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ime in priimek

razred

domači naslov

domači telefon

službeni telefon matere

mobilni telefon matere

službeni telefon očeta

mobilni telefon očeta

“ Niti ni široke ceste, niti ni bližnjice do znanja “,
so povedali že stari Grki.

Otroci prihajajo... s svojimi željami, s svojimi mislimi, s svojimi hrepenenji ... in potem odidejo. Naloga učiteljev je, da damo otrokom dobro popotnico v svet odraslih.
Skupaj bomo preživeli dolgih devet let, skupaj bomo preživeli veliko lepih, težkih,
a tudi odločilnih trenutkov. Skupaj se bomo smejali, tresli pred spraševanjem in
veselili počitnic.
V teh letih se boste veliko naučili, pa ne samo stvari iz knjig, ampak tudi lepega
vedenja, spoštovanja soljudi, razumevanja drug drugega, sodelovanja, dogovarjanja
in strpnosti.

								
Učitelji Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Spoštovana učenka, učenec, spoštovani starši!
Pred tabo je Publikacija za šolsko leto 2021/22. Ker so v njej zbrane informacije
pomembne zate in za tvoje starše (telefonske številke, e-naslovi, učitelji, ki poučujejo
na šoli, čas govorilnih ur, predmetnik, krožki, čas počitnic in prostih dni ... ter drugi
pomembni in zanimivi podatki), smo se tudi letos odločili zanjo v tiskani obliki.
Kot vsako leto, ima knjižica tudi tokrat koledar, v katerega si lahko dnevno zapišeš
naročila učiteljev zate ali za tvoje starše, pomembna obvestila, datume. Seveda pa tudi
starši lahko vanjo zapišejo različna sporočila za učitelja.
Zato naj bo Publikacija vsak dan tvoji šolski torbi skupaj z ostalimi šolskimi
potrebščinami, ki jih potrebuješ za uspešno šolsko delo.
Hkrati pa vabimo tebe in tvoje starše, da si večkrat ogledate šolsko spletno stran, na
kateri so poleg Letnega delovnega načrta, Vzgojnega načrta in pomembnih obvestil
tudi zabavne in poučne vsebine ter drugi zapiski, ki kažejo na utrip naše šole.

URNIK
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TOR
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ČET

PET

PON

TOR

SRE

ČET

PET

1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura

1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
Ustanovitelj šole je Mestna občina Kranj.
Zavod je bil ustanovljen 1. septembra 1957.
Od 1. 9. 2021 Osnovno šolo Simona Jenka Kranj sestavljajo Matična šola, Vrtec
pri Matični šoli ter dve podružnični šoli; PŠ Goriče in PŠ Trstenik.
VODSTVO ŠOLE
Ravnatelj:
Pomočnica ravnatelja:
Pomočnica ravnatelja:
TajnicaVI:
Računovodkinja:
Knjigovodkinja:
Knjigovodkinja:

Rudolf Planinšek
Ingrid Klemenčič
Mateja Urbiha
Mojca Švab
Tanja Krišelj
Špela Berčič
Mateja Žumer

Šolska svetovalna služba
		
Psihologinja: Dušanka Koporec
Pedagoginja: Tina Kaltenekar
Psihologinja: Simona Kogelnik Ekar
Socialna in specialna pedagoginja: Ingrid Klemenčič
		
Knjižničarka: Mojca Eleršek Finžgar
Računalničar:

Luka Flajnik

TELEFONSKE ŠTEVILKE IN E-NASLOVI
Tajništvo:
		
Zbornica Ul. XXI. divizije 7a:
Ravnatelj:
		

04 / 255 97 00 (Mojca Švab)
mojca.svab@osjenka.si
04 / 255 97 16
04 / 255 97 02 (Rudolf Planinšek)
rudolf.planinsek@osjenka.si

Pomočniki ravnatelja: 04 / 620 27 31 (Ingrid Klemenčič)
		 Ingrid.klemencic@osjenka.si
		
		 04 / 255 97 06 (Mateja Urbiha)
		 Mateja.urbiha@osjenka.si
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Svetovalna služba: 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 04
		 (socialna pedagoginja Ingrid Klemenčič)
		 ingrid.klemencic@osjenka.si
		
Blagajna – obračun oskrbnin:
		
		
		

04 / 255 97 13 (Mateja Žumer) mateja.zumer@osjenka.si
04 / 255 96 91 (Špela Berčič) spela.bercic@osjenka.si

Računovodstvo:
		

04/ 255 97 08 (Tanja Krišelj)
tanja.kriselj@osjenka.si

Knjižnica: 04/ 255 97 14 (Matična šola)
		
Kuhinja: 04 / 255 97 15 - prehrana@osjenka.si
		
Spletna stran: www.osjenka.si
E – mail: o-sjkranj.kr@guest.arnes.si
Št. transakcijskega računa:
Davčna številka:
Matična številka:

01252 – 6030657767
SI 430 26 141
508 3 192

PODRUŽNICE
		
PODRUŽNIČNA ŠOLA
GORIČE
Vodja šole:
Tel.:
Zbornica:
E – mail:

Srednja vas, Goriče, 4204 Golnik
Jana Dubravica
04 / 255 96 81
04 / 255 97 01
osljsjgor@guest.arnes.si
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PODRUŽNIČNA ŠOLA
TRSTENIK
Vodja šole:
Tel.:
Zbornica:
E – mail:

Trstenik 39, 4204 Golnik
Alenka Šturm
04 / 255 96 88
04 / 255 96 85
osljsjtr@guest.arnes.si

VRTEC PRI ŠOLI
Pedagoško:
Tel:
Vodenje vrtca:
Tel:
Svetovalna delavka vrtca:
Tel:

Ul. XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
Mateja Urbiha
04 / 255 97 06
Ingrid Klemenčič
04 / 255 97 04
Ingrid Klemenčič
04 / 255 97 04

VRTEC PRI MŠ
Tel.:

Ul. XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
04 / 255 97 17

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.
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ŠOLSKI KOLEDAR

2021/22

Leto 2021
sreda

1. 9. 2021

Začetek pouka

ponedeljek–ponedeljek

25. 10.–1.
11.

Jesenske počitnice

nedelja

31. 10.

Dan reformacije

ponedeljek

1. 11.

Dan spomina na mrtve

petek

24. 12.

Proslava pred dnevom samostojnosti in
enotnosti

sobota

25. 12.

Božič

nedelja

26. 12.

Dan samostojnosti in enotnosti

sobta-nedelja

25. 12. – 2.
1. 2022

Novoletne počitnice
Leto 2022

Sobota-nedelja

1. 1.–2. 1.

Novo leto

ponedeljek

31. 1.

Zaključek 1. Ocenjevalnega obdobja

ponedeljek

7. 2.

Pouka prost dan

torek

8. 2.

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

petek–sobota

11.–12. 2.

Informativna dneva za vpis v srednje šole

ponedeljek–petek

21. 2.–25.
2.

Zimske počitnice

ponedeljek

18. 4.

Velikonočni ponedeljek

sreda

27. 4.

Dan upora proti okupatorju

sreda–ponedeljek

27. 4.–2. 5.

Prvomajske počitnice

sobota–nedelja

1. 5.–2. 5.

Praznik dela

sreda

15. 6.

Zaključek 2. Ocenjevalnega obdobja za
učence 9. Razreda; razdelitev spričeval in
obvestil

petek

24. 6.

Zaključek 2. Ocenjevalnega obdobja za
učence od 1. Do 8. Razreda; razdelitev
spričeval in obvestil; Pouk in proslava pred
dnevom državnosti

sobota

25. 6.

Dan državnosti

sobota-sreda

25. 6.–31.
8.

Poletne počitnice
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Dnevni časovni razpored pouka in drugega VID
Pouk se prične ob 7.30.
URA
1. ura
2. ura
MALICA
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
KOSILO PS
8. ura
9. ura

MŠ , PŠ
7.30
8.20
9.05
9.25
10.15
11.05
11.55
12.45
13.30
13.45
14.35

- GO, TR
- 8.15
- 9.05
- 9.25
- 10.10
- 11.00
- 11.50
- 12.40
- 13.30
- 13.45
- 14.30
- 15.20

OCENJEVALNA OBDOBJA
Predmetni, razredni ter popravni izpiti (vključno s pripravami):
Ocenjevalna obdobja
Ocenjevalna obdobja		
Trajanje
prvo ocenjevalno obdobje		
31. januar
				
drugo ocenjevalno obdobje		
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.
razredna stopnja: 20.6.
predmetna stopnja: 21.6.

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. junij– 29. junij 2022		
1. rok

učenci 9. razreda

27. junij – 8. julij 2022		

1. rok

učenci 1.–8. razred

18. avgust–31. avgust 2021		

2. rok

učenci 1.–9. razred

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. maj–15. junij 2022		
1. rok
učenci 9. razreda
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3. maj–24. junij 2022		

1. rok

učenci 1.–8. razred

18. avgust–31. avgust 2022		

2. rok

učenci 1.–9. razred

			

Priprave: 5 ur pred izpitnim rokom
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UCITELJI, KI POUCUJEJO NA ŠOLI
RAZREDNA STOPNJA
Matična šola

RAZRED				
UČITELJ
1A				
Dijana Brdar
					 Nasta Črnič (drugi učitelj)
1B				
Simona Frank
					Sonja Magajne (drugi učitelj)
2A				
Magdalena Gunde
2B				
Minka Eržen
3A				
Simona Gasser
3B				
Marjana Rozman
4A				
Mojca Konjar
4B				
Mateja Rogelj
5A				
Mojca Jurčič
5B				
Špela Pirc

Trstenik

RAZRED				
UČITELJ
1T		
		
Tjaša Štucin
					Alenka Šturm (drugi učitelj)
2T				
Marijanca Cuderman
3T				
Irena Kodeh
4T				
Vida Konc
5T				
Suzana Kešina
				

Goriče

RAZRED				
1G				
					
2G				
3G				
4G				
5G				

UČITELJ
Aleksandra Lešnjak
Anica Lani (drugi učitelj)
Mirjam Remic
Maja Ciglič
Jana Dubravica
Vilma Švab
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2021/2022
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PREDMETNA STOPNJA - Učitelji razredniki
Matična šola

RAZRED				
RAZREDNIK
6A
Irena Hudobivnik – gospodinjstvo, SPH, NPH
6B				
Tanja Stanič – TIT, MAT
6C		
Nina Koren Maček – gospodinjstvo, biologija
6Č
			 Neva Lajovic - angleščina
7A		
		
Dušanka Jazbec – šport
7B
			
Vlasta Godnič – šport
7C			
Špela Bešter – angleščina, DOP/DOD
7Č			Mojca Zupan – geografija, DSP, DOP/DOD
8A
Mateja Mrak – slovenščina, DOP/DOD, ŠNO
8B		
Vilma Cunk – naravoslovje, biologija
8C
				 Tanja Novak – slovenščina, GKL
9A
Urša Glastovec – matematika, izbirni predmet MME, ROM, UBE
9B
			
Irma Uranič – slovenščina
9C		
Zala Slapar– kemija, fizika, POK, DOP/DOD
				

UČITELJI – NERAZREDNIKI – PREDMETNA STOPNJA
UČITELJ		
PREDMET
Luka Flajnik
neobvezni izbirni predmet računalništvo
Irena Pavlin
tehnika in tehnologija, likovna umetnost
Špela Pernar
Slovenščina, DOP/DOD
Maša Mihelec
angleščina, DOP/DOD
Bogdana Mikša
DSP, ISP
Marko Slabe* Laborant *obveznost dopoljnjuje na OŠ Janeza Puharja Center
Bojan Švabić
Šport, ISO
Ingrid Klemenčič
ISP, DSP, ŠSS
Mateja Urbiha
zgodovina, DOP/DOD
Jakob Zenjilovski
izbirni predmet nemščina, DOP/DOD
Matej Wolf
glasba, pevski zbor
Mojca Eleršek Finžgar
knjižnica
Miha Škrlj
Zgodovina, izbirni predmet ŠAH, DOP/DOD, DKE
Branka Poklukar
Angleščina
Andrej Pirc
Šport, izbirni predmet, IŠN, ŠSP
Sandra Piršič
DSP, ISP
Mojca Žvokelj
DSP, ISP
Vera Djokić
DSP, ISP
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Alenka Maksimović
Irma Pustotnik
Romana Renko
Tamara Planinšek

Matematika, DOP/DOD
Matematika, fizika, SLZ, DOP/DOD
Likovni pouk, obvezni izbirni predmet LS
Matematika, DOP/DOD

UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA
MATIČNA ŠOLA
Nasta Nrnič
Sonja Magajne
Alenka Pirc
Tina Podgoršek
Ana Hočevar
Leon Slabe

TRSTENIK
Alenka Šturm
Urška Gregorin
Barbara Marolt

GORIČE
Anica Lani
Tanja Zupanc
Eva Tomažič

RAZREDNA STOPNJA - Učitelji nerazredniki
UČITELJ
Jakob Zenjilovski
Ana Hočevar
Barbara Marolt
Branka Poklukar

PREDMET
NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet – 4. R, 5. R
Matematika, fizika, SLZ, DOP/DOD
Likovni pouk, obvezni izbirni predmet LS
Matematika, DOP/DOD

RAZREDNA STOPNJA - predmetni učitelji
UČITELJ
Branka Poklukar – 4AB, 5AB, 5GT
Andrej Pirc – 5a (1 URA), 5b (1 URA), 4b, 5t, 5g
(3 ure v vsakem razredu)

PREDMET
TJA
ŠPO

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po predpisanem učnem načrtu
in predmetniku.
• Tajnica VIZ – Mojca Švab
• računovodja – Tanja Krišelj
• knjigovodkinja – Špela Berčič
• knjigovodkinja – Mateja Žumer

ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2021/2022
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ŠOLA

KUHAR

ČISTILKA

HIŠNIK

MATIČNA ŠOLA
Ulica
XXXI. divizije 7a

Olga Dovžan
Boštjan Duh
Mojca Podjed
Saša Janković
Lidija Studen

Mara Andrić
Nada Bubulj
Zora Radjen
Begajeta Tihić
Marija Bremec
Branka Arsenić
Ferida Djurković

Darko Gaćeša
Marjan Drinovec

PŠ GORIČE

Biljana Bešić

Enisa Vučkić

Darko Gaćeša
Marjan Drinovec

PŠ TRSTENIK

Blaž Pelaić

Saša Jezeršek

Darko Gaćeša
Marjan Drinovec

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

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 razredne stopnje:
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Učitelj

Dan, ura		

Aleksandra Lešnjak
Alenka Pirc Savnik
Alenka Šturm
Ana Hočevar
Anica Lani
Barbara Marolt
Branka Poklukar
Dijana Brdar
Irena Kodeh
Jana Dubravica
Leon Slabe
Magdalena Gunde
Maja Ciglič
Minka Eržen
Marijanca Cuderman
Marjana Rozman

PETEK, 11.00 – 11.50
SREDA, 11.50 – 12.40
SREDA, 10.15 – 11.00
SREDA, 10.15 – 11.00
TOREK, 11.50 – 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
SREDA, 11.50 – 12.40
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
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lokacija
GORIČE
MŠ
TRSTENIK
MŠ
GORIČE
TR/GO
MŠ
MŠ
TRSTENIK
GORIČE
MŠ
MŠ
GORIČE
MŠ
TRSTENIK
MŠ

Mateja Rogelj
Mirjam Remic
Mojca Jurčič
Mojca Konjar
Nasta Črnič
Simona Frank
Simona Gasser
Sonja Magajne
Suzana Kešina
Špela Pirc
Tina Podgoršek
Tjaša Štucin
Urška Gregorin
Vida Konc
Vilma Švab

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
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
GORIČE
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
TRSTENIK
MŠ
MŠ
TRSTENIKA
TRSTENIK
TRSTENIK
GORIČE

Dopoldanske pogovorne ure za starše – učitelji predmetne stopnje:

Učitelj

Dan, ura		

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

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
ČETRTEK, 10.15 – 11.00
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

lokacija
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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Učitelj

Romana Renko
Sandra Piršič
Špela Bešter
Špela Pernar
Tamara Planinšek
Tanja Novak
Tanja Stanić
Urška Glastovec
Vera Djokić
Vilma Cunk
Vlasta Godnič
Zala Slapar
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Dan, ura		
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, 12.45 – 13.30
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

lokacija
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

PREDSTAVITEV
OBVEZNEGA PROGRAMA
PREDMETNIK PRVE TRIADE
				

RAZRED

PREDMET		
1.
		
T
L
T
Slovenščina
6
210
7
Matematika
4
140
4
Likovna umetnost
2
70
2
Glasbena umetnost
2
70
2
Spoznavanje okolja
3
105
3
Šport
3
105
3
			
Število predmetov
6
Število ur tedensko
20
Število ted. pouka
35

2.

3.
L
245
140
70
70
105
105

T
7
5
2
2
3
3

L
245
175
70
70
105
105

6
21
35

6
22
35

Angleščina
2/70 (NIP)
2/70
			
Kulturni dnevi
4 dni
4 dni
Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
Tehniški dnevi
3 dni
3 dni
Športni dnevi
5 dni
5 dni
			
Štev. ted. dejav.
3
3
			
DP otrok s PP
0,5
17,5
0,5
17,5
DP in DD pouk
1
35
1
35
Interesne dejav.
2
70
2
70
Tedni VIZ dela
35
35

2/70
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
3
0,5
1
2

17,5
35
70
35
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PREDMETNIK DRUGE TRIADE
				
PREDMET
4.
		
T
L
Slovenščina
5
175
Matematika
5
175
Angleščina
2
70
Likovna umetnost
2
70
Glasbena umetnost
1,5
52,5
Družba
2
70
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
3
105
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
3
105
Število predmetov
8
Število ur tedensko
23,5
Število tednov pouka
35
Kulturni dnevi
3 dni
Naravoslovni dnevi
3 dni
Tehniški dnevi
4 dni
Športni dnevi
5 dni
Štev. ted. dejavnosti
3
Oddelčna skupnost
1
35
DP otrok s PP
0,5
17,5
DP in DD pouk
1
35
Interesne dejavnosti
2
70
Tedni VIZ dela
35
NIP nemščina
2 / 70
NIP računalništvo
1 / 35
NIP šport
1 / 35
NIP umetnost
1 / 35
NIP tehnika
1 / 35
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RAZRED
5.
T
L
5
175
4
140
3
105
2
70
1,5
52,5
3
105
3
105
1
35
3
105
9
25,5
35
3dni
3 dni
4 dni
5 dni
3
1
35
0,5
17,5
1
35
2
70
35
2 / 70
1 / 35
1 / 35
1 / 35
1 / 35

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

11
25,5
35		
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
3		
1
35
0,5
16
1
35
2
70
35
2 / 70
1 / 35
1 / 35
1 / 35
1 / 35

PREDMETNIK TRETJE TRIADE
			
RAZRED
PREDMET
7.
8.
		
T
L
T
L
Slovenščina
4
140
3,5 122,5
Matematika
4
140
4
140
Angleščina
4
140
3
105
Likovna umetnost
1
35
1
35
Glasbena umetnost
1
35
1
35
Geografija
2
70
1,5
52,5
Zgodovina
2
70
2
70
Dom. in drž. kult. in etika
1
35
1
35
Fizika
2
70
Kemija
2
70
Biologija
1,5
52,5
Naravoslovje
3
105
Teh. in tehnologija
1
35
1
35
Gospodinjstvo
Šport
2
70
2
70
Izbirni predmet 1
2/1 70/35 2/1 70/35
Izbirni predmet 2
1
35
1
35
Izbirni predmet 3
1
35
1
35
			
Število predmetov
12/13/14
14/15/16
Število ur tedensko
27/28
27,5/28,5
Število tednov pouka
35
35
			
Kulturni dnevi
3 dni
3dni
Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
Tehniški dnevi
4 dni
4 dni
Športni dnevi
5 dni
5 dni
Štev. ted. dejavnosti
3
3
Oddelčna skupnost
1
35
1
35
DP otrok s PP
0,5
17,5
0,5
17,5
DP in DD pouk
1
35
1
35
Interesne dejavnosti
2
70
2
70
Tedni VIZ dela
38
38

9.
T
4,5
4
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2/1
1
1

L
144
128
96
32
32
64
64
64
64
64
64
64/32
32
32

12/13/14
27,5/28,5
32
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni		
3		
1
32
0,5
16
1
32
2
64
35
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 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
Predmet

Učitelj

Nemščina 1 (NI1)

Jakob Zenjilovski

Likovno snovanje 1 (LS1)

Irena Pavlin

Urejanje besedil (UBE)

Urška Glastovec

Sonce, luna, zemlja (SLZ)

Irma Pustotnik

Sodobna priprava hrane (SPH)

Irena Hudobivnik

Šport za sprostitev (ŠSP)

Duša Jazbec, Vlasta Godnič

Gledališki klub (GKL)

Tanja Novak

8. razredi
Predmet

Učitelj

Nemščina 2 (NI2)

Jakob Zenjilovski

Likovno snovanje 2 (LS2)

Irena Pavlin

Multimedija (MME)

Urška Glastovec

Izbrani šport – odbojka (ISO)

Bojan Švabić

Šolsko novinarstvo (ŠNO)

Mateja Mrak

Poskusi v kemiji (POK)

Zala Slapar

ŠAH 2

Miha Škrlj

9. razredi

18

Predmet

Učitelj

Nemščina 3 (NI3)

Jakob Zenjilovski

Računalniška omrežja (ROM)

Urška Glastovec

Šport za zdravje (ŠZZ)

Vlasta Godnič

ŠAH 3

Miha Škrlj

Likovno snovanje 3 (LS3)

Irena Pavlin

Načini prehranjevanja (NPH)

Irena Hudobivnik
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/22
(za učence 4., 5., 6. in 7., 8., 9. razreda)
Matična Šola
Predmet

Učitelj

nemščina 4., 5., 6. razred

Jakob Zenjilovski

računalništvo 4., 5., 6. razred

Luka Flajnik

Tehnika 4., 5.,6. razred

Irena Pavlin, Tanja Stanić

šport 4., 5., 6. razred

Andrej Pirc

Trstenik
Predmet

Učitelj

nemščina 4., 5. razred

Jakob Zenjilovski

računalništvo 4., 5. razred

Luka Flajnik

Goriče
Predmet

Učitelj

Tehnika 4., 5. razred

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.

Moji izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022 so:
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (ŠSS)
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.
Na šoli so zaposleni tudi specialni in socialni pedagogi, ki nudijo učencem učno
pomoč: Bogdana Mikša, Mojca Zupan, Mojca Žvokelj, Sndra Piršič in Vera Djokić.
Pišete jim lahko na : ime.priimek@osjenka.si.

DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti so ravno tako pouk, ki pa se izvaja na drugačen način, pogosto
izven šolskih prostorov, kar še dodatno bogati pouk. Šola organizira za vsak razred tudi predpisane dneve dejavnosti; kulturne, športne, naravoslovne in tehnične
dneve. Določene vsebine se izvedejo v šoli, izvajajo jih strokovni delavci šole,
nekatere se izvajajo v šoli s pomočjo zunanjih sodelavcev, določene dneve dejavnosti pa se izvede izven šole. Cena je odvisna glede na vsebino in kraj izvedbe. Za
pomoč pri plačilu se lahko obrnete tudi na šolski sklad.
Načrtovani dnevi dejavnosti in cene se v šolskem letu lahko spreminjajo (izvajajo
v šoli, v drugačni obliki…) v primeru, da
• inštitucija (Muzej, Gledališče….) ne bo sprejela celega razreda ali ne bo
izvajala načrtovane aktivnosti zaradi ukrepov SARS-COVID-19 »v živo«
• bodo posamezni razredi v karanteni in se bo izvedla nadomestna dejavnost
ali dejavnost po spletu
• se bo cena zaradi ukrepov pomembno povišala

DNEVI DEJAVNOSTI 1. RAZRED
KULTURNI DNEVI - 4
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

Teden otroka

oktober

Alenka Šturm

Izvaja se v šoli

Glasbeno-ustvarjalna
delavnica

oktober

Dijana Brdar

13 eur

Moj prvi obisko
muzeja – Tržiški
muzej

januar

Dijana Brdar

17 eur

Dejavnost

20
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Operna predstava

september

Maja Ciglič

4,5 eur

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Dejavnost
Dan poskusov
Arboretum-maj/junij
Sejemo, sadimo

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

januar

Tjaša Štucin

Izvaja se v šoli

maj/junij

Aleksandra Lešnjak

16 eur

april

Nasta Črnič

Izvaja se v šoli

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

September

Sonja Magajne

Izvaja se v šoli

januar

Tjaša Štucin

Izvaja se v šoli

Spomladanski pohod
(Mengeška koča)

april

Anica Lani

10 eur

Športne igre

maj

Alenka Šturm

Izvaja se v šoli

Gibalne igre

junij

Simona Frank

Izvaja se v šoli

Dejavnost
Jesenski pohod
Sankanje in igre na
snegu

TEHNIŠKI DNEVI - 3
Dejavnost
Ogled gasilskega
doma v Kranju
Oblikovanje različnih
materialov
Izdelam igračo

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

oktober

Aleksandra Lešnjak

Izvaja se v šoli

november

Sonja Magajne

Izvaja se v šoli

maj

Nasta Črnič

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).
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DNEVI DEJAVNOSTI 2. RAZRED
KULTURNI DNEVI - 4
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

oktober

Mirjam Remic

11 eur

september

Maja Ciglič

4,5 eur

Šolski muzej

januar

Mirjam Remic

16 eur

Tržiški muzej

glede na
prost termin

Marjanca Cuderman

16 eur

Dejavnost
Obisk knjižnice Kranj
in stolpa Pungert
Operna predstava

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

januar

Magdalena Gunde

Izvedba v okviru
tabora

Travnik

maj

Minka Eržen

Izvedba v šoli

Živalski vrt

junij

Minka Eržen

16 eur

Dejavnost
Tabor

ŠPORTNI DNEVI -5
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

Jesenski pohod

September

Minka Eržen

Izvedba v šoli

Športni dan na
taboru

Januar

Magdalena Gunde

Izvedba v okviru
tabora

Orientacijski pohod

Januar

Magdalena Gunde

Izvedba v okviru
tabora

Po gozdu gor in dol

April

Magdalena Gunde

6 eur

Maj

Mirjam Remic

Izvedba v šoli

Dejavnost

Športne igre

TEHNIŠKI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

November

Marjanca Cuderman

Izvedba v šoli

Dan poskusov

Januar

Marjanca Cuderman

Izvedba v šoli

Od zrna do kruha

marec

Minka Eržen

Izvedba v šoli

Dejavnost
Oblikovanje
materialov

22
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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
KULTURNI DNEVI - 4
Dejavnost
Operna predstava

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

september

Maja Ciglič

4,5 eur

Galova Skrinja

maj

Irena Kodeh

10 eur

Tržiški muzej

marec

Marjana Rozman

9 eur

Lončarska delavnica

februar

Simona Gasser

9 eur

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

oktober

Maja Ciglič

12 eur

Hiša eksperimentov

april

Marjana Rozman

12 eur

Dan poskusov

jauni

Simona Gasser

Izvedba v šoli

Dejavnost
Čebelarski muzej

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

september

Razredniki (po
podružnicah)

Izvedba v šoli

januar

Maja Ciglič

Izvedba v šoli

september,
november

Andrej Pirc

Izvedba v šoli

Spomladanski pohod

maj

Irena Kodeh

Izvedba v šoli

Športne igre

junij

Simona Gasser

Izvedba v šoli

Dejavnost
Jesenski pohod
Zimski športni dan
Plavanje

TEHNIŠKI DNEVI – 3
Dejavnost
Novoletna delavnica
Šiviljske delavnice

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

november

Irena Kodeh

Izvedba v šoli

januar

Marjana Rozman

Izvedba v šoli
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Izdelovanje glasbil

november

Simona Gasser

10 eur

*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
KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

december

Mateja Rogelj

8,5 eur

Ogled stare
meščanske hiše

maj

Mateja Rogelj

9,6 eur

Delavnice v Groharjevi hiši

maj

Jana Dubravica

11 eur

Dejavnost
Gledališka ali filmska
predstava

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Dejavnost
Čutila
Drevesa in
grmi - žebljanje
Začutimo morsko
obalo - LŠN

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

maj

Mojca Konjar

Izvedba v šoli

oktober

Mojca Konjar

Izvedba v šoli

junij

Mojca Konjar

Izvedba v okviru ketne šole v
naravi

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Jesenski pohod –po
enotah

september

Jana Dubravica

Izvedba v šoli

Sankarnje/pohod

januar/februar

Vida Konc

Izvedba v šoli

Športne delavnice RC
Vogu

marec/april

Vida Konc

11 eur

junij

Mateja Rogelj

Izvedba v okviru letne šole v
naravi

Dejavnost

Orientacijski pohod
- LŠN
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Športne igre - LŠN

junij

Izvedba v okviru letne šole v
naravi

Vida Konc

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Papirna gradiva Hiška

november

Jana Dubravica

Izvedba v šoli

Vodno kolo

Dejavnost

december

Mojca Konjar

Izvedba v šoli

Poskusi z elektriko

januar

Jana Dubravica

Izvedba v šoli

Voziček

marec

Vida Konc

Izvedba 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 5. RAZRED
KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Gledališka predstava

december

Špela Pirc

15 eur

Ogled mesta Kranj in
obisk muzeja

april

Vilma Švab

3 eur

Kovaški muzej v
Kropi

junij

Suzana Kešina

10 eur

Dejavnost

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Model hladilne
skrinje

december/
januar

Vilma Švab

Izvedba v šoli

Poskusi iz naravoslovja

marec

Mojca Jurčič

Izvedba v šoli

Slamnikarski muzej
Domžale

marec

Špela Pirc

10 eur

Dejavnost
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ŠPORTNI DNEVI – 5
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Jesenski pohod (Pinesta)

september

Vlasta Godnič

Se izvaja v okviru letne šole v
naravi

Smučanje – tehnika

februar

Duša Jazbec

Se izvaja v okviru zimske šole
v naravi

Smučanje - tekma

februar

Duša Jazbec

Se izvaja v okviru zimske šole
v naravi

Ogled Škocjanske
jame

maj

Mojca Jurčič

15 eur

Atletski troboj

maj

Andrej Pirc

3 eur

Dejavnost

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Kolesarski poligon

september

Vilma Švab

Izvedba v šoli

Oblikovanje amterialov/robotika

november

Špela Pirc

Izvedba v šoli

oktober

Mojca Jurčič

9 eur

Valsta Godnič

Se izvaja v okviru letne šole v
naravi

Dejavnost

Igriva arhitektura
Tehniški izdelek
(Pinesta)

september

*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
KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Kranjska kulturna
pot

oktober

Mateja Mrak

10 eur

Župančičeva hiša

september

Ingrid Klemenčič

Izvedba v okviru
tabora

Dejavnost
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Priprava na Novoletni sejem

november

Razredniki, Romana
Renko

Izvaja se v šoli

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Botanični vrt

maj

Nina Koren Maček

9 eur

Cerkniško jezero,
grad Snežnik

junij

Mojca Zupan

18 eur

september

Ingrid Klemenčič

Izvedba v okviru
tabora

Dejavnost

Lahinjski park

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Jesenski pohod

september

Ingrid Klemenčič

Izvedba v okviru
tabora

Pohod

september

Vlasta Godnič

10 eur

januar

Duša Jazbec

5 – 30 eur
(odvisno od dejavnosti, ki si jo
izbere učenec)

Atletika

april

Andrej Pirc

Izvedba v šoli

Medrazredne igre

junij

Bojan Švabić

Izvedba v šoli

Dejavnost

Zimski športni dan

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Jedrska elektrarna
Krško

oktober

Irena Hudobivnik

15 eur

Dan sodelovanja in
strpnosti (skupaj z
OŠ Janeza Puharja
center)

oktober

Ingrid Klemenčič

3 eur

november

Aktiv LUM
(Romana Renko)

Izvedba v šoli

Po dogovoru

Špela Bešter

4 eur

Dejavnost

Priprave na Novoletni sejem
Dan jezikov

*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
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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
KULTURNI DNEVI - 3
Dejavnost
Po Jurčičevi poti
Slovensko ljudsko
izročilo

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

april

Špela Pernar

5eur

oktober

Irma Uranič

6 eur

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Dejavnost

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Živalski vrt in Biotehnična fakulteta

Oktober ali
december

Vilma Cunk

16 eur

Rimska Emona

maj

Mateja Urbiha,
Miha Škrlj

15 eur

Brdo pri Kranju

oktober

Vilma Cunk

11 eur

ŠPORTNI DNEVI - 5
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

Planinski pohod

september

Vlasta Godnič

12 eur

GIB Šiška

november

Vlasta Godnič

18 eur

Duša Jazbec

5 – 30 eur
(odvisno od dejavnosti, ki si jo
izbere učenec)

Dejavnost

Zimski športni dan

januar

Atletika

april

Andrej Pirc

Izvedba v šoli

Medrazredne igre

junij

Bojan Švabić

Izvedba v šoli

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Dejavnost
Umetne snovi
Dan jezikov
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Nosilec dejavnosti

*Predvidena cena
dejavnosti

april

Tanja Stanić

2 eur

22. september

Maša Mihelec

5 eur

Čas izvedbe

Učenje za življenje
Priprave na Novoletni sejem

februar

Bogdana Mikša

Izvedba v šoli

November

Razredniki in
Romana Renko

Izvedba 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 8. RAZRED
KULTURNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

glede na
ponudbo

Irma Uranič

7,5 eur

Moderna Galerija,
Plečnikova Ljubljana

oktober/november

Romana Renko

15 eur

Tabor Piran - Pirano

april

Tanja Stanić

Izvedba v okviru
tabora

Dejavnost
Razvoj gledališča

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

Tabor Piran - Soline

april

Tanja Stanić

Izvedba v okviru
tabora

Človeško telo

maj

Irena Hudobivnik

Izvaja se v šoli

Vače, GEOSS,
Bogenšperk

maj

Mojca Zupan

13 eur

Dejavnost

ŠPORTNI DNEVI - 5
Dejavnost
Tabor Piran - pohod
Pohod
Zimski športni dan
Atletika

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

april

Tanja Stanić

Izvedba v okviru
tabora

september

Vlasta Godnič

10 eur

januar

Duša Jazbec

5 – 30 eur
(odvisno od dejavnosti, ki si jo
izbere učenec)

april

Andrej Pirc

Izvedba v šoli
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Medrazredne igre

junij

Bojan Švabić

Izvedba v šoli

TEHNIŠKI DNEVI – 4
Dejavnost

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

Večkotniki

september

Alenka Maksimović

Izvedba v šoli

Astronomski dan

oktober

Irma Pustotnik

6,5 eur

Srednja šola Jesenice,
Železarski muzej

oktober

Irena Pavlin

11 eur

22. september

Maša Mihelec

5 eur

Dan jezikov

*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
KULTURNI DNEVI - 3
Dejavnost

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

Cankar (Vrhnika in
gledališka predstava)

10.11. 2021

Tanja Novak

18 eur

Narodna galerija,
Žale

november

Romana Renko

10 eur

Podljubelj, MNZ

maj

Miha Škrlj

10 eur

NARAVOSLOVNI DNEVI - 3
Dejavnost
Raboretum in
Prirodoslovni muzej
Svet okoli nas
Posočje

Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

maj

Nina Koren Maček

18 eur

marec

Zala Slapar

april

Mateja Urbiha

20 eur

ŠPORTNI DNEVI - 5
Dejavnost
Pohod
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Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

september

Vlasta Godnič

12 eur

Plesne delavnice

Vlasta Godnič

10 eur

januar

Duša Jazbec

5 – 30 eur
(odvisno od dejavnosti, ki si jo
izbere učenec)

Atletika

april

Andrej Pirc

Izvedba v šoli

Medrazredne igre

junij

Bojan Švabić

Izvedba v šoli

Zimski športni dan

november

TEHNIŠKI DNEVI - 4
Čas izvedbe

Nosilec dejavnosti

*Predvidena
cena dejavnosti

oktober

Zala Slapar

15 eur

Elektrika

marec

Zala Slapar, Irma
Pustotink

Izvedba v šoli

Srednje vrednosti in
verjetnost

februar

Alenka Maksimović

Izvedba v šoli

15. marec

Zala Slapar

5 eur

Dejavnost
Vetrovnik, Planinska
jama

HE

*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).

KOLESARSKI IZPIT
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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RAZŠIRJENI PROGRAM
Za obogatitev obveznega programa

JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE
Za učence prvih razredov je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.15 ure,
oziroma po potrebi staršev. Učence 1. razreda pripeljejo v šolo in odpeljejo starši.
V primeru, da po otroka prihajajo druge osebe, morate starši podpisati posebno
dovoljenje.
Podaljšano bivanje pa poteka po pouku do 16.30 ure, oziroma po potrebi.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole, lahko učitelji predčasno spustijo
otroka iz šole samo s pisnim obvestilom staršev ali osebnim dogovorom.

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo svoje znanje izpopolniti in se seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.
Učenci, ki imajo iz kakršnegakoli razloga težave s snovjo, obiskujejo dopolnilni
pouk.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Psihologinji Dušica Koporec in Simona Kogelnik Ekar, pedagoginje Tina Kaltenekar, Mojca Zupan in Vera Djokić, socialni pedagoginji Bogdana Mikša in Sandra
Piršič, specialna pedagoginja Mojca Žvokelj ter specialna in socialna pedagoginja Ingrid Klemenčič in učitelji bodo nudili individualno in skupinsko pomoč
učencem s težavami in posebnimi potrebami.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Šola ponuja pisan izbor interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji. Interesne dejavnosti so izbrane glede na število prijavljenih učencev.

MATIČNA ŠOLA - RAZREDNA STOPNJA
Interesna dejavnost
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razred

termin

izvajalec

Razvedrilna
matematika

1. in 5.
1ura/teden

petek, 11.50 –
12.40

Mojca Jurčič

Folklora

1.do 5.
2uri/teden

Torek, 18.00 –
19.30

Mateja Urbiha
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Planinski krožek

2. do 5.
2uri/teden

1 sobota
mesečno

Magdalena Gunde

Ustvarjalnice

1. do 3.
2uri/teden

po dogovoru

Tina Podgoršek

Klekljarski krožek

3. do 9.
2uri/teden

sreda, 15.00 –
16.30

Sonja Magajne

Glasbeni atelje

4. in 5.
1ura/teden

ponedeljek,
11.55 – 12.40

Mojca Konjar

MATIČNA ŠOLA - PREDMETNA STOPNJA
Inteersna dejavnost

razred

termin

izvajalec

Vesela šola

2. do 9.
2uri/14dni

sreda/A urnik
13.00 – 14.30

Irma Uranič

Folklora

6. do 9.
2uri/teden

Torek, 18.00 –
19.30

Mateja Urbiha

Robotika

6. do 9.
1-2uri/teden

Po dogovoru

Luka Flajnik

Po izboru mentorja 1ura/teden

Po dogovoru

Luka Flajnik

Ansambelska igra

6. do 9.

Po dogovoru

Matej Wolf

Klaviatura in
računalnik

6. do 9.

Po dogovoru

Matej Wolf

Knjižni klub

7.do 9.
1ura/teden

Po dogovoru

Mojca Finžgar Eleršek

Planinski krožek

3. do 9.
2uri/teden

1 sobota
mesečno

Vlasta Godnič Tanja
Stanić

3. do 9.
2/teden

sreda, 15.00 –
16.30

Sonja Magajne

Zabijanje na koš
z malo prožno
ponjavo

6. do 9.
2uri/teden

Po dogovoru

Andrej Pirc

Razvedrilna
matematika

6. do 9.
1ura/teden

Po dogovoru

Tamara Planinšek

Španščina

6. do 9.
1ura/teden

Po dogovoru

Sandra Piršič

Robotika FLL

Klekljarski krožek
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PS GORIČE
Dejavnost

razredi

Izvajalec

Obseg

Termin

Pevski zbor

1.-5.

Vilma Švab

1 ura

sreda, 7.30 –
8.15

Dramski krožek

4.-5.

Aleksandra
Lešnjak

1 ura

petek, 7.30 –
8.15

Računalništvo

2.

Mirjam
Remic

1 ura

torek, 7.30 –
8.15

Računalništvo

3.

Mirjam
Remic

1 ura

petek, 7.30 –
8.15

Naravoslovni
krožek

3.-5.

Barbara
Marolt

1 ura

po dogovoru

English Club

2., 3.

Barbara
Marolt

1 ura

po dogovoru

PŠ TRSTENIK
Interesna dejavnost

Razred

čas

nosilec

Ustvarjalne
delavnice

1-2. T

Petek, 7.30-8.15

Marijana
Cuderman

Dramski krožek

3.-5.T

Torek,7.30-8.15

Vida Konc

Planinski krožek

2.-5.T

Sobota 1 X mesečno

Vida Konc

Na koncu Publikacije je PRIJAVNICA za interesne dejavnosti. Izberi interesne
dejavnosti, ki te zanimajo, izpolni prijavnico do konca septembra in jo vrni
razredniku. Na zaprte skupine se ne moreš prijaviti.

Interesne dejavnosti pričnejo z delom v mesecu oktobru.
Moje interesne dejavnosti so:
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TABORI IN ŠOLA V NARAVI
Za učence 2., 3., 4., 5., 6. in 8. razreda prenesemo del učnega procesa na tabore
in šole v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne
šole. Organizacija zahteva veliko priprav, dodatne sodelavce in seveda večja
finančna sredstva.
Priporočamo, da se teh dejavnosti udeležijo vsi otroci, kajti celodnevno druženje,
spoznavanje drugačnih načinov dela in sobivanja precej pripomore k socializaciji
otroka. Dnevi so namenjeni spoznavanju učnih vsebin, družabnim igram, športnim aktivnostim in kulturi bivanja. Če ocenite, da potrebujete finančno pomoč, se
obrnite na šolski sklad.
Lokacija

Število
dni/izmen

Termin

Vodja tabora

2.

Čatež ob Savi

3x po
3 dni

17.1. – 19.1. 2022
19.1. – 21.1. 2022
24.1. – 26.1.2022
Cena: 80 eur

Magdalena Gunde

4.

Savudrija*

2x po
5 dni

Junij ali
September 2022

Vlasta Godnič

5.

Zimska šola v
narvi Krvavec

5 dni

31.1.2022 -4.2.2022
Cena: 250 eur

Jazbec Duša

Marindol

4x po 4
dni

7.9. – 10. 9. 2021
10.9. – 13.9. 2021
13.9. – 16. 9. 2021
Cena: 125 eur

Ingrid Klemenčič

Piran

3x po 4
dni

13.4 – 16.4. 2022
16.4. – 19.4. 2022
19.4. – 22.4.2022
Cena: 170 eur

Tanja Stanić

Razred

6.

8.

DRUGE DEJAVNOSTI IN
NADSTANDARDNI PROGRAMI
TEKMOVANJA

• iz znanja matematike, fizike, slovenščine, angleščine, nemščine, logike,
kemije, biologije, zgodovine, sladkorne bolezni….
• športna tekmovanja
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Učenci lahko med letom sodelujejo na različnih razpisanih tekmovanjih iz znanja
posameznih predmetnih področij, na likovnih natečajih in razpisih ter na športnih
tekmovanjih.
Datume tekmovanj si lahko ogledate na spletni strani šole in v letnem delovnem načrtu šole

EKSKURZIJE – nadstandardni program

Niso del obveznega programa osnovne šole, stroške v celoti krijejo starši.
Razred

Čas izvedbe

Lokacija

Predvidena cena

NI1, NI2, NI3

maj 2022

Dunaj, 2 dni

cca. 200 €

6. do 9. Razred

22. 1. 2022
(29. 1.)

Avstrija (Smučanje)

50 €

junij

Končni izlet, glede na
izbiro razreda

50–70 €

9. razred

ŠOLSKA KNJIŽNICA
V knjižnici na Matični šoli in na obeh podružnicah je zaposlena Mojca Eleršek
Finžgar. Knjižnica se bo razvijala in postala osrednji družabni prostor, kjer se otroci
počutijo prijetno in varno.
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
/
/

PETEK
8.00 – 9.30
11.00 – 13.00

TOREK
9.30 – 10.30

SREDA
/

ČETRTEK
8.00 – 10.00

PETEK
/

TOREK
10.30 – 11.30

SREDA
/

ČETRTEK
10.00 – 12.00

PETEK
/

TRSTENIK
PONEDELJEK
/		
GORIČE
PONEDELJEK
/		
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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 po predpisanem obrazcu OŠ Simona Jenka Kranj za odpoved izposoje. Ob izteku šolskega leta
učenci učbenike vrnejo

DENARNE ZADEVE
Vse denarne zadeve bomo urejali preko položnic, ki se bodo izdajale do 15. v
mesecu.

ŠOLSKA PREHRANA
Učencem 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€.
Za prehrano je poskrbljeno tudi za učence, ki imajo zaradi zdravstvenih težav
različne diete. Dieta mora biti podkrepljena z zdravniškim spričevalom.
Za vse informacije vam je na voljo e-naslov: prehrana@osjenka.si.
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. Za prehrano je poskrbljeno
tudi za učence, ki imajo zaradi zdravstvenih težav različne diete. Dieta mora biti
podkrepljena z zdravniškim spričevalom. Ponujamo tudi vegetarjansko, vendar
morajo starši učenca na vegetarjansko prehrano prijaviti na začetku šolskega leta.
Subvencioniranje šolske prehrane starši urejajo na pristojnem CSD, v kolikor
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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, razen v ponedeljek,
ko je možna odjava 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.

Telefonske številke in e-naslovi za odjavo prehrane
MŠ – Ul. XXXI divizije 7a

255 97 13

mateja.zumer@osjenka.si

PŠ GORIČE

255 96 82

osljsjgor@guest.arnes.si

PŠ TRSTENIK

255 96 87

osljsjtr@guest.arnes.si

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer
prijava za naslednji mesec ni možna.
Subvencioniranje šolske prehrane starši urejajo v šolski svetovalni službi.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 5. in 7. razreda bodo organizirani sistematični zdravniški
pregledi. Za učence 1. in 7. razreda bo organizirano cepljenje, pri učencih
prvega razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Pred vstopom v šolo se
opravi zdravniški pregled pri vseh bodočih prvošolcih.
Posebno pozornost namenjamo zobozdravstveni preventivi Za vse učence
naše šole izvajamo redne sistematične preglede zob. Učenci razredne
stopnje si po jedi čistijo zobe, za pravilno čiščenje zob pa skrbi zobna
asistentka.
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PREVOZ, VARSTVO VOZACEV
IN VARNA POT V ŠOLO
Za učence - vozače preskrbi šola prevoz v šolo in domov. Učenci po potrebi uporabljajo tudi redne avtobuse.
Šola organizira tudi varstvo vozačev, če po končanem pouku nimajo avtobusa.
Avtobusne vozovnice prejmejo ob začetku šolskega leta. Izgubljeno vozovnico je
potrebno preklicati in šele nato na avtobusni postaji lahko zahtevate dvojnik.
Morebitne težave s prevozom učenci javljajo razredniku ali v tajništvo šole takoj
ali naslednji dan.
Učenci – vozači pazijo na lepo obnašanje!
Otrok naj gre v šolo pravočasno (ne prezgodaj!). Hodi naj po pločniku, sicer pa po
levi strani ceste v nasprotni smeri kot poteka promet.
• Prvošolčka v šolo pripeljete starši. Okoli vratu naj nosijo rumene rutice.
• Drugošolčka večkrat pospremite tudi sami do šole. Poučite ga o nevarnosti.
Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto.
• Če prihajajo ali odhajajo učenci v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa,
npr. kresničko.
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VOZNI REDI AVTOBUSOV
ZA PRVO URO
AVTOBUS

40

ZA DRUGO URO
1. AVTOBUS

ZA DRUGO URO
2. AVTOBUS

Tenetiše/Orli

6:40

Povlje K

7:43

Golnik

7:45

Pangršic K

6:42

Babni Vrt K

7:45

Golnik bloki

7:47

Povlje K

6:44

Žablje

7:46

Golnik Malijevo 7:48

Babni vrt K

6:46

Goriče/Golniku

7:49

Žablje

6:47

Čadovlje/Gol7:48
niku

Letence K

7:52

Čadovlje/
Golnik

6:49

Trstenik/Golniku

7:50

Tenetiše/Kokrici 7:55

Pangršica K

7:51

Tenetiše/
Kokrici Orli

Trstenik/Golnik

6:51

Golnik

6:58

Golnik bloki

7:00

Golnik Malijevo

7:01

Goriče/Golniku

7:02

Letence K

Mlaka pri Kr.

7:58

Kokrica

8:00

7:53

Kranj V.hrib

8:02

Tenetiše/
Kokrici

7:55

Gorenjska
oblačila

8:03

Mlaka pri Kr.

7:57

OŠ S.Jenko

8:05

Oš Center

8:09

Nedeljska vas 7:58
Kokrica

7:59

7:04

Kranj V.hrib

8:01

Tenetiše/
Kokrici

7:05

Gorenjska
oblačila

8:02

Mlaka pri Kr.

7:08

OŠ S.Jenko

8:04

Kokrica

7:10

Oš Center

8:08

Kranj V. hrib

7:12

Kranj Gorenjska oblačila

7:13

Kranj Oš
S.Jenka

7:15

AP Kranj

7:17
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ODHODI
PO 5. URI EN AVTOBUS – OBE SMERI
Kranj OŠ S.Jenko

12:04

Kranj Gorenjska oblačila

12:06

Kranj V.hrib

12:07

Kokrica

12:09

Mlaka pri Kr.

12:11

Tenetiše/Kokrici

12:13

Tenetiše/Kokrici Orli

12:15

Pangršica K

12:17

Trstenik/Golniku

12:18

Čadovlje/Golniku

12:20

Žablje

12:22

Babni Vrt K

12:23

Povlje K

12:25

Trstenik/Golniku

12:27

Goriče/Golniku

12:30

Golnik Malijevo

12:31

Golnik bloki

12:32

Golnik

12:34

PO 6. IN 7. URI – 1. AVTOBUS
Kranj OŠ S.Jenko

13:04

13:54

Kranj Gorenjska oblačila

13:06

13:56

Kranj V.hrib

13:07

13:57

Kokrica

13:09

13:59

Nedeljska vas

13:11

14:01

Mlaka pri Kr.

13:11

14:01

Tenetiše/Kokrici

13:13

14:03

Tenetiše/Kokrici Orli

13:15

14:05

Pangršica K

13:17

14:07

Trstenik/Golniku

13:28

14:08

Čadovlje/Golniku

13:30

14:10
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Žablje

13:22

14:12

Babni Vrt K

13:23

14:13

Povlje K

13:25

14:15

Kranj OŠ S.Jenko

13:04

13:54

Kranj Gorenjska oblačila

13:06

13:56

Kranj V.hrib

13:07

13:57

Kokrica

13:09

13:59

Mlaka pri Kr.

13:11

14:01

Tenetiše/Kokrici

13:13

14:03

Letence K

13:15

14:05

Goriče/Golniku

13:17

14:07

Golnik Malijevo

13:18

14:08

Golnik bloki

13:19

14:09

Golnik

13:21

14:11

PO 6. IN 7. URI – 1. AVTOBUS
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USPEŠNO UCENJE – KORISTNA
ZNANJA ZA UCENKE IN UCENCE
OSNOVNA NAVODILA ZA BOLJŠO USPEŠNOST UČENCEV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Redno obiskujem pouk.
Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine.
Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago.
Prepišem vse, kar učitelj napiše na tablo.
Skrbim za urejenost zvezkov.
Zapiske doma dopolnim z zapiski iz učbenika.
Iz učnih knjig si izpišem samo najpomembnejše pomagam si s tehniko podčrtavanja.

KAKO SE LOTIM UČENJA?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Ta mora biti dovolj svetel
in ravno prav topel.
Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.
Vedno se učim v istem prostoru ob istem času.
Pred učenjem nove snovi ponovim staro.
Vnaprej si določim kratke 10 - minutne odmore po 40 - minutnem učenju.
Med odmorom si postrežem z vodo ali sokom.
Pri učenju uporabljam naslednji recept: pregledam vsebino in
jo razdelim na manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli,
obnovim kar sem prebral, ponavljam.
Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Pravijo, da se največ pozabi
takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez eno uro, čez dan ...

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.
Temeljito in glasno preberem težke odlomke.
Pojasnim si težke besede, uporabim slovar, vprašam učitelja, starše.
Čim več si poskušam predstavljati v mislih.
O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci.
Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.
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INFORMACIJE ZA STARŠE –
NE SPREGLEJTE
Odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga morajo starši
opravičiti v pisni obliki najkasneje v 5 dneh po odsotnosti. Razrednik lahko zahteva uradno zdravniško opravičilo o izostanku učenca v primeru, če se mu zdi
opravičilo staršev sporno. Če učitelj dvomi v verodostojnost opravičila, lahko o
tem obvesti starše oz. zdravnika in izostanka ne opraviči.
Izostanek od posamezne ure pouka opraviči le učitelj, ki uči pri tej uri. V primeru,
da učenec izostane več kot eno uro pouka, mora za dovoljenje vprašati razrednika.
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri npr. pri športni vzgoji, mora
pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega
stanja.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši pojasnjevali vzrok, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu. Napovedane izostanke starši v pisni obliki sporočijo razredniku vsaj 5 delovnih dni vnaprej.
Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov
odobri učencu tudi daljši izostanek od pouka.
V šoli se vedno bolj pogosto srečujemo z nekontinuirano opravičeno odsotnostjo učenk in učencev. Seznanjamo vas s postopki (koraki), po katerih ravna šola v
takšnem primeru
Vedenje v šoli narekujejo trije dokumenti: hišni red, Šolska pravila in Vzgojni
načrt. Vsi trije dokumenti so na spletni strani šole.

Prosimo vas, da se, glede na epidemiološko sliko, držite navodil
v Hišnem redu, ki je na spletni strani šole. Poskrbimo za svoje
zdravje in zdravje naših bližnjih.
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HIŠNI RED Z DODATKOM ZA CAS
COVID-19
Osnovne šole Simona Jenka Kranj
Kranj, 1. september 2021
Na podlagi Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 81/06), 31.a člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 102/07) in po
predhodno opravljeni obravnavi na sestanku kolektiva dne 30. 9. 2021 je ravnatelj
Osnovne šole Simona Jenka Kranj sprejel naslednji

HIŠNI RED
Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1.SPLOŠNE DOLOČBE
S tem hišnim redom se v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije
7a, Kranj (v nadaljevanju: šola), določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski
prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo
nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.
TEMELJNA NAČELA
Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenke in
učenci (v nadaljevanju: učenci), zunanji sodelavci in drugi udeleženci vzgoje in
izobraževanja. Če so v šolski zgradbi tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red
vsi uporabniki enakopravno.
Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni tvorno prispevati k:
•
uresničevanju ciljev in programov šole,
•
urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnemu počutju v šoli,
•
varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
•
skrbi za šolsko lastnino in preprečevanju škode.
Uporaba hišnega reda velja za zgradbe in površine, ki so opredeljene kot šolski
prostor.
Učenci so dolžni upoštevati navodila oziroma opozorila učiteljev in drugih delavcev šole.
Med in nad učenci, učitelji in drugimi delavci šole ni dovoljena nobena oblika
nasilja. Učenci, učitelji in drugi delavci šole ne smejo ogrožati sebe, drugih
učencev, učiteljev in drugih delavcev šole.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka v skladu z urnikom, šolskim koledarjem, letnim delovnim načrtom šole, vzgojnim načrtom šole, pravili šolskega reda, hišnim
redom šole in drugimi internimi pravilniki in akti šole.
Starši so dolžni poskrbeti, da otroci prihajajo v šolo pravočasno.
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Učenci so dolžni k pouku in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela
prinašati predpisana oziroma zahtevana učila in učne pripomočke. Učenci v šolo
ne prinašajo vrednejših predmetov (prenosni telefoni, avdiovizualne naprave,
denar, ure, zlatnina, igrače). Šola za poškodovanje ali odtujitev takšnih predmetov ne prevzema odgovornosti, učenci sami poskrbijo za varnost teh predmetov.
V šoli nima nihče pravice kratiti lastninskih pravic učencev.
2.ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor je območje, kjer poteka učno-vzgojni proces in se tam zadržujejo
učenci.
2.1. Območje šolskega prostora Osnovne šole Simona Jenka Kranj
•
•
•
•
•
•
•
•

Osnovna šola Simona Jenka, Kranj Ul. XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
Podružnična šola Trstenik, Trstenik 39, 4204 Golnik
Podružnična šola Goriče, Srednja vas – Goriče 1, 4204 Golnik
Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj, Ul. XXXI. divizije 7 a, 4000 Kranj
najeti prostori, v katerih šola izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti
(telovadnica v PŠ Goriče)
bližnja okolica šolskih prostorov
ograjena zemljišča matične šole, podružnic in vrtcev
parkirišča ob stavbah.

2.2. Funkcionalno zemljišče šole
To je območje, ki je namenjeno uporabi učencem za pouk, odmore in za druge
organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Sem spadajo:
•
šolska dvorišča,
•
športna igrišča,
•
ograjene površine otroških igrišč,
•
ekonomska dvorišča (parkirni prostori) in
•
površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno 		
delo in za varen prihod v šolo.
Vhod v šolo je v času pouka zaklenjen. Za učitelje, obiskovalce in dostavo je odprt
poseben vhod. Šolski prostor lahko uporabljajo učenci, delavci šole in drugi, ki
so neposredno povezani z delom šole, kot to določa urnik oddelkov. Zadrževanje
učencev, ki nimajo šolskih obveznosti, na šolskem prostoru izven poslovnega
časa šole ni dovoljeno. Dovoljeno je le v dogovoru z učitelji.
3.POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole:
Šola posluje pet dni v tednu – v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, in sicer:
1. POUK
Jutranje varstvo: od 6.30 do 8.10.
Redni pouk: od 7.30 do 13.30 (učenci na razredni stopnji) oziroma od 7.30 – 15.20
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(učenci na predmetni stopnji).
Podaljšano bivanje: od 11.50 do 16.30.
2. Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole: od 11.50 do 19.30, občasno lahko
tudi dlje.
3. Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov (tudi v soboto in nedeljo): od
14.00 do 22.00, v telovadnicah na Matični šoli, Ul. XXXI. divizije 7a, in PŠ Trstenik, Trstenik 39, 4209 Golnik oziroma glede na določila pogodbe s posameznim
najemnikom.
4. Tajništvo: poslovni čas in uradne ure, namenjene poslovanju z uporabniki
storitve od 6.30 do 14.30. Malica od 9.30 do 10.00.
5. Računovodstvo: poslovni čas in uradne ure, namenjene poslovanju z uporabniki storitve od 7.00 do 15.00. Malica od 9.30 do 10.00.
6. Blagajna: poslovni čas in uradne ure, namenjene poslovanju z uporabniki
storitve od 7.00 do 15.00. Malica od 9.30 do 10.00.
7. Svetovalna služba: poslovni čas od 7.00 do 14.00 oziroma v sredo tudi od 13.00
do 20.00. Malica v dopoldanskem času od 10.00 do 10.30 in od 16.00 – 16.30 v
popoldanskem času.
8. Knjižničarka: poslovni čas od 7.00 do 14.30 oziroma po potrebi po dogovoru.
Malica od 9.30 do 10.00. Čas poslovanja knjižnice na posamezni enoti je določen v
letnem delavnem načrtu šole.
9. Ravnatelj: poslovni čas od 7.00 do 14.00 oziroma glede na potrebe šole od 6.00
do 20.00. Malica od 9.30 do 10.00.
10. Pomočniki ravnatelja: poslovni čas od 7.00 do 14.00 oziroma glede na potrebe
šole od 6.00 do 20.00. Malica od 9.30 do 10.00.
10. Kuhinja: poslovni čas od 5.30 do 15.00. Malica od 10.00 do 10.30.
11. Čistilke: poslovni čas od 6.00 do 22.00 na šoli. Malica od 10.30 do 11.00
dopoldan oziroma od 16.30 do 17.00 popoldan.
12.Hišnik: poslovni čas od 6.00 do 14.00. Malica od 10.00 do 10.30.
13.Telovadnica: skrbnik telovadnice v času najema od 16.30 – 22.00.
VSI ZAPOSLENI SO PO DOGOVORU IN V POSEBNIH PRIMERIH NA
VOLJO STARŠEM TUDI IZVEN SVOJEGA POSLOVNEGA ČASA.
Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem oziroma letnim delovnim načrtom šole.
Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve, ipd.) odredi,
da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z
zakonom določen dela prost dan.
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2021/2022

47

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:
• skupne in individualne govorilne ure,
• roditeljske sestanke in
• druge oblike dela s starši,
kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.
4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA
4.1. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
Splošne določbe
Šolski prostor se uporablja za:
• izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole pod vodstvom
strokovnih delavcev šole,
• izvajanje drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji
zunanjih izvajalcev,
• izvajanje dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
• oddajanje prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem
šole.
• Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se na šolskem prostoru lahko izvajajo samo z dovoljenjem ravnatelja.
• Na šolskem prostoru je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih
podmladkov.
• Na šolskem prostoru ni dovoljena konfesionalna dejavnost.
• Na šolskem prostoru je brez dovoljenja vodstva šole prepovedana vsakršna
komercialna in propagandna dejavnost.
• Odgovornost šole na šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni
proces in druge organizirane dejavnosti.
• Na šolskem prostoru ni dovoljeno kajenje, uživanje drog/alkohola/energijskih pijač in uporaba pirotehničnih sredstev.
• Živalim vstop na šolski prostor ni dovoljen, razen z dovoljenjem ravnatelja,
ko se živali uporablja za vzgojno-izobraževalni proces.
• Brez dovoljenja šole na šolskem prostoru ni dovoljeno snemanje/fotografiranje.
Prihod v šolo in odhod iz šole
• Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se obnašamo primerno.
• Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba,
starejša od 10 let, ki jo za to pooblastijo starši in o tem pisno obvestijo šolo.
• Učenci, ki v šolo pridejo s kolesom, skirojem ali drugim prevoznim sredstvom, svoje prevozno sredstvo shranijo na zato predvidenih mestih in ga
zaklenejo na nosilce, ki so za to namenjeni. Šola ne prevzema odgovornosti
za prevozna sredstva. Vstop v šolsko stavbo s prevoznimi sredstvi brez
dovoljenja ravnatelja je prepovedan.
• Učenci v šolo prihajajo skozi glavni vhod, ki je zanje določen. Vhod za upravo uporabljajo obiskovalci, starši, delavci šole in dostava.
• Učenci pridejo v šolo 10 minut pred začetkom pouka ko se odprejo šolska
vrata. Čevlje in oblačila odložijo v svoje garderobne omarice oziroma v gar-
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•
•
•
•
•
•

derobo.
Dežurni učitelj šolska vrata zaklene.
Učenci v šoli obvezno uporabljajo šolske copate.
Ob zvonjenju za začetek pouka gredo učenci v učilnice.
Učenci vozači, ki 1. uro nimajo pouka, na začetek pouka počakajo v šolski
knjižnici oz. v dogovorjenem prostoru.
Če ima učenec v urniku prosto uro, na nadaljevanje pouka počaka v šolski
knjižnici oz. v dogovorjenem prostoru..
Vsak delavec šole je pooblaščen za vstop v tiste prostore šole, za katere mu je
izročen ključ.

Pouk, odmori in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole
•

•
•

•

V času pouka in drugih dejavnosti šole (npr. šola v naravi, dnevi dejavnosti,
strokovne ekskurzije, prevozi z avtobusi idr.) ni dovoljeno uporabljati avdiovizualnih naprav ter koles in ostalih prevoznih sredstev, razen ko je to del
vzgojno-izobraževalnega procesa.
S pričetkom šolanja učenci vse zaposlene na šoli vikajo in primerno
naslavljajo.
Med vzgojno-izobraževalnim delom na šoli in izven nje (prevozi z avtobusi, šola v naravi, dnevi dejavnosti idr.) velja disciplina, ki obsega: točnost,
nošenje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje
zastavljenih nalog ter izogibanje dejavnostim, ki povzročajo hrup in na
kakršen koli način žalijo učence ali delavce šole.
Vse želje, težave in prošnje učenci in starši rešujejo postopno: najprej z
učiteljem posameznega predmeta, nato z razrednikom, po potrebi pa nadalje
tudi s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole. Učenci lahko težave izpostavijo in rešujejo tudi preko šolskega parlamenta.

POUK
• Učenci morajo učitelja pred začetkom šolske ure počakati v učilnici, v kateri
bo potekal vzgojno-izobraževalni proces. Učitelji morajo zagotoviti, da se
pouk v učilnici lahko začne točno.
• Če učitelja pet minut po začetku učne ure k pouku ni, učenci počakajo v
učilnici, predstavnik oddelka pa o tem nemudoma obvesti vodstvo šole, ki
ustrezno ukrepa.
• Učitelji in učenci se na začetku in koncu ure spoštljivo pozdravijo.
• Med poukom ni dovoljeno jesti, piti sladkih/gaziranih pijač (izjemoma vodo),
žvečiti žvečilnih gumijev ali drugače motiti učnega procesa.
• Učenci učilnic ne smejo zapuščati pred zvonjenjem. Zapustijo jih lahko, ko
jim to dovoli učitelj.
• Potrebščine za posamezni predmet učenci pospravijo, ko učitelj konča učno
uro. Učitelji so dolžni vzgojno-izobraževalno delo končati dovolj zgodaj,
da učenci niso prikrajšani za odmor in se lahko pravočasno pripravijo na
začetek naslednje učne ure.
• Vstop naslednji skupini učencev v učilnico učitelj dovoli, ko jo je zapustil
celoten oddelek, ki je imel pouk pred tem.
• Po zadnji uri pouka oz. po zaključku drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učenci zapustijo šolski prostor in odidejo domov. Zadrževanje na
šolskem prostoru po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih
dejavnostih ni dovoljeno (razen če učenci obiščejo knjižnico).
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•

Pri urah športa se uporablja primerna športna oprema.

ODMORI
5 MINUTNI ODMOR
• V šoli ne kričimo, ne tekamo po hodnikih in stopniščih, smo strpni, ne
ogrožamo varnosti in integritete drugih ter skrbimo za prijetne medsebojne
odnose.
• V krajših odmorih (5 minut) na predmetni stopnji učenci praviloma zamenjajo učilnice in se pripravijo na pouk. Pri hoji vsi uporabljamo pravilo gibanja
po desni (zlasti na stopnišču).
• Posedanje na stopnišču ni dovoljeno.
• Učenci učitelja mirno čakajo v učilnici ali pred učilnico, če je ta zaklenjena.
• Na pouk športa učenci čakajo v garderobah pri telovadnici. Brez spremstva
učiteljev športa učenci ne zapuščajo garderob.
GLAVNI ODMOR
• Malica za učence je med glavnim odmorom in traja 20 minut.
• Reditelji prinesejo malico v razred in jo razdelijo v prisotnosti učitelja.
• Učenci kulturno uživajo hrano.
• Ostanke hrane in embalažo učenci odložijo v za to namenjene posode ali
vrečke.
• Če imajo učenci naslednjo šolsko uro šport, malicajo v določeni učilnici ali v
jedilnici.
• Po malici učenci pospravijo za seboj, reditelji odnesejo posodo in ostanke
hrane v kuhinjo.
• Med malico so vrata razreda odprta, okna so zaprta.
• Ko učenci pomalicajo, se lahko zadržujejo tudi v pogovornih kotičkih.
• Reditelji morajo obveznosti vestno izpolnjevati.
DRUGE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ŠOLE
• Ob odhodu iz podaljšanega bivanja učenci o tem obvestijo učitelja in se primerno poslovijo.
• Učencem podaljšanega bivanja dostop/izstop na igrišče/z igrišča skozi učilnice ni dovoljen. Uporablja se vhod za 1. triletje.
Dejavnosti zunanjih uporabnikov:
• V popoldanskem času lahko v šolske prostore učenci vstopijo le v spremstvu
mentorja interesne ali druge dejavnosti, h kateri so učenci namenjeni. Mentor
interesne ali druge dejavnosti po končani dejavnosti pospremi celo skupino
učencev do izhoda oziroma v oddelek podaljšanega bivanja. Enako velja za
najemnike šolskih prostorov.
• Najemniki prostorov s šolo sklenejo ustrezno najemno pogodbo, ki podrobneje opredeljuje način uporabe, vedenje v prostorih, varovanje prostorov in
opreme ter druge obveznosti.
• Nadzor nad načinom uporabe izvaja pooblaščeni delavec šole.
4.1
ORGANIZACIJA NADZORA
Na šolskem prostoru je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja
zgradb in naprav ter hkrati zagotavlja varnost osebam na naslednji način:
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Tehnični nadzor
• Alarmni sistem je vključen, ko v šoli ni prisoten nihče, in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb. Ob sprožitvi alarmnega sistema se oglasi
zvočni signal in vzpostavi telefonski klic s pooblaščeno družbo za varovanje.
Nadzor, ki ga izvajajo učitelji in drugi delavci šole
• Fizični nadzor dosledno izvajajo:
• strokovni delavci šole,
• dežurni učitelji po razporedu, ki ga pripravi ravnatelj,
• hišnik v vseh prostorih šole, kjer je prisoten, tudi v kleti in na zunanjih
površinah šolskega prostora,
• čistilke (tudi popoldan) na hodnikih in v sanitarijah,
• mentorji dejavnosti v popoldanskem času.
Naloge dežurnih učiteljev in drugih delavcev šole:
•
skrb za red in disciplino ter varnost učencev v skupnih prostorih šole,
•
preprečevanje zadrževanja v garderobi, nadzor nad vedenjem v gardero		
bi, na stopnišču in na hodnikih po končanem pouku,
•
preprečevanje nedovoljenih odhodov s šolskega območja,
•
opozarjanje na nevarnosti in pomanjkljivosti.
5.UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola izvaja naslednje ukrepe:
• dežurstvo in nadzor, ki ju opravljajo zaposleni,
• uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protidrsna zaščita talnih
površin idr.),
• upoštevanje navodil iz požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij,
ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije),
• vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po načrtu evakuacije),
• upoštevanje načrta varne poti v šolo,
• zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, zagotavljanje sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru
nezgod idr.),
• druge varnostne ukrepe.
SPLOŠNA DOLOČILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
•
•
•
•
•
•

Dežurni učitelji v času odmora aktivno skrbijo za varnost in primerno vedenje.
Na celotnem šolskem prostoru se vedemo tako, da na noben način ne
ogrožamo lastne varnosti in varnosti drugih.
Posedanje, naslanjanje, plezanje po policah, ograjah, radiatorjih ter odlaganje
predmetov nanje NI dovoljeno.
Uporabniki garderobnih omaric so le-te dolžni zaklepati, skrbeti za njihovo
čistočo in redno prinašati ključek omarice. Šola ne prevzema odgovornosti za
zasebno lastnino učencev.
Delavci šole morajo skrbeti, da so učilnice v času odmorov, ko učenci niso
prisotni v učilnici in ko se ne izvaja vzgojno-izobraževalni proces, zaklenjene
in da v njih ni učencev.
Med poukom in odmorom učenci brez dovoljenja ne smejo zapuščati šolske
zgradbe.
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•
•
•

•
•
•

•

Ob predhodni predložitvi pisnega dovoljenja staršev (na listu papirja, po
e-pošti ali telefonu) lahko razrednik, učitelj ali uprava šole učencem dovoli
predčasen odhod iz šole.
Šolsko igrišče je namenjeno izključno učencem Osnovne šole Simona Jenka
Kranj v času vzgojno- izobraževalnega procesa. Plezanje čez ograjo in naslanjanje nanjo ni dovoljeno.
Učenci lahko iz podaljšanega bivanja odidejo le ob pisnem obvestilu staršev
ali v spremstvu oseb, navedenih na vpisnem listu ali dodatnem pisnem
obvestilu (velja tudi sporočilo preko e-pošte ali do 10.00 ure zjutraj na dan
morebitnega predčasnega odhoda).
O vseh morebitnih nevarnostih za zdravje in življenje udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa in o vseh poškodbah inventarja šole je treba
nemudoma obvestiti vodstvo šole.
Požarni alarmi in ročni gasilni aparati se uporabljajo v skladu s požarnim
redom.
Vsaka zloraba, nepooblaščena ali neutemeljena raba požarnega ali protivlomnega alarma, ročnih gasilnih aparatov, hidrantov pa tudi evakuacijskih
izhodov se obravnava kot težja kršitev hišnega reda in vzgojnega načrta.
Materialne stroške (npr. povračilo stroškov intervencije ipd.) za odpravo posledic zlorabe krije kršitelj; če je kršitelj učenec, stroške zlorabe krijejo njegovi
starši oz. skrbniki.
Dvigalo je namenjeno gibalno oviranim osebam in prevozu tovora. Z njim
upravljajo samo pooblaščeni delavci šole.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI POUKU ŠPORTA IN NA OBMOČJU
TELOVADNICE
•
•
•
•

Učenci so k uram športa dolžni prinašati vso predpisano športno opremo.
Garderobe so med urami športa odklenjene.
Za predmete, ki so pozabljeni v garderobi, šola ne odgovarja.
Iz varnostnih razlogov pri urah športa ni dovoljeno nošenje nakita (prstani,
dolgi uhani, verižice, ure idr.).

RAZPOLAGANJE S ŠOLSKIMI KLJUČI, KARTICAMI IN ŠIFRO ALARMA
• Zaradi zaščite in varnosti šolskih nepremičnin in premičnin so pod posebnim
nadzorom vsi ključi, ki omogočajo vstop skozi vhode šole, v posamezne prostore šole, na prostore zunanjega igrišča in evidentiranje prihoda in odhoda z
delovnega mesta. Vsak imetnik zgoraj omenjenih ključev podpiše izjavo, ki je
shranjena v arhivu.
• Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu
delavcu samo s podpisom izjave in v soglasju z ravnateljem.
• Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj šole
vsaki pooblaščeni osebi posebej. Vsak imetnik zgoraj omenjene šifre podpiše
izjavo, ki je shranjena v arhivu.
• Zaposleni uporabljajo le svojo kartico, s katero se evidentira delovni čas.
Vsaka zloraba kartice se smatra kot hujša kršitev delovne obveznost.
• Za prejeti ključ in za tajnost alarmnega sistema vsak materialno in moralno odgovarja. V primeru izgube ali odtujitve ključa ali kodirne kartice
mora vsak imetnik takoj obvestiti ravnatelja. Vsaka zloraba šifre alarmnega
sistema, ključev in kodirnih kartic se smatra kot hujša kršitev delovne ob-
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veznost.
6.VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
•
•
•
•
•
•

•
•

Ob vstopu v šolo si učenci temeljito očistijo čevlje, v garderobah se preobujejo v copate z nedrsečim podplatom (športni copati niso dovoljeni) ter v
omarice oziroma garderobo odložijo obutev in oblačila.
Vstop v šolsko stavbo s prevoznimi sredstvi (kolesa, rolerji, skiroji, rolke,
čevlji s koleščki idr.) ni dovoljen.
Učenci morajo redno prinašati copate. Uporaba obutve v času pouka v
nobenem primeru ni dovoljena.
Razredniki tekom šolskega leta lahko večkrat preverijo stanje čistoče garderobnih omaric.
Učenci morajo v šolo redno prinašati garderobne ključe. Morebitne poškodbe omaric ali izgubo ključa obvezno takoj javijo razredniku in pomočniku
ravnatelja.
Učencem v šoli ni dovoljeno pisati in risati po šolski stavbi in inventarju ali ju
kako drugače poškodovati. Namerno ali iz malomarnosti povzročeno materialno škodo mora poravnati povzročitelj (oz. njegovi starši/skrbniki) skladno
z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
Po končani učni uri oziroma drugi obliki vzgojno-izobraževalnega dela učenci in učitelj poskrbijo za urejenost in osnovno čistočo prostora, v katerem je
potekalo vzgojno-izobraževalno delo.
Odpadki se zbirajo ločeno in se odlagajo v za to določene zabojnike.

Med poukom
• Oddelek ima reditelje, ki jih določi razrednik. Reditelji se tedensko menjajo
in dosledno opravljajo svoje naloge: redno skrbijo za čistočo učilnice oziroma drugega prostora, v katerem je potekalo vzgojno-izobraževalno delo,
seznanjajo učitelje z odsotnostjo učencev, po končani uri redno očistijo tablo,
poberejo smeti oziroma odpadke in uredijo učilnico, razdelijo malico in prezračijo učilnico, ki jo zapustijo zadnji. Opravljajo tudi druge naloge, ki jim jih
določi učitelj. Oddelek, ki ima v učilnici v posameznem dnevu pouk zadnji,
je to učilnico dolžan urediti še posebej natančno.
• Rediteljem pri opravljanju njihovih nalog pomagajo vsi učenci oddelka – vsi
so dolžni učitelju javljati morebitne nepravilnosti, poškodbe in nevarnosti.
• Rediteljstvo je za vse učence obvezno.
V času malice in kosil
• Pred uživanjem hrane si umijemo roke.
• Učenci skrbijo za kulturno prehranjevanje in spoštljiv odnos do hrane.
• Vsak učenec za seboj pospravi prostor, kjer je malical. Učenci hrane ne smejo
odnašati iz učilnice/jedilnice (izjemoma lahko odnesejo le embalirano pijačo;
v tem primeru so dolžni odpadke za seboj tudi pospraviti).
• Reditelji po malici pobrišejo vse mize v razredu.
• Reditelji odidejo iz učilnice zadnji in odnesejo ostanke malice v jedilnico.
Učilnico prezračijo učitelji.
• Učenci ne zapustijo učilnice prej kot 10 minut pred koncem odmora za malico.
• Učenci imajo v jedilnici obute copate.
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•
•
•
•

Učenci pred kosilom šolske potrebščine odložijo v garderobne omarice oz.
izjemoma in na lastno odgovornost na za to predviden prostor v pritličju.
Pred kosilom učenci poskrbijo za osebno higieno, mirno se postavijo v vrsto
in počakajo na kosilo ter pozdravijo osebje kuhinje.
Pri kosilu učenci uporabljajo jedilni pribor in ne motijo drug drugega.
Po kosilu pospravijo vsak svojo mizo, svoj pladenj odnesejo na za to
določeno mesto in upoštevajo navodila za ločevanje ostankov in pribora.

Na zunanjih površinah
• Vsak učenec je dolžan skrbeti za čistočo in urejenost zunanjih površin.
• Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah
vzdrževanja in urejanja zunanjega šolskega prostora. Za čistočo in urejenost
le-tega skrbijo oddelki pod vodstvom razrednikov po razporedu, ki ga pripravi šolski parlament. Pri tem uporabljajo zaščitne rokavice.
• Vsi skrbimo za ohranjanje naravnega okolja zunanjega šolskega prostora.
7.DRUGE DOLOČBE HIŠNEGA REDA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Učenci, zaposleni, starši in drugi zunanji uporabniki morajo biti dosledni pri
spoštovanju in izvrševanju vseh določb hišnega reda.
Učitelji so se z učenci dolžni pogovarjati tudi o bontonu na RU. V učno-vzgojnem procesu je potrebno veliko pozornosti posvetiti vljudnim in spoštljivim
medsebojnim odnosom (med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh
obiskovalcev šole).
Učenci k pouku in k drugim dejavnostim šole prihajajo primerno oblečeni in
urejeni. V primeru, da učenec s svojo urejenostjo neprimerno izstopa, razrednik o tem obvesti starše, ki morajo ustrezno ukrepati.
Učenci višjih razredov morajo biti vzor mlajšim učencem, do katerih morajo
biti še posebej pozorni in skrbni.
Če imajo učenci v šoli mobilne telefone in druge elektronske naprave, morajo
biti ti med poukom IZKLOPLJENI IN SHRANJENI V TORBAH. V primeru
neupoštevanja tega pravila učitelj ukrepa skladno z vzgojnim načrtom šole.
Za odtujene mobilne telefone in druge elektronske naprave med vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi šola ne odgovarja.
V šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih in nasilnih predmetov ter igrač, ki
spodbujajo nasilno vedenje. Učitelj kršitelju takšen predmet odvzame, prevzamejo pa ga lahko le starši oz. skrbniki.
V knjižnici je potrebno upoštevati knjižnični red, ki je objavljen v knjižnici na
vidnem mestu. V primeru neupoštevanja knjižničnega reda se učencu lahko
prepove vstop v knjižnico.
Starši so dolžni opravičiti vsako odsotnost učenca najkasneje v petih dneh po
vrnitvi učenca v šolo.
Ob dnevih, ko za učence poteka sistematski ali zobozdravstveni pregled, se
pouk po opravljenem pregledu nadaljuje po urniku.
Nadomeščanje pouka odsotnih strokovnih delavcev ureja pomočnik
ravnatelja. Strokovni delavci in učenci so dolžni spremljati objavljena nadomeščanja in jih tudi realizirati.

8.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Kršitve pravil hišnega reda
V primeru da učenec ne spoštuje dolžnosti in krši določila hišnega reda, šola
kršitev obravnava v skladu s pravili šolskega reda in vzgojnim načrtom, učenec
oz. njegovi starši ali skrbniki pa nosijo posledice (vzgojni ukrepi in finančna
odgovornost).
V primeru da zaposleni in zunanji obiskovalci kršijo pravila hišnega reda, ukrepa
ravnatelj.
Spremembe in dopolnitve hišnega reda
Spremembe in dopolnitve hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki je veljal za sprejem tega hišnega reda.
Obveščanje
Ta hišni red se v celoti objavi na oglasni deski šole in na spletni strani šole. Šola
skrajšano vsebino (izvlečke) hišnega reda lahko predstavi tudi v šolski publikaciji.
Ravnatelj ali drug pooblaščeni delavec šole predstavi hišni red zaposlenim.
Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku vsakega
šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
DODATEK - HIŠNI RED V ČASU COVID – 19
Dodatek hišnega reda Osnovne šole Simona Jenka Kranj velja od 1. 9. .2021 do
preklica oziroma do spremembe Modela pouka. Hišni red velja za šolanje po
Modelu B- OŠ.
Model B- OŠ pomeni, da se vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili
NIJZ in šolskimi protokoli
Hišni red velja za vse enote šole: Matično šolo, PŠ Goriče in PŠ Trstenik.
Hišni red je pripravljen na osnovi Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s covid – 19, priporočila in modeli (povezava do Publikacije: https://arhiv.
zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=300)
Osnovna šola Simona Jenka Kranj določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli v času COVID-19. Velja za celoten šolski
prostor.
Splošni ukrepi v Modelu B - OŠ
1.
Umivanje in razkuževanje rok.
2.
Higiena kašlja in kihanja.
3.
Ne dotikamo se obraza, oči.
4.
Zadostna medsebojna razdalja izven „mehurčka“
1.PRIHOD V ŠOLO
• Vključitev v šolo je obvezna za vse učence, razen za tiste, ki imajo zdravstvene težave in jim to svetuje zdravnik.
• Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda. Učenci višjih razredov
( 2. in 3. razred) na šolo naslovijo prošnjo za vključitev v jutranje varstvo, če

nimajo druge možnosti za varen prihod otroka v šolo.
Interesne dejavnosti se izvajajo v manjši skupini, znotraj «mehurčka«. Učenci
so pri interesnih dejavnostih v priporočeni razdalji in uporabljajo zaščitne
maske. Enaka pravila veljajo za obvezne in neobvezne izbirne predmete.
• Podaljšano bivanje je organizirano za učence v »mehurčku«, če to dopušča
organizacija dela. Sicer so v stalnih skupinah.
• Starši pripeljejo otroka do šole. Starši v šolo ne vstopajo.
• Učenci od 1. do 5. razreda prihajajo v šolo pri vhodu za razredno stopnjo,
učenci predmetne stopnje pa na vhodu, ki je določen za učence od 6. do 9.
razreda.
• Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2
metrsko medosebno razdaljo. Ob prihodu v šolo si razkužijo roke in uporabljajo vsi učenci zaščitne maske do vstopa v svoj razred.
• Učenci se v garderobah zadržujejo čim krajši čas.
• Na šolskih hodnikih so s talnimi označbami zarisani »koridorji«, ki usmerjajo
gibanje in talne označbe, ki skrbijo za ustrezno razdaljo.
• V času prihodov v šolo je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba, ki skrbi,
da se ukrepi izvajajo.
2.POUK
UČILNICA
• Pouk obiskujejo le zdravi učenci.
• V vsaki učilnici je razkužilo. Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se uporabljajo samo učilnice z umivalnikom, ki naj bo opremljen z milom in brisačkami
za enkratno uporabo ter košem za odpadke.
• Vsi učenci imajo ves čas pouk v matični učilnici, torej ne prehajajo iz učilnice
v učilnico. V matično učilnico prihajajo učitelji, ki imajo v razredu pouk.
• Učenci 8. in 9. razreda se pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku delijo v
manjše učne skupine. Učilnice so označene.
• Vsaka skupina je v svojem razredu tudi v času podaljšanega bivanja.
• Zadrževanje na hodniku ni dovoljeno.
• Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.
• Svetujemo, da učenec vsak dan prinese s seboj stekleničko z vodo ali drugo
nesladkano pijačo.
• Pouk naj se v največji možni meri izvaja na prostem. Učitelj na prostem
izbere prostor, kjer ni drugih učencev.
• Učitelj učilnico vsako uro temeljito prezrači.
•

RAČUNALNICA/UČILNICA ZA TEHNIČNI POUK
• Zaradi težav pri zagotavljanju ustreznega razkuževanja površin in prehajanja
iz razreda v razred ter premajhnega števila učilnic se pouk v specializiranih
učilnicah (računalniška učilnica, učilnica tehnike in likovne vzgoje) ne izvaja.
TELOVADNICA
• Posebnega pomena je skrb za gibalne aktivnosti. Gibalne aktivnosti naj se
izvajajo v čim večji meri na prostem, lahko tudi v telovadnici. V telovadnici
se razredi med seboj ne mešajo.
SANITARIJE
• Okna sanitarij naj bodo odprta.
• Pred sanitarijami v (predprostoru sanitarij) so prav tako talne označbe za
zagotavljanje primerne medosebne razdalje.

3.PETMINUTNI ODMORI
• Med petminutnimi odmori se učenci zadržujejo v razredu.
4. GLAVNI ODMOR IN MALICA
• Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.
• Malico učenci zaužijejo v razredu.
• Malico v razred prinese učitelj ali kuhinjsko osebje na razredni stopnji, na
predmetni stopnji pa imajo dežurni učenci, ki prinesejo malico, zaščitno
masko.
• Pred hranjenjem učitelj razkuži klop (mizo), učenci jo obrišejo z papirnato
brisačko za enkratno uporabo.
• Hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba, ki si je pred razdeljevanjem umila
roke, od klopi do klopi.
• Malica je v čim večji meri porcijska.
• Po malici učitelj in učenci ponovijo postopek razkuževanja klopi.
• Še posebno pozornost namenimo kulturi hranjenja.
5.KOSILO
• Učenci odhajajo na kosilo po pripravljenem razporedu.
• Po potrebi imajo prvi razredi kosilo v učilnici.
• Učenci se pri odhodu na kosilo držijo urnika, saj na ta način preprečimo
gnečo v jedilnici.
6. ODHOD IZ ŠOLE
• Učenci odhajajo iz šole pri vratih, pri katerih so vstopili v šolo.
• Starši ne hodijo v šolske prostore.
• Za varen odhod iz šole poskrbi učitelj podaljšanega bivanja in dežurni učitelj.
7. ZAŠČITNA OPREMA
• Učitelji in ostali strokovni delavci nosijo zaščitne maske ves čas pouka.
• Za učence je zaščitna maska obvezna ob prihodu v šolo, odhodu na stranišče
in pri odhodu iz šole.
• Učenci ne nosijo zaščitnih mask znotraj svojega razreda.
• V heterogenih skupinah, ki so številno manjše in so oblikovane predvsem pri
izbirnih predmetih imajo učenci ves čas pouka zaščitno masko.
8. INFORMIRANJE STARŠEV
• Starše šola pravočasno informira o novem Hišnem redu.
• Stiki med starši, učitelji, svetovalno službo in vodstvom se v čim večji meri
izvajajo preko telefona, videokonference ali preko e-pošte.
• V primeru bolezni otroka ali družinskega člana so starši o tem dolžni obvestiti šolo.
• Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro
oziroma izkazuje znake koronavirusa ali druge bolezni učenca odpelje v
poseben prostor (izolirnica) in obvesti starše/skrbnike, ki učenca prevzamejo
v šoli.
Uporaba mask za zunanje obiskovalce je obvezna! Vsi zunanji obiskovalci morajo
izpolnjevati pogoje PCT. Ob prihodu v šolo se vpišejo v tabelo pred tajništvom
oziroma pri vhodu v šolo).
Če je le mogoče, se zunanji obiskovalci (tudi starši) o prihodu v šolo dogovorijo.

1 SRE ZACETEK POUKA
2 ČET
3 PET
4 SOB
5 NED
6 PON
7 TOR
8 SRE
9 ČET
10 PET
11 SOB
12 NED
13 PON
14 TOR
15 SRE
16 ČET

17 PET
18 SOB
19 NED
20 PON
21 TOR
22 SRE
23 ČET
24 PET
25 SOB
26 NED
27 PON
28 TOR
29 SRE
30 ČET

2021

1 PET
2 SOB
3 NED
4 PON
5 TOR
6 SRE
7 ČET
8 PET
9 SOB
10 NED
11 PON
12 TOR
13 SRE
14 ČET
15 PET
16 SOB

17 NED
18 PON
19 TOR
20 SRE
21 ČET
22 PET
23 SOB
24 NED
25 PON
26 TOR
27 SRE
28 ČET
29 PET
30 SOB
31 NED

JESENSKE POCITNICE
JESENSKE POCITNICE
JESENSKE POCITNICE
JESENSKE POCITNICE
JESENSKE POCITNICE

DAN REFORMACIJE

2021

1 PON
2 TOR
3 SRE
4 ČET
5 PET
6 SOB
7 NED
8 PON
9 TOR
10 SRE
11 ČET
12 PET
13 SOB
14 NED
15 PON
16 TOR

DAN SPOM. NA MRTVE

17 SRE
18 ČET
19 PET
20 SOB
21 NED
22 PON
23 TOR
24 SRE
25 ČET
26 PET
27 SOB
28 NED
29 PON
30 TOR

2021

1 SRE
2 ČET
3 PET
4 SOB
5 NED
6 PON
7 TOR
8 SRE
9 ČET
10 PET
11 SOB
12 NED
13 PON
14 TOR
15 SRE
16 ČET

17 PET
18 SOB
19 NED
20 PON
21 TOR
22 SRE
23 ČET
24 PET
25 SOB
26 NED
27 PON
28 TOR
29 SRE
30 ČET
31 PET

Proslava pred dnevom
samostojnosti in enotnosti
BOŽIC
DAN SAMOST. IN ENOT.
NOVOLETNE POCITNICE
NOVOLETNE POCITNICE
NOVOLETNE POCITNICE
NOVOLETNE POCITNICE
NOVOLETNE POCITNICE

2021

1 SOB
2 NED
3 PON
4 TOR
5 SRE
6 ČET
7 PET
8 SOB
9 NED
10 PON
11 TOR
12 SRE
13 ČET
14 PET
15 SOB
16 NED

NOVO LETO
NOVO LETO

17 PON
18 TOR
19 SRE
20 ČET
21 PET
22 SOB
23 NED
24 PON
25 TOR
26 SRE
27 ČET
28 PET
29 SOB
30 NED
31 PON

pouk in zakljucek 1.
ocenjevalnega obdobja

2022

1 TOR
17 ČET
2 SRE
18 PET
3 ČET
19 SOB
4 PET
20 NED
proslava pred slovenskim
kulturnim praznikom
5 SOB
21 PON
6 NED
22 TOR
pouka prost dan
7 PON
23 SRE
8 TOR SLOV. KULT. PRAZNIK 24 ČET
9 SRE
25 PET
10 ČET
26 SOB
informativna dneva za
vpis v srednjo šolo
11 PET
27 NED
informativna dneva za
vpis v srednjo šolo
12 SOB
28 PON
13 NED
14 PON
15 TOR
16 SRE

ZIMSKE POCITNICE
ZIMSKE POCITNICE
ZIMSKE POCITNICE
ZIMSKE POCITNICE
ZIMSKE POCITNICE

2022

1 TOR
2 SRE
3 ČET
4 PET
5 SOB
6 NED
7 PON
8 TOR
9 SRE
10 ČET
11 PET
12 SOB
13 NED
14 PON
15 TOR
16 SRE

17 ČET
18 PET
19 SOB
20 NED
21 PON
22 TOR
23 SRE
24 ČET
25 PET
26 SOB
27 NED
28 PON
29 TOR
30 SRE
31 ČET

2022

1 PET
2 SOB
3 NED
4 PON
5 TOR
6 SRE
7 ČET
8 PET
9 SOB
10 NED
11 PON
12 TOR
13 SRE
14 ČET
15 PET
16 SOB

17 NED VELIKA NOC
18 PON VELIKONOCNI PONEDELJEK
19 TOR
20 SRE
21 ČET
22 PET
23 SOB
24 NED
25 PON
26 TOR
27 SRE DAN UPOR. PROTI OKUPAT.
28 ČET PRVOMAJSKE POCITNICE
29 PET PRVOMAJSKE POCITNICE
30 SOB

2022

1 SOB
2 NED
3 PON
4 TOR
5 SRE
6 ČET
7 PET
8 SOB
9 NED
10 PON
11 TOR
12 SRE
13 ČET
14 PET
15 SOB
16 NED

PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA

17 PON
18 TOR
19 SRE
20 ČET
21 PET
22 SOB
23 NED
24 PON
25 TOR
26 SRE
27 ČET
28 PET
29 SOB
30 NED
31 PON

BINKOŠTI

2021

1 TOR
2 SRE
3 ČET
4 PET
5 SOB
6 NED
7 PON
8 TOR
9 SRE
10 ČET
11 PET
12 SOB
13 NED
14 PON
15 TOR
16 SRE

17 ČET
18 PET
19 SOB
20 NED
21 PON
22 TOR
23 SRE
PROSLAVA PRED DNEVOM
DRŽAVNOSTI, ZAKLJUCEK 2.
24 ČET OCENJEVALNEGA OBDOBJA / 1.–8. R.
25 PET DAN DRŽAVNOSTI
26 SOB
27 NED
28 PON POLETNE POCITNICE
29 TOR POLETNE POCITNICE
30 SRE POLETNE POCITNICE
ZAKLJUCEK 2. OCEN.
OBDOBJA / 9. RAZRED

2021

1 ČET
2 PET
3 SOB
4 NED
5 PON
6 TOR
7 SRE
8 ČET
9 PET
10 SOB
11 NED
12 PON
13 TOR
14 SRE
15 ČET
16 PET

17 SOB
18 NED
19 PON
20 TOR
21 SRE
22 ČET
23 PET
24 SOB
25 NED
26 PON
27 TOR
28 SRE
29 ČET
30 PET
31 SOB

2021

1 NED
2 PON
3 TOR
4 SRE
5 ČET
6 PET
7 SOB
8 NED
9 PON
10 TOR
11 SRE
12 ČET
13 PET
14 SOB
15 NED
16 PON

MARIJINO VNEBOVZETJE

17 TOR
18 SRE
19 ČET
20 PET
21 SOB
22 NED
23 PON
24 TOR
25 SRE
26 ČET
27 PET
28 SOB
29 NED
30 PON
31 TOR

2021

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

sportni dnevi
Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Podpis staršev:

Datum:

sportni dnevi
Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Podpis staršev:

Datum:

naravoslovni dnevi
Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Podpis staršev:

Datum:

kulturni dnevi
Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Podpis staršev:
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Datum:

tehniški dnevi
Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

Kam:

Od/do:

Datum:

Podpis staršev:

ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2021/2022
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bralna znacka

domace branje

moja redovalnica
Predmet:

I. redovalno obdobje:

moja redovalnica
Predmet:

I. redovalno obdobje:

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Ime in priimek starša/skrbnika:
Naslov starša/skrbnika: staršev:

Opravicilo
Spoštovana gospa razredničarka / gospod razrednik,
vljudno Vas prosimo, da mojemu sinu/moji hčerki
(ime učenca/učenke, razred)

opravičite izostanek od pouka
(datiranje dneva/dni izostanka)

Izostal je zaradi

Lep pozdrav.

(kraj, datum)

(podpis) starša/skrbnika

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

sporocilo

Učitelj-ica:

Starši:

zapiski

zapiski

Prijavnica na interesne dejavnosti
V šolskem letu 2021/2022 se:
(ime in primek)
razreda prijavljam na naslednje interesne dejavnosti:

učenec:

1.
2.
3.
4.
5.

Prijavnico vrni razredniku najkasneje do konca septembra 2021!
Interesna dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljenih dovolj učencev
(najmanj osem).

Datum:

Podpis staršev:

