OBVESTILO STARŠEM
Šolsko leto 2019/2020

Želje se izpolnijo
z delom in skupaj
z ljudmi, ki si
zaupajo in znajo.

OBVESTILO STARŠEM

2019/2020

PODATKI O ŠOLI
Zavod OŠ Videm ima sedež v Vidmu pri Ptuju 47,
2284 Videm pri Ptuju, kjer je tudi sedež podružnice Sela.
Naslov: OŠ Sela, Sela 33, 2324 Lovrenc na Dr. polju
Telefonska številka OŠ Sela:
Telefonska številka vrtca Sela:
Telefonska številka kuhinje:

02- 781 28-11
02- 781 28-12
02- 781 28-13

Elektronski naslov šole: info.sela@solavidem.si
Internetna stran šole: www.solavidem.si in nato fotografija podružnične šole SELA
Ustanoviteljica šole je občina Videm, ki skrbi za osnovnošolski prostor in dodatni
program, ki ga država ne zagotavlja s svojimi sredstvi.

Šolski okoliš OŠ Sela
Lancova vas, Barislovci, Dolena, Popovci, Sela, Trnovec, Zgornja Pristava .
Šola prevzema odgovornost za učence v času pouka in v času dni dejavnosti, v času
podaljšanega bivanja in varstva učencev na območju šolskega prostora (šola in šolsko
dvorišče).

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Najvišji organ je svet zavoda OŠ Videm.
Ravnatelj zavoda OŠ Videm je mag. Robert Murko.
Vodja podružnice OŠ Sela je Claudia Beguš - Mihelič.
Strokovni organi OŠ Sela:
 učiteljski zbor - vsi strokovni delavci šole
 razrednik - učitelj, ki vodi razred

SVET STARŠEV
Člani sveta staršev iz OŠ Sela: Maja Avguštin (1./2.d), Jolanda Hentak Majcen (4.d) in
Bojana Mlakar (3./5.d).
Svet staršev zastopa interese staršev v šoli in v zavodu.
Naloge članov sveta staršev:
- udeležba na sejah sveta staršev OŠ Videm,
- aktivno vključevanje v diskusije in tako prispevate k razvoju zavoda,
- poročanje staršem cele razredne skupnosti o poteku sej in sprejetih sklepih,
- prenos pobud in predlogov, morebitnih težav staršev razredne skupnosti na seje
sveta staršev.
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ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI
Razred:

1./2.

3./5.

4.

Strokovna
delavka

Skupaj:

OPB

Število
učencev:

9/6

4/8

15

1./2.,
3./5., 4.

42

41

Razrednik:

Marija
Božičko

Claudia
Beguš
Mihelič

Alenka
Pernat

Maja
BelčičKralj

/

Petra
Hadler

DRUGI STROKOVNI DELAVCI NA ŠOLI
Ime

Delo

Petra Fošnarič

TJA 4., 5.r

Karmen Volgemut

NIA-1.- 3./5.r

Šolska
služba

svetovalna Dodatna strokovna pomoč

Klementina Orešek

Urejanje IKT, spletne strani,
asistent-a

Helena Topolovec

NRA

Benjamin Lipnik

RaP

e-

TEHNIČNO OSEBJE
Ime

Delo

Marjana Peršuh

Kuharica

Marija Pišec

Čistilka

Janez Merc

Hišnik
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PREDSTAVITEV PREDMETNIKA OŠ
OBVEZNI PROGRAM
Predmet/št. ur tedensko
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Število predmetov
Število ur tedensko

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r.
6
7
7
5
5
5
4
4
5
5
4
4
2
3
4
2
2
2
2
2
1
2
2
2 1,5 1,5
1
2
3
1
1

3

3

3
/
6

20

21

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

3

3

3
/
6

7. r. 8. r. 9. r.
4 3,5 4,5
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1

3
/
6

3
/
8

2

3

2
1,5
3
/
11

1

1

2
2/3

2
2/3

2
2/3

14/15/
16
27,5/2
8,5

12/13/
14
27,5/2
8,5

3
1
3
/
9

22 23,5 25,5 25,5

35
35
35
Število tednov pouka
0
0
0
ODDELČNA SKUPNOST
DNEVI DEJAVNOSTI / število dni letno
4
4
4
Kulturni dnevi
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
Tehniški dnevi
5
5
5
Športni dnevi
3
3
3
Število tednov dejavnosti
RAZŠIRJENI PROGRAM
Neobvezni izbirni predmeti
2
2
Drugi tuji jezik
Tehnika
0,5 0,5 0,5
Individualna in skupinska
pomoč učencem
1
1
1
Dopolnilni in dodatni pouk
2
2
2
Interesne dejavnosti

12/13/
14
27/28

35
0,5

35
0,5

35
0,5

35
0,5

35
0,5

32
0,5

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

2

2

1
0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
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DNEVI DEJAVNOSTI

► DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLO SELA
KULTURNI DNEVI
VSEBINA
Pozitivna disciplina in mediacija
Ogledni kulturni dan (Balet, Peter in volk) 1. do 3. r.
Ogledni kulturni dan 4. do 5. r.
Mamici za praznik
Dan državnosti 1. do 3. r.

ČAS
21.10.2019
10.12.2019
10.12.2019
25.3. 2020
24.6.2020

NARAVOSLOVNI DNEVI
VSEBINA
Dan slovenske hrane
1. - 5. r
Sistematski zdravniški pregledi 1. - 3.r
Taborjenje 4. - 5. r
Očistimo naš kraj 1.- 5. r

ČAS
15.11.2019
Četrtek
Junij, ponedeljek
28.3.2020

TEHNIŠKI DNEVI
VSEBINA
Izdelki iz različnih materialov in priprava na prireditev ob
materinskem dnevu
Razredni tehniški dan
Zaključna ekskurzija učencev
Urejanje učbenikov 4.-5.r.

ČAS
18.3.2020
ponedeljek
22. 5. 2020
24. 6. 2020

ŠPORTNI DNEVI
VSEBINA
Pohodništvo
Jesenski kros
Zimski športni dan
Spremljanje motoričnih sposobnosti
Šport špas

ČAS
19.9.2019
8.10.2019
12.2.2020
16.4.2020
15.5.2020
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PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE
2. 9. 2019
3.10. 2019
24.10. 2019
25.10. 2019
24.12. 2019
7.2. 2020
25.3.2020
24 4. 2020
15.5.2020
Junij 2020
24.6.2020

Prvi šolski dan
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
Prireditev ob dnevu šole (10 let)
Kulturna ura ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve
Kulturna ura on dnevu samostojnosti in enotnosti
Kulturna ura ob kulturnem prazniku
Javna kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu
Kulturna ura ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela
Šport špas
Sprejem bodočih prvošolcev
Kulturna ura ob dnevu državnosti in
zaključku šolskega leta

ŠOLSKI KOLEDAR 2019/2020
začetek pouka
zaključek pouka za učence 9. r.
zaključek pouka za učence 1.–8. r.

2. september 2019
15. junij 2020
24. junij 2020

OCENJEVALNI OBDOBJI
Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:
l. od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020
ll. od 1. februarja do 15. junija 2020 za učence 9. razreda
od 1. februarja do 24. junija 2020 za učence od 1. do 8. razreda

POČITNICE
Jesenske

28. 10. 2019 – 1. 11. 2019

Novoletne

25. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Zimske

24. 2. 2020 – 28. 2. 2020

Prvomajske

27. 4. 2020 – 1. 5. 2020
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POUKA PROSTI DNEVI
31. 10. 2019 – DAN REFORMACIJE
1. 11. 2019 – DAN SPOMINA NA MRTVE
25. 12. 2019 – BOŽIČ
26. 12. 2019 – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
1. 1. in 2. 1. 2020 – NOVO LETO
3. 1. 2020– POUKA PROST DAN
8. 2. 2020 – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
13. 4. 2020 – VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. 4. 2020 – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
1. 5. in 2. 5. 2020 – PRAZNIK DELA

DELOVNA SOBOTA:
28. 3. 2020

URNA RAZPOREDITEV AKTIVNOSTI
AKTIVNOST

OD

DO

VARSTVO UČENCEV

6. 15

8. 15

POUK

8. 15

9. 45

MALICA

9. 45

10. 15

POUK

10. 15

11.45 / 12. 30 / 14.00

KOSILO

12. 30

13. 00

OPB

11. 45

16.15







Varstvo učencev je namenjeno učencem 1. razreda, ob upoštevanju pravil
obnašanja lahko JV obiskujejo tudi starejši učenci.
Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, ki potrebujejo
popoldansko varstvo. Prosimo, da pisno napoveste vsako predčasno
zapuščanje OPB.
Za učence, ki po pouku odhajajo domov sami, ne odgovarjamo.
Učenci bodo imeli verouk po pouku oziroma v času OPB. Učiteljice ne
odgovarjamo za učence v času, ko so pri verouku, zato se je z otroki potrebno
pogovoriti o varnosti v prometu, prečkanju ceste, hoji po pločniku,…
V OPB ni dovolj časa, da bi bila domača naloga vedno narejena do konca in
pregledana, zato velja priporočilo, da otroke spremljate tudi pri pregledu
domačih nalog.
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RAZŠIRJENI PROGRAM
-

dodatna učna pomoč otrokom z učnimi težavami,
interesne dejavnosti,
plavalni tečaj,
RaP,
taborjenja in
šola v naravi.

Plavalni tečaj:
Plavalni tečaj bo za učence od 1. do 3. razreda (23.9.2019 do 29.9.2018, tretješolci
pa še od 30.9. do 4.10.2019) v Termah Ptuj.

Šola v naravi:
 taborjenje – 1.- 3. razred, junij 2020, OŠ Sela,
 taborjenje – 4. razred, 9.6. – 11.6.2020, dom Štrk
 šola plavanja – 9. do 13. junij 2020, Portorož, 5. razred
Starši lahko uveljavljate pravico do subvencioniranja letne šole v naravi v
5.
razredu po Pravilniku o subvencioniranju šole v naravi in kriterijih, ki jih je sprejel Svet
zavoda.

INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST
Otroški pevski zbor
Planinski krožek
Plesni krožek
Vesela šola
Varnostna olimpijada
Dramski krožek
Zeliščna greda
Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje
Bralna značka
Angleška bralna značka

RAZRED
1.–5.
1.-5.
1.-5.
4.-5.
4.
2.-5.
3.-5.
1.–5.
1.-5.
4.-5.

DRUGE DEJAVNOSTI
dobrodelniki
šolska skupnost
šolska spletna stran
šolsko glasilo
prispevki za naš glas
mladinski tisk
fotografiranje
šolska knjižnica
zaključna ekskurzija
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TEKMOVANJA
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki
Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička
Cici vesela šola

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka.
Delavci šole skupaj z učenci in starši razvijamo vzajemno sodelovalni odnos na
vzgojnem področju.
Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, govorilnih in pogovornih urah ter
na formalnih in neformalnih srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in
ob zaključku leta.
Starši, svetujemo vam, da si vzamete čas za svojega otroka. Bodite mu dober zgled.
Kako lahko starši pomagate otroku:
 redno sodelujte z razrednikom;
 spremljajte otrokovo šolsko delo, preverjajte opravljanje domačih nalog in
urejenost šolskih potrebščin;
 pomagajte mu razvijati učne navade in razporediti čas za učenje;
 navajajte ga na samostojnost, redoljubnost in večjo odgovornost;
 poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan;
 spodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa;
 bodite razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah.
 pomagajte mu s svojim zgledom in dobrim sodelovanjem s šolo.
Skupni roditeljski sestanki





5. september 2019 ob 16. uri – uvodni skupni roditeljski sestanek
6. november 2019 ob 17. uri – predavanje s področja vzgoje
17. februar 2020 ob 17. uri – predavanje
Razredni roditeljski sestanki so po razrednih programih – najmanj dva v
šolskem letu.
Govorilne ure - vsak prvi delovni četrtek v mesecu od 15.00 do 16.30.
Pogovorne ure za starše so objavljene na šolski spletni strani ter urnikih oddelkov.
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Pogovorne ure za starše
UČITELJICA
Marija Božičko
Maja Belčič Kralj
Alenka Pernat
Claudia Beguš Mihelič
Petra Hadler

DAN
torek
torek
torek
četrtek
četrtek

URA
3.ura (9.00 – 9.45)
4.ura(10.15 – 11.00)
3.ura (9.00 – 9.45)
3. ura (9.00 – 9.45)
5. ura (11.00 - 11.45)

ŠOLSKA PREHRANA
Pomembno je, da se učenci uravnoteženo prehranjujejo. Jedilnik šolske prehrane je
izdelan po kriterijih zdrave prehrane in tako zagotavljamo primerno in zdravo prehrano
naših učencev.
V šolskem letu 2019/2020 je cena malice in druge malice 0,80€ in kosila 2€,
cena zajtrka pa 0,50 €. Starši plačate šolsko prehrano v 8 dneh po prejemu položnice.
Prehrano vašega otroka (tudi če otrok prejema subvencionirano prehrano) morate
pravočasno odjaviti en delovni dan prej do 8. ure v pisarno (02-781-28-11) ali na
spletni strani šole (www.solavidem.si). V primeru bolezni velja odjava tudi isti dan do
8. ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V primeru nepravočasne odjave, starši
plačajo polno ceno obroka.
V tem šolskem letu bo pridobitev subvencije za šolsko kosilo ostala enaka kot velja
od 1. 1. 2016.

10

OBVESTILO STARŠEM

2019/2020

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne
neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:





Do 18% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini
100% cene kosila,
Nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija
pripada v višini 70% cene kosila,
Nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija
pripada v višini 40% cene kosila.
Subvencija za kosilo ne glede na zgoraj navedene višine dohodka pripada tudi
učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so
upravičeni učenci iz družin, v katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 53% neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji. Subvencijo za malico dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v
rejniško družino in učenci, prosilci za azil.

ŠOLSKI PREVOZI
Šolskega prevoznika izbere Občina Videm.
PROGA
JUROVCI (6:30), POPOVCI (6:35), ZG. PRISTAVA (6:37), DOLENA DOMINC
(6:49), DOLENA AVGUŠTIN (7:00), SELA (7:05), LANCOVA VAS (7:10),
TRŽEC (7:15) OŠ VIDEM (7:26)
LANCOVA VAS (7:40), SELA (7:43), DOLENA AVGUŠTIN (7:48), ZG.
PRISTAVA (7:53), POPOVCI (7:55), JUROVCI (8:00), TRŽEC (8:04), SUHA
VEJA (8:10), POBREŽJE (8:15), OŠ VIDEM (8:20)
LANCOVA VAS (7.00,)TRNOVEC PRI APAČAH (7:03), OŠ SELA (7:05), SUHA
VEJA (7:12), POBREŽJE (7:15), OŠ VIDEM (7:25)
PROGA
OŠ VIDEM, POBREŽJE, SUHA VEJA, TRŽEC, JUROVCI, POPOVCI, ZG.
PRISTAVA, DOLENA AVGUŠTIN, SELA, LANCOVA VAS
OŠ VIDEM, SUHA VEJA, POBREŽJE, TRŽEC, LANCOVA VAS, SELA,
DOLENA AVGUŠTIN, DOLENA DOMINC, ZG. PRISTAVA, POPOVCI,
JUROVCI
VIDEM-SELA-DOLENA DOMINC
OŠ VIDEM, SUHA VEJA, POBREŽJE, TRŽEC, LANCOVA VAS, SELA,
TRNOVEC (pri Apačah), SELA, DOLENA AVGUŠTIN, DOLENA DOMINC, ZG.
PRISTAVA, POPOVCI, JUROVCI
OŠ SELA, TRNOVEC(pri Apačah), LANCOVA VAS

V ŠOLO
6.30

7.40

7:00
IZ ŠOLE
13.10
14.00

14.00
14.45

14.30

Aktivnosti za zagotavljanje varnosti v prometu:
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organizirano varstvo na prehodih za pešce v mesecu septembru,
prometna vzgoja po predmetniku,
postajališče za šolski avtobus,
kolesarski izpit za učence 4. razreda,
uporaba čelad za kolesarje do 18. leta starosti.

Šola ima izdelan prometno varnostni načrt.

UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli imamo oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo
komplet učbenikov. Stroške za obrabnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Če
učenec učbenik uniči ali izgubi, je dolžan poravnati znesek odškodnine. Za učbeniški
sklad na šoli Sela je zadolžena Vesna Vogler-Pulko, skrbnica učbeniškega sklada OŠ
Videm in knjižničarka.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Osnovna šola mora po zakonu sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvedbi obveznih
zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, ter rednih sistematičnih
pregledov in cepljenj po programu preventivnega zdravstvenega varstva šolarjev in
mladine na primarni ravni v 1., 3., 6. in 8. razredu. V sistematske zobozdravstvene
preglede so vključeni vsi učenci od 1. do 9. razreda. Zdravstveni in zobozdravstveni
pregledi bodo potekali v Zdravstvenem domu Videm. Učenci na dan pregleda prinesejo
s seboj zdravstvene kartice, na zobozdravstvene preglede pa še zobne ščetke.
Učence spodbujamo k zdravim prehranjevalnim navadam, uživanju čim več vrst
raznolikega sadja in zelenjave s pomočjo sheme šolskega sadja in zelenjave (SŠS), ki
poteka tudi na naši šoli. V okviru projekta Minutke za zdravje bomo učence seznanjali
z zanimivostmi, zdravilnimi učinki, s poreklom sadja in zelenjave, ki ga učenci uživajo
v okviru SŠS, ter z različnimi razgibalnimi vajami.

PREDNOSTNE NALOGE


Večja samostojnost učencev;
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Izboljšati pismenost, da bodo učenci pisali lepo, čitljivo, tekoče;
izboljšati bralno razumevanje, da bodo učenci obvladali tehniko branja, branje
z razumevanjem, da bodo znali uporabljati učbenik in i-gradiva;
izboljšati govor (minute za govor);
večja samostojnost učencev;
poudarek na vzgoji kulturnega obnašanja, še posebej na področju
komunikacije, skrbi za čisto okolje ter na razvijanju pripadnosti skupnosti;
uresničevanje vzgojnega načrta;
razvijanje različnih vrst znanj, pridobljenih z novimi metodami in oblikami dela;
formativno spremljanje napredka učencev;
izvajanje minute za zdravje;
navajanje na zdrav način življenja in varovanje zdravja;
razvijanje zavesti o kulturi prehranjevanja in odgovornega ravnanja s hrano.

Za doseganje prednostnih nalog ima šola izdelana razvojni načrt in vzgojni načrt.
 RAZVOJNI NAČRT
IZBOLJŠATI PISMENOST IN BRALNO RAZUMEVANJE









Minutke za govor
Doslednost pri obliki pisave, pisanje z nalivnim peresom
Urejeni zvezki in drugi zapisi z določenimi kriteriji
Pestrost navodil in nalog
Izdelovanje izpisov snovi
Preverjanje izpisov
Bralni nahrbtnik
Kulturni dan z bralno-učnimi strategijami

NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST
 Manj pisnih obvestil
V letošnjem letu bomo spet dali velik poudarek samostojnosti učencev. Od 3. do 5.
razreda bomo učencem dali zelo malo pisnih obvestil za starše. Učenci si bodo morali
vsebino obvestila zapomniti. Trudili se bomo, da bodo spremljali obvestila na oglasnih
deskah. Prav tako jih bomo poskusili navajati, da si bodo sami v beležko zapisovali
pomembna obvestila.
 Črta samostojnosti, od koder otrok zmore sam.
RAZVIJATI PRIPADNOST ŠOLI, KRAJU, DOMOVINI, ZEMLJI
 slovenska zastavica in zastavica naše šole je v vsakem razredu,
 slovenski grb je na steni vsakega razreda,
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obeležitev vseh državnih praznikov s kulturnimi urami,
ločeno zbiranje odpadkov,
zbiranje starega papirja (dve akciji-oktobra in aprila, želimo, da vsi učenci v
akciji sodelujejo in tako se vsi trudimo za skupno dobro, obenem pa so lahko
vsi deležni izkupička – tudi letos bomo s tem denarjem plačali fotografije
razredov in del zaključne ekskurzije).

RAZVIJATI SOLIDARNOST, ODGOVORNOST, SOODVISNOST →
 VZGOJNI NAČRT
Trudili se bomo tudi za izvajanjem vzgojnega načrta, ki temelji na vzgoji kulturnega
vedenja učencev in odnosih med vsemi udeleženci vzgojnega procesa. Če želimo
učence vzgojiti na teh področjih, jih moramo vedno znova spominjati na kulturno
obnašanje, tudi z lastnih zgledom. Spodbujati moramo sposobnost poslušanja,

dogovarjanja, strpnosti, empatije, razumevanja, sočutja… Učence želimo naučiti, da
se bodo zavedali odgovornosti do sebe in do drugih, dati jim moramo možnost, da
napake prepoznajo, jih nato popravijo in se iz njih učijo.
Učence bomo spodbujali k zdravemu načinu preživljanja prostega časa. Vemo, da je
gibanje najprimernejša oblika preživljanja prostega časa.

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in
prizadevno delo v šoli prejeli pohvale, priznanja in nagrade, kriteriji pa so podrobno
predstavljeni v Pravilniku o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem. V
letošnjem letu bomo podelili tudi priznanje Športnik leta.
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PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V ŠOLI
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Učenec ima dolžnost prispevati k dobri socialni klimi v razredu in zunaj njega.
Prepovedane so vse oblike nasilja (telesno, psihično, verbalno, spolno itd.).




























V šolo prihajajte 10 min pred začetkom pouka (izjema so vozači).
Kolesa puščajte v kolesarnici. Vožnja po šolskih površinah ni dovoljena.
Vozači počakajte na začetek pouka oziroma na odhod avtobusa v učilnici, kjer je
organizirano varstvo.
V šolske copate se preobujte v predprostoru šole, čevlje in vrhnje oblačilo pospravite
v garderobne omarice oziroma v garderobo.
V šolskih prostorih bodite primerno in dostojno oblečeni.
K uram pouka prihajajte točno. Na začetku ure se pozdravimo. Med vzgojnoizobraževalnim delom velja disciplina, ki zajema prinašanje pripomočkov za pouk,
poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog …
Učenci ste dolžni upoštevati navodila vseh delavcev šole pri vseh dejavnostih šole.
Med poukom ni dovoljeno žvečiti žvečilnega gumija.
Med šolskimi urami učenci ne zapuščajte učilnic, razen v posebnih primerih in le z
dovoljenjem učitelja.
V času prostih ur ostanite v učilnici za varstvo.
Med glavnim odmorom pojdite na malico v jedilnico v spremstvu učitelja.
Med malico se obnašajte kulturno in spoštljivo ravnajte s hrano. Hrane ne nosite iz
jedilnice. Jedilnico zapustite urejeno.
V jedilnici se v času kosila zadržujte le učenci, ki ste naročeni na kosilo, drugo malico
ali se želite okrepčati s sadjem in kruhom.
V času trajanja pouka in med odmori ni dovoljeno zapuščati šole in šolskega dvorišča.
Vsako opravičeno zapuščanje šole javite učitelju, ki vas uči naslednjo uro.
Pred šolo in v šoli ne tekajte in ne kričite.
Po končanem pouku zapustite učilnico čisto in pospravljeno.
Po končanem pouku se ne zadržujte v šoli in v njeni okolici, da ne motite pouka.
Morebitne spore rešujte na dostojen način – brez pretepanja, zasmehovanja,
prerivanja.
Denar in vrednostne predmete imejte pri sebi.
Odgovorno ravnajte s šolsko lastnino. Vsako poškodbo na opremi ali zgradbi javite
svojemu razredniku. Za namerno uničevanje lastnine materialno odgovarjate.
Mobilni telefoni in digitalni predvajalniki v šoli in pri drugih šolskih dejavnostih niso
dovoljeni. Če ga kljub temu uporabljate, vam ga učitelj shrani in vrne staršem.
V šolskih prostorih in v okolici šole je z zakonom prepovedano kajenje ter prinašanje,
posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih
sredstev ter napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka in pri drugih
organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Pri šolskih dejavnostih je prepovedano posedovati in uporabljati pirotehnična sredstva.
Dežurni učenci ste dolžni vestno opravljati svoje naloge.
S svojim obnašanjem in ustvarjalnim delom prispevajte k ugledu šole.
Želje se izpolnijo z delom in skupaj z ljudmi, ki si zaupajo in znajo.
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ŠOLSKO LETO 2019/2020 NAJ BO DELOVNO,
USPEŠNO, VARNO IN VESELO.

Obvestilo pripravila: Claudia Beguš Mihelič
Lektorirala: Claudia Beguš Mihelič
Odgovorna oseba: mag. Robert Murko, ravnatelj

September, 2019
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