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UVOD V POROČILO
V pričakovanju začetka šolskega leta 2020/2021, smo le tega na naše veliko veselje lahko začeli v šoli.
Do sredine oktobra smo izvajali pouk v šoli, z 19.10.2020 pa je drugi val epidemije korona virusa ponovno
povzročil zapiranje vrat vseh slovenskih šol po celotni vertikali v- i sistema in tako smo postopoma začenši
z učenci od 1.-5. razreda ponovno prešli v šolanje na daljavo.
Po pet dnevnem podaljšanju jesenskih počitnic, se je šolanje na daljavo pričelo za vse učence od 1.- 9.
razreda. Tako je bilo potrebno ponovno reorganizirati delo učiteljev in učenje učencev na daljavo. Večino
tehničnega in administrativnega osebja, ter moja malenkost-ravnateljica smo cel čas epidemije in zaprtja
šol delali v šoli, kjer je bili potrebno zagotavljati vse spreminjajoče se ukrepe za zagotavljanje zdravja in
zaščito pred okužbo s covid-19.
Šolanje na daljavo je potekalo do 12. aprila 2021, ko so se učenci in učenke vrnili v šolo, kjer smo pod
posebnimi pogoji in varovalnimi ukrepi za zaščito zdravja pred epidemijo nadaljevali z v- i procesom do
konca pouka v tem šolskem letu.
Specifična oblika izobraževanja na daljavo od nas zahtevala prilagoditve celotnega procesa v- i dela.
Organizacija, načrtovanje in izvedba v- i dela 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
Ker je tudi v letošnjem šolskem letu šolanje učenk in učencev potekalo večji del na daljavo in zgolj nekaj
mesecev v šoli, smo želeli izvedeti, kako so ga doživljali naši učenci in starši, zato smo jih o tem povprašali
s spletnima anketama, katerih ugotovitve so predstavljene v naši letošnji samoevalavaciji.
Ker je epidemija Covida-19 pomembno vplivala in spremenila naše dosedanje vzgojno-izobraževalno delo
v šoli in učenje učencev, je tudi naša samoevalvacija v tem šolskem letu na temo izobraževanja na daljavo.
V njej smo podrobno analizirali potek šolanja na daljavo tudi skozi doživljanje učencev in staršev.

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
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Tajnici:
Jožefa Puhan in Ingrid Pugelj
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).

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

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, univ. dipl. ped., prof.soc.
Predsednica Sveta zavoda OŠ Bogojina: Mojca Golob Antolin, učiteljica razrednega pouka
Predsednica Sveta staršev OŠ Bogojina: Maja Gaves Lovrenčec
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KADRI
Zadnji dve leti je šolanje doživelo zgodovinske spremembe, ki so pomembno vplivale tudi na drugačen
pristop in izvedbo v- i dela. Zato je bilo nujno potrebno zagotoviti čim bolj optimalna nova znanja (digitalna
in druga), ki so v času šolanja na daljavo postala bistvena za izvedbo drugačnega učenja učencev.
Že nekaj let stremimo tudi 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. Prav tako stremijo k stalni nadgradnji pedagoškega in drugega strokovnega znanja ter
kompetenc potrebnih za v- i delo.
Pregled vseh zaposlenih po izobrazbi dne, 31. 8. 2021
I.
1

II.
1

III.
0

IV.
2

V.
2

VI.
5

VII.
15

VIII./2
1

Število zaposlenih učiteljev in drugih strokovnih delavcev v zadnjih dveh letih po nazivu
NAZIV
Brez naziva
Mentor
Svetovalec
Svetnik
SKUPAJ

31. 8. 2020
3
8
10
0
21

31.8.2021
2
8
10
0
20

Število zaposlenih strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskem letu 2020/2021
Delovno mesto
Strokovni delavci
Administrativni delavci
Tehnični delavci
SKUPAJ

31. 8. 2019
20
1
6
27

SPREMLJAVA POUKA IN DRUGEGA DELA UČITELJEV
Težnja k stalni izboljšavi dela je osnova razvojne naravnanosti šole. Tudi spremljave pouka, bodisi
ravnateljeve ali kolegialne so pomemben segment, ki vplivajo na dvig kvalitete dela.
Ker je bilo šolsko leto na izvedbeni ravni posebno zaradi epidemije in šolanja na daljavo, so bile temu
prilagojene tudi spremljave pouka. Tako je bil poudarek v času šolanja na daljavo predvsem na skupnem
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sprotnem načrtovanju in reorganiziranju v- i dela ter kolegialnih spremljavah pouka preko »zooma«. V
času pouka v šoli pa tudi spremljavami učiteljevega dela v razredu in pri drugih šolskih dejavnostih.
Spremljava pouka in drugega dela učiteljev ter ostalih zaposlenih je bila osredotočena :
 na načrtovanje in izvedbo spremenjenih ( prilagojenih)ciljev v- i dela in ustreznost vzdrževanja
motivacije učencev ter psihofizične vzdržljivosti in morebitne potrebe po nudenju pomoči
učencem in staršem za učenje na daljavo
 k doslednemu izvajanju ukrepov za varovanje zdravja, ki so se tedensko spreminjali na ravni
države in zagotavljanju potrebne zaščite pred epidemijo vseh zaposlenih, ki so delali v šoli in
učencev, ko so se vrnili v šolo.
 spremljanju, poročanju stanja zdravih in obolelih (MIZŠ, NIJZ), ukrepanju ob pojavu novo
okuženega v šoli, itd….
 k spodbujanju učiteljev k medsebojnemu kolegialnemu strokovnemu povezovanju in
samoizobraževanju ter posledično čim bolj optimalni izvedbi pouka na daljavo
 k ugotavljanju stanja in potreb vseh udeležencev v v- i procesu (učencev, učiteljev in drugih
zaposlenih,starši).

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2020/2021
Osnova za načrtovanje in realizacijo izobraževanja strokovnih in drugih delavcev šole je bila naša ciljna
usmerjenost k prioritetnim vzgojno-izobraževalnim nalogam v že drugem zelo specifičnem šolskem letu.
Epidemija koronavirusa je zahtevala drugačno izvedbo pouka (izobraževanje na daljavo) in vplivala tudi
na spremembe oblik in vsebin naših strokovnih izobraževanj. Zaradi ukrepov vezanih na omejitve 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 drugačne priprave na pouk, druge načine izvedbe vseh vzgojno-izobraževalnih procesov in
drugačno organizacijo dela. Vse to je zahtevalo več individualnih, kot tudi skupnih izobraževanj (na
daljavo) strokovnih posvetov in razprav ter priprav za čim bolj optimalno izvedbo izobraževanja na
daljavo.
Realizirana so bila naslednja izobraževanja in druge vsebine:


Strokovna »zoom« srečanja pedagoškega kolektiva in svetovalne službe, aktivov, z namenom
informiranja, načrtovanja in izvedbe pouka, spremljanja stanja pri učencih, posredovanja aktualnih
izobraževalnih vsebin, medsebojne podpore in ugotavljanja potreb učencev, zaposlenih, staršev.
Urejanja nadomeščanj v primerih zbolelih učiteljev
● Samostojna individualno izobraževanje pedagoških delavcev
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● Izobraževalne vsebine, ki jih je pripravil tim za izboljšavo IND preko »zoom«a in drugih spletnih
okolij
● Izobraževanja na daljavo v sklopu študijskih skupin
● Individualna strokovna izobraževanja
Kot ravnateljica sem se izobraževala:
 Skupaj z učitelji v spremenjenih razmerah
 V »Mreži ravnateljev« v izvedbi ŠR, ki »zoom« strokovna srečanja
 samoizobraževala za vodenje in izvajanje izobraževanja na daljavo
 izmenjavala izkušnje IND v aktivu ravnateljev
 dnevno spremljala spremembe na področju epidemiološkega stanja v državi (NIJZ, MIZŠ) in
posledično sprovajala in koordinirala zahtevane naloge in prilagoditve ter ukrepe na vse ravni
dela v šoli.
 samospremljava novosti na področju aktualne zakonodaje in pedagoškega vodenja šole
Z veseljem ugotavljam, da smo glede na lansko šolsko leto, (ko smo praktično čez noč padli v šolanje na
daljavo),pa do konca letošnjega šolskega leta, pomembno nadgradili naša strokovna znanja, kompetence
in veščine za izvedbo šolanja na daljavo, kot tudi pomembno nadgradili potrebno infrastrukturo (število
in kvaliteto računalnikov, kamer, itd za učence in učitelje), ki so pogoj za izvedbo šolanja na daljavo. Prav
tako so tudi učenke in učenci vidno nadgradili znanja in veščine za učenje na daljavo.

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
kuhinja z jedilnico

Prostori in njihova površina na OŠ Bogojina:
PROSTORI
Učilnice
Telovadnica z garderobami, s sanitarijami, s hodnikom in z galerijo

Skupna površina m2
784
950
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Zunanje asfaltno igrišče za košarko in rokomet
Kabineti
Pisarne (ravnatelj, tajnica, svetovalna delavka)
Knjižnica, čitalnica
Zbornica
Garderobe
Kuhinja, jedilnica
Skupni prostori (hodniki, stopnišča, sanitarije, avla ...)
Drugi prostori (hišnik, shramba, kotlarna)
Shramba za kosilnice
SKUPAJ

1050
86
38
92
42
165
120
691
82
12
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.
Poleg prostorskih pogojev za izvedbo pouka, tudi čim boljša računalniška in ustrezna programska
opremljenost učiteljev in učencev za delo na daljavo.. Področje, ki smo ga v zadnjih dveh letih izredno
nadgradili, bo potrebno tudi v prihodnje namenjati posebno pozornost. Ne samo zaradi ponovne potrebe
po šolanju na daljavo, temveč tudi zaradi nadgradnje digitalne pismenosti učenk in učencev, ki bo zavzela
pomembno mesto v sklopu funkcinonalne pismenosti zaradi potreb pri delu in v življenju na sploh.

INVESTICIJE, NABAVA IN OBNOVA
Večje investicije in vzdrževalna dela:
 V šolskem letu smo zaradi potreb šolanja na daljavo posodobili računalniško infrastrukturo.Nakup
opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …)
Podrobnosti so zapisane v poročilu ROID-a.



nova pohištvena oprema v učilnici prvega razreda
kar nekaj sredstev se je porabilo za nabavo nujne zaščitne varovalne opreme za zaščito pred korano
(maske, razkužila, drugačna čistila, itd) in zagotavljanje varnega okolja za delo.

Druga vzdrževalna dela:
 sprotna vzdrževalna dela na šoli (pleskanje, popravila, vzdrževanje in urejanje zelenic, učilnic na
prostem, igral …)
 popravila in čiščenje večjih kuhinjskih elementov
 generalno čiščenje vseh prostorov šole
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
Naši prioritetni vzgojno-izobraževalni cilji v tem šolskem letu so v ospredje postavljali čim bolj uspešno
izvebo vzgojno-izobraževalnih v spreminjajočih se modelih ( v šoli in na daljavo).
Tako je bilo spodbujanje in ustvarjanje pogojev za čim bolj motivacijsko učno delo ključnega pomena tudi
v času šolanja na daljavo. Učno okolje je dobilo nove dimenzije, ki so zahtevale drugačno organizacijo in
način učenja. Prav tako je bilo ključnega pomena vzdrževanje motivacije za učenje na daljavo in nudenje
različnih vrst pomoči učencem (od zagotavljanja osnovnih pogojev za delo, učna in psihosocialna pomoč).
Tudi sodelovanje s starši v procesu vzgoje in izobraževanja je dobilo nove dimenzije in drugačno dinamiko.
Zaradi drugega vala epidemije korona virusa smo že pred jesenskimi počitnicami v oktobru začeli s
postopnim šolanjem na daljavo in posledično prilagodili organizacijo in izvedbo le tega. Kar je za učence
pomenilo prilagoditve urnikov, izvedbo učenja preko spletnih učilnic, itd. Učitelji so poučevali od doma.
Podrobnosti šolanja na daljavo so zapisane v uvodu in samoevalvacijskem poročilu.
Poleg obveznih vsebin smo izvajali tudi razširjeni program: neobvezne izbirne predmete, individualno in
skupinsko pomoč, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje in jutranje varstvo
učencev. V času šolanja na daljavo so se vsebine razširjenega programa izvajale prilagojeno na daljavo.
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.
Vsi, tako učenci, učitelji, kot tudi starši, smo pridobili neprecenljive izkušnje, za katere verjamem, da
bodo pomembno vplivale na naše nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo in življenje nasploh.
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 vzgojnoizobraževalnega dela za šolsko leto 2021/2022 poskušali ustrezno zapolniti.
Kar pa je najpomembnejše, smo vsi, tako učenci kot zaposleni v OŠ Bogojina, ostali zdravi in pozitivno
naravnani.
O bistvenih specifikah in poteku vzgojno-izobraževalnega dela v času izobraževanja na daljavo je zapisano
v naši samoevalvaciji na koncu dokumenta.
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UČNI IN DRUGI REZULTATI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Učenci 1. in 2. razreda (vseh skupaj 45) 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 2020/2021 je bilo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo usmerjenih 15 učencev, med šolskim letom sta se v omenjeni program usmerila še
dva učenca, ob koncu šolskega leta pa smo v postopek usmeritve predlagali še dve učenki.
Ob koncu meseca junija je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač sprejel, čestital in nagradil tri
učenke 9. razreda naše šole, ki so bile učno uspešne vseh devet let šolanja, imena učenk so objavljena v
občinskem glasilu Lipnica.
Natančnejši pregled učnega uspeha učencev od 3. do 9. razreda je prikazan v prilogah tega poročila.
Nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah smo izvedli za učence 3. (poskusno obdobje), 6. in 9.
razreda. Dosežek šolskega povprečja v primerjavi s slovenskim povprečjem je razviden iz spodnjih tabel.
3. razred:
Predmet
Slovenščina
Matematika
6. razred:
Predmet
Slovenščina
Matematika
Nemščina
9. razred:
Predmet
Slovenščina
Matematika
Biologija

Šolsko povprečje
št. % točk
44,5
42,8

Državno povprečje
št. % točk
52,4 %
52,4 %

Šolsko povprečje
št. % točk
49,9 %
48,5 %
54,6 %

Državno povprečje
št. % točk
54.8 %
53,7 %
51 %

Šolsko povprečje
št. % točk
45,6 %
50,1 %
58,9 %

Državno povprečje
št. % točk
49,1 %
48,1 %
52,7 %
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REALIZACIJA NAČRTOVANIH NALOG LDN 2020/2021
Drugačna organizacija in izvedba pouka na daljavo je tako kvalitativno kot kvantitativno posegla v
realizacijo načrtovanega dela. Glede na način šolanja- v šoli ali na daljavo, smo prilagajali tudi načine
izvedbe pouka in ostalih v- i dejavnosti.
Zaradi posebnih razmer, je bilo v vseh osnovnih šolah pet dni manj pouka (podaljšanje počitnic), kar je
posledično vplivalo na nekaj nižjo realizacijo pouka in drugih vsebin programa osnovne šole:








 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 na daljavo)
 dnevi dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehnični dnevi)
interesne dejavnosti (v skladu z navodili MIZŠ), prav tako tudi
obvezne in neobvezne izbirne predmete
tečaj plavanja
šola v naravi za 9. razred (skupaj z OŠ Fokovci in DOŠ Prosenjakovci), šole v naravi za 5. razred
žal zaradi epidemije ni bilo možno izvesti
kolesarski izpit za učence 5. razreda - (vsi učenci 5.a so opravili kolesarski izpit, učenci 4.a so že
opravili teoretični del kolesarskega izpita)
V 6. razredu smo preverjanje plavanja opravili, v skladu s priporočili glede na COVID, prav tako smo
preverjanje opravili za lanski 6. razred (letos 7. razred), ki zaradi pandemije koronavirusa lansko
leto ni opravil začrtanega preverjanja.

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 le delno izvedena, nekatera tudi na daljavo. Tako
se nekatera tekmovanja niso izvedla na vseh predvidenih nivojih, nekatera pa se sploh niso izvedla.
Na dosežke učenk in učencev smo izredno ponosni, saj so nekateri dosegli izredno visoke rezultate v
slovenskem merilu, kar je razvidno tudi iz prikaza v naslednji tabeli.
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Prikaz tekmovanj in dosežkov naših učencev v tabeli- uredijo učitelji:
Mentor

Ime
tekmovanja

SODELOVANJE

Boštjan
Majerič

Tekmovanje
iz znanja
geografije

Melita
Nemec

Tekmovanje 5 učencev šolsko tekmovanje
iz znanja
nemščine

Melita
Nemec

Tekmovanje
za Zlato
kuhalnico

Je bilo prestavljeno na mesec september 2021.

Melita
Nemec

Bralno
tekmovanje
iz nemščine
Epi
Lesepreis

2 zlati priznanji
10 srebrnih priznanj
44 priznanj za sodelovanje

2Š

DOSEŽKI

1
bronast
a

Marijana
Baraba

Tekmovanje 15 učencev
iz angleške
bralne
značke.

Lea
Števanec

Šah –
posamično
do 12 in do
15 let

16 učencev na področnem
tekmovanju

Lea
Števanec

Šah –
posamično
do 12 in do
15 let

11 učencev na državnem
tekmovanju

2 bronasti priznanji
s šolskega tekmovanja,
uvrstitev treh učencev na državno
tekmovanje

4 zlata priznanja
3 srebrna priznanja
8 priznanj za sodelovanje

1.mesto – 1 učenec
2.mesto – 3 učenci
3. mesto – 3 učenci
4.mesto – 1 učenec
27. mesto
30. mesto
32. mesto
34. mesto
36. mesto
39. mesto
46. mesto
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Lea
Števanec

Šah –
ekipno do
12 in do 15
let

4 ekipe na regijskem
tekmovanju

1.mesto do 12 let dekleta
1. mesto do 15 let dekleta
1. mesto do 12 let fantje
1. mesto do 15 let fantje

Lea
Števanec

Šah –
ekipno do
12 in do 15
let

3 ekipe na državnem
tekmovanju

5. mesto do 15 let dekleta
7. mesto do 12 let dekleta
10. mesto do 15 let fantje

Lea
Števanec

Tekmovanje
iz znanja
matematike

26 učencev sodelovalo na
šolskem tekmovanju

24 učencev osvojilo bronasto
priznanje

Lea
Števanec

Tekmovanje
iz znanja
logike

28 učencev sodelovalo na
šolskem tekmovanju

14 učencev osvojilo bronasto
priznanje

Tekmovanje
iz
razvedrilne
matematike

19 učencev sodelovalo na
šolskem tekmovanju

Lea
Števanec

1 učenka sodelovala na
državnem tekmovanju
6 učencev osvojilo bronasto priznanje
1 učenec je osvojil zlato priznanje

1 učenec sodeloval na
državnem tekmovanju

Nataša
Kumin

Logična
pošast

22 Š

8D

Nataša
Kumin

Slovenska
bralna
značka

Mojca
Golob
Antolin

Tekmovanje iz znanja
slovenščine za Cankarjevo
priznanje – Mehurčki

Mojca
Golob
Antolin

Cici vesela
šola

1 priznanje
16 bronastih
5 bisernih

1 srebrno
7 priznanj

Učenci 2.razreda
23

6Š

Priznanje za sodelovanje

Učenci od 1. do 4.r

Priznanje za sodelovanje
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Mojca
Golob
Antolin

Matemček

19 Š

4D

10
D
priznanj
1S
10 B
3
5 Bis
priznanj

Mojca
Golob
Antolin

Tekmovanje
za bralno
značko

11

Nataša
Vrtarič

Tekmovanje
iz znanja o
sladkorni
bolezni

13 Š

3D

3B

1S

Nataša
Vrtarič

Tekmovanje
iz znanja
kemije za
Preglovo
priznanje

10 Š

1D

/

/

Nataša
Vrtarič

Tekmovanje
»Zdrav dih
za navdih«

/

3D

/

2Z
1S

Marjetka
Erdelji

Tekmovanje iz
znanja
slovenščine za
Cankarjevo
priznanje (od 6.
do 9. razreda)

10 Š

Marjetka
Erdelji

Vseslovenski
literarni natečaj
ZVONČKI

3

Marjetka
Erdelji

Župančičeva
frulica
(tekmovanje v
deklamiranju)

2
drž.

Marjetka
Erdelji

Literarni
natečaj Sanje so
velika skleda
(Brez česa ne bi
mogel živeti)

Katja
Vrbančič

Slovenska
bralna
značka

2
drž.

4 bronasta
Cankarjeva
priznanja

1 srebrno Cankarjevo
priznanje
državno

3
pohvale

1 pohvala strokovne žirije
državno

2
učenki

20

1 priznanje in praktična nagrada
za uvrstitev med 10 najboljših

19
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Melita
Piberčnik

Tekmovanje
iz znanja
slovenščine
za
Cankarjevo
priznanje

4

Melita
Piberčnik

Slovenska
bralna
značka

5

Andrea
Benkovič
Šemen in
Melita
Piberčnik

Tekmovanje
iz znanja
Vesele šole

12

Dušan
Nemec

Tekmovanje
iz znanja
fizike za
Stefanovo
priznanje

Dušan
Nemec

Kaj veš o
prometu

Dušan
Nemec

Varno na
kolesu

Alenka Erjavec

Slovenska
bralna značka

Bralna
značka
6.-9. r.

7 bronastih- šolsko

4 srebrnedržavno

3

2 bronasti priznanji

Ni bilo izvedeno

22

Pohvala

1 razred 20 učencev

13 priznanj

1. razred
20 učencev

20 priznanj

Alenka Erjavec Cici vesela šola

Andrea B.
Šemen

2

12

12

PRIREDITVE
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Zaradi epidemije smo predvidene prireditve izvedi v prilagojeni obliki- na daljavo, oz. v prilagojeni
obliki v šoli:
 24. decembra 2020 smo izvedli kulturni dan. Kulturni dan je bil posvečen bližajočim se božičnonovoletnim praznikom ter dnevu samostojnosti in enotnosti. Izveden je preko spleta.



14. junija 2021 smo za devetošolke in devetošolce organizirali valeto (prilagojeno z upoštevanjem
ukrepov za varovanje zdravja)



Podelitev priznanj in nagrad smo izvedli kot radijske minute za posamezne razrede v mesecu juniju.



24. junija 2021 smo na šoli izvedli proslavo ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta.


NASTOPI otroških pevskih zborov, mladinskega pevskega zbora, mlajšega šol. orkestra, komorne
skupine in šolskega orkestra:
V tem šolskem letu, zaradi epidemije koronavirusa, drugih nastopov nismo mogli izvesti.
Zap. št.

1.

2.

3.

Prireditev

Kraj in datum

Dobrodošlica prvošolčkom (mlajši
OPZ)

Telovadnica OŠ
Bogojina, pon. 1.
9. 2020 ob 9. uri.

Dobrodošlica pisateljici Desi Muck
(OPZ, MPZ)

Telovadnica OŠ
Bogojina, pet. 2.
10. 2020 ob 9.25
uri.

Otvoritev likovne razstave (Šol.
orkester)

OŠ Bogojina,
(Mala galerija),
pon., 5. 10. 2020
ob 12.50 uri.

NATEČAJI, PROJEKTI, TEKMOVANJA
React-EU – IKT za VIZ
V šolskem letu 2020/2021 smo se uspešno prijavili na projekt oz. operacijo React-EU – IKT za VIZ, ki je
namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno18
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izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na
lokacijah VIZ.
Projekt React-EU – IKT za VIZ bo v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.

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 jo tudi osvojili, a so prebrali več knjig, kot
jih 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.
Letos je bilo podeljenih 5 knjižnih nagrad petim naj bralcem oz. naj bralkam.

PROJEKT RASTEM S KNJIGO
V šolskem letu že petnajsto leto poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo
OŠ 2020/2021 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«. Letos so sedmošolci
ob obisku v knjižnici prejeli knjigo pisatelja Mate Dolenca Kako dolg je čas. Nosilka projekta je Javna
agencija za knjigo RS. V letošnjem šolskem letu nismo obiskali splošne knjižnice, ampak sem kot
koordinatorica in izvajalka projekta dejavnosti izvedla preko ZOOM-a, kjer sem učencem predstavila
avtorja, knjigo, našo splošno knjižnico v Murski Soboti. 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, BOŽIČKOVA POŠTA,
ZVONČKI (Festival zvončkov), NAJLEPŠE PISMO (mednarodni natečaj), SANJE SO VELIKA SKLEDA (Če brez
česa ne bi mogel živeti), ELA (Svoboda).
Učenci so prejeli: 1 priznanje in knjižno nagrado za uvrstitev med 10 najboljših, 3 pohvale in vabila na
razstavo, praktično nagrado in zahvale.

ŽUPANČIČEVA FRULICA (državno tekmovanje v deklamiranju)
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Tekmovanja v kategoriji MLADI DEKLAMATORJI sta se udeležili dve učenki. Za svoj govorni nastop
(deklamiranje) sta izbrali eno izmed osmih pesmi Ferija Lainščka. Deklamacijo svoje pesmi sta posneli in
video posnetka deklamiranja pesmi poslali organizatorju.
Ena učenka je prejela pohvalo strokovne žirije za zelo dobro interpretacijo pesmi (doživeto, razločno,
igrivo …).

VARNO NA KOLESU
Družba BUTAN PLIN je razpisala vseslovenski kolesarski projekt VARNO NA KOLESU, v katerega so bili v
šolskem letu 2020/2021 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.
PROJEKT 365 DNI TELOVADIMO VSI
V šolskem letu 2020/2021 smo se ponovno vključili v projekt 365 dni telovadimo vsi z namenom izboljšanja
gibalnih aktivnosti mladih ter lažjemu in uspešnejšemu preživljanju šolskih dni. Vsakodnevno smo 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 v jutranjem času, smo pa ga izvajali v popoldanskem
času preko Zooma. 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, pri izbirnem predmetu ter interesnih dejavnostih.
Zap.
št.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Natečaji in razstave
Otvoritev likovne razstave
»POUSTVARITEV ZNANE UMETNINE«
Likovni natečaj Plakat miru (eng. Peace
poster contest) - mednarodni natečaj v
organizaciji Lions Clubs International.
Dobrodelni likovni natečaj »Rišem za
prijatelja« 2020/21 (Bags&More).
Madnarodni natečaj države Češke na temo
»Robot in umetna inteligenca«.
Fotografski natečaj Krajinskega parka
Goričko »Vreme po Goričko«.
Likovno-fotografski natečaj »Vesela
pomlad« - Gledališkega društva AVIS.
Natečaj »Odpadno je uporabno 2021«
(Saubermacher komunala).

Učenci in čas
Učenci od 5. do 9. razreda, Mala galerija, oktober 2020.
Učenci od 6. do 7. razreda, november 2020.

Učenci od 4. do 9. razreda, december 2020.
Učenci od 4. do 7. razreda, februar 2021.
Učenci 6. in 7. razred, junij 2021.
Učenci 7. razreda, junij 2021.
Učenci 5. razreda, junij 2021.
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8.

Samostojna razstava učenca Timoteja
Pasičnjeka.

Učenec 9. razreda, Mala galerija, junij 2021

Učenci so ustvarjali tudi za te natečaje, kar pa zaradi trenutnih razmer ali zaradi nestrinjanja učencev ni
bilo poslano:
Natečaj čebelarske fotografije v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica.
Likovni natečaj »Ustvari lepši svet«.
Zvočno likovni natečaj »V objemu zvoka in slike 2021« - 3. program Radia Slovenije.
Likovni natečaj Banke Slovenija »Maskota banke Slovenija«.
Likovni natečaj projekta v Odsevu »Sam s svojimi mislimi«.
Javni natečaj »Olimpijski plakat Tokio 2020« - Olimpijski komite Slovenije.
Plakat z vašo vizijo Slovenije v naslednjih tridesetih letih - Muzej v malem in Mestni muzej
Ljubljana.
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 predstavili s svojimi ustvarjalnimi deli na področju
risanja in poustvarjanje znane umetnine. 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 je bil likovni dogodek oktobra obogaten s kulturnim programom, obogatili so ga glasbeni
nastopi učencev ter z govor ravnateljice, druga otvoritev v mesecu juniju je potekala preko šolskega radia.
Mala galerija postaja prostor osebne rasti naših učencev.

Erasmus+ projekt Let's STEM up our education
V letošnjem šolskem letu, leto 2020/2021, smo pričeli z izvajanjem Erasmus+ projekta z naslovom Let's
STEM up our education. V projektu sodeluje še pet držav: Italija, Poljska, Romunija, Grčija in Turčija.
Projekt traja dve leti z možnostjo podaljšanja, za kar bomo zaprosili, saj zaradi Covid razmer nismo izvedli
nobene izmenjave ne strokovnih delavcev ne učencev.
Prva izmenjava, izmenjava mentorjev (iz vsake ustanove trije strokovni delavci) naj bi bila v novembru.
Prva izmenjava z učenci bi naj potekala pri nas, na šoli, v februarju in v maju še izmenjava v Italiji, a se žal
nič ni moglo izvesti. Ker je bistvo projekta skupinsko sodelovanja in delo v različnih programih, ni bilo
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mogoče izpeljati izmenjav na daljavo in tudi vsi akterji v projektu v tem nismo videli smisla, saj se naši
učenci najbolj veselijo potovanj in novih izkušenj v živo, saj jim te primanjkujejo.
V septembru smo učitelji v projektni skupini sestavili točkovnik, v angleškem in slovenskem jeziku, za izbor
učencev, ki bodo sodelovali v projektu. Ker je bilo število prijavljenih učencev nizko, točkovnika nismo
uporabili. V projektni skupini učenci je sodelovalo dvanajst učencev; osem učencev 7. razred in štirje
učenci 9. razreda. Ker je pet izmenjav poleg tedna, ko gostujemo je bilo zaželeno, da bi bilo skupaj
petindvajset učencev (pet na izmenjavo). Naslednje šolsko leto, sedaj, ko so devetošolci odšli bi bilo dobro
pridobiti še učence poleg.
Na daljavo sem z ostalimi koordinatorji izvedla še nekaj ZOOM srečanj, na katerih smo se dogovarjali o
tekočih zadevah ter predvsem kako v danih razmerah začeti in kaj v tem času početi. Dogovorili smo se za
tekmovanje za logotip projekta. Zmagal je logotip naše učenke; M. O.
Ravno tako smo prek e-Twinninga odpri portal, kjer naj bi učenci iz različnih držav, ki sodelujejo v projektu,
si začeli pisati, a ni obrodilo veliko sadov.
Na šoli smo pripravili Erasmus+ kotiček in izdelali spletno stran. Pri obeh aktivnostih so sodelovali učenci
projektne skupine.
Na temo metode STEM, ki je bistvo projekta, smo januarja izvedli tudi tehnični dan, ki je potekal na
daljavo. Aktivnosti so bile razdeljene po triadah in učenci so imeli na izbiro tri, morali so izvesti dve.
Učencem je bilo najbolj všeč, da so lahko sodelovali s sovrstniki in sami načrtovali potek aktivnosti.
Ker smo na šoli naravnali projekt tako, da zajema vse učence šole in ne le tiste, ki so zajeti v projektno
skupino, sem v prvi triadi, v septembru in oktobru, izvedla nekaj ur z uporabo metode STEM, s ciljem, da
zajamem različna tematska področja po učnem načrtu. Učencem je bilo všeč, ker je bilo ta zanje nekaj
novega in drugačnega. Vključila sem tudi italijanščino kot jezik ene od projektnih držav ter angleščino kot
sporazumevalni jezik.
Za naslednje šolsko leto je potrebno planirati vsaj tri izmenjave; izmenjava mentorjev; izmenjava, ko mi
gostimo in tretja izmenjava, ki je bila planirana za letošnje šolsko leto, je izmenjava z Italijo. Vsake
izmenjave naj bi se udeležilo pet učencev z dvema mentorjema. Ostalo je še veliko drugi aktivnosti, ki niso
bile realizirane zaradi danih razmer in so povezane z izvedbo izmenjav.

DELOVANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA IN ŠOLSKE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU
2020/2021
Pod okriljem Šolske skupnosti je tudi letos deloval Otroški šolski parlament. V šolski parlament so bili
izvoljeni predstavniki od drugega do deveta razreda. Na prvem srečanju je bil za predsednika šolskega
parlamenta izvoljen učenec devetega razreda, za podpredsednico pa učenka osmega razreda.
Otroški parlament je deloval v obliki zasedanj, ki so omogočila sodelovanje vsem osnovnošolcem. Na
sestankih, ki so potekala v živo in preko spleta 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 24. februarja
udeležili 31. medobčinskega otroškega parlamenta, ki je potekal preko spletne povezava, organizirala pa
ga je Osnovna šola II v Murski Soboti. Mladi parlamentarci so se lotili izzivov »escape rooma«, ki so jih
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pripravili v Fundaciji Prizma iz Maribora. Učenci so prepoznavali osebnostne lastnosti, talente, potenciale
in spretnosti, ki jih imajo in katere bodo še potrebovali pri opravljanju svojega poklica.
V pogovoru so razvili zanimive debate, ponujali čisto konkretne rešitve določenih problemov, podajali
odgovore na vprašanja, pripombe in predloge. Našo šolo sta zastopala učenec devetega razreda in učenka
osmega razreda, ki sta se aktivno vključevala v delavnice.
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.
Delo šolskega skupnosti in Otroškega parlamenta je potekalo konstruktivno in je relativno dobro sledilo
začrtanemu programu, kljub delu na daljavo, saj so lahko predstavniki šolske skupnosti svoja mnenja
izražali tudi preko spletnega kanala, ki je še vedno aktiven.

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 2020/2021 je bilo 17 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
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prvega in drugega ocenjevalnega obdobja. Ob koncu prvega 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
V šolskem letu 2020/2021 je bilo v delo z nadarjenimi učenci vključenih 16 učencev. V tem šolskem letu
zaradi epidemije in s tem povezanim zaprtjem šole v obdobju, ko je bila načrtovala identifikacija
evidentiranih učencev 4. razreda, testiranja nismo realizirali. Zato se identifikacija za vseh 6 evidentiranih
učencev prenese na naslednje šolsko leto. 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.

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
razredničarko in s starši učencev 9. razreda glede izbire poklica in vpisa v srednje šole. V mesecu januarju
so preko zooma 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
in staršev s poukom na daljavo. Anketa je bila tudi podrobno predstavljena celotnemu učiteljskemu zboru
na eni od pedagoških konferenc.
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Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Z Zavodom za zaposlovanje in Kariernim centrom za mlade – VčečKAM in GREM smo sodelovali predvsem
na področju poklicne orientacije. Učenci 9. razreda so s pomočjo Kariernega centra za mlade spoznali
aplikacijo ZRSZ KAM IN KAKO. Z ZRSŠ OE Murska Sobota smo sodelovali pri postopkih usmerjanja učencev,
z zdravstvenimi ustanovami pri načrtovanju zdravniških in zobozdravniških pregledov ter obiskov
zobozdravstvenega osebja na šoli z namenom izvedbe predavanja učencem od 1. do 5. razreda, na pobudo
šole pa še za učence 6. in 8. razreda. Med šolskim letom zaradi razglasitve pandemije niso bili opravljeni
vsi zobozdravstveni in sistematski pregledi oz. so potekali v lastni izvedbi staršev. Preko Centra za socialno
delo Murska Sobota smo sodelovali v zvezi s postopkom za varstvo koristi otroka. V dveh primerih smo
tudi sodelovali s Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov.
V sklopu preventivne dejavnosti smo od 1. do 5. razreda organizirali po eno predavanje iz Programa vzgoja
za zdravje v osnovni šoli, ki ga je ponujal Center za krepitev zdravja. Za učence od 7. do 9. razreda pa smo
s pomočjo Centra izvedli dan dejavnosti.
Z učenci 4. razreda smo sodelovali s Pedagoškim inštitutom pri mednarodni raziskavi bralne pismenosti, s
Centrom za psihodiagnostična sredstva pa pri standardizaciji Slovenskega testa iskanja besed, v katerem
je sodelovalo 12 naključno izbranih učencev naše šole.

Vpis šolskih novincev
Meseca februarja smo izvedli vpis šolskih novincev in za šolsko leto 2021/2022 vpisali 38 šolskih novincev.
Iz našega šolskega okoliša se je iz različnih vzrokov na drugo osnovno šolo prepisalo 7 učencev, na našo
šolo pa se je vpisalo 5 učenci iz drugega šolskega okoliša. Trem učencem se ja na podlagi vloge staršev in
priložene strokovne dokumentacije omogočil odlok šolanja za eno leto.

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
GIMNAZIJA LJUTOMER

Program

Št.
prijav

Gimnazija
Predšolska vzgoja

1
1
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SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MS

SREDNJA
SOBOTA

ZDRAVSTVENA

ŠOLA

Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Mehatronik operater

2
2
1

Kozmetični tehnik

1

Trgovec

1

Kmetijsko-podjetniški
tehnik
Gospodar na podeželju

2

Gimnazija

1

Frizer

1

Farmacevtski tehnik
Kemijski tehnik

1
1

MURSKA

EKONOMSKA ŠOLA M. SOBOTA - SREDNJA
ŠOLA GIMNAZIJA
BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR
GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE

1

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 tem šolskem letu 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 2020/2021 smo nadaljevali z elektronskim vodenjem šolske dokumentacije in
računalnikar je poskrbel za nemoteno delo z aplikacijo e-Asistent.
V šolskem letu 2020/2021 se je nadaljevalo in zaključilo z nakupi IKT opreme iz naslova projekta SIO2020.
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 in sodeloval pri prijavi na projekt oz. operacijo ReactEU – IKT za VIZ (14500€ sredstev za IKT).

●

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

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

Udeleževal se je srečanj študijske skupine za učitelje računalništva v OŠ in srečanj
študijske skupine za računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti.

●

Računalničar se je v času epidemije udeležil in opravil več webinarjev, ki so bili
organizirani v podporo izobraževanju na daljavo.



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



Opravljal je druge naloge v dogovoru z vodstvom šole.

Drugo:

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
2020/21 knjižnični fond obogatili s 120. enotami knjig, od tega jih je 65 strokovnih knjig za učence in
učitelje. Pri nabavi gradiva smo upoštevali potrebe za Cankarjevo tekmovanje, Epi bralno značko ter
domače branje. 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 in ZOOM-a.
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
… 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. Tako 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 bralnoznačkarjev je pošiljalo obnovo o prebranem delu.
BZ je osvojilo 12 učencev, in sicer 4 fantje in 8 deklic. 3 učenke so postale zlate bralke, v okviru projekta
Naj bralec smo podelili 7 knjižnih nagrad.
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Bralnoznačkarji smo septembra izvedli srečanje s pisateljico Deso Muck, kar je bilo nepozabno doživetje.
Takrat smo tudi slavnostno podelili priznanja bralnoznačkarjem in nagrade naj bralcem.
Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva
KNJIŽNO GRADIVO: na dan
Monografske publikacije
Serijske publikacije
NEKNJIŽNO GRADIVO:
Avdiogradivo
Videoposnetki in filmi
Računalniško gradivo

31. 08. 2021
7372
47
108
68
144

UČBENIŠKI SKLAD
V šolskem letu 2020/2021 smo učencem izposodili 183 učbeniških kompletov, kar pomeni, da je 100 %
učencev izkoristilo prednosti US. Vsi učbeniki so bili subvencionirani s strani MIZŠ.
Pregled učbeniškega sklada

Učbeniški sklad

31. 08. 2020
1431

31. 08. 2021
1327

ŠOLSKA KUHINJA – obroki
OBROK
Malica
Kosilo
Popoldanska malica

2020/2021
183
163
62

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI, OŽJIM TER ŠIRŠIM OKOLJEM
V sodelovanju s starši in z drugimi institucijami v ožjem in širšem okolju smo bili usmerjeni v čim bolj
optimalen v- i proces tudi v času šolanja na daljavo. Šolanje na daljavo je zahtevalo precej intenzivno
sodelovanje s starši in prilagoditev načina in nekaterih oblik sodelovanja. Še posebej vpeti v šolsko delo
so bili tudi 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 potrebnih veščin za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo.
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Načrtovali smo različne oblike sodelovanja s starši, žal pa jih je kar nekaj odpadlo zaradi pojava epidemije.
Tako ni bilo možno izvesti načrtovanega izobraževanja za starše, kot tudi ne drugih prireditev. Veseli pa
smo, da smo uspešno organizirali valeto devetošolcev in devetošolk, kjer so slovesno zaključili svoje
šolanje na naši šoli
Starši so aktivno- večinoma na daljavo sodelovali v Šolskem skladu, v Svetu staršev in s tremi predstavniki
Sveta staršev tudi v Svetu zavoda.
Vsem se zahvaljujem za sodelovanje in podporo v tem zahtevnem šolskem letu.
Šola je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota v prilagojeni obliki glede na razglašeno
epidemijo sodelovala in izvedla program zdravstvene vzgoje. 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, s TIC-em Moravske Toplice, TD Bogojina,
Športno zvezo Občine 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- letos na daljavo), 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.
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.

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 se je v letošnjem šolskem letu sofinanciralo
prilagajanje na vodo v 1. in 2.razredu (5€ na učenca), 20 urni plavalni tečaj v 3 r (10€ na učenca), ter 5€
vsakemu učencu pri zaključni ekskurziji. Podrobnejše delovanje šolskega sklada in njegove aktivnosti so
evidentirane v arhivu šole.
INŠPEKCIJSKI NADZORI
V šolskem letu 2020/2021 so bili izvedeni inšpekcijski nadzori s področja:
1. Notranja revizija poslovanja šole – Audit-svetovanje d.o.o.
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2. 2x inšpekcijski nadzor glede zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev dela in upoštevanja
vseh drugih ukrepov glede varovanja zdravja pred epidemijo korona virusa. Inšpekcija ni
imela nobenih pripomb.

SAMOEVALVACIJA:
»IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO (IND) v OŠ BOGOJINAv šolskem letu 2020/21
Analiza ankete o izvajanju izobraževanja na daljavo med učitelji Osnovne šole Bogojina
Splošno doživljanje izobraževanja na daljavo smo preverjali s tremi vprašanji. Prvo vprašanje se je
nanašalo na doživljanje poučevanja na daljavo v primerjavi s poučevanjem v razredu in je obsegalo osem
primerjalnih lestvic, drugo vprašanje je obsegalo trditve o zaznavanju sprememb v pogledu na znanje in
odgovornost učencev, tretje vprašanje pa je zahtevalo presojo kakovosti lastnega poučevanja na daljavo
v primerjavi s poučevanjem v razredu.
Graf 1: Doživljanje pouka na daljavo – pri trditvah izberite oceno (n = 18)

Iz rezultatov na lestvicah doživljanja poučevanja na daljavo (graf 1/tabela 1) je razvidno, da je bilo večini
učiteljev poučevanje na daljavo občutno večji izziv kot poučevanje v razredu, obenem pa je bilo to
poučevanje zanje zahtevnejše (94 %) in bolj stresno (66 %).
Dve tretjini učiteljev je menilo še, da jim je učence uspelo pritegniti k sodelovanju v enaki meri kot pri
poučevanju v razredu ali celo bolj.
Večina (61%) je presodila, da so bili v pogojih izobraževanja na daljavo v primerjavi s poukom v razredu
manj učinkoviti pri usmerjanju učencev k realizaciji učnih ciljev, 28% jih je ocenilo, da so bili pri tem enako
učinkoviti, manjšina pa je menila, da so bili pri usmerjanju učencev k realizaciji ciljev celo nekoliko bolj
učinkoviti.
50% učiteljev je imelo v času poučevanja na daljavo nekoliko manj (39%) ali občutno manj (11 %) energije
kot pri poučevanju v razredu, dobra četrtina enako, dobra petina učiteljev pa je imela nekoliko več
energije.
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44% učiteljev je ocenilo, da je pri poučevanju na daljavo potrebne nekoliko več komunikacije z učenci kot
pri poučevanju v razredu, 39% pa veliko več. 11% učiteljev je menilo, da je poučevanje na daljavo terjalo
enako količino komunikacije z učenci, 6% učiteljev pa, da pouk na daljavo terja manj komunikacije z učenci.

Drugo vprašanje je od učiteljev terjalo presojo potencialnih sprememb v lastnem pogledu na to, kaj je
znanje in kako je razporejena odgovornost za učne dosežke učencev v času izobraževanja na daljavo.
Graf 2: Spremembe v pojmovanju znanja – pri trditvah izberite oceno (n = 18)

Analiza ankete kaže na to, da se večina učiteljev strinja, da poučevanje na daljavo terja spremembo
pogleda na to, kaj je znanje. 67% učiteljev pravi, da to večinoma drži, 22% pa, da drži absolutno. Samo 1
učitelji je ocenil, da to ne drži.
Čeprav se učitelji strinjajo, da poučevanje na daljavo terja spremembo v pojmovanju znanja, pa so bolj
nekoliko bolj zadržani v oceni lastne spremembe v pojmovanju tega, katero znanje učencev je zares
pomembno. S trditvijo, da so spremenili pogled na to, katero znanje je zares pomembno, se strinja 2/3
učiteljev, dobra četrtina je do te ocene nevtralnih.
Nekoliko drugačen je rezultat pri postavki, ki se nanaša na spremembo v pojmovanju tega, kaj je učenčeva
odgovornost. 56 % učiteljev je ocenila, da jim je pouk na daljavo spremenil pogled na to, kaj je učenčeva
odgovornost za njegovo znanje.
Tudi glede odgovornosti učiteljev za znanje učencev, se je pri pouku na daljavo spremenil pogled na to pri
45% anketiranih učiteljev.
V tem sklopu so učitelji odgovorili tudi na vprašanje, kako v splošnem ocenjujejo kakovost lastnega
izvajanja pouka v času izobraževanja na daljavo (graf 3). 39% učiteljev ocenjuje svoj pouk kot nekoliko
manj kakovosten v primerjavi s poukom v razredu, dobra petina učiteljev pa kot občutno manj kakovosten.
Kot enako kakovosten v primerjavi s poukom v razredu ocenjuje svoj pouk na daljavo 39% učiteljev.
Graf 3: Splošna ocena kakovosti pouka na daljavo v primerjavi s poukom v razredu. (n = 18)
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Rezultati ankete kažejo, da je bilo doživljanje poučevanja na daljavo za večino učiteljev bolj zahtevno kot
poučevanje v razredu, obenem pa tudi bolj stresno in energije jemajoče.
Organizacijo in izvajanje izobraževanja na daljavo s pomočjo digitalne tehnologije smo preverjali s šestimi
vprašanji. Prvo vprašanje se je nanašalo na izbiro najpogostejšega načina izvajanja pouka, drugo pa je
preverjalo prevladujoči način dela, kadar je učitelj izbral kot najpogostejši način poučevanja pouk prek
videokonference. Naslednja vprašanja so se nanašala na urnik dela na daljavo, upoštevanje
obremenjenosti učencev pri načrtovanju zadolžitev, načine vzpostavljanja stika z učenci ter načini
vzpostavljanja komunikacije s starši.

Graf 4: Prevladujoči način izvajanja pouka v času izobraževanja na daljavo. (n = 18)

Iz grafa 4 je razvidno, da je 44 % učiteljev pri izvajanju pouka kombiniralo videokonferenčno izvajanje
pouka z usmerjanjem učenja s pisnimi navodili, samo 6% pa tako, da je učencem pretežno posredovala
pisna navodila za samostojno delo. 22 % učiteljev je večinsko izvajalo pouk prek videokonferenc. Enak
odstotek učiteljev je posnel razlage in navodila podal pisno, še ena učiteljica je navodila dodatno posnela.
Učitelji, ki so pri izvajanju pouka uporabljali videokonference, bodisi samostojno bodisi v kombinaciji s
pisnimi navodili, so ocenili pogostost posameznih načinov dela pri uporabi videokonferenc (graf/tabela
5).
Graf/tabela 5: Moje dejavnosti med videokonferenčno izvajanim poukom (možna izbira več odgovorov)
(n = 18)
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Povprečni dosežki učiteljic in učiteljev na petstopenjski lestvici presoje pogostosti uporabe različnih
načinov izvajanja pouka pri uporabi videokonferenc kažejo, da so najpogosteje razlago podkrepili z
vizualizacijami (94%) pri razlagi je postavljalo vprašanja in spodbujalo razpravo 2/3 učiteljev, včasih pa so
uporabljali samostojno reševanje nalog ob podpori učitelja (tretjina). Dobra petina je uporabljala tudi
izključno razlago vsebin.
V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako so učitelji organizirali svoj urnik pouka na daljavo. Podatki so
prikazani v grafu/tabeli 6.
Graf/tabela 6: Kakšna organizacija dela za učence v času izobraževanja na daljavo se ti zdi
najprimernejša? (n = 18)

72 % učiteljev in učiteljic je z učenci delala po prilagojenem urniku. Slaba četrtina učiteljic in učiteljev je
delalo po urniku, usklajenem z učitelji posameznega oddelka.

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto so učitelji in učiteljice pri načrtovanju dejavnosti učencev upoštevali
njihovo obremenjenost z nalogami, ki jih morajo opraviti pri drugih predmetih (graf/tabela 7).
Graf/tabela 7: Kako pogosto ste pri načrtovanju dejavnosti učencev upoštevali njihovo obremenjenost
z nalogami, ki jih morajo opraviti pri drugih predmetih? (n = 17)
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Včasih je te obremenitve pri načrtovanju dejavnosti upoštevala slaba četrtina, pogosto slaba polovica in
vedno 29% učiteljev.

V okviru organizacije pouka in rabe digitalnih orodij nas je zanimalo tudi, na kakšen način so učitelji in
učiteljice, poleg Xooltimea in eAsistenta, največkrat vzpostavljali stik s svojimi učenci (tabela 8).
Tabela 8: Na kakšen način ste učitelji in učiteljice poleg Xooltima in eAsistenta največkrat vzpostavljali
stik s svojimi učenci? (n = 18)

Skoraj dve tretjini učiteljev in učiteljic je vzpostavljalo stik s svojimi učenci preko videokonferenc, šestina
pa preko telefona. Elektronsko pošto je uporabljala ena učiteljica, enako tudi družabna omrežja.
Podobno nas je zanimalo kako so učitelji vzpostavljali stik s starši učencev?
Tabela 9: Na kakšen način ste učitelji in učiteljice največkrat vzpostavljali stik s starši učencev? (n = 18)

Polovica učiteljev je kot najpogostejši način komuniciranja s starši uporabljalo telefon. 39 % jih je
največkrat komuniciralo s starši preko eAsistenta, 11% pa preko navadne elektronske pošte.

Pri 10 vprašanju nas je zanimalo mnenje učiteljev o tem, kaj je po njihovem mnenju najpomembnejše za
morebitno izobraževanje na daljavo v prihodnosti?
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Tabela 10: Kaj je za morebitno prihodnje izobraževanje na daljavo najpomembnejše? (največ 3
odgovori) (n = 18)

Skoraj 90% vseh je mnenja, da so potrebna izobraževanja in predstavitev novih orodij. Zelo pomembna se
učiteljem zdi tudi nabava nove računalniške opreme za učitelje. Polovici se zdi zelo pomembna nabava
oziroma možnost uporabe tudi drugih plačljivih programov.
39% učiteljev meni, da bi bilo potrebno za pouk na daljavo za uporabo orodij, ki so na voljo, izobraziti
starše.
Dobra četrtina jih meni, da je potrebno napore usmeriti prednostno nabavi računalniške opreme za
učence.
Pri 11. vprašanju smo dali možnost odprtega odgovora. Zanimalo nas je, kaj je glavna ovira za še
uspešnejše poučevanje na daljavo?
Odgovori, ki smo jih prejeli, so:
- Upad motivacije pri učencih, neodzivnost nekaterih učencev, ter včasih neustrezna oprema.
- Tedenski plan videokonferenc na oddelek in začetek pouka ob 8. uri.
- Je ni.
- Večja motiviranost učencev.
- Osredotočenost učencev na videokonferenco.
- Upad motivacije po določenem obdobju, slabo znanje rokovanja z računalniškimi orodji.
- Prvo mi pade na misel odsvetovano ocenjevanje - mislim, da bi ocenjevanje v času pouka na
daljavo (na primeren oz. ustrezen način) moralo ostati.
- Nedelavnost učencev.
- Menim, da je glavna ovira bila ta, da smo prekinili z ocenjevanjem. Res je, da smo veliko utrjevali
učno snov in tudi preverjali utrjeno, vseeno pa je manjkalo ocenjevanje kot povratna informacija
nam, učencem in tudi staršem.
- Težko je oceniti, kaj učenci znajo in katero znanje imajo utrjeno. težko je motivirati učence za delo,
za utrjevanje znanja.
- Prevelike skupine in učenci ne pridejo toliko do izraza pri sodelovanju. Za boljše izvajanje
videokonferenc se mi zdi priporočljivo uporabljati delo v skupinah (v zoom), tako del dela
samostojno, drugi del učencev pa z učiteljem in nato se zamenjajo. Dobro se mi tudi zdi, če delo
poteka v več skupinah, sploh pri jeziku, kjer je zelo pomembna komunikacija.
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Ob dolgotrajnem pouku na daljavo je učencem padla motivacija. neodzivnost posameznih
učencev. pri pouku na daljavo je težko oceniti katere cilje učenci dosegajo in katere ne. nekateri
učenci so imeli težave z računalniško opremo (delili so jo z bratci in sestricami doma)…
Upad motivacije, neodzivnost otrok, težave z omrežjem.
Kot pedagoški kolektiv se moramo na morebitno ponovno izobraževanje na daljavo pripraviti tako,
da poskrbimo za nabavo opreme, ki je potrebna za kvalitetno in nemoteno izvajanje pouka na
daljavo, da pridobimo nova, dodatna znanja, spretnosti in veščine za pripravo in uporabo e-gradiv
za učence ter poskrbeti, da bodo tudi učenci opremljeni tako strojno, programsko, spretnostno kot
tudi...

Na koncu nas je zanimalo še ali bi bilo smiselno zamakniti začetek pouka na kasnejšo uro. Kot težava
za izvajanje pouka preko Zooma se je namreč v preteklosti izkazala prezgodnja ura. Učenci so imeli
namreč v času pouka na daljavo drugačen bioritem in so zjutraj težje vstajali.
Tabela 12: Kaj meniš o ideji, da bi se pouk na daljavo pričel kasneje? (n = 18)

Velika večina učiteljev je podprla zamik pouka. Polovica meni, da je primernejši čas za začetek pouka ob
8:00. 44% (1 učitelj manj) jih podpira začetek pouka ob 8:30.
Splošno opažanje je, da je izobraževanje na daljavo za učitelje še vedno precej stresno. Potrebno bo torej
razmisliti o dejavnikih, ki povzročajo največ stresnih situacij. Tale anketa je pokazala ne najpomembnejše
dejavnike, ki jih moramo zajeti pri načrtovanju morebitnega pouka na daljavo v prihodnje. Iskati je treba
načine za motivacijo učencev, pri načinih poučevanja je morda potrebno razmisliti o kombinaciji različnih
načinov, da se se razbije neka rutina, ki zmanjšuje pozornost in motivacijo za delo učencev.
Morebitni pouk na daljavo je smiselno izvajati po prilagojenem urniku, pomembno je tudi prilagajanje
obveznosti z obremenjenostjo učencev pri drugih predmetih.
Komunikacijski kanali z učenci in starši so lepo utečeni in jih je smiselno ohranjati v prihodnosti, tudi, če
se pouk na daljavo ne bo več izvajal. Smiselno je ohranjati ta pridobljena znanja in jih občasno osvežiti.
Pomembno je skrbeti za nabavo strojne in programske opreme, ki bo olajšala pouk na daljavo tako za
učitelje, kot tudi za učence. Učiteljem je potrebno predstaviti nekatere aplikacije/programe, ki jih
uporabljajo ostali učitelji. Najbrž je najprimernejša oblika izobraževanje.
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Skrbno je treba preučiti navodila, usmeritve in priporočila o pouku na daljavo in se pogovoriti o njihovi
implementaciji v pouk. V kolikor obstaja tudi možnost ocenjevanja na daljavo, je treba nekatere oblike
tega, seveda v dogovoru med deležniki pouka, tudi izkoristiti.
Čas pouka je smiselno zamakniti. O uri se je treba dogovoriti med kolektivom, najbrž pa je treba o tem
povprašati tudi starše.
Ustvarjalci ankete menimo, da je anketa dala precej koristnih informacij za načrtovanje pouka v prihodnje.
Veliko informacij o našem delu in doživljanju le tega nam je dalo smernice za lažje, učinkovitejše,
kvalitetnejše in prijetnejše delo.

ZAKLJUČEK
Že drugo šolsko leto je šolanje slovenskih šoloobveznih učenk in učencev potekalo izmenično- pretežno
na daljavo in v šoli. Prehodi učenja iz enega v drug model so zahtevali številne in hitre organizacijske in
izvedbene spremebe na ravni poučevanja, ki se jim je bilo potrebno prilagajati glede na epidemiološko
sliko v naši državi, kar je vplivalo na celoten proces vzgojno izobraževalnjega dela.
V zavedanju, da posebne okoliščini zahtevajo drugačne strategije in metode poučevanja, vzdrževanja
motivacije za učenje, pridobivanja povratnih informacij, preverjanja znanja in ocenjevanja le tega, smo
k v- i delu pristopili z maksimalnim upoštevanjem vseh teh specifik.
Sprememenjene okoliščine, ki so v ospredje postavljale varovanje zdravja so zahtevale drugačne
osnovne pogoje za delo- opremljenost z računalniki in ustreznimi programi, znanja in veščine za delo na
daljavo - tako učiteljev kot učencev. Zaradi vseh specifik šolanja na daljavo, ki so pomembno vplivale
tudi na psihosocialno in fizično stanje in počutje učnenk in učencev, je bilo šolanje v danih okoliščinah še
posebej zahtevno.
V ospredju so bili poleg vzgojno- izobraževalnih ciljev, motiviranje učenk in učencev za učenje na daljavo
ter vzdrževanje učne motivacije, vzdrževanje socialnih stikov,skrb za duševno zdravje ter spodbujanje
telesne aktivnosti učenk in učencev. Posebna skrb je bila usmerjena tudi k raznoliki pomoči učencem s
posebnimi potrebami (učni in psihosocialni ) in k sodelovanju s starši.
Ne smemo pozabiti, da so tem času so zbolevali tudi posamezni učenke in učenci, njihovi starši,
nekateri zaposleni, kar je še dodatno vplivalo na dinamiko v- i procesa. V času pouka v šoli smo delali
pod posebnimi ukrepi za varovanje zdravja (maske, razkuževanja, poostrena higiena, delo v matičnih
mehurčkih, upoštevanje razdalje, itd..), tedenska testiranja zaposelenih, ki sem jih organizirala v šoli,
itd… Veseli smo, da nihče od učenk in učencev, niti zaposlenih ni utrpel težjih posledic zaradi okužbe s
koronaviruse in ostali pozitivno naravnani.
Učenci in učenke 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,
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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.
Prav tako smo tudi vsi zaposleni pridobili veliko novega strokovnega znanja in izkušenj,ki so in bodo
pomembno prispevala k nadaljnjemu vzgojno-izobraževalnemu delu in življenju nasploh.
Z zelo dobrim medsebojnim strokovnim sodelovanjem, znanjem in pedagoško zavzetostjo smo zelo
zahtevno in Izzivov polno šolsko leto 2020/2021 uspešno zaključili, k čemur ste prispevali prav vsi, ki ste
kakorkoli sodelovali v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Iskrena hvala vsem!

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem učencem, zaposlenim, staršem, drugim organom šole, lokalni
skupnosti ter vsem drugim deležnikom v procesu šolanja za sodelovanje in vse koristno in dobro
opravljeno delo v obdobju od 2011 do 2021!
Vsem želim zanimive in čim boljše izbire poti na vseh življenjskih ravneh! Srečno!

Ravnateljica Sabina Juhart, univ. dipl. ped., prof.soc.
PRILOGA:
1. Poročilo Sveta zavoda OŠ Bogojina

POROČILO O DELU SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Tudi delovanje Sveta zavoda OŠ Bogojina je bilo v letu 2020/2021 zaznamovano z
epidemijo, ki nam v zadnjih časih kroji življenje. Prav zaradi sprejetih ukrepov smo večina
sej izvedli korespondenčno ali preko videokonference. V mesecu novembru se je iztekel
mandat dotedanjim članom. Tako, da smo v decembru konstruirali novo sestavo Sveta
zavoda.
Na novo izvoljeni in imenovani člani so:
Predstavniki staršev: Maja Gaves Lovrenčec, Valentina Kristl, Simona Unger
Predstavniki ustanovitelja: Dušan Puhan, Slavko Škerlak in Jože Trajber
Predstavniki zaposlenih: Melita Lazar, Katja Vrbančič, Melita Piberčnik
(podpredsednica), Henrik Hladen in Mojca Golob Antolin (predsednica).
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Kratki pregled sej v šolskem letu 2020/2021:
Redne seje:
12. seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je bila v torek, 22. 9. 2020, ob 18.00 uri,
v prostorih OŠ Bogojina. Obravnavanih je bilo 10 točk dnevnega reda in sprejetih 8
sklepov.
1. redna sejo Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je bila v ponedeljek, 03.05. 2021, ob
16:30 uri, v prostorih OŠ Bogojina. Obravnavanih je bilo 5 točk dnevnega reda. Sprejeli
smo 4 sklepe.
Na tej seji smo sprejeli sklep o izbiri kandidata za ravnatelja. Svet zavoda je izbral za
ravnatelja Boštjana Majeriča.
2. redna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, je bila v četrtek, 17.06. 2020, ob 1800
v prostorih šole. Obravnavanih je bilo 8 točk dnevnega reda. Sprejeli smo 2 sklepa.
Korespondenčne seje:
6. korespondenčna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je potekala od ponedeljka
28.9.2020 do srede 30.9.2020 do 20.00 ure. Obravnavanih in sprejetih je bilo 6 sklepov.
7. korespondenčna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je potekala od ponedeljka
16.11.2020 do srede 18.11.2020 do 20.00 ure. Obravnavana in sprejeta sta bila 2 sklepa.
1. korespondenčna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, je potekala od ponedeljka,
24. 05. 2021 do srede 26.5.2021 do 18.00 ure. Obravnavali in sprejeli smo sklep o
imenovanju ravnatelja.
Videokonferenčne seje:
1. video sejo Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je bila v četrtek, 17. 12. 2020, ob
17.00 uri, preko ZOOM konference. Obravnavanih je bilo 8 točk dnevnega reda. Sprejetih
je bilo 5 sklepov.
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2. video sejo Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je bila v sredo, 10. 03. 2021, ob 17:30
uri, preko ZOOM konference. Obravnavanih je bilo 10 točk dnevnega reda. Sprejetih je
bilo 11 sklepov.
Svet zavoda je v šolskem letu 2020/2021 na 3 rednih sejah, 3 korespondenčnih in 2
videokonferenčnih sejah obravnaval 45 točk dnevnega reda, sprejetih je bilo 39 sklepov.
Mojca Golob Antolin
Predsednica Sveta zavoda
Bogojina, 5. 7. 2021
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