemeljska dela za izgradjno šolskega
parka z naravoslovno učilnico. Tlakovali smo del Z dela pred šolo, »vrisali« zemljevid Slovenije,
zasadili zeliščne grede in nasuli »hribčke« za sankanje najmlajših.
Analiza kadrovanja in kadrovske politike v letu 2012
Število zaposlenih je bilo v letu 2012 višje kot leto pred tem zaradi porodniškega dopusta delavk in
nadomeščanja bolniški odsotnosti čistilk. V nadaljevanju prikazujemo nekatere podatke zaposlenih
glede na stopnjo izobrazbe, vrsto in čas zaposlitve.
V letu 2012 se je upokojil učitelj na podružnični šoli za katerega nismo razpisali nadomestne
zaposlitve zaradi zmanjšanja števila oddelkov. Zaposlili pa smo socialno pedagoginjo zaradi
povečanja števila otrok za obravnavo.
V letu 2012 se je upokojila čistilka, namesto nje smo zaposlili drugo delavko.
V letu 2012 smo imeli preko javnih del zaposleno pedagoginjo in hišnika.
Od 1.9.2012 imamo zaposleno pripravnico, učiteljico razrednega pouka.
Pedagoško prakso so opravljali študentje pri pouku likovne vzgoje, angleščni in razrednem pouku.

2.39 Analiza kadrovanja in kadrovske politike v letu 2012
Število redno zaposlenih v letu 2012 je bilo enako kot leto pred tem.
V nadaljevanju prikazujemo nekatere podatke zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe, vrsto in čas
zaposlitve.

Preglednica 12: Preglednica zaposlenih 31. decembra - po stopnji izobrazbi
Stopnja izobrazbe
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
2008
2
5
5
4
24
2009
1
6
5
4
23
2010
2
5
5
4
23
2011
2
4
5
4
26
2012
1
5
5
5
20

VII.
31
34
34
30
36

VIII.

V preglednici 14 so prikazani vsi zaposleni 31. decembra posameznega leta. Skupaj vseh zaposlenih
na dan 31.12.2012 je bilo 72.

58

Preglednica 13: Podatki o številu zaposlenih 31. decembra v posameznem letu glede
vrsto zaposlitve
Stopnja izobrazbe
2012
2011
2010
2009
NČ
DČ NČ DČ NČ DČ NČ
DČ
I.
1
1
1
1
1
1
II.
5
5
1
3
2
4
III.
IV.
5
4
1
4
1
5
V.
2
2
3
1
4
1
2
2
VI.
23
23
20
25
1
VII.
29
5
29
5
31
5
25
5
VIII.
Skupaj
65
8
65
8
63
9
62
9
SKUPAJ
72
71
73
73

na izobrazbo in
2008
NČ
2
4

DČ
1

4
4
24
28

1

66
71

5

3

Legenda: NČ - zaposleni za nedoločen čas
DČ - zaposleni za določen čas
31. decembra 2012 je bilo zaposlenih za nedoločen čas 64 delavcev in 8 delavcev za določen čas
(dva preko javnih del).
Preglednica 14: Podatki o številu
čas zaposlitve
St. izobrazbe
2012
PDČ
I.
1
II.
5
III.
IV.
5
V.
5
VI.
19
VII.
35
VIII.
Skupaj
70
SKUPAJ
72

zaposlenih 31. decembra v posameznem letu glede na izobrazbo in

KDČ

1
1
2

2011
PDČ KDČ
1
1
4

2010
PDČ
1
5

5
3
25
27

5
3
22
34

1
1
3

65
71

70
73

6

KDČ
1

2009
PDČ
1
6

1
1

5
3
23
30

3

68
73

2008
KDČ PDČ
2
5

1
4
5

5
4
23
31
70
71

KDČ

1

1

Legenda: PDČ - zaposleni za polni delovni čas
KDČ - zaposleni za krajši delovni čas
Večina delavcev je zaposlena za poln delovni čas.
Preglednica 15: Število strokovnih, administrativno računovodskih in drugih delavcev 30. septembra
posameznega leta
2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/2009
2007/2008 Indeks
11/12_12/13
Strokovni delavci
Administrativno
računovodski delavci
Tehnični delavci
Drugi delavci
SKUPAJ

53
3

54
3

55
3

56
3

55
4

52
4

0,98
1,00

15

13

12

14

11

13

1,15

71

70

70

73

70

69

1,01
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Število pedagoških delavcev se je zmanjšalo za 1 (en delavec se je upokojil, ena delavka je bila
zaposlena preko javnih del).
Število tehnično administrativnih delavcev se ni spremenilo (en delavecje bil zaposlen preko javnih
del, ostalo je nadomeščanje zaradi bolniških odsotnosti).
Preglednica 16: Število strokovnih delavcev napredovanih v naziv
Število strokovnih delavcev
Naziv
2012
2011
2010
2009
Mentor
0
0
0
2
Svetovalec
6
0
1
2
Svetnik
0
2
0
1
V letu 2012 smo oddali 6 vlog za napredovanje v naziv svetovalec.

2008
2
1
1

Število strokovnih delavcev
2011
2010
2009

2012
Plačilni razred
2008
1.
2.
1
1
3.
1
4.
1
2
1
5.
1
7
6.
7.
Skupaj
0
0
4
3
8
V letu 2011 in 2012 zaradi odredbe MIZKŠ (ZUJF), ni bilo napredovanj v plačne razrede.

2.40 Investicije ter investicijska vlaganja
2.40.1 Investicije
Prostori
Preglednica 17: Prostori na matični šoli in podružnici
Prostori na matični šoli
Število enot
Učilnice
30
Telovadnici
1
Kabineti
13
Pisarne za delavce v strokovnih službah
8
Knjižnica, čitalnica
1
Zbornica
1
Večnamenski prostor (dvorana)
1
Skupni prostori (hodniki, avla, stopnišče) 1
Kuhinja, jedilnica, sanitarije in ostali 8
prostori
SKUPAJ
64
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Skupna površina v m2
1939,9
456
229,1
147,4
112
81
119
1084,32
488,72
4675(up.p.:4217,5)

Prostori na podružnični šoli Sele
Učilnice
Učilnica v najemu VZZ SG
Telovadnici
Zbornica
Kuhinja, jedilnica, sanitarije, hodniki
Drug prostori (shramba, stopnišča)
SKUPAJ

Število enot
3
1
1
1
5
10

Skupna površina v m2
108
60
89,5
15
87
108,2
467,7 (up.299,5)

Prostori so prikazani za podružnično šolo Sele.
Preglednica 18: Število m2 na učenca na matični in podružnični šoli
Šol.leto
2012/13
2011/12
MATIČNA ŠOLA
10,5
10,34
PODRUŽNIČNA ŠOLA
8
10,32

2010/11
9,76
9,53

Uporabno površino na učenca sem določila tako, da sem od celotne površine odštela površino
kabinetov, pisarn in zbornice. Na Selah sem kot uporabne površine štela učilnice, ki jih uporabljajo
učenci, telovadnico, kuhinjo, sanitarije in hodnik.
Iz tabele je razvidno, da površina uporabne površine na posameznega učenca na matični šoli nekoliko
raste, kar je posledica nespremenjene uporabne površine in zmanjšanja števila učencev.
Jedilnica na matični šoli je za učence odločno pretesna, saj lahko hkrati kosi le 80 učence, ki so pri
tem izredno utesnjeni. To je razvidno tudi iz kvadrature prostorov.
Uporabna površina na posameznega učenca na podružnični šoli Sele se glede na pretekla leta manjša,
kar je posledica oddaje šolskega prostora v najem za potrebe vrtca. V prihodnje pričakujemo povečano
št. otrok na Selah.
V primeru, da bo vrtec ostal v šolskih prostorih bo razširitev (dograditev) šolskih prostorov nujna.
2.40.2 Nakup opreme
Za potrebe izvajanja sodobnega pouka smo kupili nekaj didaktičnih pripomočkov in učil.
Kupili smo 7 prenosnih računalniko,1 digitalni diaprojektor, 3 i-table, posodobili optiko ter ozvočenje
na matični šoli in podružnici.
Vse leto smo skrbeli za nabavo novih knjižnih gradiv.
Z učili smo posodobili pouk fizik, kemije, športne vzgoje in nakupli nekaj didaktičnih pripomočkov
za oddelke OPB.
Stanje opreme izhaja iz letnega popisa sredstev ter obveznosti do virov sredstev.
Nekaj zastarane opreme smo odpisali in jo nadomestili z novo.
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Preglednica 19: Vrsta opreme 31. decembra posameznega leta
Vrsta opreme
Šolsko leto
Indeks
2012
2011
2010 2011/12
Fotoaparat
1
1
1
1,00
Digitalni fotoaparat
5
5
5
1,00
Fotokopirni stroj
3
3
2
1,00
Grafoskop
20
23
25
0,87
Kamera
3
3
3
1,00
Prenosni računalnik
90
82
27
1,10
Računalnik
84
82
76
1,02
Prezentacijski projektor
41
39
27
1,05
Optični čitalec
1
1
1
1,00
Televizor
7
7
8
1,00
Tiskalniki
24
28
29
0,86
Videorekorder
3
3
5
1,00
DVD predvajalnik
8
8
8
1,00
Interaktivna tabla
12
10
2
1,20
Radiokasetofon
24
24
25
1,00
CD-player
4
5
4
0,80
Preglednica 19 prikazuje stanje opreme in izkazuje, da smo leta 2012 vlagali v nabavo opreme
skladno z načrtom.
Preglednica 20: Število računalnikov po uporabnikih
Uporabniki
2012
2011

2010

2009

Indeks
2011/12
0,78
1,05
1,00

Učilnice (učitelj)
25
32
51
51
Učilnice (učenci)
62
59
Knjižnica (učenci)
1
1
2
2
Učitelji (kabineti in prenosni,
60
46
38
38
ki niso v učilnici)
1,30
Strokovne službe
25
25
11
11
1,00
Strežnik
1
1
1
1
1,00
SKUPAJ
174
164
103
103
1,06
V večini smo nove računalnike namestili v učilnice, da jih lahko uporabljamo za prezentacijo. V
večini primerih pa te računalnike lahko uporabljajo tudi učenci za prezentacijo svojih nalog.
2.40.3 Investicijsko vzdrževanje
Šolski prostor smo redno vzdrževali, prav tako okolico obeh šol.
V šoli na Štibuhu smo v celoti prebarvali jedilnico in nekaj učilnic.
Kupili smo nekaj orodja, pripomočkov za vzdrževanje prostorov in opreme ter zamenjali dotrajano
belo tehniko.
V sanitarijah za učitelje na Štibuhu in sanitarijah na Selah smo namestili senzorje.
Na toplotni sistem smo montirali termostatske ventile.
Prenovili smo pisarno za računovodstvo in kabinet za matematiko in 2. triado.
Izvedli smo prvo fazo gradbenih del v šolskem parku pri matični šoli in uredili okolico.
Na šoli Sele smo zaradi pomanjkanja prostora za učence preuredili pisarno v učilnico. Na zelenici pred
šolo pa smo uredili rožni in cvetlični vrt.
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Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO
3.1 Bilanca stanja – pojasnila


Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov za javno službo in prodajo blaga in storitev
na trgu

Na osnovi Zakona o zavodih in v skladu z odlokom naše ustanoviteljice Mestne občine Slovenj
Gradec opravljamo dejavnost vzgoje in izobraževanja. Poleg osnovne dejavnosti zagotavljamo
učencem razširjen program, kot so zagotavljanje šolske prehrane, posredovanje kulturnih in drugih
storitev ob državnih praznikih, kulturnih, naravoslovnih dnevih, naročamo prevoze za šolske
ekskurzije, organiziramo šole v naravi ipd., vse v skladu z Letnim delovnim načrtom, kjer so
dejavnosti opredeljene vsebinsko in vrednostno. Letni načrt potrdi Svet šole.
V šolski kuhinji izkoristimo kapacitete in pripravljamo malice in kosila za učence, učitelje naše in
Tretje osnovne šole in nekaj zunanjim odjemalcem. V skladu z dogovorom z ustanoviteljem oddajamo
šolske prostore in telovadnico v popoldanskem času.
Na osnovi sodil smo te dejavnosti opredelili kot tržno dejavnost.
Prihodke za javno službo in prihodke, pridobljene na trgu, vodimo ločeno. Delež prihodkov na trgu
ugotovimo na osnovi razmerja teh prihodkov v celotnih prihodkih. Ker odhodkov za tržno dejavnost
ne moremo ugotavljati ločeno, višino določimo na osnovi deleža prihodkov, doseženih na trgu.


Dolgoročnih rezervacij nimamo oblikovanih.



Osnovna sredstva

V letu 2012 smo imeli naslednje nabave oziroma povečanja vrednosti osnovnih sredstev:
Povečanja osnovnih sredstev iz vira - Presežek prihodkov preteklih let, kto 985:
Popravilo strehe
Klimatska naprava računovodstvo
Zrezkomat kuhinje
Idejni osnutek in osnovna gradbena dela za naravoslovno učilnico
pred šolo
Lesena hiška v naravoslovni učilnici, premazi in postavitev
Klopce v avli ( OS do 500 eur, 100 % odpis, sed.vrednost 0,00)
Skupaj iz presežka prihodkov preteklih let:

v EUR
1.992
1.125
1.171
23.226
1.559
528
29.601

Povečanja osnovnih sredstev do 500 eur, za katera izvedemo 100 % odpis, po virih:
a) Vir dotacije MIZKŠ
Tiskalnik, Prenosni računalniki 6 kom, Računalnik z zaslonom na
dotik, Projektor, Interaktivna tabla
Učila: laserski vir svetlobe, televizor, projekcijsko platno, table
pluta, zvočnika 2 kom, mikrofona 2 kom, aparat za vezavo,
hladilnik
Pohištvo: dokup pohištva za učilnice, pisarne
Skupaj iz dotacij MIZKŠ
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EUR
6.915
2.322

644
9.881

b) Vir dotacije Mestna občina
Učila: tabla pluta, mini trampolin za ŠV
Pohištvo: dokup pohištva za učilnice, pisarne, druga oprema
Za kuhinjo: električna brizgalka, zamrzovalna omara
Skupaj

EUR
538
1.718
697
2.953

Vir: iz donacij šolskega sklada
Prenosna računalnika 2 kom in interaktivna tabla

EUR
1.556

a) Vir: podarjena osnovna sredstva
Oblazinjeni stoli, vgrajeni na hodnike šole, 15 kom

EUR
450

Skupno povečanje nabavnih vrednosti v analitiki osnovnih sredstev in GK:

44.441 EUR

Iz uporabe, iz analitike osnovnih sredstev, smo izločili za 12.412 EUR nabavne vrednosti, za isto
vrednost so bila izločena osnovna sredstva že amortizirana in oblikovani popravki vrednosti osnovnih
sredstev, tako je bila sedanja vrednost izločenih osnovnih sredstev 0,00 EUR.
Amortizacijo smo obračunali v vrednosti 108.143 EUR in jo v skladu z Zakonom o računovodstvu
zmanjšali v breme sredstev v upravljanju.
Amortizacija, o kateri poročamo v bilanci prihodkov in odhodkov, 25.484 EUR, je 100 % odpis
opreme pod 500 eur, ki jo vodimo v analitiki osnovnih sredstev. Prav tako je v 100 % odpisu zajet tudi
nakup drobnih učnih in delovnih pripomočkov, nabav knjig za šolsko knjižnico in učbenike ter
dodatna gradiva, ki smo jih nakupili s sredstvi učbeniškega sklada.
V amortizacij, so zajeti 100 % odpisi:
Oprema v analitiki osnovnih sredstev do 500 eur, konti 041000 do
041011 (posamezna osnovna sredstva so zajeta v seznamu zgoraj)
Drobni učni in delovni pripomočki kto 041900 (iz dotacij
MIZKŠ, MO in sredstev za projekt Zdrav življ.slog)
Učbeniki in dodatna gradiva – iz sredstev učbeniškega sklada kto
041902
Knjige šolske knjižnice, drugo knjižnično gradivo (CD-ji, DVDji) konto 041901, 041903, 041904
Skupaj:

EUR
4.686
7.711
10.203

2.884
25.484

Na osnovi popisne komisije za učbeniški sklad smo računovodsko evidenco vrednosti zaloge
učbeniškega sklada uskladili tako, da smo zalogo v GK povečali za 12.481 eur.
Stanje neporavnanih terjatev
Na dan 31. 12. 2012 izkazujemo na kontu 120100, terjatve do učencev, 29.217 EUR. Stanje se ujema
z analitiko terjatev do učencev. Dolgove smo pregledali skupaj s popisno komisijo. V letu 2012 smo
nadaljevali z skrbnim delom in sprotno izterjavo dolgov. Z mesečnimi računi starši starši prejmejo tudi
pregled zaostalih neplačanih obveznosti.
V znesku 29.217 EUR odprtih terjatev do učencev je 16.044 EUR rednih zapadlih obveznosti za
december, z valuto januar. V izvršbi je 920 eur, znesek 4.169 je na popravku terjatev. Za razliko 8.084
EUR knjigovodja na osnovi izkušenj ocenjuje, da bodo težave in plačila z zamudo, vendar bodo s
predvidenimi ukrepi, tudi s pomočjo šolskega sklada in »botrstva«, poravnani. Vse to je pregledala in
potrdila tudi popisna komisija ter Svet šole.
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Knjigovodja konta terjatev do učencev je pripravila seznam neplačanih terjatev, za katere je ocenila,
da so za izterjavo sporni. Komisija se je strinjala s podanim predlogom, ki je bil potrjen na Svetu
zavoda. Kot popravek terjatev smo oblikali znesek v višini 4.169 EUR. S tem, da je na popravku že bil
knjižen znesek prejšnjega leta v višini 3.726 EUR. Kot prevrednotovalnih odhodek smo doknjižili 443
EUR.
Na osnovi odločbe sodišča imamo tudi terjatev v višini 4.668 EUR. Za ta znesek smo na osnovi sklepa
popisne komisije oziroma Sveta zavoda prav tako oblikovali popravek terjatev in se dogovorili, da v
februarju znesek podamo v sodno izvršbo.


Stanje neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2012 na kontu 120099, ostali kupci razen
učencev

Skupna terjatev po izdanih računih znaša 3.405 EUR, s kupci za najem prostorov in nekaterimi
zunanjimi odjemalci šolskih obrokov v tem letu ni bilo težav s plačilno nedisciplino.


Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov, konti 141 do 143

Po izdanih računih in zahtevkih znaša stanje kontov 10.549 EUR, od tega 4.608 do MO SG.
Medsebojne terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki so bile usklajene. Terjatve bodo
poravnane v januarju 2013.


Ostale terjatve, konto 140, terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov

Znesek terjatev do MIZKŠ 152.460 EUR je za plače december, nadomestilo stroškov dela december,
zneske povračil prevozov, prehrane na delu in potnih stroškov, odpravnino, premije KAD, jubilejne
nagrade in solidarnostne pomoči.


Aktivne časovne razmejitve

Na dan 31. 12. 2012 je 677 EUR aktivnih časovnih razmejitev, ki so strošek vnaprej plačanih naročnin
za revije ter zahtevek za Shemo šolskega sadja. Za Shemo sadja bomo prejeli dotacijo v drugi tretjini
leta 2013, znaša pa 385 EUR.


Metoda vrednotenja zalog

Na dan 31. 12. 2012 smo popisali in izračunali stanje neporabljenih zalog živil šolske kuhinje v višini
1.502 EUR po nabavnih cenah. Živila nabavljamo pri dobaviteljih, s katerimi smo sklenili pogodbe na
osnovi razpisa za naročila velike vrednosti. Cene živil redno kontroliramo na osnovi cenikov, ki smo
jih sprejeli.


Obveznosti do dobaviteljev in ostale obveznosti

Obveznosti poravnavamo sproti, smo likvidni in predstavljajo obveznosti na dan 31. 12. 2012, ki
zapadejo v plačilo v letu 2013, predvsem januarju. Saldo obveznosti do dobaviteljev 59.813 EUR.


Obveznosti za neto plače, prispevke in dohodnino

Na kontih 21, 23 izkazujemo salde obveznosti za čiste plače, odtegljaje od čistih plač, za prispevke iz
plač in na plače, za obveznosti do delavcev za prehrano, prevoze in potne stroške, v skladu z izkazano
dokumentacijo za plačo december.
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Pasivne časovne razmejitve

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev smo izkazali sredstva, ki jih še nismo porabili v skladu z
določenim namenom, zaradi katerih smo jih prejeli.
Skupni znesek PČR je 69.015 EUR.
Ta sredstva bomo porabili za projekte, zimsko šolo, kulturne prireditve, učbeniški sklad, šolski sklad,
za učila, za ekskurzije učencev, učila, izobraževanja, interesne dejavnosti ter DSP za šolsko leto, ipd.
Za šole v naravi učencem omogočimo plačilo v obrokih. Vnaprej prejeta plačila knjižimo na časovne
razmejitve. Prav tako na kontu časovnih razmejitev vodimo učbeniški, šolski sklad in sklad za kulturne
prireditve učencev ipd. Na učbeniškem skladu je , kot že omenjeno (točka 2.32), 7.735 EUR, v
šolskem skladu (točka 2.38) je 12.017 EUR, za zimsko šolo 3.762 EUR, razmejeni pa so še določeni
prihodki za učila, materialne stroške, izobraževanje, ki jih še bomo porabili v šolskem letu 2012/2013.
S popisno komisijo ter ravnateljico šole smo pregledali in utemeljili vsak posamezen znesek na kontih
299, pasivne časovne razmejitve.


Zunaj bilančne evidence nimamo.

3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – pojasnila

V letu 2012 smo imeli 2.326.300 EUR prihodkov in 2.309,018 EUR odhodkov, pozitivna razlika
znaša 17.282 EUR. Višina posameznih prihodkov in stroškov in realizirana višina glede na plan je že
predstavljena pod točkama 1.4 ter 2.35.
Pregled indeksa rasti prihodkov v letu 2012 na leto 2011 pokaže, da so bili prihodki obračunskega
leta za 3,15 % nižji. V absolutnem znesku so ti prihodki nižji v delu dotacij MIZKŠ 86.818 eur ali
1,214 %. Predvsem je bila znižana masa plač ter posamezna namenska nakazila, kot so izobraževanja
ali regresiranje šolske prehrane. Prihodki šolske kuhinje so bili višji 2,9 %, rast pripišemo večji
količini obrokov šolske prehrane in zelo varčni ter načrtovani porabi živil, saj se cene obrokov niso
povišale. Dotacija Mestne občine za redne dotacije za energijo in vzdrževanje stavbe je bila od leta
2011 višja za 1,83 %.
Pregled indeksov rasti stroškov na leto 2011 pokaže, da so bili skupni stroški 3,45 % nižji od
prejšnjega leta.
Posamezni stroški so bili glede na leto 2011 višji, z analizo smo preverili vzrok rasti posameznih
stroškov in ugotovili, da je bila ta rast zaradi povečanega obsega posamezne dejavnosti (na primer
udeležba na tekmovanjih glede na uvrstitve in rezultate, sodelovanje v projektih).
Stroški materiala: za 3 % so porasli stroški papirnih brisač, serviet in PVC materiala, v absolutnem
znesku je to 172 eur, kar pripisujemo podražitvam, strošek čistil pa je bil 19 % nižji, kar znese
absolutno 1.678 EUR. Delovna oblačila in obutev sta porastla v znesku 9,7 %, v absolutnem znesku
168 eur, tudi zaradi nadomestnih zaposlitev in zaposlitev delavcev za javna dela. Strošek električne
energije je na podružnični šoli Sele narastel 10 % (več elektro naprav), na stavbi v SG pa se je strošek,
predvsem zaradi znižanja cen in vgraditve v letu 2011 toplotne črpalke, znižal za 16 %. Strošek
toplovodnega ogrevanja je za 0,12 % nižji, zelo smo bili naravnani k temu, da racionaliziramo
ogrevanje ter porabo elektrike.
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Stroški storitev so bili v skupnem 14,4 % nižji od leta 2011. Znižali so se skoraj vsi analitični stroški.
Pri prevozih smo se odločali za krajše razdalje, če se je le dalo ali opustili kakšen prevoz, ki ni bil
nujno potreben. Le stroški vzdrževanja šole so se povišali za 123 %, v absolutnem znesku 10.065 eur,
vendar je bilo nujno potrebno opraviti manjša investicijska vzdrževanja, že navedena tudi v točki 1.4.
Nekateri stroški, kot provizija KAD, stroški kotizacij na tekmovanjih so bili višji, vendar opravičeno,
saj so povezani z upokojitvijo zaposlenih ali udeležbo otrok na tekmovanjih.
Vsak ta strošek ima hkrati natančno opredeljen vir financiranja, bodisi MŠŠ ali MO, tako da je to v
skladu s finančnim načrtom. Strošek podjemnega dela ima na leto 2011 indeks 0,27 in tudi avtorskih
honorarjev nismo izplačali, predvsem zaradi nove zakonodaje (ZUJF), na osnovi katere lahko za ta
dela zaposlujemo samo v skladu s soglasjem MIZKŠ.
Stroški plač so bili 0,41 % nižji, strošek nadomestil plač pa 5,75 % nižji kot v preteklem letu. Strošek
odpravnin 24 % nižji kot v preteklem letu. Pri stroških plač moramo upoštevati še vidik, da je bilo v
letu 2011 66 delavcev, izračunano po urah, v letu 2012 pa 68, torej več delavcev za nižji strošek,
izračunano po urah. V letu 2012 smo zaposlili tudi dva delavca, iz vira sredstev Zavoda za
zaposlovanje za javna dela. Ostala neto nadomestila, prehrana in prevoz na delo so 0,7 % nižja od
preteklega leta, regres za letni dopust pa kar 58 % nižji od preteklega leta (ZUJF). Solidarnostne
pomoči so 75 % višji (poplave), v absolutnem znesku pa je to povišanje 1.732 EUR.
Strošek plač je usklajen oziroma potrjen vsakomesečno s strani Ministrstva za šolstvo in šport, s
programom KPIS, do katerega dostopamo preko spletnega portala MŠŠ. Strošek odpravnin je povezan
z upokojitvijo delavcev in je odvisen od števila upokojitev v posameznem letu.
Na splošno pa vodimo na šoli analitične evidence stroškov in prihodkov glede na posamezni namen
porabe in glede na javno službo ali tržno dejavnost. Za ta namen uporabljamo oznake stroškovnih
mest, s pomočjo katerih imamo vsak trenutek natančen pregled, kako porabljamo posamezna sredstva
posameznih financerjev (MŠŠ, MO, donacije, prispevki staršev, tržni del). Prihodke porabljamo v
skladu s posameznim namenom financiranja točno za predvidene namene.
Poudariti želim tudi, da prispevke staršem zaračunavamo le v višini dejanskih stroškov, pri čemer ne
ostaja noben presežek prihodkov, pri načrtovanju razširjenega programa se vedno bolj trudimo, da se
izognemo dodatnim stroškom in poskusimo starše razbremeniti. Prav tako se trudimo, da zberemo čim
več sredstev za šolski sklad, s katerim lahko pomagamo staršem pri plačilih tega programa.
Načrtovanju, porabi in analizi posvečamo veliko pozornost že med letom, v prvi polovici leta že v
aprilu za prve tri mesece, nato polletno, do konca leta pa pregledujemo realizacijo po finančnem
načrtu ter izkaz uspeha že kar mesečno. Tako vodimo računovodsko dejavnost skupaj z vodstvom do
dobrega finančnega rezultata. Dober nadzor in notranje kontrole so nam potrdili tudi z revizijskim
poročilom.

V Slovenj Gradcu, 25. 02. 2013
Letno poročilo šole za leto 2011 je obravnaval Svet šole v torek, 26. 2. 2013.

Za računovodsko poročilo:
Irena Pečnik, računovodja

Zvonka Murko, ravnateljica
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Priloge:
1. Samoocenitveni vprašalnik
2. Register Tveganja
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PRVA OSNOVNA ŠOLA
Šercerjeva 7
2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 88 39 920
Fax: 02 88 39 939
E-pošta: tajnistvo.ossgprv@guest.arnes.si
SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK za leto 2011
pu-poslovna uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

pupu-poslovna
poslovna
uspešnost
uspešnost

puposlovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

a

b

d

e

0p.

1.
NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE: Notranje okolje je
temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo (vzdušje)',
ki je značilno za posameznega PU in tako določa celovit odnos
zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev PU, do upravljanja s
tveganji in do notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Na
notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in
usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa
odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih),
organiziranost PU, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni
dejavniki.
1.1. Neoporečnost in etične vrednote:
a)
Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi zaposleni
seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?

c

DA – na celotnem
poslovanju

Veljavni zakoni,
Pravilnik o sistem.
del. mest, Pravila
Prve OŠ, Hišni red,
Pravila šolskega reda,
Vzgojni načrt, etični
kodeks

DA – na celotnem
poslovanju

Pravilnik o
računovodstvu,
Pravilnok o
knjigovodskih
listinah, pravilnik o
delovnem času

b)
Ali ima PU sprejet kodeks ravnanja, ki je prilagojen posebnostim
njegovega poslovanja?

c)
Ali se vsi zaposleni zavežejo, da bodo ravnali v skladu s kodeksom
ravnanja javnih uslužbencev oziroma s posebnim kodeksom PU?

DA – na celotnem
poslovanju

d)
Ali so predvideni ukrepi za primer nespoštovanja predpisov,
usmeritev vodstva (kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo poda vodstvo –
notranji pravilniki, zapisniki kolegijev, i.pd.) in etičnih načel iz kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev?

DA – na celotnem
poslovanju

e)
Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer
nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel iz kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev?

DA – na celotnem
poslovanju

1.2.

Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri

a) Ali je vodstvo pripravilo ustrezno sistemizacijo, ki jo redno
posodablja?

pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi
doseganja katerih se jih nagrajuje?
f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki usklajuje
potrebe in zagotavlja smotrno izvedbo izobraževanja?
1.3.
Filozofija vodenja in način delovanja

puposlovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

op.
Organizacijsko
poročilo,
sistemizacija, Letni
delovni načrt šole

DA – na celotnem
poslovanju

b) Ali obstaja politika kadrovanja, tako da se zagotavlja zaposlovanje
ustreznih kadrov?
c) Ali obstajajo merila za ugotavljanje uspešnosti kadrovanja in se jih
redno spremlja?
d) Ali obstaja interno predpisan postopek oblikovanja izbirne komisije,
ki že prej določi merila za izbiro kandidatov?

g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?

puposlovna
uspešnost

NE – uvedene
so začetne
aktivnosti

71

NE-

Realizacija Letnega
del. načrta
Vsako leto v mesecu
marcu in med letom

a) Ali je vodstvo prepričano, da je upravljanje s tveganji, notranje
kontroliranje in notranje revidiranje za PU koristen proces oziroma
sistem, ki pomembno prispeva k doseganju ciljev PU?
b) Ali vodstvo načrtuje izvajanje svojih nalog za realizacijo ciljev PU?
c) Ali vodstvo na rednih srečanjih obravnava doseganje ciljev PU?
1.4.
Organizacijska struktura
a) Ali so organizacijska struktura, odgovornosti in pristojnosti zaposlenih
jasno opredeljene in opisane v ustreznih aktih?
b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da se
dosegajo cilji PU na vseh področjih?
c) Ali je za vsako posamezno nalogo določena pristojna in odgovorna
oseba?
d) Ali število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata za
izvajanje vseh poslovnih aktivnosti PU? (če ne, navesti za katere
poslovne aktivnosti ne zadoščata)
1.5.
Odgovornost
Ali je PU vzpostavil obveznost rednega poročanja o stanju na področju
upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja?
2.
UPRAVLJANJE S TVEGANJI: Proračunski uporabnik
mora določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja,
ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti
ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

Glej Letni delovni
načrt šole!

DA – na celotnem
poslovanju

DA – na celotnem
poslovanju
pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

puposlovna
uspešnost

puposlovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

2.1.
Cilji: Proračunski uporabnik mora imeti določene
jasne cilje, ki so skladni med seboj in usklajeni s celovito strategijo
poslovanja proračunskega uporabnika ter z njegovim proračunom. Cilji
morajo biti merljivi, vodstvo pa mora z njimi seznaniti vse zaposlene.

a) Ali ima PU določene in zapisane dolgoročne cilje delovanja?

DA – na celotnem
poslovanju
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začetna
konferenca v
šol. letu

op.

b) Ali ima PU kratkoročne cilje poslovanja?
c) Ali kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih?

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

LDN

d) Ali so zaposleni seznanjeni z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji PU?
DA – na celotnem
poslovanju

začetna
konferenca in
redni sestanki
(dvakrat
mesečno)

DA – na celotnem
poslovanju

ocenjevalne
lestvice,
primerjava z
dosežki iz
preteklih
obdobij,
samoocenitveni
vprašalniki,
intervjuji

DA – na celotnem
poslovanju

pedagoški
sestanki in
sprotni
razgovori s teh.
osebjem, letna
ocena,
hospitacije

e) Ali so za merjenje doseganja ciljev PU določena merila?

f) Ali PU redno spremlja doseganje ciljev in analizira vzroke za
morebitna odstopanja?

2.2.
Tveganja za uresničitev ciljev: Proračunski
uporabniki razvijejo in sprejmejo sistem za opredeljevanje, ocenjevanje
in obvladovanje tveganj, s katerimi se pri uresničevanju svojih ciljev
srečujejo.
a) Ali so tveganja opredeljena?
b) Ali so tveganja ocenjena?
c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje kontrole

pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
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puposlovna
uspešnost

puposlovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost
REGISTER
TVEGANJ

pu-poslovna
uspešnost

d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja
identificiranih tveganj – register tveganj ?
e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja

g) Ali je vzpostavljen pretok informacij, ki zagotavlja, da so zaposleni
seznanjeni s tveganji na svojem področju delovanja?

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti so usmeritve
in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da obvladuje tveganja

pu-poslovna
uspešnost

a) Ali so za poslovne procese pripravljeni podrobni opisi postopkov z
določenimi smermi pretoka dokumentov, mesti odločanja in
vzpostavljenimi notranjimi kontrolami?

DA – na celotnem
poslovanju

f) Ali se preverja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol?

b) Ali so natančno predpisani delovni postopki in dostopni vsem
zaposlenim?
c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?
d) Ali ta navodila vsebujejo tudi opise notranjih kontrol?
e) Razmejitev nalog: Ali je zagotovljeno, da ista oseba ne opravlja dveh
ali več naslednjih nalog: predlaganje, odobritev, izvedbo in evidentiranje
poslovnega dogodka?
f) Ali so interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme
posodobljeni?
g) Ali računovodski sistem vključuje računovodske kontrole?
h) Ali je zagotovljena kontrola dostopa do podatkov in evidenc?

pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

op.

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

Nadzorne kontrole
i) Ali so določeni in se izvajajo postopki, s katerimi vodstvo preverja
izvajanje kontrolnih aktivnosti?

puposlovna
uspešnost

DA – na celotnem
poslovanju
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certifikati, pooblastla
npr.:kontrola računov,
redni pregled
dokumentacije,
relizacije ur,
doseženih ciljev

4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje
in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in
nadziranje poslovanja
a) Ali vodstvo dobi ustrezne informacije (sumarne, analitične, izjeme, na
posebno zahtevo,..), tako da lahko na njihovi podlagi sprejema potrebne
odločitve?
b) Ali informacijski sistem vodstvu omogoča spremljanje zastavljenih
ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem?

pu-poslovna
uspešnost

e)
Ali zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe drugih
organizacijskih enot ali zunanjih strank?
f) Ali je vodstvo seznanjeno z obsegom in vsebino teh pritožb?

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

d) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve notranje revizijske
službe?
e) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve RSRS?

pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

op.

pu-poslovna
uspešnost

puposlovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

pu-poslovna
uspešnost

op.

DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju

5. NADZIRANJE: proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega
kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo
uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne
potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju PU oziroma v
zunanjem okolju
a) Ali ima PU vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa
upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja?
b) Ali se notranje kontroliranje prilagaja spremembam v PU in v
njegovem zunanjem okolju?
c) Ali je v PU vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja?

puposlovna
uspešnost

DA – na celotnem
poslovanju

c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja spremembam
PU v skladu s cilji in strategijo?
d) Ali je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem notranje pisne,
elektronske in ustne komunikacije, ki zagotavlja, da zaposleni dobijo vse
informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela?

g) Ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih nepravilnostih
in problemih?

pu-poslovna
uspešnost

DA – na celotnem
poslovanju

pu-poslovna
uspešnost
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
DA – na celotnem
poslovanju
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REGISTER TVEGANJ ZA LETO 2012
ANALIZA TVEGANJ

Verjetnost Posledice

Zap.
V PROCESIH
št.
1. Izvajanje nacionalnega programa
Zmanjšanje načrtovanih proračunskih
prihodkov

Sprememba proračunskih prioritet

pomembne

Nekakovostno izvajanje del in nalog

nizka

Izostanek izvajalcev v izobraževalnem
procesu

Izvajanje pridobitne/nepridobitne dejavnosti
Obračunavanje po neustreznih in
nepotrjenih cenikih
Neustrezno vodenje pridobitne
dejavnosti
Sprememba zakonodaje o pridobitni
dejavnosti

3.

srednja

2.

pomembne

Neprimernost ključnih finančnih
/računovodskih informacij in ostalih
informacij za poslovodenje

Ukrep

Odgovorna oseba

Rok

Iskanje nadomestnih
virov

ravnateljica

letno

Sistem nadomeščanja

p. sekretarka,
pomočnica
ravnateljice

takoj

Razgovori s
posamezniki…

ravnateljica

takoj, letno

Pregled procesov,
pravilnikov…

ravnateljica

takoj

Določitev ključnih
informacij,

Računovodja,
ravnateljica

Vsake 3 mesece in
po potrebi med
letom

Priprava novih
kalkulacij

Računovodja,
ravnateljica

Redno, pri
plačevanju računov

Pregled poslovnih
dogodkov, prihodkov

Računovodja,
ravnateljica

kvartalno

Spremembe v
računovodenju

Računovodja,
ravnateljica

takoj oz.

Finančno/računovodska dejavnost
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načrtovane
izboljšave v l.
2013

kontrola:
knjigovodja

Ravnateljica,
računovodja

takoj

Nepravilnosti pri vodenju pridobitne
dejavnosti

Pregled podatkov

Ravnateljica,
računovodja

kvartalno

Neevidentiranje obveznosti

Uvedba predhodne
notranje kontrole
(prejem in spremljanje
dokumentacije)

Računovodja

takoj

Pregled pogodb

Ravnateljica,
računovodja

takoj

Pregled podatkov

Ravnateljica,
računovodja

takoj

Uvedba kontrole
prejema in spremljanja
dokumentacije

Ravnateljica,
računovodja

takoj

Nepravilnosti pri pogodbah o delu in
avtorskih pogodbah
Nepravilnosti pri obračunavanju stroškov
dela in potnih stroškov

pomembne

Razmejitev nalog
odobravanja,

srednja

Nenamensko izplačilo sredstev
oz.nepravilna uporaba sredstev

pomembne,

Nepravilnosti pri obračunavanju
amortizacije

srednja,

Neevidentiranje izplačil

Pregled podatkov

Ravnateljica,
računovodja

letno

Odprte terjatve

Pregled postopkov za
izterjavo

Ravnateljica,
računovodja

čim prej

Neusklajene analitične evidence z glavno
knjigo

Pregled evidenc

Računovodja
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načrt
postopka
popisa in
opisa
amortiziranih
sred.

Računovodski izkazi so neusklajeni s
poslovnimi knjigami

kvartalno

Pogoste spremembe v poslovnih procesih

Dosledno izpolnjevanje
p.sekretar
navodil za delo

ob spremembi

Spremembe v zakonodaji na področju
nabav

Dosledno izvajanje
zakonodaje

p. sekretarka

ob spremembi

Preveritev ustreznosti
postopkov za izbor
dobavitelja, spremljanje
izvrševanja pogodbenih
določil

Ravnateljica,
komisija za
izvedbo javnih
takoj
naročil, zadolžena
oseba za javna
naročila (p. sek.)

Preverjanje finančnega
načrta

Ravnateljica

kvartalno

p.sekretar,
računovodja

sproti

Nabave in z njimi povezane aktivnosti

srednje

Izbor neustreznega dobavitelja

srednja

4.

Pregled poslovnih knjig Računovodja

Neuresničitev predvidenih nabav
Razmerja do kupcev

Neporavnane terjatve staršev

6.

srednja

pomembna

Neredna plačila, neplačila

Redno izdajanje
srednje opominov, postopki
izterjave

pomembna

5.

sprotno
knjiženje in
navzkrižna
kontrola dela

izdelan načrt poravnave p. sek.,
in sledenje izvajanja
računovodja,
načrta
ravnateljica

Fizično varovanje in varnost digitaliziranih podatkov
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mesečni pregled

dopolniti
pogodbo s
starši v
začetku
šol.leta

srednja

srednja
srednja,

Dostop nepooblaščenih do zaupnih
podatkov

srednja,

Dostop nepooblaščenih v prostore šole

Ravnateljica, p.
sekretarka, vsi
vsakodnevno
pedagoški delavci
letno

Izdelava projekta
začasne lokacije

Ravnateljica

letno

Izvajanje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
Zmanjšanje načrtovanih proračunskih in
neproračunskih prihodkov

Izdelava rezervnega
scenarija

Ravnateljica

mesečno

Neprimernost ključnih
finančnih/računovodskih informacij in
ostalih informacij za poslovodenje

Določitev ključnih
informacij, pogostosti,
obsega in vsebine

Ravnateljica

takoj

Zagotoviti pretok
informacij, pregled
Ravnateljica
aktivnosti po programu
dela

takoj

Pregled izvajanja
sistema kakovosti

postopoma, po
področjih

pomembne

srednja

Naravna katastrofa

Nepravočasnost uvedbe podpore
zakonskim in drugim spremembam

srednja

Zagotavljanje informacijske podpore
Nepravilno delovanje varnostnih
mehanizmov v informacijski
infrastrukturi

nizka

Neustrezno informiranje

8.

Preverjanje režima
vklopa alarmnih
naprav, zaklepanje,
omar, gesel, video
nadzor
Preverjanje delovanja
protipožarnega alarma

Ravnateljica,
hišnik

Požar

7.

Preverjanje delovanja
alarmnih naprav v
hišnik, pomočnica
vsakodnevno
sistemskem prostoru,
ravnateljice
video nadzor pri vhodih

Ravnateljica,
računalničar

Izvajanje pogodbe z
ustreznim podjetjem IS,
Ravnateljica
preverjanje skladnosti
načrta dela
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po potrebi

Uvedba ustreznega
vzdrževanja
Preverjanje
mehanizmov dostopa
do podatkov,
spreminjanje gesel

Okvara strojne opreme

Nepooblaščen dostop do podatkov
Človeški viri, kadrovanje
Neusposobljenost osebja za dodeljene
naloge

Nepravočasno izvajanje nalog, potek
rokov
Neustrezno arhiviranje dokumentarnega
gradiva

pomembne

Neustrezno vodeni postopki napredovanj

srednja

Odhod osebja

Uvedba občasnega
izobraževanja

srednja,

9.

Pogovor z osebjem,
pregled nagrajevanja
Izdelava ustreznih
podlag MŠŠ
Uvedba dodatnih
evidenc
Pregled ustreznih
navodil in prostorov

Ravnateljica,
računalničar

tekoče

Ravnateljica,
računalničar, vsi
zaposleni

letno, po potrebi

Ravnateljica

po potrebi

Ravnateljica

kvartalno

Ravnateljica

letno

Ravnateljica

sprotno

Tajnica

sprotno

p. sekretarka,
knjižničarka

sprotno

10. Knjižnična dejavnost
Pregled naročil in
odobritev
nizke

Neustrezno voden postopek nabave in
izdaje učbenikov

nizka

Neustrezna nabava knjižnih enot

Nevračilo knjižnih enot

Pregled navodil po
p. sekretarka,
MŠŠ in izboru učiteljev knjižničarka

letno

Pregled evidenc izdaje
in vračila enot

knjižničarka

sprotno

Evalvacija projektov

Ravnateljica,
računovodja,vodja kvartalno
projekta

pomemb
ne

Neusklajenost s finančnim načrtom

srednja

11. Projekti in programi ESS
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Izvedba projekta v skladu s
postavljenimi roki

Sledenje rokom

Ravnateljica,
vodja projekta

po rokovniku

Poročila o poteku projekta v skladu s
časovnimi okviri

Na zaključku projekta

Ravnateljica,
vodja projekta

ob izvedbi
aktivnosti,.kvartalno

Pregled dokumentacije

Ravnateljica, p.
sekretarka,
računovodja

kvartalno

Pregled cen na trgu

Ravnateljica, p.
sekretarka,
računovodja

kvartalno

Preverjanje načel

Ravnateljica, p.
sekretarka,
računovodja

kvartalno

Priprava in potrditev
strategije s strani
ustanovitelja

Strokovni
sodelavci,
direktor

letno

12. Javna naročila

pomembne

Neustrezna preverba na trgu

visoka

Pomanjkanje ustrezne dokumentacije

Nespoštovanje načel javnega naročanja
13. Izvajanje mednarodne dejavnosti
Neusklajenost z razvojno strategije

nizka

nizke

Ravnateljica:
Zvonka Murko

Slovenj Gradec,
januar, 2012
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