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tivot)
Letni delovni nadrt Sole, v nadaljevanju LDN, je osrednji dokument Sole, s katerim
se dolodijo: vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraLevalnega ter drugega
dela skladno s predmetnikom in z udnim nadrtom in obseg, vsebina in razporeditev
interesnih in drugih dejavnosti, ki

jih izvaja 5o1a. Dolodi

se:

- delo Solske svetovalne sluZbe in drugih sluZb,
- delo Solske knjiZnice,
- aktivnosti, s katerimi se Sola vkljuduje v okolje,
- obseg dejavnosti, s katerimi Sola zagotavlja zdrav razvoj udencev,
- oblike sodelovanja s star5i,
- strokovno izpopolnjevanje uditeljev in drugih delavcev,

- sodelovanje z visokoSolskimi zavodi, ki

izobraZujejo uditelje, raziskovalnimi

ustanovami oz. s svetovalnimi centri,

-

sodelovanje

z

zunanjimi sodelavci

in

druge naloge, potrebne za uresniditev

programa osnovne Sole.

Letni delovni nadrt je oblikovan na osnovi doseZkov preteklega leta in zastavljenih

ciljev za novo Solsko leto. Nadrtovalci smo upo5tevali tudi moZnosti Sole glede na
kadrovske in prostorske pogoje in moZne epidemioloSke razmere.

Letni delovni nadrt je torej vsestransko pretehtan dokument in vsebuje naloge, ki so
tako ali drugade pomembne za Solo v tem Solskem letu v skladu s predmetnikom in
udnim nadfiom.

Letni delovni nadfi Sole sprejme svet osnovne Sole v skladu z zakonom in drugimi
predpisi najpozneje do konca meseca septembra v vsakem Solskem letu (31. dlen
Zakona o osnovni

Soli

uradno prediSdeno besedilo ZOsn

-

UPB3, Uradni list

RS102/07 in 107/10 ter v skladu z ZOsn-H 8712011, Zakon o uravnoteZenju javnih

financ ur. l. RS 40/2012). Predlog LDN pripravi ravnatelj Sole in je odgovoren za
njegovo uresniditev (49. dl. ZOFVI, pristojnosti ravnatelja).

PREDSTAVITEV SOLE
Podatki o Soli

NAZIV:

Osnovna Sola Vid, Abramova ulica 26, LJUBLJANA

SKRAJSANO IME: oS
SEDEZ:

Osnovna Sola Vid

vid

Abramova ulica 26. 1000 LJUBLJANA
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TrZa5ka cesta 74. 1000 LJUBLJANA

SEDE2:

8

+386 I 423 35 23

E-poSta:

os.vic@guest.ames.si

Intemetni naslov:

http://www.osvic.si

Matidna Stevilka:

5084458000

Javni vzgojno-izobraZevalni zavod Osnovna Sola Vid

OS Vid)

je bil

ustanovljen na podlagi odloka

o

v Ljubljani (v

nadaljevanju

ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraZevalnega zavoda Osnovne Sole Vid. Odlok zajema pravice

in obveznosti

zavoda s strani Mestne obdine Ljubljana.

Poslanstvo

Ob nenehnem prizadevanju za izbolj5ave in ob upoStevanju interesov
zlasti udencev, kolektiva Sole

in

-

vseh

deleZnikov

-

spodbudno

in ustvarjalno okolje za vzgojo in izobraZevanje. Ob bogati ponudbi

star5ev

zagotavljamo varno,

Solskih in ob5olskih dejavnosti zagotavljamo, da udenci v popolnosti razvijajo svoje

intelektualne. fizidne in socialne potenciale ter sistem vrednot. S tem se razvijajo v
zdrave, zadovoljne in uspeSne posameznike, odgovorne drZavljane ter angaZirane in
solidame dlane svoje lokalne, drZavne in mednarodne skupnosti.

Snernice, ki nas vodijo h kakovostnemu vzgoj no-izobraievalnemu tlelu
Osnovni

cilj

Sole

je

kakovostno delo z udenci, ki

jirn bo dalo dovolj

znanja za uspeino

nadaljevanje Solanja. Poleg kakovostnega znanja, ki ga udenci pridobivajo tudi
dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, projektov,

5ol

v

v okviru

naravi, izbirnih vsebin in

raziskovalnih nalog, udencem pomagamo tudi pri oblikovanju vrednot in razvoju zdrave in
samozavestne osebnosti.

Skupaj odkrivamo udendeva modna podrodja, spodbujarno njegov raziskovalni duh in ga
udimo odgovornosti za lastno delovanje in uienje. Pomagamo mu odkrivati Zivljenjski cilj
in ga usmeriti na pot, kjer ga bo lahko uresnideval.

Kakovost Sole predstavlja tudi uspeino nudenje pornodi udencem,

snov,

ki teie

usvajajo udno

pri dopolnilnem pouku in individualni oz. skupinski pomodi, in

nadarjenih, da bi

odkrivanje

v udencih spodbudili razvoj nadarjenosti na intelektualnem, umetni$kern

ali Spo(nem podrodju.
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To zahtevno nalogo lahko resnidno dobro opravimo le ob dobrem sodelovanju vseh, ki so
vpeti v Solsko delo (uditelji in udenci ter njihovi starSi). Le de hodita dom in Sola z roko v

roki, lahko pridakujerno napredek in Zelene rezultate. V spo5tljivih in slrpnih medsebojnih
odnosih ter sodelovanju

je kljud do prijetne in ustvarjalne klime, ki

prinaSa veselje do dela,

veselje do raziskovanja in odkrivanja vedno novih znanj, aktivno udejstvovanje pa tlakuje
naj laZjo pot do uspeha.

Ni dovolj le priloZnost za samopotrjevanje, potrebno seje uditi tudi izbirati in odlodati, svoj
das koristno izrabiti,

kultivirati svojo osebnost in se nauiiti Ziveti v skupnosti, sprejemati

drugadnost in iskati dobro v sebi in drugih.

vizija OS Vii
OS Vii bo odliina iola, kjer bomo tudi v prihodnje kvalitetno vzgajali

D1

izobraZevali uience.

Vrednote
Temeljne vrednote, ki

jih bomo utrjevali in razvijali pri

vseh vpletenih v pedago5ki

proces so:

Odliinost - pri doseganju posameznih in skupinskih ciljev (naredi najbolje kar
zmores)
Razumemo

jo kot kombinacijo znanja, ustvarjalnosti in

prizadevnosti,

saj le skupaj prinaSajo napredek. Zato bomo spodbujali vedoZeljnost,
razvijanje domiSljije, kritidno vrednotenje in utrjevali zavedanje, da vsi
udeleZeni pomembno prispevamo

skupnosti. Spodbujali

in

k

bolj5emu Zivljenju

v

Solski

uveljavljali bomo izvirne pobude

in

in

5ir5i

reSitve

udeleZenih (udencev, star5ev in uditeljev).

Odgovornost

-

za svoje besede in dejanja (bodi svoj gospodar)

Vpeta in prisotna je na vseh podrodjih udendevega delovanja in delovanja
vseh zaposlenih na Soli ter star3ev. Zato bomo razvijali odgovornost do
sebe, do drugih

in do okolja, v katerem Zivimo na nadin, da bomo vsi

udeleZenci prevzemali svoj del obveznosti za uresniditev dogovorov.

Po5tenost - posameznika

Osnovna Sola Via
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Spodbuiali

jo

bomo

z

osebnim zgledom

in s kritidnim in

spodbudnim

vrednotenjem posameznih situacij.

Spo5tovanje - do sebe, drugih in lastnine (upoltevaj druge)

Vsak posameznik ima pravico

biti

spoStovan, hkrati

pa tudi dolZnost

spoStovati druge.

Sprejemanje

-

raznovrstnosti

in razlitnosti

posameznikov (razumi in

sprejemaj, da smo ljudje razliini)
Udenci, vsi zaposleni na Soli in star5i bomo strpno in aktivno sprejemali
razlidnost posameznikov na socialnem, kulturnem. rasnem ali kateremkoli
drugem podrodj u.

Z Lelnim delovnim noirtom iole uresnidujen.ro ten.reljne vrednote izobraZevanja:
posameznika kot kultumega, ustvarjalnega, delovnega, druZbeno in okolja
zavedaj otega se bitja,
svobodo in odgovornost udeleZencev izobraZevanja - udencev, star5ev,
strokovnih delavcev - vkljudujod moZnosti izbire oblik in vsebin,
enakost moZnosti glede vsebine izobraievanja in kot nadin izobraievanja,
znanje kot vrednoto.

Pretlnostnc naloge za Solsko leto 2021l2l)22

-

Kakovostno opravljanje vzgojno-izobraievalnega dela z uresnidevanjem

predmetnika, udnega nadrta, izvajanje novosti po zahtevi MIZS.

-

Upo5tevanje smemic in navodil MIZS in NIJZ.

OSN'OVNI DOLGORO.NI

-

CILJI SOLE:

iti strokovno in profesionalno povezovanje med delavci Sole
(vertikalno povezovanje od L do 9. razreda, med-predmetno povezovanje

udejanj

znotraj razrednega uditeljskega zbora);

-

dosegatikakovostno izobraZevanje,omogodati individualni strokovni
razvoj zaposlenih in spodbujati izboljSanje kvalitete dela;
poglabljati in nadgrajevati Ze utedene oblike sodelovanja s star5i;
dosedi odzivnost tistih star5ev, katerih otroci imajo disciplinske teZave in

druga vedenjska odstopanja:

Osnovna Sola Vid
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-

vzgajati v duhu delavnosti in kreativnosti;
spodbujati spo5tljiv odnos med ljudmi;

vzgajati v duhu odpravljanja agresivnosti:
vzgajati spoStovanje do drugadnih;
razvijati pozitivno samopodobo udencev;
ohranjati tradicijo in kultumo dedi5dino s poudarkom na drZavljanski vzgoji;
pridobivati finandne vire za raz5irjene, dodatne in nadstandardne programe

vzgojno-izobraievalnih

-

dej

avnosti ter za modernizacijo opreme;

dosledno upoStevanje Vzgojnega nadrta, Hi5nega reda in Pravil Solskega
reda.

KRATKOROENI CILJI:

-

izvajati kvalitetno delo v razredu ter v okviru spremtjajodih dejavnosti na
Soli;

-

razvijati delovne navade, poudarek na udenju udenja;
organizirati timsko sodelovanje uditeljev in med-predmetno povezovanje;
razvijati pozitivno samopodobo na5ih udencev in udenk;
ohranjati uspeSne in Ze zasnovane vsebine ter razvejane dodatne dejavnosti;
razvrjati dobre medosebne odnose med zaposlenimi na Soli.

Prednostna potlrolja za sprenrljanje doseganja zast"tvljenih cil.jev in
oblikovanje samocvalvacije:
- opravljanj e domadih nalog in dasovna razporeditev domadega udenja,
- zagotavljanje vamega delovnega okolja.
- nudenje pomodi udencem pri morebitnem pouku na daljavo,
- praznovanje 120 letnice Sole na lokaciji TrZaSka cesta 74.

Materialni pogoji
Nadrt nakupov osnovnih sredstev, drobnega inventarja, udil in udnih pripomodkov

ter didaktidnega materiala

je

doloden

s

finandnim nadrtom Sole za tekode

koledarsko leto. Strokovni aktivi predlagajo potrebe po nakupu. Nabavljali bomo v

okviru razpoloZljivih sredstev. Sredstva se zagotavljajo

iz

drLavnega, mestnega

proraduna in iz lastnih virov.

Investicijsko-vzdrLevalna dela, ki jih je potrebno opraviti bomo uresnidili skladno

s

finandnimi zmoZnostmi.
Ustanovitelj je obveSden o potrebnih vzdrZevalnih delih na Soli:
- zvodna izolacija jedilnice na Soli na TrZaiki,

Osnovna Sola Vid
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- ureditev atletske steze in otro5kega igri5da na Abramovi,
- dokondanle otroSkega igriSda na TrZaSki.
- pridobiti nove notranje povr5ine za pouk Sporta na Abramovi (delo je v teku),

Prostorski pogoji
Osnovna Sola
udence

od

l.

Vid ima na lokaciji Tr2aika 74, sedemnajst klasidnih udilnic

za

do 5. razreda, od tega sta dve prilagojeni za poudevanje udencev v

prvem razredu, Stiri udilnice so opremljene s tablami IKT, vsaka udilnica ima
radunalnik

z intemetno povezavo in video projektor. Na Soli so tudi knjiZnica,

radunalniSka udilnica in trije kabineti za individualni pouk, kabinet za deto SSS,
razdelilna kuhinja, jedilnica in telovadnica za udence od

I do 3. razreda. Za udence

od 4. do 5. razreda pouk Sporta poteka v TVD Partizan na TrZa5ki cesti 76. Zaradi

prostorske stiske,

je

knjiZnica preseljena

v

preurejeni del garderobe.

Abramovi 26, poteka pouk za udence prvega do tretjega razreda

v

V

Soli na

prilagojenih

udilnicah, za vse druge udence od 6. do 9. razreda pa se pouk izvaja v klasidnih in

specializiranih udilnicah. Vse udilnice so radunalniSko opremljene
povezavo,

v

z

intemetno

udilnicah so table IKT in video projektor. Sola ima 5e knjiZnico,

radunalniSko udilnico, telovadnici, centralno Solsko kuhinjo in jedilnico. Na Soli na

Abramovi

je poskrbljeno za udence invalide,

Sola

je

opremljena

z dvigalom in

prilagojenimi sanitarijami.

Uradnc ure za starBe
TajniStvo na Abramovi ulici 26: Ponedeljek - petek: 8.00 - 14.00 Tel: OL/255 67 6L

Pomotnica ravnatelja na TrZa5ki cesti 74: Ponedeljek - petek: 7.00 - 14.00
Raiunovodstvo na Abramovi ulici 26: Ponedeljek, sreda, det(ek: 8.00 - 12.00

V iasu Solskih poiitnic

so

uradne ure tajni5tva od 8.00 do 12.00.

Urnik dela Solske svetovalne sluibe:

-

vsak dan od 7. 30 do 14. 30 in v dasu rednih mesednih govorilnih ur.

pedagoginja: Lidija Skof

Osnovna Sola Via
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pedagoginja: Jasna Papler

psihologinja: MaruSa Majhen

Urnik
oS

Solske svetovalne sluZbe:

vii,

Abramova:

ponedeljek: Lidija Skol pedagoginja;

MaruSa Majhen, psihologinja

torek: Jasna Papler, pedagoginja; MaruSa Majhen, psihologinja
sreda: Lidija Skot pedagoginja; Jasna Papler, pedagoginja;
detrtek: Lidija Skof, pedagoginja; Jasna Papler, pedagoginja; MaruSa
Maj hen, psiholo ginja (mesedno se izmenj ujej o)

petek: Jasna Papler, pedagoginja; Lidija Skol pedagoginja

oS

vii, Triaska:

ponedeljek: JasnaPapler,pedagoginja

torek:
sreda:
detrtek:

Lidija Skol pedagoginja
MaruSa Majhen, psihologinja

Lidija Skoi pedagoginja;
Jasna Papler, pedagoginja (mesedno se izmenjujejo)

petek:

Jasna Papler, pedagoginja

Solska svetovalna sluZba izvaja sploSne vsebine dela
Solskega svetovalnega dela

iz

programskih smemic

in nudi razlidne oblike pomodi udencem, starSem in

uditeljem na pedagoSkem, psiholoSkem in socialno pedago5kem podrodju.

V

Solski svetovalni sluZbi lahko starSi poiSdete informacije, nasvete

in pomod v

primerih poklicne orientacije, socialne stiske, razvojnih, dustvenih, vedenjskih,
motivacijskih, udnih posebnosti in vsega ostalega kar vas zanima y zvezi s Solanjem
vaSega otroka.

Organizacija vzgojno-izobraZevalnega dela

1.

Organizacija in razvijanje pouka ter udenja in dejavnosti ob pouku

Osnovna Sola Via
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2.
3.

Spremljanje udnega in vzgojnega napredka udencev.

4.

Socialna klima v razredu in Soli.

5.

Odnosi s partnerji in sodelovanje z okoljem.

6.
7.
8.

lzvajanje diferenciacije pri pouku v osnovni Soli.

Upravljanje in vodenje.
Strokovnost in osebni razvoj.
Spremljanje kakovosti vzgojno-izobralevalnega dela.

3. KOLEDAR ZA SOLSKO LE'TO 2O2II 2022
Solsko leto se pridne v sredo,

i.

septembra 2021 in se konda 31. av gusta 2022.

Vzgojno-izobraZevalno delo po obveznem predmetniku Sola izvaja v dveh
ocenjevalnih obdobjih. Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1 . septembra 2021 do

jawarja 2022, drugo ocenjevalno obdobje pa od l. februarja

2

022 do 24.

3

I

junija

2022, razen za udence devetega razreda, zakatere traja do 15. junija 2022 razen, (e
ne bo drugade dolodeno.

Na podlagi 15. dlena Pravilnika o Solskem koledarju za osnovne Sole ( Uradni list
RS, St. 50/12, 56/12

-

popr., 20/19 in 36/19) ministrica za izobralevanje, znanost in

Sport izdaja

PODROBNEJSA NAVODILA O SOLSKEM KOLEDARJU ZA OSNOVNE

Solr
ZA SOLSKO LETO2O2II22- I. DEL
sreda

ponedeljek ponedeljek
nede lj a

ci

ponedeljek

ZAEETEK POUKA

1. 9.

25.

t0.
11.

31

.

10.

1. 11.

l.

JESENSKE PO.ITNICE

DAN REFORMACIJE

DAN SPOMINA NA MRTVE

(..l

24.12.

PROSLAVA PRED DNEVOM
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sobota

25.12.

BOZIC

nedelja

26. 12.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

petek

Osnovna Sola Vid
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ponedeljeknedelja
Sobota -

nedelja

27.

12.

2.

1.1.-2.
3i.

ponedeljek

petek

ponedeljek

torek

NOVOLETNE PO.ITNICE

1.

NOVO LIiTO

1

ZAKLJU.EK I. OCENJEVALNECA

1.

OBDOBJA

4.2

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM
KULTURNIM PRAZNIKOM

7.2

POUKA PROST DAN

8.2

PRESERNOV DAN, SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V

petek sobota

11

ponedeljek petek

ZIMSKE POEITNICE ZA U'ENCE Z
OBMO.JA GORENJSKE, GORISKE,
NOTRANJSKO-KRASKE, OBALNOKRASKE. OSREDNJESLOVENSKE IN
21.2.-25.2.
ZASAVSKE STATISTI.NE REGIJE TER
OB.IN JUGOVZHODNE SLOVENIJE:
RIBNICA, SODRAZICA, LOSKI POTOK,
KOEEVJE, OSILNICA IN KOSTEL.

N
N
ol

.2.

- 12.2.

SREDNJE SOLE

I

ponedelj ek petek

ponedeljek

28.2.-4.3

t8.4

VELIKONOiNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sreda
sreda -

ponedeljek
nedelja ponedeljek

27. 4.

-2.

sreda

Osnovna Sola Vie

5.

1.5.-2.5.

15. 6.

petck

ZIMSKE POEITNICE ZA UEENCE Z
OBMOEJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE
(RAZEN OBEIN: RIBNICA, SODRAZICA,
LOSKI POTOK, KOEEVJE, OSILNICA IN
KOSTEL), KOROSKE, PODRAVSKE,
POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE
STATISTI.NE REGIJE.

24.6

PRVOMAJSKE PO.ITNICE

PRAZNIK DELA
ZAKLJUCEK 2. OCENJEVALNEGA
OBDOBJA ZA UEENCE 9. RAZREDA;
RAZDELITEV SPzuiEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUCEK 2. OCENJEVALNEGA
OBDOBJAZA U.ENCE OD 1. DO 8.
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RAZREDA; RAZDELITEV SPRI.EVAL IN
OBVESTIL, POUK IN PROSLAVA PRED
DNEVOM DRZAVNOSI'I
25.6.

Sobota

ponedeljektorek

DAN DRZA\TNOSTI

27.6.-31.8. POLETNE PO.ITNICE

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

16.6. -29.6.2022
27 . 6.

I

- 8.7 .2022

t. rok

udenci 9. razreda
udenci od 1. do 8. razreda

l-l-r-

18. 8. - 31. 8.2022

lz'or.

Roki za ocenjevanje znanja udencev, ki

udenci od

l. do

9. razreda

l

se izobraZujejo na domu

3.5. - 1.5.6.2022

l. rok

udenci 9. razreda

3.5. - 24. 6.2022

l. rok

udenci od

l. do 8. razreda

18. 8. - 31. 8. 2021

2. rok

udenci od

l. do 9. razreda
I

PODROBNEJSA NAVODILA O SOLSKEM KOLEDARJU ZA OSNOVNE
SoLr z.q, Sorsxo Lr.To 202y2022 - 2. DEL

Podrobnej5a navodila

o

Solskem koledarju za Solsko leto 202112022

vsebujejo datume izvedbe nacionalnega preverjanja znanja

v osnovni

2.

del

Soli, in

SICCT:

datum posredovanja podatkov DrZavnemu izpitnemu centru (RIC) o udencih, ki
bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja.
a

datume preverjanja znanja v 6. in 9. razredu,

Osnovna gola Vie
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datum doloditve predmetov, iz katerih se bo v tekodem Solskem letu za udence

9.

razreda preverjalo znarle

z

nacionalnim preverjanjem znanja

iz

tretjega

predmeta,

datume vpogleda

v pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja in moZnosti

poizvedbe,
datume izdaje obvestil o doseZkih udencev pri nacionalnem preverjanju znanja
za udence 6.

Leto

it

Mesec

9. razreda osnovne Sole.

Datum

1.9.

-

Dejavnost

dan

sreda

SEPTEMBER
a.l

o izboru predmetov in doloditvi
predmeta,
tretjega
iz katerih se bo na posamezni
osnovni Soli preverjalo znanje udencev 9. razreda z
nacionalni m preverjanjem znanja
Objava sklepa

a.l

NOVEMBER

30.

11.

torek

Zadnji rok za posredovanje podatkov o uiencih

6.

in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. 5. - sreda

NPZ iz sloven5iine/italijan5iine/madZarSdine za

6.

in 9, razred

5. petek
31. 5. torek
6.

MAJ

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

RIC posreduje

Solam ovrednotene preizkuse z
doseZki udencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev udencev z doseZki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice

do

vpogleda

v

udendeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 9. Razredu
al
ol

Posredovanje podatkov o poizvedbah

c.t

v 9. razredu

na

RIC
2. 6.

-

detftek

Uveljavljanje pravice do vpogleda

v

udendeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 9. Razredu

v 9. razredu

na

ovrednotene preizkuse

Z

Posredovanje podatkov o poizvedbah

RIC

7.6.

-

ponedeljek

RIC posreduje Solam

doseZki udencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev uiencev z doseZki v 6. razredu

Osnovna Sola Vie
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Uveljavljanje pravice do vpogleda

v

udendeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 6. Razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah
RIC
8.

6.

sreda

v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda

v

na

udendeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

JIJNl.I

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na
RIC
9. 6.

-

detrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda

v

udendeve

ovrednotene preizkuse NPZ v 6. Razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na
RIC
Razdelitev obvestil o doseikih za udence 9. razreda

RIC posreduje Solam spremembe

doseZkov (po

poizvedbah) udencev v 6. razredu

1

RIC posreduje

petek

Solam spremembe doseikov (po
poizvedbah) udencev v 6. razredu

5. 6. - sreda

Razdelitev obvestil o doseZkih za udence 9. razreda

10. 6.

-

16. 6. - detrtek

24. 6.

-

petek

RIC posreduje

Solam spremembe doseZkov (po
poizvedbah) udencev v 6. razredu
Razdelitev obvestil o doseikih za udence 6. razreda

Zavod RS za Solstvo Se ni objavil koledarja tekmovanj za Solsko leto 202112022.
Ko bo koledar tekmovanj objavljen, ga bomo objavili na Solski spletni strani.
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Cilji osnovnoSolskega izobraievanja ( Zakon o osnovni Soli ) so:
zagotavljanje kakovostne splo5ne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, dustvenega, moralnega,
duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upo5tevanjem razvojnih

zakonitosti;
omogodanje osebnostnega razvoja udenca v skladu z njegovimi
sposobnostmi in interesi, vkljudno z razvojem njegove pozitivne
samopodobe;

pridobivanje zmoZnosti za nadaljnjo izobra'Zevalno in poklicno pot

s

poudarkom na usposobljenosti za vseZivljenjsko udenje;
vzgajanje in izobraZevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vkljudevanje v
demokratidno druZbo, kar vkljuduje globlje poznavanje in odgovoren odnos
do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega

in druZbenega okolja, prihodnjih generacij;
razvijanje zavesti o drZavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o
zgodovini Slovencev, njihovi kultumi in naravni dediSdini ter spodbujanje
drZavlj anske odgovornosti;

vzgajanje za ob(,e kultume in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske

tradicije;
vzgajanje za spo5tovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugadnosti in
medsebojno strpnost, za spoStovanje dlovekovih pravic in temeljnih

svoboidin;
razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovnotehnidnem, matematidnem, informacijskem, druZboslovnem in umetnostnem
podrodju;

razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporodanje v
slovenskem jeziku, na obmodjih,
pa tudi

ki

so opredeljena kot narodnostno meSana,

v italijanskem in madZarskem jeziku;

razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti poj avov ter kritidne
modi presojanja;
doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;

Osnovna Sola Vie
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razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doZivljanje
umetniSkih del ter za izraZanje na razlidnih umetni5kih podrodj ih;

razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v udinkovito akciio,
inovativnosti in ustvarjalnosti udenca.

-[rajan.ic

.
.
.
.

osnovnoSolskoga izohraier':rnja:

Obvezno osnovnoSolsko izobrzrZevanje traja devet Iet.
Z vstopom v L razred osnovne Sole otrok pridobi status udenca.
Udenec zakljudi osnovno5olsko izobraZevanje, ko uspeSno konda 9. razred.
Udenec izpolni osnovnoSolsko obveznost po devetih letih izobraZevanja.

Med dneve pouka Stejemo tudi:

-

vse dneve dejavnosti,
dan za sistematski zdravni5ki pregled udencev

L, 3., 6. in 8. razreda,

informativni dan na srednjih Solah.

Skupne govorilne ure in roditeljski sestanki:

Govorilne ure
Govorilne ure potekajo od 16.00

-

17,30.

1. GU

2. GU

Triuika

14. 10.202t

l

Abramova

1

. \0.2021

l.

.202l

3. CU

,1.

L

13. 1 . 2022

12.2021

4. 11.2021

2. t2.2021

5. GU

6. GU

7. GU

TrZuiku

t0. 3.2022

14.

Abronnwt

3.3.2022

7

4.2022

. 4. 2022

GU

6. 1.2022

t2. 5. 2022
s

. 5. 2022

*uditelji, ki bodo v terminu skupnih govorilnih ur odsohi zaradi udeleZbe na taborih, Solah
v naravi ipd. bodo imeli samo dopoldanske individualne govorilne ure. O terminih vas
bomo naknadno obvestili.
Dopoldanske govorilne ure so enkrat na mesec, in sicer

v istem tednu kot so popoldanske

govorilne ure.
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Razpored individualnih govorilnih urje objavljen na Solski spletni strani.

Roditeljski sestanki

Trtaika

l.

razred

2. razred
1. RS

,Thntntovrt

- 2.9.2021

l. razred 2.9.2021

-

2. razred

6. 9. 2021

3.razred-7.9.2021

4. razred

-

8.9.2021

6.

. razred

-

2. 9. 2021

T.razred- 15.9.2021

razred

8. razred

1. razred

2.
2. RS

- 6.9.2021

3.ruzred-7.9.2021

5

-

1.2.2022

razred 2.2.2022

-

13. 9.2021

razred 14.9.2021

l.

razred

-

1.2.2022

2. razred

-

2.2.2022

3. razred

-

3. 2. 2022

3. razred

* 3.2.2022

4. razred

-

9.2.2022

6. razred

-

5. razred

-

10.2.2022

T.razred-31.1.2022

-

r

7.00

16.9.2021

9.

8. razred

[.rra

17

I

17.00

.2.2022

14.2.2022

9.razred*7.2.2022*
Posamezni razredniki po

Posamezni razredniki po

dogovoru s starSi

dogovoru

s star5i

3. RS

*V ponedeljek, 7 .2.2022 ob 17. uri bo

za star5e uaencev 9. razreda predavanje z

naslovom >Vpis v srednje Sole< , v zbornici Sole. Po predavanju bo roditeljski sestanek z

razredniki.

4 ORGANIZACIJA VZCOJNO-IZOBRAZEVALNEGA DELA

l'riporotila NIJZ za izvajanje vzgoje in izobraZevanje v RS v razmerah,
povezanih s Covid-19
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Ministrstvo za izobraLevanje, znanost in iport v sodelovanju z Zavodom RS za
Solstvo in Nacionalnim in5titutom zajavno zdravje pripravilo Stiri modele

in

priporodila za izva.ianje pouka. Novo Solsko leto smo zadeli po modelu B.
Posamezni modeli so nadrtovani za izvajaje vzgojno izobraZevalnih programov,

Priporodila so na spletni strani ZRSS:
Pred priietkom pouka smo prejeli sklep M IZS:

Na podlagi drugega odstavka 105. dlena Zakona o zadasnih ukepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 (Uradni lisr RS, Sr. 152i20, 175120
82121

- ZNB-C in ll2l21 * ZNUPZ)

-

ZIUOPDVE,

ministrica za izobraLevanje, znanost in Sport

sprejme

SKLEP

o

izvajanju vzgojno - izobraZevalnega dela v javnih zavodih na podroCju
vzgoje in izobraZevanja v Solskem

lett

202112022

I
Y

zgojno-izobraZevalni zavodi

v

Solskem letu 202112021

pri izvajanju

izobraZevalnega dela upoStevajo trenutne epidemioloSke razmere

ukepe, skladne s priporodili Nacionalnega in5tituta
(https ://www.nij

z.

vzgojno-

in

izvajajo

za javno

zdravje

si/sl).

Upo5tevaje modele in priporodila za Solsko leto 202112022 v razmerah, povezanih z

nalezljivo boleznijo Covid-19, objavljene na spletni strani
https ://www.zrss. si/di,Ii talnakni iznica./Modeli%20in%20orioorocila
1. septembra 2021 vzgoj no-izobra2evalno

2021

221 ,se

delo zadne izvajali po modelu B.

II
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

St.ooto-tsztzozt
Ljubljana, dne 31. avgusta 2021

EVA 2021-3330-0113
Prof. dr. Simona Kustec

ministrica za izobraievatje, znanost in Sport
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Higie nska priporoiril:r zn izr a,jan.ie pouka

httns://ni iz.si/sites/wlvw.ni iz.si/fi les/unloadedfltisienska n riporocila za izvaia
nic nouka v osnovni soli za preDrecevan I e slrlenla sars-cov2 nrinorocila za obdo bie ko se v drzavi noiavliaio no samicni primeri cov

id-l9.pdf
Na Soli izvajamo vsa

priporoiila, upo5tevamo orlloke in navodila MIZS in

NI.IZ.

Strvikr oddelkov ter razredni!tlo:

Oddele

-]

l.

a

I

Razrednik

Razrednik

Oddele

k
Brigita Ursid

1d

Monika Kcinig

Milena Hrvatin

1.b

Marinka Dolir.rar

Maja RoZanec
1.

Bojana Bohinc

e

I'ina Rezar

Satrina Skrhec

I

I

I

1. c

Spela Grdadolnik

2.c

Alenka Knap

ljaSa Mirtid

2.a

Katja Susman

2.d

Mateja Hatlak

2.b

Petra Pelj han Zahar

3.a

Tatjana Brezak Rus

3.b

Maja SuStariid

3.c

Rosana Senk

3.d

Katarina JanSa
I

Osnovna Sola Vid

3.e

Marjeta Belaj

{.a

Tina Klopdid Dobrii

4.b

Sonja Ple5ko

.1. c

Jeme ja Bergant Belaj

4.d

Monika l'rijanovid
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Razrednik

Oddelek

{.e

Tadeja Zeleznikar

5.a

Gabrij ela Prelesnik

5.b

-Ila5a

f,.c

Nata5a Senjur

5.d

Marjana Grabnar

5.e

MaSa MuSid

Stular

Natlonrestni razrednik

6.a

Barbara Kastelic

Kannen Pleter5ek

6.b

Majda Horvat

Rahela Zupandid

6.c

Barbara Jaklit

Franc Divjak

6.d

Boitjan Omerzel

Marjeta Svetin

6.e

NuSa Sduka

Alenka Kovadid Divjak

7. n

Mateja Peterlin

Aleksandra Kambid

7.b

Lili

Cvetka I lovar

7.c

Ana Petkov5ek

Jasna Papler

1.d

Benjamin Medved

Lidija Skof

8.a

Metka Lutman

Maruia Majhen

8.b

Milena Petauer

Veronika KloSak

Skopelja

I

8.c

Petra Jesenovec

Andreja Kocen

8.d

Danilo Lukner

Simona Peiec

8.e

Klavdija SimoniSek

lnez Ceglar

9.a

Mihaela Sannan GaberSek Aleksandra eergan Ristii

9.b

Suzana Prebil

Miran Stuhec

9.c

Ana Stranidak

Nina Pintar

9.d

Nuia Drinovec Sever

Mat jaZ Urband

I
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Skupaj St. udencev

569

od [. do 5. razreda
Skupaj 5t. udencev
od 6. do 9. razreda

438

Skupaj 5ola

1007

Na dan 1.9.2021

I'ouk
Pouk poteka po umiku:

Abramova:

IrZaSka

ura

8.00-8.45

2 ura

8.50 9.35
MALICA

8.00-8.45
8.50-9.3 5

I

3

ura

4 ura
5 ura
6 ura
7 ura
8 ura

9.55-10.40
10.45-11.30
11.35-12.20
12.25-13.10
13.40-14.25
14.30-15.1 5

MALICA
0.00-10.45
10.50,1 I.35
n.40 12.2s
12.30-13.15
13.40-14.25
I

V dasu odmora n.red 6. in 7. uro .je kosilo.
[.rienci v oddelkih podaliSanega bivanja
Za udence od 1. do 5. razreda poteka podaljiano bivanje vsak delavnik od 1 I .30 do
15.40, podaljSano varstvo pa do 17.00.

V tem dasu imajo udenci kosilo in popoldansko malico, sodelujejo pri kultumih,
Sportnih, umetni5kih ter drugih sprostitvenih dejavnostih. Napi5ejo

tudi

domade

naloge in opravijo 5e druge Solske obveznosti.

Abramova u lica 26:
Oddelek

Utitelj - nosilec OPB

l.

Alenka Cijan

a

1. b

Irena Koncilja

l.c

Amadeja Nadrah

2.a

Uditelji RP

2.b

UrSka Ponikvar
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3.b

Uditelji RP

3. c

Uditelii RP

TrZaSka cesta 7{:

Oddelek

Utitclj

1. d

Mateja Novoselid
I

I

Nada Bambid

e

I

Ur5a Lenid PolajZer
2.d

David Vidmar

3.

Danilela Slana

a

3.d

UrSka Flerin

3.

Metka Berdaj

e

s

4. a+d

Sladana Mitrovic

4.b+d

AleS Letonja

,1 ^

Ada PirS

4.e+d

Alenka Vuga Seljak

5.a,b,c,d,e

Martin Kecelj in uditelii

I

RP

Jutranje varstvo
Jutranje varstvo bo organizirano od 6.00 do 7.45.
Zasedenost dclovnih mest

.

Vodstvo
Ime in priimek
I

Delovno mesto

Vlah
Irena Grlica

ravnatelj

Zdenka Hosta

pom. ravnatelja, TrZaSka

SaSo

Osnovna Sola Vi6

pom. ravnatelja, Abramova
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2.

Solska svetovalna in strokovna sluZba

Ime in priimek
Lidija Skof
MaruSa Majhen
Jasna Papler

Delovno mesto
pedagoginja
psihologinji
pedagoginja

Meta IvanuSa

organizatorica Solske prehrane

Ada PirS

knjiZnidarka, podalj Sano bivanje, TrZaSka

Barbara Odlazek

knj iZnidarka, j utranje varstvo, Abramova

Martin Kecelj

radunalnikar

MatjaZ Urband

radunalnikar

-

org. inlorm. dejavnosti
org. inform. dejavnosti

3.

Administrativno - tehnidna sluZba
TajniStvo in radunovodstvo
Delovno mesto
Stevilo zaposlenih
Poslovna sekretarka
Darja JerovSek
Administratorka
Suzana Lutar
Knjigovodja
Radunovodski servis

4.

Zdenka MatijaSid

Solska kuhinja

Delovno mesto

Stevilo zaposlenih

Organizatorka 5olske prehrane

I

Kuharji

.+

Kuhinjska pomodnica

5

5.

'fehniina sluZba

Delovno mesto

Stevilo zaposlenih

HiSnik

2

Cistilec

1

I 5

Tajni5tvo in radunovodstvo opravljata administrativne in finandne posle za Solo ter
Solsko kuhinjo. Tajni5tvo Sole pripravlja gradivo za seje upravnih organov. Vodi

tudi dokumentacijo Sole, delovodnik, po5to, skrbi za arhiv itd. Tehnidno
opravljata vzdievalca

in

sluZbo

distilke. VzdrZevalca opravljata naloge ekonoma in

oskrbnika premoZenja ter skrbita za vzdrLevanie Solskih objektov in okolice Sole.
Opravljata kurirske posle. Opravljata tudi prevoze udencev, predvsem ptevoze za

Osnovna Sola Vid
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invalidne in bolne udence ter udence na tekmovanja. iistilke so odgovome za red in

distodo Solskih prostorov, urejajo roZe

v

prostorih

in okolici

Sole, pomagajo

vzdrZevalcem pri zunanj i ureditvi Sole.

- )llZS

Sistemizacija <Ielovnih nrcst

r.Solskenr letu 2ll2l12022

OS/Zavodi Sistemizacija : Sistemizacija
Zavod: Osnovna Sola Vid
0t.09 .2021 - 3t .08.2022

Vzgojno - izobraZevalno delo
Y zgojno-izobraievalni program osnovna Sola
1. do 5. razred
Po

Naziv delovnega
mesta
Uditelj razrednega
pouka

ur

Ure za loieno
poutevanje

Dclitve

redmetniku
del.

del.
mest

ur

nr est

ur

Specifike
dcl.
mcst

dcl. mcst ur

25.32

557

- za dodatne skupine
4,57
pri tedaju plavanja

0.21
tl

- za dodatne manj 5e
udne skupine

il

12,003 0 55
I

Drugi strokovni
delavec v l. razredu

60

Uditelj dopolnilnega
pouka - raz. p.

12

0.55

Uditelj dodatnega
pouka - raz. p.

t2

0,55

Skupaj

645 5 7 29,36

12,003 0.55

0

0

0

0

6. do 9. razred
Po

Naziv delovnega
mesta

ur

Uditelj slovenSdine

76,5

Uditelj matematike

72

il Uditelj angleSdine
llUditetj

tikovne

llumetnostr
Uditelj glasbene
umetnosti

Uditelj geograhj

Osnovna Sola Vie

e

Delitve

predmetniku
dcl.
mest
J 61

ur

del.
mest

21

I

21

l,09

1

ur

Spccifike
del.
mest

del. me st u r

4

63

2,86

l8

0,82

*

0.82

3.9

0,1 8

18

0,82

I 28,5

1.3

ll,

Ure za loieno
pouievanje

tl

ll
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ditelj zgodovine

31

Uditelj domovinske in
drZavlj anske kulture in 9
etike

1.,+l

0,41

ditelj fizike

18

0.82

Uiiteli kemiie

18

0.82

Uditelj biologije

15,5

0.7

Uditelj naravoslovja

22

I

Uditelj gospodinjstva

7

)

014

7 5

0,34

Uditelj tehnike in
tehnologije

t9

0.86

19

0.86

Uditelj Sporta

4t

I

,86

36

1.64

Uditelj dopolnilnega
pouka - pred. p.

9

0,41

9

0,41

475

21.7 5

i)

d 6,07

ditelj dodatnega
uka - red. p
Skupaj

I

0

0

0

0

Izbimi predmeti
Po predmetniku

Izbirni predmeti
Ansambelska igra

/ii

st.

St.

ucencev

skupin

Specifike

st.
ur

8

I

I

Elektronika z robotiko /i/

ll

I

I

Filmska vzgoja I /i/

t5

I

1

")

2

40

2

2

22

I

I

l

I

2

I

2

1

1

2

5

1

1

Filozofija za otroke: Etidna
raziskovanja /i/

Filozohja za otroke: Jaz in drugi /i/
Filozofrja za otroke: Kritidno
miStjenje

/ii

Franco5dina I

iil

II /i/
FrancoSdina III /i/
Glasbeni projekt /i/
FrancoSdina

GledaliSki klub

/i/

1

1

Izbrani Sporr /i/

39

2

2

Likovno snovanje I /i/

6

I

I

Likovno snovanje 2 /i/

l3

I

I

Likovno snovanje 3 /i/

24

I

I

Multimedia /i/

6

I

I

1

2

/i/

Osnovna Sola Vie

st.

ur

l
I

7

Nem5dina I

5t.
skupin

14
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NemSiina II

ll

1

2

NemSdina

34

2

1

u

1

I

JJ

2

2

1.+

1

1

13

1

I

5

1

2

26

1

2

t7
t2

I

2

1

2

u

I

2

29

2

2

33

2

2

18

I

I

/i/

t7

1

I

Vezenje: Angle5ko vezenje in riSelje
vezenje (i)

t2

1

I

Skupaj

566

40

52

/i/
III /i/

Organizmi v naravi in umetnem
okolju /i/
Poskusi v kemiji

/i/

RadunalniSka omreZja

/i/

Robotika v tehniki
RuSdina

/i/

II /i/

Sodobna priprava hrane

Spanidina I
SpanSdina
SpanSdina

iil

II /i/
III /i/

/i/

Sport za sprostitev
Sport za zdravje

Televizija

lil

lil

Urejanje besedil
I

/i/

Skupaj po normativu

0

0

41

VIZ delovna mesta
Naziv delovnega mesta
Uditelj v oddelkih podalj Sanega
bivanja
Strokovni delavec v jutranj em
varstvu

Po predmetniku
del. mest

Dodatni
deleZ Dl\,l

Specifika
del. mest

12.8
0,43

Uditelj individualne in skupinske
0.9s
pomodi
Uditelj za dodatne ure
sloven5dine - tujci

0.25

Uditelj zborovskega petja

0.27

Uditelj int. dej. s podrodja
0.14
umetnosti, tehnike in tehnologije
Uditelj int. dej. za pripravo in
izvedbo kolesarskega izpita

0.14

NIP - Prvi tuji j. - Anglesdina

0.45

tujij.

0.27

NIP - Drugi

- Nemsdina

NIP - Sport

0,27

NIP - RadunalniStvo

0,27

Osnovna Sola Vie
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Skupaj

Dnr

16,21

0

0

dela

Po predmetniku
de l. mest

Naziv delovnega mesta
Ravnatelj

1

Pomodnik ravnatelj a

2

Svetovalni delavec

2

KnjiZnidar

1,5

Radunalnikar - org. inform.
dejavnosti

I 2

Dodatni deleZ Specifika del.
DM
mest

1

Organizator Solske prehrane 0.24
Laborant

0.61

))

Spremljevalec - zadasni
Radunovodja

1

Knjigovodja V

0,75

Tajnik VIZ VI

1

Administrator V

0.75

HiSnik IV

2

Kuhar

1 't7

tistilec Il

1

1,5

Spremljevalec-stalni
Skupaj

Osnovna sola Vie

1

)Q O)

0

J 2
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6. uiitelji
Strokovni delavci bodo opravljali deZurstva v prostorih 5ole, in sicer pred poukom,
med odmori in v dasu kosila, po razporedu,

ki gaje pripravila pomodnica

ravnateljice.

Delovni das strokovnih delavcev je razporejen neenakomemo.
Dolodena se obdobja, v katerih se delo na Soli opravlja v manjSem obsegu ali ne
opravlja (praviloma das Solskih poditnic) in obdobja, ko delavci delajo ved kot 8 ur
dnevno (praviloma v dasu 38 tednov trajanja pouka).
Obveznost uditelja se nadrtuje z individualnim Letnim delovnim nadrtom, karje v
skladu z dolodbami iz Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraievanja o delovnem dasu uditeljev v osnovnih in srednjih Solah.

V primeru nadaljevanja pandemije, bo delo uditeljev in ostalih zaposlenih potekalo
po navodilih MIZS in NIJZ

Dnevi dejavnosti

Osnovna Sola Vie
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I. RAZRED
DEJAVNOST

TEMA

KRAJ

PREDVIDENI + EAS ZVEDBE

ORGANIZATOR

LJUBLJANA

DECEMBER

GRDADOLNIK

LJUBLJANA

FEBRUAR/MAREC

HRVATIN

LJUBLJANA

MAREC

DOLINAR

GLEDALISKA PREDSTAVA

KULTURNI DAN

MESTNI MUZEJ (DOM NEKOC)
GLASBENO KRALJESTVO ZIVALI_ CD

RAZREDNIKI

LJUBLJANA
VARNO NA POAITNICE
LJUBLJANA

OKTOBER

RAZREDNIKI

LJUBLJANA

SEPTEMBER

BOHINC

LJUBLJANA

?

RAZREDNIKI

LJUBLJANA

DECEMBER

RAZREDNIKI

LJUBLJANA

NOVEMBER

HRVATIN

LJUBLJANA

MAJ

RAZREDNIKI

KROS

LJUBLJANA

SEPTEMBER

BAMBIC

DRSANJE

LJUBLJANA

JANUAR

GRDADOLNIK

PLAVANJE

LJUBLJANA

?

RAZREDNIKI

PLAVANJE

LJUBLJANA

POT SPOMINOV

L,JUBL.JANA

DAN VARNOSTI

NARAVOSLOVNI DAN

ZtvALsKt vRT
NASE ZDRAVJE

-

zdravniEki pregled

IZDELAVA CESTITK, OKRASKI
TEHNISKI DAN
IZDELOVANJE GLASBIL
OSNOVE ROCNIH SPRETNOSI/

SPoR[v, DArv

Osnovna Sola Via

RAZREDNIKI

MAJ

Stran 30 od 81
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OPOMBE

Letnidelovni naart OS Vid za Solsko lelo 2021122

2. RAZRED
DEJAVNOST

KULTURNI DAN

KRAJ

GLEDATISKA PREDSTAVA

UUBLJANA

PRAZNIKI

UUBUANA

FFBRL]AR

GLASBENA MATINEJA _ CD

UUBUANA

MAREC 5 €

UUBUANA

OKTOBFR

RAZREDNIKI

UUBUANA

OKTOBER

RAZREDNIKI

TABOR

MAJ, JUNU

VARNO NA PO.ITNICE

UUBUANA

24. 6.

IZDELAVA VO5'ILNIC

UUBUANA

DFCFI\,4BFR

RAZREDNIKI

IZDELOVAVA IGRA.E - GOSENICA

UUBL]ANA

MAJ

ART LES _ IGOR

2.80 €

SEVER

UUDSKE PRIPOVEDKE

-

NARODNA

GALERUA

DAN VARNOSTI

NARAVOSLOVNI DAN

TEHN15KI DAN

SpoRrrur oaru

*

ce

PREDVIDENI .AS

TEMA

RAZISKOVALNO

-

NARAVOSLOVNA

I7\'EhD

DEJAVNOST

DECEMBER

4 € + orevoz

ORGANIZATOR
RAZREDNIKI
RAZREDN IKI

RAZREDNIKI

DOLINAR

RAZREDNIKI

c5os

OSNOVE RO.NIH SPRETNOSTI

UUBUANA

MAREC

KROS

UUBUANA

SEPTEMBER

RAZREDNIKI

SpoRrrue rcRe

TAEOR

MA], J UNU

RAZREDNIKI

ZIMSKI SPORTNI DAN

UUBUANA

DECEMBER

RAZREDNIK

POHOD PO PST

UUBUANA

MAJ

RAZREDNIKI

PLANINSKI IZLET

TABOR

MAJ, JUNU

RAZREDNIKI

ne so okvirne

Osnovna sola Vid

E

Stran 31 od 81
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3. I{AZRED
DEJAVNOST

TEMA

KRAJ

PREDVIDENI

6as rzvrnnr

ORGANIZATOR

KULTURNE USTANOVE

UUBUANA

MAI/IUNU

RazRrolrrenRre

GLASBENA DEJAVNOST

UUBUANA

75.3.2022

Marija Dolina r in

LUTKOVNA PREDSTAVA

LUTKOVNO GLEDALIS'E

DECEMBER

Tatjana Brezak Rus in

pazppnrutiaprr
PRIREDITEV OB DRZAVNEM

DA Tt\

JUNU

RAZREDNI.ARKE

Vodstvo Sole in RAZREDNIKI

GOZD

KOCEVJE

OKTO BER

RAZREDNIKI s CSOD

MOZIRSKI GAJ

MAJ

KATARINA JANSA iN

NOVOLETNIOKRASKI IN

UUBUANA

DECEMBER

RAZREDNICARKE

IZDELEK PO NAERTU - LES

UUBUANA

OKTOBER

RAZREDNI.ARKE

IZDELOVANJE MANDAL IZ

KO.EVJE

OKTOBER

RAZREDNICARKE

PIAVANJE

UUBUANA

Termin ie niznan

RAZREDNI.ARKE

KROS

UU

SEPTEMBER

RAZREDNI.ARKE

KRANJSKA GORA, TAMAR, ROZNIK

JANUAR/FEBRUAR

RAZREDNIEARKE, U'ITEUI 5PO

POHOD OB zrcr

pnTmrr
UUBUANA

MA]

RAZREDNI.ARKE

SpoRrur rGRr

KO.EVJE

DECEMBER

RAZREDNI.ARKE S CSOD

arra v ZrvurrursrrH

pazpgnrutiaprr

H

A\/t\lll-.1

- cca. 7 evrov
(prevoz ln

'rA F, )i)',
OKTOBER

NAA

- cca. 3, 5

[TATFAIAI.)\/

ZIMSKI sPORTNI DAN

.

(firt taal\ E naqaNtF DnHnn

Osnovna Sola Vie

5on

I

UUBUANA

nrnl

SPORTNI DAN

t1t

DAN VARNOSTI

Zrva

TEHNISKI DAN

5 evrov

pazprnmtiaprr

KULTURNI DAN

NARAVOSLOVNI
DAN

OPOMBE

BUANA

Stran 32 od 81
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4. RAZRED

DEJAVNOST

KULTURNI DAN

TEMA

PREDVIDENI EAS
IZVEDBE

ORGANIZATOR

OPOMBE

sLovENSKt 5or-st<t w uzr.t

UU

BUANA

SEPTEM BER

IERNEJA BERGANT BELA'

vstopnina + prevoz

clEoalt5ra

UU

BUANA

DECEMBER

rrNa xropcre oosnte

vstopnina + prevoz

MAJ

c5oo, RaznrorurtaRrr

U U BUANA

OKTOBER

RAZREDNIKI

U UBUANA

MAJ/,IUNU

Zav

UUBUANA

MAJ/JUNU

soNJc pLe5ro, aotaNte

UUBUANA

IAN UAR

nazRrorurfaRrE, alr5

PREDSTAVA

KULTURNA PRIREDITEV
DAN VARNOSTI

NARAVOSLOVNI
DAN

KRAJ

ELEKTRIKA

-

Obnovljivi viri in trajnostni

cSoo - rnrLoerr

od 40 4, RnzR

Eoru

teanre

razvoj ali POSKUSI z VODO

vRr

eotar!re

Nr

voztdrr

NA NoTRANJt PoGoN

.

vnt

vstopnina + prevoz

LETONJA

TEHNISKI DAN

Sxarlrce rz LESA / HrSrcA rz
KARTr)NA
vrt-true rx NA voDo

L]I.]BLIANA

APRIL/MA]

RAZREDNICARKE

CSOD _ TRILOBIT

MAJ

nazRrowrdaRre

POSKUSI Z

LEKTRIKO, SVETILNIK

UUBUANA

JUNU

RAZREDNICARKE

DRSANJE, PoHoD

rR. Gonn, noZrurr,

JANUAR/FEBRUAR

RnzRrontdnRre, ue lre ut
5po

E

svuent.tE,

UUBUANA

SpoRrN: oaru

PLEZANJ E/LOKOSTRELSryO

c5o o

- tRtLosr

MAJ

cSoo, nazneorurcaRxr

ORIENTACUSKI POHOD

cSoo - rRrrogrr

MAJ

cSoo, RnznrorureeRrr

VESLANJ

c5oo - tRtLogtt

MA]

cSoo, Razneoruteanrr

UUBUANA, TOPOL.

JUNU

lraoa saMare,

E

PLANINSKI POHOD

RazReorurfanrr

SV. JAKOB

Osnovna Sola Vid
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5. RAZRI]I)

DEJAVNOST

KRAJ

TEMA

-PREDVIDENI
CAS IZVEDBE

ORGANIZATOR

GLEDALISEE

UU

BUANA

DECEMBER

NATASA SENJUR

NARODNA GALERUA

UUBUANA

NOVEMBER

MASA

UUBUANA SKOZI ZGODOVINO

TJUBUANA

MU5I.

OPOMBE
6 evrov
5 evrov

KULTURNI DAN
GABI PRELESN IK
JUNU

VIRTUALNI MUZEJ

VODNE RASTLINE IN ZIVALI

DEBELI RTI.

SE

UUBUANA

APRIL

MARJANA GRABNAR

UU BUANA

MAI

TJA5A STULAR

PTEM BE

R

prevoz +
karta
5 evrov

RAZREDNIEARKE

OBSREDOZEMSKEGA SVETA

NARAVOSLOVNI
DAN

ZGODOVINSKA OBDOBJA

-

Muzej v

Vrhniki, Ljubljanica-koliSiarji
GOZD

4 evre
plevoz 2
evra

UUBUANA

DAN VARNOSTI

-

izolirna

OKTOBER

RAZREDNI.ARKE

UU

BUANA

JANUAR

RAZREDNI.ARKE

ZRAK - vetrnica

UU

BUANA

MAJ

RAZREDNI.ARKE

KOLESARSKI IZPIT

UUBUANA

MA.I, JU NU

ALES LETONJA,

TOPLOTNA PREVODNOST

posoda

TEHNISKI DAN

RAZREDNI.ARKE

Osnovna Sola Vie
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POHODNISTVO

DEBELI RTI.

SEPTEMBER

RAZREDNI.ARKE

PLAVANJE

DEBELI RTI.

SEPTEMBER

RAZREDNI.ARKE

ZIMSKI sPORTNI DAN

UUBUANA, TAMAR,

JANUAR

NADA BAMBI.,

KR.

RAZREDNI.ARKE

GORA, ROZN IK

SPORTNI DAN
POHOD
J

ESENSKI KROS

POT OB ZICI

MA]

RAZREDNIEARKE

IIUBUANA

SEPTEM BER

NADA BAMBI.,
RAZREDNI.ARKE

Osnovna Sola Vid
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6. RAZREI)

TEMA

DEJAVNOST
KUTTURNI

DAN

1. Dobro jutro, filharmoniki - koncert
2. GledaliSka predstava: Bajkomat
3. Cankarjeva pot

NARAVOSLOVNI
DAN

1. Pirati plastike
2.

Energijski tokovi

3. Travnik/projektniteden

KRAJ

PREDVTDENT

eas tzveoee

5ola, Cankarjev dom

sreda, 16. 2.2022 ob 9.3O

€ankarjev dom

ponedeljek, 4. 10. 2021 ob 9.30

ietrtel!

vrhnika

ORGANIZATOR
A. Kovaiii Divjak

23. 9. 2021

R.

Zupaniii

R.

ZupanEii

5ola, okolica 5ole

ponedeljek, 27. ali torek, 2A,9,2027

B.

Jaklii

Sola

november

B.

Jaklii

zadnji teden pouka 20-23,6,2022

PST

C.

llovar, B. Jaklii

pet. 19. 11, i *e. 24. L7.;

1.

Zelena energua, Zavod 404

Mencingerjeva 7,

Vii

B. Kastelic

iet. 25. 7L.2O2l

TEHNISK!

2. Tehniiki muzeja v Bistri

Bistra

torek,28.9.2021

V. Kloiak

5ola

zaietek novembra 2021

M. Horvat

DAN

5ponrrur

3.

Eko dom

4.

Smuiarska oprema in vzdrievanje

1. Planinski pohod

zimska 5vN

zsvN 7.-tt. 3. 2022

Blejska koia

3, teden septembra

Pot

petek, 5. 5. 2022

B, Medved
S. Peiec

B. Medved,

DAN

Osnovna Sola Vid

2.

Pohod po Poti

B. Omerzel
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3. Smuianje

zimska SVN

zSvN 7.-11. 3. 2022

B. Medved

4. zimski

zimska SVN

zSvN 7.-11.3.2022

B. Medved

io la

zadnji teden pouka 20.-23. 6,2022

5D

5. eetveroboj/pohod

p"t r0. 5. ""d"

Vikend za nadarjene 5.-9. r
Strokovna ekskurzija

Osnovna sola Via

Postorna

Stran 37 od

81

K. Pleteriek

2

M. M",t'e"

matec 2022

D. Lukner
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7. RAZRED

TEMA

DEJAVNOST

KRAI

PREDVIDENIEAS

ORGANIZATOR
N. Drinovec sever,

1. Kulturni dan: film
KULTURNIDAN

2. GledaliSka predstava: Odisejeva
potovanja

Z5VN Kranjska Gora

Proslava, rastem s knjigo

1. Ekosistemi - gozd

NARAVOSLOVN!

2. Ogled iivalskega vrta

DAN
3. Prehrana

- Lt.2.2022
A. Stran5iak

20.7.2022

CD Liubliana

iola, knjiinica

3.

7.

P.

Voranc

petek, 4.2. 2022

Nuia Siuka

P.

Iesenovec

Roinik, Mostec

september

C.

llovar

Lju blja na

tas NPZ

B. Jaklit, C.

iola, Biotehniika
fakult.

zodnji teden pouko

B.

llovar

Jaklii

7.ad: tet., 7. 10.2027

TEHNISKIDAN

1.

Rokodelski center v Ribnici

2.

lzdelek

3.

4.
Osnovna Sola Via

-

elektrotehnika (ventilator)

Vzdrievanje smuiarske opreme

Deiela kozolcev

Ribnica

F. Div.iak

7.bc: iet., L4. lO.zOZf

5o

zaaetek novembra 2021

la

ZSVN Kranjska Gora

5entrupert pri
Trebnjem

Stran 38 od 81

7.

-

11. 2- 2022

sreda, 22. 9.2027

F. Divjak, M.

Horvat
F. Divjak,

spremljevalci
F. Divjak
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zelenica

1. Planinski pohod

3. zimski

4.

5D

Pohod po Poti

5. eetveroboj/pohod
Vikend za nadarjene 6.-9. r

in Celjski grad

Osnovna Sola Vid

B. Medved

- Lt.2.

Sportniki, Lukner,
c5oD

ZSVN Kranjska Gora

2. Zimski pohod

SpoRrrutoaru

4. teden septembra 2021

7.

2022

ZSVN Kranjska Gora

7. -L7. 2. 2022

csoD

Pot

petek,6.5.2022

Medved, Omerzel

Sola

zadnji teden pouka 20.-23. 6,
2022
20.

Cerkno

s.202t-

22. s.2022

tas NPZ

Celje
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8. RAZRED
TEMA

NOST

D

KUTTURNI DAN

l

NARAVOSLOVNI

1.

Ogled filma - Moj brat lovi dinozavre

2.

Gledaliite: Prosto po Preiernu

3.

Balet Hrestai

1.

Slovenski zajtrk

2.

Voda

-

Boiiina zgodba

KRAJ

PREDVIDENI .AS IZVEDBE

ORGANIZATOR

Kinodvor

ietrtek, 9. 9. 2021

A. Straniiak

CD Ljubljana

ietrtek, 3. 2.2022 ob 9.O0

P. Jesenovec

5ola, SNG Opera in

sreda, 5. 1. 2022 ob 11.00

A. Kovatii Divjak

Sola

petek, 26. 1!.2O2L

iola

iorck,22.3.2022

DAN

TEHNISKI DAN

3.

Poskusi v fiziki

1.

Robotika

2.

Google SketchUp, elektronika,

3. Planetarium

Zadnji teden pouka (po.,

tju bljana

tor.) 20. inlali 27. 6.2022
8. 9., 15. 9., 22. 9., 23.9. in

Sola

FE

28.9.202r
fe b rua

Sola

iola
Vila 5umica, Kranjska

4

1.

Gora

Planinski pohod

Ratitovec

Sponrrur oaru

2.

Osnovna Sola Via

zimski 5D

Kranjska Gora

rja

B.

Jaklii, M. Horvat
A. Kocen
A. Petkoviek

B. Kastelic

M. Horvat, B. Kastelic,
M. Urbant

aetrtek, 14. 10.2021

B. Kastelic

september. oktober

F. Divjak

1. teden oktobra (1.-8. 10.)

8. Omerzel

1. ali 3.

Stran 40 od 81
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5. Peiec
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Vila 5umica, Kranjska

3.

Pohod

Gora
Vila Sumica, Kranjska

4.

5.

Medrazredne igre
Pohod po Poti

Vikend za nadariene 6.-9. r

Ekskunija: Logarska dolina

Osnovna Sola Vid

Gora

september, oktober

K. Pletersek, S, Pesec

september, oktober

K. Pleteriek, S. P€iec

petek, 6.5. 2022

Medved, Ome rze

Pot

20. s. 202t

Cerkno
Logarska dolina
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9. RAZITIJD
TEMA

DEJAVNOST

1. GledaliSka predstava: Romeo in Julija

PREDVTDENT

KRAJ

Cankarjev dom

inS

tZVeOAe

torek, 4. 1.2022 ob 11.00

ORGANIZATOR

M. Sarman
Gaberiek

9. ac: april 2022
KUTTURNI DAN

2.

Po poti kulturne dediSEine

3.

Koncert: Sprehod skozi zgodovino jazza

1.

Sistematika rastlin

9. bd: april 2022

iola, Cankarjev
dom

voliji

ietrtek, 13. L.2022 ob
tetrtek, 5. 5. 2022

Potok

cSoD Fara

2.

3.

9. bd: 27.9. -1. ,.O.2O2L
Fizika - eksperimenti

iola

(po., tor.) 6. in/a\i7.6.2O22
9.

Osnovna Sola Vid

A. Kovaiii Divjak
C.

llovar

c5oD,
spremljevalci
B. Kastelic

ac 20.9.-24.9.2027

c5oD Fara

1

TEHNISKI DAN

LL.OO

9. act 20.9.-24.9.202L

NARAVOSTOVNI

DAN

N. Drinovec Sever

Vrba

CSoD spremljevalci

9. bd: 27.9. -1. LO.2021

2.

Gradbeni5tvo in geodezija

3.

Planetarium

4.

Roine spretnosti-Sivanje

Fakulteta GG

november 2021

F. Divlak

Sola

sreda, 13. 10.2021

B. Kastelic

Zadnji teden pouka

iola

LO.6.2022
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9, ac: 20. 9.-24.9.2O2L

1.

Rafting, adrenalinski park

cSoD Fara

CSOD spremljevalci

9. bd:27.9. -L. LO.zOZL
9.

2.

Pohod

3.

zimski 5D

4.

Konex

ac 20.9.-24. 9.2021

cSoo Fara
9. bd:27 .9. -L. LO.2021

c5oD,
spremljevalci

5

5.

Kranjska Gora

S. Pe5ec

B. Omerzel

9. bd: torek, 1O,5.2022

-

geografija

Vikend za nadarjene 6.-9. r

Osnovna Sola Vie

teden februarja 2O22

Ljubljana

Pohod po poti

Terensko delo

1. ali 3.

petek,6.5.2022

Pot

M. Petauer,

CerkniSko jezero in

oktobra

Rakov 5kocjan

Cerkno
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Medved, Omerzel

M. Peterlin
20. 5.

202t-

22.

s.2022

M. Majhen
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Kolesarski izlet 6.-9. r

l

ali 2. teden v juniju

Teden NPZ

sreda,4. 5.2022
NPZ

tetrtek 5.5.

Petek" 6. 5.2022

Torek, 10. 5. 2022

NPZ

NPZ

Pohod po poti

6.r,
ND Zivalski

l'.

vrt

Pohod po poti

Ekskurzija Celje,
grad

Pohod po poti

Ekskurzija:

E.r.

Logarska dolina
9.r.

Pohod po poti

SD Konex: 9. ac

t. r.

6. r.
september

SD 3, teden

TD

DeZela

5D Konex: 9. bd

9.r

8. r.

KD Film

TABOR

2. tedcn

kozolceY sreda,

KD Vrhnika 23.
9.2021

9.

22.9.202t

ac:20.9.11.9.
2021

9. bd: 27.9. -1. 10.
2021

TD Bistra 28. 9.
2021

oktober

5o r.+. lo.

SD

I

.teden

2021

oktobra

TD Ribnica,

TD Planetarium

Eksku rzija

14. 10.
7.ad: aet.,7, 10.
2021
7.bc: tet., 14. 10.
2021

Osnovna sola Vid
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Torek, 4. 5. 2021

tetrtek, 6.5.2021-

Sreda,5.5.

-NPZ

.t.

Ponedeljek, 10.

5.202L- NPZ

tebelarska pot

6.r.
7

Petek,7.5.

NPZ

Pohod po poti

Ogled:ivalskega

Ogled iivalskega

vrta

Pohod po poti

??

Ekskurzija Celje,

vrta ??
8. r.

9.r.

Ce

Rudnik Velenje

Ekskurzija Logarska

??

d o

Konex: 9. ac

Pohod po poti

Hiia
eksperimentov

lina

Konex: 9. bd

Vola.ii Potok

ljski grad

eonoo oo

noti

I

I

Kolesarski izlet 5.-9. r 1 . ali 2. teden v juniju

Po programu osnovne Sole mora Sola v vsakem razredu izpeljati s predmetnikom
opredeljeno Stevilo kulturnih, naravoslovnih, tehniSkih in Sportnih dni. Ker so dnevi
dejavnosti del rednega programa osnovne Sole. so se

Organizacija teh

dni

zahteva dogovarjanje

in

jih

udenci dolZni udeleZevati.

usklajevanje

tudi z

zunanjimi

izvajalci, organizacijo prevoza, doloditev ustreznega normativnega Stevila
spremljevalcev, zato je treba morebitno odsotnost utencev napovedati vsaj tri

dni

pred izvedbo, razen v

V primeru odsotnosti

primeru nenadne

udenca samo na dnevu dejavnosti

delovnih dneh predloZiti opravidilo.

V

bolezni.

je potrebno Soli v petih

nasprotnem primeru

so star5i

dolZni

poravnati stroSke dneva dejavnosti.

Dodatni in dopolnilni pouk
Udencem,

ki pri

posameznih predmetih presegajo dolodene standarde znanja, je

namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in raz5irjenimi vsebinami ter z razlidnimi

metodami dela,

kot so

samostojno udenje. problemski pouk

in

priprave na

tekmovanja, podpira doseganje viSjih udnih ciljev. Namen dodatnega pouka je
predvsem razvijanje udendevih modnih podrodij, posebna

skb za nadarjene

in

priprava na tekmovanja. Udencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo 5e dodatno

razlago snovi

in pomod uditelja, je

Osnovna Sola Vi6

namenjen dopolnilni pouk. S prilagojenim
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nadinom dela udenci laZje osvojijo temeljne udne cilje. Dodatni in dopolnilni pouk
bosta potekala po

umiku (objava na spletni strani in oglasni deski v prostorih Sole).

lzbirni predmeti
Neobvezni izbirni predmeti sodijo

v raz5irjen program osnovne

za(,eli izvajati po obstojedem urniku
Solskem letu 2021122 se bodo izvajali

Sole

in se bodo

in glede na predhodne prijave udencev. V

v

1., 4., 5. in 6. razredu.

Za utence 7. razreda bomo izvajali neobvezni izbirni predmet, in sicer prvi tuji
jezik angleSdina. Za udence 4. , 5. in 6. razreda bomo v tem Solskem letu izvajali
neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik (nem5dina), radunalniStvo

in

Sport. V

skladu s predmetnikom se neobvezni izbimi predmeti izvajajo po eno uro tedensko,
razen tuj

jezik, ki

se izvaja 2

uri tedensko. Udenec lahko izbere najved 2 uri pouka

tedensko.

Obveme izbirne predmete udenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne
Sole. Namenjeni so pridobivanju, poglabljanju

in nadgradnji znanja z dolodenega

podrodja, pridobivanju izkuSenj, povezovanju teorije
uporabnega znanja ter

in

prakse, pridobivanju

odkivanju interesov za poklice. Obvezni izbimi predmeti

se

izvajajo v tretji triadi.
Udenec izbere dve uri izmed predmetov (lahko tudi

razlidni. Vsem obveznim izbimim predmetom
izjema je

tujijezik, ki

obsega dve uri tedensko.

tri ure), ki so lahko iz leta v leto

je

namenjena ena ura na teden,

V leto5njem Solskem letu imamo

41

skupin obveznih izbimih predmetov in 1 1 skupin neobveznih izbimih predmetov.

ee

udenec obiskuje glasbeno 5olo z javno veljavnim programom,

je

opro5den

obiskovanja obveznih izbimih predmetov. Na njegovo Zeljo 5e vedno lahko
obiskuje obvezni izbimi predmet.

Ohvezni izbirni prctlnrcti
7

. ruzred

l.

Ansambelska igra (ANl): Alenka Kovadid Divjak

2.

Filmska vzgoja (FYZ): Ana Stranidak

3.

Filozofrja za otroke

Osnovna Sola Via

-

kritidno rni5ljenje (FIK): Danilo Lukner
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4.

FrancoSdina

5.

Gledali5ki klub (GKL): Petra Jesenovec

6.

Likovno snovanje l: Veronika Kloiak

7.

NemSe ina

8.

Organizmi v naravnem in umetnem okolju (ONA): Barbara Jaklid

9.

Sodobna priprava hrane (SPH): Barbara Jaklid

10. Span5dina
I

l.

(FIl):

(Nll):

Rahela Zupandid

Nina Pintar

(SIl): Marija Kus

Sport za sprostitev (SSP): Simona PeSec, Benjamin Medved

12. Radunalni5wo

-

Urejanje besedil(UBE): Barbara Kastelic

13. Vezenje - Osnovni vbodi in tehnike vezenja (VEO): Andreja Kocen
'14.

Yzgojt za medije

-

televizija (TEV): NuSa Drinovec Sever

ll. razled

l.

Filmska vzgoja (FVZ): Ana Stran5dak

2.

Filozofija za otroke - Etidna raziskovanja (FIE): Danilo Lukner

3.

Francoidina (FI2): Rahela Zupandid

4.

Glasbeni projekt (GLP): Alenka Kovadid Divjak

5.

Gledali5ki klub (GKL): Petra Jesenovec

6.

Izbrani Sport (lSP): Benjamin Medved, Bo5tjan Omerzel

7.

Likovno snovanje 2: Veronika Kloiak

8.

Radunalni5tvo

9.

Nem5dina (NI2): Suzana Prebil

-

Multimedija (MME): MatjaZ Urbani

10. Organizmi v naravi in umetnem okolju (ONA): Barbara Jaklid
I

1. Poskusi v kemiji (POK): Andreja Kocen

12. Robotika v tehniki (RVT): MatjaZ Urband

13. RuSdina 2 (RI2). Petra Jesenovec
14. Spanidina 1S12;: Marija Kus
15. Vezenje - Slikarski, marjetidni in gobelinski vbodi (VES): Andreja Kocen
16. Vzgoja za medije

Osnovna Sola Vie

-

televizija (TEV): NuSa Drinovec Sever
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9. razred

l.

Elektronika z robotiko (EZR): MatjaZ Urband

2.

Filozofrja za otroke: Jaz in drugi (FIJ): Danilo Lukner

3.

Franco5dina 3 (FI3): Rahela Zupandid

4.

GledaliSki klub (GKL): Petra Jesenovec

5.

Likovno snovanje (LS3): Veronika Klo5ak

6.

Nem5dina (NI3): Suzana Prebil

7.

RadunalniStvo

8.

SpanSdina (SI3):

9.

Sport za zdravje (SZZI: Benjamin Medved, Boitjan Omerzel

10. Vezenje

-

-

RadunalniSka omreija (ROM): MatjaZ Urban6

Marija Kus

Angleiko vezenje in ri5elje vezenje (VEA): Andreja Kocen

11. Yzgoia za medije

-

televizija (TEV): NuSa Drinovec Sever

V okviru obveznega izbimega predmeta Nemldina 1,2,3 bo organizirana strokovna
ekskurzija v Cradec ter ogled dokoladnice Zofter v mesecu oktobru 2021.

Neobvezni izbirni prednreti
V 1. razredu:

-

AngleSdina (NIP TJA): Marja Panker, Tja5a Mirtid

V 4, razredu:

-

Sport (NlP

-

Nemidina (NIP NEM): Nina Pintar

-

RadunalniStvo (NIP RAe ): Martin Kecelj

SlOl: Nada Bambid, Ales Letonja

V 5. razredu:

-

Nem5dina (NIP NEM): Nina Pintar

-

Sport (NlP SfO;: Nada Bambid, Boltjan Omerzel

-

Radunalniswo (NIP

RAi): Martin Kecelj

V 6. razredu:

-

Nem5dina (NIP NEM): Nina Pintar

Osnovna Sola Vid
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Sport (NIP SPOI: Benjamin Medved, Simona Peiec

RAi):

Radunalni5tvo (NIP

Barbara Kastelic

Normativi za oblikovanje skupin:
Normativ za oblikovanje oddelka je 28 udencev, s soglasjem ministra je v razredu
lahko tudi trideset udencev. Enak normativ

je tudi za Stevilo udencev v

oddelku

V skladu z 31. dlenom Pravilnika o normativih in standardih

podaljSanega bivanja.

za izvalanje programa osnovne Sole

-

U.

1.

RS, 5t. 57107 , 65108, 99110

-

v oddelkih

od 6. do 9. razreda delimo posamezne oddelke v udne skupine pri naslednjih
predmetih: Sport, tehniki

in

tehnotogiji, gospodinjstvu, nekaterih izbimih

predmetih. Skupine oblikujemo tudi pri kultumih, naravoslovnih, Sportnih dnevih,
ekskurzijah, Soli

v naravi. tehnidnih dnevih, kolesarskih izpitih, ko se vzgojno-

izobraZevalno delo izvaja izven Sole. Normativ za oblikovanje skupin pri predmetih

z vedjo nevarnostjo je 21 udencev. Normativ za oblikovanje skupine pri Sportu od

je 21 udencev. Skupine se v okviru enega ruzreda oblikujejo po
spolu. V primeru, da je Stevilo udencev ali udenk dolodenega oddelka manj5e, se
6,

razreda dalje

skupine oblikujejo

iz sosednjih oddelkov. Ko to ni mogode, se udenci po

delijo le v primeru,

de

spolu

je v posamezni skupini najmanj osem udencev. Normativ

spremstvo udencev na ekskurziji

je

za

15 udencev. Normativ za spremstvo udencev v

v naravi in na taborih je 15 udencev. Normativ za oblikovanje skupine pri
pouku plavanja je 8 udencev neplavalcev oz. 12 udencev plavalcev. Normativ za
Soli

oblikovanje skupine pri pouku smudanja
zadetnikov. Udenci

je l2

udencev oz. 10 udencev smudarjev

z zdravstvenimi teZavami imajo

posebnega spremljevalca in

zagotovljeno voZnjo s Solskim kombijem.

Raziirjcni in nadstandardni prograrn:
N:rdstandardni progrirnr

:

NAZIV

IZVAJALCI

RAZRED

FINANCER

0.5 razredne

razredniki

e

etrti do deveti
razred

Interesne

ure/teden

dejavnosti 0,5 ure

in MIZS 0.5 ure

I

razredna

ura./teden

Osnovna Sola Vie

raz red

r.r i

k

i

'l rctj

i razred

Interesne

dejavnosti
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Profesorji v OPB

PodaljSano bivanje

Prvi do peti razred

Lastna sredstva

od 15.40 do 17.00
I

Solska kuhinja

Solska prehrana:

kosilo,
popoldanska
malica

Prvi do deveti
razted

StarSi

Raziir,je ni progranr

RazSirjeni program obsega podaljSano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in
dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbimih predmetov. V
raz5irjeni program se udenci vkljudujejo prostovoljno.
Sola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot 5olo v naravi. Sola v
naravi

je

organizirana oblika vzgojno-izobraLevalnega dela,

ki poteka stmjeno tri

ali ved dni izven prostora ilole. Za udence, ki se Sole v naravi ne udeleZijo, osnovna
Sola

v tem dasu organizira primerljive dejavnosti. (39. a dlen Zakona o osnovno

Soli).

CSOD

-

terminska razporeditev za Solsko leto 2021122
Kraj

Vsebina

Razred

Trajanje

2. razred

Naravoslovna
Sola v naravi

CSoD J nraek

30.5.-1.6.2022

2. razred

Naravoslovna
Sola v naravi

CSOD Jurdek

t.-3.6.2022

3. razred

Tematski

JI]R.EK

4. - 8. 10. 2021

3.ain3.e

teden:
gozd

JUREEK

I

JURCEK

18.

TRILOB IT

9.

iarobni
I

3. razred

Tematski

3.bin3.c

teden: earobni
gozd

3. razred

Ternatski

3.d
4. razred

teden:

l.

15. 10.2021

-

22. 10. 2021

iarobni

gozd
Ternatski

13. 5.2022

teden: Voda

od izvira do

Osnovna Sola Vid
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prpe

TRILOB IT

16.-20.5.2022

TRILOBIT

23.

Letna Sola v

RKS Debeli

6.

naravi

rrid

Tematski
teden: Voda
od izvira do

4. razred

pipe

I

4. ruzred

Tematski
teden: Voda
od izvira do

-27. s.2022

pipe
5. razred

-

t3.9.2021
I

6. razred

7

. razred

Kr. Gora

Zimska Sola v

Hotel Alpina

Ilaravt

Kr. Gora

Tematski

9. razred

7

.

-\ | .2. 2022

7.-11.3.2022

CSOD Fara

20.

-24.9.2021

teden. Rafting,

9.ain9.c
I

9.bin9.d

Hotel Alpina

narav i

S strani CSOD-ja nismo 5e prejeli odgovora

8. razred

9. razred

Zimska Sola v

I

adrenalinski
park

Tematski
teden. Rafting,

CSoD Fara

21.9.-t.10.202t

CERKNO

20.

adrenalinski
park

5.-9.

Vikend za

razred

nadarjene:

-22.5.2022

lSdem se v

gibu, besedi in

igri

Organizaeija pouk:r v manjlih uinih skupinah
Organizaclja pouka v manjSih udnih skupinah je v pristojnosti Sole in na predlog
ravnatelja, sprejme uaiteljski zbor pouk v manjSih udnih skupinah praviloma za eno
Solsko leto.

40. dlen Zakona o osnovni Soli je spremenjen in doloda sledede (UL 87/11,40112):

Uditelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela
diferencira delo z udenci glede na njihove zmoZnosti.

Osnovna Sola Vie
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V Solskem letu 2021122 bomo izvajali naslednje manj

V 8. in 9. razredu

se bo

5e udne

skupine:

pri slovenSdini, matematiki in tujem jeziku pouk vse leto

organiziral z razporeditvijo udencev v manjSe udne skupine.

Individualna in skupinska pomoi uiencem z uinilni teZavami
Za udence,

ki imajo

udne teZave, so predvidene dodatne ure za individualno in

skupinsko pomod (Ur. list 31. 12196-ZOFVI, 9. dlen). Za vkljuditev udenca v ure
individualne pomodi morajo star5i podpisati soglasje.

V zadetku Solskega leta se glede na predloge razrednikov, specialne pedagoginje ter
Solske svetovalne sluZbe dogovorimo, kateri udenci potrebujejo individualno ali
skupinsko pomod.

O vsebini dela z udenci, o udeleZbi in napredovanju udencev vodijo strokovni
delavci predpisano evidenco.

Delo z nadarjenimi uienci

Kot je zapisano v Konceptu odkivanje in delo z nadarjenimi udenci, je ena izmed

nalog Sole poskrbeti tudi za udence,

ki

zmorejo in hodejo ved.

V

Solskem letu

2021122 bomo nadaljevali z uresnidevanjem Koncepta dela z nadarjenimi udenci.

Odkivanje nadarjenih udencev poteka v treh stopnjah:

- Evidentiranje uiencev, ki bi lahko bili nadarjeni - Poteka na osnovi razlidnih
kiterijev

-

brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomodkov.

Identifikacija nadarjenih uiencev

-

Zajema poglobljeno

in

podrobnejSo

obravnavo evidentiranih udencev in vkljuduje naslednja merila:

a) oceno uditeljev

-

uditelji s pomodjo ocenjevalnih lestvic ocenijo nadarjenost

udencev na uinem, ustvarjalnem, voditeljskem. telesno-gibalnem, tehnidnem in
umetniSkem podrodju,

ki zajema glasbeno, likovno, literarno in dramsko podrodje;

b) test sposobnosti in
c) test ustvarjalnosti.
Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti psiholog. Kot nadarjeni oz.

talentirani so identificirani tisti udenci,

ki so vsaj na enem od kriterijev

dosegli

nadpovpreden rezultat. Ugotovitev o nadarjenosti udenca se sprejme na sestanku
razrednega uditelj skega zbora.
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SSS skupaj

z

je bil njihov otrok spoznan za
pridobi njihovo mnenje o otroku in pisno

razrednikom seznani starSe, da

nadarjenega oziroma talentiranega,

soglasje za pripravo individualiziranega programa.

Razvoj nadarjenosti posameznika se lahko spodbuja na razliine nadine

Pri rednem pouku bomo diferencirali in individualizirali delo udencev, jih
spodbujali pri vkljudevanju k dodatnemu pouku, sodelovanju pri interesnih
dejavnostih, pisanju raziskovalnih nalog, sodelovanju pri razlidnih projektih
in natedaj ih ...

Za vse identificirane nadarjene udence od 5. do 9. razreda bomo tudi v
leto5njem Solskem letu pripravili obogatitveni program,

ki bo temeljil

na

principih in metodah dela, ki vktjudujejo viSje obtike miSljenja, spodbujajo
ustvarjalnost, samoiniciativnost in podpirajo notranjo motivacijo nadarjenih
udencev.

Tudi v letoSnjem Solskem letu bo organiziran tridnevni tabor za nadarjene udence.

Delo z otroki s posebnimi potrebami

V osnovno Solo so po zakonu vkljudeni tudi otroci s posebnimi potrebami.
Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraievanja ob
upo5tevanju otrokove doseZene ravni razvoja, njegove zmoZnosti za udenje in
doseganje standardov znanja, strokovne prognoze glede na otrokove primanjkljaje,

ovire oz. motnje. Pisno zahtevo za uvedbo postopka lahko vloZijo starii, vodi pa ga
Zavod za Solstvo. Predlog za uvedbo postopka lahko poda tudi Sola ali zdravstvena
ustanova, ki pa mora tudi star5e o tem obvestiti.

Ravnatelj za vsakega otroka imenuje strokovno skupino, ki v sodelovanju s starSi
izdela individualizirani program.
Dodatna strokovna pomod se izvaja individualno ali v posebni skupini, in sicer v
oddelku ali izven oddelka.

Dodatno strokovno pomod udencem

v

skladu

z

odlodbo

o

usmeritvi otrok

s

posebnimi potrebami izvajajo specialni in socialni pedagogi ter uditelji po umiku.
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Izvalalci dodatne strokovne pomodi so:
Romana Ferlid, profesorica defektologije,

Barbara Gregorid, univ. dipt. socialna pedagoginja

Tina Kolar, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
Aleksandra iergan Risti6, dr. specialne in rehabilitacij ske pedagogike
Aleksandra Kambid, mag. proL inkluzivne pedagogike

Marjeta Lipovnik, specialni in rehabilitacij ski pedagog

Vkljuievanje tujcev
Glede na proces globalizacije se

v

Soto vkljudujejo udenci tujci,

ki

slovenskega

jezika ne znajo. V skladu z zakonodajo in razpoloZljivimi moZnostmi za te udence
organiziramo pouk slovenidine.

K

sodelovanju bomo povabili prostovoljce

neprofitnih organizacij in druStev, s svojimi Studenti nam pomagata tudi Filozofska
fakulteta v Ljubljani.
Status uicnca perspektivncga in vrhunskcga mladega Sportnika in umctnika

Na podlagi 51. dlena ZOS. o dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju
dolodi ravnatelj. Pred tem si

v prvem

statusa

vzgojno-izobraZevalnem obdobju pridobi

mnenje razrednika, v drugem in tretj em vzgojno-izobraLevalnem obdobju pa tudi
mnenje oddeldnega uditelj skega zbora.

Tekmovanja v Sportu

Cilj

Sole

je ohraniti rezultat

preteklega leta. Uvrstitev med

tri

najbolj5e Sole v

odbojki in atletiki v Ljubljani.

Zlati soniek
Zlati sondek je program, ki spodbuja udenca za Sportno dejavnost v prostem dasu,
istodasno pa popestri program Sporta

v Soli. Za Sportno znadko Zlati sondek lahko

tekmujejo udenci 1., 2. in 3. razreda.

Cilj

Sole

je ohraniti rezultat preteklega leta.
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Program Krpan
V programu sodelujejo udenci 4.. 5. in 6. razreda.

Cilj

5ole

je poveiati Stevilo uiencev, ki bodo opravili 5portni program Krpan

za 5 uiencev.

Med vrstniSka uina pomoi
Na Soli bomo v Solskem letv 202112022 preko prostovoljnega sodelovanja udencev

in

udenk

po

predhodnem soglasju star5ev izvajali organizirano

in

nadrtno

prostovoljno delo v oddelku podalj5anega bivanja in v obliki med vrstniSke udne
pomodi v razredu.

Poklicna orientacija

V

letoSnjem Solskem letu bomo nadaljevali

orientacije

in izbire

s

svetovanjem glede poklicne

srednje Sole. Izvedena bo orientacija

predavanje za starSe udencev

v 8. in 9. razredu,

9. razredov, predstavljena bo trZnica poklicev

s

predstavitvijo srednjih 5ol pred vpisom udencev na srednjo 5olo.
Sobotne Sole

V to projektno delo so vkljudeni

udenci,

ki

imajo interes do

dodatnega

izobraievu4a s podrodja glasbe, slikarstva in kiparstva, dodatnega izobraZevanja na
likovnem podrodju ter na podrodju planinstva. Skupine udencev brezpladno vodijo
mentorji Sole in zunanji izvajalci.

Shema Solskega sadja
OS Vid je vkljudena

v Shemo Solskega sadja. To je ukrep skupne kmetijske potitike

EU v sektorju sadja in zelenjave. njegov namen pa je ustaviti trend zmanjSevanja
porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti nara5danje pojava prekomerne telesne
teZe in debelosti

pri otrocih.

Evropska komisija je v obseZni Studiji ugotovila, da je Shema Solskega sadja eden
od ukrepov,

namen

je

ki bi lahko dolgorodno pripomogel k izboljSanju trenutnega stanja. V ta
Evropska unija drZavam dlanicam namenila finandno pomod

brezpladno razdeljevanje sadja
rednega obroka sadja,

Osnovna Sola Vid

in

za

zelenjave udencem. NaSi udenci tako poleg

ki ga vsak dan dobijo za malico, vedkrat na leto dobijo

5e
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dodaten obrok druge vrste sadja ali zelenjave. Prednost dajemo sezonskemu sadju

iz integrirane pridelave domadih pridelovalcev.

Sport v osnovni Soli
S projektom Zelimo:

-

povedati obseg vodenega gibanja med poukom in med odmori (minuta za

zdravje)-

- zmanj Sati agresivno vedenje med udenci,
- v sodelovanju z zdravstveno sluZbo poskrbeti za tiste udence, ki imajo
kakr5nokoli zdravstveno teZavo,

-

ponuditi tak5ne Sportne vsebine, ki bodo zadovoljile interese udencev,
usmerjati udence v kakovosten Sport,

izpopolnjevatistrokovnedelavce,
nodni pohod dez Ro2nik,

dalj5i sprehodi v dasu podalj5anega bivanja,
Sportno popoldne (tekmovanje v odbojki),

dve Sportni soboti (tek, maraton),

vkljuditi

star5e

v dolodene akcije.

Cilj iole je, obdriati

rezultate,

ki

so razvidni

u

analize Iportno-vzgojnih

kartonov na5ih udencev zadnjih nekaj let.
Y zgoja za zd ravj e

V

Solskem letu 202112022 se nadaljuje izvajanje vzgoje za zdravje

v sodelovanju z

NIJZ. Namen sodelovanja med uditelji in zdravstvenimi delavci

je

izboljSanje

izvalanja vzgoje za zdravje s ciljem krepitve zdravega Zivljenjskega sloga in
zmanj Sevanj e Skodljivih

vplivov na zdravje Solarjev.

Vsebine.

l.

razred: Zdrave navade.

2.

razred: Osebna higiena.

3.

razred: Zdrav nadin Zivljenja.

4.

razred'. Prepredevanje poSkodb.

5.

razred: Zasvojenost.
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6.
7

.

razred: OdraSdanje.
razred,'.

Pozitivna samopodoba in stres

8.

razred: Medosebni odnosi.

9.

razred: Yzgoja za zdravo spolnost.

12.10 Slovenska mreZir zdrar ih

iol

Osnovna Sola Vid je vse od leta 1998 vkljudena v Slovensko mreZo zdravih 5ol, ki

jo koordinira Nacionalni in5titut za javno zdravje (NIJZ). To nam daje moZnost
oziroma sistem za krepitev zdravja in kakovosti Zivljenja naSih otrok in
mladostnikov. Vizija Slovenske mreZe zdravih 5ol ni le znanje, ampak razumevanie
zdravja kot temeljnega za zdray razvoj in uspe5no odra5danje udencev ter razvijanje

njihovih potencialov. V aktivnosti vkljudujemo udence in njihove starSe, zaposlene

ter druge zunanje sodelavce. Rdeda nit

v

Solskem letu 202112022 bo du5evno

zdravje, gibanje in zdrava prehrana. Pri delu bomo zasledovali

l2 ciljev

Evropske

mreZe zdravih 5ol:

.

Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh udencev s tem, da bomo
pokazali, da lahko prav vsak prispeva k Zivljenju v ioli.

o

Skbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med uditelji in
udenci, uditelji med seboj ter med udenci.

o

Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji Sole postali jasni uditeljem, udencem in
starsem.

.

Vse udence bomo spodbujali k razlidnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali
raznovrstne pobude.

e
.
o

Izkoristili bomo vsako moZnost za izboljSanje Solskega okolja.
Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med 5olo, domom in skupnostjo.

Skbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo 3olo, zaradi priprave
skladnega udnega nadrta zdravstvene vzgoje.

o
r

Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih uditeljev.
Upo5tevali bomo dejstvo, da so uditelji

in

Solsko osebje zgled za zdrayo

obnaSanje.
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Upo5tevali bomo komplementamo vlogo, ki

jo

ima Solska prehrana pri udnem

nadfiu zdravstvene vzgoje.

Sodelovali bomo

s

specializiranimi sluZbami

v

skupnosti,

ki

nam lahko

svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

Vzpostavili bomo poglobljen odnos s Solsko zdravstveno in zobozdravstveno
sluZbo, da nas bo dejavno podprla pri udnem nadrtu zdravstvene vzgoje.

Kolesarski izlet za uience od 5. do 9. razreda

V

mesecu

juniju 2022 bomo izvedli kolesarski izlet za udence od 5. do 9.

lzlet organizira in vodi prof.

razreda.

Sporta AleS Letonja, udence bodo spremljali uditelji

OS Vid. Udenci bodo kolesarili

z

avtobusom se bodo udenci odpeljali

lastnimi ustrezno opremljenimi kolesi. Z

v

Planico, od koder bodo odkolesarili proti

Kranjski Gori, Mojstrani in se od tam povzpeli na 825 m visok prelaz Kopa. Nato
se bodo spustili

v alpsko dolino Radovna in naredili postanek ob jezeru Kreda. Od

tam bodo odkolesarili do Bleda, kjer bodo lahko tudi plavali

v Blejskem jezeru.

Udenci bodo tega dne skupaj z uditelji spremljevalci opravili dobrih 43 km cestnega
kolesarjenja in premagali strme klance v skupni dolZini 4 km in skupni vi5ini okoli

350 m. Ob intenzivni fizidni aktivnosti bodo udenci in uditelji na izletu kepili
vztrajnost, telesno pripravljenost. udili se bodo tudi vamega kolesarjenja v skupini.

Prevozi uiencev
Udenci vozadi,

ki

so od Sole oddaljeni ved kot 4 km ali bi uporabljali nevarno

Solsko pot, imajo brezpladno letno vozovnico. Vse altobusne prevoze za potrebe
udencev narodamo

pri Ljubljanskem potni5kem prometu, kije bil izbran

razpisu. Za udence vozade imamo organiziran poseben

na javnem

jutranji altobus. Iz

Sole in

v

Solo se udenci od 5. do 9. razreda peljejo z rednim al.tobusom smer Lj ubljana-

Vrhnika z avtobusom 5t. 6 ali 6b in posebnim avtobusom izpred Modrega vrtca ob
16. uri. Redne prevoze udencev

Udence,

v Solo in domov financira Mestna obdina Ljubljana.

ki niso dopolnili 7. let, v

5o1o

in iz nje spremljajo stra5i oz. zakoniti

zastopniki.
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Interesne deiavnosti

Z

letnim delovnim nadrtom Sola organizira interesne dejavnosti za razvijanle

razlidnih interesov udencev. Seznam interesnih dejavnosti

je

sestavljen iz

usposobljenosti uditeljev na posameznih podrodjih. Seznam prejmejo udenci v
mesecu septembru

in se prostovoljno odlodijo za

posamezne dejavnosti. Interesne

lx tedensko (30 ur letno), posamezne dejavnosti se
izvajajo tudi 2x tedensko (60 ur), od meseca oktobra do meseca junija v
posameznem Solskem letu. Umik dejavnosti je objavljen na Solski spletni strani.
dejavnosti se praviloma izvajajo

Zaradi zdravstvene situacije po vsej Sloveniji, smo se na Soli odlodili, da letosnje
interesne dejavnosti izvajajo samo zaposleni na na5i Soli brez zunanjih izvajalcev.
t\A7.

NAZIV KROZKA

M

t-9

PLANINSKI KROZEK

MARJANA GRABNAII

t-

OPZ (Trzaska) (3-5)

MONIKA PRIJANOVIC

1-2

MATEJA NOVOSELIE

5

ENTOR-ICA

l3

OPZ (Abramova)

6-9

MPZ

ALENKA KOVA.IE DIVJAK

l5

LIKOVNI KROZEK

SLADANA MITROVIC

l-3

DRAMSKI KROZEK

KATARINA JANSA

45

DRAMSKI KROZEK

MARJETA BELAJ

3-9

KNJIZNICARSKI KROZEK

ADA PIRS. BARBARA ODLAZEK

45

PLES

NADA BAMBIC

BRALNA ZNAEKA: v
sloven5iini, angleStini. nemSaini,

NOSILCI POSAMEZNEGA
PREDMETA

I

-9

franco5eini, ipanSaini (po dogovoru
z nosilci predmeta)

l-5

EKOLOSKA BRALNA ZNAEKA

6-9

EKOLOSKA BRALNA

ZNA'KA

ADA PIRS
CVETKA ILOVAR, BARBARA

JAKLI.

I

49

VESELA SOLA

ALENKA KNAP

l-3

CICI VESELA SOLA

MILENA HRVATIN

69

ZGODOVINSKI KROZEK

DANII.O I,I IKNFR
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69

TEHNISKI KROZEK

BARBARA KASTELIC

8-

ROBOTIKA

MATJAZ URBANE

GIMNASTIKA UCENKE

TINA KLOPEIC DOBRIC

|

9

-2

(TrZaSka)

6-9

PROSTOVOLJSTVO

MARUSA MAJHEN

69

SoLSKA SKUPNoST

MARUSA MAJHEN

3-5

ROCNE SPRETNOSTI

TATJANA BREZAK RUS

t-5

MATEMATIENO-DtDAKTI'NE

KATJA SUSMAN _ ABR

IGRE

MARJETA BELAJ

TATJANA BREZAK RUS
POSKTJSI V NARAVOSI-OVJI]

CVETKA ILOVAR

PRAVLJICNI KROZEK

SpELa

6-9

GEOGRAFSKI KROZEK

MILENA PE'IAUER

J

BRANJE S PSOM VODNIKOM

MARJETA BELAJ, MARINKA
DOLINAR, ROSANA SENK

6
I
I

I

ROLANJE (Tr2alka)

5

I

GRoaooLNtr

NADA BAMBIC
MARJANA GRABNAR

PROSLAVE IN PRIREDITVE V SOL. LLII'L] 2O2II22
DEJAVNOST

NOSILEC
I

Praznovanje 120 let Sole na TrZaSki 74

Ravnatelj in vsi zaposleni, udenke

in udenci
Vidkov dan
Dan

ravnatelj

vamosti oktober 202 I

ravnatelj

Vi5ki tikovni salondek , viSki likovni

KloSak. Mitrovic

salon

Jezikamo, 23. 3. 2022

Uditelji TJ, Zupandid

Teden otroka

SSS

Dobrodelni (Novoletni koncefi
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*
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BAZAR) 9.12.2021

Vezni tekst: A. Kambid

Koncert pevskih zborov OS

Abramove

13.

Vii

Kovadid Divjak, Jesenovec.

z

4.2022

Kastelic

Koncert pevskih zborov OS Vid

Monika Prijanovid

s

TrZaSke

OS Vid ima

talent

8. ali

Mo ja rodna domovina

-

9.6.2022

Kovadid Divjak

aprrl2022

Grlica. Hosta

Proslava ob Dnevu samostojnosti in

A

-

slovenistke Mihaela Sarman

T

-

Skrbec, Prelesnik

enotnosti

A - Drinovec Sever

Proslava ob slovenskem kulturnem

prazniku (Solski radio 1-5 r)

NuSa

1'- Mu5id

Zakljudek bralne znadke

NuSa Drinovec Sever

Valeta \3. 6.2022

Ana StranSdak

Proslava ob dnevu drZavnosti

A

-

Peterlin, Zupandid

T- Solski radio
I

Zimski nodni pohod na Ro2nik
tebruar 2022
Kolesarski
La5ko

-

Ravnatelj

izlet junij 2022 (Bled)

Letonja

2. teden v novembru 2021, maj

Letonja

2022

Sportno popoldne 6
(marec, april)

-

9r

-

odbojka

PleterSek
I
I

Nod v telovadnici - 2. teden v juniju
naj Sportni razred (9)
mama

gora

-

PleterSek

od vzhoda do vzhoda-

Pletersek

junij 2022
Razstavainstrumentov ???

Kovadid Divjak, Divjak

Razstavamaket september

Peterlin, Petauer, Horvat
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Tek troj k, maraton

Bambid. aktiv SPO (6-9)

Bralna znadke

T

-

I

-5 Ada PirS

A-6-9aktivSLJ
A+T-l-5razrednidarke
I

Bralna zndka TJ
Eko

-

Vsaka izvajalka TJ svoj predmet

Ilovar, Jaklid, PirS

bralna znadka

Zakljudni izlet za zlate bralne znaikarje I NuSa Drinovec Sever

]'EKX,!OVAN.|.,\ IZ ZNAN,tA \/ S()LSKliM

LLTti

NAZIV I'EKMOVANJA

2021t2022

NOSILEC

I

Vegovo-matematika

Skopelja

Logika

Ceglar

Cankarjevo-slovenSdina

6-9 Drinovec Sever
I

Preglovo-kemija

-5 Hosta, PirS

Kocen

Proteusovo-biologija

Jaklid
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Brnlna znaika
Kljudni poudarek je dvig bralne kulture otrok, za bogatenje besednega zaklada in

kulture izraZanja, za Sirjenje znanja preko spoznavanja klasidne

in

sodobne,

druZboslovne in naravoslovne literature. S tem se v vsesplo5nih prizadevanjih za
Sirjenje bralne kulture bralna znatka prav gotovo uvr5da na prvo mesto.

Cilji:

Sirjenje bralne kulture med osnovno5olci, posodabljanje bralnih programov in

oblik dela

z

mladimi bralci ter spodbujanje mentorjev

k

permanentnemu

izobraZevanju.
Pogovor za bralno znadko se zaienja 17. septembra, na dan Zlatih knjig.

Tudi letos bodo bralni znadkarji

posebno pozornost namenili knjiZnim

ustvarjalcem, ki praznujejo pomembne delovne obletnice oz. se

jih spominjamo ob

obletnicah rojstva, smrti ...Program bralne znadke ostaja enako bogat kot prej Snja
leta. Zlati znadkarj

i si bodo ogledali kultumo prireditev v Cankarjevem domu in na

koncu Solskega leta prejeli zlato priznanje in knj iZno nagrado.
PoskuSali bomo povabiti kak3nega literarnega ustvarjalca. Tako naj bi udenci dobiti
5e

dodatno motivacijo zabranie in delo s knjigo nasploh.
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Delo Solske knjiZnice
Vodja Solske knjiZnice je na Soli na Abramovi ulici 26 Barbara Odlazek, na Soli na
TrZaSki cesti 74

prepleta

pa Ada Pir5. Sotska knjiZnica

se

kot sestavni del Sole vkljuduje in

s celotnim vzgojno-izobraievalnim delom. Je informacijsko srediSde,

namenjeno izobraZevanju, delu in sprostitvi.

Delo v Solski knjiZnici obsega strokovni in pedago5ki del.
a) Strokovno delo v knjEnici:

- nabava knjig in revij za otroSko in strokovno knjiZnico,
- obisk knjigam in sodelovanje s predstavniki zaloZb,
- pregled sprejetih knjiZnih novosti,

- sprotno spremljanje novitet za strokovno in mladinsko knjiZnico (branje, udeleZba

na seminarjih

v

knjiZnici Otona Zupandida. Studijskih skupinah

in

strokovnih

posvetih),
- nabava in obdelava neknjiZnega gradiva (CD ploide, DVD-ji),
- oprema, strokovna ureditev, postavitev in vzdrZevanje knjig,
- katalogizacija, klasifikacija in vodenje katalogov,
- odpis zastarelih in po5kodovanih knjig,

- izdajanje knj ig v knjiZnici udencem ter vodenje evidence o izposojenih knjigah

-

svetovanje

in

pomod

pri izbiri literature za brarle in

udenje udencem in

strokovnim delavcem,
- priprava priporodilnega seznama za bralno znadko,
- zbiranje dlankov in slikovnega materiala za obve5danje uditeljev,

- informiranje delavcev in udencev o novih knjigah in drugem gradivu, ki bi bilo
primemo za uporabo pri delu v Soli,
b) Pedagolko delo v knjEnici:
- knjiZnidno informacijska znanja (4 PU na oddelek letno),
- oblikovanje letne priprave na pouk v knjiZnici,

- svetovanje in pomod pri izposoji knj ig (individualno delo z bralci),
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- priprava riastav ob spominskih dnevih, mesecih,

- organizacija bralne znadke za udence in odrasle, Cankarjevega tekmovanja,
angle5ka, nemSka in Spanska bralna znadka, EKO bralna znadka,

- izv ajarle interesnih

dej

avnosti (knj iZnidarski koZek),

- izdelava plakatov za spodbujanje branja, obisk splo5ne knjiZnice, obisk knjiZnega
sejma ...

- sodelovanje na razlidnih kultumih, naravoslovnih, tehniSkih in Sportnih dnevih ter
proslavah in drugih prireditvah,
- prizadevanje za dvig bralne kulture in pismenosti,
- usposabljanje udencev v samostojne uporabnike knjiZnice in knjiZnidnega gradiva.
c) UdbeniSki sklad:

Solska knjiZnica poleg knjiZnidnega gradiva skrbi tudi za udbeniSki sklad. Sola
izposoja udenkam in udencem veljavne udbenike iz Solskega udbeniSkega sklada" ki

gaje ustanovila ob finandni podpori Ministrstva za izobraievanje, znanost in Sport.
Sola vsako leto, in sicer najkasneje do konca meseca maja, evidentira potrebe po

izposoji udbenikov in pravodasno nabavi nove. Udbeni3ki sklad se tako kot celotno
knjiZnidno gradivo evidentira v sistemu COBISS.

SKRB ZA ZDRAVJE IN ZDRAV TELIiSNI RAZVO.I UCENCEV
a) Zdravstveno varstvo

Udenci bodo imeli sistematski zdravni5ki pregled vsaki dve leti.
Solskem letu bodo pregledani udenci

V

leto5njem

1.,3.,6. in 8. razreda.

b) Zobozdravstveno varstvo

V Solski zobozdravstveni ambulanti v ZD Yit, opravljajo preventivno in kurativno
zobozdravstveno varstvo za udence 5o1e in za Solske novince. Sistematski pregledi
bodo za udence od

l.-

9. razreda.

c) Vsi delavci Iole bomo

-

aktivni pri naslednjih akcijah:

sodelovanje z viSjo medicinsko sestro pri zobni preventivi (projekt na razredni

stopnji),
- skrb za pravilno drZo (vi5ina stolov, miz),
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- prezradevanje udilnic.

- zdrava prehrana (malice, kosila).
- prepredevanje nesred in telesnih poSkodb.

Ce se udenec po5koduje, prisotni uditetj poskrbi za prvo pomod oz. za zdravniSko

pomod. O poSkodbi in okoliSdinah, zaradi katerih

je priSlo do po5kodbe, uditelj

obvesti starSe in napiSe zapisnik.
Solska prehranr
Na Soli imamo organizirano prehrano za udence in delavce Sole. V centralni kuhinji
na Abramovi ulici 26 pripravljamo zajtrke, dopoldanske in popoldanske malice in

kosila.

V razdelilni kuhinji na TrLaiki 74 pripravljamo

zajtrke, dopoldanske in

popoldanske malice in razdeljujemo kosila.
Skupno pripravimo in razdelimo:

Cenik Solske prehr:rne r, Solskem lctu 21121/2022:

OBROK

CENA V EUR

Zajrrk
Dopoldanska malica
Kosilo (1.- 3. razred in 4.

1.05

0,90

-

2.40l 2.50

9. razred)

Popoldanska malica

1,05

Obdasno kosilo

Obroki so energetsko, biolo5ko

I

in

1,00

hranilno polnovredni

in kot taki ustrezajo

potrebam otrok od 6. do 15. leta starosti.

Organizacijo Solske prehrane opredeljujejo Pravila Solske prehrane so oblikovana
po Zakonu o Solski prehrani. V jedilnici imamo na oglasni deski tedensko izobeSen

jedilnik z oznadenimi alergeni. Za uience s predpisano dieto

se

v kuhinji tedensko

pripravlja dietni jedilnik.

Za hranilno-bioloSko vrednost obrokov skrbi organizatorica Solske prehrane, za
organizacijo pa vodja centralne kuhinje.
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'I'radicionalni skrvcnski zajtrk
Prvo Solsko uro bomo namenili zajtrku in pogovoru o slovenski hrani in bontonu ter

kulturi prehranjevanja. Vsa Livila za shemo Solskega

sadj a./zelenjave

in mleka ter za

potrebe Tradicionalnega slovenskega zajtrka bodo lokalnega izvora. Veliko
pozornost bomo posvedali lodevanju odpadkov v kuhinji, jedilnici in celotni 5oli.
Poudarek bo tudi izbolj5ati kulturo prehranj evanj a in okolje,

v katerem se udenci

prehranj uj ej o.

Sola bo v okviru projekta mreZe Zdravih 5ol izvajala dejavnosti vezane na zdravo
prehranj evanj

e in kulturo prehranjevanja. lzbolj5ati Zelimo okolje, v katerem

se

udenci prekanjujejo (zmanj5ati hrup).

Zdravstveni in higienski nadzor centralne kuhinje in razdeljevalnih kuhinj po
pogodbi opravlja Nacionalni laboratorii za zdravle, okolje in hrano.

7-drava

Se

iolr

v

naprej bomo spodbujali zdrav nadin Zivljenja udencev

in

uditeljev

(pozitiven odnos do gibanja, ohranjanja zdrave telesne kondicije oz. zdravega
Zivlienj skega sloga).

Skrbeli bomo za zdravo in uravnoteZeno prehrano ter razvijali primeren odnos
do hrane. Veliko pozomosti bomo namenili kulturi prehranjevanja in okolju v
katerem se udenci prehranj ujejo.

Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh udencev, in sicer na nadin,
da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva

k boljSemu Zivljenju v Soli.

Skbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih odnosov, sprejemali drugadnost, in
spodbujali medsebojno spoStovanje, pripravili bomo razlidne akcije s katerimi
bomo udence, star5e, uditelje in vse zaposlene na Soli seznanili s strategijami
prepredevanj a nasilj a.

Skbeli bomo

za urejen videz notranjosti Sole in urejenost okolice Sole.

Skrbeli za povezanost udencev z Daravo.

Potrudili se bomo, da bodo socialni

cilji

Sole

jasni uditeljem, udencem in

starsem.
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Ozave5dali bomo o pomembnosti zmanj Sevanj a in lodevanja odpadkov.

Sodelovali bomo s Solsko zdravstveno in zobozdravstveno sluZbo. Posebno
pozornost bomo namenili zdravim in distim zobem.

-

Skbeli bomo za razvoj dobrih povezav med 5olo, domom in skupnostjo.

Prometna vzgoja
Zaradi specifidnih psihofizidnih lastnosti otrok morajo le-ti v prometu biti deleZni
posebne pozomosti. Med najpomembnejSe naloge vseh druZbenih dejavnikov prav

gotovo Stejemo zagotavljanje vamosti otrok v cestnem prometu. Zaposleni

v

Soli

bomo storili vse, da bi to nalogo najbolje opravili.
Prometno vzgojo, ki

je

predpisana

z udnimi na(,rti za posamezne razrede, bomo

izvajali dosledno in kvalitetno.
Udni program prometne vzgoje bomo dopolnili 5e z naslednjimi vsebinami:

-

Pred zadetkom Solskega leta se bomo povezali s PP in Svetom za preventivo v

cestnem prometu, saj bosta omenjeni organizaciji 5e posebej poskrbeli za
prometno varnost otrok.

Udenci

l.

razredov bodo prvi Solski dan prejeli rumeno rutico. Uporabljaj o naj

jo vsakodnevno.

saj s tem nase opozarjajo.

Prvo5olci bodo v zadetku Solskega leta prejeli kesnidko. Uporabljajo naj jo. ko
se bodo

gibali na prometnih povr5inah, saj so tako botj vidni.

Udence

l.

razreda bodo policisti seznanili s prometno vamosdo ter z vamimi

potmi do Sole in jih opozoril na dosledno upoStevanje prometnih pravil.
Udenci

l. triletja

bodo preko igre spoznavali pravila in zahteve prometa ter

jih

uporabili v resnidni prometni situaciji, kar bo nadgradnja igre in udenja.
Udenci 5. razredov bodo opravljali kolesarski izpit. Le-ta sestavljata teoretidni
in praktidni del. Teoretidni del zajema v sklopu posameznih ur pouka seznanitev
s teoretidni vsebinami,

ki

se bodo zakljudile s teoretianim preizkusom znanja.

Sledi praktidni del kolesarskega izpita, ki je sestavljen iz spretnostne voZnje na

poligonu, voZnje na cesti ter izpitne voZnje na cesti. Pred praktidno voZnjo
bomo na Solskem igri5du pregledali kolesa, de so tehnidno brezhibna in cestno
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opreml.iena. Ob koncu Solskega leta sledi slavnostna podelitev kolesarskih

izkaznic.
S prometno vamostnim nadrtom Sole bomo ob zadetku Solskega leta seznanili
vse udence od
se

l.

do 9. razreda. Pregledali bomo varne in nevame poti v Solo in

pogovorili o pravilnem, vamem in spoStljivem nadinu obnaSanja v prometu.

Sodelovali bomo v Evropskem tednu mobilnosti tako, da bomo opozorili na 22.
september

-

dan brez ar.tomobila, izvajati

fit

pohode ter na omenjeno temo

pripravili likovne in literarne izdelke.

V akciji Teden otroka bomo sodelovali z obdinskim Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu ter s policijo.
- Udence in njihove star5e bomo osveSdali o nujnosti uporabe kolesarskih delad pri
voZnji s kolesom. skiroji in pomena vamostnih pasov pri voZnji z avtomobilom.

Delo organizacij
a) Skupnost udencev Sole

Oddeldne skupnosti se za uveljavljanje svojih pravic

in

interesov povezujejo v

skupnost udencev Sole preko svojih predstavnikov.

Skupnost udencev zbira
probleme,

ki

in

usklajuje predloge oddeldnih skupnosti.

ReSuje

so skupni vsem udencem na Soli in daje predloge za ruzli&rc

dejavnosti.

Izvr5ilni organ skupnosti udencev Soleje Solski parlament.
Program skupnosti udencev za letoSnje Solsko leto obsega naslednje teme:

-

izvolitev predstavnikov Solskega parlamenta, naloge predstavnikov oddeldnih
skupnosti in predstavnikov Solskega parlamenta

-

Zivljenje in delo v Soli,

-

pregled Solskega reda in pravil,

-

spremljanje uresnidevanja pravic in dolZnosti udencev,

-

dogovor o aktivnostih skozi Solsko leto in nadrtovanje le teh,

-

zbiranje pohval, pripomb in predlogov v zvezi z vsemi aktivnostmi, ki potekajo
na soli.
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PROGRAM DELA STROKOVNII{ OIIGANOV
Dclo ravnatelja
Funkcijo ravnatelja Sole opravlja SaSo Vlah, profesor razrednega pouka.

Ravnatelj, kot pedago5ki vodja, skrbi:

-

organizira, nadrtuje in vodi delo Sole,

pripravlja program razvoja 5ole,

pripravlja predlog letnega delovnega nadrta in

je

odgovoren za njegovo

izvedbo,

-

odgovorenje za uresnidevanje pravic in dolZnosti udencev,
vodi delo uditeljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraZevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

organizira mentorstvo za pripravnike,

prisostvuje

pri

vzgojno-izobraZevalnem delu vzgoj itelj

spremlja njihovo delo

-

ev in

uditeljev,

injim svetuje,

predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
odloda o napredovanju delavcev v pladilne razrede,
spremlja delo svetovalne sluZbe,

skbi za sodelovanje zavoda s star5i (roditeljski

sestanki, govorilne ure in

druge oblike sodelovanja),

-

obveSda starSe o delu Sole in o spremembah pravic in obveznosti udencev,

spodbuja in spremlja delo skupnosti udencev,
odloda o vzgojnih

ukepih,

zagota\rlJa izvr$evanj e odlodb drZavnih organov,

zastopa in predstavlja Solo

inje odgovoren

za zakonitost dela,

doloda sistemizacijo delovnih mest,

odloda

o

sklepanju delovnih razmerij

in o

disciplinski odgovomosti

delavcev,

-

skbi

za sodelovanje Sole s Solsko zdravstveno sluZbo,
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je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in
pripravo letnega porodila o samoevalvaciji Sole in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog

iz

svoje pristojnosti

in

za

nadomeSdanje v dasu odsotnosti pooblasti pomodnico ravnatelja.

Pomodnici ravnatelja sta Irena Grlica, univerzitetna diplomirana pedagoginja

(lokacija Abramova) ter Zdenka Hosta, profesorica razrednega pouka (lokacija
TrZaSka).

Pomodnici ravnatelja pomagata ravnatelju

pri

opravljanj

u

pedago5kih nalog,

poudujeta v razredu ali v podalj5anem bivanju. Opravljata naloge, za katere

ju pisno

pooblasti ravnatelj, ter ga nadomeSdata. kadarje odsoten (50. alen ZOFVI).

Delo pomoinice ravnatelja

Delo pomodnice ravnatelja je razdeljeno na pedago5ki in administrativno-tehnidni
del.

Pedago5ko delo obsega organizacijo interesnih dejavnosti,

(obveznih

in

neobveznih). letne

in

zimske Sole

v

izbimih predmetov

naravi, koordinacijo dni

dejavnosti, proslav, razstav in tedajev, spremljanje deZurstev strokovnih delavcev.

Administrativno-tehnidno delo pa

je

nadrtovanje obveznosti vseh strokovnih

delavcev Sole, spremljanje realizacije dela, vodenje in nadzor e-dokumentacije v
programu eAsistent, pisanje Solske kronike, priprava okroZnic, obvestil, statistidnih

in drugih porodil ter organizacija dela distilk.

Uiireljski zbor
Uditeljski zbor je najvi5ji strokovni organ Sole. Najpogostej5a organizacijska oblika
za delo uditeljskega zbora so uditeljske seje in konference.

Strokovni delavci skozi celo leto:

-

spremljajo strokovno literaturo (Solska zakonodaja, udni nadrti, diferenciacija
pouka, delo z udenci s posebnimi potrebami ...),

-

se

-

izmenjujejo primere dobrih praks in se individualno izobraZujejo.

udeleZujejo Studijskih skupin,
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Oddelini uiitcljski zbori

Ti strokovni organi so formirani za oddelke od 6. do 9.

razreda. Njihove naloge so

predvsem:

-

obravnava vzgoj no-izobraZevalne problematike v oddelku;

oblikovanje programa za delo

z

nadarjenimi udenci

in tistimi, ki

teZje

napredujejo;
odlodanje o vzgojnih ukrepih;

-

opravljanje drugih nalog (v skladu z zakonom).

Oddeldni uditetjski zbori se bodo sestajali po potrebi

-

glede na problematiko.

Solski strokovni aktivi

V strokovne aktive se zdruZujejo uditelji po razredih oz. po predmetnih skupinah.
Vodje strokovnih aktivov izdelajo nadrt dela in vodijo delo aktiva. Aktivi se v
Solskem letu redno sestaj ajo.

Delo aktivov:

-

nadrtovanje pouka (izdelava letnih nadrtov ob upo5tevanju zahtev

5e udne skupine, izbimi predmeti, medpredmetno
izdelava standardov in kiterijev ocenjevanja, izdelava testov

timskega dela,
povezovanje,
znanja

in pravil

manj

...),

spremljanje izvajanja programa

in

udnih nadrtov

v

osnovni Soli (z vidika

aktivnej5ih metod in oblik dela ter operacionalizacij e udnih vsebin, realizacije

pouka...),
oblikovanj e kriterij ev ocenj evanj a in standardov,

oblikovanje strategij za izvajanje kontrole domadih nalog,
analiza ocenj evalnih konferenc,
medsebojna hospitaci ja,
Studij strokovne literature.
skrb za medpredmetno povezavo in
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-

dopolnjevanje vzgojnega nadrta.

Strokovni aktiv

je

mesto skupnega udenja njegovih dlanov, izmenjave izkuSenj,

razvijanja novih idej, delitve dela, pri katerih vsak posameznik prispeva in prejema
najbolj5e.

Vodje strokovnih in riizrednih aktivov:

AKTIV

VODJA

IR

SPELA GRDADOLNIK

2R

ALENKA KNAP

3R

ROSANA SENK

4R

MONIKA PRIJANOVIE

5R

MASA MUSIE

OPB

ALES LETONJA

GUM, LUM. TIT

BARBARA KASTELIC

Spo

KARMEN PLETERSEK

MAT. FIZ

INEZ CEGLAR

ZGO. GEO

MILENA PETAUER

SLJ
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I'edagoiki tim
Je strokovni organ,

ki nadrtuje, usmerja in pomaga pri realizaciji letnega delovnega

programa Sole. Sestavljajo ga ravnatelj. pomodnici ravnatelja in svetovalne delavke.

l)elo iolskt sr clotalnc sluihr

Temeljna naloga svetovalne sluZbe

je, da se na podlagi svojega

posebnega

strokovnega znanja (preko svetovalnega odnosa) na strokovno avtonomni nadin
vkljuduje v kompleksno re5evanje pedagoSkih, psiholoSkih in socialnih vpra5anj v
5oli.

Delo svetovalnih delavk temelji na prednostnih nalogah vzgojno'izobraievalnega
dela v Soli.

Med seboj povezane in prepletene osnovne dejavnosti svetovalne sluZbe so:

-

dejavnosti pomodi,

-

razvo.ine in preventivne dejavnosti.

-

dejavnosti nadrtovanja in evalvacije.
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Preko treh osnovnih dejavnosti, po potrebi pa tudi

v

sodelovanju

z

ztrnanjimi

institucijami, pomagajo udencem, strokovnim delavcem, vodstvu Sole in starsem
ter z

njimi sodelujejo na naslednjih podrodjih Zivljenja in dela v Soli:

-

udenju in poudevanju,

-

Solski kulturi, vzgoji,

-

izvajanju vzgojnega nadrta,

-

v aktivnostih za telesni, osebni (spoznavni in dustveni) in socialni razvoj,

-

v nadrtovanju Solanja in poklicne orientacije,

-

na podrodju socialno-ekonomskih stisk.

klimi in redu,

Med preventivne dejavnosti

v

leto5njem Solskem letu Stejemo akcijo obravnave

nasilja.

Nadaljnje izobraievanje in usposabljanje strokovnih delavcev
Smo u6eda se organizacija. Sprostitev ustvarjalnosti postaja zelo pomembna, prav
tako pomen vsakega posameznika za uspeh organizacije. Predvsem spodbujanje in

je

bistvo >udede organizacije(. Zavedati se moramo
pomembnosti dloveSkega potenciala ter ravno tako tudi dejstva, da samo s
kontinuiranim usposabljanjem in izobnr:Zevanjem omogodamo, da se razvoj ne
lastno sodelovanje

zakljudi

-

da sta naSe udenje in razvoj vseZivljenjska.

IzobtaZevanja, ki

jih bomo organizirali:

Skupinska izobraLevanla bomo organizirali

v dasu poditnic in v popoldanskem dasu med letom.
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PROGRA]VI SODELOVAN.IA S STARSI
Roditeljski sestanki

V

letoSnjem Solskem letu bodo najmanj trije roditeljski sestanki na oddelek. Cilj

roditetjskih sestankov je dogovarjanje uditeljev in star5ev za uspeSno delo. Glede na
problematiko oddelka bodo uditetji skupaj s Solsko svetovalno sluZbo in zunanjimi

sodelavci za star5e pripravili predavanja, de bodo epidemiolo5ke razmere to
dopu5dale. Roditeljskega sestanka s predavanjem

o poklicni orientaciji (za 9.

razred) se bodo udeleZili udenci skupaj s starSi. Poseben roditeljski sestanek vedno

pripravimo za star5e bododih prvo5olcev.

Skrbeli bomo za osveSdanje. informiranje in usposabljanje star5ev za ustreznejSe
vzgojno delo, spremljanje

in

usmerjanje

o[ok.

Starse,

ki

ne bodo prihajali na

govorilne ure, bodo razredniki pisno povabili na r.vgovor.

VKLJUdEVANJE STARSEV v ORGANE SOLE
Star5i se vktjudujejo v Zivljenje in delo Sole preko sveta starSev in svela Sole.

Organi Sole so: Svet Sole, Svet starSev, ravnatelj in strokovni organi.
Svet Sole

elani sveta

Sole so imenovani oziroma

izvoljeni za Stiri leta. Svet Sole odloda z

vedino glasov vseh dlanov.
Svet Osnovne Sole Vid Steje I

I dlanov.

Sestavljajo ga:

- predsednica sveta Sole, Breda

Predstavniki ustanovitelja MOL: Mojca Sojar
Oberd, Irena Weithauser.

Predstavniki star5ev: Uro5 KoroSec. Marko Pahor.

Predstavniki Sole: Barbara Kastelic, Mateja Hatlak, BoStjan Omerzel, Danilo
Lukner, AleS Letonja.

Sindikalni predstavnik na Soli je Benjamin Medved.
Svet starlev
Svet star5ev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika,
ki ju star5i izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet star5ev opravlja naloge, dolodene

s

predpisi

s

podrodja vzgoje in

izobraZevanja,

ustanovitvenim aktom Sole in drugimi akti Sole, predvsem pa:
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a) predlaga nadstandardne programe,

b) daje soglasje k predlogu ravnatelj a o nadstandardnih storitvah,

c) sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja Sole, vzgojnega nadrta, pri
pravilih Solskega reda ter da mnenje o letnem delovnem nadrtu,
d) daje mnenje o kandidatih,

ki izpolnjujejo pogoje

za ravnatelja.

e) razpravlja o porodilih ravnatelja o vzgoj no-izobraZevalni problematiki,

l) obravnava pritoZbe

v zvezi z vzgojno-izobraZevalnim delom,

starSev

g) obravnava druge pobude, predloge, pritoZbe in vpraSanja stariey v zyezi z
delovanjem 5ole,
h) voli predstavnike star5ev v svet Sole in druge organe Sole,

i) tahko

sprej

me svoj program dela sodelovanja s Solo, zlasti glede vkljudevanja v

lokalno okolje,

j) v dogovoru z vodstvom Sole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
k) imenuje upravni odbor Solskega sklada,
l) opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet stadev Sole se lahko poveZe tudi v lokalne oziroma regionalne aktive sveta
starsev.

Pretlstavniki starlev v svetu star5ev OS Vif v Solskem letu 2021120222
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Solski sklad
Solski sklad OS Vir .je bil ustanovljen za

pridobivanje sredstev iz prispevkov star5ev udencev Sole, donacij pravnih in
fizidnih oseb, sredstev proradunov, zapuSdin in drugih virov,
zagotavljanje sredstev za dodatno izobraZevanje nadarjenih udencev z dobrim
udnim uspehom

zagotavijanje sredstev za izvalanje razvojno-raziskovalnih projektov, nakup
nadstandardne opreme, zviSevanje standarda pouka

in izvajanje dejavnosti, ki

presegajo obv ezni izobraievalni program.

solidamostno pomod socialno oz. ekonomsko SibkejSim udencem pri udeleZbi
na taborih, ekskurzijah, nadstandardnih programih Sole.
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Iipravl janje Solskega sklada
Solski sklad upravlja upravni odbor. v katerem so Stirje predstavniki star5ev (Jure
Krajnc, Martin Madek, Marko Pahor in Nina Baggia) in 3 predstavniki strokovnih

delavcev Sole (Jasna Papler, Majda Horvat
upravnega odbora Solskega

in

Marij

a Dolinar).

Predsednik

skladaje Jure Krajnc.

PROGRAM POVEZOVAN.]A SOLtr Z OKOLJEM
Sodelolanie z ostalimi institucija mi:

- s Pedago5ko fakulteto,

Fakulteto za sport, Filozofsko fakulteto, Fakulteta za

socialno delo,

- strokovno sodelovanje s Pedago5kim in5titutom

(sodelovanje

v

mednarodnih

raziskavah),

- Mirovnim inStitutom,

- s Svetovalnim

cenfiom ter Centrom za socialno delo (izmenjava informacij in

izkuSenj o obravnavanih udencih) in

- s Pediatridno kliniko

S temi ustanovami sodelujemo, da

bi lahko izboljSali vzgojno-izobraLevalni proces

in odpravljali razne leLave pri delu z udenci.
Sodelovanje z drugimi osnovnimi in srednjimi Solami

Sodelovali bomo na Studijskih sredanjih in na mestnih, regijskih in drZavnih
tekmovanjih.
Sodelovanje z zayodi, ki izvajajo mobilno specialno pedagoSko pomod za
otroke s posebnimi potrebami, in sicer z:
Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,

-

Zavodom za gluhe in nagluSne Lj ubljana

Sodelovanje Sole

z Mestno obdino Ljubljana, dru5tvi, organizacijami in eetrtno

skupnostjo Vid in RoZnik,

-

sodeluje

z ZPM, Policijo Vid,

Svetom za preventivo

in vzgojo v

cestnem

prometu, s Sportnimi klubi in druStvi, KnjiZnico PreZihov Voranc. Zavodom za
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zaposlovanje, Rdedim kriZem, Karitasom, Unicefom, Rotary Clubom,

s

Prostovoljnim gasilskim druStvom Vid.
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Z realizacijo letnega delovnega nadrta

ITI\

se med

i\

I,,\

letom seznanjata svet Sole in svet

starSev na njunih rednih sejah. lzvajanje letnega delovnega nadrta, izvajanje

razvojnega nadrta, bomo spremljali in realizirali na pedagoikih konferencah.
Spodbujali bomo posamezne lzvajalce in nosilce nadrtovanih nalog, da s
samoevalvacijo spremljajo rezultate svojega dela. Celoten pregled in analiza bosta
opravljena ob zakljudku Solskega leta v Letnem porodilu Sole.
Sestavni deli letnega nadrta (v arhivu Sole) so:

-

letne udne priprave za pouk obveznih predmetov, dodatnega in dopolnilnega

pouka, za delo oddelkov podaljSanega bivanja, izbime predmete in ure
oddeldnih skupnosti, interesne dejavnosti,

-

individualizirani programi za uience s posebnimi potrebami (z odlodbo o
usmeritvi) in programi za nadarjene udence,

-

umiki pouka, dopolnilnega, dodatnega pouka, pouka izbimih predmetov in
drugih dejavnosti.

Letne priprave in delo temeljita na upo3tevanju veljavne zakonodaje in
podzakonskih aktov, vkljudno s pravilniki za tekmovanja iz znanja in Sportna
tekmovanja.
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ZAKl.,ltr("lliK
Sola organizira prireditve na katerih se povezuje

z oLjo in 5ir5o okolico kot

so

Vi5ki

likovni salon in Vidkov dan. na katerih se vsako leto zbere veliko Stevilo
obiskovalcev. Kakovostno vzgajanje

in

poudevanje udencev bomo dosegali

s

sodelovanjem vseh strokovnih delavcev na Soli, upoStevanjem udendeve osebnosti

ter s tesnim sodelovanjem s star5i v skladu s kratkotrajnimi in z dolgorodnimi cilji

ter z razvojnim in letnim naartom Sole. Vsi si bomo prizadevali za ohranjanje
vrednot, ki jih poudarja Sola v svojem vzgojnem nadrtu.

Ljubljana. 30. 9. 2021

SasoVlah, ravnaleli

\

A so

Mojca

"/1fuSoj ar.

L pre dsednica sveta 5o le oS
o.

o
LJUBUANA

l/tl

ttL

vid

t44/

Abramova ulica 26
1

Osnovna sola Vic

Stran 81 od 81

