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OPREDELITEV POMENA IN NAMENA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Uvod
Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim šola določi vsebino, obseg in
razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom ter učnim
načrtom in obseg, vsebino ter razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih bo šola
izvajala v tem šolskem letu. S tem dokumentom se določi delo šolske svetovalne službe,
delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s
katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno
izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z izobraževalnimi, raziskovalnimi
institucijami, posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi
sodelavci in druge naloge, ki so potrebne za uresničitev programa osnovne šole.
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je pripravljen v skladu z: Zakonom o osnovni šoli
(Ur. l. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF), Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 10/07 , 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12) in drugimi
dokumenti, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje dela v osnovni šoli.
Razgovor o spremembah in dopolnitvah LDN je potekal meseca aprila na sestankih
posameznih aktivov.
Razprava o osnutku LDN je na sejah učiteljskega zbora stekla že ob koncu šol. l. 2020/21;
v juniju 2021 je učiteljski zbor sprejel predlog razporeditve dela in posebnih prednostnih
opredelitev za delo v prihodnjem šolskem letu, ki ga je potem dokončno potrdil na 1.
pedagoški konferenci v avgustu za šolsko leto 2021/2022.
LDN je sprejet v tekstualni obliki, obliki tabel, ima pa tudi vrsto prilog; nekatere so
priložene, druge se hranijo v dokumentaciji šole. Najpomembnejše priloge so letne
delovne priprave vseh strokovnih delavcev za pouk predmetov po razredih, za dodatni in
dopolnilni pouk, za delo z oddelčno skupnostjo in interesne dejavnosti ter drugo vzgojnoizobraževalno delo (ure dodatne strokovne pomoči, individualnih in skupinskih oblik
pomoči …) in se hranijo v letnem arhivu šole.
Spremembe LDN med letom so možne iz različnih razlogov: organizacijske spremembe,
kadrovske spremembe, nove naloge zaradi aktualnih usmeritev MIZŠ, ZRSŠ; ustanovitelja
šole – Mestne občine Kranj ali druge višje sile oziroma dogodkov in situacij, na katere ne
moremo vplivati in lahko spremenijo izvajanje načrtovanih vzgojno izobraževalnih vsebin.

POMEMBNO!
Vse načrtovane aktivnosti za šolsko leto 2021/22 (dnevi dejavnosti, tabori,
nadstandardne dejavnosti, tekmovanja ...) se bodo izvedli tako, kot so načrtovani, le
v primeru, da bo epidemiološka slika v Sloveniji to dopuščala. Če se bo zaradi
COVID-19 spremenil način šolanja, se bodo temu primerno spremenile/prilagodile
tudi vse načrtovane dejavnosti. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni
strani šole.
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ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
Ustanovitelj šole je Mestna občina Kranj.
Zavod je bil ustanovljen 1. septembra 1957.

Na 28. redni seji Mestnega sveta Občine Kranj dne 29.9 2021 je bil sprejet odlok 600202/2021-2-(40/30/04) na osnovi katerega je od 1. 9. 2021 Osnovna šola Simona Jenka
Kranj sestavljena iz Matične šole, ki deluje na naslovu Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj, in
dveh podružničnih šol: PŠ Trstenik in PŠ Goriče, ki sta sestavljeni iz oddelkov od 1. do 5.
razerda.

Vodstvo šole
Rudolf Planinšek
Ingrid Klemenčič
Mateja Urbiha

Ravnatelj
Pomočnica ravnatelja
Pomočnica ravnatelja
Uprava

Mojca Švab
Tanja Krišelj
Špela Berčič
Mateja Žumer

Tajnica VI
Računovodkinja
Knjigovodkinja
Knjigovodkinja
Šolska svetovalna služba
Psihologinja
Pedagoginja
Psihologinja
Socialna in specialna pedagoginja
Knjižničarka
Mojca F. Eleršek
Računalničar
Luka Flajnik
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Tina Kaltenekar
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Telefonske številke, e-naslovi
Tajništvo

04 / 255 97 00

Zbornica Ul. XXI. divizije 7a
Ravnatelj

04 / 255 97 16
04 / 255 97 02

Pomočniki ravnatelja

Svetovalna služba

Blagajna – obračun oskrbnin

Računovodstvo
Kuhinja – centralna
Knjižnica
Spletna stran
E-mail

Mojca Švab
mojca.svab@osjenka.si

Rudolf Planinšek
rudolf.planinsek@osjenka.si
04 / 255 97 04
Ingrid Klemenčič
ingrid.klemencic@osjenka.si
04 / 255 97 06
Mateja Urbiha
mateja.urbiha@osjenka.si
04 / 255 97 12
psihologinja Dušanka Koporec
dusanka.koporec@osjenka.si
04 / 225 96 99
psihologinja Simona Kogelnik Ekar
simona.kogelnik@osjenka.si
04 / 255 96 97
pedagoginja Tina Kaltenekar
tina.kaltenekar@osjenka.si
04 / 255 97 13
Mateja Žumer
mateja.zumer@osjenka.si
04 / 255 96 91
Špela Berčič
spela.bercic@osjenka.si
04 / 255 97 08
Tanja Krišelj
tanja.kriselj@osjenka.si
04 / 255 97 15
prehrana@osjenka.si
04 / 255 97 14
Matična šola
www.osjenka.si
o-sjkranj.kr@guest.arnes.si

Podatki o šoli
Št. transakcijskega računa
Davčna številka
Matična številka
1.2

01252 – 6030657767
SI 430 26 141
508 3 192

Podružnice

PODRUŽNIČNA ŠOLA GORIČE
Vodja šole
Tel.
Zbornica
E-mail
PODRUŽNICNA ŠOLA TRSTENIK
Vodja šole
Tel.
Zbornica
E-mail

Srednja vas, Goriče 1, 4204 Golnik
Jana Dubravica
04 / 255 96 81
04 / 255 97 01
osljsjgor@guest.arnes.si
Trstenik 39, 4204 Golnik
Alenka Šturm
04 / 255 96 88
04 / 255 96 85
osljsjtr@guest.arnes.si
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Vrtec pri šoli
Pedagoško vodenje vrtca

Mateja Urbiha
Ingrid Klemenčič

Telefon: 04 / 255 97 06
Telefon: 04 / 255 97 04

Svetovalna delavka vrtca

Ingrid Klemenčič

Telefon: 04 / 255 97 04

VRTEC PRI MATIČNI ŠOLI

Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Telefon: 04/255 97 17

1.3

Svet staršev

V delo šole in vrtca se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ
ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvem roditeljskem
sestanku. Predsednika sveta staršev izvoli svet staršev na prvem sestanku v septembru.
Delo sveta staršev poteka po poslovniku, sprejetem 22. 5. 2015.
1.4

Svet šole

Svet šole ima naslednje naloge:
- imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda,
- sprejema pravila in druge akte zavoda,
- sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje
nadstandardnih storitev in
- sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih
s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi.
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PROGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV
Pedagoško vodenje

Ravnatelj bo, kot pedagoški vodja in poslovodni organ javne šole, v tem šolskem letu
opravljal naloge, določene z 49. členom Zakona o vzgoji in financiranju vzgoje in
izobraževanja. Poseben poudarek bo:
- na vodenju učiteljskega zbora,
- na hospitacijah pri posameznih učiteljih,
- na sodelovanju s starši in okoljem,
- na razvijanju oblik in metod dela ter učnih tehnologij in
- na opravljanju nalog, določenih z ustanovitvenim aktom šole.
Ravnatelju bosta pri delu pomagata pomočnici, ki ga nadomeščata tudi v primeru
morebitne odsotnosti.
2.2

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki bodo opravljali vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnavali bodo vzgojno-izobraževalno
problematiko oddelka, oblikovali program dela z nadarjenimi in tistimi, ki težje napredujejo,
odločali o vzgojnih ukrepih ter opravljali naloge v skladu z zakonom. Oddelčni zbori se
bodo sestali enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju ali po potrebi.
2.3

Strokovni aktivi

Strokovne aktive bodo sestavljali strokovni delavci, ki poučujejo isti predmet oz.
predmetno področje. Obravnavali bodo problematiko predmeta oz. predmetnega področja,
več pozornosti bodo posvečali preverjanju in ocenjevanju, usklajevali merila za
ocenjevanje, dajali predloge učiteljskemu zboru za izboljševanje VID, obravnavali
pripombe staršev učencev ter opravljali strokovne naloge, opisane v svojih načrtih,
sprejetih v mesecu maju in juniju ter dopolnjenih v avgustu 2021.
Strokovni aktivi in vodje aktivov v šolskem letu 2021/22
Strokovni aktiv
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
oddelek podaljšanega bivanja / OPB
slovenščina / SLJ
matematika – računalništvo / MAT – RAČ
angleščina – nemščina / TJA – NEM
geografija – zgodovina – etika / GEO – ZGO – DKE
kemija – biologija – fizika – gospodinjstvo / KEM – BIO –
FIZ – GOS
šport / ŠPO
lik. umet., teh., gl. umet. / LUM – TIT – GUM
8

Vodja aktiva
Simona Frank
Minka Eržen
Maja Ciglič
Mateja Rogelj
Špela Pirc
Tina Podgoršek
Irma Uranič
Tamara Planinšek
Špela Bešter
Mateja Urbiha
Zala Slapar
Vlasta Godnič
Romana Renko
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pevski zbori
Matej Wolf
šolska svetovalna služba
Simona Kogelnik Ekar
šolska specialno in socialno pedagoška služba
Bogdana Mikša
angleščina – razredna stopnja
Barbara Marolt
Obveznosti vodje aktiva:
- odda letni plan dela aktiva ravnatelju šole,
- sklicuje sestanke aktiva,
- poskrbi, da so sprejeti in potrjeni kriteriji ocenjevanja,
- vabilo na aktiv posreduje ravnatelju šole,
- zapisnike aktiva posreduje tajništvu šole ter
- skrbi za povezavo aktiva z ostalimi aktivi in vodstvom šole.
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ŠOLSKI KOLEDAR

V skladu s 15. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. List RS, št.
50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja navodila
za razpored pouka, počitnic in pouka prostih dni v šol. l. 2021/2022.
3.1

Pouk

sreda
ponedeljek–
ponedeljek
nedelja
ponedeljek
petek
sobota
nedelja
sobotanedelja

1. 9. 2021

Leto 2021
začetek pouka

25. 10.–1. 11. 2021

jesenske počitnice

31. 10. 2021
1. 11. 2021
24. 12. 2021
25. 12. 2021
26. 12. 2021

dan reformacije
dan spomina na mrtve
proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
božič
dan samostojnosti in enotnosti

25. 12.–2. 1. 2022

novoletne počitnice
Leto 2022

sobotanedelja
ponedeljek
ponedeljek
torek
petek–
sobota
ponedeljek–
petek
ponedeljek
sreda
sreda–
ponedeljek
sobota–
nedelja

1. 1.–2. 1. 2022

novo leto

31. 1. 2022
7. 2. 2022
8. 2. 2022

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
pouka prost dan
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

11.–12. 2. 2022

informativna dneva za vpis v srednje šole

21. 2.–25. 2. 2022

zimske počitnice

18. 4. 2022
27. 4. 2022

velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju

27. 4.–2. 5. 2022

prvomajske počitnice

1. 5.–2. 5. 2022

praznik dela

sreda

15. 6. 2022

petek

24. 6. 2022

sobota
sobotasreda

25. 6. 2022

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9.
razreda; razdelitev spričeval in obvestil
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od
1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil;
pouk in proslava pred dnevom državnosti
dan državnosti

25. 6.–31. 8. 2022

poletne počitnice

3.1.1

Število dni pouka po posameznih mesecih

Mesec
september
oktober
november
december
januar

Število dni pouka
22
16
21
18
21

Mesec
februar
marec
april
maj
junij
10

Število dni pouka
13
23
16
19
18
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Ocenjevalna obdobja

Ocenjevalna obdobja
prvo ocenjevalno
obdobje
drugo ocenjevalno
obdobje

Trajanje
31. januar
15. junij:
9. razredi
24. junij:
1.–8. razred

Ocenjevalne konference
razredna stopnja: 26. 1. 2022
predmetna stopnja: 27. 1. 2022
9. razredi: 13. 6. 2022
razredna stopnja: 20. 6. 2022
predmetna stopnja: 21. 6. 2022

3.2.1 Predmetni, razredni ter popravni izpiti (vključno s pripravami)

16. 6.–29. 6. 2022
27. 6.–8. 7. 2022
18. 8.–31. 8. 2022

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
1. rok
učenci 9. razreda
1. rok
učenci 1.–8. razred
2. rok
učenci 1.–9. razred

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5.–15. 6. 2022
1. rok
učenci 9. razreda
3. 5.–24. 6. 2022
1. rok
učenci 1.–8. razred
18. 8.–31. 8. 2022
2. rok
učenci 1.–9. razred
Priprave: 5 ur pred izpitnim rokom
3.2.2 Ostale pedagoške konference in pedagoški sestanki
Timski sestanki, pedagoški sestanki, aktivi, sredine, delovni sestanki so vsako sredo od
12.45 do 14.30 po razporedu (obvezna prisotnost vseh pedagoških delavcev).
3.3
Leto
2021

Nacionalni preizkusi znanja
Mesec

Datum – dan
1. 9. – sreda

september
30. 11. – torek
november

4. 5. – sreda

2022
maj

6. 5. – petek
10. 5. – torek
31. 5. – torek

Dejavnost
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi
tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni
osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z
nacionalnim preverjanjem znanja.
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih
6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen za
Ljudske univerze oziroma organizacije, ki izvajajo
program osnovne šole za odrasle).

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za
6. in 9. razred
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z
dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
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1. 6. – sreda

junij

2. 6. – četrtek

7. 6. – torek

8. 6. – sreda

15. 6. – torek
15. 6. – četrtek
24. 6. – petek
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Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu
na RIC.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu
na RIC.
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z
dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene preizkuse v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu
na RIC.
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9.
razreda.
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po
poizvedbah) v 6. razredu.
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6.
razreda.

Tretji predmet v šolskem letu 2021/22 je Tehnika in tehnologija
Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni s
potekom nacionalnih preizkusov znanja.
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ŠOLSKI OKOLIŠ
Matična šola

Šolski okoliš OŠ Simona Jenka Kranj (Ulica XXXI. Divizije 7A) sestavljajo: Begunjska
ulica, Bertoncljeva ulica, Bleiweisova cesta 24, 26, 28, 30, 30A, 32, 34, 36, 60, 62, 68, 70,
72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 106A, 108, 110, 112; Cesta
Kokrškega odreda 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13–44; Cesta na Rupo 38, 40, 42, 45, 47, 49,
51, 55, 63, 67, 69, 83, 85, 87, 89, 91; Kebetova ulica 11, 14–16, 18, 20 – 29, 31, 33. 35;
Kopališka ulica, Mandeljčeva pot, Mencingerjeva ulica, Mlakarjeva ulica, Mrakova ulica,
Oldhamska cesta 1, 1A, 3, 5, 7, 9; Partizanska cesta 17, 19, 19a, 20–49; Rupa, Šorlijeva
ulica, Ulica mladinskih brigad, Ulica XXXI. divizije, Valjavčeva ulica 4, 6, 11, 13, 15–34;
Vidmarjeva ulica in Zoisova ulica 8, 10–48.
4.2

PŠ Goriče

Šolski okoliš PŠ Goriče je območje Golnika, Gorič, Letenic, Srednje vasi pri Goričah in
Zaloga.
4.3

PŠ Trstenik

Šolski okoliš PŠ Trstenik je območje Babnega vrta, Čadovelj, Pangršice, Povelj, Tenetiš,
Trstenika in Žabelj.

Zaradi prilagodljivosti šolske mreže obiskuje šolo tudi nekaj učencev iz drugih šolskih
okolišev.
4.4

Opremljenost šol in vrtca – materialni pogoji za delo

4.4.1 Šola
1. Adaptacije
- zamenjava oken na Matični šoli
- ureditev novega vhoda na Matični šoli
- ureditev hodnika na Matični šoli (ureditev stropa, zamenjava vrat učilnic)
2. Načrt nakupov:
- pohištvo po potrebi za vse enote (mize, stoli, omare, garderobne omare …)
- klimatska naprava v telovadnici Matične šole (lastna sredstva)
- klimatska naprava v hodniku nadzidka
- kuhinjski pripomočki po potrebi
- računalniška oprema
- knjige in strokovna literatura (MIZŠ)
- povečanje tribune v telovadnici na Matični šoli
- igrala (zunanja) za učence 1. triade – Matična šola
- učilnica na prostem (Matična šola)
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4.4.2 Vrtec
1. Adaptacije
2. Načrt nakupov
- pohištvo za igralnice na Matični šoli
- različne knjige in strokovna literatura
- hišica v obliki piramide (lastna sredstva)
Finančni načrt za leto 2021/22 bo sprejel Svet šole.
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ŠTEVILO ODDELKOV, UČENCEV IN PEDAGOŠKIH DELAVCEV

Matična šola
Razred
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
SKUPAJ

M
8
9
13
10
13
15
15
15
13
14
125

Ž
11
10
9
14
14
12
11
8
13
14
116

SKUPAJ
19
19
22
24
27
27
26
23
26
28
241

Razred
6. a
6. b
6. c
6. č
7. a
7. b
7. c
7. č
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c
SKUPAJ

M
14
15
15
16
13
11
13
12
14
11
13
13
11
12
183

Ž
7
10
10
8
11
9
12
11
14
13
14
15
16
14
164

SKUPAJ
21
25
25
23
24
20
25
23
28
24
27
28
27
26
346

Goriče
Razred
1. g
2. g
3. g
4. g
5. g
SKUPAJ

M
9
10
12
12
10
53

Ž
10
10
9
7
10
46

SKUPAJ
19
20
21
19
20
98

Trstenik
Razred
1. t
2. t
3. t
4. t
5. t
SKUPAJ

M
8
8
5
5
12
38

Ž
7
6
5
11
2
31

SKUPAJ
15
14
10
16
14
69
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5.1

Vrtec - število otrok po skupinah

Vrtec (lokacija)
Vrtec pri matični šoli
5.2

Letni delovni načrt 2021/22

Število otrok
57

Število oddelkov
3

Pedagoški delavci šole

Sistemizacija kadrov je izdelana na podlagi predmetnika in v skladu s standardi in
normativi za osnovno šolo. Sistemizacijo letno potrjuje MŠZŠ, ki istočasno daje tudi
soglasje k razpisom za posamezna delovna mesta.
Vsi strokovni delavci šole si bodo prizadevali, da bodo v največji meri zasledovali in
uresničevali vizijo šole, med seboj sodelovali in se pri strokovnem delu podpirali. Delali
bodo profesionalno, v vzgojno-izobraževalni proces vnašali novosti stroke in upoštevali
potrebe posameznega učenca.
Prav tako si bodo vsi strokovni delavci prizadevali čim bolj konstruktivno sodelovati s
starši/skrbniki in zunanjimi inštitucijami. Razredniki bodo vodili delo oddelčnega
učiteljskega zbora, analizirali vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbeli za reševanje učnih
in vzgojnih težav posameznih učencev, sodelovali s starši in ŠSS, odločali o vzgojnih
ukrepih ter opravljali druge naloge v skladu z zakonom. Podrobne vsebine so opredeljene
v načrtih OŠ in osebnih načrtih.
5.2.1 Razredna stopnja
Matična šola
Razred
1A
Drugi učitelj
1B
Drugi učitelj
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
Trstenik
Razred
1T
Drugi učitelj
2T
3T
4T
5T

Učitelj
Dijana Brdar
Nasta Črnič
Simona Frank
Sonja Magajne
Magdalena Gunde
Marija Eržen
Simona Gasser
Marjana Rozman
Mojca Konjar
Mateja Rogelj
Mojca Jurčič
Špela Pirc
Učitelj
Tjaša Štucin
Alenka Šturm
Marijanca Cuderman
Irena Kodeh
Vida Konc
Suzana Kešina
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Goriče
Razred
1G
Drugi učitelj
2G
3G
4G
5G

Letni delovni načrt 2021/22

Učitelj
Aleksandra Lešnjak
Anica Lani
Mirjam Remic
Maja Ciglič
Jana Dubravica
Vilma Švab

Razredna stopnja – učitelji nerazredniki
nemščina – neobvezni izbirni predmet – 4. r.,
Jakob Zenjilovski
5. r.
Ana Hočevar
TJA – 1AB, 2AB, 3AB
Barbara Marolt
TJA – 1GT, 2GT, 3GT, 4GT
Branka Poklukar
TJA – 4AB, 5AB, 5GT
Razredna stopnja – predmetni učitelji
Predmetni učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji
Branka Poklukar – 4AB, 5AB, 5GT
Andrej Pirc – 5A (1 URA), 5B (1 URA), 4A, 5T, 5G
Učitelji podaljšanega bivanja
Matična šola
Trstenik
Nasta Nrnič
Alenka Šturm
Sonja Magajne
Urška Gregorin
Alenka Pirc
Barbara Marolt
Tina Podgoršek
Ana Hočevar
Leon Slabe

Predmet
TJA
ŠPO
Goriče
Anica Lani
Tanja Zupanc
Eva Tomažič

5.2.2 Predmetna stopnja – učitelji razredniki
Matična šola
Razred
6A
6B
6C
6Č
7A
7B
7C
7Č
8A
8B
8C
9A
9B
9C

Razrednik
Irena Hudobivnik – gospodinjstvo, SPH, NPH
Tanja Stanič – TIT, MAT, NIP
Nina Koren Maček – gospodinjstvo, biologija
Neva Lajovic – angleščina
Dušanka Jazbec – šport
Vlasta Godnič – šport
Špela Bešter – angleščina, DOP/DOD
Mojca Zupan – geografija, DSP, DOP/DOD
Mateja Mrak – slovenščina, DOP/DOD, ŠNO
Vilma Cunk – naravoslovje, biologija
Tanja Novak – slovenščina, GKL
Urša Glastovec – matematika, MME, ROM, UBE
Irma Uranič – slovenščina
Zala Slapar– kemija, fizika, POK, DOP/DOD
17
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5.2.3 Učitelji – nerazredniki – predmetna stopnja
Učitelj
Luka Flajnik
Irena Pavlin
Špela Pernar
Maša Mihelec
Bogdana Mikša
Marko Slabe*
Bojan Švabić
Ingrid Klemenčič
Mateja Urbiha
Jakob Zenjilovski
Matej Wolf
Mojca Eleršek Finžgar
Miha Škrlj
Branka Poklukar
Andrej Pirc
Sandra Piršič
Mojca Žvokelj
Vera Djokić
Alenka Maksimović
Irma Pustotnik
Romana Renko
Tamara Planinšek

Predmet
neobvezni izbirni predmet računalništvo
tehnika in tehnologija, NIP
slovenščina, DOP/DOD
angleščina, DOP/DOD
DSP, ISP
laborant
*obveznost dopoljnjuje na OŠ Janeza
Puharja – Center
Šport, ISO
ISP, DSP, ŠSS
zgodovina, DOP/DOD
izbirni predmet nemščina, DOP/DOD
Glasbena umetnost, pevski zbor
knjižnica
zgodovina, ŠAH, DOP/DOD, DKE
angleščina
šport, IŠN, ŠSP
DSP, ISP
DSP, ISP
DSP, ISP
matematika, DOP/DOD
matematika, fizika, SLZ, DOP/DOD
likovni pouk, LS
matematika, DOP/DOD

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po predpisanem učnem načrtu in predmetniku.
5.3
-

Administrativno-tehnični delavci
tajnica VIZ – Mojca Švab
računovodja – Tanja Krišelj
knjigovodkinja – Špela Berčič
knjigovodkinja – Mateja Žumer

Šola
Matična šola
Ulica
XXXI. divizije 7a

Kuhar
Olga Dovžan
Boštjan Duh
Mojca Podjed
Saša Janković
Lidija Studen
Drago Krsnik

PŠ Goriče
PŠ Trstenik

Biljana Bešić
Blaž Pelaić

Čistilka
Mara Andrić
Nada Bubulj
Zora Radjen
Begajeta Tihić
Marija Bremec
Branka Arsenić
Ferida Djurković
Enisa Vučkić
Saša Jezeršek
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Hišnik
Darko Gaćeša
Marjan Drinovec
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5.4

Vrtec

Vrtec
Matična šola

5.5
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Vzgojiteljica
Mateja Golc
Vesna Valjavec
Alenka Bradač

Pomočnica vzgojiteljice
Ines Miloradović
Natalija Florjančič
Rok Traven

SKUPAJ ZAPOSLENI
tehnično osebje: 24

strokovni delavci: 84

19

skupaj zaposlenih : 108
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OBSEG IN VSEBINA OBVEZNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Šola ga mora organizirati, učenci se obvezno vključijo. Obseg in vsebino obveznega
vzgojno-izobraževalnega dela predpisujeta predmetnik in učni načrt. Obvezni del
programa bo obsegal:
 pouk po urniku,
 obvezne dejavnosti ob pouku (pevski zbor, kolesarski izpiti, oddelčne skupnosti),
 kulturne, naravoslovne, športne in tehnične dneve, družbeno potrebno delo,
delovne akcije,
 plavanje za učence 3. in 6. razredov v zimskem bazenu v okviru ur športne vzgoje.
6.1
RZ

Pregled obsega po urah
MŠ

GO

TR

ŠT.
UČ

SK

1.
2
1
1
4
73
2.
2
1
1
4
80
3.
2
1
1
4
85
4.
2
1
1
4
84
5.
2
1
1
4
89
SK
10
5
5
20
411
6.
4
/
/
4
96
7.
4
/
/
4
92
8.
3
/
/
3
80
9.
3
/
/
3
81
SK
14
/
/
14
349
SK
24
5
5
34
760
*V tabeli niso upoštevani neobvezni izbirni predmeti.
6.2

POUK

ODS

DP
DD

20
23
24
23,5
25,5

4
2
2
2
2
12
2
2
1,5
3
8,5
20,5

/
4
4
4
4
16
6
3
3
6
18
34

25,5
27/28
27,5/28,5
27,5/28,5
107,5/110,5
223,5/226,5

Pouk po obveznem predmetniku

Pouk bo potekal v skladu z veljavnim predmetnikom in po sprejetem urniku. Tedenska
učna obveznost strokovnih delavcev je od 19 do 25 pedagoških ur. Delovna obveznost
vseh delavcev je 40 ur.
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Predmetnik prve triade

Predmet
1.
slovenščina
matematika
likovna umetnost
glasbena umetnost
spoznavanje okolja
šport

T
6
4
2
2
3
3

L
210
140
70
70
105
105

Razred
2.
T
7
4
2
2
3
3

3.
L
245
140
70
70
105
105

T
7
5
2
2
3
3

L
245
175
70
70
105
105

število predmetov
število ur tedensko
število tednov pouka

6
20
35

6
21
35

6
22
35

angleščina

2/70 (NIP)

2/70

2/70

kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi

4 dni
3 dni
3 dni
5 dni

4 dni
3 dni
3 dni
5 dni

4 dni
3 dni
3 dni
5 dni

štev. ted. dejav.

3

3

3

DP otrok s PP
DP in DD pouk
interesne dejav.
tedni VIZ dela

0,5
1
2

17,5
35
70
35
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0,5
1
2

17,5
35
70
35

0,5
1
2

17,5
35
70
35
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Predmetnik druge triade

Predmet
4.
slovenščina
matematika
angleščina
likovna umetnost
glasbena umetnost
družba
geografija
zgodovina
naravoslovje
naravoslovje in tehnika
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
šport

T
5
5
2
2
1,5
2
3
3

L
175
175
70
70
52,5
70
105
105

Razred
5.
T
L
5
175
4
140
3
105
2
70
1,5
52,5
3
105
3
105
1
35
3
105

6.
T
5
4
4
1
1
1
1
2
2
1,5
3

L
175
140
140
35
35
35
35
70
70
52,5
105

število predmetov
število ur tedensko
število tednov pouka

8
23,5
35

9
25,5
35

11
25,5
35

kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi

3 dni
3 dni
4 dni
5 dni

3 dni
3 dni
4 dni
5 dni

3 dni
3 dni
4 dni
5 dni

štev. tednov dejavnosti

3

3

3

oddelčna skupnost
DP otrok s PP
DP in DD pouk
interesne dejavnosti
tedni VIZ-dela
NIP nemščina
NIP računalništvo
NIP šport
NIP umetnost
NIP tehnika

1
0,5
1
2
2
1
1
1
1

22

35
17,5
35
70
35
/ 70
/ 35
/ 35
/ 35
/ 35

1
0,5
1
2
2
1
1
1
1

35
17,5
35
70
35
/
/
/
/
/

70
35
35
35
35

1
0,5
1
2
2
1
1
1
1

35
16
35
70
35
/
/
/
/
/

70
35
35
35
35
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Predmetnik tretje triade

Predmet

Razred
8

7
slovenščina
matematika
angleščina
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina
domovinska in državljanska
kultura in etika
fizika
kemija
biologija
naravoslovje
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
šport
izbirni predmet 1
izbirni predmet 2
izbirni predmet 3

9

T
4
4
4
1
1
2
2

L
140
140
140
35
35
70
70

T
3,5
4
3
1
1
1,5
2

L
122,5
140
105
35
35
52,5
70

T
4,5
4
3
1
1
2
2

L
144
128
96
32
32
64
64

1

35

1

35

-

-

3
1
2
2/1
1
1

105
35
70
70/35
35
35

2
2
1,5
1
2
2/1
1
1

70
70
52,5
35
70
70/35
35
35

2
2
2
2
2/1
1
1

64
64
64
64
64/32
32
32

število predmetov
število ur tedensko
število tednov pouka

12/13/14
27/28
35

14/15/16
27,5/28,5
35

12/13/14
27,5/28,5
32

kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi

3 dni
3 dni
4 dni
5 dni

3 dni
3 dni
4 dni
5 dni

3 dni
3 dni
4 dni
5 dni

štev. ted. dejavnosti

3

3

3

oddelčna skupnost
DP otrok s PP
DP in DD pouk
interesne dejavnosti
tedni VIZ dela

1
0,5
1
2

35
17,5
35
70
38

23

1
0,5
1
2

35
17,5
35
70
38

1
0,5
1
2

32
16
32
64
35
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Izbirni predmeti

6.6.1 Neobvezni izbirni predmeti 2021/22 (za učence 4., 5., 6. in 7., 8., 9. razreda)
Matična šola
Predmet
nemščina 4., 5., 6. razred
računalništvo 4., 5., 6. razred
tehnika 4., 5.,6. razred
šport 4., 5., 6. razred

Učitelj
Jakob Zenjilovski
Luka Flajnik
Irena Pavlin, Tanja Stanić
Andrej Pirc

Trstenik
Predmet
nemščina 4., 5. razred
računalništvo 4., 5. razred

Učitelj
Jakob Zenjilovski
Luka Flajnik

Goriče
Predmet
Tehnika 4., 5. razred

Učitelj
Tanja Stanić

Učenci imajo tedensko 2 uri neobveznega izbirnega predmeta nemščina in italijanščina ter
1 uro na teden neobveznega izbirnega predmeta računalništvo in tehnika. Neobvezni
izbirni predmet je ocenjen tako kot vsi ostali predmeti na predmetniku
6.6.2 Obvezni izbirni predmeti 2021/22
Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo
Osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če
prinesejo ustrezno potrdilo.
7. razredi
Učitelj
Jakob Zenjilovski
Irena Pavlin
Urška Glastovec
Irma Pustotnik
Irena Hudobivnik
Duša Jazbec, Vlasta Godnič
Tanja Novak

Predmet
Nemščina 1 (NI1)
Likovno snovanje 1 (LS1)
Urejanje besedil (UBE)
Sonce, luna, zemlja (SLZ)
Sodobna priprava hrane (SPH)
Šport za sprostitev (ŠSP)
Gledališki klub (GKL)
8. razredi

Učitelj
Jakob Zenjilovski
Romana Renko
Urška Glastovec
Bojan Švabić
Mateja Mrak
Zala Slapar
Miha Škrlj

Predmet
Nemščina 2 (NI2)
Likovno snovanje 2 (LS2)
Multimedija (MME)
Izbrani šport – odbojka (ISO)
Šolsko novinarstvo (ŠNO)
Poskusi v kemiji (POK)
ŠAH 2
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9. razredi
Učitelj
Jakob Zenjilovski
Urška Glastovec
Vlasta Godnič
Miha Škrlj
Irena Pavlin
Irena Hudobivnik

Predmet
Nemščina 3 (NI3)
Računalniška omrežja (ROM)
Šport za zdravje (ŠZZ)
ŠAH 3
Likovno snovanje 3 (LS3)
Načini prehranjevanja (NPH)
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DNEVI DEJAVNOSTI v šolskem letu 2021/22

Izvedba dnevov dejavnosti se zaradi epidemiološke slike lahko spreminja
tako vsebinsko kot tudi glede načina oz. kraja izvedbe. Izvedba posmeznega
dneva dejavnosi je odvisna od več dejavnikov: ali je razred v šoli, zunanja
inštitucija izvaja program »v živo«, spremenjenih odlokov ipd. Vsi dnevi
dejavnosti, ki so načrtovani v šol. l. 2021/22, bodo izvedeni.
DNEVI DEJAVNOSTI 1. RAZRED

Dejavnost
Teden otroka
Glasbeno-ustvarjalna
delavnica
Moj prvi obisk muzeja
– Tržiški muzej
Operna predstava

Dejavnost
Dan poskusov
Arboretum
Sejemo, sadimo

Dejavnost
Jesenski pohod
Sankanje in igre na
snegu
Spomladanski pohod
(Mengeška koča)
Športne igre
Gibalne igre

Dejavnost
Ogled gasilskega
doma v Kranju
Oblikovanje različnih
materialov
Izdelam igračo

KULTURNI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober
Alenka Šturm
oktober
Dijana Brdar

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
13 €

januar

Dijana Brdar

17 €

september

Maja Ciglič

4,5 €

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
januar
Tjaša Štucin
maj/junij
Aleksandra
Lešnjak
april
Nasta Črnič
ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Sonja Magajne

*Predvidena
cena dejavnosti
izvaja se v šoli
16 €
izvaja se v šoli

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli

januar

Tjaša Štucin

izvaja se v šoli

april

Anica Lani

10 €

maj
junij

Alenka Šturm
Simona Frank

izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

TEHNIŠKI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober
Aleksandra
Lešnjak
november
Sonja Magajne
maj

Nasta Črnič
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*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

Dejavnost
Zobna preventiva
Prireditev ob zaključku
bralne značke
Varno v prometu
Zbiralne in
humanitarne akcije
Jenkov spominski dan
Komemoracija
Slovenski kulturni
praznik
Obisk šolske knjižnice
Novoletno
praznovanje
Prešernov spominski
dan
Predavanje Rdeči križ
Dan samostojnosti in
enotnosti
Dan državnosti

DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
Celo leto
ZD Kranj
april
Mojca Eleršek
Finžgar
Celo leto
razredničarke
Celo leto
mentorice šolske
skupnosti
oktober
razredniki
oktober
razredniki
februar
razredniki

Letni delovni načrt 2021/22

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

december

Mojca Finžgar
Eleršek
razredniki

december

razredniki

izvaja se v šoli

po razporedu
december

Irena Hudobivnik
razredniki

izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

junij

razredniki

izvaja se v šoli

oktober

izvaja se v šoli

*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
DNEVI DEJAVNOSTI 2. RAZRED

Dejavnost
Obisk knjižnice Kranj
in stolpa Pungert
Operna predstava
Šolski muzej
Tržiški muzej

KULTURNI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober
Mirjam Remic
september
januar
glede na prost
termin

Maja Ciglič
Mirjam Remic
Marjanca
Cuderman

Tabor

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
januar
Magdalena Gunde

Travnik
Živalski vrt

maj
junij

Dejavnost

Minka Eržen
Minka Eržen
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*Predvidena cena
dejavnosti
11 €
4,5 €
16 €
16 €

*Predvidena cena
dejavnosti
izvedba v okviru
tabora
izvaja se v šoli
16 €
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Jesenski pohod
Športni dan na taboru

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Minka Eržen
januar
Magdalena Gunde

Orientacijski pohod

januar

Magdalena Gunde

Po gozdu gor in dol
Športne igre

april
maj

Magdalena Gunde
Mirjam Remic

Dejavnost

TEHNIŠKI DNEVI - 3
Dejavnost
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
Oblikovanje materialov november
Marjanca
Cuderman
Dan poskusov
januar
Marjanca
Cuderman
Od zrna do kruha
marec
Minka Eržen

Varno v prometu

DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
celo leto
razrednik

Zobna preventiva

celo leto

ZD Kranj

Teden otroka

oktober

Jenkov spominski dan oktober

mentorice šolske
skupnosti
razredniki

Meritve za ŠVZ karton april

Andrej Pirc

Zdravstvena vzgoja

ZD Kranj

Dejavnost

Zaključek bralne
značke
Zbiralne in
humanitarne akcije
Novoletno
praznovanje
Prireditev ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti
Slovenski kulturni
praznik
Dan državnosti

glede na
razpored
april

december

Mojca Eleršek
Finžgar
mentorice šolske
skupnosti
razredniki

december

razredniki

februar

razredniki

junij

razredniki

celo leto
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*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
izvedba v okviru
tabora
izvedba v okviru
tabora
6€
izvaja se v šoli

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
(SPO)
izvaja se v šoli
(SPO)
izvaja se v šoli
(ODS)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(ŠPO)
ZD Kranj
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
(SLO, SPO)
izvaja se v šoli
(SPO)
izvaja se v šoli
(SLO)
izvaja se v šoli
(SLJ, SPO)
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*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
DNEVI DEJAVNOSTI 3. RAZRED

Dejavnost
Operna predstava
Galova skrinja
Tržiški muzej
Lončarska delavnica

Dejavnost
Čebelarski muzej
Hiša eksperimentov
Dan poskusov

Dejavnost
Jesenski pohod
Zimski športni dan
Plavanje
Spomladanski pohod
Športne igre

Dejavnost
Novoletna delavnica
Šiviljske delavnice
Izdelovanje glasbil

Dejavnost
Zdravniški pregled
Zobozdravstveni
pregled
Meritve za ŠVZ karton

KULTURNI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Maja Ciglič
maj
Irena Kodeh
marec
Marjana Rozman
februar
Simona Gasser

*Predvidena cena
dejavnosti
4,5 €
10 €
9€
9€

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober
Maja Ciglič
april
Marjana Rozman
jauni
Simona Gasser

*Predvidena cena
dejavnosti
12 €
12 €
izvaja se v šoli

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
razredniki (po
podružnicah)
januar
Maja Ciglič
september,
Andrej Pirc
november
maj
Irena Kodeh
junij
Simona Gasser
TEHNIŠKI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
november
Irena Kodeh
januar
Marjana Rozman
november
Simona Gasser
DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
po razporedu
ZD Kranj – šolski
dispanzer
po razporedu
ZD Kranj – zobna
poliklinika
april
športni pedagogi

Zobna preventiva
celo leto
Novoletno praznovanje december

Zobna poliklinika
razredniki
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*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

*Predvidena
cena dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
10 €

*Predvidena
cena dejavnosti
ZD Kranj
ZD Kranj
izvaja se v šoli
(ŠPO)
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
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Prireditev ob zaključku
bralne značke
Jenkov spominski dan
Zbiralne in
humanitarne akcije
Prešernov spominski
dan
Teden otroka

april

Dan državnosti

junij

mentorice šolske
skupnosti
razredniki

Komemoracija

oktober

razredniki

Dan samostojnosti in
enotnosti
Šolska knjižnica

december

razredniki

celo leto

Testiranje branja

začetek in
konec
šolskega leta
september,
november

Mojca Finžgar
Eleršek
specialni pedagogi

Plavalni tečaj

oktober
celo leto
februar
oktober

Mojca Eleršek
Finžgar
razredniki
mentorice šolske
skupnosti
razredniki

Andrej Pirc
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(ODS, SLJ, SPO,
ŠPO)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(vsi predmeti)
izvaja se v šoli
(SLJ, SPO)
izvaja se v šoli
(SPO, SLJ)
izvaja se v šoli
(SLJ, SPO)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(ŠPO)

*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
DNEVI DEJAVNOSTI 4. RAZRED

Dejavnost

KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
december
Mateja Rogelj

Gledališka ali filmska
predstava
Ogled stare
maj
meščanske hiše
Delavnice v Groharjevi maj
hiši

Dejavnost
Čutila
Drevesa in grmi –
žebljanje
Začutimo morsko
obalo – LŠN

Mateja Rogelj

9,6 €

Jana Dubravica

11 €

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
maj
Mojca Konjar
oktober
Mojca Konjar
junij

*Predvidena cena
dejavnosti
8,5 €

Mojca Konjar
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*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvedba v okviru
letne šole v naravi
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Dejavnost
Jesenski pohod – po
enotah
Sankanje/pohod
Športne delavnice RC
Vogu
Orientacijski pohod –
LŠN
Športne igre – LŠN

Dejavnost
Papirna gradiva –
Hiška
Vodno kolo
Poskusi z elektriko
Voziček

Dejavnost

Zobozdravniški
pregled
Jenkova spominska
ura
Prešernova
spominska ura
Prireditev ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti
Slovenski kulturni
praznik
Prireditev ob dnevu
državnosti
Zobna preventiva
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ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Jana Dubravica

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli

januar/februar
marec/april

Vida Konc
Vida Konc

izvaja se v šoli
11 €

junij

Mateja Rogelj

junij

Vida Konc

izvedba v okviru
letne šole v naravi
izvedba v okviru
letne šole v naravi

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
november
Jana Dubravica

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli

december
januar
marec

izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

Mojca Konjar
Jana Dubravica
Vida Konc

DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti/v
okviru predmeta
po razporedu
ZD Kranj – zobna
poliklinika
oktober
razrednik
december

razrednik

december

razredniki

februar
junij

Sonja Magajne,
Nasta Črnič
Špela Pirc

celo leto

ZD Kranj

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(SLJ, DRU)
izvaja se v šoli
(SLJ, DRU)
izvaja se v šoli
(SLJ, DRU)
izvaja se v šoli
(NIT)

*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
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DNEVI DEJAVNOSTI 5. RAZRED

Dejavnost
Gledališka predstava
Ogled mesta Kranj in
obisk muzeja
Kovaški muzej v Kropi

Dejavnost
Model hladilne skrinje
Poskusi iz
naravoslovja
Slamnikarski muzej
Domžale

Dejavnost

KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec dejavnosti *Predvidena
cena dejavnosti
december
Špela Pirc
15 €
april
Vilma Švab
3€
junij

Suzana Kešina

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
december/januar Vilma Švab
marec
Mojca Jurčič
marec

Špela Pirc

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Vlasta Godnič

10 €

*Predvidena
cena dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
10 €

Smučanje – tehnika

februar

Duša Jazbec

Smučanje – tekma

februar

Duša Jazbec

Ogled Škocjanske
jame
Atletski troboj

maj

Mojca Jurčič

*Predvidena
cena dejavnosti
izvaja se v okviru
letne šole v
naravi
izvaja se v okviru
zimske šole v
naravi
izvaja se v okviru
zimske šole v
naravi
15 €

maj

Andrej Pirc

3€

Jesenski pohod
(Pineta)

Dejavnost
Kolesarski poligon
Oblikovanje
amterialov/robotika
Igriva arhitektura
Tehniški izdelek
(Pineta)

Dejavnost

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Vilma Švab
november
Špela Pirc
oktober
september

Mojca Jurčič
Vlasta Godnič

DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
32

*Predvidena
cena dejavnosti
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli
9€
izvaja se v okviru
letne šole v
naravi

*Predvidena
cena dejavnosti

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

Zobna preventiva

celo leto

ZD Kranj

Jenkov spominski dan

oktober

razredniki

Komemoracija

oktober

razredniki

Prešernov spominski
dan
Meritve za ŠVZ karton

februar

razredniki

april/maj

Andrej Pirc

Dan državnost

junij

razredniki

Dan samostojnosti

december

razredniki

Zaključek bralne
značke
Teden otroka

april

Mojca Finžgar
Eleršek
mentorice šolske
skupnosti

oktober
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izvaja se v šoli
(NIT)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(DRU)
izvaja se v šoli
SLJ)
izvaja se v šoli
(ŠPO)
izvaja se v šoli
(DRU)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(SLJ)
izvaja se v šoli
(ODS)

*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
DNEVI DEJAVNOSTI 6. RAZRED

Dejavnost
Kranjska kulturna pot
Župančičeva hiša
Priprava na novoletni
sejem

Dejavnost
Botanični vrt
Cerkniško jezero, grad
Snežnik
Lahinjski park

KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober
Mateja Mrak
september
Ingrid Klemenčič
november

Razredniki,
Romana Renko

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
maj
Nina Koren
Maček
junij
Mojca Zupan
september

Ingrid Klemenčič

Jesenski pohod

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Ingrid Klemenčič

Pohod

september

Dejavnost

Vlasta Godnič
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*Predvidena
cena dejavnosti
10 €
izvedba v okviru
tabora
izvaja se v šoli

*Predvidena
cena dejavnosti
9€
18 €
izvedba v okviru
tabora

*Predvidena cena
dejavnosti
izvedba v okviru
tabora
10 €

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

Zimski športni dan

januar

Duša Jazbec

Atletika
Medrazredne igre

april
junij

Andrej Pirc
Bojan Švabić

Dejavnost

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober
Irena Hudobivnik

Jedrska elektrarna
Krško
Dan sodelovanja in
strpnosti (skupaj z OŠ
Janeza Puharja –
Center)
Priprave na novoletni
sejem
Dan jezikov

Dejavnost

Letni delovni načrt 2021/22

5–30 € (odvisno
od dejavnosti, ki si
jo izbere učenec)
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

*Predvidena cena
dejavnosti
15 €

oktober

Ingrid Klemenčič

3€

november

Aktiv LUM
(Romana Renko)
Špela Bešter

izvaja se v šoli

po dogovoru

DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
po razporedu
ZD Kranj
po razporedu
Simona K. Ekar

Zdravstvene delavnice
Splet kot magnet za
najstnike (Varni
internet)
Glasbena matineja CD Po ponudbi
Operna predstava
december

Matej Wolf
Matej Wolf

4€

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
subvencionirano s
strani občine,
ostalo plača šola
Po ponudbi
6€

*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
DNEVI DEJAVNOSTI 7. RAZRED

Dejavnost
Po Jurčičevi poti
Slovensko ljudsko
izročilo
Glasbena matineja CD

Dejavnost
Živalski vrt in
Biotehnična fakulteta
Rimska Emona

KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
april
Špela Pernar
oktober
Irma Uranič

*Predvidena cena
dejavnosti
5€
6€

Po ponudbi

Glede na ponudbo

Matej Wolf

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober ali
Vilma Cunk
december
maj
Mateja Urbiha,
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*Predvidena cena
dejavnosti
16 €
15 €

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

Brdo pri Kranju

oktober

Miha Škrlj
Vilma Cunk

Planinski pohod
GIB Šiška
Zimski športni dan

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Vlasta Godnič
november
Vlasta Godnič
januar
Duša Jazbec

Atletika
Medrazredne igre

april
junij

Dejavnost

Dejavnost
Umetne snovi
Dan jezikov
Učenje za življenje
Priprave na novoletni
sejem

Dejavnost
Zdravstvene delavnice
Žito Gorenjka
Rizično vedenje na
spletu (LOGOUT)
Operna predstava

Andrej Pirc
Bojan Švabić

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
april
Tanja Stanić
22. september Maša Mihelec
februar
Bogdana Mikša
November
razredniki in
Romana Renko
DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
po razporedu
ZD Kranj,
koordinator Irena
Hudobivnik
maj
Irena Hudobivnik
po razporedu
Simona Kogelnik
Ekar
december
Matej Wolf
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11 €

*Predvidena cena
dejavnosti
12 €
18 €
5–30 € (odvisno
od dejavnosti, ki si
jo izbere učenec)
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

*Predvidena cena
dejavnosti
2€
5€
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
10 €
plača šola
6€

*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
DNEVI DEJAVNOSTI 8. RAZRED

Dejavnost
Razvoj gledališča
Moderna Galerija,
Plečnikova Ljubljana
Tabor Piran-Piranolikovne delavnice

KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
glede na ponudbo Irma Uranič
oktober/november Romana
Renko
april
Tanja Stanić
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*Predvidena cena
dejavnosti
7,5 €
15 €
izvedba v okviru
tabora

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

Dejavnost
Tabor Piran – Soline

NARAVOSLOVNI DNEVI – 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
april
Tanja Stanić

Človeško telo
Vače, GEOSS,
Bogenšperk

maj
maj

Dejavnost
Tabor Piran – pohod

ŠPORTNI DNEVI – 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
april
Tanja Stanić

Pohod
Zimski športni dan

september
januar

Vlasta Godnič
Duša Jazbec

Atletika
Medrazredne igre

april
junij

Andrej Pirc
Bojan Švabić

Irena Hudobivnik
Mojca Zupan

TEHNIŠKI DNEVI – 4
Dejavnost
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
Večkotniki
september
Alenka
Maksimović
Astronomski dan
oktober
Irma Pustotnik
Srednja šola Jesenice, oktober
Irena Pavlin
Železarski muzej
Dan jezikov
22. september Maša Mihelec

Dejavnost
Zdravstvene delavnice
RK Koper, OŠ Koper
Poskusi s Tomažem
Ogrinom
Mladinske delavnice

Ogled predstave
ANIMAL FARM
Operna predstava
Likovne delavnice –
tabor Piran

DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
po razporedu
ZD Kranj
september/
OZRK Kranj
oktober
Irena Hudobivnik
december
Zala Slapar
od oktobra do
junija – enkrat
mesečno v
okviru ODS
april

Bogdana Mikša

december
april

Matej Wolf
Romana Renko

Neva Lajovic
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*Predvidena cena
dejavnosti
izvedba v okviru
tabora
izvaja se v šoli
13 €

*Predvidena cena
dejavnosti
izvedba v okviru
tabora
10 €
5–30 € (odvisno
od dejavnosti, ki si
jo izbere učenec)
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

*Predvidena cena
dejavnosti
izvaja se v šoli
6,5 €
11 €
5€

*Predvidena cena
dejavnosti
Izvaja se v šoli
OZRK Kranj
Izvaja se v šoli
izvaja se v
šoli/delno
subvencionirano,
del plača šola
8€
6€
Izvedba v okviru
tabora

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj
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*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
DNEVI DEJAVNOSTI 9. RAZRED

Dejavnost
Cankar (Vrhnika in
gledališka predstava)
Narodna galerija, Žale
Podljubelj, MNZ

Dejavnost
Arboretum in
Prirodoslovni muzej
Svet okoli nas
Posočje

KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
10. 11. 2021
Tanja Novak

*Predvidena cena
dejavnosti
18 €

november
maj

10 €
10 €

Romana Renko
Miha Škrlj

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
maj
Nina Koren Maček

*Predvidena cena
dejavnosti
18 €

marec
april

izvaja se v šoli
20 €

Zala Slapar
Mateja Urbiha

Pohod
Plesne delavnice
Zimski športni dan

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
september
Vlasta Godnič
november
Vlasta Godnič
januar
Duša Jazbec

Atletika
Medrazredne igre

april
junij

Dejavnost

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
oktober
Zala Slapar

*Predvidena cena
dejavnosti
15 €

marec

izvaja se v šoli

Dejavnost

Vetrovnik, Planinska
jama
Elektrika
Srednje vrednosti in
verjetnost
HE

Dejavnost
Hotel Astoria
Zdravstvene delavnice
Odvisnost/Kako se

februar
15. 3. 2022

Andrej Pirc
Bojan Švabić

Zala Slapar, Irma
Pustotink
Alenka
Maksimović
Zala Slapar

DEJAVNOSTI OB POUKU
Čas izvedbe
Nosilec
dejavnosti
junij
Irena Hudobivnik
po razporedu
ZD Kranj
po razporedu
Simona K. Ekar
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*Predvidena cena
dejavnosti
12 €
10 €
5–30 € (odvisno
od dejavnosti, ki si
jo izbere učenec)
izvaja se v šoli
izvaja se v šoli

izvaja se v šoli
5€

*Predvidena cena
dejavnosti
15 €
izvaja se v šoli
subvencionirano s

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

upreti pritiskom
vrstnikov (Oaza)
Ogled predstave
ANIMAL FARM
Operna predstava
Moja prihodnost – dve
delavnici

april

Neva Lajovic

december
oktober/maj

Matej Wolf
KONTURA
(Bogdana Mikša)
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strani občine,
ostalo plača šola
8€
6€
izvaja se v šoli

*Za dejavnosti, ki so vezane na avtobusni prevoz, so cene okvirne. Izračunane so za
prisotnost vseh učencev. Lahko se spremenijo, če se dejavnosti ne udeležijo vsi
učenci, saj se cena prevoza deli na število prisotnih učencev. Lahko se spremenijo
tudi v primeru, da se dejavnost spremeni (v primeru višje sile).
7.1

Letni načrt dejavnosti, ki se bodo v šolskem letu 2021/22 izvajale po enotah

Razredna stopnja

dejavnost
Seja šolskega parlamenta
Komemoracija
Jesenska dekoracija
Teden vseživljenjskega učenja
Teden vseživljenjskega učenja
dejavnost
Humanitarna akcija Drobtinica
Zbiralna akcija papirja
Teden otroka
Jenkova spominska ura
Torbica prve pomoči
Evakuacijska vaja
Zbiralna akcija papirja
Sprejem prvošolcev v šolsko
skupnost
Jenkova spominska ura
Evakuacijska vaja
dejavnost
Tradicionalni slovenski zajtrk (3.
petek v novembru)
Priprava in izvedba novoletnega
sejma
Zbiralna akcija hrane
dejavnost
Prešernova spominska ura
Veseli december
Prireditev ob dnevu samostojnosti

september
nosilec
Suzana Kešina
Vida Konc
učitelji OPB
Ana Hočevar
Mirjam Remic
oktober
nosilec
Irena Hudobivnik
Suzana Kešina
Simona Gasser
Suzana Kešina
Simona Gasser
Suzana Kešina
Irena Hudobivnik
vodje enot
Mirjam Remic
Mirjam Remic
razredniki
Jana Dubravica
november
nosilec
Irena Hudobivnik
Tjaša Štucin
Alenka Pirc
Mirjam Remic
december
nosilec
Irena Kodeh
učitelji OPB
Suzana Kešina
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enota
PŠ Trstenik
PŠ Trstenik
vse enote
MŠ
PŠ Goriče
enota
MŠ, TR, GO
PŠ Trstenik
MŠ
PŠ Trstenik
MŠ
PŠ Trstenik
PŠ Trstenik
Vse enote
PŠ Goriče
PŠ Goriče
MŠ, PŠ Goriče
PŠ Goriče
enota
MŠ, TR, GO,
Vrtec
PŠ Trstenik
MŠ
PŠ Goriče
enota
PŠ Trstenik
vse enote
PŠ Trstenik

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

in enotnosti
Prireditev v KS Trstenik in
Tenetiše
Božično-novoletni koncert (šola in
vrtec Ježek)
Zbiralna akcija hrane
Božično-novoletni koncert
Veseli december
Prešernova spominska ura
Prireditev ob dnevu samostojnosti
in enotnosti
Izdelava novoletnih voščilnic

dejavnost
Igre na snegu
Sankanje in igre na snegu
dejavnost
Pustno rajanje
Pesniški recital
Kulturni praznik
Pustno rajanje
Kulturni praznik
dejavnost
Od zrna do kruha
Materinski dan
Pomladna dekoracija
Pozdrav pomladi
Praznik krajevne skupnosti
Pomladna prireditev
dejavnost
Zaključek bralne značke
Zbiralna akcija papirja
Srečanje dramskih skupin
Prireditev v KS ob 1. maju
Dan zemlje
Zaključek bralne značke
Zbiralna akcija papirja
Srečanje dramskih skupin
dejavnost
Menjalnica igrač
Revija pevskih zborov
Teden vseživljenjskega učenja
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Špela Pirc, razredničarke
Vida Konc

MŠ
PŠ Trstenik

Alenka Šturm

PŠ Trstenik

Suzana Kešina, Mirjam
Remic, Simona Gasser
Mojca Konjar
Učitelji OPB
razredniki
Maja Ciglič

vse enote

vsi učitelji

PŠ Goriče

januar
nosilec
učitelji OPB
učitelji OPB
februar
nosilec
učitelji OPB
Dijana Brdar, Simona Frank
Marijana Cuderman
Nasta Črnič, Sonja Magajne
učitelji OPB
Aleksandra Lešnjak
marec
nosilec
Minka Eržen
učitelji OPB
učitelji OPB
Magdalena Gunde
Marjana Rozman
Vilma Švab
april
nosilec
knjižničarka
Suzana Kešina
Vida Konc
Vida Konc
Minka Eržen
razredniki v sodelovanju s
knjižničarko
Mirjam Remic
Aleksandra Lešnjak
maj
nosilec
Urška Gregorin
Vilma Švab
Mirjam Remic
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MŠ
PŠ Goriče
PŠ Goriče
PŠ Goriče

enota
vse enote
PŠ Goriče
enota
PŠ Trstenik
MŠ
PŠ Trstenik
MŠ
PŠ Goriče
PŠ Goriče
enota
vse enote
vse enote
vse enote
MŠ
MŠ
PŠ Goriče
enota
PŠ Trstenik
PŠ Trstenik
PŠ Trstenik
PŠ Trstenik
MŠ
PŠ Goriče
PŠ Goriče
PŠ Goriče
enota
vse enote
PŠ Goriče
PŠ Goriče
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dejavnost
Prireditev ob dnevu državnosti
Vodni dan
Prireditev ob dnevu državnosti
Prireditev ob dnevu državnosti
Mini valeta
dejavnost
Likovni in literarni natečaji
Šolska spletna stran
Notranja dekoracija šole
Glasilo Vaje
Mladinski tisk
Likovni in literarni natečaji
Šolska spletna stran
Notranja dekoracija šole
Skrbimo za šolski vrt
Mladinski tisk

junij
nosilec
Suzana Kešina
učitelji OPB
Špela Pirc
Jana Dubravica
Vilma Švab
Celo leto
nosilec
učitelji
Marijana Cuderman
Učitelji OPB
učitelji
Vida Konc
učitelji
Vilma Švab
učitelji OPB
učitelji OPB
Vilma Švab
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enota
PŠ Trstenik
vse enote
MŠ
PŠ Goriče
PŠ Goriče
enota
PŠ Trstenik
PŠ Trstenik
vse enote
PŠ Trstenik
PŠ Trstenik
PŠ Goriče
PŠ Goriče
PŠ Goriče
PŠ Goriče
PŠ Goriče

Predmetna stopnja

dejavnost
Seja šolske skupnosti
dejavnost
Humanitarna akcija Drobtinica
Obeležitev Jenkovega dne
dejavnost
Tradicionalni slovenski zajtrk (3.
petek v novembru)
Zbiralna akcija hrane
Proslava
dejavnost
Proslava ob kulturnem prazniku
dejavnost
Teden RK
dejavnost
Valeta

september
nosilec
Mateja Urbiha
oktober
nosilec
Irena Hudobivnik
Mateja Mrak
november
nosilec
Irena Hudobivnik
december
Mateja Mrak
Aktiv ZGO – NAR
februar
nosilec
Tanja Novak
maj
nosilec
Irena Hudobivnik
junij
nosilec
razredniki 9. razredov

enota
MŠ
enota
MŠ
MŠ
enota
MŠ
MŠ
vse enote
enota
MŠ
enota
MŠ
enota
MŠ

NOVOLETNI SEJEM: 2. 12. 2021, za vse razrede šole, v popoldanskem času.
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

Redno obiskovanje govorilnih ur, roditeljskih sestankov in sodelovanje staršev z učitelji je
eden od pogojev za dober uspeh otrok. Vsi strokovni delavci so dosegljivi na službeni enaslov: ime.priimek@osjenka.si.
V šolskem letu so trije roditeljski sestanki. Prvi roditeljski sestanek je izveden do 15.
septembra. Drugi do konca februarja in tretji glede na presojo razrednika ali potrebo
staršev.
8.1

Pogovorne ure

Starši se lahko tedensko seznanite z napredkom in težavami svojih otrok na:
dopoldanskih pogovornih urah. Popoldanske – skupne govorilne ure pa bodo:
1.–5. razred
6.–9. razred

drugi torek v mesecu
drugi četrtek v mesecu

17.00–19.00
17.00–19.00

V septembru in juniju popoldanskih pogovornih ur ni.
Dopoldanske pogovorne ure za starše – učitelji razredna stopnje:
Učitelj
Aleksandra Lešnjak
Alenka Pirc Savnik
Alenka Šturm
Ana Hočevar
Anica Lani
Barbara Marolt
Branka Poklukar
Dijana Brdar
Irena Kodeh
Jana Dubravica
Magdalena Gunde
Maja Ciglič
Minka Eržen
Marijanca Cuderman
Marjana Rozman
Mateja Rogelj
Mirjam Remic
Mojca Jurčič
Mojca Konjar
Nasta Črnič
Simona Frank

Dan, ura
petek, 11.00–11.50
sreda, 11.50–12.40
sreda, 10.15–11.00
sreda, 10.15–11.00
torek, 11.5–12.40
sreda, 11.05–11.50
četrtek, 11.05–11.50
torek, 11.05–11.50
ponedeljek, 10.15–11.00
torek, 11.05–11.50
torek, 10.15–11.00
torek, 10.15–11.00
torek, 9.25–10.10
sreda, 9.25–10.10
četrtek, 7.30–8.20
torek, 9.25–10.10
petek, 10.15–11.00
ponedeljek, 9.25–10.10
četrtek, 9.25–10.10
torek, 11.05–11.50
četrtek, 9.25–10.19
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Lokacija
GORIČE
MŠ
TRSTENIK
MŠ
GORIČE
TR/GO
MŠ
MŠ
TRSTENIK
GORIČE
MŠ
GORIČE
MŠ
TRSTENIK
MŠ
MŠ
GORIČE
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

Simona Gasser
Sonja Magajne
Suzana Kešina
Špela Pirc
Tina Podgoršek
Tjaša Štucin
Urška Gregorin
Vida Konc
Vilma Švab
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sreda, 11.05–11.50
četrtek, 9.25–10.10
četrtek, 8.20–9.05
ponedeljek, 10.15–11.00
sreda, 11.50–12.40
sreda, 10.15–11.00
sreda, 11.50–12.40
torek, 9.25–10.10
četrtek, 11.05–11.50

MŠ
MŠ
TRSTENIK
MŠ
MŠ
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
GORIČE

Dopoldanske pogovorne ure za starše – učitelji predmetne stopnje
Učitelj
Alenka Maksimović
Andrej Pirc
Bogdana Mikša
Bojan Švabič
Branka Poklukar
Dušanka Jazbec
Ingrid Klemenčič
Irena Hudobivnik
Irena Pavlin
Irma Pustotnik
Irma Uranič
Jakob Zenjilovski
Maša Mihelec
Matej Wolf
Mateja Mrak
Mateja Urbiha
Miha Škrlj
Mojca Zupan
Mojca Žvokelj
Neva Lajovic
Nina Koren Maček
Romana Renko
Sandra Piršič
Špela Bešter
Špela Pernar
Tamara Planinšek
Tanja Novak
Tanja Stanić
Urška Glastovec
Vera Djokić
Vilma Cunk
Vlasta Godnič
Zala Slapar

Dan, ura
torek, 11.05–11.50
torek, 10.15–11.00
sreda, 11.55–12.40
torek, 11.05–11.50
četrtek, 11.05–11.50
torek, 11.05–11.50
sreda, 11.55–12.40
sreda,11.55–12.40
torek, 10.15 – 11.00/a urnik
ponedeljek, 12.05 – 12.24/b urnik
sreda, 11.05–11.50
sreda, 11.05–11.50
sreda, 11.05–11.50
sreda, 10.15–11.00
četrtek, 11.55–12.40
torek, 11.05–11.50
sreda, 9.25–10.10
sreda, 10.15–11.00
torek, 11.55–12.40
sreda, 11.55–12.40
torek, 10.15–11.00
četrtek,10.15–11.00
sreda, 11.55–12.40
sreda, 11.55–12.40
sreda, 10.15–11.00
torek, 10.15–11.00
sreda, 10.15–11.00
sreda, 9.25–10.10
četrtek, 12.05 -12.45/a urnik
sreda, 9.25 – 10.05/b urnik
sreda, 11.05–11.50
sreda, 11.55–12.40
sreda,11.05–11.50
sreda, 9.25–10.10
sreda, 11.55–12.40
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Lokacija
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
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ŠOLSKI RAZVOJNI PROJEKT V ŠOLSKEM LETU 2021/22

V šolskem letu bomo na šoli kot celoti (Matična šola, Trstenik, Goriče in Vrtec pri Matični
šoli) razvijali kompetence na dveh pordočjih:
Kompetence na področju digitalnega znanja
Vodji: Luka Flajnik in Urška Glastovec
Vsebina/cilji:
 e-zbornica:
 oblikovanje e-zbornice na eAsistentu
 uporaba e-zbornice
 izmenjava informacij v e-zbornici
 učenje različnih veščin in znanj, uporabnih za pouk v šoli in na daljavo glede na
potrebe učiteljev
 digitalizacija v šoli (različni obrazci …)
Bonton
Bonton bomo uporabljali in ga razvijali vsi deležniki v šoli: učenci, zaposleni in starši.
Vsaka dva meseca bomo razvijali eno področje bontona.
Mesec
september
in oktober

Vsebina/cilji
Aktivnosti
Udeleženci
Komunikacija
 razredna ura
 učenci
(pogovor)
 uporaba besed hvala,
 zaposleni
prosim, izvolite …
 vsak razred naredi
 starši
na to temo plakat,
 pozdravljanje: dobro
zloženko ali izdelek
jutro, dober dan,
po izbiri
nasvidenje …
Ves čas se med seboj vzpodbujamo k ustrezni komunikaciji. Učitelji in starši smo
vzgled učencem.
november
Strpnost
 pogovor pri razredni  učenci
uri
 posebna pozornost bo
 zaposleni
namenjena strpnosti
 vsak od nas naredi
 starši
pri komunikaciji
nekaj prijaznega za
(žaljenje, skakanje v
nekoga
besedo)
 konec meseca
 če vidimo, da kdo
nastane plakat z
potrebuje pomoč, mu
različnimi pomočmi
jo ponudimo
in pozornostmi, ki
(pomagamo pri
smo jih naredili za
šolskem delu,
drugega
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december

januar in
februar

poskrbimo za zvezke,
če je sošolec bolan, si
pridržimo vrata …)
Bonton oblačenja in
vedenja na kulturnih
prireditvah

Bonton pri uporabi emedijev, predvsem
bonton pri kounikaciji
 komunikacija pri SMS
sporočilih
 komunikacija pri
uporabi socialnih
omrežij
 komunikacija v kanalih
in e-učilnici
 komunikacija pri esporočilih

marec in april Bonton pri hranjenju
 obnašanje pri jedi (pri
malici, v jedilnici);
zaželimo dober tek, ne
govorimo s polnimi usti
…)
 odnos do hrane
 odnos do kuhinjskega
osebja in obratno

 učitelji se bodo na
osnovi prejetega
gradiva na razredni
uri z učenci
pogovarjali o
primernem
oblačenju na
kulturnih prireditvah
 mesec december
ponuja mnogo
priložnosti, da to vsi
poskusimo v praksi
(na prireditvi,
proslavi …)
 razredniki bodo pri
razredni uri na
osnovi prejetega
gradiva skupaj z
učenci napravili
razredna pravila
komunikacije v
kanalih in e-učilicah
 na razredni uri si
bodo učenci
ogledali film o
primerni
komunikaciji v
socialnih omrežjih
 posebna pozornost
bo namenjena
ustrezni, kulturni in
strpni komunikaciji
med zaposlenimi in
med zaposlenimi in
starši
 na osnovi pravil
komunikacije v
razredu bomo
sestavili pravila na
nivoju šole
 aktivnosti bosta
pripravili učiteljici
gospodinjstva in vsi
zaposleni v kuhinji
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 učenci
 zaposleni
 starši

 učenci
 zaposleni
 starši

 učenci
 zaposleni
 starši
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 lepo pogrnjena miza
nas nagovarja h
kulturnemu
prehranjevanju
Uporabo bontona na šoli bomo tudi evalvirali.
10 ŠOLSKI PROJEKTI
NASLOV PROJEKTA

ČAS TRAJANJA
PROJEKTA

Tradicionalni slovenski
november
zajtrk
Prostovoljstvo med
celo leto
mladimi – Evropski
projekt
Projekt povečanja lokalne celo leto
samooskrbe
Mladinske delavnice za 8.
razrede
Ustvarjanje učnih okolij
za 21. stoletje – karierna
orientacija (7. č)
Varno s soncem
IEARN

IEARN
Dan športa

Noč ima svojo moč

NOSILEC
PROJEKTA
(zunanja inštitucija
– katera, šolski
projekt …)
ARSKTRP

IZVAJALCI
PROJEKTA
(vodja in ostali
člani projektne
skupine)
Irena Hudobivnik

RK Kranj, RK Žalec Irena Hudobivnik,
Bogdana Mikša
MO Kranj

Irena Hudobivnik,
Nina Koren
Maček
Center
KONTURA
Tina Kaltenekar,
Mojca Zupan

od oktobra do
junija
celo leto

Bogdana Mikša

april 2021 do
oktober 2022
celo leto –
izmenjava
novoletnih voščilnic
celo leto – zmaji
miru
September
6. r. – Stari Ljubelj
7. r. – Zelenica
8. r. – Bistriška
planina
9. r. – Valvazorjeva
koča
celo leto

NIJZ

Vida Konc

šolski projekt

Urška Gregorin

šolski projekt

Tjaša Štucin

mednarodni projekt

Vlasta Godnič

Kemijski inštitut
(ESS projekt)

Zala Slapar koordinator

Zavod za šolstvo
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11 EKSKURZIJE, NADSTANDARDNI PROGRAMI
Stroške EKSKURZIJ – nadstandardni program, ki niso del obveznega programa OŠ, v
celoti krijejo starši.
Razred
NI1, NI2,
NI3
6. do 9.
Razred
9. razred

Čas
izvedbe
maj 2022
22. 1.
2022
(29. 1.)
junij

Lokacija

Predvidena cena

Vodja

Dunaj, 2 dni

cca. 200 €

Avstrija (smučanje)

50€

Jakob
Zenjilovski
Jazbec Duša

Končni izlet, glede na
izbiro razreda

50–70 €

razredniki

12 OBVEZNE DEJAVNOSTI OB POUKU
12.1

Pevski zbor

Pevski zbori bodo delovali v skladu z veljavnimi standardi in normativi (Ur. List RS 4 /92),
in sicer:
Zbor
MŠ – otroški PZ
MŠ – mladinski PZ
PŠ Goriče – otroški PZ
PŠ Trstenik – otroški PZ
12.2

Št. ur/teden
2
4
2
2

Zborovodja
Matej Wolf
Matej Wolf
Vilma Švab
Tjaša Štucin

Kolesarski izpiti

Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja in dela osnovne šole. Vsebine so
smiselno vključene v različne vzgojno-izobraževalne predmete. V nižjih razredih zlasti v
spoznavanje okolja, slovenščino, likovno umetnost, glasbeno umetnost, matematiko, šport
in prometno-vzgojne dejavnosti.
Program usposabljanja za vožnjo kolesa obsega:
- teoretični del izpita – 20 ur in ocenjevanje znanja in
- praktični del izpita – vožnja na poligonu 5 ur.
Učenci preverijo usposobljenost za samostojno vožnjo z:
- vprašalnikom in
- vožnjo na prometnem poligonu.
Po opravljenem izpitu opravijo program vožnje v javnem cestnem prometu.
Izvajajo ga učiteljice, ki imajo ustrezna znanja oziroma opravljena izobraževanja.
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Oddelčne skupnosti

Učenci bodo organizirani v oddelčne skupnosti in se bodo neposredno vključevali v
reševanje aktualnih vprašanj življenja, dela in učenja v svojem razredu.
Oddelčne skupnosti bodo vodili razredniki. Ti bodo skupaj z učenci pripravili program dela
in izvajali razredne ure. Ure oddelčne skupnosti so enkrat tedensko z učence 2. in 3.
triade, za učence 1. triade (1.–3. razred) pa enkrat na 14 dni.
12.4

Šolska skupnost in šolski parlament

Mentorica in koordinatorica skupnosti učencev je Mateja Urbiha.
Somentorice na šolah so:
MŠ
PŠ Goriče
PŠ Trstenik

RS: Simona Gasser
PS: Mateja Mrak
Mirjam Remic
Suzana Kešina
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13 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolski svetovalni službi sta psihologinji Dušanka Koporec in Simona Kogelnik Ekar,
pedagoginja Tina Kaltenekar ter Ingrid Klemenčič, socialna pedagoginja. Svetovalna
služba v šoli opravlja interdisciplinarno strokovno zasnovano delo.
Delo šolske svetovalne službe vsebuje:
- pomoč in delo z učenci in učenkami, ki imajo težave na učnem, vedenjskem,
čustvenem in socialnem področju;
- pomoč učencem in učenkam iz družin s socialnimi težavami;
- svetovanje, pogovor s starši in učitelji ter učiteljicami o novih učencih;
- vpis v prvi razred;
- ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo (v namen odložitve všolanja);
- svetovanje, pogovor s starši, vzgojiteljicami, učiteljicami glede bodočih prvošolčkov;
- spremljanje dela v prvem razredu;
- informiranje in svetovanje učencem in učenkam pri izbiri srednje šole oz. poklica;
- testiranje s testno baterijo MFBT, interpretacija rezultatov (9. r);
- predavanje za starše 9. r: Dejavniki poklicnega odločanja (september), Razpis za vpis
v srednjo šolo (pred vpisom v srednjo šolo):
- predavanje za starše 8. r: Dejavniki poklicnega odločanja (maj/junij):
- projekt: Ustvarjanje učnih okolij za 21. Stoletje – karierna orientacija (7. Č);
- identifikacija nadarjenosti po konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi, svetovanje in
pogovor z učenci in učenkami, starši ter mentorji.
Da je delo opravljeno kvalitetno, je potrebno kontinuirano sodelovanje z vsemi strokovnimi
delavci šole, z vodstvom šole ter s strokovnimi delavci zunanjih inštitucij. Pomembna
naloga šolske svetovalne službe je strokovno prispevati k doseganju optimalnega razvoja
pri vsakem učencu oz. učenki v vzgojno izobraževalnem procesu. Kakovosten kognitiven
proces se lahko razvija le v ugodni medsebojni prepletenosti s čustvenimi in socialnimi
procesi. Delo strokovnih delavk šolske svetovalne službe je vpeto v celoten vzgojnoizobraževalni proces na šoli.
13.1

Delavnice za šolsko leto 2021/22

6. razred
7. razred
8. razred

9. razred

Splet kot magnet za najstnike
(Varni internet)
Rizično vedenje na spletu
(LOGOUT)
Mladinske delavnice

Kako se upreti pritiskom
vrstnikov/ odvisnost (Oaza)
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po razporedu

Simona Kogelnik Ekar

po razporedu

Simona Kogelnik Ekar

od oktobra do
junija – 1x
mesečno v
okviru ODS
po razporedu

Bogdana Mikša

Simona Kogelnik Ekar
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Predavanja za starše za šolsko leto 2021/22

1. triada

2. in 3.
triada
8. razred
9. razred
9. razred

TV JUNAKI IN RADOVEDNI
HITRI PRSTKI/LOGOUT
(2 šolski uri)

po razporedu

Simona Kogelnik Ekar

DRUŽINSKA EPRAVILA/LOGOUT
(2 šolski uri)
Dejavniki poklicnega odločanja
Dejavniki poklicnega odločanja
Razpis za vpis v srednjo šolo

po razporedu

Simona Kogelnik Ekar

maj/junij
september
pred vpisom

Tina Kaltenekar
Tina Kaltenekar
Tina Kaltenekar
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14 ŠOLSKA KNJIŽNICA
V knjižnici je zaposlena Mojca Finžgar Eleršek (Matična šola, Trstenik in Goriče).
Šolska knjižnica je s svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo redni del vzgojnoizobraževalnega sistema, procesa in razvoja. Namen knjižnično-informacijske dejavnosti
je omogočiti splošen in hiter dostop do knjižničnega in drugega informacijskega gradiva ter
njegovo učinkovito uporabo v izobraževanju, strokovnem, znanstvenem in raziskovalnem
delu, prenosu in posredovanju znanja.
Cilj šolske knjižnice je navdušiti učence, da bodo uporabljali knjižnico, njene storitve in
informacijske vire. Delo knjižničark je razdeljeno na:
- interno bibliotekarsko strokovno delo
- pedagoško delo
- bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami: knjižnična vzgoja (učenje orientacije v
knjižnici, ure pravljic, knjižničarski krožek …)
- sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli
Urnik delovanja knjižnice za šolsko leto 2021/22
Matična šola
ponedeljek
8.00–9.30
11.00–13.30

torek
8.00–9.00

sreda
8.00–9.30
11.00–13.00

četrtek

Trstenik
ponedeljek
/

torek
9.30–10.30

sreda

četrtek
8.00–10.00

petek

/

Goriče
ponedeljek
/

torek
10.30–11.30

sreda

petek

/

četrtek
10.00–12.00

14.1

/

petek
8.00–9.30
11.00–13.00

/

/

Učbeniški sklad

Šola učencem omogoča, da si učbenike izposodijo iz učbeniškega sklada. Vsi učenci OŠ
Simona Jenka Kranj so avtomatsko uporabniki učbeniškega sklada. Če kdo NE želi
izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, naj to pisno sporoči. Ob izteku šolskega leta
učenci učbenike vrnejo.
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15 OBSEG, VSEBINA IN ORGANIZACIJA VID RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
Razširjeni program šola mora organizirati, učenci se vključijo prostovoljno. Razširjeni
program zajema: jutranje varstvo za učence 1. razreda, podaljšano bivanje, dodatni pouk,
dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč ter interesne dejavnosti.
15.1

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.10 oziroma glede
na potrebe staršev.
Za učence 2.–5. razreda, ki izjemoma potrebujejo jutranje varstvo, morajo starši
pravočasno (v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto) oddati v tajništvo šole prošnjo.
Prošnjo starši napišejo na obrazcu, ki je na šolski spletni strani (Starši/Jutranje varstvo).
Za učence razredne stopnje je organizirano podaljšano bivanje, ki se prične po pouku in
traja do 16.30.
Starši učencev 1. razreda morajo otroka pripeljati in odpeljati iz šole. V primeru, da po
otroka prihajajo druge osebe, morajo starši podpisati posebno dovoljenje. Zaradi varnosti
otroka in odgovornosti šole lahko učitelji predčasno spustijo otroka iz šole samo s pisnim
obvestilom staršev ali z osebnim dogovorom.
15.2

Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim uspehom pri posameznih predmetih. S
poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela zagotavljamo
doseganje višjih učnih ciljev. Metode, ki se pri tem uporabljajo in razvijajo, so metode
samostojnega učenja, problemski pristop, projektne naloge in priprave na razna
tekmovanja. Poteka po ali pred poukom.
15.3

Dopolnilni pouk

Na šoli so tudi učenci, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago snovi. Ti
učenci pri delu rabijo pomoč učitelja. Naučiti in utrditi morajo enostavne metode učenja in
pomnenja. Z drugačnimi metodami in s pomočjo pri dopolnilnem pouku bodo ti učenci
lažje osvojili temeljne cilje posameznega predmeta.
15.4

Individualna učna pomoč – specialno in socialno pedagoška služba

V aktivu šolske socialno in specialno pedagoške službe delajo specialna in socialna
pedagoginja Ingrid Klemenčič, specialna pedagoginja Mojca Žvokelj, socialni pedagoginji
Bogdana Mikša in Sandra Piršič, ter pedagoginji Mojca Zupan in Vera Djokić. V šolskem
letu 2021/22 bodo izvajali:
- delo z učenci, ki imajo odločbe (učenci s posebnimi potrebami),
- testiranje branja pri učencih 3. razreda,
- identificiranje in diagnosticiranje učencev z učnimi težavami,
- skupinska učna pomoči,
- socialno pedagoške intervencije,
- izvedba tehničnega dne Učenje za življenje v 7. razredih,
- sodelovanje na taboru Marindol (6. razred), izvajanje delavnic za ugotavljanje razredne
klime,
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zaključne delavnice za učence DSP Zmagujem, ker sodelujem (6.-9.razred),
priprava IP-ja za učence skupaj z razrednikom in učitelji,
Projekt Prostovoljstvo,
sklicevanje in vodenje evalvacijskih timskih sestankov za učence, ki imajo odločbo,
nudenje strokovne pomoči učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami,
nudenje strokovne pomoči učiteljem pri vodenju razreda,
sodelovanje z zunanjimi inštitucijami,
sodelovanje v projektih, ki se izvajajo na šoli,
razvijanje socialnih veščin v posameznih razredih v okviru ODS.

Tesno bodo sodelovali tako z učitelji, vodstvom in šolsko svetovalno službo kot z
zunanjimi institucijami, ki obravnavajo posameznega otroka.
15.5

Delo z nadarjenimi učenci

Koordinator: Jakob Zenjilovski (naloge koordinatorja)
1. Evidentiranje poteka ob pomoči učiteljev. Na osnovi pisnega predloga, ki zajema
različne kriterije (učni uspeh, izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati tekmovanj,
mnenje učitelja in šolske svetovalne službe), se učenca vključi v postopek
identifikacije.
2. Evalvacija ocenjevalnih lestvic.
3. Koordinacija dela s šolsko psihologinjo (Simono Kogelnik Ekar).
4. Seznanitev učencev z rezultati.
15.6

Tabori in šola v naravi

S točnim datumom posameznega tabora, ceno in programom bodo starši seznanjeni na
roditeljskih sestankih in na spletni strani šole.
Razred

Lokacija

2.

Čatež ob Savi

Število
dni/izmen
3x po 3 dni

4.

Savudrija

2x po 5 dni

5.

Zimska šola v
naravi Krvavec

5 dni

6.

Marindol

4x po 4 dni

8.

Piran

3x po 4 dni
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Termin

Vodja tabora

17. 1.–19. 1. 2022
19. 1.– 21. 1. 2022
24. 1.–26. 1. 2022
Cena: 80 €
junij ali september
2022
31. 1. 2022–4. 2.
2022
Cena: 250 €
7. 9.–10. 9. 2021
10. 9.–13. 9. 2021
13. 9.–16. 9. 2021
Cena: 125 €
13. 4.–16. 4. 2022
16. 4.–19. 4. 2022
Cena: 170 €

Magdalena
Gunde
Vlasta Godnič
Jazbec Duša

Ingrid
Klemenčič
Tanja Stanić
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16 INTERESNE DEJAVNOSTI
V šolskem letu 2021/22 bodo na šoli potekale interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji, in
interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci. Interesna dejavnost se izvaja, če se
nanjo prijavi 8 učencev. Interesne dejavnosti se začnejo predvidoma izvajati v mesecu
oktobru, ko so izoblikovane skupine učencev, ki obiskujejo interesno dejavnost.
Matična šola
RAZREDNA STOPNJA
Interesna dejavnost
Razvedrilna
matematika
Folklora
Planinski krožek
Ustvarjalnice
Klekljarski krožek
Glasbeni atelje

Razred, obseg
1.–5.
1 ura/teden
1.–5.
2 uri/teden
2.–5.
2 uri/teden
1.–3.
2 uri/teden
3.–9.
2 uri/teden
4.–5.
1 ura/teden

Termin
petek, 11.50–12.40

Izvajalec
Mojca Jurčič

torek, 18.00–19.30

Mateja Urbiha

1 sobota mesečno

Magdalena Gunde

po dogovoru

Tina Podgoršek

sreda, 15.00–16.30

Sonja Magajne

ponedeljek, 11.55–
12.40

Mojca Konjar

Razred, obseg
5.– 9.
2 uri/14 dni
6.–9.
2 uri/teden
6.–9.
1 do 2
uri/teden
po izboru
mentorja
1 ura/teden
6.–9.

Termin
sreda, A-urnik
13.00–14.30
torek, 18.00–19.30

Izvajalec
Irma Uranič

po dogovoru

Luka Flajnik

po dogovoru

Luka Flajnik

po dogovoru

Matej Wolf

6.–9.

po dogovoru

Matej Wolf

7.–9.
1 ura/teden
5.–9.
2 uri/teden
3.–9.
2 uri/teden
6.–9.
2 uri/teden

po dogovoru

sreda, 15.00–16.30

Mojca Finžgar
Eleršek
Vlasta Godnič
Tanja Stanić
Sonja Magajne

po dogovoru

Andrej Pirc

PREDMETNA STOPNJA
Interesna dejavnost
Vesela šola
Folklora
Robotika

Robotika FLL

Ansambelska igra
Klaviatura in
računalnik
Knjižni klub
Planinski krožek
Klekljarski krožek
Zabijanje na koš z
malo prožno

1 sobota mesečno
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6.–9.
1 ura/teden
6.–9.
1 ura/teden

po dogovoru

Tamara Planinšek

po dogovoru

Sandra Piršič

Razred, obseg
1.–5.
1 ura/teden
4.–5.
1 ura/teden
2.
1 ura/teden
3.
1 ura/teden
3.–5.
1 ura/teden
2.–3.
1 ura/teden

Termin
sreda, 7.30–8.15

Izvajalec
Vilma Švab

petek, 7.30–8.15

Aleksandra Lešnjak

torek, 7.30–8.15

Mirjam Remic

petek, 7.30–8.15

Mirjam Remic

po dogovoru

Barbara Marolt

po dogovoru

Barbara Marolt

Razred, obseg
1–2.

Termin
petek, 7.30–8.15

Izvajalec
Marijana Cuderman

3.–5.
3.–5.
2.–5.

petek, 7.30–8.15
torek,7.30–8.15
sobota 1x mesečno

Suzana Kešina
Vida Konc
Vida Konc

PŠ Goriče
Interesna dejavnost
Pevski zbor
Dramski krožek
Računalništvo
Računalništvo
Naravoslovni krožek
English Club
PŠ Trstenik
Interesna dejavnost
Ustvarjalne
delavnice
Šivanje
Dramski krožek
Planinski krožek
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17 TEKMOVANJA
V šolskem letu 2021/22 se bomo udeležili naslednjih tekmovanj:
Matična šola – razredna stopnja
Tekmovanje
Ljubljanski maraton
Angleška bralna značka –
razredna stopnja
Kenguru
Logika
Kresnička
Logična pošast
Matemček
Igrivi Matemček
Razvedrilna matematika
Vzorci
Strogo zaupno
Bralna značka

Čas izvedbe
23. 10. 2021
marec, 2022

Nosilec
Andrej Pirc
Neva Lajovic

marec
23. 9. 2021
februar 2022
6. 5. 2022
6. 11. 2021
1.–15. 10. 2021
1. 12. 2021
7. 1. 2022
marec 2022
marec

Dijana Brdar
Špela Pirc
Simona Frank
Mojca Jurčič
Mojca Jurčič
Mojca Jurčič
Mojca Jurčič
Mojca Jurčič
Mojca určič
Mojca Finžgar Eleršek

Čas izvedbe
23. 9 .2021
8.–19. 11. 2021
9. 11. 2021
februar 2022
marec 2022
29. 3.2022
marec 2022
marec

Nosilec
Suzana Kešina
Marijana Cuderman
Marijana Cuderman
Marijana Cuderman
Marijana Cuderman
Marijana Cuderman
Neva Lajovic
Mojca Finžgar Eleršek

Čas izvedbe
23. 9 .2021
5. 11. 2021
9. 11. 2021
februar 2022
marec 2022
9. 3. 2022
29. 3. 2022
6. 5. 2022
marec 2022
marec

Nosilec
Vilma Švab
Vilma Švab
Aleksandra Lešnjak
Mirjam Remic
Vilma Švab
Jana Dubravica
Aleksandra Lešnjak
Vilma Švab
Neva Lajovic
Mojca Finžgar Eleršek

Trstenik – razredna stopnja
Tekmovanje
Logika
Bober
Cankarjevo tekmovanje
Kresnička
Kenguru
Mehurčki
Angleška bralna značka
Bralna značka
Goriče – razredna stopnja
Tekmovanje
Logika
Matemček
Cankarjevo tekmovanje
Kresnička
Kenguru
Vesela šola
Mehurčki
Logična pošast
Angleška bralna značka
Bralna značka
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Predmetna stopnja
Aktiv slovenistov
Tekmovanje
Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje
Vesela šola

Čas izvedbe
šolsko: 9.11.2021
območno: 9. 12. 2021
državno: 12. 2. 2022
šolsko: 9. 3. 2022
državno: 13. 4.2022

Nosilec
Irma Uranič

Irma Uranič

Aktiv matematika – računalništvo
Tekmovanje
Logika
Bober
Vegovo
FLL liga

Čas izvedbe
23. 9., 6. 11. 2021
8. 11.–19. 11. 2021
22.1. 2022
17. 3. 2022
6. 4. 2022
december

Nosilec
Tamara Planinšek
Urška Glastovec

Čas izvedbe
šolsko: 11. 11. 2021
državno: 16. 3. 2022
šolsko: 11. 11. 2021
državno: 16. 3. 2022
marec

Nosilec
Špela Bešter

marec

Neva Lajovic

šolsko: 18. 11. 2021
državno: 23. 3. 2022

Jakob Zenjilovski

Urška Glastovec
Luka Flajnik

Aktiv angleščina – nemščina
Tekmovanje
Tekmovanje iz angleščine –
8. razred
Tekmovanje iz angleščine –
9. razred)
Angleška bralna značka
5.– 9. razred
Nemška bralna značka
2.–6. razred
Tekmovanje iz nemščine 8. in 9. razred

Špela Bešter
Neva Lajovic

Aktiv biologija – kemija – fizika – gospodinstvo
Tekmovanje
Tekmovanje iz znanja o PP

Tekmovanje za bronasto,
srebrno in zlato Preglovo
priznanje
Proteus
Tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni
Astronomija

Čas izvedbe
šolsko: 25. 3. 2022
območno: 7. 4. 2022
državno: 7. 5. 2022
januar, marec

Nosilec
Irena Hudobivnik

15. 10., 20. 10.,
20. 11., 3.12.
oktober, november

Nina Koren Maček

8.1 2. 2021
15. 1. 2022

Irma Pustotnik
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Zala Slapar
Tanja Stanić

Aktiv geografija – zgodovina – DKE
Tekmovanje
Tekmovanje iz znanja
geografije
Tekmovanje iz znanja
zgodovine

Čas izvedbe
šolsko: 16. 11. 2021
državno: 2. 4. 2022
šolsko: 7. 12. 2021
državno: 10. 3. 2022

Nosilec
Mojca Zupan

Čas izvedbe
oktober
od oktobra dalje
od novembra dalje
od decembra dalje
marec
oktober
april, maj
januar, marec
oktober–marec
marec–maj

Nosilec
Vlasta Godnič
Vlasta Godnič
Andrej Pirc
Bojan Švabić
Andrej Pirc
Andrej Pirc
Vlasta Godnič
Duša Jazbec
Bojan Švabić
Dušanka Jazbec

Miha Škrlj
Mateja Urbiha

Aktiv športa
Tekmovanje
Mamutov tek
Košarka, atletika
Odbojka
Namizni tenis
Plavanje
Ljubljanski maraton
Atletika
Smučanje
Nogomet
Plezanje

18 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Strokovni delavci se bodo v šolskem letu 2021/22 izobraževali:
- v skladu z razvojem stroke posameznega delavca na študijskih skupinah,
- glede na individualne profesionalne potrebe posameznika.
Načrtovana izobraževanja:
- 27. 8. 2021: OrKa Ric: Uporaba dosežkov NPZ kot priložnost za akcijsko raziskovanje
učenja in poučevanja – osnovno usposabljanje (učitelji predmetne stopnje)
- 30. 8. 2021: dr. Damijan Štefanec: Kako motivirati učence pri šolanju na daljavo
Izobraževanje vseh strokovnih delavcev bo usmerjeno v računalniško opismenjevanje, s
ciljem bolj kompetentnega dela v primeru šolanja na daljavo.
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19 ŠOLSKA PREHRANA
Učencem, zaposlenim in zunanjim abonentom v šoli nudimo:
- zajtrk (učencem, ki so v jutranjem varstvu), cena 0,70 €,
- dopoldansko malico, cena 0,90 €,
- šolska dopoldanska malica za zaposlene 1,30 €,
- kosilo
 za učence razredne stopnje (1. do 5. razred) 2,70 €,
 za učence predmetne stopnje 2,90 €
 kosilo za zaposlene/porcijsko 4,00€
 kosilo za zunanje abonente 5,00 €
- popoldansko malico (v oddelkih podaljšanega bivanja), cena 0,30 €,
Prizadevamo si, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po
drugi šolski uri. Čas kosila je po urniku med 12. in 14. uro.
Jedilnik za ves mesec visi na vratih jedilnice in je objavljen na spletni strani šole. Želimo,
da si ga učenci ogledajo in se vnaprej prijavijo na kosila za ves mesec oziroma za tiste
dneve, ko bodo želeli kositi v šoli. Poskrbljeno je tudi za prehrano učencev, ki imajo zaradi
zdravstvenih težav različne diete. Dieta mora biti podkrepljena z zdravniškim spričevalom.
Ponujamo tudi vegetarjansko prehrano, vendar morajo starši učenca na vegetarjansko
prehrano prijaviti na začetku šolskega leta.
Subvencioniranje šolske prehrane starši urejajo na pristojnem CSD, v kolikor nimajo
veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na
malico in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega zakonsko
predpisanega cenzusa. Upravičencem pripada subvencija za malico v višini cene malice.
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega predpisanega cenzusa. Upravičencem
pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.
ODJAVA KOSIL in MALIC do 8.00 ure zjutraj za isti dan in sicer izključno na telefon
04 255 97 13 (Mateja Žumer), preko eAsistenta ali preko e-pošte prehrana@ossjk.si.
Za učence, ki imajo subvencionirano prehrano, velja odjava za ISTI DAN DO 8.00 URE
ZJUTRAJ, izključno na telefon 04 255 97 13 (Mateja Žumer). Če subvencioniran obrok
ni odjavljen pravočasno, starši plačajo polno ceno obroka, razen za prvi dan
odsotnosti.
Cene prehrane so določene s Pravilnikom o šolski prehrani. Stroške prehrane je potrebno
poravnati do roka, označenega na položnici.
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20 STROKOVNE KOMISIJE
V tem šolskem letu bodo delovale naslednje komisije:
- komisija za poklicno orientacijo,
- komisija za sprejem otrok v prvi razred,
- komisija za šolsko prehrano,
- komisija za izbiro dobavitelja hrane na podlagi javnega razpisa,
- komisija za status športnika, glasbenika,
- pritožbena komisija.
20.1

Komisija za poklicno orientacijo

Vodja: Tina Kaltenekar
Člani: Simona Kogelnik Ekar, razredniki 9. razredov
Naloge:
- poklicno svetovanje
- odkrivanje poklicnih interesov
- informacije o poklicih in pomembnosti pravilne izbire poklica
- roditeljski sestanek na temo poklicna orientacija
- zbiranje dokumentacije o vpisu v SŠ
- informacije o nadaljnjem šolanju
- poklicna odločitev
20.2

Komisija za sprejem otrok v prvi razred

Vodja: Simona Kogelnik Ekar
Člani: Tina Kaltenekar, vzgojiteljica, zdravnica šolskega dispanzerja
Naloge:
- izvedba postopka vpisa otrok v šolo
- svetovanje staršem glede vpisa otrok v šolo
- izvedba postopka morebitne odložitve všolanja otrok
- sodelovanje z vzgojiteljicami, učiteljicami
- spremljanje prvošolčkov
20.3

Delovna skupina za šolsko prehrano

Vodja: Irena Hudobivnik in Nina Koren Maček
Člani: Boštjan Duh, Blaž Pelajić, kuharice/kuharji na MŠ in obeh PŠ
Naloge:
- sestava prehrambenega načrta
- obravnavanje finančnih vprašanj v zvezi s šolsko prehrano
- nadzorovanje šolskega režima prehrane
- analiza ugotovitev sanitarne inšpekcije
- sodelovanje z razredniki pri reševanju problemov glede šolske prehrane
20.4

Komisija za izbiro dobavitelja hrane na podlagi javnega razpisa

Vodja: Rudolf Planinšek
Člani: PRESTOR, d. o. o, Irena Hudobivnik, Nina Koren Maček, Boštjan Duh in Mateja
Žumer.
Naloge:
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sestavljanje javnega razpisa
izbiranje najboljšega ponudnika (cena, čas dobave, dodatne ponudbe)

20.5

Komisija za status športnika, glasbenika

Vodja: Andrej Pirc
Člani: Ingrid Klemenčič
Naloge:
- odobritev in določanje statusa posameznim učencem na podlagi oddane vloge
- odločanje o trajanju in odvzemu statusa (na predlog učiteljskega zbora)
20.6

Pritožbena komisija

Pritožbeno komisijo skliče ravnatelj v primeru ugovora na oceno. Sestavljajo jo strokovni
delavci šole in en zunanji član. Komisijo imenuje ravnatelj glede na posamezen ugovor na
oceno.
20.7

Prevoz vozačev / brezplačne avtobusne vozovnice

Učencem in učenkam, katerih bivališče spada v šolski okoliš in je njihovo bivališče od šole
oddaljeno več kot 4 km oz. je njihova šolska pot označena kot nevarna pot (o čemer
presodi pristojni organ za preventivo v cestnem prometu), pripada brezplačna avtobusna
vozovnica. Za te učence šola uredi vse postopke sama. Prevoze opravlja podjetje Arriva
Alpetour. Stroške prevoza za učence in učenke našega šolskega okoliša krije Mestna
občina Kranj.
20.8

Šolski sklad

Na OŠ Simona Jenka Kranj uspešno deluje Šolski sklad že od šolskega leta 2009/2010.
Namen Šolskega sklada je finančna pomoč učencem, ki to potrebujejo in obogatitev
dejavnosti na šoli.

60

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj

Letni delovni načrt 2021/22

21 POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
21.1

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Kot že v preteklih letih bo sodelovanje z lokalno skupnostjo predvsem v okviru kulturnih,
humanitarnih in športnih prireditev, prometne varnosti, šolskih prostorov in drugega.
Predstavniki lokalne skupnosti so tudi člani sveta matične in podružničnih šol.
Celoletno sodelovanje bo potekalo s KS Vodovodni stolp, KS Primskovo, KS Center, KS
Trstenik in KS Goriče intenzivno preko:
- projektov,
- Rdečega križa,
- komemoracij,
- lokalne periodike,
- praznikov KS,
- aktivnosti v MO Kranj.
Šola bo aktivno sodelovala tudi pri izvedbi »Dneva sosedov« skupaj s KS Vodovodni stolp
v maju 2022.
21.2

Sodelovanje z delovnimi organizacijami

Z delovnimi organizacijamim bomo sodelovali na področju:
- poklicne orientacije,
- zdravstvenega varstva učencev,
- organiziranja družbeno- koristnega dela,
- organiziranja naravoslovnih in kulturnih dni ter raziskovalnega dela,
- izvajanja prireditev.
21.3

Sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami

Sodelovali bomo: z osnovnimi šolami občine Kranj in sosednjimi občinami se bomo še
nadalje povezovali pri reševanju skupnih nalogah, pri usklajevanju, načrtovanju,
spremljanju in vrednotenju VID, pri izmenjavi gradiv in materialov, pri strokovnem
povezovanju pedagoških delavcev in organizaciji ter izvedbi tekmovanj, s srednjimi, višjimi
in visokimi šolami bomo skupne naloge reševali predvsem na področju poklicnega
usmerjanja, organizaciji delovne prakse študentov, z glasbeno šolo pri organizaciji
kulturnih dejavnosti.
Sodelovali bomo tudi s Pedagoško in Filozofsko fakulteto pri izvajanju prakse za študente.
21.4

Povezanost z zavodom za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in
šport

Sodelovanje z Zavodom za šolstvo bo potekalo predvsem preko svetovalne funkcije
Zavoda, študijskih skupin ter organizacije seminarjev in vključevanje v projekte.
Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport bo potekalo v obliki
udeležbe na izobraževanja, ki jih le-to organizira za vodstvo šole, strokovne delavce šole
in svetovalno službo. Sodelovanje bo potekalo tudi na svetovalnem, finančnem in
zakonodajnem področju.
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Povezanost z oddelkom za družbene javne službe Mestne občine Kranj

Skupno bomo reševali določene naloge, vezane na ustanovitelja.
21.6

Povezanost z Zavodom za zaposlovanje

Šola sodeluje z Zavodom za zaposlovanje na področju poklicne orientacije,
predavanj za učence in starše ter štipendiranja.

izvedbe

Pri izvajanju skupnih nalog se bo šola povezovala še z društvi in klubi na področju
mentorstva, organizacije interesnih dejavnosti učencev, uporabo prostorov šole za potrebe
kulture, tehnične kulture, in športa, prilagajanje urnika vzgojnoizobraževalnega dela
potrebam učencev, ki so vključeni v klube in društva izven šole:
- s Svetom za preventivo v cestnem prometu,
- s Policijo pri izvajanju prometne vzgoje učencev,
- s Centrom za socialno delo Kranj,
- s Svetovalnim centrom za mladostnike v Ljubljani,
- z Dispanzerjem za mentalno zdravje in higieno Kranj,
- z Univerzo v Ljubljani.
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LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI
Letni delovni načrt je del obvezne dokumentacije vrtca. (21. člen zakona o vrtcih). Z njim
določamo organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca.

1. PREDSTAVITEV VRTCA
Vrtec deluje v okviru OŠ Simona Jenka Kranj in je javni vrtec. Deluje v prostorih pri
Matični šoli (Ulica XXXI. Divizije 7a).
V vrtcu izvajamo dnevni program predšolske vzgoje, ki poteka v dopoldanskem času in
traja od šest do devet ur. Program obsega vzgojno-izobraževalno delo, varstvo in
prehrano otrok. Skupine so v treh enotah različno starostno strukturirane (glede na
potrebe staršev in vpis).
Med šolskimi počitnicami se otroci vseh enot združujejo (glede na pogoje dela in
epidemiološko situacijo, obnovitvena dela, urejanje prostorov). V primeru, da je prijavljenih
manj kot 10 % vpisanih otrok, lahko naš vrtec ne posluje. V tem primeru otrokom
zagotovimo varstvo v eni od enot večjega vrtca v Mestni občini Kranj.
Poslovalni čas vrtca je od 6.30 do 16.00 ure. Spremembe poslovalnega časa lahko
odobri in potrdi Mestna občina Kranj kot ustanovitelj in Svet zavoda, na podlagi pisnih
predlogov staršev.
Vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto poteka predvidoma v mesecu marcu. Otroke
sprejemamo glede na prosta mesta in kriterije pravilnika za sprejem otrok v vrtec.

Prostorski pogoji:
Vrtec pri Matični šoli ima tri igralnice, ki so opremljene s pohištvom in igralnimi kotički.
Garderobni prostor se razširi v večji prostor pred igralnicami. Uporabljamo ga za
vsakodnevne gibalne dejavnosti otrok, opremili smo ga s plezalnimi lestvami, mrežo in
plezalno steno, urejen je knjižni in ustvarjalni kotiček, občasno pa ga uporabljamo za
skupna druženja. V vrtcu imamo tudi prostor, ki smo ga uredili v knjižnico za otroke in
vzgojiteljice, šivalnico in pisarno. Sanitarije so skupne za vse tri oddelke. Ob prostorih
vrtca deluje kuhinja, v kateri pripravljajo malice in kosila za vrtec in šolo. Del šolske
jedilnice je prilagojen za vrtčevske otroke. Igrišče vrtca je ločeno od šolskega igrišča,
ograjeno in delno zasenčeno. Telovadnico lahko uporabljamo vsak dan pol ure, med
glavnim šolskim odmorom, občasno tudi dalj časa - prilagajamo se šolskim aktivnostim.
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2. ORGANIZACIJA DELA V VRTCU

Ravnatelj:

delovni čas

Rudolf Planinšek

7:00 -14:00
Pedagoško vodenje vrtca:
pomočnici ravnatelja

Mateja Urbiha,
Ingrid Klemenčič

7:00 -14:00
Svetovalno delo:

Ingrid Klemenčič

7:00 -14:00

Vzgojiteljice:
Alenka Bradač
Mateja Golc
Vesna Valjavec

glede na urnik
Pomočniki vzgojiteljic:

Natalija Florjančič
Ines Milardović
Rok Traven

glede na urnik
Spremljevalec otroka s PP:

Maja Šušteršič

glede na prisotnost otroka

Razporeditev otrok v oddelke in kadrovska zasedba
oddelek

št. otrok

starost otrok

strokovna delavca

heterogeni I
(Žabice)

12

1 - 3 letniki

Vesna Valjavec
Milardović Ines

heterogeni
(Sovice)

21

3 - 5 letniki

Bradač Alenka
Traven Rok

5 - 6 letniki

Mateja Golc
Natalija Florjančič

homogeni II
(Pikapolonice)

24

V času bolniških odsotnosti strokovne delavke vrtca nadomešča študent/ka, upokojena
vzgojiteljica ali strokovni/a delavec/ka šole.
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delovno mesto

delovni čas (op. delo za
vrtec v ustreznem deležu)

kuhar

6:00-14:00

Begaeta Tihić

snažilka

14:00-19:00

Zorica Radjen

snažilka

9:00 – 9:30

Snežana Djaković

snažilka

Darko Gačeša

hišnik

drugi delavci v vrtcu
Olga Dovžan,
Boštjan Duh, Mojca
Podjed, Lidija Studen,
Drago Krsnik, Nina
Nadižar, Šebenik Urška,
Saša Janković

6:00 - 14:00

Vzgojiteljski zbor
Vzgojiteljski zbor vrtca skliče in vodi pomočnica ravnatelja ali ravnatelj. Sestavljajo ga
strokovni delavci vrtca. Vzgojiteljski zbor:
-

obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim
delom,
daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti,
odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v
skladu s predpisi,
daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
opravlja druga dela v skladu z zakonom.

Strokovni aktiv vrtca
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovni aktiv vrtca
se sestane enkrat mesečno oz. po potrebi. Glede na obravnavane teme oz. potrebe se
strokovni delavci sestajajo tudi ločeno po enotah. Strokovni aktiv v vrtcu obravnava
vzgojno delo, vzgojno delo mesečno načrtujejo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za
izboljšanje vzgojnega dela in obravnavajo pripombe staršev.
Strokovni aktiv skliče, vodi in piše zapisnik vodja aktiva. Vodja aktiva v šolskem letu
2021/2022 je Vesna Valjavec.
Dnevno se delo načrtuje v tandemu (vzgojitelj/pomočnik) ter v okviru enote vrtca. Za urnik
v tem letu skrbi Mateja Golc.

Dnevna organizacija dela
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Z dnevnim redom določamo okvirni potek posameznih dejavnosti in ritma prehrane.
Izvedbo prilagajamo naravi dela in potrebam otrok.


Prihod otrok v vrtec do 8. ure



Igra in ustvarjalne dejavnosti v malih skupinah oz. dejavnosti po kotičkih



Priprava na hranjenje skupaj s higienskimi opravili



Zajtrk ob 8. uri



Usmerjene in spontane dejavnosti po programu



Bivanje na prostem



Kosilo:
ob 11.00, 11.30 in 11.45 (glede na starost otrok v skupini)



Počitek, umirjene dejavnosti v igralnici, na hodniku ali na igrišču



Popoldanska malica ob 14.00



Spontane dejavnosti in odhod domov

Povezovanje delavcev vrtca in interne zadolžitve
Strokovni delavci vrtca sodelujejo med seboj na nivoju oddelka (delo v paru - skupno
načrtovanje), na nivoju vrtca (skupni projekti, odprtost oddelkov, skupno načrtovanje
dejavnosti v predprostoru – kotički, urejanje skupnih prostorov, pomoč in izmenjava
izkušenj…), sodelujejo tudi z drugimi delavci: kuharji, čistilkami, hišnikoma (vsakodnevni
stiki in njihovo vključevanje v dejavnosti vrtca).
Vzgojiteljice in pomočniki imajo urejen delovni čas tako, da je zagotovljena sočasna
prisotnost obeh v oddelku takrat, ko je prisotna večina otrok in tako, da lahko skrbimo za
enakomerno razpršenost vzgojnih dejavnosti preko celega dne. Za izvedbo dejavnosti se
dogovarjamo sproti za dan/teden vnaprej.
Sočasno prisotnost po potrebi dopolnjujemo z delom študentov oz. upokojenih vzgojiteljev.
Interne zadolžitve
zadolžitev
urejanje fotografij in kronike vrtca
urejanje kotička za starše in dekoracija
skupnih prostorov

nosilec naloge
Natalija Florjančič
jesenska: Pikapolonice
zima: Sovice
pomlad: Žabice
vsi strokovni delavci, Tina Kaltenekar

urejanje in obogatitev spletne strani vrtca,
mesečno objavljanje dejavnosti
urejanje in vzdrževanje telovadnega
orodja in igrač za igro na prostem
prva pomoč in kozmetika
sanitarni material (papirnate brisače, WC
papir…)

Rok Traven, Ines Milardović
Mateja Golc
vsi delavci po razporedu
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likovni kabinet in mesečno naročanje
materiala (do 15. v mesecu)
otroška in strokovna knjižnica ter AV
sredstva
kabinet z odpadnim materialom in
papirjem
pregled igrišča enkrat tedensko in
urejanje dokumentacije o igrišču
šiviljska popravila
pranje perila (1x na teden – po
priporočilih NIJZ oz. po potrebi pogosteje)
fotokopiranje
pisanje zapisnikov vzgojiteljskih zborov in
drugih skupnih sestankov
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Vesna Valjavec
Alenka Bradač
Natalija Florjančič
vsi delavci po razporedu
strokovne delavke z ustreznim znanjem
vsi delavci po razporedu
vsi delavci – po potrebi
Alenka Bradač
Natalija Florjančič
Mateja Golc
Ines Milardović
Rok Traven
Vesna Valjavec – za aktiv

3. PROGRAM ŽIVLJENJA IN DELA VRTCA
Vizija vrtca
vrtec, v katerem nudimo varno in čustveno okolje, kjer se vsak otrok
kot posameznik dobro počuti in
vrtec, kjer izvajamo dejavnosti, ki nastajajo na osnovi pobud otrok,
vzgojiteljic, staršev ter življenjskega okolja
vrtec, v katerem bomo otrokom premišljeno dajali možnosti za aktivno vključevanje
oziroma sodelovanje in jih ob tem navajali na učinkovito vedenje, lastno izbiro, ob tem pa
tudi na prevzemanje lastne odgovornosti za izbiro
Temeljni cilji predšolske vzgoje v vrtcu










razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje
pa tudi branja in pisanja,
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
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Prizadevali si bomo za čim večjo fleksibilnost pri razporeditvi dnevnih dejavnosti in
individualiziran pristop do otrok. Otroci naj bi imeli tudi dovolj možnosti za izbiro dejavnosti
v skladu z lastnimi interesi, sposobnostmi in bioritmom.
Poskrbeli bomo, da bo življenje otrok teklo v urejenem in estetsko prijaznem okolju. V
vzgojne namene bomo uporabili vse prostore v vrtcu, kakor tudi zunanje okolje.

Prioritetne naloge vrtca
Posebno pozornost namenjamo medsebojnim odnosom znotraj posamezne skupine ter
vrtca in odnosu do samega sebe. Ustvarjali bomo okolje, ki bo varno za vse udeležence.
Pozornost bomo posvečali tudi povezovanju med vrtcem in šolo. Otroci se bodo družili
med seboj, vsakodnevno spontano in načrtovano.
Otrokom bomo ponudili predstave, delavnice in druge dejavnosti, ki bodo organizirane s
pomočjo strokovnih delavcev šole. Aktivno se bomo priključili dobrodelnim akcijam, ki jih
organizira šolska skupnost (zbiralne akcije odpadnega papirja in hrane, očiščevalne akcije
…).
Pomembnejše obogatitvene dejavnosti v okviru rednega programa vrtca
Za pripravo in izvedbo teh dejavnosti so zadolžene vsi strokovni delavci v okviru
strokovnega aktiva in timskega povezovanja.
mesec
september
oktober

november

december

januar
februar

dejavnost

Oddelek/vodja

 uvajanje v vrtec
 Teden otroka »Razigran uživaj
dan!«
(4. – 8. 10. 2021)
 srečanje s starši (kostanjev piknik)
 18. – 22. 10. zbiranje odpadnega
papirja
 izdelki za novoletni sejem
 delavnica z otroki in starši (peka
piškotov)

vsi
vsi
vsi

vsi
vsi
vsi
vsi (stojnica M.
Golc, R. Traven)
vsi
vsi

 novoletni sejem (2. 12. 2021;
skupaj s šolo)
 uživamo v pričakovanju novega
leta
 obisk Dedka Mraza
glede na vsebino
 gledališka predstava (Gimnazija
Kranj, šolske skupine – odvisno od (organizacija M.
Urbiha)
ponudbe)
vsi
 zimske radosti
 kulturno srečanje ob kulturnem
vsi
prazniku
vsi
 pustno rajanje
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marec - april

maj

občasno/
preko celega leta

 delavnice in dejavnosti različnih
tematskih področij v povezavi s
šolo
 zbiranje odpadnega papirja (18. –
22. 4. 2022)
 Igre brez meja (v povezavi z
vrtcem pri OŠ Janeza Puharja
Center)
 izlet s starši, zaključno srečanje
 delavnice »na divje« (3x v letu)
 druženje s šolarji (skupne
aktivnosti, pripovedovanje/branje
zgodb, prostovoljstvo, krožek
Rdečega križa…)
 fotografiranje
 športni program »Mali sonček«
 mesečne ure pravljic s knjižničarko
 zdravstvena vzgoja
 gledališke predstave
 sodelovanje s starimi starši (izlet v
naravo)
 bralna značka
 Cici-vesela šola
 gasilci, reševalci, policaji, vojaki –
(spoznavanje poklicev in
poslanstva)
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vsi oz. glede na
tematiko
vsi
vsi
vsi

3 – 6 letniki
vsi

vsi
vsi
vsi
vsi
glede na ponudbo
vsi
Sovice in
Pikapolonice
vsi

4. DODATNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Gre za dejavnosti, ki so zunaj okvira standardnih in jih organiziramo z namenom
obogatitve vrtčevega okolja, da bi bilo bolj življenjsko in prijetnejše za otroke, starše in
zaposlene.

dejavnost

oddelek

zimovanje – Pokljuka
ali Krvavec
letovanje - Savudrija

otroci letnik 2016,
2015
otroci letnik 2016,
2015
otroci letnik 2016,
2015

Vrtec v vodi (plavanje)

rolanje
»Prvi koraki«

otroci letnik 2016,
2015

drsanje

otroci letnik 2016,
2015
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nosilec oz. izvajalec,
vodja
Mateja Golc

termin
februar/marec

Natalija Florjančič

juniju

Zavod za šport

28. 3. – 1. 4.
2022

v povezavi z vrtcem
pri OŠ Janeza
Puharja Center
Migi mal

maj ali junij

po razporedu
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5. SODELOVANJE S STARŠI
Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj
povezujeta in prepletata. Nadaljevali bomo z zahtevno nalogo oblikovanja komunikacije
med vrtcem in družino v smislu kooperativnosti.
Starši že sedaj soustvarjajo in soodločajo o kvaliteti življenja otrok v vrtcu, vendar
opažamo, da so pri tem nemalokrat osredotočeni le na svoje interese, potrebe in želje.
Vzgojitelji imamo zelo zahtevno nalogo, saj moramo starše vedno večkrat opozarjati na
otrokove razvojne značilnosti, sposobnosti in ne nazadnje potrebo po bližini staršev.
Skupaj s starši se bomo trudili doseči isti cilj, čim boljšo vzgojo ter zdrav, optimalen ter
srečen razvoj otroka.
Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulumu
in tako, da so v njem integrirani štirje osnovni vidiki:
- obveščanje staršev o dejavnostih in življenju v oddelku
- izobraževanje staršev s predavanji
- aktivno sodelovanje pri projektih v dogovoru s strokovnimi delavkami vrtca
- skupno druženje staršev, otrok in vzgojiteljic.
Strokovni delavci vrtca bodo mesečno obveščali starše o delu v vrtcu oz. skupini.
Med letom se vzgojiteljice preko različnih oblik sodelovanja srečajo s starši še najmanj
trikrat. Poleg govorilnih ur, roditeljskih sestankov in predavanja za starše so pestre in
vsebinsko bogate predvsem neformalne oblike druženja. Oblike sodelovanja s starši bomo
prilagajali epidemiološki situaciji, veljavnim ukrepom in priporočilom.
Pogovorne ure so za vse oddelke vrtca enkrat mesečno – vsak 2. teden v mesecu. Starši
bodo o točnih datumih sproti obveščeni, omogočena jim bo prijava na termin. Z
vzgojiteljico se starši po potrebi lahko kadarkoli dogovorijo za individualen razgovor, če je
tematika pereča. Poteka tudi sistem odjav in komunikacije s starši preko aplikacije eAsistent za vrtec.
Ostale oblike sodelovanja s starši:
- jesensko srečanje
- delavnice pred novoletnim sejmom
- novoletni sejem
- sodelovanje pri spoznavanju različnih poklicev
- zaključno srečanje.

6. SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLJEM
SODELOVANJE S ŠOLO
Program sodelovanja pripravljamo z namenom, da bi zagotovili kontinuiteto vzgojnega
dela ter omogočili lažji prehod otrok iz vrtca v OŠ.
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vzgojiteljica
vse
vse

strok. del šole
učiteljice razredne
stopnje
knjižničarka
Mojca F. Eleršek.
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vsebina
nastopi otrok,
obiski v razredu
ure pravljic po dogovoru,
spoznavanje knjižnice,
sodelovanje pri nakupu knjig
svetovanje vzgojiteljicam in staršem,
individualna pomoč otrokom

vse

Ingrid Klemenčič, Vera
Djokić, Mojca Žvokelj

vse

mentorice šolskih
dramskih skupin

gledališke predstave

vse

učitelji posameznih
predmetnih področij

priprava in izvedba različnih delavnic

vse

mentorica krožka
Rdečega križa
Irena Hudobivnik
športni pedagogi

Torbica prve pomoči

vse

izvedba športnih dejavnosti

POVEZOVANJE Z DELOVNIMI ORGANIZACIJAMI
delovna organizacija
predlogi in organizacija staršev
gasilci, policisti, vojaki in reševalci

vsebina sodelovanja
ogled delovnega procesa,
pomoč pri zbiranju odpadnih materialov…
ogled delovnega procesa z vsemi otroci
po skupinah ali obisk v vrtcu

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI
kulturni delavec oz. ustanova
Zavod za turizem Kranj
Gimnazija Kranj
Zavod za šport – g. Matija Bežek
Migi mal
Zdravstveni dom Kranj
Policijska postaja Kranj, gasilci, ZD Kranj
Mestna knjižnica Kranj

vsebina sodelovanja
ogled mesta in muzejev
ogled predstave
tečaj plavanja, dejavnosti na stadionu
tečaj drsanja
preventiva, zdravstvena vzgoja
spoznavanje poklicev, preventiva
izposoja gradiva, dejavnosti glede na
ponudbo

V primeru ustrezne ponudbe se tekom leta povezujemo tudi z drugimi ustanovami.

PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA
- izobraževanje »Gradniki gibanja« (prostovoljno, za pridobitev licence)
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- priključitev izobraževanju učiteljev šole, ko je vsebina ustrezna za strokovne delavce
vrtca
- izobraževanja po predlogu strokovnih delavcev glede na njihove potrebe, ki izhajajo iz
dela v skupini
- sodelovanje na regijskih aktivih za vodje vrtcev (Ingrid Klemenčič, Mateja Urbiha)
NAČRT POTREBNIH NAKUPOV IN POPRAVIL
-

prenosni računalnik
igrače za jaslično skupino
lučka v spodnjem delu galerije v igralnici
otroške knjige za knjižnico vrtca
ureditev roba igrišča (plošče) in smetnjaka na igrišču
popravilo igral na vrtčevskem igrišču pri matični šoli (plezalna stena na igralu s
toboganom)
peskovnik – nova mivka in ponjava
vodna pot in cev za vodo
umivalniki v igralnicah
terasa
redna vzdrževalna dela.

22 SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LDN
Sprotno spremljanje realizacije delovnega načrta je naloga vseh delavcev šole. Realizacija
bo potekala v okviru strokovnih aktivov in komisij, konferenc učiteljskega zbora, sveta šole
in sveta staršev. Za realizacijo je poleg vseh naštetih odgovoren ravnatelj šole.
Z LDN je bil seznanjen svet staršev na svoji redni seji, dne 30. 9. 2021
Letni delovni načrt je bil dne 5. 10. 2021 sprejet na seji sveta šole.

Predsednik sveta šole
Suzana Kešina

Ravnatelj:
Rudolf Planinšek
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