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UVOD V POROČILO  

 
Šolsko leto 2019/2020 je bilo kot vsa prejšnja leta načrtovano sistematično, v skladu s programom 
devetletne osnovne šole in na osnovi naših izvedenih evalvacij ter analiz ob koncu prejšnjega šolskega 
leta. Program in vse naše  aktivnosti so bile načrtovane za izvedbo v šoli. 
 
Nepredviden pojav epidemije korona virusa Covid-19 je v mesecu marcu 2019 zaradi varovanja zdravja 
vseh državljank in državljanov Republike Slovenije imel za posledico tudi zaprtje slovenskih šol. Tako smo 
s 23. 3. 2020 tudi v OŠ Bogojina začeli izvajati izobraževanje na daljavo.  
 
Drugačna, specifična oblika izobraževanja na daljavo je od nas zahtevala prilagoditve vseh vzgojno-
izobraževalnih procesov. Organizacija, načrtovanje in izvedba izobraževanja je zahtevala povsem 
drugačne pristope, vodenje in komunikacijo med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.  
 
Nujne prilagoditve so potekale v skladu z navodili pristojnega Ministrstva za šolstvo in šport (MIZŠ) in 
strokovnimi usmeritvami Zavoda za šolstvo. 
 
Tako smo do meseca marca izvajali LDN OŠ Bogojina 2019/2020 v skladu z načrtovanim, v nadaljevanju 
šolskega leta pa smo sledili novim, drugačnim  pogojem dela in ciljem izobraževanja na daljavo, ki jih je v 
sodelovanju z Zavodom za šolstvo začrtalo MIZŠ. 
 
Ker je epidemija Covida-19 pomembno vplivala in spremenila naše dosedanje vzgojno-izobraževalno 
delo v šoli, je tudi naša samoevalvacija v tem šolskem letu na temo evalvacije ciljev izobraževanja na 
daljavo. 
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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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»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, 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 2019/2020 

 
Šolsko leto 2019/2020 se je začelo 2. septembra 2019 in se zaključilo 31. 8. 2020. 181 učencev je bilo 

razporejenih v devetih oddelkih od prvega do devetega razreda. 

Na šoli je bilo organizirano  tudi podaljšano bivanje (OPB) in jutranje varstvo (JV) za učence prvega 

razreda.  

 

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 

 
Predstavitev odgovornih oseb 

 

Ravnateljica: Sabina Juhart 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Bogojina: Mojca Golob Antolin 

Predsednica Sveta staršev OŠ Bogojina: Maja Gaves Lovrenčec 
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KADRI 

 
Temelj našega pedagoškega poslanstva je čim bolj kvalitetna izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa s 

poudarkom na pouku. Že nekaj let stremimo k ustvarjanju čim bolj motivacijskih učnih okolij za učenje 

vseh učečih v vzgojno-izobraževalnem procesu. Vsi zaposleni imajo ustrezno izobrazbo za opravljanje 

pedagoških in drugih del.  

 

Pregled vseh zaposlenih po izobrazbi dne, 31. 8. 2020 

 

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

1 1 0 2 3 4+1 (javna 
delavka) 

16 
 

1 

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

 

NAZIV 31. 8. 2019 31. 8. 2020 

Brez naziva 2+2 (nadomestna zaposlitev) 3 

Mentor 8 8 

Svetovalec 9 10 

Svetnik 1 0 

SKUPAJ 19+2 (nadometna zaposlitev) 21 

 
 
 
Število zaposlenih strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskem letu 2019/2020 
 

Delovno mesto 31. 8. 2019 

Strokovni delavci 21 

Administrativni delavci 1+1 javna delavka 

Tehnični delavci 6 

SKUPAJ 28+1 (javna delavka) 

 

 

SPREMLJAVA POUKA, KOLEGIALNE SPREMLJAVE POUKA IN RAZVOJNI LETNI RAZGOVORI  

 

Razvojna naravnanost šole pomeni težnjo k stalni izboljšavi dela na vseh ravneh dela. Spremljava pouka 

je le ena izmed aktivnosti, s katerimi se spremlja in posledično nadgrajuje kvalitativna izvedba 

pedagoškega dela. 

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 ter znanju naših 

učencev. 
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Spremljava pouka v  vseh oddelkih je bila osredotočena na: 

 kvalitativno in kvantitativno izvajanje načrtovanih vzgojno-izobraževalnih nalog  v tekočem 

šolskem letu pri posameznih predmetih 

 izvajanje začrtanih prioritetnih nalog LDN 2019/2020  

 razred in na kolektiv kot učečo se skupnost 

 

 

Pouk sem spremljala  v vseh oddelkih, tako da sem določeni dan spremljala delo oddelka pri vseh 

predmetih. Spremljavi pouka je sledil pogovor z učiteljem, analiza izvedbe pouka z razmislekom o 

svojem delu in skupnemu iskanju možnosti ter poti za čim bolj optimalno vzgojno-izobraževalno delo.  

 

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

 

● motivacije za izražanje in vodenje refleksije o lastnem delu 

● izboljšanja lastne prakse v razredu 

● izboljšanja dela v šoli kot celoti  

● zaznati potrebe po izobraževanju strokovnih delavcev 

● povratnih informacij glede vodenja in spodbujanja učeče se skupnosti  

● spodbujanja aktivnosti, ki omogočajo motivacijska učna okolja  

● spodbujanja nujnih sprememb v pedagoškem procesu 

 

Kolegialne spremljave pouka so bile načrtovane in delno izvedene po aktivih. Delno zaradi epidemije 

korona virusa, ki je zaprl šolska vrata in s tem pouk v šoli od 13. marca dalje do postopnega vračanja 

učencev v šolo v sredini maja. 

Kolegialne spremljave pouka so pomembna dodana vrednost učiteljevemu pedagoškemu delu in 

razvoju, saj omogočajo izmenjavo izkušenj med učitelji, učenje učenja, poklicen in osebnostni razvoj 

posameznika ter kolektiva kot celote. 

 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2019/2020 

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

usmerjenost s prioritetnimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami.  

Izvedbo načrtovanega šolskega leta 2019/2020 je pomembno zaznamovala epidemija koronavirusa  

Covid-19, ki je posegla v drugačno izvedbo pouka (izobraževanje na daljavo) in vplivala tudi na 

spremembe oblik in vsebin naših strokovnih izobraževanj. Zaradi omejitev druženja ljudi je odpadlo kar 

nekaj študijskih skupin, načrtovanih izobraževanj za učitelje in starše v šoli, individualnih strokovnih 

izobraževanj učiteljev itd. Istočasno pa je izobraževanje učencev na daljavo zahtevalo drugačno pripravo 

na pouk, druge načine izvedbe vseh vzgojno-izobraževalnih procesov in drugačno organizacijo dela. Vse 
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to je zahtevalo več individualnih kot tudi  skupnih izobraževalnih  krajših posvetov, vsebin, strokovnih 

razprav ter priprav za čim bolj optimalno izvedbo izobraževanja na daljavo. 

 

Realizirana so bila naslednja izobraževanja: 

 

 Pedagoške konference z aktualnimi izobraževalnimi delavnicami in vsebinami na teme 

prioritetnih letnih ciljev šole v izvedbi ravnateljice; v času izobraževanja na daljavo zoom 

konference in  posveti 

● Kolegialne spremljave in evalvacije pouka do 13. marca 

● Samostojno individualno izobraževanje pedagoških delavcev za formativno spremljanje ter druga 

individualna strokovna izobraževanja učiteljev po predhodnem dogovoru z ravnateljico (do 

meseca marca) 

● Individualna učenja pedagoških delavcev za izvajanje izobraževanja na daljavo preko spletnih 

učilnic 

● Strokovno izobraževanje in usposabljanja tehničnega ter administrativnega osebja  

 Izobraževalne vsebine s področja izkustvene pedagogike za celoten pedagoški kolektiv (ga. 

Nataša Kogoj) 

● Izobraževanja v sklopu študijskih skupin in strokovnih aktivov v šoli ter spletnih aktivnosti 

● Strokovno izobraževanje s področja vključevanja avtističnih otrok v šolo (ga. Sabina Zavšek 

Korošec; Zveza  nadvladnih organizacij za avtizem Slovenije) 

 

Kot ravnateljica sem se izobraževala na naslednjih področjih: 

 Mreže ravnateljev v izvedbi ŠR  

 V času izobraževanja na daljavo samoizobraževanje za vodenje in izvajanje izobraževanja na 

daljavo 

 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 

● 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 
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● kuhinja z jedilnico 

 

 

Prostori in njihova površina na OŠ Bogojina: 

 

PROSTORI Skupna površina m2 

Učilnice 784 

Telovadnica z garderobami, s sanitarijami, s 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.  

Nadaljevali smo tudi z vzdrževanjem in urejanjem učilnic na prostem. 

INVESTICIJE, NABAVA IN OBNOVA 

 
V šolskem letu 2019/2020 smo dokončali še zadnje obnove stropov in sten v drugem nadstropju, ki so 

bili prizadeti v poletnem neurju 2017. 

V veliki meri smo posodobili računalniško infrastrukturo z omrežjem v okviru razpisa »Program nadaljnje 

vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« (SIO-2020). 

 

 

Večje investicije in vzdrževalna dela: 

 

 dokončanje opreme in tehničnih del v novi kuhinji 

 nova pohištvena oprema v učilnici za slovenski jezik 

 nakup 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 
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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. 
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 
Naši prioritetni vzgojno-izobraževalni cilji so tudi v tem šolskem letu izhajali iz potreb po celostnem 

razvoju vsakega posameznika in v ospredje postavljali čim bolj kvalitetno izvedbo naših vzgojno-

izobraževalnih vsebin s posebnim poudarkom na pouku.  Za naše učence poskušamo narediti učni proces 

čim bolj zanimiv, problemski, ustvarjalen. 

Spodbujanje in ustvarjanje pogojev za čim bolj vključujočo šolo in spodbudna učna okolja so v ospredje 

postavljale oblike in metode dela, ki motivirajo učence za učenje in spodbujajo razvoj nekaterih veščin  

in kompetenc  za nadaljnje učenje in življenje.  

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.  

 

Poleg obveznih vsebin izvajamo tudi razširjeni program: neobvezne izbirne predmete, 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 sodelovanju s starši stremimo k vzgoji učencev, ki je usmerjena v samostojne, odgovorne, spoštljive in 

tolerantne ljudi, ki jim bo kvalitetno osnovnošolsko znanje v pomoč pri uveljavljanju njihovih nadaljnjih 

ciljev na vseh področjih življenja.  

 

Vzgojno-izobraževalno delo je bilo v  tem šolskem letu postavljeno pred nove izzive, saj smo 13. marca  

praktično čez noč zaprli šolska vrata in brez vseh možnih predpriprav začeli z izvajanjem izobraževanja 

na daljavo. Informacijsko komunikacijska tehnologija je tako čez noč postala edini način učenja učencev.  

Motivacijska učna okolja z namenom čim večje aktivnosti učencev za dosego ciljev osnovnošolskega 

izobraževanja in posledično kvalitetnejšega osnovnega znanja učencev so v tem letu dobila nove 

dimenzije, vezane predvsem na specifike izobraževanja na daljavo. 

O bistvenih specifikah in poteku vzgojno-izobraževalnega dela v času izobraževanja na daljavo je 

zapisano v  naši samoevalvaciji na koncu dokumenta. 

 

V nadaljevanju bodo predstavljene najpomembnejše aktivnosti, ki so jih učitelji in strokovni delavci 

skupaj z učenci izvajali v šolskem letu 2019/2020. 
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UČNI IN DRUGI REZULTATI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

Učenci 1. in 2. razreda (vseh skupaj 51) 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 2019/2020 je bilo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo usmerjenih 17 učencev, med šolskim letom se je v omenjeni program usmerila še 

ena učenka, v postopek usmeritve pa smo predlagali dve učenki. 

Ob koncu meseca junija je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač po pošti čestital in nagradil 

učence 9. razreda naše šole, ki so bili učno uspešni vseh devet let šolanja, imena učencev so objavljena v 

občinskem glasilu Lipnica. 

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

 

Zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za 

učence 6. in 9. razreda v tem šolskem letu ni izvedlo.  

 

 

REALIZACIJA  NAČRTOVANIH NALOG LDN 2019/2020 

  

Drugačna organizacija in izvedba pouka na daljavo od 23. 3. 2019 dalje je tako kvalitativno kot 

kvantitativno posegla v realizacijo načrtovanega dela.  

Tako smo v tem šolskem letu izvedli: 

 

 pouk (31 tednov za učence 9. razreda, 34 tednov za ostale učence) 

 dopolnilni in dodatni pouk (v času izobraževanja na daljavo) 

 individualni pouk za učence s posebnimi potrebami (v času izobraževanja na daljavo v 

prilagojenih oblikah in načinih) 

 DSP (dodatna strokovna pomoč učencem z odločbo je bila v času izobraževanja na daljavo 

realizirana delno zaradi specifik izvajanja le-te) 

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

 interesne dejavnosti do meseca marca in od maja dalje 

 obvezne in neobvezne izbirne predmete 

 tečaj plavanja – 20 ur za učence 3. razreda v Termah Vivat 

 šolo v naravi, 5. razred – tematski teden Gozd v domu CŠOD Jurček od 20. 1. 2020 do 24. 1. 

2020 

 šolo v naravi, 9. razred (skupaj z OŠ Fokovci in DOŠ Prosenjakovci) – v CŠOD Bohinj od 9. 9. do 

13. 9. 2019 

 kolesarski izpit za učence 5. razreda (dva učenca nista opravljala praktičnega dela kolesarskega 

izpita, ker nista bila dovolj spretna pri vožnji s kolesom) 
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V 6. razredu se preverjanje zaradi pandemije koronavirusa prestavi na naslednje šolsko leto. 

 

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. 

 

 

DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH, RAZPISIH, NATEČAJIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Tekmovanja učencev so bila v letošnjem šolskem letu izvedena le do meseca marca. S pojavom 

epidemije Korona virusa se tekmovanja zaradi možnosti okužbe niso več organizirala. Tako se nekatera 

tekmovanja niso izvedla na vseh predvidenih nivojih, nekatera pa  se sploh niso izvedla. 

Med pomembnimi dosežki je tudi izid večjezične  knjige (slovenščina, madžarščina, romščina, hrvaščina, 

prekmurščina) Rija & Rus; avtorica besedila v slovenskem jeziku je naša učenka. 

Prav tako je v projektu Z domišljijo na potep bila izdana knjiga naših najmlajših učencev z naslovom 

Majhne nagajivke.  Na obe izdani knjigi smo zelo ponosni. 

 

Prikaz tekmovanj in dosežkov naših učencev v tabeli: 

Mentor Ime 

tekmovanja 

S O D E L O V A N J E D O S E Ž K I 

Štefan Ivanič 

Jošt Slavič 
Mali 

nogomet 

(starejši 

dečki) 

Medobčinsko tekmovanje 3. mesto 

Štefan Ivanič 

Jošt Slavič 
Rokomet  

(starejši 

dečki) 

Občinsko tekmovanje  2. mesto 

Štefan Ivanič 

Jošt Slavič 
Spominski 

tek Murska 

Sobota 

4 ekipe trojk  Starejši dečki 4. mesto 

Ostali so dosegli mesta od 5. do 10.  

Štefan Ivanič 

Jošt Slavič 
Mali 

nogomet 

Pomursko tekmovanje 2. mesto 
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(st. deklice) 

Boštjan 

Majerič 

Tekmovanje 

iz znanja 

geografije 

11 Š 3 O   3 

bronast

a 

3 

srebrna 

  

Boštjan 

Majerič 

Tekmovanje 

iz znanja 

zgodovine 

2 Š 2 O   2 

bronasti 

2 
srebrni 

  

Melita 

Nemec 
Tekmovanje 

iz znanja 

nemščine 

2 učenki šolsko tekmovanje 1 bronasto priznanje  

s šolskega tekmovanja 

Melita 

Nemec 

Tekmovanje 

za Zlato 

kuhalnico 

        

Melita 

Nemec 

Tujejezični 

natečaj 

»Bodi 

pisatelj« 

        

Marijana 

Baraba 

Tekmovanje 

v znanju 

angleščine 

2 Š    1 bronasto priznanje s šolskega 

tekmovanja 

Lea 

Števanec 

Šah – 

posamično 

do 9, do 12 

in do 15 let 

 7 O 2 D   O 

1. m 

2. m 

3. m 

4. m 

5. m 

D 
35. m 
47. m 

 

Lea 

Števanec 

Šah – 

ekipno do 9, 

do 12 in do 

15 let 

 R 3 

ekipe 

   R 

1. m 

1. m 

2. m 

  

Lea 

Števanec 

Tekmovanje 

iz znanja 

matematike 

26 Š    11  B    
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Lea 

Števanec 

Tekmovanje 

iz znanja 

logike 

29 Š 1 D   12 B    

Lea 

Števanec 

Tekmovanje 

iz 

razvedrilne 

matematike 

25 Š 1 D   11 B 1 S   

Nataša 

Kumin 

Slovenska 

bralna 

značka 

Učenci 1.razreda 

26 

     

Mojca 

Golob 

Antolin 

Tekmovanje iz znanja 

slovenščine za Cankarjevo 

priznanje – Mehurčki 

  Ni bilo izvedeno 

Mojca 

Golob 

Antolin 

Cici vesela 

šola 

Učenci od 1. do 4.r  Priznanje za sodelovanje 

Mojca 

Golob 

Antolin 

Matemček 

 

38 Š 7 D   

 

 

 

15 

priznanj 

14 B 

9 Bis 

D 

2 S 

5 

priznanj 

  

Nataša 

Vrtarič 

Tekmovanje 

iz znanja o 

sladkorni 

bolezni 

13 Š 1 D  

 

 

 7 B    

Nataša 

Vrtarič 

Tekmovanje 

iz znanja 

kemije za 

Preglovo 

priznanje 

11 Š Državno ni bilo 

izvedeno (uvrstili so 

se trije) 

 

2 B Državno ni bilo izvedeno 

Nataša 

Vrtarič 

Tekmovanje 

»Zdrav dih 

za navdih« 

/ 8 D 

 

  / 3 Z  

1 B  

  

Marjetka 

Erdelji 

Tekmovanje 

iz znanja 

slovenščine 

za 

12 Š  

 

 

 

3 O  7 B 

 

 1 S 
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Cankarjevo 

priznanje (od 

6. do 9. 

razreda) 

 

Marjetka 

Erdelji  

Petjezična slikanica RIJA in RUS po 

besedilni predlogi Marinke Horvat (skupni 

projekt učenke, dijakinj, mentorjev …) 

Predstavitve knjige v Monoštru, 

Lendavi in Murski Soboti 

Marjetka 

Erdelji 

Regijski literarni natečaj 

»Naravne in druge 

nesreče« (Bolje pripravljen 

kot poplavljen)) 

5    5 potrdil  

1 priznanje in praktične 

nagrade za najboljši spis na 

regijskem natečaju 

1 

učenka 

D 

Marjetka 

Erdelji 

Regijski literarni natečaj 

Spominska obeležja 

pripovedujejo 

3 učenci 

(regijsko) 

3 priznanja 

2 zlati medalji, 

nagrada (izlet) 

Marjetka 

Erdelji  

Vseslovenski literarni natečaj 

Moja rodna domovina (Z 

Goričkega v Piran)  

8 učencev 2 priznanji 

Katja 

Vrbančič 

Tekmovanje 

iz znanja 

slovenščine 

za 

Cankarjevo 

priznanje 

3   1 B     

Katja 

Vrbančič 

Slovenska 

bralna 

značka 

16   14     

Melita 

Piberčnik 

Tekmovanje 

iz znanja 

slovenščine 

za 

Cankarjevo 

priznanje 

4   1 B     

Melita 

Piberčnik 

Slovenska 

bralna 

značka 

5        

Andrea 

Benkovič 

Tekmovanje 

iz znanja 

22 

 

  9 B     
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Šemen in 

Melita 

Piberčnik 

Vesele šole 

Dušan 

Nemec 

Tekmovanje 

iz znanja 

fizike za 

Stefanovo 

priznanje 

5 Regijsko tekmovanje 
ni bilo izvedeno 

Državno tekmovanje 
ni bilo izvedeno 

 1 B   

Dušan 

Nemec 

Kaj veš o 

prometu 

Ni bilo izvedeno 

 

Dušan 

Nemec 

Katja 

Vrbančič 

Varno na 

kolesu 

16     Pohvala    

Alenka 

Erjavec  

Natečaj Z 

domišljijo 

na potep 

Nekaj učencev iz 2. 

razreda 

 1. mesto, izid knjige: Majhne 

nagajivke 

Alenka 

Erjavec 

 Mednarodni 

likovni 

natečaj 

»Igraj se z 

mano« 

sodelovanje od 1. do 

3. razreda  

 priznanje učenec 2. razreda 

Alenka 

Erjavec 

Likovni 

natečaj 

Nasmeškotek 

od 1. do 3. razreda  

Andrea B. 

Šemen 

Bralna 

značka 

6.-9. r. 

18 

 

  18 

 

    

Melita Lazar Regijski likovni natečaj 

»Naravne in druge nesreče«  
4   4 potrdila za sodelovanje 

 

 

ODMEVNEJŠE PRIREDITVE 

 

Kar nekaj prireditev je pomembneje zaznamovalo šolsko leto 2019/2020: 
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 19. decembra 2019 smo izvedli dobrodelno prireditev BOŽIČNO-NOVOLETNA VOŠČILNICA. 

Izkupiček smo namenili šolskemu skladu. 

 

 24. decembra 2019 smo na šoli izvedli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 

 

 12. junija 2020 smo na šoli obeležili zaključek šolanja v osnovni šoli za devetošolce, ki so bili 

uspešni na različnih področjih. 

 

 24. junija 2020 smo na šoli izvedli proslavo ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta. 

 

 

NATEČAJI, PROJEKTI, TEKMOVANJA 

 

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 je zaključil. 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 

– je potekal po predvidenem načrtu. 

 

Razvoj e-storitev in e-vsebin 

 Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bodo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove. 

 

 

NAJ BRALEC/BRALKA  
 
Poleg klasične oblike branja za bralno značko je tudi letos potekalo branje za naj bralca/bralko 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 
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v svet branja so prejeli knjižno nagrado. V 1. razredu podeljujemo nagrado za naj 

pripovedovalca/pripovedovalko. 

 

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

 

V okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture »RASTEM S KNJIGO 2019/20 – izvirno 

slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« je vsak sedmošolec dobil knjigo pisateljice 

Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. Projekt, ki poteka letos že štirinajsto 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.  

  
 

LITERARNI NATEČAJI od 6. do 9. razreda 

 

Literarni natečaji, na katerih smo sodelovali, so: RIMA RAJA, Festival otroške poezije (vseslovenski),  
Roševi dnevi (vseslovenski), Moja rodna domovina – Z Goričkega v Piran (vseslovenski), Naravne in 
druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen (regijski) in Spominska obeležja pripovedujejo (regijski). 
 
Učenci so prejeli: 2 priznanji in nagradi za najboljše literarno delo na vseslovenskem literarnem 
natečaju, 3 priznanja za najboljše literarno delo na regijskih natečajih, praktične nagrade, nagradni izlet 
po Sloveniji in 2 zlati medalji za najboljša spisa. 
 

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

šolskem letu 2019/2020 vključeni učenci 5. razreda. Skozi celo šolsko leto so opazovali in raziskovali 

promet ter izdelovali razne izdelke povezane s prometom. Zaključna prireditev je bila odpovedana. 

Dobili smo pohvalo in učenci tudi posebne nagrade. 

 

 

PROJEKT 365 DNI TELOVADIMO VSI 

 

V šolskem letu 2019/2020 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 
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namreč izvajali plesno-gimnastične minute pred začetkom pouka na različne glasbene melodije. Skozi 

ples in glasbo smo sproščeno navajali učence na prevzemanje odgovornosti in vodenja plesnih uric. V 

času pandemije koronavirusa smo projekt začasno prekinili. Naj nam bo v veselje in korist tudi v 

naslednjem letu. 

 

V tem šolskem letu smo sodelovali na raznih likovnih natečajih. Učenci so ustvarjali pri pouku likovne 
umetnosti in pri izbirnem predmetu ter interesnih dejavnostih.  

 

Zap. 

št. 

Natečaji in razstave Učenci in čas 

1.  Poišči srce v gorički naravi (Krajinski park 

Goričko) 

Učenci od 5. do 8. razreda, september 2019 

2.  Otvoritev likovne  razstave  

»NAŠE PRAVICE« 

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

oktober 2019 

3.  Likovni natečaj »Naše pravice« (ZPM Slovenije) Učenci od 1. do 5. razreda, oktober 2019 

4.  Natečaj- 3. festival stripovske umetnosti 

MIKK(S)TRIP 

Učenci 7. razreda, oktober 2019 

5.  Dobrodelni likovni natečaj »Rišem za prijatelja« 

2019/20 (Bags&More) 

Učenci od 3. do 7. razreda, november 2019 

6.  Mednarodni likovni natečaj - 11. mednarodni 

festival podvodnega filma in fotografije 

''Sprehodi pod morjem'' 

Učenci 5. in 6. razreda, januar 2020 

7.  23. mednarodni razpis za likovna dela otrok z 

naslovom “Ljubezen” (Hermanova galerija Celje) 

Učenci od 1. do 5. razreda, januar 2020 

8.  Regijski likovni natečaj - »Naravne in druge 

nesreče –Bolje biti pripravljen, kot poplavljen.« 

(Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje) 

Učenke 5. in 6. razreda, februar 2020 (priznanja) 

9.  Nagradni likovni natečaj »Kaj imam od davkov? 

(Finančna uprava RS) 

Učenci 8. razreda, marec 2020 

 
Učenci so ustvarjali tudi za ostale natečaje/razstave, kar pa zaradi izrednih razmer ni bilo poslano/ 
izvedeno: 

- »Paradižnik« (OŠ Turnišče) 

- »Hop na Grad 2020« (Univerzitetni klinični center Ljubljana) 

- Mednarodni natečaj v ustvarjanju Krajinski park Goričk 

- Otvoritev razstave učenca iz 8. razreda in učenke iz 7. razreda (marec 2020) 

- 4. mednarodni likovni natečaj »Zmaga« (Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik) 

- Zaključna razstava likovnih del učencev (maj 2020) 

 

V Mali galeriji, ki je v drugem nadstropju šole, so imeli mladi ustvarjalci možnost, da predstavijo svoja 
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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 predstavili s svojimi ustvarjalnimi deli na področju 

risanja in slikanja. Zaradi pandemije se dve razstavi nista izvedli. Likovna 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 in 

izbirni predmet Likovno snovanje I.  

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

učencev. Mala galerija postaja prostor osebne rasti naših učencev. 

 

 

DELOVANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA  IN ŠOLSKE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 

2019/2020 

 

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

izvoljeni predstavniki od prvega do deveta razreda. Na prvem srečanju je bil za predsednika šolskega 

parlamenta izvoljen učenec devetega razreda in prav tako je bila za podpredsednico izvoljena učenka, ki 

je obiskovala deveti razred. 

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

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

Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila »MOJA POKICNA PRIHODNOST«. Na dano tematiko smo 

razpravljali na šolskem otroškem parlamentu in se 12. februarja udeležili 30. medobčinskega otroškega 

parlamenta na Osnovni šoli I v Murski Soboti. Učenci so se ukvarjali z njihovo poklicno prihodnostjo, 

razpravljali so o uporabnih znanjih ter veščinah, ki si jih pridobijo skozi izobraževanje, pogovarjali so se o 

načrtovanju posameznikove karierne poti ter o tem, kdo in kako vpliva na njihove karierne odločitve. V 

pogovoru so razvili zanimive debate, ponujali čisto konkretne rešitve določenih problemov, podajali 

odgovore na vprašanja, pripombe in predloge. Našo šolo sta zastopala učenca devetega razreda, ki sta 

se aktivno vključevala v delavnice. Učenka naše šole je bila izvoljena, da bi 6. aprila zastopala Pomurje na 

nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani Državnega zbora Slovenije, kar je zaradi pandemije 

odpadlo. Oba učenca bi se morala udeležiti tudi regijskega otroškega parlamenta na Osnovni šoli Kobilje, 

kar je prav tako zaradi trenutne situacije bilo najprej prestavljeno, potem pa odpovedano.  

Učenci so bili pozvani preko srečevanja na daljavo, kjer so lahko kljub izredni situaciji izrazili svoja 

mnenja. To so naredili s spletno platformo OPIN.ME v času od 9. do 30. aprila 2020, povezavo so 

podaljšali do 3. 5. 2020. Otroci in mladi, ki so vključeni v Otroški parlament, so imeli priložnost, da so 

izrazili svoje mnenje o aktualni temi letošnjega Otroškega parlamenta. S tem so učencem ustvarili novo 

priložnost za aktivno sodelovanje, ker si želijo, da njihovo mnenje šteje in da se sliši njihov glas v državi. 

Osrednja tema razprav je bila Moja poklicna prihodnost, ki je vsebovala štiri podteme: Moj poklic: skrbi, 

pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; 
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Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo. Tema in realizacija letošnjih predlogov se bo 

nadaljevala tudi v naslednjem šolskem letu. 

Delo šolskega skupnosti in Otroškega parlamenta je potekalo konstruktivno in je relativno dobro sledilo 

začrtanemu programu do marca letošnjega šolskega leta, ko so učenci lahko samostojno aktivno 

vključevali v pogovore, vendar preko spleta.  

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 2019/2020 je bilo 18 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. Ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja smo ga izvedli brez 

navzočnosti staršev, o ključnih stvareh pa smo jih obvestili po telefonu. 

 

Na koncu šolskega leta smo zaradi večjih specifičnih in učnih težav predlagali v postopek usmerjanja še 

dve učenki.  

 

Nadarjeni učenci 
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V šolskem letu 2019/2020 je bilo v delo z nadarjenimi učenci sprva vključenih 11 učencev, katerim pa se 

je meseca februarja pridružilo še 7 na novo identificiranih nadarjenih učencev iz 4. razreda. 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. Nadarjeni učenci iz 5. in 

6. razreda so se udeležili MINI UNIVERZE, to je bil sklop treh zanimivih predavanj na OŠ Črenšovci. 

Učenci so poslušali in aktivno sodelovali pri naslednjih vsebinah: 

 Vse je beda, predavatelj dr. Andrej Naterer, sociolog; 

 Tornado in orkan v dnevni sobi, predavatelj dr. Aleš Fajmut, fizik; 

 Kako deluje spomin?, predavateljica asist. Marina Horvat, psihologinja. 

Namen MINI UNIVERZE je bil približati otrokom znanost in spodbujati njihovo radovednost, obenem pa 

jih navdušiti za raziskovanje in znanost ter jih pripravljati, da bodo nekoč uresničili svoje akademske 

potenciale. Nadarjeni učenci od 7. do 9. razreda pa so se udeležili oz. so imeli možnost udeležbe na 

delavnicah Znanje za mlade, ki ga vsako leto organizira Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. 

 

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, s starši in z mobilnimi specialnimi pedagoginjami pri 

izdelavi individualiziranih programov in pri oblikovanju poročil. Svetovalna služba je prav tako 

sodelovala z razrednikom in s starši učencev 9. razreda glede izbire poklica in vpisa v srednje šole. V 

mesecu januarju so potekale individualne govorilne ure s starši in z 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, udeležba na konferencah, roditeljskih sestankih, 

govorilnih urah, strokovnih aktivih ter na drugih delovnih skupinah. 

V času pouka na daljavo je bilo veliko sodelovanja s celotnim učiteljskim zborom, z mobilnimi specialnimi 

pedagoginjami, z vodstvom šole, učenci in s starši. Izvedli smo tudi spletno anketo o zadovoljstvu 

učencev s poukom na daljavo.  
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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 zaradi razglasitve 

pandemije niso bili opravljeni vsi zobozdravstveni in sistematski pregledi. S pomočjo DPM Ljubljana smo 

podaljšali sodelovanje v projektu Botrstvo pri dveh družinah, pri eni pa vzpostavili pomoč na novo. 

Sodelovali smo tudi z OE Rdečega Križa in v njihovi organizaciji pet učencev predlagali na letovanje na 

Debeli rtič. Preko Centra za socialno delo Murska Sobota smo sodelovali v zvezi  s postopkom za varstvo 

koristi otroka.   

V sklopu preventivne dejavnosti smo za vsak razred od 1. do 9. organizirali vsaj eno predavanje iz 

Programa vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ki ga je ponujal Center za krepitev zdravja.  

 

Vpis šolskih novincev 

Meseca februarja smo izvedli vpis šolskih novincev in za šolsko leto 2020/2021 vpisali 20 šolskih 

novincev. Iz našega šolskega okoliša se je iz različnih vzrokov na drugo osnovno šolo prepisalo 6 učencev, 

na našo šolo pa so se vpisali 3 učenci iz drugega šolskega okoliša. 

 

Vpis v srednjo šolo 

Zaradi razglasitve epidemije korona virusa v državi se je vpis v srednjo šolo prestavil na mesec maj. Do 

11. maja so se vsi učenci 9. razreda vpisali v srednjo šolo. Vpisali so se na 8 različnih srednjih šol, v 12 

različnih programov. 

Vpisali so se v naslednje izobraževalne programe: 

Vzgojno-izobraževalni zavod Program Št. 

prijav 

GIMNAZIJA LJUTOMER Gimnazija 1 

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MS 

 

Tehnik računalništva 1 

Elektrotehnik 3 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA Zdravstvena nega 2 
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EKONOMSKA ŠOLA M. SOBOTA - SREDNJA ŠOLA 

GIMNAZIJA 

Ekonomska 

gimnazija 

1 

Logistični tehnik 1 

Ekonomski tehnik 1 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN Kmetijsko-

podjetniški tehnik 

1 

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA Mehatronik 

operater 

1 

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR Frizer 2 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR Cvetličar 

Veterinarski tehnik 

2 

 

 

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. Zadnje tri mesece pa se je veliko časa ukvarjal z 

vzpostavitvijo sistemov za izobraževanje na daljavo (ureditev dostopov do spletnih učilnic, izposoja 

opreme, pomoč pri uporabi aplikacij …). 

V šolskem letu 2019/2020 smo nadaljevali z elektronskim vodenjem šolske dokumentacije in 

računalnikar je poskrbel za nemoteno delo z aplikacijo e-Asistent.  

 

V šolskem letu 2019/2020 se je nadaljevalo z  nakupi IKT opreme iz naslova projekta SIO-2020. 

 

Večji del delovnega časa računalnikarja je bil porabljen za:  

● pomoč pri izobraževanju na daljavo 

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

● novo namestitev didaktične programske opreme v šoli 

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

● pomoč pri urah pouka v računalniški učilnici pri posameznih predmetih 
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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.  

● 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 z 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 poskrbel (ob pomoči in sodelovanju sodelavcev), da smo v zelo 

kratkem času uspeli urediti vse potrebno glede IKT pri izobraževanja na daljavo. 

● 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.  
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● Računalničar se  je v času epidemije udeležil in opravil več webinarjev, ki so bili 

organizirani v podporo izobraževanju na daljavo. 

 

Drugo:  

 Skrbel je  za urejeno domačo spletno stran šole in jo tekoče obnavljal s svežimi podatki.  

 Opravljal je 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 2019/2020 knjižnični fond obogatili s 199 enotami knjig, od tega je 141 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. 

Delo v knjižnici je skozi vso šolsko leto potekalo po načrtovanih smernicah in ciljih LDN. V času pouka na 

daljavo se je tudi delo v knjižnici prilagajalo le-temu. Stik z bralci je potekal preko spletne učilnice.   

 

BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA 

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost; učence 

spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, 

ki bo rad bral vse življenje. 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.  

Letošnje šolsko leto je zaznamovalo tudi posebna vrsta branja za bralno značko. Branje in pogovori o 

prebranih delih so potekali preko spletne učilnice in preko različnih drugih kanalov. Mnogo bralno 

značkarjev  je pošiljalo obnovo o prebranem delu.  

BZ je osvojilo 18 učencev, in sicer 4 fantje in 14 deklic. 3 učenke in 1 fant so postali naj bralci (v vsakem 

razredu 1), 6 učencev v 9. razredu pa zlati bralci.   

Bralnoznačkarji so se pripravljali na srečanje s pisateljico Deso Muck  v aprilu, a je bilo zaradi razrednih 

razmer prestavljeno na september. Takrat bomo tudi slavnostno podelili priznanja bralnoznačkarjem in 

nagrade naj bralcem. 

Učenci od 7. do 9. razreda so sodelovali tudi v BRALNEM NAHRBTNIKU. 
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V letošnjem šolskem letu  je v  naši knjižnici  v sistem COBISS vpisanih preko 3400 enot knjižnega 

gradiva. 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. 2020            

Monografske publikacije 8003        6337* 

Serijske publikacije              47                             

NEKNJIŽNO GRADIVO: 

Avdio gradivo              108                           

Videoposnetki in filmi              68                              

Računalniško gradivo              144                           

* Na novo vpis v COBISS.  

 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo učencem izposodili 181 učbeniških kompletov, kar pomeni, da je 100 % 

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

 

 

Pregled učbeniškega sklada 

 

 31. 08. 2019 31. 08. 2020 

Učbeniški sklad 1396 1431 

 

 

ŠOLSKA KUHINJA – obroki 

 

OBROK 2019/2020 

Malica 181 

Kosilo 162 

Popoldanska malica 62 
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SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN Z OKOLJEM 

 

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

optimalen razvoj vsakega posameznika.  

Načrtovali smo različne oblike sodelovanja s starši, žal pa jih je kar nekaj odpadlo zaradi pojava 

epidemije. Tako nismo mogli izvesti izobraževanja za starše v mesecu marcu, niti prireditev od meseca 

marca dalje. Druge načrtovane dejavnosti  so bile izvedene. 

Starši so imeli možnosti sodelovanja tako v samih razrednih skupnostih, v Šolskem skladu, v Svetu 

staršev in s tremi predstavniki Sveta staršev tudi v Svetu zavoda.   

 

Še posebej vpeti v šolsko delo so bili letos starši prve triade, saj so bili pri izobraževanju učencev na 

daljavo pomembni deležniki pri izvedbi učenja otrok. Učenci prve triade sami ne bi zmogli učenja na 

daljavo, saj še niso bili opismenjeni, niti niso imeli veščin za delo z informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo. 

 V prilagojeni obliki je potekalo tudi slovo devetošolcev od šole. 

 

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. Iz sredstev šolskega sklada so se v letošnjem šolskem letu nabavile 
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majice z novim logotipom šole za vse učence in štirje tablični računalniki. Podrobnejše delovanje 

šolskega sklada in njegove aktivnosti so evidentirane v arhivu šole. 

 

INŠPEKCIJSKI NADZORI 

 
V šolskem letu 2019/2020 so bili izvedeni inšpekcijski nadzori s področja: 

 

1. Varnosti in zdravja pri delu, ki ga je izvedel Inšpektorat Republike Slovenije za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti. 

2. Elektroenergetske inštalacije, ki ga je izvedel Inšpektorat za infrastrukturo. 

SAMOEVALVACIJA: 

»IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO (IND) v OŠ BOGOJINA od 23. 3. 2020 do 18. 5., 25. 5., 

27.5. 2020« 

 

 
1. UVOD 

 
Pojav epidemije korona virusa Covid-19 je tudi našo državo postavil v situacijo, ki nas je stresla, 
pretresla, vrgla iz vsakdanjih življenjskih tirov in vedenjskih  vzorcev, po katerih smo bili vajeni živeti ter 
posledično zahtevala od nas številne spremembe v vsakodnevnem življenju, vključno z osnovnošolskim 
izobraževanjem. 
 
 
 V času zimskih počitnic (24. 2.- 28. 2. 2020), ko so sodelavci in otroci veselo počitnikovali in si nabirali 
energije za nove šolske in delovne izzive, sem kot odgovorna oseba za vodenje šole že pripravljala 
ukrepe za  zaščito  zdravja otrok in  vseh zaposlenih  v šoli. Naše družine in otroci so bili obveščeni o 
spremembah na področju varovanja zdravja in potrebi po resni in odgovorni spremljavi otrokovega 
zdravja. Takratno sporočilo je bilo, da naj po zimskih počitnicah v šolo pridejo le zdravi otroci, sicer jih 
bomo zaposleni v šoli napotili nazaj domov. Nikakor pa nismo pričakovali, da  bodo vse šole v Sloveniji s  
ponedeljkom, 16. 3. 2020, zaprle šolska vrata. Ministrstvo za šolstvo in šport je odločilo, da s 
ponedeljkom, 23. 3. 2020, vse šole v Sloveniji obvezno začno izvajati izobraževanje na daljavo. 
 
Tako smo bili vsi (zaposleni v šoli, učenci, starši) »pahnjeni« v novo izkušnjo – izobraževanje na daljavo.   
 
Za pravilno razumevanje izobraževanja na daljavo je pomembno razumevanja dveh različnih 
terminov: e-izobraževanje in izobraževanje na daljavo. 
 

E-izobraževanje  smo v osnovnošolskem vzgojno- izobraževalnem procesu že  izvajali z  vključevanjem 

različne  informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v procese učenja  (uporaba računalnikov, tablic, 

pametnih telefonov). Vendar je bila IKT zgolj dopolnilo in eno izmed orodij v učnem procesu, ki je 

potekal v šoli. 
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IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO pa je specifična oblika izobraževanja, kjer sta UČENEC IN UČITELJ 
prostorsko ločena, učna  komunikacija  pa poteka  izključno  preko IKT  orodij  (računalnik, telefon …) in 
drugih komunikacijskih kanalov (e-pošta, spletne učilnice, npr. Xooltime, videokonference, forumi, 
klepetalnice itd.). 
 

 

2. Vzgojno-izobraževalni CILJI V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

 

Navodila našega pristojnega Ministrstva za šolstvo (MIZŠ)  so v času izobraževanja na daljavo  

postavljala v ospredje sledeče cilje: 

 

 ohranjanje kontinuitete vzgojno-izobraževalnega dela (da učenci ohranijo stik z vzgojno-

izobraževalnimi vsebinami, učiteljem, učenci) 

 osredotočenost na utrjevanje pretekle učne snovi in na temeljne standarde znanja pri usvajanju 

novih učnih vsebin  

 v mesecu aprilu in maju osredotočenost dela tudi na preverjanju in ocenjevanju znanja  

 

  stik  in odzivnost  vsakega  učenca 

 

 ohranjanje pozitivne psihofizične  naravnanosti  v času epidemije 

 

 spodbuden zaključek šolskega leta 

 

  

  Navidezno enostavni cilji so bili zelo kompleksi, saj so zajemali: 

 

 KOGNITIVNI razvoj učencev  

 RAZVIJANJE VEŠČIN IN SPRETNOSTI UPORABE IKT pri učencih  

 Spodbujanje  čim bolj  SAMOSTOJNEGA  UČENJA (organizacija prostora, časa, pripomočkov za 

delo, načrtovanje potrebnega časa za IND) 

 SPREMLJANJE  NAPREDKA (glede na povratne informacije) 

 TELESNI razvoj (gibalne aktivnosti in spretnosti) 

 EMOCIONALNA podpora in pomoč učencem (še posebej učencem, ki doma niso imeli 

spodbudnih delovnih in drugih spodbud) 

 SOCIALNI razvoj (spodbujanje komuniciranja, sodelovanje z učitelji, s sošolci, s starši, 

medsebojno spodbujanje, itd.). 

  

3. POTEK IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO  

 

Zaradi situacije, v katero smo bili pahnjeni praktično čez noč, udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa (učitelji, učenci, starši) nismo imeli  možnosti predhodnih priprav. 
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Tako je prvi in drugi teden IND potekalo preko naše spletne strani, kjer so učitelji nalagali učna gradiva. 
Vzporedno z učnimi gradivi je potekala tudi komunikacija po telefonu, e-pošti in drugih možnih, 
dostopnih komunikacijskih kanalih. 
  
Z možnostjo, ki jo je na pobudo MIZŠ ponudil E-asistent (komunikacija preko spletnih učilnic), smo v 
tretjem tednu IND preusmerili  učno komunikacijo v spletne učilnice (Xooltime). Pedagoško delo smo 
nadgradili tudi z nekaterimi pobudami učencev, staršev, ki smo jih pridobili  z našo spletno anketo.  
 
Od začetka izvajanja izobraževanja na daljavo (od 23. 3. 2020) smo vsakodnevno iskali, usklajevali in 
prilagajali vse možne načine in poti za čim bolj optimalno izvedbo IND. 
 
Vzporedno s tem smo prilagodili  tudi urnike za izvedbo pouka na daljavo. Sledili smo navodilom MIZŠ in  
strokovnim smernicam Zavoda za šolstvo ter NIJZ, ki so pripravljali zakonske in pedagoške usmeritve 
glede izvajanja IND. 
 
Zaprosila sem tudi za donatorsko opremo (računalnike, tablice), saj kar nekaj učencev ni imelo možnosti 
za izvajanje IND. Tako smo med IND postopno pridobili 12 donatorskih računalnikov  oz. tablic, ki so bili 
razdeljeni učencem za uporabo. 
 
Z učitelji, s svetovalno službo in s specialnimi pedagoginjami smo ves čas izobraževanja na daljavo 
sodelovali na različne načine: dnevna komunikacija, tedenske video konference, komunikacija preko e- 
pošte in drugih kanalov. Načrtovali smo naše delo, se dogovarjali o naših aktivnostih, iskali optimalne 
možnosti izvedbe pouka, usklajevali aktivnosti, urnike.  
Učitelji so v svojih strokovnih aktivih usklajevali dnevne aktivnosti, načrtovali izobraževalne vsebine in 
iskali najbolj optimalne možnosti virtualnega komuniciranja z učenci.   
Posebna pozornost je bila usmerjena tudi k učencem s posebnimi potrebami, ki so v sodelovanju s 
specialnimi pedagoginjami in razredniki potrebovali še dodatno pomoč in spodbude. 
 
Prav tako so bili vzpostavljeni stiki in stalno sodelovanje s starši (učitelji, svetovalna služba, specialne 
pedagoginje, ravnateljica: e-mail pošta, telefonska komunikacija, spletna stran šole, tedenska 
informiranja in obvestila staršem in učencem). 
 

4. EVALVACIJA NAŠEGA  vzgojno-izobraževalnega DELA  
 
Namen evalvacije IND je bil predvsem: 
 

1. Ugotoviti, v kolikšni meri in kako uspešno smo uspeli realizirati cilje IND:  
 

 ohranjanje kontinuitete vzgojno-izobraževalnega dela (da učenci ohranijo stik z vzgojno-
izobraževalnimi vsebinami, učiteljem, učenci) 

 osredotočenost na utrjevanje pretekle učne snovi in na temeljne standarde znanja pri usvajanju 
novih učnih vsebin 

 preverjanje  in ocenjevanju znanja (april, maj) 

 stik in odzivnost vsakega učenca 

 ohranjanje pozitivne psihofizične  naravnanosti  v času epidemije 

 spodbuden zaključek šolskega leta 
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2.  S katerimi izzivi in težavami smo se soočali v  procesu izvajanja izobraževanja na 
daljavo.  

 
3. Ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti izobraževanja na daljavo v skoraj trimesečnem 

obdobju trajanja le-tega. 
 

4.  Na osnovi sprotne spremljave in zaključne evalvacije pripraviti IND načrt za 
celovitejše  e-izobraževanje in IND (v primeru ponovnih potreb) ter vkjučiti načrt v naš 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021. 

 

 
Instrumenti evalvacije: 

 

 Komunikacija in povratne informacije med vsemi udeleženci (učenci, učitelji, starši, 
Svet staršev) v času izvajanja izobraževanja na daljavo. 

 

 Spletna anketa za učence in starše, s katero smo nadgradili IND, kolikor je bilo v danih  
okoliščinah mogoče (poudarek na vzpostavljanju čim bolj različnih komunikacijskih 
kanalov za čim boljši stik z učenci in posledično čim boljše sodelovanje ter 
razumevanje učne snovi ter motivacijo učencev za učenje od doma). 
 

  Povratne informacije učencev v procesu izobraževanja na daljavo (preverjanje ciljev 
in drugo). 
 

 Rezultati, pridobljeni v času izobraževanja na daljavo, in zadovoljstvo učencev z 
izobraževanjem na daljavo. 

 

 Evalvacija IND kolektiva po zaključenem izobraževanju na daljavo (priloga: 
vprašalnik).  
 

 Podrobna spremljava in pisna evidenca celotnega obdobja izobraževanja na daljavo (arhiv 
ravnateljice). 

 
5. POVZETEK  UGOTOVITEV IN REZULTATOV EVALVACIJE 

 
Izobraževanje na daljavo je specifična oblika izobraževanja, ki zahteva izpolnjenost naslednjih pogojev:  
 

 ustrezno infrastrukturo, kar pomeni opremljenost vseh udeležencev izobraževanja 

(šola, učitelji, učenci) za izobraževanje na daljavo (dostop do izobraževalnih vsebin) 

 

 ustrezno tehnologijo in  virtualna okolja, ki podpirajo, omogočajo izobraževanje na 

daljavo, saj poteka izobraževanje izključno preko različnih informacijskih in 

telekomunikacijskih kanalov 

 

 razvite  ustrezne izobraževalne vsebine za IND 
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 specifične tehnike načrtovanja izobraževalnih gradiv 

 

 samostojen pristop  učencev k IND,  razvite veščine učenja, organiziranost  
 

 RAZVITE E-KOMPETENCE tako pri učencih (poznavanje in usposobljenost za veščo 

uporabo programske opreme za izobraževanje na daljavo) kot pri učiteljih:  

- zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo med učitelji, učenci, vodstvom 
šole, starši (vzajemno sodelovanje) 

- zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov in informacij za 
osvajanje novih znanj in izvedbo celotnega vzgojno-izobraževalnega  procesa (tudi 
preverjanja, ocenjevanja) 

- varna raba in upoštevanje etičnih načel  
- izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv 
- zmožnost načrtovanja, izvedbe celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa 

pouka, evalvacije z uporabo IKT 
 

  ustrezno pedagoško podporo  
 

 posebne pristope k ureditvi vseh organizacijskih in administrativnih zadev ter upravljanje 

izobraževalnega procesa 

 

V danih pogojih seveda vseh omenjenim pogojev nismo imeli, zato smo se soočali z različnimi 

izzivi in težavami. Izzivi in težave,  s katerimi smo se še posebej  soočali:  

 

- pomanjkljiva  in manj ustrezna infrastruktura  tako  s strani učencev kot tudi  nekaterih 

zaposlenih (Kar nekaj učencem smo posodili šolske računalnike in tablice in v procesu trajanja 

izobraževanja na daljavo pridobili tud 12  donatorskih računalnikov oz. tablic.) 

 

- šibka opremljenost večjega števila učencev s kompetencami, veščinami, spretnostmi,  potrebnimi 

znanji za izobraževanje na daljavo (še posebej učenci prve triade, kot tudi kar nekaj učencev in 

višjih razredov) 

 

- raznolikost učencev in s tem tudi vprašanje  ustreznosti ponujenih  izobraževalnih gradiv in 

izbranih komunikacijskih kanalov 

 

- šibka odzivnost nekaterih učencev (še posebej tistih, ki niso imeli doma ustrezne podpore, 

pomoči, pogojev za  učenje na daljavo) 

 

- samostojnost  učencev za izobraževanje na daljavo je bila šibka predvsem v prvi triadi kot tudi pri 

nekaterih drugih učencih z višjih razredov (Razlogov je več in so povezani z več dejavniki: 

razvojna stopnja učencev, pismenost,  motivacija,  organiziranost učenca za učenje, razvite učne 
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strategije, kompetence za delo z izobraževalnimi vsebinami, ki so bile  podajane predvsem preko 

spletnih učilnic (Xooltime) in drugih virtualnih kanalov.) 

 

- sodelovanje staršev je bilo še posebej izrazito in potrebno na nižji stopnji; pomoč staršev pa so 

potrebovali tudi učenci višjih razredov, zato so bili starši intenzivno vpeti v procese IND, kar je 

posledično vplivalo na njihovo  obremenitev 

 

- težje preverljive:  samostojnost  učencev pri delu, razumevanje kognitivnih ciljev, povratne 

informacije učencev, še posebej  pri preverjanju in ocenjevanju znanja  

 

 

Za  načrtovanje in izvajanje izobraževanja na daljavo je bila potrebna popolnoma drugačna 

organizacija dela na nivoju šole, zahtevnejše  načrtovanje učiteljevega dela in veliko več časa za 

izvedbo, kot to terja pouk v šoli.  

 

Prednosti in pomanjkljivosti IND glede na cilje, ki so bili podani v času epidemije. Le-te smo  povzeli 

skupaj z učenci. 

 
Prednosti IND, ki smo jih  zaznali: 
 

 učenec sam načrtuje urnik in tempo dela 

 lastna izbira kraja in časa za učenje: lahko delaš, kadar hočeš 

 več časa za premislek učnih izzivov in reševanja nalog  

 manj predmetov na dan 

 ni treba zjutraj zgodaj vstajati 

 bolj zanimivo zaradi uporabe IKT 

 bolj zanimivo (starejši osnovnošolci) 

 več prostega časa 

 učenje v pižami 

 bolj sproščeno 

 več časa z družino 

 manj strahu pred spraševanjem, ocenjevanjem 
 

 
Pomanjkljivosti IND, ki smo jih  zaznali: 
 

- potrebna določena razvojna stopnja otroka za samostojno izobraževanje na daljavo 
- pomanjkanje socialnih stikov, ki so eden bistvenih dejavnikov uspešnega osnovnošolskega 

učenja 
- kvarni vplivi tehnologije (sedenje, sedenje pred zaslonom) 
- vprašanja avtorskih pravic, zasebnosti, varnosti, preprečevanja zlorab 
- vprašanja, vezana na samostojnost učenca pri preverjanju in ocenjevanja znanja 
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- pogrešanje učiteljeve  ustne razlage in posledično slabše  razumevanje zahtevnejših  navodil 
(še posebej pri učno šibkejših učencih) 

- dodatno razlago je bilo včasih težje dobiti  
- pomagati morajo starši 
- včasih ni delal internet 
- vsi učenci  nimajo pogojev  za izobraževanje na daljavo, niti ne znajo delati z IKT 
- težava je, če je v hiši več učencev in premalo računalnikov 
- pomanjkanje stikov s sošolci in z vrstniki  

  
 Pomembne ugotovite  naše evalvacije so tudi: 
  
VSI, TAKO UČENCI, UČITELJI, STARŠI so pridobili neprecenljive  izkušnje, za katere verjamem, da bodo 
pomembno  vplivale na naše nadaljnje vzgojno-izobraževalno  delo in življenje nasploh. 
 
Vsi učenci OŠ Bogojine so v obdobju izobraževanja na daljavo pridobili veliko pomembnih in novih 
izkušenj na področju drugačnega učenja (uporaba spletnih učilnic in drugih komunikacijskih kanalov, 
pridobili so nekatera nova znanja in veščine uporabe IKT za potrebe učenja) kot tudi druge življenjske 
izkušnje, ki so bile posledice drugačnih vedenjskih vzorcev kot pred pojavom epidemije covid-19. V 
procesu nadaljnjega izobraževanja  bodo  našteto še nadgradili. 
 
Prav tako so vsi učenci uspešno zaključili letošnje šolsko leto. Vrzeli v znanju, ki so  v obdobju izvajanja 
izobraževanja na daljavo nastale, bomo s sistematičnim in premišljenim načrtovanjem vzgojno-
izobraževalnega dela za šolsko leto 2020/2021 poskušali  ustrezno zapolniti. 
 
Kar pa je najpomembnejše, smo vsi, tako učenci kot zaposleni v OŠ Bogojina, ostali zdravi in pozitivno 
naravnani. 
 
Iz vsega zapisanega in tudi izraženega v strokovni literaturi o izobraževanju na daljavo lahko z 
zagotovostjo povzamemo, da za osnovno šolo IND kot edina oblika in možnost vzgojno-
izobraževalnega dela  ni najbolj primerna, saj je za učence zelo pomemben osebni stik z učiteljem kot 
tudi medvrstniško sodelovanje in učenje.  
Prav tako so  za samostojno IND potrebni določeni pogoji z vidika razvojne stopnje otrok, ki omogoča 
samostojnost,  osvojene veščine učenja, organiziranost …). 
Mlajši učenci (1. triada) še niso opismenjeni, so nesamostojni in potrebujejo več spodbud za učenje, 
nimajo še razvitih učnih  strategij, niti veščin za učenje  ter potrebujejo tudi več pomoči s strani staršev. 
Mlajši učenci v procesu učenja  še posebej potrebujejo fizično bližino in neposredni stik  z učiteljem ter 
metode učenja, ki temeljijo na konkretnih vizualnih ter drugih senzornih oblikah aktivnosti. 
 
 Možnosti  uporabe IND vidimo predvsem : 
 

 IND kot možna dopolnilna, dodatna  oblika klasičnemu pouku 

 za učence, ki so dalj časa odsotni od pouka, so v tujini, so na dolgotrajnem zdravljenju  
 
Vsekakor pa  vzgojno-izobraževalno delo v sodobni šoli brez E-učenja nima perspektive.  
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V kolikor pa bi bila v prihodnje potreba po celovitem IND  tudi z vidika pridobivanja novega znanja, bi 

bilo potrebno zagotoviti: 

 

• izobraževalne vsebine, ki so multimedijske in interaktivne: avdio in video izseke, animacije, 
simulacije in avtomatske reakcije izobraževalnega sistema na dejavnost uporabnika  

 
• spletne konferenčne in videokonferenčne sisteme, ki  omogočajo delitev aplikacij, elektronsko 

tablo, virtualne učilnice ter komunikacijo in predavanja na daljavo 
 
• več nivojsko preverjanje pridobljenega znanja in kvalitete e-izobraževanja: z različnimi tipi 

vprašanj, s sledenjem aktivnostim uporabnikov, z anketami in statistično obdelavo podatkov 
 
• sodelovanje med učečimi, ki omogoča možnosti skupinskega dela in diskusij ter navideznih učilnic 
 
• raznolika komunikacija z učitelji ali mentorji je lahko posredna (e-pošta, diskusije, oglasne deske) 

ali neposredna (klepetalnice, avdio in video konference) 
 

         • podpora  vsem učečim: obsega podporo s pedagoškega kot tudi  tehničnega vidika 

 

Zato bo nadgradnja e-izobraževanja kot tudi izobraževanja na daljavo izhajala iz ugotovitev naše 

samoevalvacije in proučitve omenjenih dejavnikov ter dejavnikov, ki omogočajo celovito IND. 

 

Z namenom nadgradnje e-izobraževanja in izobraževanja na daljavo je bil v mesecu juniju imenovan 
tudi razvojni tim, ki je v sodelovanju z ravnateljico začel s prvimi aktivnostmi na zgoraj omenjenih 
področjih in dejavnikih.  
 

V času epidemije in izobraževanja učencev na daljavo je v šoli opravljalo svoje delo kar nekaj 

zaposlenih, predvsem tehnični kader, administrativno osebje, svetovalna služba in ravnateljica (10 ljudi). 

Zagotavljanje pogojev za delo v nevarnih razmerah vseh, ki smo delali na delovnem mestu v šoli, in 

vodenje ter koordiniranje dela učiteljskega zbora je bil  zelo zahteven in kompleksen izziv, saj so se 

razmere in pogoji dela  dnevno spreminjali, kar je zahtevalo hitro prilagajanje in  iskanje novih strategij ter 

načrtovanje, spremenjeno organizacijo dela kakor tudi izvedbo samo. 

 

Naj omenim, da smo v času epidemije,  ko ni bilo možnosti dobiti obraznih zaščitnih mask, le-te šivali v 

šoli. Čistilki sta zašili  skoraj 300 mask, ki smo jih opremili tudi z našim logotipom in sloganom »Ostani 

zdrav, bodi kul«. Pripravili smo tudi razstavo obraznih zaščitnih  mask pri vhodu v šolo. 

 

Skoraj trimesečno obdobje izobraževanja na daljavo (od 23. 3. 2020 do 27. 5. 2020 ) nas je spodbudilo  h 

kompleksni evalvaciji  našega dela ter k razmisleku o potrebi po celoviti nadgradnji e-izobraževanja kot 

tudi  izobraževanja na daljavo.  

 
 *Opomba: 
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Podrobno pisno spremljavo in evidence celotnega obdobja izobraževanja na daljavo z vsemi je  
evidentirala ravnateljica  in je arhivirana  v šoli v  treh fasciklih: Izobraževanje na daljavo, Korona I., 
Korona II. 
 
Samoevalvacijo zapisala:  
Ravnateljica Sabina Juhart s kolektivom 
 
 

 

 

 

 

6.PRILOGA:  VPRAŠALNIK za učitelje in druge strokovne delavce (pripravila ravnateljica):  

 

Evalvacija IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO  (IND)  v OŠ Bogojina  glede na: CILJE  IND (MIZŠ; ZRSŠ) in  

ponovno uporabo : 

 

1. Vsak posameznik naredi oceno lastne realizacije  v- i ciljev in jo na kratko  zapiše. 

 

2.  Pogoji dela: IKT in programska oprema za izvajanje IND 

 Ali imaš ustrezno IKT za izvajanje IND? Ti omogoča avdio in video prenos?  

 Xooltime spletne učilnice-tvoja izkušnja. V kakšni smeri bi bilo smiselno nadgraditi spletne 

učilnice? Predlogi? 

 

3.  Organizacija in načrtovanje   IND:  

 Tvoja izkušnja.  

 Kaj bi v prihodnje naredil-a drugače? Kaj bi potreboval-a? 

 

4. Stik- učenec: učitelj, učenec:učenec  je eden  ključnih dejavnikov uspešnega učenja v OŠ.  

 Tvoja izkušnja.  

 Prepoznane učinkovite metode? 

 Na kakšne načine bi  lahko učitelj ta potreben stik okrepil? 

 

5. Povratna informacija učencev.    

 Na katere načine si omogočal-a učencem povratno informacijo?  

 Si bil-a zadovoljen /zadovoljna z odzivnostjo  učencev? 

 Kaj te je presenetilo? 

 Na kakšne načine bi kot učitelj-ica še lahko optimiziral-a odzivnost učencev in 

kvalitetno povratno informacijo o učenčevem napredku? 

   

6.  Utrjevanje in preverjanje znanja v procesu IND. 

  Katere metode in pristopi so se izkazali za najbolj  optimalne?  
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  Kje si zaznal-a težave na tem področju in kaj bi bilo  potrebno narediti za izboljšanje tega 

področja? 

 

7. Ocenjevanje:   

 Katere metode in pristopi so se tebi  izkazali za najbolj  optimalne?   

 Kje si zaznal-a težave na tem področju in kaj bi  ti  v prihodnje drugače naredil-a, spremenil-a  

in kako, za izboljšanje tega področja? 

 

8. Sodelovanje in komunikacija: 

 

 z vodjo  tvojega  strokovnega aktiva: 

 Je bilo kvantitativno dovolj sodelovanja? 

 Katere oblike in načini so ti bili v  oporo in pomoč? Kaj ti je manjkalo?  

  

 s sodelavci: 

 Je bilo kvantitativno dovolj sodelovanja? 

 Katere oblike in načini so ti bili v  oporo in pomoč? Kaj ti je manjkalo?  

 

 z ravnateljico: 

 Je bilo kvantitativno dovolj sodelovanja? 

 Katere oblike in načini so ti bili v oporo in  pomoč? Kaj ti je manjkalo?  

 

 s starši: 

 Tvoja izkušnja uspešnih metod? Kako bi lahko komunikacijo in sodelovanje še 

optimiziral-i? 

 

9. Oceni pogoje dela  IND  od 1 do 10 (pri čemer je 1 najmanj, 10 najbolje, največ): 

• razvitost izobraževalnih vsebin za v- i delo na daljavo  _______ 
 
• dostop do izobraževalnih vsebin (vsi uporabniki) ________  
 
• pedagoška podpora ________ 
 
• administracija ter upravljanje izobraževalnega procesa_______ 
  

10.  Kaj misliš, da lahko kot pedagoški kolektiv storimo za čim bolj optimalno izvedbo IND!  

 

11. KAJ in KAKO iz IND bi bilo smotrno vključiti, uporabljati v proces v- i  dela kot popestritev , 

dopolnitev ali potreba šolskemu  pouku?  Kaj za to potrebujemo?  
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ZAKLJUČEK 

 

Cilji naše šole, ki smo jim sledili v šolskem letu 2019/2020, so bili zastavljeni visoko, premišljeno in z 
zavedanjem, da je naše delo poslanstvo, ki pomembno vpliva na celosten razvoj otrok in njihova 
nadaljnja življenja.  
 
Čeprav nas je pojav epidemije korona virusa Covid-19 močno presenetil in pred vse učeče postavil 
nove, povsem drugačne izzive organizacije,  vodenja, načrtovanja  učnih priprav, izvedbe same, smo 
šolsko leto 2019/2020 uspešno zaključili.  
VSI, TAKO UČENCI, UČITELJI, STARŠI smo  pridobili neprecenljive  izkušnje,  za katere verjamem, da 
bodo pomembno  vplivale na naše nadaljnje vzgojno-izobraževalne delo in življenje nasploh. 
 
Vsi učenci OŠ Bogojine so v obdobju izobraževanja na daljavo pridobili veliko pomembnih in novih 
izkušenj na področju drugačnega učenja (uporaba spletnih učilnic in drugih komunikacijskih kanalov, 
pridobili so nekatera nova znanja in veščine uporabe IKT za potrebe učenja)  kot tudi druge življenjske 
izkušnje, ki so bile posledice drugačnih vedenjskih vzorcev kot pred pojavom epidemije  Covid-19. V 
procesu nadaljnjega izobraževanja  bodo  našteto še nadgradili. 
 
Prav tako so vsi učenci uspešno zaključili letošnje šolsko leto. Vrzeli v znanju, ki so  v obdobju izvajanja 
izobraževanja na daljavo nastale, bomo s sistematičnim in premišljenim načrtovanjem vzgojno-
izobraževalnega  dela za šolsko leto 2020/2021 poskušali  ustrezno zapolniti. 
 
Kar pa je najpomembnejše, smo vsi, tako učenci kot zaposleni v OŠ Bogojina, ostali zdravi in pozitivno 
naravnani. 
 

Izzivov polno šolsko leto 2019/2020 smo uspešno zaključili, k čemur ste prispevali prav vsi, ki ste 

kakorkoli sodelovali v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Iskrena hvala vsem! 

 

 

Ravnateljica Sabina Juhart, univ. dipl. ped., prof.soc. 
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PRILOGA: 

 
1. Poročilo Sveta zavoda OŠ Bogojina 
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POROČILO O DELU SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 
 
Svet zavoda je v šolskem letu 2019/2020 opravil 2 redni seji in 2 korespondenčni seji. 
 
Na 1.  redni seji, ki je bila 26. 9. 2019, nam je ga. ravnateljica predstavila Poročilo LDN za šolsko leto 
2018/2019 ter LDN za šolsko leto 2019/2020. Oba dokumenta sta bila sprejeta. Potrdili smo cene šolske 
prehrane v šol. letu 2019/2020 ter cene najema šolskih prostorov v šol. letu 2019/2020.    
 
Na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od 16. 10. 2019 do 18. 10. 2019 smo potrdili novo članico s 
strani zaposlenih v upravni odbor Šolskega sklada. 
 
V mesecu marcu je tudi delo Sveta zavoda zaznamovala neugodna zdravstvena situacija, zato smo sejo 
izvedli korespondenčno.  
 
Na 2. korespondenčni seji, ki je potekala od ponedeljka,  6. 04. 2020  do petka 10. 4. 2020 smo sprejeli 
naslednje sklepe: Potrdili smo zapisnik zadnje in korespondenčne seje. Sprejeli smo računovodsko 
poročilo za leto 2019 ter finančni plan za leto 2020. Sprejeto je bilo poslovno poročilo za leto 2019. 
Seznanili smo se s poročilom popisne komisije o inventuri za leto 2019. Izpeljali smo ocenjevanje 
delovne uspešnosti ga. ravnateljice.  
 
Na 2. redni seji, ki je bila 16. 06. 2020, nam je ga. ravnateljica podala povratno informacijo o pouku na 
daljavo. Predstavila je dosežke učencev v šolskem letu 2019/2020. Seznanjeni smo bili z drugim vzgojno 
izobraževalnim delom v šol. letu 2020/2021 (Izbirnimi predmeti). Skrbnica učbeniškega sklada nas je 
seznanila z evidenco učbenikov in delovnih zvezkov v šolskem letu 2020/2021. 
 
 

Svet zavoda je v šolskem letu 2019/2020 na 2 rednih sejah, 2 korespondenčnih sejah obravnaval 24 točk 
dnevnega reda. 
 

Mojca Golob Antolin 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Bogojina 

 


