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OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 
 

Osnovni cilj vsake VIZ-organizacije je kakovostno izobraževanje, ki da učencem dovolj znanja za 
uspešno nadaljevanje šolanja. A samo znanje ni dovolj. Razviti je treba celovito osebnost, ki se bo znala 
v današnjem viharnem življenju spopasti z vsemi izzivi. V učencu je treba odkriti njegova močna 
področja, ga pri razvijanju le-teh spodbujati in ga naučiti, kako reševati težave. 

OPREDELITEV POMENA DOKUMENTA 
 

LDN OŠ Bakovci je temeljni dokument šole, ki ga podrobneje opredeljujeta Zakon o osnovni šoli (ZOsn) 
in Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 31. člen ZOsn navaja, da se z LDN določi 
vsebina, obseg in razporeditev VIZ-dela in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom ter 
obseg, vsebina in razporeditev vseh dejavnosti, ki jih izvaja šola. LDN sprejme svet OŠ v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca septembra v vsakem šol. letu. 

POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE 
 

Ustvariti želimo pozitivno vzdušje in spodbudno okolje, v katerem bo vsak imel možnost razvijati svoje 
talente. Učencem želimo ponuditi širino duha, uporabno znanje in fleksibilnost. Gradimo na dobrih 
medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju drugih, drugačnih in drugače mislečih. Razvijamo in 
negujemo vrednote, kot so: strpnost, strokovnost, poštenost, pravičnost, pripadnost, prijaznost, 
odgovornost, doslednost. Poskušali bomo poiskati močna področja vsakega učenca in delavca šole ter 
jih spodbujali, naj ta močna področja še naprej razvijajo. 
 
Vizija šole: Na strokoven in sodoben način razvijati znanje in vrednote.  

Prednostna naloga: Učencem, zaposlenim in staršem prijazna šola. 
 

KRATKOROČNI CILJI: 

 kakovostno izvajanje pouka s sodobnimi didaktičnimi pristopi, 

 uvajanje inovacij v pedagoško delo, prilagajanje spremembam, 

 vzgojno delo z učenci na podlagi smernic sprejetih z vzgojnim načrtom šole, 

 sodelovanje v projektih, na tekmovanjih in natečajih, skrb za učence s PP in nadarjene učence, 

 skrb za profesionalni razvoj zaposlenih,  

 sodelovanje s starši in okoljem, prireditve za širšo javnost, 

 zdrava prehrana in gibanje učencev za zdrav razvoj, razvijanje bralne pismenosti, 

 spodbudno učno okolje za dobro počutje učencev in vseh zaposlenih na šoli, skrb za urejene 
šolske prostore in okolico šole, 

 sodelovanje z institucijami s področja VIZ in promocija šole. 
 

DOLGOROČNI CILJI: 

 materialne izboljšave, sodobno opremljanje šole z učno in informacijsko tehnologijo, 

 omogočanje individualne strokovne rasti zaposlenih in vzpodbujanje k izboljšavi kvalitete dela, 

 pridobivanje finančnih virov za dodatne programe dejavnosti ter modernizacijo, 

 iskanje možnosti za vključitev v mednarodno sodelovanje. 
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ORGANIZACIJA VIZ-DELA 

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI, UČENCIH IN STROKOVNIH DELAVCIH 

USTANOVITELJ in ŠOLSKI OKOLIŠ  

Ustanovitelj OŠ Bakovci je MOMS. Sedež šole je v stavbi matične šole v Bakovcih. K šoli spada POŠ 
Dokležovje, katere ustanovitelj je Občina Beltinci (UL, odlok 1997). Šolski okoliš obsega KS Bakovci in 
KS Dokležovje. 

 

OŠ Bakovci, Poljska ulica 2, Bakovci, 9000 Murska Sobota 
 

Ravnateljica:  Jožica Lukač     Telefon: 02 543 90 40 
Tajnik VIZ:  Boštjan Kosednar    Telefon: 02 543 90 30 
Svet. delavka:  Ingrid Fiala Škarabot    Telefon: 02 543 90 43 
Faks:     02 543 90 35                                                 Spletna stran: ttp://www.osbakovci.si 
E-mail:    info@osbakovci.si 
Transakcijski račun:  1280-6030670945 
Matična številka:  5088968000 
Davčna številka:  10335234 
Ostale pomembne telefonske številke: 
Zbornica: 02 543 90 44 
Kuhinja: 02 543 90 34 
Knjižnica: 02 543 90 33 
Računovodstvo              02 522 34 80 
POŠ Dokležovje, Dokležovje, Glavna ul. 17, 9231 Beltinci 
Vodja podružnice:   Bojan Vereš          Telefon: 02 543 13 94 

DELOVNA OBVEZNOST DELAVCEV 

Tedenska delovna obveznost vseh zaposlenih s polnim delovnim časom (DČ) je 40 ur/teden. DČ in 
delovno obveznost učiteljev v OŠ urejajo naslednji predpisi: ZDR-1, ZOFVI (119. člen, 120.-124. člen, 63. 
člen, Pravilniki o šol. Koledarju, KP VIZ. Učitelji imajo neenakomerno razporejen DČ, pri čemer se prizna 
33 ur/teden v času 38 tednov pouka. 10 ur od 33 učitelj lahko dela izven zavoda po lastnem časovnem 
razporedu (priprave, popravljanje, ocenjevanje). Ravnatelj letno opredeli obseg in razporeditev 
učiteljevega dela z iLDN.  
Uradne ure ravnateljice: ponedeljek in torek: 9.00-12.00, sreda: 7.30-9.30, četrtek: 9.00-12.00, petek: 
8.00-12.00. Zaradi organizacije dela in pouka je zaželena predhodna najava. Pedagoginja opravlja 
svetovalno delo v deležu 65 % obveze, zato je prav tako zaželena predhodna najava. 
DČ tehničnega osebja: 

- tajnik VIZ: Boštjan Kosednar, DČ:  7.30-15.30 
- hišnik: Andrej Kous, DČ: 6.00-14.00 
- kuhar: Franc Bencak, DČ: 6.00-14.00 
- pomočnica kuharja/čistilka: Marija Kuzma, DČ: 6.00-14.00 
- gospodinja/čistilka na POŠ: Zvezdana Kreft, DČ: 6.00-14.00 
- pomočnica kuharja/čistilka (skrajšan DČ): Jožica Bencak, DČ: 9.15-13.15 

Čistilke: 
- Jožefa Horvat oz. nadomestna delavka, DČ: 10.00-16.00 / 14.00-20.00; od 16. 9. 2020 naprej 

od 6.00 do 14.00 
- Majda Barič in Marjana Tkaučič DČ: 13.00-21.00 / 14.00-22.00 

DČ tehničnega osebja se lahko med letom spremeni zaradi prerazporeditve dela, nadomeščanja drugih 
delavcev, povečanega obsega dela, v zimskih mesecih pa zaradi čiščenja športnega objekta. 
 

 

mailto:info@osbakovci.si


OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI   LETNI DELOVNI NAČRT 

Šolsko leto 2020/2021 
 
 

4 

Javna dela:  
- učna pomoč učencem: Sandra Svetec (1. 9. 2020 do 31. 12. 2020), DČ: 7.00-15.00 
- vzdrževanje športnih objektov: Mirko Donša (1. 9. 2020 do 31. 12. 2020), DČ: sept. in okt.: 

6.00-12.00, nov. in dec.: 14.00-22.00 
V kolikor bo za leto 2021 nov razpis za javna dela, se bomo nanj prijavili. 

SISTEMIZACIJA 
 

V šol. letu 2020/2021 obiskuje OŠ Bakovci skupaj s POŠ Dokležovje 166 učencev v 9 čistih in 2 
kombiniranih oddelkih. Na šoli je zaposlenih 22 strokovnih delavcev, od katerih 4 dopolnjujejo obveze 
na drugih šolah. Na naši šoli obveze dopolnjuje 6 učiteljev drugih šol. V okviru modela RaP smo bili 
izbrani kot poskusna šola za področje Gibanje in zdravje (GiZ). V okviru projekta imamo zaposlenega 
dodatnega športnega pedagoga za izvajanje vsebin s tega področja. Sistemizacija je narejena na osnovi 
standardov in normativov ter kadrovskih zmožnosti. 
 

IZBIRNI PREDMETI (IP)  
 

Obvezni izbirni predmeti (OIP): V 3. triletju smo upravičeni do oblikovanja in izvajanja 9 skupin OIP. 
Neobvezni izbirni predmeti (NIP): kot NIP se bodo izvajali: NEM v 1. razredu, ANG v 2. triadi v 2 
skupinah, v 3. triadi v  eni skupini in šport v 2. triadi v eni skupini. 1.b ima NIP N1N zaradi majhnega št. 
učencev kombinirano z 2.b TJN. 
 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (OIP) 
 

Izbirni predmet Št. ur / ted. Učitelj/ica 

1. Angleščina I (AI1) (7.a) 2 Nuša Grah 

2. Angleščina III (AI3) (9.a) 2 Nuša Grah 

3. Šport za zdravje (7.a) 1 Silvo Pugelj 

4. Šport za sprostitev (8.a) 1 Silvo Pugelj 

5. Izbrani šport (9.a) 1 Silvo Pugelj 

6. Likovno snovanje II (8.a) 1 Anton Buzeti 

7. Poskusi v kemiji (8.a in 9. a) 1 mag. Alenka M. Rožman 

8. Življenje človeka na zemlji (8.a) 1 Melita Potočnik 

9. Obdelava gradiv: umetne snovi (7.a, 8.a) 1 Slavko Car 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP) 
 

Neobvezni izbirni predmet (NIP) Št. ur/ted. Št. učencev Učitelj/ica 

1. Nemščina 1.a (1. TJ kot NIP) – N1N 2 19 Matejka P. Pukšič 

2. Nemščina 1.b POŠ (1. TJ kot NIP) – N1N 2 7 Matejka P. Pukšič 

3. Angleščina (2. TJ kot NIP) (4.a, 4.b, 5.a) – 
N2A 

2 22 Nuša Grah 

4. Angleščina (2. TJ kot NIP) (6.a) – N2A  2 13 Nuša Grah 

5. Angleščina (2.TJ kot NIP) (8.a) – N2A 2 10 Nuša Grah 

6. Šport (4., 5. in 6. razred) 1 16 Silvo Pugelj 
 

DRUGA DELA 
 

Delovno mesto Delež zaposlitve 

Ravnateljica 1 

Svetovalna delavka 0,55 + 0,1 (Romi) = 0,65 

Knjižničarka 0,55 
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Organizatorka šolske prehrane 0,04 

Laborant 0,09 

Računovodja 0,7 

Računalnikar 0,25 

Tajnik VIZ 0,7 

Hišnik 0,8 + 0,1 (POŠ D.) = 0,9 

Kuhar 0,36 

Čistilka 3 
 

Financiranje MOMS:  
- Kuhinjska pomočnica/čistilka: 1 DM (Marija Kuzma) 

- kuhar: 0,63 

- hišnik: 0,10 

Financiranje Občine Beltinci: 
- 2. strokovni delavec v 1. razredu: 5 ur (0,23 DM)  

- delo v kombiniranem oddelku 3.b/4.b: 5 ur (0,23 DM) 

- čistilka: 0,35 DM 

V deležu iz tržne dejavnosti financiramo 0,25 DM kuhinjskega pomočnika, manjkajoči delež kuharja 

(0,01 DM) in manjkajoči delež računalnikarja (0,05). 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 
 
 
 
        

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

SVET ZAVODA 
 

Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih in 3 
predstavniki staršev. Predstavnici ustanoviteljice MOMS sta Nives Cajnko in Cvetka Vereš, Občine 
Beltinci pa Srečko Horvat. Predstavniki zaposlenih so: Andreja Gregorinčič, Marjana Fister, Mihaela 
Laci, Bojan Vereš (POŠ) in Franc Bencak (tehnično osebje). Predstavnice staršev so: Liljana Lorenčič, 
Simona Kuhar in Alenka Panker (POŠ). Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. Predvideni 
sestanki: sept. 2020 in mar. 2021. Seje se bodo izvedle v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ bodisi v živo 

SVET ŠOLE 
Sprejema LDN in njegovo 

uresničevanje, odloča o nekaterih 
zadevah upravnega in pravnega 

značaja učencev ter delavcev šole. 

SVET STARŠEV 
Predstavniki staršev iz vsakega 

oddelka razpravljajo in podajajo 
predloge za delo šole. 

RAVNATELJICA 

ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 oddelčni učiteljski zbor 

 razredniki  

 strokovni aktivi  

 svetovalna služba  

 mobilna služba 
 

 

TEHNIČNA PODPORA 

 tajnik 

 hišnik 

 kuhar, gospodinja 

 kuh. pomočnica 

 čistilke 
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bodisi na daljavo, odvisno od epidemiološke slike. Seja se sicer lahko skliče tudi na pobudo 
posameznega člana). Pristojnosti: 

 imenuje,  razrešuje ravnatelja (po predhodnem obrazloženem mnenju ustanovitelja, 
učiteljskega, vzgojiteljskega zbora, sveta staršev in po pridobitvi mnenja M I Z Š ), 

 sprejema program razvoja zavoda, sprejema finančni načrt in letno bilanco, 

 sprejema LDN in poročilo o uresničitvi, odloča nadstandardnih in drugih programov, 

 obravnava poročila o VIZ- problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o 
pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev, 

 obravnava zadeve, ki  mu  jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev, 

 sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen ravnatelj zavoda, 

 predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 

 daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

 razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, razpisuje DM ravnatelja, 

 sprejema program razreševanja presežnih delavcev, če gre za potrebo po odpovedi 
večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, 

 imenuje predstavnike zavoda v druge organe, 

 odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju zavoda v skupnost zavodov za 
opravljanje administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del, 

 sprejme splošne akte zavoda, za katere je pooblaščen, 

 opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi ali splošnimi akti zavoda. 

SVET STARŠEV 
 

Prvi sklic staršev opravi ravnateljica. Vsak oddelek ima predstavnika, ki ga izvolijo starši na 1. rodit. 
sestanku v šol. letu. Starši 1. razreda so predstavnika izbrali prvi šolski dan, vsi ostali starši pa bodo 
glede na priporočila predstavnike staršev izbrali korespondenčno. Svet staršev deluje kot posvetovalni 
organ. Predvideni sestanki: sept. 2020, feb./mar. 2021, maj 2021 (lahko tudi na pobudo posameznega 
člana). V kolikor sestankov ne bo mogoče izvesti v živo, jih bomo izvedli na daljavo. Pristojnosti: 

 skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev na šoli, 

 predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 
storitvah v šoli, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o LDN ter o VN, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki v šoli, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z VIZ-delom v šoli, 

 voli predstavnike v svet zavoda, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi (66. člen ZOFVI). 

RAVNATELJICA 
 

Ravnateljica: Jožica Lukač, prof. slov. in nem. Ravnateljica opravlja dela pedagoškega in poslovodnega 
vodje zavoda v skladu s predpisi (49. člen ZOFVI), predvsem pa: 

 zastopa, predstavlja zavod, skrbi za zakonitost dela, pripravlja program razvoja zavoda, 

 organizira, načrtuje, vodi delo zavoda, pripravi predlog LDN, skrbi za njegovo realizacijo, 

 razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in 
posodabljanje izobraževalnega procesa v skladu s finančnim načrtom oz. programom 
prioritet za delitev presežka prihodkov nad odhodki, 

 sprejme splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen drug organ zavoda, 

 sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda, določi delavce, ki so zanje odgovorni, 

 skrbi za ukrepe za zagotovitev uresničevanja pravic in dolžnosti učencev, nadzira delo 
učiteljev, spremlja njihovo delo, 
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 oblikuje predlog nadstandardnih programov, skrbi za izvedbo sprejetih programov, 

 v  okviru  finančnih  in  organizacijskih  možnosti  spodbuja  strokovno  izobraževanje  
in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, pripravi program strokovnega izobraževanja, 

 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju delavcev v 
PR, spremlja in organizira delo svetovalne službe, 

 skrbi za sodelovanje s starši in z drugimi zakonitimi zastopniki (rod. sest., GU), obvešča 
starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 

 spodbuja, spremlja delo SUŠ, zagotavlja možnosti za delo, odloča o vzgojnih ukrepih, 

 določa sistemizacijo delovnih DM, usklajuje število DM glede na obseg dela in 
normative v šoli, vodi delo učiteljskega zbora, skrbi za sklepanje pogodb o delu in 
avtorskih pogodb ter za njihovo izvrševanje, 

 sodeluje z računovodstvom pri izračunu plač in pri računovodsko-knjigovodskem delu, 

 odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev, 

 skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo, 

 sodeluje pri pripravi šolske publikacije, skrbi za sodelovanje z zunanjimi institucijami, 

 skrbi za promocijo zavoda in za oddajanje šolskega prostora, 

 spremlja novosti na področju VIZ,  spodbuja sodelovanje v različnih projektih, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni, s predpisi, kolektivno pogodbo, 
ustanovitvenim aktom in po splošnih aktih šole. 

Spremljava pouka bo potekala skozi celo šol. leto. Od oktobra naprej bo ravnateljica opravljala 
hospitacije po mesečnem razporedu. Pogosteje bo spremljala delo pri učiteljih, pri katerih se bodo 
pojavile morebitne težave in dileme. Spremljava bo potekala pri osnovnem in razširjenem programu. 
Ob hospitaciji bo pregledala dokumentacijo, vključevanje sodobnih oblik in metod dela pri pouku, skrb 
za učence z učnimi težavami, opravljena bo analiza ure in razgovor z učiteljem. Učitelji pripravijo tudi 
medsebojne, kolegialne hospitacije. 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

Strokovni organi v zavodu so: učiteljski in oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi. 
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. 
 

UČITELJSKI ZBOR 
 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole (učitelji, svetovalni in ostali strokovni delavci, ravnateljica).  
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VIZ-delom, daje mnenje o LDN, predlaga  
nadstandardne in druge programe, odloča o posodobitvah programov VIZ in njihovi izvedbi v skladu s 
predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanja ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih 
delavcev, odloča o vzgojnih ukrepih, opravlja druge naloge v skladu z zakonom (61. člen ZOFVI). 
Učiteljski zbor se bo sestajal na rednih mesečnih konferencah. Vsebine dela: 

 tematsko in didaktično načrtovanje na osnovi novih učnih načrtov za vse razrede, 

 izvedba načrtovanega in analiza (refleksija) opravljenega dela, 

 načrtovanje lastnega izobraževanja, sodelovanja znotraj in izven šole, 

 načrtovanje dela s starši in širšim okoljem, 

 spremljanje uresničevanja ciljev posameznih LUP, načrtovanje preverjanja in ocenjevanja 
znanja, določanje standardov znanja, šolska dokumentacija, delo z učenci s PP, 

 evidentiranje nadarjenih učencev, ugotavljanje in spremljanje nadarjenih učencev, 

 izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu, medpredmetno povezovanje, 

 nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu, analiza rezultatov, 

 učni pripomočki za posodabljanje pouka in drugo. 
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ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 
 

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo VIZ-delo v posameznem oddelku, in ravnateljica. Odloča 
o strokovnih vprašanjih, povezanih z VIZ-delom, daje mnenje o LDN, predlaga nadstandardne in druge 
programe, odloča o posodobitvah programov VIZ in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o 
predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev, odloča o 
vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (62. člen ZOFVI). 
 

RAZREDNIK 
 

 spremlja in usmerja oddelek, sodeluje pri oblikovanju pravil oddelka in šole, 

 analizira vzgojne in učne rezultate, svetuje pri vzgojnih in učnih problemih učencev, 
sodeluje s šolsko svetovalno službo, 

 načrtuje konference oddelčnega učiteljskega zbora, načrtuje RU (vsak 2. teden) in GU, 

 odloča o vzgojnih ukrepih, spremlja realizacijo ur, vodi predpisano šolsko dokumentacijo, 

 sodeluje pri načrtovanju pisnih nalog učencev in spremlja ocenjevanje znanja, 

 skupaj z učenci oblikuje organe oddelka, koordinira sodelovanje učencev, 

 sodeluje s starši, obvešča jih o napredovanju učencev. 
 

STROKOVNI AKTIVI (SA) 
 

Na podlagi sklepa učiteljskega zbora sta na šoli dva SA; SA učiteljev razrednega pouka z OPB in SA 
učiteljev predmetnega pouka. Taka odločitev je posledica majhnega števila zaposlenih in prevelike 
razdrobljenosti. Vodja SA za razredno stopnjo z OPB je Barbara Štrakl, vodja SA za predmetno stopnjo 
pa Marija Antolin. SA se bosta sestajala enkrat mesečno oz. po potrebi. Ko določene aktivnosti 
vključujejo vse oddelke, se aktiva sestaneta skupaj, drugače pa ločeno. Aktivnosti: 

- izbira in usklajevanje dni dejavnosti ter vodij le-teh, 

- dogovor o sodelovanju na projektih in določitev vodij projektov, 

- usklajevanje ID, določanje mentorjev, usklajevanje urnika, 

- dogovor o sodelovanju na natečajih, proslavah in prireditvah (šola, KS, občina), 

- dogovor o izvedbi srečanj za starše, obravnavanje pripomb staršev in učencev, 

- obravnava problematike predmeta oz. predmetnega področja, 

- usklajevanje kriterijev in meril za ocenjevanje, razgovor o dosežkih, napredku učencev, 

- reševanje problematike učnih in drugih težav pri učencih, 

- povezovanje med SA, medpredmetno povezovanje, fleksibilna organizacija pouka, 

- spremljanje uresničevanja VN, dajanje predlogov za izboljšanje VIZ-dela, 

- udeležba na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih, 

- analiza NPZ-jev, predlogi in načini izboljšanja rezultatov, 

- izobraževanje na daljavo, 

- sledenje sodobnim smernicam v VIZ, evalvacija opravljenega dela. 

DELO DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Šola organizira v skladu s potrjeno sistemizacijo MIZŠ šolsko svetovalno službo. Njena osnovna naloga 
je svetovanje staršem, učencem in strok. delavcem. Svetovalno delo opravlja pedagoginja Ingrid Fiala 
Škarabot. Dosegljiva je vsak dan v dopoldanskem času, v času GU in roditeljskih sestankov. Področja:  
• svetovalno delo z učenci, učitelji in s starši, socialno-ekonomske stiske, 
• sodelovanje z vodstvom šole, zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci, 
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• vpis šolskih novincev; karierna orientacija, 
• delo z nadarjenimi učenci, učenci Romi, izvajanje ISP, DSP, vodenje in zbiranje dokumentacije, 

spremljanje dela, 
• šolska prehrana, sooblikovanje vzgojnega koncepta šole, 
• izbirni predmeti, NPZ, delo v OPB in JV,  izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. 
Delo mobilne službe opravljajo specialne pedagoginje Petra Nedog, Sandra Kolarič in Janja Sečkar ter 
socialna pedagoginja Karmen Ferš Kukolj. 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Šolsko knjižnico na OŠ Bakovci in POŠ Dokležovje vodi knjižničarka Vanja Mladenović. V okvir del spada 

interno strokovno bibliotekarsko delo in pedagoško delo; individualno bibliopedagoško delo ob izposoji 

in bibliopedagoško delo z oddelki in razredi. Šolska knjižničarka sodeluje s strokovnimi delavci šole in z 
zunanjimi institucijami ter skrbi za strokovno izpopolnjevanje. 
 

URA PON TOR SRE ČET PET 

predura  KNJ  KNJ  

1  KNJ  KNJ  

2  KNJ  KNJ  

3  KNJ KNJ -D KNJ KNJ –POŠ 

4  KNJ KNJ –D  KNJ KNJ-POŠ 

5 KNJ -D KNJ KNJ -D OPB KNJ-POŠ 

6 KNJ -D OPB KNJ -D KNJ   

7  KNJ/2- D  KNJ /2-D  

8      

Legenda: KNJ – izposoja, KNJ-D – delo v knjižnici, KNJ POŠ – izposoja na POŠ Dokležovje 
 

UČBENIŠKI SKLAD 
 

Na OŠ Bakovci deluje učbeniški sklad, ki oskrbuje učence matične šole in POŠ Dokležovje z učbeniki. 

Skrbnica učbeniškega sklada je Vanja Mladenović. V tem šol. letu je dobilo učbenike iz učbeniškega 

sklada vseh 166 učencev na matični šoli Bakovci in na POŠ Dokležovje. To so učenci od 4. do 9. razreda, 

za katere MIZŠ po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov namenja 3,2 točke na učenca za 

zagotavljanje sredstev učbeniškega sklada. Na podlagi tega smo izračunali, koliko učbenikov lahko 

zamenjamo v skladu. Denar v  vrednosti 3.914 € nam nakaže MIZŠ. Zaradi večjega števila učencev v 

posameznih razredih smo dokupili manjkajoče učbenike, v 5. in 6. razredu pa nove učbenike za 

nemščino ter v 5. razredu za GOS. V lanskem šol. letu je MIZŠ zagotovilo sredstva za nakup učbenikov 

in učnih gradiv za 1. in 2. razred, z letošnjim šol. letom pa še za 3.razred. Šola je tako naročila učna 

gradiva za vse učence od 1. do 3. razreda, učenci so jih prejeli prvi šolski dan. Prav tako so prvi šolski 

dan vsi učenci dobili učbenike iz učbeniškega sklada. Za izposojene učbenike velja, da učenci ravnajo z 

njimi skrbno in jih ob koncu šol. leta vrnejo v učbeniški sklad brez plačila izposojevalnine. 

OSNOVNI PODATKI O ODDELKIH, UČENCIH IN ZAPOSLENIH, OŠ in POŠ 
 

Razred Učitelj Št.učen. Dečki Deklice 

1.a Marjana Fister, prof. razrednega pouka 19 8 11 

2.a Sabina Rožman, prof. razrednega pouka 15 10 5 

3.a Andreja Kosednar Lebar, prof. razrednega pouka 11 5 6 

4.a Mihaela Laci, prof. razrednega pouka 11 6 5 

5.a Andreja Gregorinčič, prof. razrednega pouka 25 12 13 

6.a Matejka Pavličič Pukšič, prof. slov. in nem 17 7 10 
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Razred Učitelj Št.učen. Dečki Deklice 

7.a Melita Potočnik, prof. zgodovine in geografije 16 7 9 

8.a Nuša Grah, prof. angleščine in slovenščine 15 8 7 

9.a Nada Horvat, predmetna učiteljica matematike 13 6 7 

SKUPAJ  UČENCEV: 143 70 73 
 

Razred Učitelj Št.učen. Dečki Deklice 

1., 2. b Uroš Kavčič, prof. razrednega pouka 14 8 6 

3., 4. b Barbara Štrakl, prof. razrednega pouka 9 6 3 

 SKUPAJ UČENCEV: 23 14 9 
 

Ostali učitelji, ki poučujejo na OŠ Bakovci: 
- Anton Buzeti, prof. likovne umetnosti 
- Marija Antolin, predmetna učiteljica slovenščine in nemščine, sorazredničarka 7.a 
- Slavko Car, predmetni učitelj fizike ter tehnike in tehnologije, sorazrednik 6.a 
- Silvo Pugelj, predmetni učitelj športa 
- mag. Alenka M. Rožman, sorazredničarka 8.a 
- Jožica Lukač, prof. slovenščine in nemščine, ravnateljica 
- Vanja Mladenović, prof. zgodovine in sociologije, knjižničarka, sorazredničarka 9.a 
- Mitja Medved, prof. glasbe 
- Leon Horvat, prof. športne vzgoje, učitelj v modelu RaP (gibanje in zdravje) 
- Inga Šernek, prof. razrednega pouka in matematike 
- Urška Ropoša, prof. zgodovine in teologije 
Učitelji, ki na naši šoli dopolnjujejo iz drugih šol: 
- Alenka Kolenko, prof. slov. in nem., učiteljica v OPB 
- Mag. Darko Hederih, ISP- nadarjeni učenci  
Mobilna služba:  
- Petra Nedog, prof. defektologije  
- Sandra Kolarič, mag. prof. spec. in reh. ped. 
- Janja Sečkar, mag. prof. spec. in reh. ped. 
- Karmen Ferš Kukolj, socialna pedagoginja 
Ostali učitelji, ki poučujejo na POŠ Dokležovje: 
- Bojan Vereš, dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, 2. strok. del. v 1. razredu, sorazrednik 1.b/2.b 
- Anton Buzeti, prof. likovne umetnosti 
- Matejka Pavličič Pukšič, prof. slovenščine in nemščine 
- Nuša Grah, prof. angleščine in slovenščine 
- Leon Horvat, prof. športne vzgoje, učitelj v modelu RaP (gibanje in zdravje) 
- Urška Ropoša, prof. zgodovine in teologije 
- Inga Šernek, prof. razrednega pouka in matematike 
Naši učitelji, ki svojo obvezo dopolnjujejo na drugih šolah: 
Anton Buzeti, Slavko Car, mag. Alenka M. Rožman, Vanja Mladenović. 

ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
 

Pouk je enoizmenski in se začne ob 7.45, zaključi pa ob 14.05 (8. ura ob 14.55). Učenci do odhoda 
domov ostanejo v OPB ali v varstvu vozačev. Dodatni, dopolnilni pouk, OIP, NIP in ID se izvajajo 
večinoma 6. in 7. šol. uro, določene tudi 8. šol. uro. 

PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 
 

Predmetnik osnovne šole je razdeljen na obvezni in razširjeni program in je objavljen na strani MIZŠ.  
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Organizacija učnih ur in odmorov:  
1. ura: 7.45-8.30 
2. ura: 8.35-9.20 
3. ura: 9.45-10.30 
4. ura: 10.35-11.20 
5. ura: 11.25-12.10 
6. ura: 12.30-13.15 
7. ura: 13.20-14.05 
8. ura: 14.10-14.55 

 

Glavni odmor za malico je od 9.20 do 9.45, odmor za kosilo in popoldansko malico pa od 12.10 do 
12.30. Zaradi izvajanja obrokov v več izmenah se nekatere ure skrajšajo oz. zamaknejo. Natančen 
razpored je v dopolnitvah hišnega reda, ki so objavljene na šol. spletni strani, preko eAsistenta pa so 
bili seznanjeni tudi starši.   

FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA 

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka v posameznem  
razredu, kot to določa veljavni pravilnik, pa vendar je pouk organiziran nekoliko drugače. Fleksibilna 
organizacija dela se bo izvajala pri predmetu LUM in GUM od 6. do 9. razreda. 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
 

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde 
znanja ter kažejo posebna nagnjenja in sposobnosti, učenci se vključujejo prostovoljno. Obiskujejo ga 
tudi učenci, ki tekmujejo na različnih predmetnih področjih. Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki 
potrebujejo pomoč pri učenju. Predlagajo jih učitelji. Učenci se vključujejo prostovoljno, svetujemo pa, 
da redno obiskujejo to dejavnost. Učencem z odločbo o usmeritvi strokovni delavci nudijo pomoč v 
obsegu ur, predpisanih z odločbo (DSP). 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ (ISP) 
 

Od dodeljenih 5,5 ur (0,5 ure na razred) sta 2 uri namenjeni delu z učenci z učnimi težavami, 3,5 ure pa 
delu z nadarjenimi učenci. 

OBLIKE DELA V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
 

RAZRED, PREDMET 

5.a: MAT, SLO, TJN Učenci so razdeljeni v 2 učni skupini skozi celo leto v obsegu ¼ ur. 

6.a: MAT, SLO, TJN Učenci so razdeljeni v 2 učni skupini skozi celo leto v obsegu ¼ ur. 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE   
 

RAZRED TEMA PREDMET IZVAJALCA/CI 

1.a V šoli SPO-N1N Marjana Fister, Matejka P.Pukšič 

1.a, 2.a, 3.a., 
3.b, 4.b 

Božično-novoletne delavnice SPO-SLJ-LUM 
(v okviru TD) 

Marjana Fister, Sabina Rožman, Andreja 
K. Lebar, Barbara Štrakl 

1.a, 2.a, 3.a, 
4.a, 5.a 

 
1.b, 2.b, 3.b, 

4.b 

Izdelki iz naravnih materialov SLJ-SPO-NIT 
(v okviru TD) 

Marjana Fister, Andreja K. Lebar, 
Sabina Rožman, Andreja Gregorinčič, 
Mihaela Laci  
Bojan Vereš, Uroš Kavčič, Barbara Štrakl 

3.a Pesem po izboru TJN-GUM Andreja K. Lebar, Matejka P. Pukšič 
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4.a Pesem po izboru TJN-GUM Matejka P. Pukšič, Mihaela Laci 

4.a, 4.b Pesem o delih telesa v 
angleščini in nemščini 

TJN-NIT-AN 1 Matejka P. Pukšič, Nuša Grah 

5.a Voščilo LUM-SLJ Andreja Gregorinčič, Anton Buzeti 

     4.a, 5.a Dnevi dejavnosti DRU-NIT-SLJ-ŠPO Andreja Gregorinčič, Mihaela Laci, Silvo 
Pugelj, Bojan Vereš 

5.a, 6.a Dnevi dejavnosti v CŠOD 
Cerkno 

DRU-NIT-SLJ-ŠPO Andreja Gregorinčič, Matejka P. Pukšič 

3.b, 4.b Merjenje (dolžina, čas, masa) MAT-ŠPO-SPO Barbara Štrakl, Inga Šernek 

5.a Prazniki, praznične pesmi SLJ-DRU-TJN-GUM Marija Antolin, Andreja Gregorinčič 

5.a Mikroskop NAR-NIT Alenka M. Rožman, Andreja Gregorinčič 

6.a Zdrav  krožnik TJN-GOS Andreja GregorinčičM Jožica Lukač 

7.a Simetrija MAT-LUM Nada Horvat, Anton Buzeti 

7.a Obdelava podatkov – zdrav 
način življenja 

MAT-ŠPO Nada Horvat, Silvo Pugelj 

8.a Poklici  TJN-KO Marija Antolin, Ingrid F. Škarabot 
 

KOLEGIALNE HOSPITACIJE 
 

UČITELJ PREDMET/PODROČJE  RAZRED HOSPITIRA 

Matejka P. Pukšič N1N 1.a Marija Antolin 

Nuša Grah TJA 4. -9.a Matejka P. Pukšič 

Andreja Gregorinčič MAT 5. a Mihaela Laci 

Matejka P. Pukšič N1N 1.a Marjana Fister 

Andreja K. Lebar SLJ 3.a Učiteljice RP 

Uroš Kavčič SPO 1. b, 2. b Barbara Štrakl 

Marjana Fister MAT 1.a Matejka  P. Pukšič 

Nada Horvat MAT 7.a Andreja Gregorinčič 

Matejka P. Pukšič TJN 3.a Mihaela Laci 

Mihaela Laci SLJ 4.a Matejka P. Pukšič 

Melita Potočnik GEO 9.a Alenka M. Rožman 

Alenka M. Rožman BIO 9.a Melita Potočnik 

Bojan Vereš OPB 1.b – 4.b Urška Ropoša 

Inga Šernek OPB 1.a – 4.a Marjana Fister 

Barbara Štrakl MAT 3.b Inga Šernek 

Barbara Štrakl SLJ 3.b Inga Šernek 

Sabina Rožman SLJ 2.a Vanja Mladenović 

PODALJŠANO BIVANJE (OPB), JUTRANJE VARSTVO (JV) IN VARSTVO VOZAČEV (VV) 
 

OPB je organiziran za učence od 1. do 5. razreda na OŠ in POŠ od 11.25 do 15.35. V OPB so vključeni vsi 
učenci od 1. do 5. razreda. Učenci se poleg samostojnega učenja in opravljanja domačih nalog 
udeležujejo različnih aktivnosti, ki jih vodijo učitelji. Naša šola je vključena v poskus RaP, tako da se v 
obsegu 1/3 ur izvaja sklop gibanje in zdravje (GiZ).  
JV je organizirano za učence 1. razreda na OŠ in POŠ po 2 uri na dan, od 5.45 do 7.45. Vključeni so vsi 
učenci.  
V VV je vključenih 26 učencev. Avtobusni prevoz je organiziran trikrat, in sicer ob 12.33, 13.28 in 14.23. 
Učence vozače po opravljeni učni obveznosti do avtobusa pospremi javni delavec oz. odgovorni učitelj. 
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NAČRT SPREMLJANJA POUKA  
 

Hospitacije ravnateljice so nenapovedane. Cilj je dobiti realno sliko, namen pa sprotno spremljanje 
pedagoškega dela. Spremljanje pouka bo potekalo od oktobra naprej. Po vsaki hospitaciji bo sledil 
razgovor s pedagoškim delavcem, opravljena bo analiza. Ravnateljica bo pregledala tudi pedagoško 
dokumentacijo, predvsem urno pripravo oz. njeno usklajenost z letno učno pripravo. Posebno 
pozornost bo namenila uporabi aktivnih metod in oblik dela ter formativnemu spremljanju (FS). 

PLAN VIZ-DELA 

KOLEDAR ZA ŠOL. LETO 2020/21 

2
0

2
0
 

torek 1. 9. Začetek pouka 

pon. - nedelja 26. 10. –  1. 11. Jesenske počitnice 

sobota 31. 10. Dan reformacije 

nedelja 1. 11. Dan spomina na mrtve 

četrtek 24. 12. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

petek 25. 12. Božič 

sobota 26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti 

petek - sobota 25. 12. – 2. 1. Novoletne počitnice 

2
0

2
1

 

petek - sobota 1. 1. – 2. 1. Novo leto 

petek 29. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

petek 5. 2. Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

ponedeljek 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek - sobota 12. 2. – 13. 2. Informativna dneva za vpis v srednje šole  

ponedeljek -   
petek 

15. 2. – 19. 2. 

Zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne 
Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 
Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, 
savinjske in posavske statistične regije  

ponedeljek -   
petek 

22. 2. – 26. 2. 

Zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, 
notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in 
zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel 

ponedeljek 5. 4. Velikonočni ponedeljek 

ponedeljek 26. 4. Pouka prost dan 

torek 27. 4. Dan upora proti okupatorju 

torek - nedelja 27. 4. – 2. 5. Prvomajske počitnice 

sobota - nedelja 1. 5. – 2. 5. Praznik dela 

torek 
15. 6. 

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; 
razdelitev spričeval in obvestil 

četrtek 
24. 6. 

Zaključek 2. oc. obd. za učence 1. do 8. razreda; razdelitev 
spričeval in obvestil; proslava pred dnevom državnosti 

petek 25. 6. Dan državnosti 

pon. - torek 28. 6. – 31. 8. Poletne počitnice 
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IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)  
 

NPZ se opravlja ob koncu 2. In 3. obdobja OŠ. Učenci 6. razreda bodo v maju 2021 preverjali znanje iz 
SLO, MAT in TJ. Rezultat preizkusa bo služil kot informacija učencu o doseženem znanju. Učenci 9. 
razreda bodo v maju preverjali znanje iz SLO, MAT in 3. predmeta, ki ga je v mesecu septembru 2020 
določila ministrica, za našo šolo je določena BIOLOGJA. Preverjanje je obvezno za vse učence. O 
postopkih in časovni razporeditvi bodo starši seznanjeni na rod. sestanku in preko šolske spletne 
strani. Koledar NPZ: 
 

DATUM PREDMET RAZRED 
torek, 4. maj 2021 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred 
četrtek, 6. maj 2021 MATEMATIKA 6. in 9. razred 
ponedeljek, 10. maj 2021 TUJI JEZIK 6. razred 
ponedeljek, 10. maj 2021 3. PREDMET (BIOLOGIJA) 9. razred 
 

- 1. junij 2021 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ 
- 1.-3. junij 2021 – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ in 
možnost poizvedbe v 9. razredu 
- 7. junij 2021 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ 
- 7.-9. junij 2021 – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ in 
možnost poizvedbe v 6. razredu 
- 15. junij 2021 – razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda 
- 24. junij 2021 - razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda 

SAMOEVALVACIJA 
 

V šol. letu 2020/2021 bomo pozornost namenili vplivu koronavirusa na šolsko okolje oziroma 
uzaveščenost učencev in zaposlenih na šoli.  V sodelovanju s SUŠ  bomo določili področja spremljanja. 
Na podlagi teh bomo sprva ugotavljali trenutno stanje, nato predlagali načine za izboljšanje in ob 
koncu šol. leta preverili končno stanje. Člani tima za samoevalvacijo so: Inga Šernek, Uroš Kavčič in 
Mitja Medved, ki bodo skupaj s predstavniki učencev in drugimi strokovnimi ter tehničnimi delavci šole 
bdeli nad zastavljenimi cilji. 

UDEJANJANJE  VZGOJNEGA NAČRTA (VN) 

Na OŠ Bakovci in podružnični šoli Dokležovje smo si v šol. letu 2020/2021 zadali naslednjo prioritetno 
nalogo: Učencem, staršem in učiteljem prijazna šola.  
Učitelji spremljajo vzgojno problematiko in starše sproti obveščajo tudi za manjše kršitve. Cilje in 
prioritetno nalogo bomo spremljali in uresničevali tako, da bomo učence spodbujali in jih motivirali za 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6. - 30. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

28. 6. - 9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

    

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. - 15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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lastno odgovornost in dejanja. O rezultatih in opažanjih učitelji sproti obveščajo starše preko 
eAsistenta. Na ta način imajo starši vpogled v opravljanje dolžnosti svojih otrok v šoli in lahko še bolj 
aktivno in dosledno sami spodbujajo svoje otroke k temu. Poudarili bomo, kako pomembno je 
sodelovanje starši-učenci-učitelji. Spremljanje vzgojne problematike je naloga vseh učiteljev, 
odstopanja in kršitve šolskih pravil in reda sproti rešujemo. Tu ima zelo pomembno vlogo šolska 
svetovalna služba. Udejanjanje VN bo potekalo po vnaprej določenih smernicah in korakih, ki so 
zapisani v samem VN. Med šolskim letom se VN lahko po potrebi spreminja in dopolnjuje.  

KONFERENCE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

PEDAGOŠKE KONFERENCE 
 

Pedagoške konference so obvezne za vse strokovne delavce in so praviloma enkrat mesečno. 
Sklicuje jih ravnateljica. V okviru pedagoških konferenc so glede na potrebe in v okviru možnosti 
skupna izobraževanja strokovnih delavcev. Na pedagoških konferencah strokovni delavci poročajo o 
VIZ-rezultatih, o vsebinah strokovnih izobraževanj ter o realizaciji in rezultatih izvedbe osnovnega in 
razširjenega programa šole opredeljenih z LDN. 
 

OCENJEVALNE KONFERENCE 
 

Ocenjevalna konferenca ob zaključku 1. oc. obd.: četrtek, 28. 1. 2021. 
Ocenjevalna konferenca ob koncu 2. oc. obd.: ponedeljek, 14. 6. 2021 – 9.a, torek, 22. 6. 2021 – 1.a-
8.a. Ocenjevalne konference so obvezne za vse učitelje, ki poučujejo v posameznem oddelku. 

SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO VIZ-DELO 
 
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (PP) temelji na predpisih in sprejetem 
konceptu. Učenci s PP imajo v skladu z individualnim programom (IP) dela zagotovljeno DSP. 
Zagotovljene so jim prilagoditve pri učenju in preverjanju ter ocenjevanju znanja, s čimer učencem 
omogočamo pogoje za doseganje predpisanih standardov znanja. Pri pripravi programa sodelujejo tudi 
starši. Razvoj in napredek otroka spremlja šolska strokovna komisija, ki jo sestavljajo koordinatorica 
dela z učenci s PP (svetovalna delavka), specialne pedagoginje, socialna pedagoginja in učitelji, ki 
otroka poučujejo. V začetku šol. leta je 10 učencev z odločbo o usmeritvi.  

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ (ISP) – UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev oblik in metod dela pri pouku težko dosegajo 
standarde znanja. Šola tem učencem prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoči 
vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike ISP. V skladu s konceptom dela »Učne težave v osnovni 
šoli« se učencem z učnimi težavami nudi pomoč po naslednjih stopnjah: 

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja, 
2. pomoč šolske svetovalne službe, 
3. individualna in skupinska pomoč, 
4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, 
5. usmeritev v izobraževanje osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in DSP. 

 

IZVAJALKE ISP UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Učiteljici Število ur 

Nada Horvat 1 

Inga Šernek 1 

Ingrid Fiala Škarabot 0,5 

SKUPAJ UR: 2,5 
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Učno pomoč učencem z učnimi težavami izvaja tudi javna delavka. 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ (ISP) – NADARJENI UČENCI  
 

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci izhaja iz sodobnega pojmovanja nadarjenosti. V 
postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba in starši. 
Odkrivanje poteka v treh stopnjah: evidentiranje, identifikacija, seznanitev in mnenje staršev. Za 
učence, ki so identificirani kot nadarjeni učenci, učitelji izdelajo individualizirane programe (IP). V 
začetku šol. Leta je bilo identificiranih 19 učencev. 
1. V okviru pouka in izvenšolskih dejavnosti šola tem učencem omogoča diferencirano delo pri pouku, 
poleg tega pa se organizira: dodatni pouk, ID, raziskovalne naloge, priprave na tekmovanja in natečaje,  
izbirni predmeti …  
2. Šola za nadarjene učence pripravi obogatitveni program (v okviru ur ISP). Program zajema tabore, 
različne delavnice ter druge aktivnosti, ki so namenjene vsem nadarjenim učencem skupinsko. 
 

ŠTEVILO IDENTIFICIRANIH NADARJENIH UČENCEV PO RAZREDIH 
 

Razred: Št. Učencev 
5.a 3 
6.a 5 
7.a 2 
8.a 4 

9.a 5 
Skupaj: 19 

 
PROGRAMSKI SKLOPI IN IZVAJALCI INDIVID. PROGRAMA DELA Z NADARJENIMI UČENCI 
 

Ime in priimek izvajalcev Razred 

Ingrid F. Škarabot 4.-9. razred 

Darko Hederih 4.-9. razred 
 

Učitelj/ica Področje Št. ur 

Ingrid F. Škarabot - ustvarjalnost, osebnostna rast 2 

Darko Hederih (zunanji izvajalec) - različna področja (logika, osebnostna rast, ustvarjalnost) 1 

Zunanji izvajalci - vključevanje po dogovoru 

SKUPAJ UR:  3 
 

TABORI in  DELAVNICE  ZA NADARJENE UČENCE 
 

Razred: Naslov: Čas: Termin: Kraj: Sodelujoči: 

5., 6. r. Kvizi, uganke, logika 3 dni 14.-16.10.2020 Hodoš učenci, učitelji 

7., 8. r. Triki in bližnjice učenja 3 dni 21.-23.4. 2020 Olimje učenci, učitelji 

9. r. Tečaj hitrega branja 1 dan dec./jan. 2020/21 Mor. Toplice učenci, učitelji 

8., 9. r. Od ideje do aplavza 
(priprava raziskoval. nal.) 

3,5 ure  nov. 2020 Petanjci – Vrt 
spominov 

učenci, učitelji 

V tem šol. letu se planira tudi strokovna ekskurzija v Ljubljano za vse nadarjene učence, predvidoma v 
mesecu marcu. Aktivnosti se bodo izvedle glede na epidemiološko sliko  v skladu s priporočili NIJZ. 

DNEVI DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE, ŠOLE V NARAVI IN PROJEKTI 
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PROJEKTI ZA UČENCE VODJE 

EKO ŠOLA 
Šolska vrtilnica 
Ekobranje za ekoživljenje 

 
Likovni natečaj 
Ozaveščevalna akcija – akcijske urice ob dnevu 
Zemlje 
Zbiralna akcija – papir 

Barbara Štrakl 
mag. Alenka M. Rožman, Sabina Rožman 
Marija Antolin, Matejka P. Pukšič, Nuša Grah, 
razredniki (1.-4. r.) 
Barbara Štrakl 
mag. Alenka M. Rožman, Barbara Štrakl, razredniki 
 
Andreja Kosednar Lebar 

Spodbujanje branja 
 
Bralna knjižica 
Branje na deževen dan 
Bralna hišica 
Berimo skupaj 
Z branjem do znanja 

Vanja Mladenović, Marija Antolin, Matejka P. Pukšič, 
Nuša Grah 
Sabina Rožman 
Marjana Fister, Andreja Gregorinčič, Mihaela Laci 
Andreja Kosednar Lebar 
Barbara Štrakl 
Melita Potočnik 

Šolski projekt: Devetošolec prijatelj prvošolcu Nada Horvat, Marjana Fister, SUŠ 

Rastem s knjigo Marija Antolin 

PISA Barbara Štrakl, Mihaela Laci 

Mladi za napredek Pomurja Ingrid F. Škarabot + vodje SA 

Pedagoška akcija Zveze invalidov Slovenije Marija Antolin, Matejka P. Pukšič, razredniki 

Policist Leon svetuje Andreja Gregorinčič, Leon Horvat 

Šolska shema Mihaela Laci 

Šolski parlament Nuša Grah, razredniki 

Varno s soncem Andreja Gregorinčič, Barbara Štrakl 

Varno na kolesu Leon Horvat 

UNESCO šola Vanja Mladenović, Matejka P. Pukšič 

Tradicionalni slovenski zajtrk Andreja Gregorinčič, Mihaela Laci, Bojan Vereš 

Gibanje in zdravje (RaP) Leon Horvat 

Zdrava šola Bojan Vereš 

Vzgojni načrt Melita Potočnik 

Evropska vas Andreja K. Lebar 

Zlati sonček Uroš Kavčič 

Športni program Krpan Uroš Kavčič 

CodeWeek (teden programiranja) Boštjan Kosednar 

Mladi filmski igralci Nuša Grah 

Teden vseživljenjskega učenja Nuša Grah 
 

OSTALI PROJEKTI VODJE 

Simbioza giba Boštjan Kosednar 
 

V kolikor bo med šol. letom razpisan še kakšen projekt, zanimiv za našo šolo, se bomo nanj prijavili. 
 

UNESCO ŠOLA 
 

Šolska koordinatorka je Vanja Mladenović. Skupni cilji: 

 razvijali bomo odprtost in spodbujanje k sožitju, 

 v VIZ-delo bomo vključevali štiri Delorsove stebre učenja (učiti se, da bi vedeli; učiti se delati; 
naučiti se živeti skupaj; učiti se biti), 

 pri VIZ-delu bomo obravnavali UNESCO teme:  
- mir in človekove pravice, otrokove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje, 
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- svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, 
- globalno učenje, varovanje okolja, trajnostni razvoj, 
- medkulturno učenje, spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog. 

Cilji naše šole: 

 skrbeli bomo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole, 

 sodelovali bomo pri nacionalnih projektih  in jih promovirali, izvedli bomo pilotski projekt šole,  

 predvajali bomo Unesco himno, urejali Unesco oglasno desko, predstavljali dejavnosti Unesco 
šole na spletni strani šole, 

 udeležili se bomo Unesco seminarja, 

 razvijali bomo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole, v domačem kraju, 

 razvijali bomo socialni in kulturni kapital, 

 sodelovali bomo z drugimi šolami v ASPnet-mreži. 
Pilotski projekt: Tabor ŽABEC. Posebej bomo obeležili: svetovni dan učiteljev, 5. oktober, svetovni dan 
boja proti AIDS-u, 1. december, svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 23. april, mednarodni dan 
spomina na holokavst, 27. januar. Ostale dneve bomo vključevali v učni proces skozi VIZ-cilje: dan 
človekovih pravic, 10. december, mednarodni dan strpnosti, 16. november, mednarodni dan žena, 8. 
marec, svetovni dan voda, 22. marec, svetovni dan zdravja, 11. april. Udeleževali se bomo razpisanih 
nacionalnih projektov (vsaj štirih). 

 na področju prostovoljstva bomo zbirali papir, hrano za živali, igrače, zamaške, 

 obiskali bomo starejše ljudi v domačem kraju, 

 sodelovali bomo s starejšimi občani pri oblikovanju šolske kronike, 

 razvijali in spodbujali bomo pomoč med učenci. 
 

EKO ŠOLA 
 

V letošnjem šolskem letu bomo preko programa ekošole izvajali naslednje projekte: 
- Šolska vrtilnica: Učenci bodo na šolskem vrtu  pridobivali  predvsem praktična znanja, vrt pa 

bomo uporabljali tudi kot učilnico na prostem. V njej bodo lahko učenci koristno preživljali čas 
v zdravem okolju in tako poskrbeli tudi za svoje zdravje. 

- Ekobranje za ekoživljenje: Preko branja knjig z ekološko tematiko se bodo učenci seznanili s 
številnimi ekološkimi vsebinami in razvijali kreativno mišljenje. Pridobljeno znanje bodo nato 
uporabili pri ustvarjanju različnih izdelkov, ( zgodbe, risbe …), ekološke vsebine pa bomo tako 
povezali tudi z drugimi predmetnimi področji. 

- Likovni natečaj: Učenci bodo sodelovali v likovnem natečaju, povezanim z okoljskimi 
vsebinami. Učenci  bodo tako ustvarjali na temo podnebne spremembe, mleko in trajnostna 
mobilnost. Izdelovali pa bodo tudi izdelke iz odpadne embalaže in rabljenih oblačil. 

Poleg zgoraj omenjenih projektov bomo izvajali še druge aktivnosti. Nadaljevali bomo z že ustaljenimi 

ozaveščevalnimi in zbiralnimi akcijami. To so zbiranje starega papirja, zbiranje odpadnih kartuš in 

tonerjev … Med šol. letom se bomo odzvali tudi drugim zbiralnim akcijam, še posebej če bodo 

povezane s humanitarno noto. V sklopu naravoslovnega dne bomo izvedli akcijske urice ob dnevu 

zemlje, v sklopu tehniškega dne pa bodo učenci od 1. do 5. razreda ustvarjali iz odpadnega materiala. 
 

ZDRAVA ŠOLA 

Trudili se bomo, da ostanemo Zdrava šola in obstoječim projektom dodamo kaj novega. Sledili bomo 
ciljem Evropske mreže Zdravih šol. Nadaljevali bomo z načrtovanimi aktivnostmi in se ponovno vključili 
v projekt Šolska shema. Pri učencih bomo spodbujali skrb za zdravje, zdrav način življenja in 
uravnotežen način prehranjevanja, zato sta naša rdeča nit gibanje in uravnotežena zdrava prehrana. 

KULTURNA ŠOLA 
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Naša šola se ponaša z nazivom »kulturna šola«. Zavedamo se, da je kultura za naše učence zelo 

pomembna, zato bomo v šolskem letu 2020/2021 ohranili dosedanje kulturne dejavnosti in uvedli 

novosti, med njimi tudi šolski muzikal, ki smo ga začeli ustvarjati v šolskem letu 2019/2020. Prav tako 

bomo skušali dokončati projekt »Mladi filmski igralci«, z aktivnostmi katerega smo pričeli v preteklem 

šolskem letu. Letos bomo pripravili veliko kulturnih vsebin, ki se bodo nanašale na aktivnosti ob 150-

letnici šolstva v Bakovcih. Za ohranjanje visoke ravni kulture na naši šoli smo skupaj odgovorni tako 

učenci kot delavci šole.  

 

ŠOLSKA SHEMA   
 

Naša šola  je vključena v projekt Šolska shema. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v 
sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend 
zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje 
pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.  V ta namen je EU državam članicam namenila 
določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov 
učencem. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih 
izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Tedensko imajo 
učenci poleg redne malice na razpolago različne vrste sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. 
Koordinatorka je Mihaela Laci. 
 

TABOR ŽABEC 
 

Na tabor Žabec se lahko vključujejo učenci slovenskih šol, od četrtega do osmega razreda. Udeleženci 
se seznanjajo in doživljajo naravno in kulturno dediščino pokrajine ob Muri z raziskovalnimi pristopi. 
Konkretne vsebine se določijo ob razpisu taborov (april, 2021) ter se prepletajo s športnimi, 
glasbenimi, likovnimi, kuharskimi, taborniškimi in sprostitvenimi aktivnostmi. Tabor Žabec se izvede, če 
je prijavljenih vsaj 10 udeležencev. Vodja tabora je mag. Alenka Mujdrica Rožman. 
 

TABOR NA POŠ DOKLEŽOVJE 

Za učence 4. razreda POŠ Dokležovje bo v mesecu juniju 2021 organiziran enodnevni tabor na dvorišču 
šole. Učenci bodo spoznavali taborniške veščine in prenočili v šotorih. Tabor  bodo izvedli strokovni 
delavci šole. 
 

PLAVALNA ABECEDA 

Učenci prvih razredov bodo v sklopu začetnega opismenjevanje plavanja in prilagajanja na vodo v 

mesecu juniju obiskali kopališče v Murski Soboti. Dejavnosti v sklopu plavalne abecede bodo izvedli 

strokovni delavci šole, ki imajo licenco za vaditelja plavanja. 

DNEVI DEJAVNOSTI  

Kulturni dnevi 

RAZRE
D 

VSEBINA KRAJ ČAS VODJA 

1.-3. r., 
4. b 
4.a, 5.-
9. r 

Otrokov dan, sprejem v SUŠ  
 
Tako je bilo… (srečanje s 
starejšimi in ustvarjanje) 

OŠ Bakovci 
 
OŠ Bakovci 

Teden otroka (6. 
10 – 9.10) 
Teden otroka (6. 
10 – 9.10) 

Marjana Fister, Uroš Kavčič 
 
Marija Antolin, Matejka P. 
Pukšič, Nuša Grah 

1.-3. r. Gledališka predstava - delni M. Sobota Po dogovoru Andreja K. Lebar 

1.-9. r. Jelkovanje OŠ Bakovci 

 

december 

 

Mihaela Laci, Bojan Vereš, 
Nada Horvat 

1.-9. r. Festival znanja in spretnosti OŠ Bakovci maj/junij Nuša Grah, Matejka P. 
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   Pukšič, Bojan Vereš 

1.-3. r. 
 

Zaključek šolskega leta – 
delni 

OŠ, POŠ junij 
 

razredniki 
 

 

Tehniški dnevi 

RAZRED VSEBINA KRAJ ČAS VODJA  

1.-4. r. 
 

Varno v prometu – delni Bakovci, 
Dokležovje 

september 
 

Andreja Kosednar Lebar, 
Bojan Vereš 

1.-5. r 
 
 
6.-9. r. 

Izdelki iz naravnih 
materialov 
 
Ljudske obrti in rokodelstvo 

OŠ Bakovci, 
POŠ 
Dokležovje 

OŠ Bakovci 

Teden 
otroka (6. 
10. -9.10.) 
Teden 
otroka (6. 
10.-9.10.) 

Razredniki 
 
 
Slavko Car, razredniki 

 

5. r. CŠOD Cerkno november 
(16.11.-20.11.) 

Andreja Gregorinčič  

1.-5. r. 
 
6.-9. r. 

Božično-novoletne 
delavnice/eko izdelek 
Božično-novoletne 
delavnice 

OŠ, POŠ 
 
OŠ Bakovci 

december 
 
december 

Barbara Štrakl, razredniki 
 
Slavko Car 

1.-4. r. 
 
6.r. 
 
9. r. 
7. in 8.r. 

Akcijske urice – delni 
 
Računalniško 
opismenjevanje 
Matematika v poklicih 
Konstruktorstvo 

Bakovci, 
Dokležovje 
OŠ Bakovci 
 
OŠ Bakovci 
OŠ Bakovci 

april 
 
februar 
 
februar 
februar 

Razredniki 
 
Slavko Car 
 
Slavko Car 
Slavko Car 

4. r. 
5. r. 
 
6.-9.r. 

Elektrika 
Kolesarski izpit 
 
Dan mobilnosti 

OŠ Bakovci 
Bakovci 
 
Bakovci 

marec/april 
junij 
 
april/maj 

Mihaela Laci 
Slavko Car, Andreja 
Gregorinčič 
Slavko Car 

 

Naravoslovni dnevi 

RAZRED VSEBINA KRAJ ČAS VODJA 

1.-5. r. 
 
 
6.-9. r. 

Bilo je nekoč (Dan slovenske 
hrane – šolska shema) 
 
Naravoslovno raziskovanje, 
eksperimenti, terensko delo  

OŠ, POŠ 
 
 
OŠ Bakovci 

Teden 
otroka 
(6.10.-9.10.) 
Teden 
otroka 
(6.10-9.10.) 

Mihaela Laci, Andreja 
Gregorinčič, Barbara Štrakl 
 
mag. Alenka M. Rožman 

1.-4. r. 
 
5. r. 
 
6. r. 
 
 
7. r. 
 
8. r. 
 
9. r. 

Skrb za zdravje in okolje 
 
CŠOD 
 
Zdravje, skrb za telo 
(sistemat. pregled s 
predavanjem) 
Statistika 
 
Zdravje, spolnost (sistemat. 
pregled s predavanjem) 
Karierno središče – poklici 

M. Sobota, 
Bakovci 
Cerkno 
 
M. Sobota 
 
 
OŠ Bakovci 
 
M. Sobota 
 
M. Sobota 

po 
dogovoru 
november 
(16.11 – 20.11) 

po 
dogovoru 
 
po 
dogovoru 
po 
dogovoru 
po 
dogovoru 

razredniki 
 
Andreja Gregorinčič 
 
Matejka P. Pukšič 
 
 
Nada Horvat 
 
Nuša Grah 
 
Ingrid F. Škarabot 
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1., 2., 4. r. 
 
3. r. 
 
5. r., 6. r. 
 
7.-9. r. 

Zaključna ekskurzija 
 
Primorski svet 
 
CŠOD 
 

Ekologija kraja  
 

Šalovci – 
Korenika  
Baška 
 
Cerkno 
 
Slovenija 

Junij 
(14 6.-18.6.) 

Junij 
(14 6.-18.6.) 

November 
(16.11.–20.11.) 
 
maj 

Inga Šernek 
 
Uroš Kavčič, Bojan Vereš 
 
Andreja Gregorinčič, Matejka 
P. Pukšič 
mag. Alenka M. Rožman, 
razredniki 

 

 Izvedba dejavnosti je odvisna od epidemiološke slike. 
 

Športni dnevi 

RAZRED VSEBINA KRAJ ČAS VODJA 

1.-9. r. Jesenski kros OŠ Bakovci 23. september Silvo Pugelj, Leon Horvat 

1.-5. r. 
 
 
6.-9. r 

Zabavne športne igre (igre 
nekoč) 
 
Pohod 

Bakovci, 
POŠ 
Dokležovje 
Bakovci 

Teden otroka 
(6.10.-9.10.) 

Bojan Vereš, Uroš Kavčič 
 
 
Silvo Pugelj 

1.- 4. r. 
 
5. r. 
 
6.-9. r. 

Zimski športni dan – delni 
Atletika – delni 
CŠOD 
 

Zimski športni dan  

Bakovci, 
Dokležovje 
Cerkno 
 
Pohorje/M. 
Sobota 

jan./feb. 
marec 
november 
(16.11.-20.11.) 

jan./feb. 

 

Sabina Rožman, Uroš Kavčič 
 
Andreja Gregorinčič 
 
Silvo Pugelj, Leon Horvat 

1.-4. r. Pohod  OŠ Bakovci april/maj Uroš Kavčič, Sabina Rožman 

5. r.-9. r. Atletika Bakovci april/maj Silvo Pugelj, Leon Horvat 

1., 2.,  
4.-9. r. 
3. r 

Plavanje 
 
Plavanje  

M. Sobota 
 
Baška 

junij 
 
junij 
(14.6.-18.6.) 

Sabina Rožman, Silvo Pugelj, 
Leon Horvat  
Uroš Kavčič, Bojan Vereš 
 

 

 Izvedba dejavnosti v taki obliki je odvisna od epidemiološke slike. 
 

ŠOLA V NARAVI IN PLAVALNI TEČAJ ZA 3. RAZRED 
 

Plavalna šola v naravi se bo v tem šolskem letu izvajala v mesecu juniju. Z učenci 3. razreda OŠ Bakovci 
in POŠ Dokležovje se bomo odpravili v Baško. V Baško bo odpotovalo 14 učencev, z dvema 
spremljevalcema. Namen šole v naravi je poleg plavanja in uživanja v vodi tudi socializacija učencev na 
podlagi večdnevnega skupnega bivanja, oblikovanje medsebojnega zaupanja in spoštovanja, 
spoznavanje primorskega in morskega sveta in doživljanje narave ter različnih dejavnosti v njej. 
 

ŠOLA V NARAVI 
 

Letos bodo učenci 5. in 6. razredov preživeli šolo v naravi v CŠOD Cerkno, med 16. in 20. novembrom.  
Teden bo prežet z naravoslovnimi in športnimi vsebinami.  Navajali se bodo na pozitiven in odgovoren 
odnos do narave, se učili sodelovanja, strpnosti in medsebojne pomoči, se gibali in orientirali v naravi, 
se učili kako živeti in preživeti v naravi, spoznavali bodo pomen športnih dejavnosti za življenje… 
Seveda pa se bodo tudi veliko družili in zabavali.  

INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) 
 

Šola ponuja različne ID glede na interes učencev ter v okviru materialnih in kadrovskih pogojev, s 
katerimi razpolaga. ID potekajo po pouku. Na oddelek pripadata 2 uri ID. Na OŠ in POŠ je sistemiziranih 
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11 ur: 4 ure MPZ, 4 ure OPZ (2 uri OŠ, 2 uri POŠ), 1 ura s področja UME za 2. in 3. triado in 2 uri s 
področja TIT za 2. in 3. triado. V šol. letu 2020/21 je dodatno sistemiziranih 7 ur v okviru poskusa 
modela RaP (Leon Horvat – GiZ 6 ur, Andreja K. Lebar 1 ura). 
 

POŠ DOKLEŽOVJE 
Letno 140 ur (2 uri na oddelek/ted. = 4 ure/ted.); 3 ure sistemizirane, ostane 1 ura (35 ur letno) 

Dejavnost Izvajalec Št. ur Razredi 

OPZ Bojan Vereš 70 1.-4. 

Šport (RaP) Leon Horvat 35 1.-4. 

Vesele jezik. urice ANG Nuša Grah 25 1.-3. 

Dramski krožek Barbara Štrakl 10 1.-4. 

Skupaj  140 ur  
 

OŠ BAKOVCI 
Na 9 odd. pripada 630 ur: 315 ur/letno oz. 9 ur/ted. sistemiz. (4 ure MPZ, 2 uri OPZ, 3 ure UME in TIT); 
6 ur/ted. ali 210 ur sistemiz. – model RaP (Leon Horvat – GiZ). 
 

Sistemizirane dejavnosti Izvajalec Št. ur Razredi 

OPZ Mitja Medved 70 1.-4. 

MPZ Mitja Medved 140 5.-9. 

Likovni krožek Anton Buzeti 35 4.-9. 

Tehnični in prometni krožek Slavko Car 70 6.-9. 

Šport (GiZ) Leon Horvat 175 1.-9. 

GiZ - prehrana Andreja K. Lebar 35 7.-9. 

Skupaj  525  
 

Ostane 105 ur 

Nesistemizirane dejavnosti Izvajalec Št. ur  Razredi 

Vesele jezikovne urice ANG Nuša Grah 35 1.-3. 

Ročna dela Marjana Fister 20 1.-3. 

Gledališki krožek Marija Antolin 20 4.-9. 

Matematični izzivi Inga Šernek 15 5.-9. 

Vrtičkanje Sabina Rožman 15 1.-9. 
 

ID ples se bo izvajala v okviru OPB kot strukturirana dejavnost na OŠ in POŠ, za učence od 1. do 5. 
razreda, izvajalka bo Urška Ropoša. ID judo se bo izvajala v okviru OPB za učence OŠ in POŠ od 1. do 3. 
razreda na matični šoli, vendar samo v primeru izboljšanja epidemiološke slike oz. glede na priporočila 
NIJZ. Izvajalec je Uroš Kavčič. 
Zunanji izvajalci ID: 

- čebelarski krožek (1.-4. razred), OŠ in POŠ, izvajalec čebelarsko društvo, 

- šahovski krožek (1.-6.), OŠ, izvajalec Štefan Šeruga. 

ID s strani zunanjih izvajalcev se bosta izvajali samo v primeru, če bo med udeleženci možno zagotoviti 

zadostno varnostno razdaljo in upoštevati vsa druga priporočila.  

POHVALE, NAGRADE, PRIZNANJA 
 

Ob koncu šol. leta želimo učence posebej nagraditi za doseženi učni uspeh, uspešno delo v šoli, pri ID, 
za delo v oddelčni skupnosti, za uspešno zastopanje šole na različnih področjih (šport, proslave), za 
vidne dosežke na tekmovanjih, za pomoč in lep odnos do sošolcev. Ravnateljica skupaj z razredniki in 
mentorji podeli učencem ob koncu leta pohvale, priznanja in knjižne nagrade. Način podeljevanja je 
določen s Pravilnikom o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem in učenkam OŠ Bakovci.  
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TEKMOVANJA 
 

Učence spodbujamo k sodelovanju na tekmovanjih v znanju z različnih področij. S tem poglobijo svoje 
znanje, hkrati pa si ob dobrih uvrstitvah na višji nivo tekmovanja pridobijo točke za štipendijo in za vpis 
v srednjo šolo. Udeležili se bomo tudi številnih natečajev. 
 

Naziv tekmovanja Razred Mentor 

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje 1.-5. 
6.-9. 

razredničarke, 
Nada Horvat 

Hitro in zanesljivo računanje - LEFO 2.-5. 
6.-9. 

razredničarke, 
Nada Horvat 

Tekmovanje iz logike  1.-9. Nada Horvat, Inga Šernek, 
razredničarke 

Logična pošast 1.-9. Nada Horvat, Inga Šernek, 
razredničarke 

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 1.-9. razredničarke, slovenistke 

Bralna značka (SLO) 1.-9. razredničarke, slovenistke 

Angleška bralna značka 4.-9. Nuša Grah 

Cici vesela šola 1.- 4. Marjana Fister, Uroš Kavčič 

Vesela šola 4.-9. Ingrid F. Škarabot, Barbara Štrakl 

Skrb za čiste zobe 1.-5. razredničarke 

Eko branje 1.-4. 
5.-9. 

razredničarke 
slovenistke 

Nogomet 5.-9. Silvo Pugelj, Leon Horvat 

Rokomet 7.-9. Silvo Pugelj, Leon Horvat 

Odbojka 8.-9. Silvo Pugelj, Leon Horvat 

Atletika 5.-9. Silvo Pugelj, Leon Horvat 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 7.-9. Melita Potočnik 

Tekmovanje iz znanja geografije 8.-9. Melita Potočnik 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 7.-9. mag. Alenka M. Rožman 

Tekmovanje iz kemije 8.-9. mag. Alenka M. Rožman 

Tekmovanje iz fizike 8.-9. Slavko Car 

Tekmovanje iz angleščine 8., 9. Nuša Grah 

Tekmovanje iz nemščine 9. Jožica Lukač 

Judo  1.-9. Uroš Kavčič 

Tekmovanje v deklamiranju  1.-9. Marija Antolin 

 Izvedba tekmovanja je odvisna od epidemiološke slike 

PROSLAVE IN PRIREDITVE 
 

VRSTA PROSLAVE/PRIREDITVE KRAJ ČAS VODJE 

Srečanje s pisateljem OŠ 
POŠ 

september Marija Antolin, Barbara 
Štrakl, Vanja Mladenović 

Sprejem učencev v SUŠ OŠ  Bakovci 
 

Teden 
otroka 

Marjana Fister, Uroš Kavčič, 
Nuša Grah 

Praznovanje starejših krajanov  KS Bakovci sredina 
novembra 

razredniki 1.-5. razreda, 
Mitja Medved 

Teden starejših občanov  KS Dokležovje november Uroš Kavčič, Barbara Štrakl, 
Bojan Vereš 

Medgeneracijsko sodelovanje ob POŠ  nov. razredniki 
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tradicionalnem slov. zajtrku 

31. otroški šolski parlament OŠ Bakovci nov./dec. Nuša Grah, razredniki 4.-9. 

Osrednja slovesnost ob 150-letnici 
šolstva v Bakovcih 

OŠ Bakovci december Matejka P. Pukšič, Mitja 
Medved, Bojan Vereš, Slavko 
Car, Anton Buzeti 

Bazar v KS Dokležovje KS Dokležovje december Bojan Vereš 

Proslava ob dnevu samostojnosti OŠ Bakovci december Melita Potočnik, Mitja 
Medved 

Šolski muzikal OŠ Bakovci dec.-maj Nuša Grah, Mitja Medved 

Proslava ob slov. kulturnem prazniku za 
OŠ in POŠ na OŠ Bakovci 

OŠ Bakovci februar Nuša Grah, Mitja Medved 

Materinski dan  KS Bakovci marec Andreja K. Lebar, Mitja 
Medved 

Menjaj sanje za branje OŠ Bakovci april/maj Vanja Mladenović 

Sprejem učencev 2. r. v RK OŠ, 
POŠ 

maj Uroš Kavčič, Sabina Rožman 

Proslava ob dnevu državnosti OŠ Bakovci junij Vanja Mladenović 

Festival znanja in spretnosti OŠ Bakovci maj/junij Matejka P. Pukšič, Nuša 
Grah, razredniki 

Tabor Žabec OŠ Bakovci junij mag. Alenka M. Rožman 

 Izvedba prireditve oz. proslave je odvisna od epidemiološke slike. 
 

Druge posebne dneve, kot so dan reformacije, dan vode, dan Zemlje, dan knjige itd. bomo obeležili s 
kratkim programom v času rekreativnega odmora. V kolikor se bo med šol. letom ponudila še kakšna 
možnost sodelovanja, se bomo priključili k prireditvi. 

DRUGE DEJAVNOSTI IN PROGRAMI ŠOLE 
 

PEVSKI ZBOR 
 

Na šoli delujejo trije pevski zbori in sicer: OPZ v Dokležovju in Bakovcih (otroški pevski zbor, 1.-4. 
razred) ter MPZ (mladinski pevski zbor, 5.-9. razred). Skupaj imajo 7 ur vaj tedensko, pred nastopi še 
kakšno uro več. V tem šol. letu se bodo udeležili revije pevskih zborov osnovnih šol v Murski Soboti. 
Sodelovali bodo na prireditvah v šoli, proslavah v okviru praznikov v KS in občini. Mentor OPZ in MPZ v 
Bakovcih je Mitja Medved, mentor OPZ v Dokležovju pa Bojan Vereš. Nastopi bodo izvedeni samo v 
primeru, če bodo to dovoljevala priporočila NIJZ. 
V kolikor bodo priporočila to dovoljevala, bo MPZ v tem šol. letu imel intenzivne vaje na šoli v obliki 
tabora. 

SODELOVANJE Z VRTCEM KRTEK 
 

ČAS DEJAVNOST VODJA SODELUJOČI 

celo šol. 
leto 

uporaba šolske telovadnice za otroke iz vrtca 
(glede na šolski urnik) 

Silvo Pugelj, 
Martina Mataj 

vzgojitelji, otroci   

celo šol. 
leto 

uporaba šolske atletske steze in igrišča za 
rokomet za predšolske otroke   

Silvo Pugelj, 
Martina Mataj 

vzgojitelji, otroci  

oktober jesenski kros, delavnice (predstavitev gasilcev, 
ustvarjalne delavnice, tek za otroke iz vrtca) 

Silvo Pugelj učenci, otroci iz 
vrtca, PGD Bakovci 
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ČAS DEJAVNOST VODJA SODELUJOČI 

marec-
maj 2021 

sodelovanje oddelkov vrtca in 1. razreda OŠ, 
spoznavanje šolskega procesa, navajanje 
vrtčevskih otrok na šolo skozi različne 
dejavnosti (pravljična ura, obisk knjižnice, ogled 
šole, spoznavanje z učitelji, ustvarjalna 
delavnica) 

Ingrid F. Škarabot 

Marjana Fister  

Martina Mataj 

Vanja Mladenović, 
knjižničarka 
razredničarka 1. 
razreda, otroci, 
učenci 

Aktivnosti se bodo izvedle glede na epidemiološko sliko in v skladu s priporočili NIJZ. 

SODELOVANJE Z VRTCEM DOKLEŽOVJE 
 

Čas  Vsebina   Izvedba  Opombe  

Sept.  Mesec športa - športne 
igre  in dan brez 
avtomobila 

Vzgojiteljice ,  
Bojan Vereš 

Oddelek 3-6 let 
 

 

Dec. Božično -novoletne 
delavnice in gledališka 
predstava  

Vzgojiteljice,  
Razredniki 

  

Pozimi   Športni dan, sankanje Vzgojiteljice,  
Bojan Vereš 

Vrtec in šola Ko bo primeren 
sneg 

Čez leto po 
dogovoru 

Obisk knjižnice Vanja Mladenović Starejša skupina  
 

 

Sept.  
 

Pravljična urica 
 

Vanja Mladenović 
vzgojiteljice 

Za otroke starejše 
skupine  ter 1. -
4.razreda 

V šoli – šolski 
program v 
sklopu OKO  
BESEDE 

Maj  Srečanje otrok starejše 
skupine vrtca z učenci 1. 
In 2. b razreda – ogled 
šole in razreda 
ustvarjalna  delavnica 

Vzgojiteljice  
Razredniki 

 Skupno 
ustvarjanje v 
razredu in 
izdelek 

Po 
dogovoru 

Priložnostno 
sodelovanje 

V dogovoru z 
vodjama vrtca in 
šole 

  
 
 

Oktober - 
junij 

Otroški pevski zbor in 
folklorna skupina 

Bojan Vereš Vključitev 
predšolskih otrok v 
OPZ 

V šoli 
 
 

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (SUŠ) IN OTROŠKI PARLAMENT (OP) 
 

SUŠ tvorijo predstavniki učencev od 4. do 9. r. Poslanstvo SUŠ je s predlogi učencev in ob sodelovanju s 
strokovnimi delavci izboljšati počutje učencev in delavcev na šoli, spodbujati različne aktivnosti, v 
katere so lahko vključeni vsi učenci, ustvarjati spodbudno učno okolje, sodelovati v šolskih in 
izvenšolskih projektih ter skrbeti za promocijo šole. V letošnjem letu se bomo osredotočili na 
aktivnosti, povezane s 150-letnico šolstva v Bakovcih in organizacijo otroškega parlamenta, prav tako 
pa bodo sodelovali pri samoevalvaciji s poudarkom na doživljanju šolskega utripa v času sprememb in 
ukrepov za preprečevanje koronavirusa.   
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MESEC AKTIVNOST 

SEPTEMBER - uvodno srečanje predstavnikov skupnosti učencev šole s sooblikovanjem 
programa SUŠ, izvolitev predsedstva SUŠ 

- sprejem programa dela SUŠ za šolsko leto 2020/2021 
- seznanitev z aktivnostmi Tedna vseživljenjskega učenja 
- predlogi učencev 

OKTOBER - aktivnosti ob tednu otroka (priprava in sprejem prvošolcev v SUŠ) 
- seznanitev s temo 31. šolskega otroškega parlamenta in razdelitev nalog 
- predlogi učencev 

NOVEMBER - priprava na OP, izvedba 31. šolskega otroškega  parlamenta 
- predlogi učencev 

DECEMBER - evalvacija OP 
- izvolitev predstavnikov za 31. MOP 
- predlogi učencev 

JANUAR - sodelovanje na 31. MOP 

FEBRUAR - poročanje o 31. MOP 
- predlogi učencev 

MAREC - aktualna problematika, predlogi učencev 
- pregled aktivnosti za samoevalvacijo  

APRIL - aktualna problematika 
- predlogi učencev 

MAJ - aktualna problematika 
- predlogi učencev 

JUNIJ - evalvacija dela SUŠ 
- pobude, predlogi in želje učencev za delo v naslednjem šolskem letu 

 

Program dela SUŠ je oblikovan tako, da ga bomo lahko sproti dopolnjevali in spreminjali glede na 
potrebe in želje učencev ter ponudbo aktivnosti v lokalnem okolju ob upoštevanju epidemioloških 
priporočil. SUŠ bo v šol. letu 2020/2021 vodila učiteljica Nuša Grah. Cilji dela SUŠ so: 

 razvijanje delovnih navad in sposobnosti učencev, 

 spodbujanje razgledanosti pri učencih,    

 aktivno sodelovanje učencev v medsebojnem dialogu, 

 usmerjanje učencev k samoizobraževanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa, 

 spodbujanje ustvarjalnega mišljenja pri učencih, 

 spodbujanje otrokovega socialnega razvoja, 

 povečevanje strpnosti med učenci, 

 navajanje učencev na konstruktivno timsko delo,  

 pomoč učencem pri razvijanju čuta za pomoč, solidarnost, empatijo, odgovornost do 
sočloveka, krepitev medsebojnih prijateljskih odnosov in vezi.  

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 
 

Učitelj preverja znanje učenca sprotno pri vseh predmetih in v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ (Ur.l RS, št. 52/13). Preverjanje je namenjeno 
ugotavljanju učenčevega predznanja, razumevanju posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in 
odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume. Ocenjevanje je 
vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju učnih vsebin. Učitelji 
učence seznanijo s pravili in z načini ocenjevanja znanja pri posameznih učnih predmetih. Pisno 
ocenjevanje znanja učitelj najavi vnaprej. Učenčevo znanje se na podlagi pisnih izdelkov lahko oceni 
največ dvakrat v enem tednu in enkrat na dan. Znanje se ocenjuje na podlagi ustnih odgovorov, pisnih, 
likovnih, tehničnih, praktičnih in drugih izdelkov. V primeru morebitnih nejasnosti v zvezi z 
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ocenjevanjem se lahko starši pogovorijo z učiteljem, razrednikom, s svetovalno službo ali z vodstvom 
šole. Termini pisnih ocenjevanj, tedensko za celo šolsko leto in sklopi oz. vsebine ocenjevanj, bodo 
izobešeni v razredu, točne datume vpiše učitelj sproti najkasneje  en teden pred ocenjevanjem. O 
točnem datumu ocenjevanja bodo starši seznanjeni preko eAsistenta. 
Kriterije pisnega ocenjevanja smo uskladili za vse predmete: 0-44 % - nezadostno (1), 45-59 % - 
zadostno (2), 60-75 % - dobro (3), 76-89 % - prav dobro (4), 90-100 % - odlično (5). 
 

1. DO 5. RAZRED - OŠ BAKOVCI IN POŠ DOKLEŽOVJE (sprejeto na SA razredne stopnje 27. 8. 2018) 
Učenci in starši bodo o terminih pisnega, ustnega in praktičnega preverjanja ter ocenjevanja znanja 
seznanjeni ustno, preko eAsistenta ali učenčeve beležke. V 1. razredu bodo učenci in starši seznanjeni s 
standardi, ki bi jih naj učenci dosegli pri posameznem preverjanju in ocenjevanju. Od 2. do 5. razreda 
bodo učenci in starši seznanjeni le z vsebinami, iz katerih izhajajo standardi preverjanja in ocenjevanja. 
Učenci dobijo povratno informacijo o doseganju znanja pri praktičnem, pisnem in ustnem ocenjevanju 
takoj. Starši bodo z doseganjem standardov in učenčevih dosežkih znanja pri ustnih, pisnih in 
praktičnih ocenjevanjih seznanjeni na GU. Povratnih informacij o dosežkih učencev pri ocenjevanju 
znanja ne zapisujemo v učenčevo beležko ali zvezek.  
 

NAČRT PISNEGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 
 

1. OCENJEVALNO OBDOBJE 
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

SEPTEMBER 

1. ted. 1.-4.          

2. ted. 7.-11.          

3. ted. 14.-18.          

4. ted. 21.-25.          
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

OKTOBER 

1. ted. 28.9.-2.10          

2. ted. 5. -9. 
Teden otroka 

         

3. ted. 12.-16.       SLJ SLJ SLJ 

4. ted. 29.-23.   NIT NIT NIT SLJ    

 JESENSKE POČITNICE 
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

NOVEMBER 

1. ted. 2.-6.     DRU  TJN   

2. ted. 9.-13.   MAT  SLJ MAT MAT MAT MAT 

3. ted. 16.-20.    MAT    TJN TJN 

4. ted. 23.-27. MAT MAT SLJ   TJN SLJ SLJ  
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

DECEMBER 

1. ted. 30.11.- 
4.12. 

  DRU  MAT SLJ TJA TJA TJA 

2. ted. 7.-11.  SLJ N2A N2A,SLJ  NAR ZGO,NAR ZGO,BIO ZGO,BIO 

3. ted. 14.-18. SLJ  TJN TJN N2A TJA  FIZ,KEM FIZ,KEM 
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4. ted. 21. -24.       GUM  GUM 

 NOVOLETNE POČITNICE 
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

JANUAR 

1. ted. 4.-8.       TJN ŽČZ  

2. ted. 11.-15. SPO SPO  DRU TJN MAT MAT MAT MAT 

3. ted. 18.-22.         SLJ 

4. ted. 25.-29. 

Red. konf. 28.1. 

         

 

2. OCENJEVALNO OBDOBJE 
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

FEBRUAR 

1. ted. 1.-5.          

2. ted. 8.-12. 
Prešernov dan 
8.2. 

  MAT       

3. ted. 15.-19. ZIMSKE POČITNICE 

4. ted. 22.-26. SLJ SLJ  SLJ SLJ     
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

MAREC 

1. ted. 1.- 5.   SLJ MAT  SLJ  TJN TJN 

2. ted. 8.-12. MA
T 

MAT   MAT ZGO, 
TJN 

  SLJ 

3. ted. 15.-19.     TJN GEO SLJ  GEO 

4. ted. 22.-26. SPO SPO DRU   MAT GEO,MAT GEO,MAT  
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

APRIL 

1. ted. 29.3.-2.4.   NIT NIT  SLJ  SLJ SLJ 

2. ted. 5.-9. 
Velikonočni 
poned. 5.4. 

         

3. ted. 12.-16.   TJN TJN DRU  DKE,TJN DKE MAT 

4. ted. 19.-23.   N2A N2A NIT  TJA,SLJ TJA TJA,TJN 

 PRVOMAJSKE POČITNICE 
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

MAJ 

1. ted. 3.-7.          

2. ted. 10.-14.   MAT DRU SLJ GUM  GUM  

3. ted. 17.-21.   SLJ  MAT TJN  FIZ,SLJ FIZ,KEM 

4. ted. 24.-28. SLJ SLJ NIT SLJ,NIT TJA,TJN TJA,NAR NAR TJN,BIO BIO 
 

Ted./razred 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 

JUNIJ 

1. ted. 31.5.- 4.6. MAT,SPO MAT,SPO  MAT DRU MAT MAT MAT,KEM  
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2. ted. 7.-11.          

3. ted. 14.-18. 

Redov. konf. 9.r. 

         

4. ted. 21.-24. 

Red. konf. 1.-8.r. 

         

OSTALE OBLIKE SKRBI ZA RAZVOJ UČENCEV 

 PREHRANA UČENCEV 
 

Organizatorka šolske prehrane je učiteljica Andreja Gregorinčič. Učenci se lahko prijavijo na tri obroke: 
malico, kosilo ali popoldansko malico. Prijava mora biti oddana do konca meseca junija v koledarskem 
letu za naslednje šol. leto (Zakon o šolski prehrani, Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L). 
Priporočeno je, da ima učenec v šoli vsaj en obrok dnevno, zato želimo, da bi vsi učenci na šoli imeli 
vsaj malico. Za učence, ki so vključeni v OPB, priporočamo in nudimo kosilo ali popoldansko malico. 
Malica je v času glavnega odmora ob 9.20. Za zagotavljanje ciljev kulturnega prehranjevanja skrbijo v 
času malice dežurni učitelji. Kosilo je ob 12.10, za red skrbijo učitelji v OPB in dežurni učitelji. V času 
ukrepov so učenci pri obeh obrokih razdeljeni v več skupin, kar je podrobneje opredeljeno v dodatku k 
hišnemu redu. Priprava obrokov prehrane sledi smernicam in načelom zdrave prehrane. V šol. letu 
2020/21 veljajo naslednje cene prehrane: 

MALICA  (dop. in pop.)  0,80 € 
    KOSILO  od 1. do 4. razreda  2,40 € 

od 5. do 9. razreda               2,70 € 
KOSILO ZA ZAPOSLENE   5,00 € 
KOSILO ZA ZUNANJE   5,40 € 

Organizacijo in izvedbo šol. prehrane določajo Pravila o šolski prehrani OŠ Bakovci, sprejeta na seji 
Sveta zavoda OŠ Bakovci, dne 8. 7. 2010, razen členov, ki določajo subvencioniranje šolske prehrane, ki 
ne veljajo več od 1. 9. 2012. V skladu z izvajanjem Zakona o šolski prehrani Inštitut za varovanje zdravja 
RS in zavodi zdravstvenega varstva načrtujejo in izvajajo strokovno spremljanje  jedilnikov v VIZ. Poleg 
rednih obrokov je učencem vsak dan na razpolago sadje ali zelenjava. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV   
 

Zdravstveno varstvo učencev bo potekalo po programu šolskega dispanzerja. Koordinatorica je 
pedagoginja Ingrid F. Škarabot. Obsega naslednji program: 

 sistematski pregledi za učence 1., 3., 6. in 8. razreda, 

 sistematski zobozdravstveni pregledi za vse učence šole, 

 cepljenje ob vstopu v šolo in cepljenje proti otroškim nalezljivim boleznim. 
Sistematske zdravniške preglede izvaja Marjeta Maroša Meolic, dr. med. spec. ped., zobozdravstvene 
pa Kornelija Pustai, dr. stom. 
 

Sistematski zdravniški pregledi učencev:  

Za učence 1., 3., 6. in 8. r. so organizirani sistematski pregledi pri zdravnici Marjeti Maroša Meolic, dr. 
med. spec. pediater. Pregledi obsegajo: 

 za učence 1. r.: cepljenje, somatski pregled, laboratorij glede na indikacije, avdiometrija, 
skupinska zdravstvena vzgoja v dispanzerju (Zdravje); 

 za učence 3. r.: somatski pregled, cepljenje, laboratorij glede na indikacije, skupinska 
zdravstvena vzgoja (Zdrav način življenja); 

 za učence 6. r.: cepljenje (deklice), laboratorij glede na indikacije, skupinska zdravstvena 
vzgoja (Odraščanje); 
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 za učence 8. r.: somatski pregled, avdiometrija,  laboratorij, skupinska zdravstvena vzgoja 
(spolna vzgoja). 

Pri programu zdravstvenega varstva bomo še posebej pozorni pri izvajanju splošnih ukrepov za 
varovanje pred nalezljivimi boleznimi. Naloga se nanaša na delavce šole in učence, vključuje pa tudi 
osveščanje staršev glede njihove vloge pri zdravstvenem varstvu in zdravstveni vzgoji otrok. 
 

Zobozdravstvena vzgoja 
 

Zobozdravstvena preventiva bo potekala po že ustaljeni praksi za učence od 1. do 5. razreda: 

 predavanja o razvoju zob, ustni higieni, zdravi prehrani, sladkih pijačah, 

 demonstracija in aktivno poučevanje pravilnega izvajanja ustne higiene, 

 kontrole čistosti zob, čiščenje zob s fluorovimi pastami, 

 akcije (tekmovanje za čiste zobe), 

 delavnice ob naravoslovnih dnevih, 

 sodelovanje z razredniki, učitelji, vzgojitelji. 
Program zobozdravstvenega varstva otrok izvajata v OŠ Bakovci in  na POŠ Dokležovje ga. Andreja Kos 
in Maja Koudila. 
Nadaljevali bomo z izvajanjem programa Vzgoja za zdravje, ki zajema izvedbo delavnic s strani 
Zdravstveno-vzgojnega centra M. Sobota v šolskem okolju za vse učence od 1. do 9. razreda. 

PROMETNA VARNOST 
 

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To doseže z različnimi aktivnostmi na področju 
zdravstvenega varstva, prometne varnosti in varnosti pri delu v učilnicah. Za področje prometne 
varnosti je na šoli odgovorna ravnateljica in posamezni učitelji-vodje ter spremljevalci ob izvajanju 
šolskih dejavnosti, kar vodja dejavnosti predvidi v operativnem izvedbenem načrtu. Za samo varnost 
skrbimo vsi učitelji in informator na šoli. V okvir prometne varnosti sodi opravljanje kolesarskega izpita 
v 5. razredu in priprava nanj. Teoretični del kolesarskega izpita izvaja učitelj v RaP Leon Horvat, 
praktični del izpita pa Slavko Car. Prometno varnost podrobno opredeljuje Prometno-varnostni načrt 
(PVN), narejen posebej za OŠ in posebej za POŠ, objavljen je na spletni strani šole in na oglasni deski. 
 

ORGANIZIRANJE ENOT, SLUŽB IN ORGANOV CIVILNE ZAŠČITE TER PRVE POMOČI 
 

Za spremljanje razmer in opozarjanje na preteče nevarnosti, usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne 
zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, usklajevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje izvajanja 
zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami vodje intervencije, pomoči pri izvajanju umika iz 
ogroženih objektov ali območij, obveščanja in vzdrževanja drugih stikov z organi vodenja zaščite, 
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter opravljanje drugih nalog glede na njihove 
možnosti je na šoli imenovan poverjenik Civilne zaščite Silvo Pugelj, namestnica je Andreja Gregorinčič. 
Skrbnik prve pomoči na OŠ Bakovci je Silvo Pugelj, na POŠ Dokležovje pa Bojan Vereš. 

KARIERNA ORIENTACIJA 
 

Kot izvajalci VIZ-procesa učitelji vnašajo v svoje programe tudi elemente poklicne vzgoje. Največji 
poudarek je na pridobivanju in utrjevanju  znanja, saj prav to omogoča uspešno nadaljnje šolanje in 
poklicno udejstvovanje. S široko ponudbo ID vplivamo na odkrivanje in razvijanje učenčevih 
interesov. Šolska svetovalna služba se intenzivno vključuje v proces karierne orientacije v 8. in zlasti 
9. razredu. Delo vodi šolska pedagoginja Ingrid F. Škarabot, zajema pa naslednje aktivnosti: 
individualno in skupinsko svetovanje, računalniški program Kam in kako, izpolnjevanje e-VPP, ogled 
kariernega središča, organizacija in udeležba na poklicni tržnici (november 2020), udeležba na 
predstavitvi srednjih šol v okviru Festivala Mladi za napredek Pomurja, timska obravnava, ogledi 
sejmov (Megra), informativni dnevi, roditeljski sestanek za starše in učence in izpolnjevanje prijav za 
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vpis v začetni letnik srednje šole. Aktivnosti se bodo izvedle glede na epidemiološko sliko  v skladu s 
priporočili NIJZ. 

SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje med starši, šolo in učenci je zelo pomembno. Poteka na naslednje načine: 

 roditeljski sestanki, GU, individualne GU učiteljev (v dopoldanskem času), 

 strokovna predavanja za starše, 

 individualni razgovori v okviru šolske svetovalne službe, 

 sestanki sveta staršev, dnevi odprtih vrat, sodelovanje v različnih projektih, dejavnostih. 
Predvideni so trije roditeljski sestanki. Na podlagi priporočil bomo 1. roditeljski sestanek v septembru 
izvedli na daljavo. Januarja predvidevamo za starše in kolektiv tudi strokovno predavanje. En roditeljski 
sestanek je predviden maja/junija, za starše otrok 5. in 6. razreda, ki se bodo udeležili šole v naravi, pa 
novembra.  
 

GOVORILNE URE (GU) 
 

Skupne GU so v popoldanskem času, praviloma vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri na OŠ Bakovci in 
POŠ Dokležovje istočasno Na šoli so dosegljivi vsi strokovni delavci, GU potekajo v matičnih razredih 
oziroma razredih in kabinetih predmetnih učiteljev. V času skupnih GU sta poleg učiteljev staršem na 
voljo svetovalna delavka oz. pedagoginja in ravnateljica. V kolikor med šol. letom pride do sprememb 
glede posameznih GU, bodo starši o njih pravočasno obveščeni. V kolikor GU ne bo mogoče izvesti v 
živo, jih bomo izvedli na daljavo. 
 

INDIVIDUALNE GU 
 

Ime in priimek dan ura 

Marjana Fister torek 3. ura 

Mihaela Laci ponedeljek 3. ura 

Mitja Medved četrtek  3. ura 

Andreja K. Lebar torek  1. ura 

Andreja Gregorinčič ponedeljek 4. ura 

Melita Potočnik četrtek 4. ura 

Matejka P. Pukšič četrtek 4. ura 

Marija Antolin ponedeljek 3. ura 

Alenka M. Rožman ponedeljek 4. ura 

Nada Horvat četrtek 4. ura 

Sabina Rožman sreda 4. ura 

Barbara Štrakl ponedeljek 2. ura 

Nuša Grah ponedeljek 4. ura 

Sivo Pugelj četrtek  4. ura 

Slavko Car ponedeljek 5. ura 

Anton Buzeti ponedeljek 4. ura 

Uroš Kavčič petek  5. ura 

Leon Horvat četrtek  4. ura 

Bojan Vereš  ponedeljek 5. ura 

Urška Ropoša četrtek  4. ura 

Inga Šernek petek 5. ura 
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STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 

Za vse strokovne delavce šole in starše učencev bo organizirano strokovno predavanje januarja. Vsi 
učitelji se bodo med letom udeleževali študijskih skupin (ŠS), prav tako se bodo udeležili skupnih 
izobraževanj. Veliko programov za spopolnjevanje je objavljenih med šol. letom, učitelji se nanje 
prijavljajo sproti. Za zaposlene bomo izvajali promocijo zdravja na delovnem mestu. Temu bomo 
namenili prvi počitniški dan jesenskih počitnic in prvi dan zimskih počitnic. V poletnih počitnicah bomo 
predvidoma izvedli pohod za zaposlene. Ostala izobraževanja: 
 

Ime in priimek Teme in vsebine 

Marija Antolin Študijska srečanja 

Ingrid F. Škarabot Študijska srečanja, Pozitivna psihologija, drugo (glede na ustrezno 
ponudbo med šolskim letom) 

Marjana Fister Študijska srečanja 

Nuša Grah Študijska srečanja, Gremo ven iz učilnice 

Andreja Gregorinčič Študijska srečanja, drugo (glede na ustrezno ponudbo med šolskim letom) 

Leon Horvat Študijska srečanja, Osnove metodike učenja rokometa, odbojke, košarke 

Nada Horvat Študijska srečanja 

Andreja K. Lebar Študijska srečanja 

Uroš Kavčič Študijska srečanja, drugo (glede na ustrezno ponudbo med šolskim letom) 

Mihaela Laci Študijska srečanja 

Mitja Medved Mala zborovska šola 

Vanja Mladenović Seminar hitrega branja 

mag. Alenka M. Rožman Študijska srečanja, drugo (glede na ustrezno ponudbo med šolskim letom) 

Matejka P. Pukšič Študijska srečanja, Gremo ven iz učilnice 

Melita Potočnik Študijska srečanja, drugo (glede na ustrezno ponudbo med šolskim letom) 

Sabina Rožman Študijska srečanja 

Inga Šernek Študijska srečanja, drugo (glede na ustrezno ponudbo med šolskim letom) 

Barbara Štrakl Študijska srečanja 

Bojan Vereš Študijska srečanja, Obnovitveni seminar za vaditelje in učitelje plavanja 

Jožica Lukač Aktivi ravnateljev, konference ravnateljev, študijska srečanja ZRSŠ 

ŠOLSKI SKLAD 
 

Na šoli deluje šolski sklad, ki omogoča pridobivanje dodatnih finančnih sredstev v obliki prispevkov 
staršev, donacij, prostovoljnih prispevkov na prireditvah in z različnimi akcijami (zbiranje odpadnega 
papirja). Namen pridobivanja je predvsem financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev 
(tabori, izleti, intenzivne vaje MPZ), raziskovalne dejavnosti na šoli, nabava nadstandardnih 
pripomočkov in opreme.  O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, odloča upravni odbor sklada, ki 
ga sestavljajo trije predstavniki šole: Bojan Vereš  (vodja), Marija  Antolin (namestnica), Sabina Rožman 
in štirje predstavniki staršev: Simona Kuhar, Cvetka Vereš, Alenka Panker in Boštjan Lutar. V mesecu 
septembru 2020 upravnemu odboru poteče mandat, tako da bo potrebno imenovati nove člane. 

DEŽURSTVA UČITELJEV V ČASU POUKA 
 

 
PONEDELJEK 

Melita Potočnik Z M K 

Ingrid F.Škarabot Z M K 
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Inga Šernek   M  

Nuša Grah   K 

 
TOREK 

 
 

Alenka M. Rožman  Z M K 

Anton Buzeti Z M K 

Nuša Grah   M  

Mitja Medved   K 

 
SREDA 

 
 

Nada Horvat  Z M K 

Slavko Car Z M K 

Matejka P. Pukšič Z M K 

Silvo Pugelj   K 

 
ČETRTEK 

 
 

Mihaela Laci  Z M K 

Silvo Pugelj  Z M  

Vanja Mladenovič   M  

Inga Šernek   K 

Mitja Medved     K 

 
PETEK 

 
 

Andreja Gregorinčič  Z M K 

Marija Antolin Z M K 

Leon Horvat   K 

    
 

Učiteljice 1. triade (Marjana Fister, Andreja K. Lebar,  Sabina Rožman ) dežurajo zjutraj, pri malici in 
kosilu v svojem razredu. 
 

Legenda: Z – zjutraj (pred poukom), M – v času malice, K – v času kosila 
Na POŠ Dokležovje poteka krožni sistem dežurstva učiteljev. 

POVEZOVANJE Z OKOLJEM 
 

Sodelovali bomo z različnimi institucijami, zavodi, društvi, organizacijami: MIZŠ, ZRSŠ, enota M. Sobota 
(svetovanje, NPZ, izobraževanja itd.), Državni izpitni center, Univerza v Ljubljani in v Mariboru 
(izobraževanja, seminarji, izvajanje pedagoške prakse študentov), srednje šole v regiji (predstavitve 
programov, poklicno usmerjanje), OŠ v regiji (urejanje skupnih programskih vsebin: kolegij ravnateljev, 
sodelovanje računovodij in tajnic, SA, sindikalno področje, dopolnjevanje učne obveznosti učiteljev na 
sosednjih šolah itd.), Vrtec Beltinci (enota Dokležovje) in Murska Sobota (enota Krtek Bakovci), CSD M. 
Sobota, Krizni center M. Sobota, Zdravstveni dom M. Sobota: zdravniški in zobozdravstveni pregledi 
učencev, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije – M. Sobota, CŠOD, PIŠK M. Sobota, Svetovalni center 
Maribor, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Športna unija Slovenije, Športna zveza v občinah M. 
Sobota in Beltinci, društva v MOMS in Občini Beltinci, zavarovalnice, hiša Sadeži družbe, Policijska 
postaja M. Sobota, ZOTK M. Sobota, Slovensko ekološko gibanje (SEG), Pomurski ekološki center, 
Saubermacher-Komunala, medijske hiše. 
Varovanci in mentorji iz DOSOR-ja bodo tudi letos obiskali učence 1. in 2. razreda na OŠ in učence od 1. 
do 4. razreda na POŠ., če bo to omogočala situacija. V okviru medgeneracijskega druženja bodo izvedli 
delavnice. 

PROSTORSKE ZMOGLJIVOSTI 
 

Na šoli v Bakovcih so na razpolago naslednji prostori: šolska zgradba s prizidkom, telovadnica, šolsko 
dvorišče, asfaltno športno igrišče (rokomet, košarka), steza za atletiko, skok v daljino, odbojka na 
mivki, kuhinja z jedilnico. Na POŠ so na razpolago naslednji prostori: šolska zgradba, šolsko dvorišče, 
kuhinja, jedilnica. Za potrebe športa v zimskem času koristimo večnamensko dvorano. 
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OBNOVITVENA DELA, VZDRŽEVANJE IN NABAVE 
 

Prostorska zmogljivost šole je glede na število otrok na obeh šolah ustrezna. Fizično stanje obstoječih 
objektov na POŠ je dobro, na matični šoli pa slabo. Potrebna bi bila kompletna energetska sanacija 
stavbe, o čemer potekajo dogovori z MOMS. Manjša investicijska vzdrževanja opravljamo vsako leto 
glede na odobrena sredstva MOMS in Občine Beltinci (POŠ). Zunanja športna igrišča so na matični šoli 
ustrezno opremljena. Na POŠ bi bilo potrebno urediti kurilnico, saj je trenutno v njej začasni plastični 
rezervoar za kurilno olje. V tem šol. letu bomo nabavili nekaj učnih pripomočkov in opravili nujna 
vzdrževalna dela. Obnovitvena dela v tem šol. letu so odvisna od sredstev obeh občin. 
 

 
Pri pripravi in izdelavi LDN so sodelovali: 

- vodji strokovnih aktivov 
Barbara Štrakl – razredna stopnja 
Marija Antolin – predmetna stopnja 

- Boštjan Kosednar – tehnična obdelava 
- Ingrid F. Škarabot, svetovalna delavka  
- Bojan Vereš, vodja POŠ Dokležovje 
- Jožica Lukač, ravnateljica 
Lektorirala: Jožica Lukač 

 
LDN je bil obravnavan in sprejet  na: 
- sestanku učiteljskega zbora, dne 15. 9. 2020 
- sestanku sveta staršev, dne 29.9.2020 
- sestanku sveta zavoda, dne 29.9.2020 


