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OSNOVNI PODATKI O NAŠI ŠOLI 

 

 

OŠ BOGOJINA 

Bogojina 134 

9222 Bogojina 

 

 

Ravnateljica: 

Sabina Juhart 

Telefon: 02 547 90 80 

 GSM: 070 772 266 

E-pošta: sabina.juhart@guest.arnes.si 

 

Tajnica: 

Jožefa Puhan 

Telefon: 02 547 90 81 

Fax: 02 547 90 87 

 

Internet: www.osbogojina.si 

E-pošta: group1.osmsbo@guest.arnes.si 

 

 

 

Št. transakcijskega računa: 01278-6030670655 

Matična številka: 5088976000 

Davčna številka: 72026804 

 

 

 

Ustanovitelj 

 

Ustanovitelj šole je Občina Moravske Toplice (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 

Bogojina, Uradni list RS, št. 2/97, 22/97 in 23/99). 
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VIZIJA OSNOVNE ŠOLE BOGOJINA: 

 

»V širna prostranstva neznanega vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem.«  

 

 

 

● SMO ŠOLA, ki se zaveda celostnega razvoja mlade osebnosti, ki naj v svojem bivanjskem okolju raziskuje, 

odkriva in oblikuje kulturno in kreativno osebnost, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 

sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja.      

 

 

● Opaziti lepoto, ki nas obdaja, fizikalne in biološke resnice, doživeti srečo v medsebojnih, prijateljskih odnosih, 

občutiti harmonijo bivanja je nekaj, kar bo mladim ostalo v lepem spominu in se bodo v te kraje vedno znova 

vračali in tu gradili svojo življenjsko kariero.  

 

 

● SMO ŠOLA IN DELAVCI TE ŠOLE, ki se z odgovornostjo, s spoštovanjem, s strpnostjo in na kulturen način 

sklanjamo k vsakemu otroku in v njem prepoznavamo cvetlico, ki zahteva svojstveno nego. Vsaki namenjamo 

svoje znanje, poklon in čas naše bližine. 

 

 

● SMO ŠOLA, ki vzgaja in izobražuje, spodbuja k odličnosti posameznikov za trajnostni razvoj in za dejavno 

vključevanje v demokratično družbo prihodnjih generacij.  

 

 

● SMO ŠOLA, v katero naši učenci z veseljem prihajajo in radi povedo, da jim je tukaj lepo. 

 

 

V širna prostranstva neznanega vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem je naš moto in tukaj smo, 

da bi vsi ti mladi srečno vzleteli in poleteli novim izzivom nasproti.                                                                                  
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ORGANIZACIJA vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2018/19 

 

Šolsko leto 2018/19 se je za 184 učenk in učencev OŠ Bogojina začelo 3. septembra 2018 in zaključilo 31. 8. 2019. 

184 učencev je bilo razporejenih v devetih oddelkih od prvega do devetega razreda. 

Na šoli je bilo organizirano podaljšano bivanje (OPB), in sicer do 15. ure. V drugi polovici šolskega leta smo 

organizirali varstvo učencev do 15.20, ker so starši izrazili potrebo po le-tem. Za učence 1. razreda je bilo organizirano 

tudi jutranje varstvo (JUV).  

 

 

ORGANIZIRANOST  

 

 

ORGANI ŠOLE 

 

 

SVET ŠOLE RAVNATELJICA STROKOVNI ORGANI SVET STARŠEV 

 

 

SVET ŠOLE 

 

 

TRIJE PREDSTAVNIKI  

USTANOVITELJA 

PET PREDSTAVNIKOV 

DELAVCEV ŠOLE 

TRIJE PREDSTAVNIKI  

STARŠEV 

 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

 

UČITELJSKI ZBOR ODD.UČIT. ZBOR RAZREDNIK STROK. AKTIVI 

 

SVET STARŠEV 

 

EN PREDSTAVNIK IZ VSAKEGA ODDELKA 
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Predstavitev odgovornih oseb: 

 

Ravnateljica: Sabina Juhart 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Bogojina: Mojca Golob Antolin 

Predsednica Sveta staršev OŠ Bogojina: Maja Gaves Lovrenčec 

 

 

 

KADRI 

 

Bistvo našega vzgojno-izobraževalnega dela je čim bolj kvalitetna izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa s 

poudarkom na pouku. V OŠ Bogojina si prizadevamo pouk čim bolj približati učencem, kar pomeni motivacijsko 

naravnan pouk, za kar so potrebni tudi dobro usposobljeni učitelji, ki spremljajo novosti in sledijo potrebam vzgojno-

izobraževalnega dela. Učitelji v OŠ Bogojina se izobražujejo in so dobro strokovno usposobljeni, kar je eden izmed 

nujnih pogojev za doseganje zastavljenih pedagoških ciljev.  

 

 

Pregled vseh zaposlenih po izobrazbi dne, 31. 8. 2019 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII./2 

1 1 0 2 3 4 15+2 
(nadomestna 

zaposlitev) 

1 

   

Število zaposlenih učiteljev in drugih strokovnih delavcev v zadnjih dveh letih po nazivu 

 

NAZIV 31.8 2018 31.8.2019 

Brez naziva 1 2+2 (nadomestna zaposlitev) 

Mentor 10 8 

Svetovalec 8 9 

Svetnik 0 1 

SKUPAJ 19 19+2 (nadometna zaposlitev) 

 

 

 

Število zaposlenih strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskem letu 2018/2019 

 

Delovno mesto 31. 8. 2019 

Strokovni delavci 19+2 (nadometna zaposlitev) 

Administrativni delavci 1 

Tehnični delavci 6 

SKUPAJ 26+2 (nadometna zaposlitev) 
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SPREMLJAVA POUKA, KOLEGIALNE SPREMLJAVE POUKA IN RAZVOJNI LETNI 

RAZGOVORI  

 

Naša učinkovitost je, poleg primarnih ustreznih pogojev za delo, odvisna od naše strokovne usposobljenosti, 

motivacije, pedagoškega entuziazma, zaupanja v svoje znanje in vedenja, da ga je treba stalno nadgrajevati. 

Spremljave pouka, razgovor po spremljavah in razvojni letni razgovor (RLR) omogoča vsakemu zaposlenemu, da 

preveri svoje dosežke v nekem segmentu svojega dela, načrtuje izboljšave in tako odpira priložnosti za osebno in 

poklicno rast in s tem prispeva k še kvalitetnejši izobrazbi in znanju naših učencev. 

 

 

Spremljavo pouka sem načrtovala in izvajala z namenom:  

 

● izboljšati vzgojno-izobraževalno in drugo delo šole  

● spodbujati strokovni razvoj posameznika in njegove kariere  

● razvijati učinkovite in zadovoljive delovne odnose v smislu učeče se skupnosti 

 

 

Poudarek spremljave pouka je bil predvsem na: 

 

● učiteljevem ustvarjanju motivacijskih učnih okolij (katerih pomemben del so vključujoče okolje, formativno 

spremljanje pouka, uporaba sodobne tehnologije itd.), v katerih ima učenec aktivno vlogo v vseh fazah 

vzgojno-izobraževalnega procesa  

● komunikaciji učitelj – učenec, ki je osnova kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela 

● izvajanju notranje diferenciacije pouka (izvajanju prilagoditev nadarjenim učencem in učencem s posebnimi 

potrebami (PP)) 

● rabi slovenskega knjižnega jezika pri vzgojno-izobraževalnem delu 

● izvajanju že utečenih aktivnosti in strategij za izboljšanje bralne pismenosti, računskih in geometrijskih 

znanj, motoričnih spretnostih 

● ustreznost  pedagoške in druge dokumentacije 

●  drugo 

 

Pouk sem spremljala pri večini učiteljev in pri različnih predmetih. Spremljavi pouka je sledil pogovor z učiteljem, ki 

je bil zasnovan kot konstruktivni dialog, ki učitelju omogoča, da oceni svoje delo, odkrije potrebe po strokovnem 

razvoju, spodbudi učitelja k razmisleku o svojem delu in k skupnemu iskanju poti za strokovni razvoj. 

 

Pogovor po spremljavi pouka se je povezal tudi z letnim razvojnim razgovorom z namenom: 

 

● motivirati strokovne delavce za izražanje in vodenje refleksije o lastnem delu 

● motivirati učitelje za izboljšanje lastne prakse v razredu 

● izboljšati delo v organizaciji in zaznati potrebe po izobraževanju strokovnih delavcev 

● pridobiti povratne informacije glede vodenja in spodbuditi dobre odnose v organizaciji 

● vzpostaviti odkrito komunikacijo z učitelji 

● spodbuditi pripravljenost za sprejemanje drugačnih idej in medsebojno učenje 
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Kolegialne spremljave pouka so bile načrtovane in izvedene po aktivih. Pomenijo pomembno dodano vrednost 

učiteljevemu pedagoškemu razvoju, saj omogočajo izmenjavo izkušenj med učitelji, učenje učenja, poklicen in 

osebnostni razvoj posameznika in kolektiva. 

 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2018/2019 

 

Osnova za načrtovanje in realizacijo izobraževanja strokovnih in drugih delavcev šole je bila naša ciljna usmerjenost 

s prioritetnimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami. 

 

Realizirana so bila naslednja izobraževanja: 

 

 Pedagoške konference z aktualnimi izobraževalnimi delavnicami in vsebinami na teme prioritetnih letnih 

ciljev šole v izvedbi ravnateljice. 

● Kolegialne spremljave in evalvacije pouka. 

● Samostojno individualno izobraževanje vseh pedagoških delavcev s podano literaturo na temo: formativno 

spremljanje pouka in vključujoča šola. 

● Druga individualna strokovna izobraževanja učiteljev po predhodnem dogovoru z ravnateljico. 

● Strokovno izobraževanje tehničnega in administrativnega osebja: čistilke, hišnik, kuharja, tajnica. 

●  Večfazno izobraževanje pedagoških delavcev na temo: »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na 

področju dela z otroki s posebnimi potrebami« s predavatelji iz Vzgojnega zavoda Višnja Gora. 

● Varstvo osebnih podatkov; predavatelj Benjamin Lesjak. 

● Ustvarjanje inovativnih in motivacijskih učnih okolij (izobraževanja in delavnice v sklopu pedagoških 

konferenc v izvedbi ravnateljice na teme: 

 izzivi vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ: Trg dela in družbene spremembe  

 delavnica za kolektiv na temo: Vključujoče šole – aktivna vloga učenca (formativno spremljanje) 

 kvalitativna analiza vzgojno-izobraževalnega dela in smernice za njeno izvedbo,   

 poslanstvo OŠ Bogojina in njene temeljne usmeritve (vrednostni sistem šole) 

● Individualna izobraževanja učiteljev 

● Izobraževanja v sklopu študijskih skupin in strokovnih aktivov v šoli 

● 2 strokovni ekskurziji za vse zaposlene (december in julij)  

● Drugo 

 

Kot ravnateljica sem se izobraževala na naslednjih področjih: 

 Vodenje in upravljanje inovativnih motivacijskih učnih okolij (2-letni program Šole za ravnatelje ŠR) 

 Mreže ravnateljev v izvedbi ŠR 

 Novosti na področju aktualne zakonodaje in pedagoškega vodenja šole 

 

PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

 

 Na OŠ Bogojini so na razpolago naslednji prostori: 

 

● šolska zgradba s prizidkom 

● telovadnica 

● šolsko dvorišče 
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● asfaltno športno igrišče (rokomet, košarka) 

● igrišče za odbojko na mivki in travnato nogometno igrišče 

● 70-metrska atletska steza, zaletišče z doskočiščem za skok v daljino 

● igrišče z igrali za prvo triado 

● kuhinja z jedilnico 

 

Prostori in njihova površina na OŠ Bogojina: 

 

PROSTORI Skupna površina m2 

Učilnice 784 

Telovadnica z garderobami, s sanitarijami, hodnikom in z galerijo 950 

Zunanje asfaltno igrišče za košarko in rokomet 1050 

Kabineti 86 

Pisarne (ravnatelj, tajnica, svetovalna delavka) 38 

Knjižnica, čitalnica 92 

Zbornica 42 

Garderobe 165 

Kuhinja, jedilnica 120 

Skupni prostori (hodniki, stopnišča, sanitarije, avla ...) 691 

Drugi prostori (hišnik, shramba, kotlarna) 82 

Shramba za kosilnice 12 

SKUPAJ 4112 

 

Za izvajanje pouka imamo 15 učilnic, od tega so 4 specializirane.   

Učitelji imajo nekaj kabinetov, skupna površina je 4112 m2.  

V tem šolskem letu smo na novo uredili tudi kabinet za izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi 

potrebami.  

Nadaljevali smo tudi z urejanjem učilnic na prostem (zasaditev dreves – park), ki bodo prispevek k vzgojno- 

izobraževalnemu delu. 

 

 

INVESTICIJE, NABAVA IN OBNOVA 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo dokončali še obnovo učilnic in hodnika v 2. nadstropju, ki so bili prizadeti v poletnem 

neurju 2017. 

Posodobili smo računalniško infrastrukturo v okviru razpisa »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v 

vzgoji in izobraževanju« (SIO-2020). 

 

Večje investicije in vzdrževalna dela: 

 

 dokončanje obnove učilnic (tal in sten) in hodnika v 2. nadstropju, ki so bili močno prizadeti v poletnem 

neurju 2017 

 nova pohištvena oprema v učilnici za glasbeno in likovno umetnost 

 ureditev novega kabineta za poučevanje otrok s posebnimi potrebami 

 razširitev kuhinje in jedilnice (v teku) 
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 izgradnja brezžičnega omrežja Eduroam in nakup (delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %) IKT 

opreme iz naslova projekta SIO-2020 (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …)  

 

Druga vzdrževalna dela: 

 sprotna vzdrževalna dela na šoli (pleskanje, popravila, urejanje težav s kanalizacijo, vzdrževanje in urejanje 

zelenic, učilnic na prostem, igral …) 

 popravila in čiščenje večjih kuhinjskih elementov  

 generalno čiščenje vseh prostorov šole 

 

 

Opomba* 

Ponovno opozarjam na še vedno prisotne težave s sistemom ogrevanja šole, ki trajajo že od začetka 

vzpostavitve sistema toplotnih črpalk leta 2014. 

Kljub mnogim pozivom Občini Moravske Toplice in izvajalcu, mnogim aktivnostim (izdelava strokovnih 

izračunov potrebne projektne toplotne moči, izredna seja Sveta zavoda s sklepom, podrobna seznanitev 

nadzornega občinskega odbora in občinskih svetnikov), dokazanim tehničnim in ekonomskim nepravilnostim 

še vedno ostajajo odprta in nerešena tehnična, ekonomska in pravna vprašanja, ki terjajo rešitev pred novo 

kurilno sezono. 
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

Temelj našega vzgojno-izobraževalnega dela je kvalitetna izvedba pouka, ki temelji na vzpostavitvi in zagotavljanju 

čim bolj motivacijskih učnih okolij – z namenom čim večje aktivnosti učencev za dosego ciljev osnovnošolskega 

izobraževanja in posledično kvalitetnejšega osnovnega znanja učencev. 

 

Celosten razvoj vsakega posameznika vključuje tudi razvoj socialnih, moralnih, duhovnih vrlin in telesnih spretnosti. 

Poudarek je na razvijanju znanj in veščin za življenje (prilagoditvenih kompetenc), ki posamezniku omogočajo 

ustrezno odzivanje v času in okolju, v katerem se nahaja.  

V sodelovanju s starši stremimo k vzgoji učencev v samostojne, odgovorne, spoštljive in tolerantne ljudi, ki jim bo 

kvalitetno osnovnošolsko znanje v pomoč pri uveljavljanju njihovih nadaljnjih ciljev na vseh področjih življenja.  

Za naše učence poskušamo narediti učni proces čim bolj zanimiv, problemski, ustvarjalen, aktiven.  

 

Poleg obveznih vsebin izvajamo tudi razširjeni program: neobvezni izbirni predmeti, individualno in skupinsko pomoč, 

dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje in jutranje varstvo učencev. 

Izvedenih je bilo veliko zelo različnih dejavnosti, ki nadgrajujejo vzgojno-izobraževalno delo samega pouka in 

omogočajo učencem poglobitev bodisi razširitev interesnih področij. 

 

V nadaljnji analizi bo predstavljen najpomembnejši del aktivnosti, ki so jih učitelji in strokovni delavci skupaj z učenci 

izvajali v šolskem letu 2018/2019. 

 

 

UČNI IN DRUGI REZULTATI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

Učenci 1. in 2. razreda (vseh skupaj 46) so bili opisno ocenjeni. Vsi učenci so bili pozitivno ocenjeni in napredujejo v 

višji razred. 

Učenci od 3. do 9. razreda so bili številčno ocenjeni in so pozitivno ocenjeni.  

Od začetka šolskega leta 2018/2019 je bilo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo usmerjenih 22 učencev, med šolskim letom se je v omenjeni program usmeril še en učenec, v postopek 

usmeritve pa smo predlagali eno učenko. 

Ob koncu meseca junija je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač sprejel učence 9. razreda naše šole, ki so bili 

učno uspešni vseh devet let šolanja.  

 

Natančnejši pregled učnega uspeha učencev od 3. do 9. razreda je prikazan v prilogah tega poročila. 

 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja nam služijo za preverjanje doseganja ciljev in standardov znanja, določenih 

z učnimi načrti, in za pridobivanje dodatnih povratnih informacij (učenci, starši, učitelji) o kakovosti znanja, 

izraženega na področjih, ki jih NPZ zajemajo. Vsakoletne podrobne analize rezultatov NPZ nam služijo za nadaljnje 

načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela in izboljšanje njegove kakovosti na ravni predmeta, razreda kot tudi po 

celotni vertikali šole. 

Za učence 6. in 9. razreda je NPZ obvezen, za učence 3. razreda pa poskusen. 
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Dosežki naših učencev na NPZ ob koncu 3. obdobja – 9. razred  

 

9. razred MATEMATIKA SLOVENŠČINA TUJI JEZIK 

NEMŠČINA 

POVPREČJE NA ŠOLI 57,31 % 42,38 % 54,50 % 

DRŽAVNO 

POVPREČJE 

51,05 % 48,48 % 56,47 % 

 

Dosežki naših učencev na NPZ ob koncu 2. obdobja – 6. razred 

 

6. razred MATEMATIKA SLOVENŠČINA TUJI JEZIK 

NEMŠČINA 

POVPREČJE NA ŠOLI 57,13 % 42,08 % 73,85 % 

DRŽAVNO 

POVPREČJE 

57,28 % 49,43 % 68,92 % 

 

 

Dosežki naših učencev na NPZ ob koncu 1. obdobja – 3. razred 

 

3. razred MATEMATIKA SLOVENŠČINA 

POVPREČJE NA ŠOLI 72,25 % 83,62 % 

DRŽAVNO 

POVPREČJE 

58,64 % 71,32 % 

 

 

 

REALIZACIJA NALOG V SKLADU Z LDN 

 

V skladu z letno razporeditvijo ur vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev so realizirani: 

 

 pouk (32 tednov za učence 9. razreda, 35 tednov za ostale učence) 

 dopolnilni in dodatni pouk 

 individualni pouk za učence s posebnimi potrebami 

 DSP (dodatna strokovna pomoč učencem z odločbo) 

 vsi dnevi dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehnični dnevi)  

 interesne dejavnosti 

 obvezni in neobvezni izbirni predmeti 

 prilagajanje na vodo – 10 ur za učence 1. razreda v Termah 3000 
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 tečaj plavanja – 20 ur za učence 3. razreda v Termah Vivat 

 preizkus plavanja za učence 1. in 6. razreda v Termah 3000 in Termah Vivat 

 šola v naravi, 5. razred – tematski teden gozd v domu CŠOD Čebelica od 23. 4. 2019 do 26. 6. 2019.  

 šola v naravi, 9. razred (skupaj z OŠ Puconci, DOŠ Prosenjakovci) – v CŠOD Fara, od 19. 11. do 23. 11. 

2018 

 kolesarski izpit za učence 5. razreda 

 

Dokumentacija z realizacijo s podrobnejšimi analizami in vsebino vseh zgoraj omenjenih vsebin je hranjena kot 

obvezna dokumentacija v arhivu šole in se tam hrani do zakonsko določenega roka. 

 

Učne skupine so bile organizirane v skladu z normativi in s standardi v OŠ. 

 

 

Šolsko leto 2018/2019 smo zaključili zelo uspešno. Vsi učenci so uspešno zaključili razrede in napredovali v 

višje. Z opravljenim vzgojno-izobraževalnim delom smo lahko izredno zadovoljni. 

 

DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH, RAZPISIH, NATEČAJIH V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

Dosežki učencev se vrednotijo glede na začetno raven znanj, spretnosti, učenčeve celotne strukture in funkcioniranja. 

Vsak dosežek otroka je velik napredek za vsakega posameznika, bodisi da gre za dosežke, ki so nagrajeni s priznanji 

na različnih ravneh tekmovanj, bodisi da gre za tiste vrste dosežkov, za katere se v našem šolskem sistemu ne 

podeljujejo priznanja, a so zelo pomembna za funkcioniranje v družbi in življenju nasploh. Število dosežkov na 

različnih področjih v šolskem letu 2018/19 je bilo veliko. 

Učenci so tekmovali iz različnih predmetnih področij na natečajih in drugih razpisih. Tekmovanja so potekala na 

različnih zahtevnostnih stopnjah, kar je razvidno iz spodnje tabele. Na državni ravni smo dosegli 17 zlatih, 7 

srebrnih in 3 bronasta priznanja. Edini v Sloveniji smo na slavnostni podelitvi v Parlamentu Slovenije prejeli 

zlato priznanje in posebno pohvalo za predstavitev naše šole. Poleg priznanj so bile 3 črtice naših učencev izdane 

v knjigi, učenci 1. razreda so pod vodstvom učiteljic izdali knjigo itd. Vsi ti dosežki so tudi povratna informacija 

učencem, staršem, našemu delu  in izkazujejo dobro začrtane in izpeljane poti našega pedagoškega in drugega dela.  

 

 

Prikaz tekmovanj in dosežkov naših učencev v tabeli: 

 

Ime tekmovanja S O D E L O V A N J E D O S E Ž K I 

 

Š
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Mali nogomet (starejši dečki)  8    1. mesto 

1. mesto 

3. mesto  
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Mali nogomet (mlajši dečki)  6    4. mesto   

Rokomet  12    2. mesto   

Atletika  11 5 5  1 X 1. mesto 

3 X 2. mesto 

3 X 3. mesto 

1 X 1. 

mesto 

2X3. 

mesto 

1x4. 

mesto 

1. mesto 

9. mesto 

Tekmovanje iz znanja geografije 6  2  3 

bronasta 

 1 srebrno  

Prvaki znanja 12  12 12   12 

bronastih 

12 srebrnih 

8 zlatih 

Tekmovanje iz znanja nemščine 3   2 1 

bronasto 

  2 bronasti 

Bralno tekmovanje iz nemščine »EPI 

Lesepreis« 

19    2 zlati 

priznanji 

9 

srebrnih 

priznanj 

8 priznanj  

   

Bralno tekmovanje iz nemščine »Knjižni 

molj« 

12    12 

priznanj  

   

Tekmovanje za Zlato kuhalnico 3  3    srebrno  

Tekmovanje v znanju angleščine 5  1  1 

bronasta 

 1 srebrna  

Bralno tekmovanje iz angleščine »Knjižni 

molj« 

8    6 priznanj     

Šah – posamično do 9, do 12 in do 15 let   7 3   1.mesto 
2.mesto 
3. mesto 

17.mesto 

22.mesto 

41.mesto 

Šah – ekipno do 9, do 12 in do 15 let   3 1   1.mesto 
2.mesto 
2. mesto 

4.mesto 

Tekmovanje iz znanja matematike 54   2 19 

bronastih 

  1 srebrno 

Tekmovanje iz znanja logike 34   4 17 

bronastih 

   

Tekmovanje iz razvedrilne matematike 37   1 12 

bronastih 

  1 srebrno 
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Regijski literarni natečaj »Naravne in druge 

nesreče« 

15  2    1 

priznanje 

 

Logična pošast 

(od 1. do 9. razreda)   

 

42   11 16 

srebrnih 

23  

bronastih 

 

3 

priznanja 

  9 srebrnih 

2 priznanji 

 

Tekmovanje iz znanja slovenščine za 

Cankarjevo priznanje – Mehurčki 

1    11 

bronastih 

priznanj 

   

Cici vesela šola 8    84 

priznanj 

   

Matemček 

 

55   9 27 

srebrnih 

23 

bronastih 

  3 srebrna 

 

Slovenska bralna značka 18    1 naj 

bralka 

   

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 12   1 5 

bronastih 

   

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo 

priznanje 

11   1 1 

bronasto 

   

Tekmovanje »Zdrav dih za navdih«    6    3 bronasta 

3 zlata 

Tekmovanje iz znanja slovenščine za 

Cankarjevo priznanje (od 6. do 9. razreda) 

16  2  8 

bronastih 

 2 srebrna  

Državno tekmovanje v deklamiranju (6.-9. r.)    3    3 priznanja 

Regijski literarni natečaj »Naravne in druge 

nesreče« (Neurje) 

  5 4   4 najboljše 

v regiji 

(nagrada in 

priznanje) 

 

MOJA RODNA DOMOVINA 

»LIPA KOT SIMBOL SLOVENSTVA« 

   3    1 
(priznanje, 

zlata 
medalja, 
nagrada-
svečana 

podelitev v 
DZ v 

Ljubljani) 
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Moja domovina - moja država - moja občina - 

ali te poznam? 

   12    6 
nagrajenih 

PREKMURJE V SRCU – natečaj ustvarjalnosti 

in inovativnosti ob 100-letnici združitve 

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 

   15    2 priznanji 

»ČISTA ROKA JE VARNA ROKA« - literarni 

natečaj  

   1    1 nagrada 

Slovenska bralna značka (od 6. do 9. razreda) 18    18 

priznanj 

4 naj 

bralci 

  2 zlati 

bralki 

(spominsko 

priznanje in 

knjižna 

nagrada) 

Vseslovenski državni literarni natečaj 

CANKAR IN JAZ 

  3 3    3 črtice, 

izdane v 

knjigi 

Tekmovanje iz znanja slovenščine za 

Cankarjevo priznanje 

4. in 5. r 

3    1 

bronasto 

   

Slovenska bralna značka 8    1 naj 

bralka 

   

Tekmovanje iz znanja slovenščine za 

Cankarjevo priznanje 

6    2 bronasti    

Slovenska bralna značka 3r 17    1 naj 

bralka 

   

Slovenska bralna značka 2.r 17    1 naj 

bralka 

   

Slovenska bralna značka 4. 8    1 naj 

bralka 

   

Tekmovanje iz znanja Vesele šole 24    7 

bronastih 

  3 srebrne 

državne 

1 zlata 

državna 

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo 

priznanje 

8  1 1 2 bronasti  2. mesto 1 srebrna 

Kaj veš o prometu 10 8  1  1. mesto 

2. mesto 

3. mesto 

 

1. mesto 

ekipno 

 30. mesto 

Varno na kolesu 25  4    Posebna 

nagrada 

za izdelek 
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Natečaj Z domišljijo na potep    21    Izdaja 

knjige 

 

Regijski likovni natečaj »Naravne in druge 

nesreče« 

  5      

Regijski literarni natečaj »Naravne in druge 

nesreče« 

  3    1  

Migam – gibalnica  13     1  

Deluj eko – ohrani čebelo in smreko    13   1  

Gimnazija Murska Sobota – likovni natečaj 

"Gradimo misleči svet" 

 4   

 

      

Zavod RS za šolstvo 

OE MURSKA SOBOTA – likovni natečaj 

Prekmurje v srcu - Festival inovativnosti in 

ustvarjalnosti 

 1 

 

   1   

Plavalni klub Slovenske Konjice - likovni 

natečaj 

Sprehodi pod morjem 

5 priznanj 

(mednarodni likovni 

festival) 

    

Nacionalni inštitut za javno zdravje  OE 

Murska Sobote – likovno – fotografski 

natečaj »Lepši je svet brez cigaret« 

1 - pohvala     

Učiteljsko kulturno naravoslovno društvo 

Naša zemlja - Fotografski natečaj 

»Moja občina – ali te poznam« 

1  priznanje     

Natečaj- 2. festival stripovske umetnosti 

mikk(s)trip 

 

 8       

Dobrodelni likovni natečaj »Rišem za 

prijatelja« 

   107     

Likovni natečaj 19. BIENALA OTROŠKE 

GRAFIKE na temo: BARVA V GRAFIKI 

   2     

Saubermacher Komunala - natečaj 

»Odpadno je uporabno« 

 5       

  

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

18 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2018/2019 

ODMEVNEJŠE PRIREDITVE 

 

Kar nekaj prireditev je pomembneje zaznamovalo šolsko leto 2018/19: 

 

 18. decembra 2018 smo izvedli dobrodelno prireditev BOŽIČNO-NOVOLETNA VOŠČILNICA. Izkupiček smo 

namenili šolskemu skladu. 

 

 21. decembra 2018 smo na šoli izvedli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 

 5. junija 2019 smo na šoli svečano podelili priznanja in nagrade učencem, ki so tekmovali na različnih 

področjih in dosegli lepe uspehe.  

 

 14. junija 2019 smo na šoli svečano podelili spričevala, priznanja in nagrade devetošolcem, ki so bili 

uspešni na različnih področjih. 

 

 24. junija 2019  smo na šoli izvedli  proslavo ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta. 

 

 

NATEČAJI, PROJEKTI, TEKMOVANJA 

 

Slovensko izobraževalno omrežje ali SIO-2020: 

V letu 2017 smo se priključili Arnesovemu projektu: Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in 

izobraževanju (SIO-2020). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter MIZŠ. 

Poglavitni cilji projekta so izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek 

večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. 

Program se zaključuje, izvajal se je skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: 

Izgradnja brezžičnega omrežja 

 Izgradnja brezžičnega omrežja (s sofinanciranjem iz ESRR) na OŠ Bogojina je uspešno končana. Vsi prostori so 

pokriti s kvalitetnim brezžičnim signalom. 

 Novo omrežje ustreza enotnim standardom in je ustrezno zmogljivo za izvajanje dejavnosti VIZ. 

 

Nakup nove opreme (IKT) 

 Nakup nove opreme (s sofinanciranjem iz ESRR) – osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji – poteka po 

predvidenem načrtu. 

 

Razvoj e-storitev in e-vsebin 

 Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bodo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove. 
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NAJ BRALEC/-KA  

 

Poleg klasične oblike branja za bralno značko je tudi letos potekalo branje za naj bralca/ko v vsakem razredu. Naj 

bralci so učenci, ki so tekmovali za bralno značko in prebrali več knjig, kot je bilo potrebno za bralno značko (10 ali 

več knjig). O njih so tudi pripovedovali svojim mentorjem. Za čudovito potovanje v svet branja so prejeli knjižno 

nagrado. V 1. razredu podeljujemo nagrado za naj pripovedovalca/pripovedovalko. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE 

 

Šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole je potekalo 13. marca 2019. Na naši šoli je sodelovalo 27 učencev od 5. do 

9. razreda. 10. aprila 2019 smo na naši šoli organizirali državno tekmovanje iz znanja Vesele šole. Učenci in učenke 

30 pomurskih šol so pokazali svoje znanje iz različnih področij od naravoslovja, tehnike vse do zgodovine.  

Tudi naši učenci so se dobro odrezali, saj je učenec dobil zlato priznanje, trije pa srebrno. 

Mentorici: 

Andrea Benkovič Šemen in Melita Piberčnik 

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

 

V okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture »RASTEM S KNJIGO 2018/19 – izvirno slovensko mladinsko 

leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« je vsak sedmošolec dobil knjigo pisateljice Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus 

ob treh. Projekt, ki poteka letos že trinajsto leto, je na naši šoli vedno lepo sprejet, saj s tem motiviramo učence za 

branje. Preden učenci obiščejo splošno knjižnico, pri dveh razrednih urah predstavim učencem projekt. Skupaj si 

pogledamo predstavitveni video in knjigo, tako da so motivirani za branje. Učenci ponosno sprejmejo knjigo. Letošnje 

šolsko leto smo knjigo prebirali in o njej razmišljali ob kulturnem prazniku. Sedmošolci vneto pripovedujejo drugim 

učencem o knjigi, tako da so hkrati dobri motivatorji za branje. Projekt se je izkazal za zelo primernega, predvsem pri 

spodbujanju branja najstnikov, pri katerih je zanimanje za branje v upadu. Zato smo se odločili tudi mi, da bomo v 

tem projektu še naprej sodelovali.  

 

Vodja projekta: 

Andrea B. Šemen, knjižničarka 

 

POROČILO O BRALNEM NAHRBTNIKU V 7., 8. in 9. RAZREDU 

 

Bralce, ki ne tekmujejo za bralno značko in jim knjiga še ni postala prijatelj, spodbuja projekt Bralni nahrbtnik, v 

katerega so vključeni učenci od 7. do 9. razreda. 

V  7. a razredu so učenci brali knjige na temo ALKOHOLIZEM IN KAJENJE, v 8. razredu na temo DROGE in v 9. 

razredu na temo SPOLNOST. V bralnem nahrbtniku so bile leposlovne knjige in strokovna literatura. Dekleta so bolj 

posegala po leposlovnih delih, medtem ko so fantje raje prebirali strokovne knjige, brošure in pobrskali po koristnih 

spletnih povezavah na spletnih straneh na dano temo, pogledali nekaj kratkih videoposnetkov na Infodromu. Največ 

časa so učenci posvetili izmenjavi mnenj in stališč o prebranih leposlovnih in strokovnih knjigah ter svoja razmišljanja 

zapisali v zvezek.  

Bralni nahrbtnik je v letošnjem šolskem letu delno dosegel svoj namen. Zavedamo se, da bi bilo potrebno več časa 

posvetiti predvsem učencem, ki ne berejo radi in jih bolj motivirati. Na drugi strani pa  spodbujati tiste učence, ki so 

prebrali knjige, da o njih kaj povedo in s tem motivirajo tudi ostale sošolce. 
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BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA 

 

Od 29 prijavljenih učencev je BZ osvojilo 18 učencev, in sicer 2 fanta in 16 deklic. 4 učenke so postale naj bralke (v 

vsakem razredu 1), 2 učenki v 9. razredu pa zlati bralki.   

Pogovori o knjigah so potekali v obliki klasičnih pogovorov, predstavitev, mnenj … in debat ter okroglih miz. Včasih 

je bilo pri uri zbranih tudi po več bralcev, tako da so pogovori bili zelo živahni. Učence sem navajala tudi na poslušanje 

drug drugega in na kritično utemeljevanje, presojanje mnenj, primerjanje in razlago. Pri teh urah so nadgrajevali 

književna znanja, urili govorne sposobnosti, spoznavali lepote in bogastva knjig, začutili ljubezen do branja in 

estetskega uživanja ob branju. Največkrat je bilo pri urah (interesne dejavnosti BZ) prisotnih od 4 do 6 bralcev, večkrat 

tudi samo trije, dva ali eden.    

Bralnoznačkarji so zelo aktivno sodelovali na srečanju s pisateljem Primožem Suhodolčanom v oktobru in tudi v 

literarni delavnici, ki je bila organizirana za nadarjene učence v aprilu. 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE   

 

Naslov tekmovanja je bil Dediščina identitete, tekmovanje pa je temeljilo na naslednjih besedilih. V 4., 5. razredu: 

Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba; v 6., 7. razredu: Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh in Prežihov 

Voranc: Solzice; v 8., 9. razredu: Vinko Möderndorfer: Kit na plaži in Ivan Cankar: Moje življenje.      

Šolsko tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje za učence od 4. do 9. razreda je potekalo na OŠ Bogojina 11. 

decembra 2018. Učenci so pisali razlagalni spis, povezan z dano literaturo. V 4. in 5. razredu so pisali 60 minut, v 8. in 

9. razredu 90 minut.  

Skupno število tekmovalcev je bilo 23, število bronastih priznanj pa 9.  

Na področno (regijsko) tekmovanje, ki je bilo 23. januarja 2019 na OŠ Apače, sta se uvrstili 2 učenki (1 iz 8. razreda, 

1 iz 9. razreda). Obe sta osvojili srebrno Cankarjevo priznanje in dosegli četrti oz. peti najboljši rezultat v regiji.   

Vodja tekmovanja od 4. do 9. razreda 

in mentorica od 6. do 9. razreda: 

Marjetka Erdelji 

 

 

REGIJSKI IN DRŽAVNI LITERARNI NATEČAJ  

»NARAVNE IN DRUGE NESREČE –  ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112« 

 

22. marca 2019 je bila na OŠ Fokovci slavnostna prireditev ob zaključku regijskega literarnega in likovnega natečaja 

»NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE«, na kateri so podelili nagrade najboljšim učencem.  

Na regijskem literarnem natečaju je sodelovalo 5 učenk, 4 pa so prejele nagrade in priznanja za najboljše literarno 

delo. Vse 4 so se uvrstile na državno tekmovanje.   

 

VSESLOVENSKI  LITERARNI NATEČAJ »MOJA RODNA DOMOVINA« z naslovom Lipa kot simbol slovenstva 

Nagrajenci državnega literarnega natečaja »MOJA RODNA DOMOVINA« z naslovom  Lipa kot simbol slovenstva, 

med njimi tudi učenka iz 7. razreda OŠ Bogojina, njihovi mentorji, ravnatelji in starši, so bili vabljeni v sredo, 17. 4. 

2019, na Osnovno šolo Vič v Ljubljani. Po sprejemu in kosilu so se z avtobusom odpeljali do SLOVENSKEGA 

PARLAMENTA, kjer je bila v prostorih Državnega sveta RS zaključna prireditev natečaja. Učenka je prejela nagrado 

(zlato medaljo z graviranim imenom in priimkom, priznanje in knjigo oz. brošuro, v kateri so vsa nagrajena dela). Po 

kulturnem programu in podelitvi nagrad je sledil ogled Ljubljane in njenih znamenitosti ter vožnja z ladjico po 

Ljubljanici. 
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Ker naša šola že vrsto let uspešno sodeluje na literarnem natečaju Moja rodna domovina, je bila povabljena s strani 

organizatorjev literarnega natečaja, da se predstavi na zaključni prireditvi. Predstavila se je s predstavitvenim filmom 

o naši šoli in požela velik aplavz. Gospa ravnateljica Sabina Juhart oz. OŠ Bogojina je prejela posebno priznanje za 

uspešno sodelovanje, knjigo in priznanje pa je prejela tudi mentorica Marjetka Erdelji. 

Pokrovitelj natečaja MOJA RODNA DOMOVINA je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

  

VSESLOVENSKI LITERARNI NATEČAJ Moja domovina – moja država – moja občina – ali te poznam? 

Na natečaju je sodelovalo 12 učencev, 6 jih je bilo nagrajenih. Nagrajena dela bodo objavljena v občinskem glasilu 

Lipnica. 

 

 

PREKMURJE V SRCU – natečaj ustvarjalnosti in inovativnosti ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev 

z matičnim narodom 

 

Na šolski ravni je sodelovalo 15 učencev. 3 najboljša dela (najboljše povedi oz. pesmi učencev) so se uvrstila na 

regijsko tekmovanje. Nagrajeni sta bili 2 učenki, ki sta bili povabljeni na prireditev, kjer sta prebrali svoji deli in prejeli 

priznanje. 

  

 

TEBI VESTNIK (70 let Vestnika) 

 

Na natečaju Vestnika so sodelovale 3 učenke. Njihove pesmi in spisi so bili objavljeni v Vestniku. 

 

Učenci in učenke so sodelovali še na regijskih natečajih JAZ, MLADI PREKMUREC; JAZ, MLADI PRLEK – danes in tukaj 

(1 učenec, 1 učenka) in HIGIENA ROK (2 učenki). 

 

 

Mentorica literarne dejavnosti: Marjetka Erdelji 

 

 

VARNO NA KOLESU  

 

Družba BUTAN PLIN je razpisala vseslovenski kolesarski projekt VARNO NA KOLESU, v katerega so bili v šolskem 

letu 2018/2019 vključeni učenci 5. razreda. Skozi celo šolsko leto so opazovali in raziskovali promet ter izdelovali 

razne izdelke povezane s prometom. Štirje učenci in mentor Dušan Nemec so se udeležili zaključne regijske prireditve 

na OŠ Ivanjkovci. 

 

 

PROJEKT 365 DNI TELOVADIMO VSI 

 

V šolskem letu 2018/19 smo se vključili v projekt 365 dni telovadimo vsi, z namenom izboljšanja gibalnih aktivnosti 

mladih ter k lažjemu in uspešnejšemu preživljanju šolskih dni. Vsakodnevno smo namreč izvajali plesno-gimnastične 

minute pred začetkom pouka na že znano melodijo Klemna Bundrle (365 dni). Skozi ples in glasbo smo sproščeno 
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navajali učence na prevzemanje odgovornosti in vodenja plesnih uric. Naj nam bo projekt v veselje in korist tudi v 

naslednjem letu. 

 

 

PRVAKI ZNANJA 

 

Osnovna šola Bogojina je V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 že sedmič organizirala tekmovanje Prvaki znanja, ki se ga je 

udeležilo 92 ekip. Meseca novembra so se štiričlanske ekipe pomerile na 6 območnih tekmovanjih. Najboljše ekipe 

so se uvrstile na državno tekmovanje. 33 najboljših ekip iz cele Slovenije je tekmovalo na Osnovni šoli Antona Martina 

Slomška na Vrhniki.  

 

 

Pohvalimo se lahko tudi z veliko odličnimi nastopi mlajšega OPZ, OPZ, MPZ, komornega deškega zbora, 

kvinteta, mlajšega šolskega orkestra in šolskega orkestra pod mentorstvom učiteljice Valerije Šömen: 

 

Zap. 

št. 

 Glasbeni nastopi Kraj in datum 

1.  Dobrodošlica prvošolčkom (Mlajši  OPZ) OŠ Bogojina (1. r.), ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 9. uri. 

 

2.  Dobrodošlica pisatelju Primožu 

Suhodolčanu  (OPZ, MPZ) 

OŠ Bogojina (telovadnica), četrtek, 4. 10. 2018,  ob 7.30. 

3.  Otvoritev likovne  razstave (mlajši šol. 

orkester in šol. orkester)  

OŠ Bogojina (mala galerija), četrtek, 4. 10. 2018, ob 12.50. 

 

4.  BOŽIČNO-NOVOLETNA VOŠČILNICA, 

dobrodelna prireditev za šolski sklad 

(mlajši OPZ, OPZ, MPZ, komorni deški 

zbor,  mlajši šol. orkester in  šol. orkester) 

 

OŠ Bogojina (telovadnica), torek, 18. 12. 2018, ob 17. uri. 

5.  Sprejem učencev 1. r. v šolsko skupnost; 

(komorna skupina in mlajši OPZ) 

 

OŠ Bogojina (1. r.), četrtek,  20. 12. 2018, ob 7.30. 

6.  Proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti (OPZ, MPZ in  šolski orkester) 

 

OŠ Bogojina (telovadnica),  petek,  21. 12. 2018, ob 9.40. 

7.  Prireditev Čarobni popoldan (OPZ) Moravske Toplice, sobota,  29. 12. 2018, ob 16.30. 

 

8.  Pustovanje (mlajši OPZ in OPZ) 

 

OŠ Bogojina (telovadnica), torek, 5. 3. 2019, ob 10.30. 

9.  Prireditev Več glav več ve (mlajši šol. 

orkester) 

Kulturni dom Bogojina, petek,  15. 3. 2019, ob 17. uri. 

10.  Otvoritev likovne  razstave (šol. orkester)  OŠ Bogojina (mala galerija), četrtek, 28. 3. 2019, ob 12.50. 

 

11.  Državno tekmovanje Vesela šola (MPZ) OŠ Bogojina (jedilnica), sreda,  10. 4. 2019, ob 13.30. 

 

12.  Območno srečanje otroških in mladinskih 

pevskih zborov (OPZ) 

Murska Sobota (Gledališče Park), petek, 12. 4. 2019, ob 10. uri. 

13.  Nastop učencev (mlajši šol. orkester) OŠ Bogojina, torek, 21. 5. 2019, ob 10. uri.  

 

 

14.  Svečana podelitev priznanj (OPZ, MPZ) OŠ Bogojina (telovadnica), sreda, 5. 6. 2019, ob 7.30.   
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15.  Prireditev 40. obletnica Društva 

paraplegikov Prekmurja in Prlekije (solisti 

in mlajši šol. orkester) 

 

Murska Sobota (sedež društva), sreda, 5. 6. 2019, ob 17. uri. 

16.  Festival inovativnosti in ustvarjalnosti ob 

100-letnici priključitve Prekmurja z 

matičnim narodom (solista) 

Murska Sobota (grajsko dvorišče), četrtek, 6. 6. 2019, ob 10. uri. 

17.  Valeta 9. r.  OŠ Bogojina (telovadnica), petek, 14. 6. 2019, ob 18.15. 

 

18.  Otvoritev likovne  razstave (mlajši šol. 

orkester)  

OŠ Bogojina (mala galerija), četrtek, 20. 6. 2019, ob 12.50. 

 

19.  Prireditev ob dnevu  državnosti (MPZ, 

mlajši OPZ, OPZ in mlajši šol. ork.)  

 

OŠ Bogojina (telovadnica), ponedeljek, 24. 6. 2019, ob 9.30.  

 

 

 

 

Zap. št. Natečaji in razstave Učenci in čas 

1.  
Otvoritev likovne  razstave  

»PROSTI ČAS«. 

Učenci od 6. do 9. razreda, (mala galerija), oktober 2018. 

 

2.  
Natečaj – 2. festival stripovske umetnosti 

mikk(s)trip. 

8 učencev iz 5. razreda, november 2018. 

3.  
Dobrodelni likovni natečaj »Rišem za 

prijatelja«. 

107 učencev od 1. do 9. razreda, januar 2019. 

4.  
Plavalni klub Slovenske Konjice – 11. 

mednarodni festival podvodnega filma in 

fotografije »Sprehodi pod morjem«. 

4. učenci iz 5. razreda in učenka iz 7. razreda, februar 2019 

(priznanja). 

5.  
Saubermacher Komunala - natečaj 

»Odpadno je uporabno« (pustne maske). 

5 učencev iz 5. razreda, februar 2019. 

 

6.  
Gimnazija Murska Sobota – likovni natečaj 

"Gradimo misleči svet". 

Učenci 8. razreda, marec 2019 (priznanja). 

7.  
Regijski likovni natečaj »Naravne in druge 

nesreče«. 

5. učencev 5. razreda, marec 2019 (priznanja). 

8.  
Otvoritev likovne  razstave  

»PORTRETI«. 

Učenci 3. razreda in učenci od 5. do 9. razreda, (Mala galerija), 

marec 2019. 

9.  
Likovni natečaj 19. BIENALA OTROŠKE 

GRAFIKE na temo: BARVA V GRAFIKI. 

Učenec iz 8. razreda in učenec iz 5. razreda, junij 2019. 

10.  
Učiteljsko kulturno naravoslovno društvo 

Naša zemlja - fotografski natečaj 

»Moja občina – ali te poznam«. 

Učenka iz 9. razreda, junij 2019 (priznanje). 

11.  
Nacionalni inštitut za javno zdravje  OE 

Murska Sobote – likovno – fotografski 

natečaj »Lepši je svet brez cigaret«. 

Učenka iz 7. razreda, junij 2019 (pohvala). 
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12.  
Zavod RS za šolstvo 

OE MURSKA SOBOTA – likovni natečaj 

Prekmurje v srcu - Festival inovativnosti in 

ustvarjalnosti. 

Učenki iz 8. razreda, junij 2019 (priznanje Kristini Vöröš). 

13.  
Otvoritev likovne  razstave  

»ZAKLJUČNA RAZSTAVA«. 

Učenci od 1. do 9. razreda, (Mala galerija), junij 2019. 

 

 

V Mali galeriji, ki je v drugem nadstropju šole, so imeli mladi ustvarjalci možnost, da predstavijo svoja likovna dela. 

Dogodki v mali galeriji so bili popestritev likovnega dogajanja, ki so ga mladi zelo dobro sprejeli. Je pomembno 

srečanje mladih ustvarjalcev z galerijo in njihovo spoznavanje galerijskega bontona. 

V letošnjem šolskem letu so se v mali galeriji učenci prestavili s svojimi ustvarjalnimi deli na področju risanja, slikanja, 

grafike, kiparstva in fotografije. Omenjena dela so še posebej poživila naš skupni prostor in tako dala učencem 

priložnost, da sovrstnikom in ostalim pokažejo svoj talent in vestno delo. 

V postavitvi in realizaciji galerije so sodelovali učenci, ki so bili vključeni v interesno dejavnost 9-letke. 

V Mali galeriji so bili likovni dogodki obogateni s kulturnim programom, obogatili so jih glasbeni prispevki učiteljice 

Valerije Šömen in nastopi učencev. Mala galerija postaja prostor osebne rasti naših učencev. 

 

DELOVANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA  IN ŠOLSKE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 

2018/2019 

 

Pod okriljem Šolske skupnosti je tudi letos deloval Otroški šolski parlament. V šolski parlament so bili izvoljeni 

predstavniki od prvega do devetega razreda. Na prvem srečanju je bila za predsednico šolskega parlamenta izvoljena 

učenka devetega razreda in prav tako je bil za podpredsednika izvoljen učenec, ki je obiskoval deveti razred. 

Otroški parlament je deloval v obliki zasedanj, ki so omogočila sodelovanje vsem osnovnošolcem. Na teh sestankih 

so učenci izražali lastna mnenja o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Tema letošnjega 

otroškega parlamenta je bila ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI. Na dano tematiko smo razpravljali na šolskem otroškem 

parlamentu in se 14. februarja udeležili 29. medobčinskega otroškega parlamenta na OŠ Kuzma. Učenci so bili 

razdeljeni po delavnicah in so se pogovarjali o spremembah, ki jih želijo v šolstvu, odnosih med učitelji, učenci in 

starši, reševanju konfliktov, digitalizaciji in modernizaciji učnih gradiv. Na podlagi danih argumentov so oblikovali 

sklepe. Našo šolo sta zastopala učenca devetega razreda, ki sta se aktivno vključevala v delavnice. 

Izvoljeni predstavniki na medobčinskem otroškem parlamentu so zasedali še na regijskem otroškem parlamentu in 

interese vrstnikov  nato predstavili na nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani Državnega zbora Slovenije 8. 

aprila 2019. Poročali so o svojem delu v štirih skupinah: šola za življenje, odnosi v šoli, metode in načini 

poučevanja/učenja in učne vsebine. Mladi so večkrat izpostavili, da si želijo več praktičnega učenja, učilnice na 

prostem, učenje bontona, prve pomoči in retorike, več znanja in informacij o aktualnem dogajanju, predstavitev 

poklicev, učenje in tudi merjenje čustvene inteligence, mladi si želijo tudi, da bi predmeti, kot so likovna in športna 

vzgoja, postali predmeti brez ocen, bolj z namenom povezovanja, druženja in sprostitve … 

Z večino glasov (71) so mladi parlamentarci izbrali temo 30. nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo potekal v 

prihodnjem šolskem letu, MOJA POKLICNA PRIHODNOST. 

Na naši šoli so učenci podali nekaj predlogov za spremembe v našem šolskem prostoru: 

- več praktičnih izbirnih predmetov, kot je vrtnarjenje in urejanje učilnice na prostem, 

- več izletov v zanimive kraje (čokoladnica v Avstriji in ogled gradu), 
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- urejena pomoč slabšim učencem – tutorstvo,  

- več dejavnosti, kot je bil bolšji sejem, 

- pokriti prostor na prostem, za čakanje na avtobus in aktivnosti na prostem, 

- e-točko kjer bi imeli prostor samo zase in bi lahko uporabljali tablice in telefone, 

- želijo si uporabo mobilnih telefonov med varstvom učencev izven šole, 

- čutna pot, 

- poletna jedilnica, 

- šolski časopis,  

- ureditev podstrešja v namene astronomije, 

- stene/pregrade med pisoarji, 

- poenoten čas na hodnikih in učilnicah, 

- sadje za zajtrk, 

- pravijo, da je preveč kruha za malico, 

- želijo si vedno isti prostor za varstvo učencev, 

- izolacija učilnice za glasbo, 

- namesto kazni z vzgojnimi ukrepi (ukori) si želijo družbeno koristna dela – pomoč hišniku, snažilkam, v kuhinji 

… 

- delovna sobota – opravljanje opravil snažilk, kuharic – zaradi nespoštovanja delavcev na šoli. 

 

Delo šolskega parlamenta je potekalo konstruktivno in je relativno dobro sledilo začrtanemu programu. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Pomembno vlogo pri delu in organizaciji na šoli ima svetovalna služba, ki predstavlja pomembno vez med učenci, 

starši in učitelji. Njeno področje je zelo široko, dejavnosti pa lahko razdelimo na naslednja področja: 

● svetovalno delo z učenci (skupinsko ali individualno) 

● svetovalno delo s starši (skupinsko ali individualno) 

● sodelovanje z učitelji na šoli (svetovanja, seznanjanja, izdelava individualnih programov, predavanja, 

predstavitve, pomoč pri vodenju in urejanju pedagoške dokumentacije …) 

● sodelovanje z vodstvom šole (poročanje na konferencah) 

● sodelovanje z ostalimi strokovnimi sodelavci in različnimi ustanovami 

● strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

 

Veliko je bilo narejenega na področju karierne orientacije, na področju raznih testiranj, izvajanju različnih anket in na 

področju individualne pomoči učencem. 

 

Delo z učenci z učnimi težavami 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo 23 učencev vključenih v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Za vsakega učenca posebej smo izdelali individualizirani program. Strokovna skupina 

ga je v začetku šolskega leta predstavila staršem, med letom pa smo ga po potrebi tudi dopolnjevali. Evalvacijsko 

poročilo o realizaciji ciljev IP smo izvedli dvakrat, in sicer ob koncu prvega in drugega ocenjevalnega obdobja. 

 

Med šolskim letom smo zaradi večjih učnih težav predlagali v postopek usmerjanja še eno učenko.  

 

Nadarjeni učenci 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v delo z nadarjenimi učenci vključenih 12 učencev. Delo z nadarjenimi učenci je 

potekalo preko diferenciacije pri samem pouku, različnih aktivnosti izven pouka, preko priprav na različna tekmovanja 

in sodelovanja pri interesnih dejavnostih. Nadarjene učence smo vključevali tudi k obogatitvenemu programu, kjer so 

različni učitelji z različnimi aktivnostmi ponujali naslednje vsebine: 

● Literarna, novinarska in družboslovna dejavnost (Marjetka Erdelji) 

● Likovna dejavnost (Melita Lazar) 

● Mladi eksperimentatorji (Dušan Nemec) 

Ob koncu šolskega leta sta  učiteljici Valerija Kranjec in Jana Černela organizirali srečanje za nadarjene – medvrstniška 

pomoč. 

Postopek identifikacije nadarjenih učencev (ocenjevalne lestvice in testiranje psihologa) smo izvedli za pet učence 4. 

razreda. Dva učenca sta bila identificirana kot nadarjena. 
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Sodelovanje z učitelji, s starši in z vodstvom šole 

Največ sodelovanja z učitelji je bilo pri diagnosticiranju učnih in drugih težav pri učencih. Skupaj smo iskali 

najboljše poti, izdelovali individualne projekte pomoči, pripravljali in izdelovali individualizirane programe ter 

sodelovali pri evalvacijah. 

Prav tako je bilo veliko sodelovanja z učitelji, starši in mobilnimi specialnimi pedagoginjami pri izdelavi 

individualiziranih programov in pri oblikovanju poročil. Svetovalna služba je prav tako sodelovala z razrednikom 

in starši učencev 9. razreda glede izbire poklica in vpisa v srednje šole. V mesecu januarju je bil roditeljski 

sestanek karierne orientacije za starše 9. razreda, sledila je še Poklicna tržnica. Poklicno tržnico smo 

organizirali tudi za učence 7. in 8. razreda v telovadnici naše šole. Na tržnici so se predstavljale vse srednje 

šole v Pomurski regiji s svojimi programi in nekatere srednje šole s Podravske regije. Učenci in starši so se lahko 

sprehodili med stojnicami in iz prve roke izvedeli vse informacije glede srednješolskih programov v naši regiji ter 

možnostih vpisa. Namen poklicne tržnice je bil pridobitev koristnih informacij pred dokončno poklicno odločitvijo. 

Prav tako v mesecu januarju so bila izvedena še individualna srečanja s starši in učenci glede poklicne namere 

učencev. Izpostavimo lahko tudi sodelovanje s starši na različnih drugih področij (individualno svetovanje pri 

otrocih z DSP, nadarjeni, karierna orientacija, učne, čustvene in vedenjske težave, šolski novinci …). 

Tudi z vodstvom šole je bilo sodelovanje dobro in uspešno. Opravljene so bile razne druge naloge, kot so 

priprava raznih podatkov, soglasij, obrazcev, organiziranje predavanja za starše, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 

NPZ, udeležba na konferencah, roditeljskih sestankih, govorilnih urah, strokovnih aktivih ter na drugih delovnih 

skupinah. 

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

Z Zavodom za zaposlovanje smo sodelovali predvsem na področju poklicne orientacije, z ZRSŠ OE Murska Sobota pri 

postopkih usmerjanja učencev, z Zdravstvenimi ustanovami pri načrtovanju zdravniških in zobozdravniških pregledov 

ter želiranja zobkov. Med šolskim letom iz neznanih razlogov ni bil izveden sistematski pregled za učence 1. razreda, 

bo pa v času poletnih počitnic. S pomočjo DPM Ljubljana smo podaljšali sodelovanje v projektu Botrstvo našim trem 

učencem, enemu pa vzpostavili pomoč na novo. Sodelovali smo tudi z OE Rdečega Križa in v njihovi organizaciji tri 

učenke predlagali na letovanje na Debeli rtič.  Preko Centra za socialno delo Murska Sobota smo sodelovali v zvezi z 

družinskim nasiljem.   

V sklopu preventivne dejavnosti smo za učence od 1. do 9. razreda organizirali vsa predavanja iz Programa vzgoja za 

zdravje v osnovni šoli, ki ga je ponujal Center za krepitev zdravja.  
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Vpis šolskih novincev 

Meseca februarja smo izvedli vpis šolskih novincev in za šolsko leto 2018/2019 vpisali 26 šolskih novincev. Na željo 

staršev smo trem otrokom odložili vpis v prvi razred za eno leto, eni učenki pa ugodili predvpis. Vsi štirje učenci imajo 

urejeno in izdano vso potrebno dokumentacijo v zvezi s predvpisom in odlokom. 

 

Vpis v srednjo šolo 

Meseca aprila so se vsi učenci 9. razreda vpisali v srednjo šolo. Vpisali so se na 9 različnih srednjih šol, v 16 različnih 

programov. 

Vpisali so se v naslednje izobraževalne programe: 

Vzgojno-izobraževalni zavod Program Št. 

prijav 

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA Gimnazija 2 

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MS Strojni tehnik 3 

Elektrotehnik 2 

Elektrikar 3 

SREDNJA GOSTINSKA ŠOLA RADENCI Gastronomsko 
turistični tehnik 

2 

EKONOMSKA ŠOLA M. SOBOTA - SREDNJA ŠOLA 

GIMNAZIJA 

Ekonomska gimnazija 1 

Logistični tehnik 2 

Ekonomski tehnik 1 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Predšolska vzgoja 1 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN Gospodar na 

podeželju 

1 

 

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA 

Mehatronik operater 2 

Elektrikar 1 

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR Tehnik oblikovanja 1 

Frizer 1 
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BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR Veterinarski tehnik 1 

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE Farmacevtski tehnik 2 

 

Učenec, ki v 7. razredu zaključuje osnovnošolsko obveznost, bo šolanje nadaljeval na Biotehniški šoli Rakičan v 

programu Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

 

 

 

ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 

 

Osnovna naloga računalnikarja je bila usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo 

računalnika. Računalnikar je pomagal pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri tistih dejavnostih, ki so bile 

zahtevnejše z vidika IKT.  

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z elektronskim vodenjem šolske dokumentacije in računalnikar je 

poskrbel za nemoteno delo z aplikacijo eAsistent.  

 

Šolsko leto 2018/2019 je bilo zaznamovano z izgradnjo brezžičnega omrežja Eduroam in nakupi večje količine 

IKT opreme iz naslova projekta SIO-2020. 

 

Večji del delovnega časa računalnikarja je bil porabljen za:  

● popravila strojne opreme, ki je bila okvarjena zaradi vdora vode v učilnice, 

● novo namestitev didaktične programske opreme v šoli, 

● iskanje in nabavo rabljene strojne opreme, da se je zmanjšal izpad pokvarjene strojne opreme, 

● preizkus in pregled programov skupaj z učiteljem, ki bo programe uporabljal, 

● določitev dneva in ure pouka z računalnikom pri posameznih predmetih za pripravo učne ure in 

njeno realizacijo (oboje skupaj z učiteljem). 

 

Preostali delež delovnega časa je bil razporejen po naslednjih področjih:  

 

Izobraževanje učiteljev in ostalih delavcev šole:  

● Učitelj  računalnikar je  spodbujal  in  usmerjal  izobraževanje  strokovnih  in  drugih delavcev šole 

za uporabo informacijske tehnologije (v sodelovanju z vodstvom šole).  

● Ostale delavce šole je sproti obveščal o vseh novostih na področju računalništva: programska 

oprema, strojna oprema, seminarji.  

● Učitelj računalnikar je po potrebi nudil individualno ali skupinsko pomoč učiteljem in ostalim  

delavcem šole.  

      Programska oprema:  

● Učitelj računalnikar je spremljal novosti in informiral učitelje o novostih na področju izobraževalne 

programske opreme.  

● V sodelovanju z ostalimi učitelji in vodstvom šole je izbiral novo programsko opremo.  
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● Skrbel je za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli.  

● Skrbel je za delovanje računalniške programske opreme (organizacija in stiki s servisi).  

● Nameščal je programsko opremo in odpravljal napake, ki so se pojavljale.  

 

Strojna oprema:  

● Učitelj  računalnikar  je  skrbel  za  nemoteno  delovanje  računalniške  strojne  opreme (organizacija 

in tudi servis).  

● Pri skrbi za strojno opremo je sodeloval s pooblaščenci iz ministrstva in zavoda za šolstvo ter 

upošteval njihova priporočila.  

● Sodeloval  in svetoval je pri nabavi nove strojne opreme, ki je bila odobrena na natečajih.  

       Omrežja:  

● Učitelj računalnikar je usmerjal in spodbujal delavce šole in učence k uporabi lokalnega omrežja.  

● Skrbel je za nemoteno delovanje lokalnega omrežja.  

● Usmerjal in spodbujal je k uporabi storitev IKT.  

 

Razvojno-raziskovalni projekti:  

● Učitelj računalnikar je sodeloval pri projektih, ki so povezani z informacijsko tehnologijo.  

● Sodeloval je pri projektu SIO 2020.  

● Pomagal je učencem in učiteljem pri izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog.  

 

Lastno izobraževanje:  

● Računalnikar se je samoizobraževal s pomočjo interneta in strokovne literature.  

● Udeleževal se je srečanj študijske skupine za učitelje računalništva v OŠ in srečanj študijske skupine 

za računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti.  

.  

 

Drugo:  

● Skrb  za urejeno domačo spletno stran šole in jo tekoče obnavljal s svežimi podatki.  

 Druge naloge v dogovoru z vodstvom šole.  

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Šolska knjižnica je pomemben del naše šole. Učenci se v njej učijo iskanja informacij, spoznavajo sodobne 

informacijske vire, učijo se učiti, kar je tudi osnova za nadaljnje vseživljenjsko učenje. Šolska knjižničarka v okviru 

biblio-pedagoških ur vzgaja bralce in uporabnike knjižnice. Z nakupom in darili smo v šolskem letu 2018/19 knjižnični 

fond obogatili s 144. enotami knjig, od tega jih je 332 strokovnih knjig za učence in učitelje. Pri nabavi gradiva smo 

upoštevali potrebe za Cankarjevo tekmovanje, Epi bralno značko ter projekt Bralni nahrbtnik. Pomembno je, da si 

učenci lahko knjige sami izbirajo ali s pomočjo knjižničarke poiščejo leposlovno ali strokovno knjižno gradivo, ki ga 

rabijo za pouk ali v okviru bralne značke. Knjižnica podpira s strokovno oblikovano knjižno zbirko pouk in vzgojno-

izobraževalne cilje na šoli. Mesečno dopolnjujemo knjižnično zbirko z novostmi, pri izbiri pa izhajamo iz potreb 

samega procesa in želja učencev ter učiteljev. Učenci in učitelji so si izposojali knjižnično gradivo, sodelovali s knjižnico 

za potrebe pouka in uspešno sodelovali pri izvedbi knjižničnih informacijskih znanj. 
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Delo v knjižnici je skozi vso šolsko leto potekalo po načrtovanih smernicah in ciljih LDN. V letošnjem šolskem letu  je 

v  naši knjižnici  v sistem COBISS vpisanih preko 2800 enot knjižnega gradiva in prav tako okoli 1500 enot učbeniškega 

sklada. Vse novo gradivo v šolski knjižnici je ustrezno računalniško obdelano in opremljeno s črtno kodo.   

 

Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva 

 

KNJIŽNO GRADIVO: na dan                                                                           31. 08. 2019            

Monografske publikacije            8003                2846* 

Serijske publikacije              47                             

NEKNJIŽNO GRADIVO: 

Avdiogradivo              108                           

Videoposnetki in filmi              68                              

Računalniško gradivo              144                           

 

* Na novo vpis v COBISS.  

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo učencem izposodili 184 učbeniških kompletov, kar pomeni, da je 100 % učencev 

izkoristilo prednosti US. Vsi učbeniki so bili subvencionirani s strani MIZŠ. 

 

Pregled učbeniškega sklada 

 

 31. 08. 2018 31. 08. 2019 

Učbeniški sklad 1559 1396 

 

 

 

 

ŠOLSKA KUHINJA – obroki 

 

OBROK 2018/19 

Malica 184 + 15 

Kosilo 168 

Popoldanska malica 60 

 

 

 

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN Z OKOLJEM 

 

V sodelovanju s starši in drugimi institucijami v ožjem in širšem okolju smo bili usmerjeni v čim bolj  optimalen razvoj 

vsakega posameznika. Starši so imeli številne možnosti sodelovanja tako v samih razrednih skupnostih, Šolskem 

skladu, v Svetu staršev in s 3 predstavniki Sveta staršev tudi v Svetu zavoda.  

Med šolskim letom smo izvedli številne različne oblike sodelovanja staršev in njihovo aktivno vlogo pri šolanju otrok 

(govorilne ure, roditeljski sestanki, razredne prireditve, šolske proslave, Božično-novoletna voščilnica in druge 

prireditve, tekmovanja učencev, valeta devetošolcev, drugo …). Kot zanimivost naj  izpostavim skupno pustovanje s 

starši (izdelava mask in rajanje  v Moravskih Toplicah), kjer smo dobili tudi 1. nagrado za najboljšo  skupinsko masko. 
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Šola je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota izvedla program zdravstvene vzgoje, ki vključuje redne 

zdravstvene in zobozdravstvene preglede in druge preventivne aktivnosti za učence. S policijsko postajo Murska 

Sobota sodelujemo v že utečenih skupnih aktivnostih, povezanih s preprečevanjem nasilja med vrstniki in na področju 

preventive v cestnem prometu.  

Dobro sodelujemo tudi z društvi in organizacijami v kraju,  občini, posebej še s TIC-em Moravske Toplice, TD Bogojina, 

Športno zvezo Občine Moravske Toplice, ZŠAM idr. Naši učenci so nastopali na številnih prireditvah tako v ožjem in 

širšem okolju. 

Skrbimo za čisto okolico šole in samih prostorov v njej, zato smo poskrbeli tudi za ustrezno ločevanje odpadkov  po 

učilnicah kot tudi na ravni celotne šole. Sodelujemo z vsemi društvi, organizacijami in zvezami v Občini Moravske 

Toplice, z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in institucijami tako v občini kot tudi širše. 

 

Dobro sodelujemo tudi s slovenskimi fakultetami, še posebej s Pedagoško fakulteto v Mariboru in Ljubljani (študentje 

izvajajo na naši šoli pedagoško prakso), Filozofsko fakulteto v Mariboru in Ljubljani, drugimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, s katerimi nas povezujejo skupne aktivnosti, delavnice, projekti, tekmovanja, prireditve, druženja. Šola za 

ravnatelje predstavlja pomembno strokovno oporo za razvoj pedagoške prakse in vodenja šole. Prav tako je usklajeno 

sodelovanje z Zavodom za šolstvo in drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami v regijskem kot slovenskem 

merilu. 

 

 ŠOLSKI SKLAD 

 

Šolski sklad je deloval v skladu s svojim programom dela in del sredstev v skladu s pravilnikom namenil tudi 

socialno ogroženim otrokom. Delovanje šolskega sklada in njegove aktivnosti so podrobneje evidentirane v arhivu 

šole. 

 

INŠPEKCIJSKI NADZORI 

 

1. V šolskem letu 2018/2019 je bil izveden redni inšpekcijski nadzor s področja varstva pred požarom v objektih 

oz. prostorih OŠ Bogojina in s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

 

2. Opravljen je bil tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil Zakona o zdravstveni inšpekciji.  

 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je analiziralo vzorce živil, pripravljena zelenjava in sadje, 

kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
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SAMOEVALVACIJA OŠ Bogojina v šolskem letu 2018/19: 

»POMEN IN IZBOLJŠANJE GIBALNIH ZMOGLJIVOSTI UČENCEVOŠ BOGOJINA« 

Uvod 

Zdrav življenjski slog otrok postaja v času nasičenosti s sodobno tehnologijo in komunikacijami iskana dobrina, do 

katere žal vsi otroci nimajo enakovrednega dostopa. Sodobni življenjski slogi ogrožajo optimalen telesni kot tudi 

gibalni razvoj, kar vodi v zmanjšano kvaliteto življenja tistih otrok, ki se znajdejo na negativni strani razvojnih trendov. 

Raziskave kažejo, da je posebej zaskrbljujoča zasavska in pomurska regija, katere del smo tudi mi. Prekomerna 

uporaba sodobne tehnologije, prekomerno in nezdravo prehranjevanje otrok, fizično premalo aktivno preživljanje 

prostega časa otrok in mladine se odraža tudi na njihovi gibalni učinkovitosti. Mnoge raziskave ugotavljajo, da se 

otroci premalo gibljejo in da zelo hitro usvajajo nezdrave življenjske navade. Raziskave tudi kažejo na povezanost 

telesnega in gibalnega razvoja z učno uspešnostjo. To pomeni, da ima lahko ustrezni telesni in gibalni razvoj izjemne 

učinke na šolsko (akademsko) uspešnost otrok in mladih, ki je ena izmed predpogojev kvalitetnega razvoja družbe 

kot celote. Le zdravi, učinkoviti in zadovoljni otroci bodo zrasli v zdrave, učinkovite in zadovoljne odrasle. Nižja gibalna 

učinkovitost se namreč  v odrasli dobi neposredno odraža na splošni nižji delovni učinkovitosti ter zmanjšani 

verjetnosti aktivnega življenjskega sloga v prostem času.  

Ta trend slabših gibalnih sposobnosti otrok smo že pred leti zaznali tudi na naši šoli, zato smo se pred štirimi 

leti odločili, da bomo telesnemu razvoju in gibalnim sposobnostim naših učencev namenili posebno 

pozornost, s katero smo želeli področje telesnih zmogljivosti naših učencev sistematično dvigniti na višjo 

raven. 

Potreba po gibanju je ena od primarnih otrokovih potreb. Rast in razvoj otroka sta  namreč v nenehni odvisnosti od 

gibanja in obratno. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Gibalne sposobnosti namreč 

pomembno vplivajo na otrokov razvoj na mentalni, intelektualni, čustveni in motorični ravni. Ob različnih športnih 

aktivnostih si otroci krepijo osebnostne lastnosti in socialne spretnosti, kot so: vztrajnost, pogum, moč, volja, strpnost. 

Prav tako si krepijo samopodobo ob uspehu in neuspehu, se aktivno izkustveno učijo drug od drugega, se na navajajo 

na  aktiven, športen in posledično zdrav življenjski slog. 

Sodobne študije opozarjajo na medsebojno povezanost in sodelovanje različnih razsežnosti, kot so: kognicija, 

percepcija, praktična dejavnost, ki zagotavljajo razvojno stabilnost, hkrati pa povzročajo spremembe. 

Gibalne sposobnosti ali motorične sposobnosti so gibljivost, koordinacija, hitrost, moč, vzdržljivost, ravnotežje in 

preciznost. So del psihofizičnih sposobnosti človeka, ki se nanašajo na določeno raven razvitosti osnovnih gibalnih 

dimenzij človeka, ki pogojujejo uspešno izvajanje gibanja. V določeni meri so prirojene. Z ustrezno vadbo in 

načinom življenja pa jih lahko še nadgradimo in izboljšamo, kar na naslednjih straneh dokazujemo tudi z  

analizo našega štiriletnega sistematičnega dela na tem področju. 

 

ŠTIRILETNA ANALIZA ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA (ŠVK) OŠ BOGOJINA  

Športno-vzgojni karton je nacionalni sistem za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v 

katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. S pomočjo podatkov športno vzgojnega kartona 

lahko otroci in starši spremljajo telesni in gibalni razvoj, učitelji športa pa pridobivajo pomembne informacije, 

na osnovi katerih lahko otrokom in staršem strokovno pomagajo. Zato vas, spoštovani starši, vztrajno vabimo, 

da se seznanite z rezultati ŠVK.  

Analize zbranih podatkov športno-vzgojnega kartona omogočajo ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter 

gibalnih sposobnosti šolske populacije na nacionalni ravni, kar služi kot strokovna osnova pri oblikovanju nadaljnje 

strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše. V Sloveniji takšno spremljavo 

opravljamo že devetnajst let. S pomočjo obdelanih podatkov lahko svetujemo učencem, ki to želijo, o njihovem 

telesnem in gibalnem razvoju. Skozi proces svetovanja lahko učenci sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven 

svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvete o 

vključevanju v različne športne dejavnosti. Šole zbiramo podatke za podatkovno evidenco športno vzgojnega kartona 

vsako leto meseca aprila za tiste učence, za katere pridobijo pisno soglasje staršev. 
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Že nekaj časa je na OŠ Bogojina bilo opaziti trend poslabšanja rezultatov 

ŠVK. Že v letu 2014/2015 je športno-vzgojni karton prikazoval zelo slabe 

rezultate. Vrednost XT, ki predstavlja povprečje osmih motoričnih 

testov, je znašala XT 46, kar je pomenilo, da smo kot šola bili zelo slabi. 

Le 30 % šol je bilo namreč slabših od nas, enak trend pa se je nadaljeval 

tudi v letu 2015/2016, kjer smo dosegli vrednost XT 47,4 (Graf 1), kar je 

sicer nekoliko bolje, a še vedno pod povprečjem in zelo podobno 

prejšnjemu letu.  

V začetku šolskega leta 2016/2017 je bil podan predlog, potem pa tudi 

akcijski načrt za izboljšanje fizičnih sposobnosti učencev. Za ta projekt 

smo se odločili na podlagi slabih rezultatov ŠVK (rezultati naših učencev 

so bili pod slovenskim povprečjem že nekaj let). Odločili smo se za 

izvajanje naslednjih dodatnih gibalnih nalog, ki bi jih učenci izvajali pri 

urah športa, pri obveznih in neobveznih predmetih športa, pri urah 

zdravega življenjskega sloga, pri podaljšanem bivanju, pri prostih urah 

in v času, ko čakajo na avtobus. 

 

Naloge, ki smo si jih zadali  in tudi realizirali v šolskem  letu 

2016/2017:   

 

 pri uri športa v uvodnem delu ure obvezno 5 minut teka in gimnastične vaje, s poudarkom na vajah za moč 

 postavitev igral (zunaj), na katerih bi učenci preko zabave pridobivali motorične sposobnosti 

 na galeriji telovadnice bodo na voljo mize za namizni tenis (v času prostih ur) 

 pri urah pouka minuta za zdravje 

 aktivirati rekreacijske odmore 

 čim več učencev vključiti v ure ZŽS (projekt Zdrav življenjski slog) 

 učence spodbujati, da se udeležujejo neobveznih športnih ur in se aktivno vključijo v klube, v interesne 

dejavnosti 

 poudarek na gibanju v prostem času tudi doma 

Graf 1: XT vrednost 2015/16 
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V veliki meri nam je uspelo izboljšati rezultate v letu 2016/2017. 

Rezultati so se v primerjavi z letom poprej precej dvignili, in sicer za 3 

XT (50 XT vrednost), kar v odstotkih pomeni za približno 15 %. To nas je 

pripeljalo na državno povprečje in nekako smo s tem dosegli naš cilj. Že 

samo grobo primerjanje Grafa 2 prikazuje, da smo izboljšali prav vse 

merjene teste. Razloge za to lahko pripisujemo predvsem dobro 

zastavljenemu načrtu za izboljšanje ŠVK ter doslednemu delu pri urah 

športa in projektu ZŽS. Še vedno pa je največjo težavo predstavljala 

motiviranost otrok za ŠVK, težave so bile pri teku na 600 m in 

prekomerna kožna guba. Za dosego dobrega rezultata pri teku je 

namreč potreben dodaten napor, za katerega pa učenci niso bili 

pripravljeni delati. Tudi nekatere druge meritve (graf) so bile pod 

povprečjem, zato smo želeli le-te pripeljati v pozitivno območje. V 

prihodnje smo želeli preko novega akcijskega načrta za ŠVK le-te 

rezultate še nekoliko izboljšati in pri njih tudi vztrajati. 

 

 

 

 

Naloge, ki smo si jih zadali in tudi realizirali v letu 2017/2018: 

 

1. Izboljšanje priprav na uro športa:  

 Dobri ogrevalni del (15 min) z elementi tekov, tekalnih iger ter iger lovljenja.  

 Obvezni elementi gimnastičnih in krepilnih vaj.  

2. Izvajanje minute za zdravje in rekreativnih odmorov: učitelji spodbujajo učence k športno aktivnim odmorom 

(gimnastične vaje).  

3. Varstvo otrok se izvaja aktivno in zunaj na prostem, če le-to dopuščajo vremenski pogoji. Ponudi se jim 

večja možnost koriščenja telovadnic, galerije in športnih pripomočkov.  

4. Zunanja travnata površina se izkoristi za postavitev igrišča za badminton.  

5. Zunaj se označi (začrta) dodatno igrišče za igro med dvema ognjema (dodgeball).  

6. Otroke spodbujamo k dodatnim športnim aktivnostim v sklopu šole in učnega načrta (šport za zdravje, šport 

za sprostitev, izbrani šport, neobvezni izbrani šport). Dodatno jih spodbudimo k sodelovanju pri projektu Zdrav 

življenjski slog in aktivnostim izven šole (klubi).  

7. Organizacija medrazrednih tekmovanj 

Graf 2: XT vrednost 2016/2017 
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Trend izboljšanja rezultatov se je v letu 2017/2018 nadaljeval. Rezultat 

se je sicer izboljšal le za 0,8 vrednosti, XT 50,8 pomemben je bil 

napredek pa četudi počasen. Še vedno je bilo največ težav pri tekih 

na dolge razdalje ter pri koordinacijskih meritvah. Precej zaskrbljujoča 

je kožna guba, ki sicer ne vpliva na motorične teste, vpliva pa na 

splošno telesno značilnost otrok in počutje. Razlogi za to so predvsem 

v prehrani, ki jo učenci zaužijejo predvsem doma. Hrana je hitro 

pripravljena, nezdrava in učenci, se slabo zavedajo, kako pomembna 

je dobra in zdrava prehrana v življenju.  

 

 

 

 

 

 

Končno nam je v letošnjem letu 2018/2019 v veliki meri uspelo izboljšati 

meritve prav pri vseh testih. Rezultati so se v primerjavi z lanskim letom 

precej dvignili, in sicer še za 3,7 (XT vrednosti), kar v odstotkih pomeni 

za približno 18 %. To nas je pripeljalo precej nad državno povprečje 

in nekako smo s tem dosegli procesni  cilj, da rezultate ŠVK 

pripeljemo na precej višjo raven, kot so bili pred štirimi leti. Že sam 

pogled grafov iz letošnjega in lanskega leta prikazuje, da smo izboljšali 

prav vse merjene teste. Vsi motorični testi so obarvani modro, medtem 

ko imamo še nekaj težav pri kožni gubi, kar je tudi  posledica 

neustreznih prehranjevalnih navad učenkin učencev. Področje 

prehranjevanja otrok je izziv, kateremu želimo v prihodnje posvečati  

več pozornosti. 

 

 

 

 

Razlogi za izboljšanje rezultatov  

 

Predvsem  gre za  sistematičen pristop z dobro zastavljenimi načrtom (vsebine, oblike, metode dela) za 

izboljšanje športno vzgojnih kartonov, in sicer za obdobje 4 let, v katerem smo poskušali rezultate spraviti iz XT 46 

vsaj na povprečje Slovenije. Preko dveh akcijskih načrtov, ki smo si jih zadali, in nalog, ki smo jih uspešno opravljali, 

smo izboljšali športno-vzgojni karton. V veliki meri je za letošnje dobre rezultate vplivalo odlično delo pri športu, 

projekt 365 dni telovadimo vsi, ter nadaljevanje izvajanje akcijskega načrta izpred dveh let.  

V obdobju 4 let je k napredku veliko pripomogel tudi projekt Zdrav življenjski slog, ki smo ga izvajali do septembra 

leta 2018. Projekt je usmerjen predvsem v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti, pridobivanja gibalnih spretnosti in 

spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Predvsem gre za odpravljanje posledic negativnih vplivov sodobnega 

Graf 3: XT vrednosti 2017/18 

Graf 4: XT vredno 2018/19 
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načina življenja (odprava debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti itd.). Letno smo za projekt porabili 700 ur športne 

aktivnosti bodisi po pouku ali/in v času počitnic. Posledice dobrega dela pri projektu pa so se kazale postopoma,  

rezultati pa so sedaj vidno opazni na športno-vzgojnem kartonu. 

 

Analiza športnega udejstvovanja otrok OŠ Bogojina in njihove prehranjevalne navade 

 

Namen anketnega vprašalnika je bil ugotoviti stanje športne aktivnosti učencev OŠ Bogojina predvsem doma oziroma 

v njihovem prostem času. Zanimale so nas tudi njihove prehranjevalne navade bodisi v šoli ali doma.  

V anketni vprašalnik je bilo vključenih 115 otrok od 4. do 9. razreda OŠ Bogojina.  

 

Višina in teža učencev po razredih je predstavljena v spodnji tabeli:  

 

Razred Spol  Višina (cm) Teža (kg) 

4. razred Deklice 1391 38,5 

 Dečki 1506 49,3 

5. razred Deklice 1499 49,0 

 Dečki 1459 42,6 

6. razred Deklice 1546 47,1 

 Dečki 1520 50,1 

7. razred Deklice 1602 56,2 

 Dečki 1632 62,1 

8. razred Deklice 1639 54,5 

 Dečki 1702 71,6 

9. razred Deklice 1661 60,2 

 Dečki 1706 67,8 

 

Zanimalo nas je, katere obroke uživajo skozi svoj vsakdan ter kako pogosto. 

Vidimo, da učenci skorajda ne izpustijo večerje in kosila, tudi zajtrkuje kar nekaj učencev, čeprav nekateri le ob 

vikendih. Želeli bi, da bi zajtrkovali prav vsi učenci. Predpostavljamo lahko, da je velik odstotek za večerjo posledica 

tega, ker le takrat učenci najdejo dovolj časa za obroke, čeprav to ni najbolje. Bolje bi bilo, da bi več časa namenili 

popoldanski malici.  
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Kje učenci uživajo posamezne obroke?  

Ugotovili smo, da dopoldansko malico in kosilo pretežno jedo v šoli, medtem ko popoldansko malico in večerjo 

doma, kar ni presenetljivo. Zanimivo pa je, da kosilo nekateri opravijo večkrat, v šoli, potem še doma ali pri 

sorodnikih. Menim, da dvojnega kosila učenci ne potrebujejo, bolje bi bilo izkoristiti manjšo popoldansko malico kot 

dvojno kosilo. Predvsem zato, ker pri večini tako ali tako potem sledi še obilna večerja. 

 

 

 

Hrana, ki jo uživajo učenci, je odvisna predvsem od: tega, kar sami radi jemo, in sicer se je za ta odgovor odločilo 

40 % učencev. Na drugem mestu je želja staršev, za ta odgovor se je odločilo 36 % učencev, medtem ko se je za 

zdrav obrok odločilo le 19 %, ostali so bili neopredeljeni. Menim, da ni najbolj zdravo tisto, kar radi jemo, še manj 

pa to, da se starši namesto nas odločajo, kar bi bilo najbolje za nas. Potrebno je poskrbeti za zdrav obrok, ki nam 

ustreza.  

 

Učenci sadje in zelenjavo kar pogosto jedo tudi doma. Zanimalo nas je, kako pogosto ter katero sadje ali 

zelenjava se znajde najpogosteje na krožniku? Kar 66 % učencev je sadje vsak dan, 32 % občasno in le 2 % nikoli 

ne zaužije nobenega sadja. Odstotek vsakodnevnega zaužitega sadja je dokaj velik, čeprav bi lahko bil še večji. Skrbi 

pa podatek za zelenjavo, kjer zelenjavo vsak dan uživa le 51 % učencev, 45 % občasno in celo 4 % učencev, ki nikoli 

ne uživajo zelenjave. 

 

 Želeli smo izvedeti, katero sadje in zelenjavo učenci uživajo doma? 
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Pri 6. vprašanju smo želeli ugotoviti, kako pogosto učenci uživajo nezdrava živila, priboljške oziroma jedi, ki 

vsebujejo veliko mero ogljikovih hidratov ali maščob, ki so neprimerne oziroma slabo vplivajo na njihovo 

telesno sestavo (kožna guba, teža). 

 

 

 

Ugotovili smo, da učenci pogosto uživajo dana živila vsaj 1 x tedensko. Skrbi predvsem rezultat sladkih peciv in 

slaščic in posledično vnosa ogljikovih hidratov, katere uživajo bolj pogosto. Ugotovimo lahko, da učenci zelo 

radi uživajo živila, ki imajo veliko kalorično vrednost. Menimo, da bi lahko bila količina te zaužite hrane še večja. 

Verjetno učenci ugotavljajo, da podana živila neugodno vplivajo na njihovo telesno sestavo, še vedno pa obstajajo 

izjeme. 

 

Pri 7. vprašanju smo ugotavljali, ali se učenci poslužujejo možnosti dodatne ponudbe sadja v šolski  jedilnici? 

Ugotovili smo, da 65 % učencev občasno vzame sadje v jedilnici ali učilnici, kar je verjetno odvisno od vrste sadja, ki 

je na voljo ali od količine le-tega. 27 % učencev vsak dan vzame sadje, medtem ko 8 %  nikoli ne vzame sadja. 
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Kako učenci vidijo sebe glede na način prehranjevanja? 

 

 

 

 

Eno pomembnejših vprašanj je, kako učenci po zaužiti hrani le-to energijo porabijo za različne aktivnosti. Zanimalo 

nas je, kako pogosto se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi doma skozi celoten teden. 

 

 

 

Vidimo, da se učenci največkrat tedensko ukvarjajo z nogometom, sledi odbojka in nato košarka. Precej učencev 

občasno tudi plava, in sicer skoraj 70, kar je zanimivo. Verjetno je to posledica bližine termalnih kopališč. Učenci imajo 

kar pester izbor različnih športnih panog, s katerimi se ukvarjajo, kar je pohvalno. 

Učenci se s športom ukvarjajo predvsem zaradi boljšega počutja, kar meni kar 45 % izprašanih, 26 % jih meni, da s 

športnim udejstvovanjem želijo shujšati, 24 % pa uživajo v rekreaciji. Nekaj  je tudi takih, ki se morajo  ukvarjati s 

športom zaradi zahteve staršev, ali pa se s športom ukvarjajo zaradi vrstnikov. Več učencev bi moralo uživati v 

rekreaciji, saj nam šport v prvi meri mora predstavljati nekaj, v čem uživamo. 
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Učenci menijo, da o zdravem načinu življenja vedo veliko, tako meni 56 % učencev, vprašanje pa je, ali res vedo dovolj. 

Po drugi strani 36 % učencev meni, da ne vedo dovolj o zdravem načinu življenja. Nekaj pa je tudi takih, 7 %, ki jih to 

sploh ne zanima.  

 

Učenci dandanes veliko časa preživijo pred računalniki, telefoni in televizijo. Zanimalo nas je, koliko časa 

namenijo tem aktivnostim? 

 

 

 

 

Kot zadnje nas je zanimalo splošno mnenje o tem, kako preživljajo učenci prosti čas in za katere aktivnosti ga 

porabijo. Sem niso spadale organizirane športne aktivnosti, ki jih učenci obiskujejo.  
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Iz grafa je razvidno, da učenci največ prostega časa posvečajo aktivnostim z računalnikom in telefonom, kar je bilo 

tudi pričakovano, kar pa še ne pomeni, da je to za njihov razvoj zdravo in potrebno. 

Spodbudno je, da sta na drugem mestu hoja in nato kolesarstvo. Vidimo, da si učenci zelo radi preprosto oddahnejo 

in se ne odločajo za konkretne športe ali športe, ki jih izvajajo v šoli ali na treningih. Raje kolesarijo ali gredo na 

sprehod, berejo, poslušajo glasbo ali spijo.  

 

Zaključek 

 

Zelo smo zadovoljni in ponosni, da smo z našim sistematičnim, procesno naravnanim pristopom, vztrajnostjo in 

doslednostjo dosegli izboljšanje telesnih zmogljivosti naših učencev, saj želimo, da se naši učenci razvijajo v zdrave, 

zadovoljne in aktivne odrasle posameznike z zdravim in aktivnim življenjskim slogom. 

 

Izsledki naše analize kažejo, da so bili zastavljeni cilji dobro oblikovani, tako vsebinsko kot tudi časovno. Z dosedanjimi 

preventivnimi dejavnostmi bomo nadaljevali tudi v naprej in dosledno spremljali rezultate dela. Spodbujanje 

duševnega zdravja, zdravega načina prehranjevanja, zdravega življenjskega sloga, telesnih dejavnosti, zdravstvenih 

vsebin bo tudi v prihodnje stalnica našega vzgojno-izobraževalnega dela, ne samo pri urah športa, temveč tudi pri 

drugih predmetih in dejavnostih. Še naprej bomo učence spodbujali k čim bolj aktivnim oblikam preživljanja prostega 

časa in krepili medsebojne odnose ter vrednote: pomoč, solidarnost, prijateljstvo, strpnost, pripadnost. Še naprej 

bomo spodbujali vsakodnevno gibalno dejavnost naših učencev tako pred poukom kot tudi z drugimi različnimi 

dejavnostmi: izbirnimi predmeti, ponudbo interesnih dejavnosti, medrazrednimi tekmovanji, drugimi tekmovanji na 

regionalni ravni in širše … Povezovali se bomo tudi z zdravstvenimi in drugimi institucijami, športnimi društvi, klubi, 

Fakulteto za šport, Inštitutom za nacionalno in javno zdravje itd. Še naprej bomo ozaveščali tako učence kot starše o 

pomenu osebne higiene, zdrave prehrane, zdrave spolnosti, varnosti, medsebojnih odnosov,  pomena vsakodnevnega 

gibanja, pozitivni samopodobi in vse to nadgrajevali za različne ciljne skupine.  

 

Samoevalvacijo pripravili in zapisali:  

Ravnateljica Sabina Juhart, športni pedagog Jošt Slavič in vodja šolske prehrane Katja Vrbančič. 
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ZAKLJUČEK 

 

Cilji naše šole, ki smo jim sledili v šolskem letu 2018/2019, so bili zastavljeni visoko, premišljeno in z 

zavedanjem, da je naše delo poslanstvo, ki pomembno vpliva na celosten razvoj otrok in njihova nadaljnja 

življenja. Šolsko leto 2018/19 smo zelo uspešno zaključili, kar kažejo naši številni rezultati. Dosledno smo 

raziskovali poti (metode, strategije), možnosti za čim bolj optimalno doseganje ciljev osnovnošolskega 

izobraževanja in tudi  dosledno realizirali zastavljene cilje, ki so del daljših procesnih  prioritetnih ciljev naše 

šole: 

 

 celostni razvoj vsakega posameznika 

 ustvarjanje motivacijskih učnih okolij, ki spodbujajo motivacijo in aktivnost učencev (učne in druge strategije 

v podporo vključujoči šoli s poudarkom na formativnem spremljanju pouka) 

 učencem ponuditi različne interesne dejavnosti in druge dejavnosti za razširjanje in poglabljanje 

interesnih področij 

 razvijanje učenčeve vloge, ki temelji na aktivni gradnji njegovega znanja, njega samega, njegove 

prihodnosti in za to sprejema odgovornost in razvijanje prilagoditvene kompetence, ki omogoča 

kvalitetno in uporabno znanje ter nagovarja k vseživljenjskemu učenju in trajnostnemu razvoju 

 ustvarjanje pogojev v šoli in razredu, ki učencu omogočajo globlje razumevanje pomembnih pojavov, 

odkrivanje in razvijanje njegovih nadarjenosti in zmožnosti, učinkovitega učenja, samostojnega, 

kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter delovanja 

 spodbujanje samostojnosti in odgovornosti pri učencih na vseh ravneh življenja (šola in dom) 

 spodbujanju in razvijanju učeče se skupnosti, katere izredno pomemben del je tudi raziskovanje učiteljeve 

lastne prakse 

 medpredmetno povezovanje (horizontala in vertikala) 

 izboljšanje bralne in računske pismenosti 

 krepitev in izboljšanje motoričnih in telesnih zmogljivosti učencev  

 krepitev kompetenc učencev, ki so pomembne za življenje v družbi, s poudarkom na prilagoditvenih 

kompetencah 

 krepitev ter večja usposobljenost učencev kot tudi izobraževalcev za uporabo sodobne IKT pri 

poučevanju in učenju s pomočjo projekta SIO-2020  

 sodelovanje s starši in razvijanje novih oblik sodelovanja z njimi ter z vsemi udeleženci v vzgojno-

izobraževalnem procesu  

 v sklopu poklicne orientacije pripraviti učence za čim bolj optimalen izbor nadaljnjega šolanja, 

 zagotoviti zdravo in pestro prehrano v šoli, ki temelji na zdravih načinih priprave hrane, 

 ustvarjanje pogojev za položaj in takšno vlogo učitelja, ki spodbuja in pomaga učencem ozaveščati in 

odkrivati vredne življenjske cilje, nadarjenosti in zmožnosti, organizira ustvarjalne razmere in ustvarjalno 

vzdušje, spodbuja samostojno, aktivno, raziskovalno učenje in spodbuja ustvarjalni pogovor in 

sodelovanje 

 izobraževanje strokovnih delavcev glede na prioritetne cilje in finančne zmožnosti, (načrten in 

sistematičen izbor izobraževalnih vsebin), 

 organizacija prireditev in proslav za starše in okolico, 

 razvijanje sodelovalne kulture šole in odnosov, ki so usmerjeni v cilje, in omogočajo delovno, 

spodbudno, dejavno, odgovorno in ustvarjalno klimo.  

 odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, ki so že stalnica v devetletni OŠ 

 vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki temelji na predpisih in sprejetem konceptu 

 izvajanje in aktualiziranje vzgojnega načrta šole, katerega vsebina so oblike in načini vzgojnega delovanja 

šole 
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Šolsko leto 2018/2019 smo zaključili izredno uspešno, k čemur ste prispevali vsi, ki ste kakorkoli sodelovali v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

Iskrena hvala vsem! 

 

 

Ravnateljica Sabina Juhart, uni. dipl. ped., prof.soc. 

 

 

PRILOGA: 

 

1. Poročilo Sveta zavoda OŠ Bogojina 

 

 

 

 

 

  



OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

45 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2018/2019 

Poročilo o delu Sveta zavoda OŠ Bogojina v šolskem letu 2018/2019 

 

 

Svet zavoda je v letu 2018/2019 opravil 3 redne seje in eno izredno sejo.   

 

Na 7. seji, ki je bila 26. 9. 2018 v prostorih OŠ Bogojina, smo potrdili poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 

2017/2018,  obravnavali in potrdili LDN za šolsko leto 2018/2019, seznanili smo se s cenami šolske prehrane za šolsko 

leto 2018/2019, potrdili cene najema zunanjih igrišč in telovadnice za šolsko leto 2018/2019.  

 

Na 8. seji, ki je bila 13. 3. 2019, smo obravnavali računovodsko poročilo za leto 2018, finančni plan za leto 2019, 

poslovno poročilo za leto 2018, poročilo popisne komisije o inventuri za leto 2018. Opravili smo tudi ocenjevanje 

delovne uspešnosti ravnateljice.  

 

Na 9. seji, ki je bila 11. 6. 2018, smo obravnavali vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu 2019/2020 (ID, izbirni 

predmeti). Seznanili smo se z evidenco učbenikov. Seznanili smo se z dosežki učencev v šolskem letu 2018/2019.  

 

Na 1. izredni seji, ki je bila 13. 3. 2019, smo obravnavali le reševanje problematike kurjave s toplotno črpalko.  

 

 Svet zavoda je v šolskem letu 2018/2019 na 3 rednih sejah in eni izredni seji obravnaval 29 točk dnevnega reda. 

 

 

 

Zapisala: Mojca Golob Antolin, predsednica Sveta zavoda OŠ Bogojina 

 


