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1. Uvod 

1.1. Osebna izkaznica šole 

Preglednica 1: Osebna izkaznica šole 

Naziv: Osnovna šola Ormož 

Vrsta pravne osebe: Javni vzgojno-izobraževalni zavod 

Naslov: Hardek 5, 2270 Ormož 

Telefon / telefaks: 02-741-55-20 / 02-741-55-30 

Spletni naslov:  http://www.osormoz.si  

Elektronski naslov: os.ormoz@guest.arnes.si  

Ustanovitelj:  Občina Ormož 

Odgovorna oseba: ravnateljica – Majda Podplatnik Kurpes 

Matična številka: 5089875000 

Šifra dejavnosti: 85.200 

Ime dejavnosti: Osnovnošolsko splošno izobraževanje 

Davčna številka: SI59310197 

Številka transakcijskega računa: SI 56 01287-6030673609 

Organi upravljanja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH DELAVCEV: 
Darko Špacapan, 

Igor Kaučič, 
Maja Korban Črnjavič, 

Saša Prapotnik, 
Danijel Lesjak. 

 
PREDSTAVNIKI LOKALNE SKUPNOSTI: 

Martin Hebar, 
Marko Kaloh, 

Janja Puklavec. 
 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV: 
Davorin Korpar, 
Danijela Čurin, 

Polona Vočanec. 
 

Predsednik sveta zavoda je Darko Špacapan. 
Podpredsednik sveta zavoda je Marko Kaloh. 
Predsednik sveta staršev je Davorin Korpar. 

Ob koncu šolskega leta so bile izvedene volitve za imenovanje ravnatelja šole. Novo izvoljeni ravnatelj 

je Aleksander Šterman, ki svoj mandat nastopi s 1. 9. 2018. 

http://www.osormoz.si/
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1.2. Vizija in poslanstvo šole 

Poslanstvo naše šole je razvijati radovedne, kritične, edinstvene in neponovljive posameznike s 

širokim znanjem, ki so odgovorni do sebe, sočloveka in okolja. Naša prizadevanja usmerjamo v 

kakovostno delo na učnem in vzgojnem področju in se trudimo razvijati vzdušje strpnosti in veselja 

do dela in življenja. Temeljne vrednote, ki jim sledimo so: ZNANJE, VARNOST, ODGOVORNOST IN 

USTVARJALNOST. 

Na podlagi teh vrednot si prizadevamo ustvarjati razmere za takšno učno okolje, kjer s sodelovanjem 

učencev, učiteljev in staršev ter širše skupnosti vzgajamo samostojne, ustvarjalne, odgovorne in 

strpne mlade ljudi, ki v skladu z lastnimi sposobnostmi dosegajo optimalni razvoj ter so pripravljeni 

na kvalitetno nadaljnje življenje. 

Odprti smo za nova znanja in spoznanja, za vrednote, ki nam prinašajo sobivanje v spoštljivih 

medsebojnih odnosih in sodelovalnost, kjer je prostor za razumevanje in sprejemanje drugačnosti 

ter za medsebojno pomoč in podporo, s posebnim poudarkom na zdravem načinu življenja. 

Spodbujati želimo sproščenost in radost bivanja, sočutje z medsebojno odgovornostjo, izvirnost in 

pogum za nove ideje. 

Temeljne prednostne naloge, ki smo si jih zadali, so znanje povzdigniti kot vrednoto; učencem 

predstaviti učenje kot inovativen projekt s skupnim ciljem ki je, izboljšanje učenja vseh učencev, 

sistematično načrtovanje obveznosti za šolo, poudariti, da je bralna pismenost – odgovornost vseh 

učencev, formativno spremljanje napredka učencev; zagotoviti varno in spodbudno okolje za vse 

učence. 

Nadaljevali smo in bomo z razširjanjem učnih in delovnih navad učencev (poudarek na rednem 

opravljanju domačih obveznosti, skrbi za urejenost šolskih potrebščin); z izvajanjem vzgojnega načrta 

šole in s pravili šolskega reda; z ozaveščanjem pomena branja in navdušenjem nad branjem; s 

spodbujanjem zdravega in kulturnega prehranjevanja; z delom z nadarjenimi učenci in učenci s 

posebnimi potrebami; s širjenjem in poglabljanjem ekološke ozaveščenosti vseh na šoli; s projektom 

Shema šolskega sadja; s spodbujanjem gibalne inteligence pri učencih; s projekti: Zdrava šola, Eko 

šola, Shema šolskega sadja in zelenjave, Kulturna šola, Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, 

Knjigobežnica, To smo mi – drugačnost nas bogati, GO-CAR-GO, ERASMUS+; s širjenjem in 

poglabljanjem znanja računalniške pismenosti in ozaveščanjem o nevarnosti svetovnega spleta – 

VARNA RABA INTERNETA; z izvajanjem programa slovenske mreže zdravih šol, kjer bomo posvečali 

enakovredno skrb za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje; z razvijanjem ustvarjalnosti; s 

skrbjo za zdravje in usvajanje veščin nudenja prve pomoči; s skrbjo za varno vključevanje otrok v svet 

prometa; z mednarodnim sodelovanjem, ki temelji na druženju mladih, spoznavanju navad in 

običajev različnih narodov, kjer se posamezne države predstavijo s svojimi posebnostmi in s svojo 

kulturo.  
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2. Poročilo o uresničevanju LDN 

2.1. Obvezni program 

V šolskem letu 2017/2018 je šola izvajala obvezni, razširjeni in nadstandardni program, ki je bil 

zastavljen v skladu z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Ormož 2017/2018. 

 

Preglednica 2: Število učencev ob začetku šolskega leta 2017/2018 

Šolsko leto 2017/2018 

I. VIO 125 

II. VIO 135 

III. VIO 109 

Skupaj 369 

 

Preglednica 3: Število učencev ob koncu šolskega leta 2017/2018 

Šolsko leto 2017/2018 

I. VIO 125 

II. VIO 135 

III. VIO 109 

Skupaj 369 

 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo ob začetku šolskega leta na šoli 369 učencev, razporejenih v 18 

oddelkov. Število učencev  je ostalo nespremenjeno tudi ob koncu šolskega leta. 

Obvezni, razširjeni in nadstandardni program je pod vodstvom ravnateljice izvajalo 38 pedagoških 

delavcev in 16 administrativnih in tehničnih delavcev od tega 2 nadomeščanji delavk v bolniškem 

staležu. 1 strokovna delavka je bila zaposlena za 0,50 delovnega časa (Zdrav življenjski slog), ena pa 

za 0,75 (Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami – projektno delovno mesto). Štirje pedagoški 

delavci so dopolnjevali učno obvezo na Gimnaziji Ormož  (MAT (do meseca januarja) / LUM / FIZ), ena 

pa na OŠ Središče ob Dravi (LUM). 1 strokovna delavka je bila v bolniškem staležu celo šolsko leto; še 

ena prav tako, vendar izmenjaje 4 ure ali 8 ur; 1 strokovna delavka je bila v bolniškem staležu od 

meseca februarja; 1 strokovna delavka pa se je vrnila s porodniškega dopusta meseca januarja. 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo od 1.–8. razreda realiziranih 189 dni pouka po urniku in 183 dni 

pouka po urniku za učence 9. razreda. Odpadel je pouk dveh delovnih dni, ker je bila izvedena stavka 

javnega sektorja.  Vsi učitelji so dosegli realizacijo, ki ne odstopa od + - 5% skupne realizacije učnih ur 

posameznega predmeta, učne vsebine so bile realizirane v skladu z učnimi načrti posameznih 

predmetov. Učni uspeh učencev je bil 100 %, prav tako smo realizirali vse dneve dejavnosti in 

ekskurzije po programu. 

V 4. razredu smo pri slovenščini, matematiki in angleščini izvajali fleksibilno diferenciacijo od meseca 

aprila dalje, v obsegu največ ene četrtine ur ter pouk organizirali v homogenih učnih skupinah. 
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V 5., 6. in 7. razredu smo pri slovenščini, matematiki in angleščini izvajali fleksibilno diferenciacijo v 

obsegu največ ene četrtine ur ter pouk organizirali v homogenih učnih skupinah. 

123 učencev 7., 8. in 9. razreda je obiskovalo 15 skupin obveznih izbirnih predmetov, 21 učencev je 

bilo oproščeno obiskovanja obveznih izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole v obsegu 1 

ure, 5 učencev pa v celoti.  

Šola je izvajala naslednje obvezne izbirne predmete: ASTRONOMIJA: Sonce, Luna, Zemlja, BIOLOGIJA: 

organizmi v naravi in umetnem okolju, izbrani šport: NOGOMET, izbrani šport: ODBOJKA, likovno 

snovanje I in II, obdelava gradiv – LES, obdelava gradiv – UMETNE SNOVI, poskusi v kemiji, 

PREHRANA: sodobna priprava hrane, RAČUNALNIŠTVO: urejanje besedil,  šport za zdravje in šport za 

sprostitev. Tudi tukaj ni bilo odstopanj v realizaciji. 

Razredniki in sorazredniki so v sodelovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi izvajalci 

skrbno načrtovali vsebine ur oddelčnih skupnosti v katere je bilo vključeno tudi delo za Skupnost 

učencev šole in priprava na šolski in medobčinski parlament, ki sta bila v tem šolskem letu izvedena 

na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Učenci so razmišljali o naslednjih temah: 

 UČNE VSEBINE, METODE IN NAČINI POUČEVANJA, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE, 

 ODNOSI V ŠOLI – UČITELJ/UČENEC, ODNOSI V ŠOLI MED UČENCI, 

 ŠOLA PRIHODNOSTI, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE. 

Skozi šolsko leto smo obnavljali seznanjanje učencev s Pravili šolskega reda in Hišnim redom ter jih 

usmerjali v aktualne teme vsakdanjega življenja kot so odraščanje, medosebni odnosi, varna raba 

interneta, nasilje in preprečevanje le tega … Prav tako je bila v te ure vključena poklicna orientacija 

za učence 8. in 9. razreda, ki so razmišljali o svoji poklicni poti, učenci 9. razreda pa so sprejeli svojo 

odločitev o vpisu v srednjo šolo. 

 V šolskem letu 2017/2018 so v okviru karierne orientacije bile izvedene naslednje aktivnosti: 

Preglednica 4: Svetovalno delo z učenci v  okviru karierne orientacije v šolskem letu 2017/2018 

DELAVNICA/PREDAVANJE/AKTIVNOST 
ČAS/MESEC 

 Moji interesi; (6., 7. razred); 

 Dejavniki poklicnega izbora (8. – 9. razred); 

 odkrivanje želja z uporabo programa www.mojaizbira.si  

(8. – 9. razred); 

Skozi vso šolsko leto 

 Vprašalnik o poklicni poti; 

 seznanjanje učencev s pomembnimi informacijami glede 

nadaljnjega šolanja. 

November,  december 2017 

 Individualno svetovanje učencem in staršem. Januar, februar, marec 2018 

 Tržnica poklicev. 16. januar 2018 

 Pregled Razpisa za vpis v SŠ Januar 2018 

 Informativna dneva na srednjih šolah 9. in 10. februar 2018 

http://www.mojaizbira.si/


 
 

9 
 

 Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole (individualno, 

pregledali skupaj v šoli) 

Marec 2018 

 Informacije za pridobitev štipendije. Junij 2018 

 

Preglednica 5: Svetovalno in posvetovalno delo s starši v  okviru karierne orientacije v šolskem letu   
                           2017/2018 

DELAVNICA/PREDAVANJE/AKTIVNOST ČAS/MESEC 

Predavanje za starše 9. razredov:  

 Pregled programa poklicne orientacije in rokovnik za vpis v 
srednje šole; 

 Izbira poklicne poti (vloga staršev); 

 Programi srednješolskega izobraževanja; 

 Najbolj iskani poklici in viški na trgu dela; 

 Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa; 

 Informativni dnevi; 

 Štipendije; 

 Uporabne spletne strani. 

16. januar 2018 

Tržnica poklicev za učence in starše 8. in 9. razredov 16. januar 2018 

Individualno svetovanje učencem in staršem 9. razredov Vse šolsko leto 

 

Letos je tržnica poklicev potekala v TOREK, 16. 1. 2018, ob 17. uri v jedilnici šole, na njej pa so se na 

posameznih stojnicah predstavile naslednje srednje šole, dijaški domovi in druge ustanove: Gimnazija 

Ormož, Biotehniška šola Ptuj, Strojna šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj, 

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Prometna šola Maribor, Lesarska šola Maribor, Srednja 

zdravstvena in kozmetična  šola Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Srednja šola 

za gostinstvo in turizem Maribor, Izobraževalni center Piramida Maribor, Gimnazija in srednja 

kemijska šola Ruše, Dijaški dom Drava Maribor, Dijaški dom Maribor, Karierno središče Ptuj, 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ormož, Predstavitev vojaških poklicev. 

Verjamemo, da so naši učenci in njihovi starši pridobili ustrezne informacije in si tako olajšali 

odločitev  o nadaljevanju izobraževanja in morebiti tudi poklica, ki ga bodo z veseljem opravljali. 

Svetovalna služba je v ure oddelčne skupnosti vstopala z aktivnostmi namenjenimi učenju učenja in 

razvijanju ustreznih učnih metod in navad ter spremljanju in razvijanju opravljanja domačega dela za 

šolo, prav tako je svetovalna služba vstopala z aktivnostmi namenjenimi medosebnim odnosom in 

razvijanju socialnih veščin, hkrati pa tudi v primeru težav v oddelku in v sodelovanju z razrednikom in 

učitelji iskala ustrezne rešitve. 
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Na šoli se zavedamo, da je uporaba IKT za učence polna pasti, ki se jih mnogi niti ne zavedajo. Zato 

smo v sodelovanju s sodelavci Safe.si, v petek, 9. 3. 2018, za učence od 7. do 9. razreda izvedli 

delavnice o varni rabi IKT. Učenci 7. razreda so se pogovarjali o spletnem ustrahovanju in spletni etiki. 

Osmošolci so govorili o zasvojenosti z novimi tehnologijami. Devetošolci so ugotavljali ali so res 

pametnejši od mobilnega telefona. 

 

2.1.1. Dosežki na NPZ 

Za učence 6. razreda je bil pristop k opravljanju nacionalnega preverjanja znanja obvezen. Učenci so 

znanje preverjali pri predmetih: matematika, slovenščina in angleščina.  

Preglednica 6: Dosežki na NPZ ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja 

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV POVPREČNO ŠTEVILO TOČK 
(%) OŠ ORMOŽ 

POVPREČNO ŠTEVILO 
TOČK (%) NA DRŽAVNI 
RAVNI 

SLOVENŠČINA 36 51,28 46,24 

MATEMATIKA 35 52,29 52,52 

ANGLEŠČINA 33 57,20 51,06 

Kot je razvidno iz tabele, je povprečno število doseženih točk za našo šolo pri slovenščini od 

državnega povprečja višje za 5,04 %, prav tako je višje pri angleščini in sicer za 6,14 %, pri matematiki 

pa nižje za 0,23 %. 

Za učence 9. razreda je bil pristop k opravljanju nacionalnega preverjanja znanja prav tako obvezen. 

Učenci so znanje preverjali pri predmetih: matematika, slovenščina in glasbena umetnost.  

Preglednica 7: Dosežki na NPZ ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja 

PREDMET ŠTEVILO UČENCEV POVPREČNO ŠTEVILO TOČK 
(%) OŠ ORMOŽ 

POVPREČNO ŠTEVILO 
TOČK (%) NA DRŽAVNI 
RAVNI 

SLOVENŠČINA 26 53,27 51 

MATEMATIKA  27 43,26 53,06 

GLASBENA UMETNOST 27 67,94 59,01 

 

Kot je razvidno iz tabele je povprečno število doseženih točk za našo šolo nekoliko višje od državnega 

povprečja in sicer pri slovenščini za 2,27 %, pri glasbeni umetnosti za 8,93 %, pri matematiki pa nižje 

za 9,8 %,.  

Na osnovi analize dosežkov NPZ so učitelji predmetov v okviru strokovnih aktivov pripravili predloge  

za nadaljnje delo, ki bodo pripomogli k izboljšanju rezultatov v naslednjem šolskem letu. 

https://safe.si/
https://safe.si/delavnice-in-predavanja-ucitelji/delavnice-za-ucence-in-dijake-201718
https://safe.si/delavnice-in-predavanja-ucitelji/delavnice-za-ucence-in-dijake-201718
https://safe.si/delavnice-in-predavanja-ucitelji/delavnice-za-ucence-in-dijake-201718
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2.1.2. Delo z nadarjenimi učenci na OŠ Ormož 

Delo pri pouku je potekalo v skladu z diferenciacijo in individualizacijo. Učencem smo med učnim 

procesom ponudili naloge, vendar ne v smislu več in širjenja snovi, temveč naloge, ki kvalitativno 

poglabljajo znanje, spodbujajo otroke k ugotavljanju zveze med vzroki in posledicami, 

posploševanju, sklepanju, evalviranju … Učencem smo omogočali razvijanje višjih miselnih procesov 

(analiziranje, sinteza, evalvacija), kjer je poudarek na postopku, ne toliko na vsebini (poudarek na 

mišljenju, ne na pomnjenju). Vključujevali smo problemski pouk, raziskovanje, eksperimentiranje. 

Omogočali smo jim razvijanje metakognitivnih veščin (postavljanje, preverjanje hipotez, logično 

sklepanje, posploševanje …). Vključevali smo različne stile učenja.  

Učenci so se vključevali v dodatni pouk in se udeleževali številnih tekmovanj. Spodbujali smo jih k 

temu, da so samostojno načrtovali svoje učenje, poti za osvajanje določenih vsebin ter si izdelali 

načrt učenja, opredelili snov, cilje in dejavnosti, ki mu bodo omogočile dosego zastavljenih ciljev. 

Učenci so se skozi vse šolsko leto vključevali v različne projekte, obiskovali interesne dejavnosti in 

prijavljali na natečaje na različnih področij. Učenci so tudi obiskovali številne dejavnosti izven šole. 

Delo z nadarjenimi učenci je potekalo tudi kot raziskovalno delo. Mentorji in raziskovalci so se s 

študijami predstavili na srečanju mladih raziskovalcev. Naša šola se je predstavila s tremi 

raziskovalnimi nalogami, od tega so vse tri dobile zlato priznanje na regijskem tekmovanju, 1 pa se je 

uvrstila na tekmovanje na državni ravni, kjer je prejela srebrno priznanje.  

V mesecu juniju smo za učence pripravili tridnevno dogodivščino, ki nas je vodila v CŠOD Breženka. 

Prvič smo se odpravili na morje, raziskali mesto Piran in Sečoveljske soline,  prav tako pa je bilo veliko 

možnosti za medvrstniško druženje učencev 5 –9. razreda.  

Identificiranim nadarjenim učencem šola glede na individualizirani program dela omogoča aktivno 

vpletenost in razvoj kritičnega mišljenja v procesu pridobivanja znanja ter krepitev njihovih močnih 

področij. 

 

2.1.3. Delo z učenci s posebnimi potrebami 

V tem šolskem letu je ob začetku šolskega leta našo šolo obiskovalo 17 otrok z Odločbami o 

usmerjanju, med šolskim letom pa so v različnih obdobjih odločbe pridobili še 4 učenci. Tako je ob 

zaključku šolskega leta imelo odločbe 21 učencev. Skupaj jim je po usmeritvah pripadalo 2686 ur 

dodatne strokovne pomoči. Izvedenih je bilo skupaj 2673 ur, kar je 99,5 odstotka. Kljub pogostejšim 

odsotnostim nekaterih učencev od pouka predvsem zaradi zdravstvenih težav, je realizacija ur dokaj 

visoka, saj je bilo veliko ur nadomeščenih po skupnih dogovorih posameznih učiteljev in učencev.  

Analize in priporočila za delo z otrokom so izhodišče za izdelavo individualiziranega programa za 

naslednje šolsko leto, kar je še posebej uporabno novim razrednikom in učiteljem. 

V tem šolskem letu je imelo 44 učencev (11,9 %) učne težave, nimajo pa odločbe o usmerjanju. 

Ugotavljamo, da so učenci imeli največ težav na področju branja in pisanja, posledično pa potem 

predvsem zaradi nerazumevanja prebranega, tudi pri ostalih predmetih, najpogosteje pri angleščini, 
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zgodovini, biologiji, fiziki in matematiki. Za te učence smo organizirali različne oblike pomoči, v 

največji meri pa so se  vključevali v dopolnilni pouk, obiskovali so individualne govorilne ure za 

učence ter bili deležni tudi pomoči šolske svetovalne službe. Poleg učne pomoči so potrebovali 

predvsem pomoč pri organizaciji dela za šolo doma. Od teh učencev jih je kar 12 imelo izdelani tudi 

izvirni delovni projekt pomoči, pri nekaterih učencih pa same učne težave niso bile tako izrazite, da 

bi zahtevale sistematično pomoč. Vzrok za slabši učni uspeh pri nekaterih učencih najdemo tudi 

zaradi pogostih odsotnosti od pouka. En učenec je imel izdelan IDPP predvsem zaradi modifikacije 

vedenja. 

 

2.1.4. Delo šolske svetovalne službe 

V šolskem letu 2017/2018 sta na šoli delo šolske svetovalne službe opravljali dve svetovalni delavki, 

Mojca Bauman Kralj in Sanja Miškovič. 

Pri svetovalnem delu, opravljenem v preteklem šolskem letu, sta se opirali predvsem na osnovna 

področja svetovalnega dela, in sicer: 

UČENJE IN POUČEVANJE 

Poglavitne naloge na tem področju: 

 izvajanje pomoči učencem z vzgojnimi in učnimi težavami, tako v okviru individualne in skupinske 
pomoči s poudarkom na razvijanju želenega vedenja in učenju socialnih spretnosti; 

 vodenje osebne mape učencev, ki potrebujejo pomoč ali svetovanje; 

 spremljanje napredka učencev in neposredna pomoč v primeru neuspeha; 

 po dogovoru z učiteljem, prisostvovanje pouku v razredih, kjer so učenci s posebnimi potrebami z 
namenom ustvarjanja slike o situaciji in načrt pomoči; 

 sodelovanje z učitelji o vzgojno-izobraževalnem delu z učenci z učnimi težavami; 

 sodelovanje z učitelji učencev z učnimi težavami pri načrtovanju in izvajanju individualne učne 

pomoči; 

 po potrebi individualno svetovanje staršem učencev z učnimi težavami; 

 pomoč razredniku pri oblikovanju IDPP za učence z učnimi težavami, ki nimajo Odločbe o 

usmerjanju; 

 informiranje učiteljev o novostih na področju učenja in poučevanja; 

 predavanje ali delavnice za učence o dejavnikih uspešnega učenja, specifičnih oblikah učenja in 

učnih strategijah; 

 svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci šole pri izboljšanju kvalitete učenja; 

 posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi in priprava gradiva. 
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ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED 

Poglavitna področja: 

 individualno svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter njihovim staršem ter 

oblikovanje načrta za izboljšanje stanja; 

 posvetovanje z učitelji o disciplini v razredu in pomoč pri uvajanju in reševanju vedenjske 

tematike; 

 sodelovanje pri urah oddelčne skupnosti in priprava gradiv predvsem na področju medosebnih 

odnosov in vzpostavljanju razredne discipline;  

 spodbujanje učencev za vzpostavljanje pozitivnega odnosa do drugih učencev na šoli, učiteljev, 

ravnateljice in drugih zaposlenih delavcev ter šolskega inventarja; 

 sprejemanje dogovorov na urah skupnosti učencev šole in prenašanje le teh na druge učence. 

TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

Pripravljali in izvedli sta: 

 sestanke skupnosti učencev šole; 

 vsebine ur oddelčnih skupnosti na temo otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem šolski 

otroški parlament; 

 priprave na medobčinski otroški parlament in udeležba; 

 vsebine ur oddelčnih skupnosti na aktualne teme iz vsakdanjega življenja učencev, njihovih 

staršev in učiteljev. 

POKLICNA ORIENTACIJA 

Na tem področju sta se osredotočili na: 

 spremljanje poklicnih namer učencev; 

 zbiranje informativnih gradiv o poklicih – urejanje kotička poklicnega usmerjanja ter predstavitev 

možnosti poklicnega usmerjanja; 

 organizacijo tržnice poklicev; 

 individualne razgovore z učenci o njihovih poklicnih namerah in možnostih za nadaljnje šolanje 

(na željo učencev) ter pomoč pri nadaljnjem usmerjanju; 

 individualno svetovanje v primeru različnih poklicnih želja učencev in staršev; 

 predstavitev srednješolskega izobraževalnega sistema za učence in starše; 

 posredovanje informacij o pogojih za pridobitev Zoisove, kadrovske in državne štipendije; 

 izvedbo celotnega postopka vpisa v srednje šole za učence 9. razreda; 

 svetovalne razgovore s starši o poklicni nameri otrok; 
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 zbiranje soglasij staršev za spletno anketiranje in zbiranje podatkov o učencih v namene 

poklicnega usmerjanja; 

 usmerjanje pri izpolnjevanju prijav za vpis učencev v SŠ. 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V okviru obveznih  izbirnih predmetov sta: 

 z novostmi seznanili učence in starše  6., 7. in 8. razreda; 

 pripravili in uredili knjižico za predstavitev obveznih izbirnih predmetov; 

 sodelovali z učitelji, ki bodo predmete izvajali, pri predstavitvi učencem; 

 svetovali učencem pri izbiri in morebitni spremembi izbire; 

 izvedli anketiranje učencev; 

 izvedli izbirni postopek ter uskladili izbire; 

 pripravili in zbirali soglasja staršev o izbiri izbirnih predmetov; 

 nadzorovali potrditev izbire obveznih izbirnih predmetov, spremljali ustreznost izbire učencev in 

prehodov med IP; 

 vodili evidence učencev in njihove izbire IP ter morebitnih zamenjav skupin. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V okviru neobveznih izbirnih predmetov sta: 

 z novostmi seznanili učence in starše  3., 4., 5., 6., 7. in 8. razreda; 

 pripravili in uredili zloženko za predstavitev neobveznih izbirnih predmetov; 

 sodelovali z učitelji, ki bodo predmete izvajali, pri predstavitvi učencem; 

 svetovali učencem pri izbiri in morebitni spremembi izbire; 

 izvedli anketiranje učencev; 

 izvedli izbirni postopek ter uskladili izbire; 

 pripravili in zbirali soglasja staršev o izbiri neobveznih izbirnih predmetov; 

 nadzorovali potrditev izbire neobveznih izbirnih predmetov, spremljali ustreznost izbire učencev 

in prehodov med IP. 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Na tem področju sta: 

 izdelali anketo ter usklajevali izbiro učencev; 

 potrdili izbire interesnih dejavnosti ter spremljali izbire učencev; 

 usklajevali morebitne spremembe. 
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NACIONALNO  PREVERJANJE  ZNANJA 

Na tem področju sta: 

 v sodelovanju s pomočnico ravnateljice pripravili Izvedbeni načrt NPZ za šolsko leto 2017/2018; 

 koordinirali izvedbo Nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda; 

 se individualno izobraževali na področju nacionalnega preverjanja znanja ter seznanjale učitelje z 

novostmi in pomembnimi datumi. 

SOCIALNO – EKONOMSKE STISKE 

Na tem področju sta: 

 informirali učence o možnostih štipendiranja in razpisih za štipendije; 

 sodelovali s starši učencev; 

 sodelovali s Centrom za socialno delo Ormož. 

ŠOLANJE 

V okviru šolanja sta se osredotočili na: 

 sodelovanje pri seznanjanju staršev bodočega 1. razreda z osnovno šolo ter postopkom vpisa; 

 oblikovanje vabil staršem k vpisu in razporeditev srečanj; 

 vpis šolskih novincev v osnovno šolo; 

 seznanjanje staršev o razporeditvi učenca v oddelek; 

 izvedbo in analizo anketnega vprašalnika za starše bodočih prvošolcev; 

 pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje in slavnostni sprejem prvošolčkov v skupnost 

učencev šole; 

 sodelovanje in posvetovanje z učitelji posameznih predmetov o razporeditvi učencev v učne 

skupine;  

 sodelovanje z učitelji pri načrtovanju, spremljanju izvajanja in evalvaciji fleksibilne diferenciacije. 

EVIDENTIRANJE IN IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV 

Na tem področju sta: 

 načrtovali delo z nadarjenimi učenci za tekoče šolsko leto; 

 seznanjali starše s postopki evidentiranja, identifikacije in dela z nadarjenimi učenci; 

 načrtovali in izvedli razgovore s starši ter pridobili soglasja za potrebno diagnostiko; 

 načrtovali in izvedli proces evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev; 

 organizirali izvedbo psihološke diagnostike nadarjenih učencev (WISC, RAVNOVE MATRICE, 

TTCT); 
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 sodelovali s psihologom pri oblikovanju psihološkega mnenja po opravljeni diagnostiki; 

 usmerjali razrednike pri sestavi individualiziranega programa za nadarjene učence; 

 spremljali delo z nadarjenimi učenci in sprotno evalvirali programe; 

 skrbeli za hrambo programov, 

 izvedli ekskurzijo za nadarjene učence v CŠOD Breženka.  

SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE IN POMOČ PRI ORGANIZACIJI  NEKATERIH DEJAVNOSTI 

Na tem področju sta: 

 sodelovali pri oblikovanju Letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2017/2018; 

 sodelovali pri oblikovanju Poslovnega poročila zavoda za leto 2017; 

 sodelovali pri oblikovanju Programa dela zavoda za leto 2018; 

 oblikovali Publikacijo za šolsko leto 2017/2018; 

 pripravili Letni delovni načrt šolske svetovalne službe za šolsko leto 2017/2018; 

 načrtovali in pomagali pri izvedbi skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankov; 

 sodelovali na strokovnih aktivih; 

 sodelovali s knjižničarko pri vodenju strokovnega psihološko-pedagoškega gradiva; 

 sodelovali pri vzdrževanju šolskega reda; 

 ob odsotnosti pomočnice ravnateljice urejali nadomeščanja odsotnih učiteljev; 

 spremljali realizacijo ur pouka in interesnih dejavnosti; 

 sodelovali z vodstvom šole pri vseh vprašanjih, ki so strokovna podlaga razvoja šole ter 

opravljanju nalog s pooblastili ravnateljice. 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI 

 Sodelovanje z Zdravstvenim domom Ormož. 

 Sodelovanje s Centrom za socialno delo Ormož. 

 Sodelovanje s Centrom za socialno delo Maribor. 

 Sodelovanje s komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

 Sodelovanje s srednjimi šolami in dijaškimi domovi. 

 Sodelovanje z Obrtno zbornico Ormož. 

 Sodelovanje  z VVZ Ormož. 

 Sodelovanje z drugimi osnovnimi šolami. 

 Sodelovanje z Gimnazijo Ormož. 
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 Sodelovanje s Centrom za sluh in govor Maribor. 

 Sodelovanje z Dispanzerjem za mentalno zdravje Ptuj. 

 Sodelovanje z Republiškim izpitnim centrom. 

 Sodelovanje s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 

slabovidne – CENTER IRIS. 

 Sodelovanje z Zavodom za šolstvo. 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 

 Na področju izobraževanja sta se osredotočili na individualni študij strokovne literature in 

periodike. 

 Izvedli sta predavanje za starše prvošolčkov Kako pomagati svojemu otroku? (17. 10. 2017) 

 Izvedli sta predavanje za starše 9. razreda Predavanje pred vpisom v srednjo šolo (16. 1. 2018). 

 17. 4. 2018 sta podali informacije o obveznih in neobveznih izbirnih predmetih staršem 3. in 6. 

razreda. 

 17. 4. 2018 sta staršem predstavili Koncept odkrivanja nadarjenih učencev v Osnovni šoli. 

 Sodelovali sta na študijskih skupinah in aktivih ŠSD občine Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi. 

 Sodelovali sta na predavanjih in delavnicah, ki jih za potrebe šole izvajajo zunanji strokovnjaki. 

NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA LASTNEGA DELA 

 Načrtovali sta lastno delo in izdelali program dela. 

 Sproti sta spremljali lastno delo in vodili ustrezno dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o 

dokumentaciji. 

 Ob koncu šolskega leta sta kritično analizirali delo šolske svetovalne službe, ki sloni na  primerjavi 

načrtovanih ciljev in rezultatov. 

RAZVOJNO-ANALITIČNO DELO 

Temeljilo je na: 

 analizi učne uspešnosti po posameznih ocenjevalnih obdobjih; 

 statistični analizi zaključenih ocen in učne uspešnosti ob zaključku šolskega leta; 

 ugotavljanju potreb učencev na ravni organizacije in poteka vsakdanjega dela in življenja v šoli; 

 spremljanju potreb učencev po spremembah življenja in dela šole; 

 posvetovanju z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi; 

 reševanju tekoče problematike iz življenja učencev; 

 spremljanju uresničevanja  Vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2017/2018; 
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 ozaveščanju Pravil šolskega reda šole in spremljanje uresničevanja le teh. 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Zaradi bolniške odsotnosti sodelavke, sta v delo vključili tudi naslednja področja: 

 koordiniranje področja dela z učenci s posebnimi potrebami; 

 izvajanje ur dodatne strokovne pomoči za premagovanje ter odpravljanje ovir in primanjkljajev  z 

učenci s posebnimi potrebami, ki so jim ure dodeljene z Odločbo o usmerjanju; 

 izvajanje ur pomoči učencem z učnimi težavami; 

 oblikovanje predlogov za imenovanje strokovnih skupin za izdelavo individualiziranih programov 

za učence s specifičnimi učnimi težavami v sodelovanju z gospo ravnateljico; 

 pomoč pri oblikovanju, pripravi in izvajanju individualiziranega programa; 

 sodelovanje s starši pri vključevanju v načrtovanje, izvajanje in evalviranje individualiziranega 

programa; 

 priprava poročil o otroku v primeru podane Zahteve za uvedbo postopka usmerjanja ali 

preverjanja ustreznosti usmeritve, 

 priprava poročil za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje, katerih starši so podali 

Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja za srednjo šolo; 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami (po potrebi); 

 izobraževanje; 

 druge naloge po nalogu gospe ravnateljice in tekoče naloge glede na potrebe. 

 

2.1.5. Delo šolske knjižnice 

Delo šolske knjižničarke je opravljala Slavica Šajnović. 

Preglednica 8: Statistično poročilo šolske knjižnice 

Nabava 
Obisk/        izposoja Bralna značka 

Obvezni 
izvod: 

/ 1. VIO: 1987 2716 Število 
prijavljenih 

259 

Darilo: 9 2. VIO: 1671 1823 Število 
uspešnih 

256 

Zamenjava: / 3. VIO: 856 1591 Odstotek 69,37% 

Nakup: 411 Zaposleni: 217 311   

Skupaj 420 4731 6541   
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Druge dejavnosti šolske knjižnice: 

Spremljanje novosti in nakup knjižničnega gradiva 

Če želimo imeti v knjižnici sodobno in aktualno gradivo, je ena izmed nalog le-te, da spremlja knjižne 

novitete na trgu. Nakup poteka v dogovoru s pedagoškimi delavci šole oz. vodi aktivov posameznih 

predmetnih področij. Tako se lahko nabavi ustrezno gradivo za potrebe učencev in zaposlenih 

(učiteljev). 

Obdelava knjižničnega gradiva 

Strokovno gradivo v šolski knjižnici je razvrščeno po UDK sistemu, leposlovje pa po starostnih 

stopnjah C, P, M in L (ljudsko). Neaktualno in poškodovano gradivo se sproti izloča. 

S tem šolskim letom prehajamo tudi na enoten knjižnični sistem COBISS. Do maja 2018 je bilo v bazo 

vnesenih 2264 knjižnih enot. Hkrati poteka tudi odpis zastarelega in neaktualnega gradiva. 

Izposoja knjižničnega gradiva/bibliopedagoško delo 

Izposoja gradiva poteka po vnaprej določenem urniku in je računalniško vodena. Učence usmerjam v 

samostojno iskanje želenih gradiv, informacij, občasno pa je potrebna tudi strokovna pomoč. 

Učenci od 1. do 3. razreda so ob obisku knjižnice imeli tudi pravljično urico, katere vsebino je 

knjižničarka dorekla skupaj z učiteljicami. 

Ostale dejavnosti, ki potekajo v šolski knjižnici: 

- iskanje gradiv in pisanje referatov, seminarskih nalog, 

- branje izbrane literature, 

- učenje, 

- druženje, 

- seznanjanje s knjižnimi novostmi, 

- preverjanje knjig za bralno značko (6. -9. razred), 

- sodelovanje na kulturnih, naravoslovnih, tehniških dnevih in projektih šole, 

- mladinski tisk. 

Poročilo o stanju učbeniškega sklada: 

Učbeniški sklad na šoli je predviden za vse učence, poteka po zastavljenih ciljih. Sodelovanje s 

podjetjem KOPIJA NOVA je utečeno in poteka brez težav. Učenci dokaj skrbno ravnajo z učbeniki. 

Dotrajane in uničene učbenike na ob koncu pouka zamenjamo in pripravimo komplete za naslednje 

šolsko leto. V šolskem letu 2018/2019 bomo nabavili naslednje učbenike: 

2. razred: LILI IN BINE 2, UČBENIK ZA SPOZNAVANJE OKOLJA (41izvodov), 

6. razred: TOUCHSTONE 6, UČBENIK ZA ANGLEŠČINO (48 izvodov), 

8. razred: DOTIK ŽIVLJENA 8, UČBENIK ZA BIOLOGIJO (51 izvodov)), 
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9. razred: DOTIK ŽIVLJENA 9, UČBENIK ZA BIOLOGIJO (30 izvodov). 

 Učenci za morebiten izgubljen ali uničen učbenik plačajo določen delež odškodnine. Izposoja je 

možna le za komplete, posameznih učbenikov si ni možno izposoditi.  

1. Analiza dela z usmeritvami za naslednje šolsko leto (kako vidi in načrtuje knjižničarka svoje  

vključevanje v učno vzgojni proces pri različnih predmetih, pomoč učencem pri izbiri gradiv za 

seminarske naloge, izdelave plakatov in priprave predstavitev, na katerih področjih in na 

kakšen način bi v prihodnje še bilo mogoče sodelovati s pedagoškimi delavci, kje še vidi 

knjižničarka možnosti za svoj prispevek k vključevanju knjižnice v življenje in delo šole): 

2. Velika pridobitev za knjižnico je bila obnova čitalnice, v kateri se učenci zelo radi zadržujejo, 

berejo, delajo domače naloge, se pripravljajo na pouk, ali pa, ko čakajo na izbirne predmete 

ali interesne dejavnosti. 

Nujno pa potrebujemo vsaj dva zmogljivejša računalnika in da so knjižne police povsem dotrajane in 

celo nevarne zaradi ostrih robov. Za mlajše učence pa so v celoti neprimerne zaradi višine. Potrebno 

bi jih bilo v celoti zamenjati, da bi bile bolj dostopne vsem učencem. Še vedno pa bi bil potreben vsaj 

okvirni seznam literature (leposlovne in strokovne), ki je predpisana za posamezna predmetna 

področja oz. VIO zaradi lažjega načrtovanja nabave gradiv. 

 

2.1.6. Delo ROID 

Za to področje je bil zadolžen učitelj Roman Bobnarič. Med šolskim letom 2017/18 je bilo izvedenih 

ustrezno število ur računalniškega opismenjevanja kot je določenih po šolskem načrtu računalniškega 

opismenjevanja. 

V programu računalniškega opismenjevanja so bili zajeti vsi učenci 1., 2., 3. in 4. razreda. V 5. razredu 

so se učitelji posvetili elektronskemu opravljanju kolesarskega izpita, kjer so dobili tudi ustrezno 

pomoč. Ostalih dejavnosti se je izvajalo zelo malo. Podobno se je dogajalo s poukom od 6. do 9. 

razreda. V celoti je bil realiziran tudi program računalništva kor obvezni in neobvezni izbirni predmet. 

Ob tem pa sta se izvajala še krožka računalniškega programiranja in foto-video krožek. 

Realizacija računalniškega opismenjevanja: 

1. razred 150% 

2. razred 100% 

3. razred 120% 

Po skupni oceni je bilo v računalniško izobraževanje zajetih okoli 75-80% vseh učencev šole, kar je 

nekoliko manj kot preteklo leto.  

Računalniško opismenjevanje v 1. razredu 

V 1. razredu je bila kvota ur presežena saj smo od meseca novembra do meseca junija realizirali 150 

% planiranih ur (15/10). V tem času s učenci spoznali računalnik kot orodje za delo in ne le kot igračo. 
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Ob tem so spoznali, zdaj pa že tudi obvladajo delo z miško. Sam prijem in delo z miško je v 1. razredu 

problematično, ker imajo učenci nekoliko manjše roke, hkrati pa so vajeni že od prej, da držanje 

miške ni pomembna stvar. Tako je izredno pomembno, da jih naučimo pravilnega prijema že takoj na 

začetku. 

Tipkovnica je pa že oprema, ki jo večinoma spoznavamo v naslednjem letu, saj letos abeceda še ni 

bila izpiljena do te meje, da bi lahko normalno pisali. 

Pravila dela, disciplina dela in običajni postopki so vsem znani in jih vsi tudi obvladajo.  

Računalniško opismenjevanje v 2. razredu 

V 2. razredu je bil pouk računalniškega opismenjevanja realiziran v celoti. Vsi učenci obvladajo 

osnovno delo z računalnikom, znajo zagnati program za pisanje (Word), na internetu poiskati 

fotografijo in jo prenesti v besedilo. Prenos gre v glavnem brez pomoči, nekateri pa jo še rabijo, 

vendar se tudi to v tretjem razredu utrdi in nadgradi, ker se takrat lotimo uporabe programa za 

predstavitve (PowerPoint). Učenci so ob delo utrjevali tudi samodisciplino in samostojnost. 

V naslednjem letu je zaželjeno ostati na enakem obsegu ur (10) ali pa celo nekaj ur dodati (dodatnih 5 

ur). To bo zajeto v letnem planu ROID za 2018/19. Več časa bi bilo potrebno posvetiti razumevanju 

datotečnega sistema in sistema map in datotek (datoteke, mape, kopiranje, brisanje, ustvarjanja 

map, pomnilnik – USB …). 

Računalniško opismenjevanje v 3. razredu 

Učenci so dosegli vse zastavljene cilje. Sicer z različnim tempom, a so vsi prišli do konca. Ob tem se je 

pojavila težava prisotnosti ROID kot pomoč učiteljem v razredu. Zelo opazna je razlika med 

oddelkom, kjer je ROID prisoten in tistim, kjer ni. Zato v prihodnje velja izbrati termin, ko je ROID 

lahko prisoten v obeh oddelkih.  

Sicer je tukaj dinamika pogojena tudi z učitelji, ki pa sta bili letos dovzetni za IKT in sta veliko dela 

opravili tudi sami, brez ROID – kar je tudi cilj. Želimo razviti samostojnost tudi pri učiteljih, da bodo 

sami dovolj samozavestni in se bodo počutili dovolj kompetentne, da naredijo še nekaj več kot le sam 

pouk. 

Več časa bi bilo potrebno posvetiti razumevanju datotečnega sistema in sistema map in datotek 

(datoteke, mape, kopiranje, brisanje, ustvarjanja map, pomnilnik – USB …).  

Računalniško opismenjevanje od 4. do 9. razreda 

Po koncu prvega VIO se z računalniškim opismenjevanjem sistematično učitelji ukvarjajo veliko manj. 

Vse več je vsebin in vse manj novih pristopov. Tako menim, da sistem računalniškega opismenjevanja 

prinese veliko uspehov, vendar se ti uspehi od 3. razreda naprej več ne razvijajo. Pozneje se učitelji 

poslužujejo znanja učencev kot osnove za delo, ki tako ostaja na nekih nižjih taksonomskih stopnjah 

in ne posegajo po višjih miselnih procesih. Redko je opaziti, da bi učenci uporabljali računalnik za 

analizo podatkov, da bi iz podatkov napovedovali svoje ugotovitve, da bi računalnik uporabili za neko 
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popolnoma novo področje in ga spoznali kot zelo uporabne stroj. Izjeme seveda so, vendar jih je zelo 

malo. 

Drugo področje dela je izobraževalno delo. Tako je med letom računalnikar sodeloval z učitelji 

projekta Erasmus+ in pripravil delavnico fotografije, ki je bila dobro obiskana. Na to je navezal tudi 

delo foto-video krožka, ki je letos uspel pripraviti več oddaj za šolski YouTube kanal in jih tudi objaviti. 

Obiskovalci spletnih strani so tako začeli redno spremljati tudi video oddaje na šoli.  

Med šolskim letom se je udeležil izobraževanja, ki pa je bilo usmerjeno pedagoško. 

Sama podpora pedagoškim procesom in procesom vodenja zavoda je bila izvedena v celoti.  

Med letom so bile posodobljene in preseljene vse spletne učilnice na Arnesovo storitev Učilnica, kjer 

odpade velika količina dela z vzdrževanjem in arhiviranjem podatkov, ker to opravljajo tehniki pri 

Arnesu. Jeseni 2018/19 bo izvedeno izobraževanje za uporabo spletnih učilnic tudi za učitelje. Ta 

tehnologija namreč prinaša novosti, ki bi jih lahko s pridom uporabljali. 

 

Nabava opreme in vzdrževalna dela 

Redna vzdrževalna dela so se opravljala na enak način kot do zdaj. Večja težava se je pojavila, ko so 

bili potrebni večji posegi. 

Kar se tiče programske sheme ostaja celotna šola na enakem kot preteklo leto. Znotraj licence, ki 

pokriva paket orodij Office365, je zajeta spletna pisarna in različica Windows za vse učence in 

zaposlene na šoli. V začetku šolskega leta so bili sistematično očiščeni vsi računalniki. Med letom pa 

ob vseh primerih težav. 

Po predlogu iz preteklega leta žal ni bila nabavljena interaktivna oprema za 1. ali 3. razred, ki bi 

pomagala lažje usvajati delovne cilje. Optimalno bi bilo, da bi jih imeli v vseh učilnicah 1.–3. razreda, 

ker so tudi vsa učna gradiva usmerjena v interaktivnost in dosegljivost na mestu. Velik korak v smeri 

nabav je udejstvovanje v projektu SIO2020, preko katerega smo v letošnjem letu že kupili prvo 

opremo – monitorje, projektor in računalnike za zamenjavo dotrajane opreme.  
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2.2. Razširjeni program 

 

2.2.1. OPB, JV, VV 

Podaljšano bivanje je bilo organizirano za učence 1.–5. razreda, in sicer v času od 11.55 do 17.00. 

Nosilka področja podaljšanega bivanja je bila učiteljica Ksenja Šoštarič. 

Jutranje varstvo za učence je bilo organizirano: 

Preglednica 9: Urna razporeditev jutranjega varstva 

1. razred od 5.30 do 8.15 

2. razred, 
3. razred 

od 7.15 do 8.15 

od 4.9. razreda v jedilnici šole 

 

Varstvo vozačev je bilo organizirano od 7.15 do 8.15 ure v jedilnici šole, od 11.50 do 15.10 v učilnicah 

št. 23, 24 do odhodov avtobusov po veljavnih voznih redih šolskih prevozov. Vključenih je bilo 180 

učencev od 1. do 9. razreda. Dežurna sta bila dva učitelja, ki sta skrbela za varnost in usmerjala 

učence na pravi avtobus. Za vsebinsko in organizacijsko koordinacijo je bila zadolžena učiteljica 

Dušanka Feguš. 

Zelo dobra odločitev se je pokazal, da sta pri varstvu vozačev vedno dva učitelja (učitelj razredne 

stopnje in učitelj predmetne stopnje) do 14. 15 ure, kar lahko v  primeru slabega vremena učitelj 

ostane v razredu, drugi učitelj pa spremlja učence na avtobus. V primeru slabega vremena smo 

uporabljali avtobusno postajališče, kjer so bili otroci do prihoda avtobusa pod streho. 

 

2.2.2. Dodatni in dopolnilni pouk 

Za učence, ki pri posameznem predmetu presegajo učne cilje, organizira šola dodatni pouk. 

Preglednica 10: Vključenost učencev k dodatnemu pouku 

Predmet/razred Število učencev Učitelj 

1. a 5 Mateja Brumen Štibler 

1. b 6 Danica Rižnar (Darja Horvat) 

2. a 4 Irena Blagovič 

2. b 8 Aleksandra Kociper 

3. a 7 Stanka Hebar 

3. b 6 Dušanka Feguš 
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4. a 9 Breda Šandor 

4. b 17 Aleksander Šterman 

5. a 11 Mateja Meško 

5. b 11 Mateja Kovačič 

Geografija 18 Nataša Kolar 

Zgodovina 11 Tanja Babič 

Biologija 21 Mirjana Meško 

Angleščina 8. in 9. r. 8+9 Marija Cvetko 

Kemija 14 Andreja Kolar 

Fizika 8. r. 4 Igor Kaučič 

Fizika 9.r. 3 Igor Kaučič 

Matematika 6.–9. r. 29 Renata Pučko 

Slovenščina 8. in 9. r. 21 Irena Kandrič 

 

Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence, ki le s težavo dosegajo predvidene učne cilje in si s 

težavo razporedijo šolske obveznosti, za delo pa potrebujejo veliko spodbud. Na šoli izvajamo 

dopolnilni pouk iz slovenščine in matematike. 

Preglednica 11: Vključenost učencev k dopolnilnemu pouku 

Predmet/razred Število učencev Učitelj 

1. a 6 Mateja Brumen Štibler 

1. b 9 Danica Rižnar (Darja Horvat) 

2. a 5 Irena Blagovič 

2. b 2 Aleksandra Kociper 

3. a 5 Stanka Hebar 

3. b 6 Dušanka Feguš 

4. a 4 Breda Šandor 

4. b 7 Aleksander Šterman 

5. a 7 Mateja Meško 

5. b 7 Mateja Kovačič 

 

Učitelji 1.–9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci 

glede na njihove zmožnosti.  
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2.2.3. Neobvezni izbirni predmeti  

Učenci 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda so se lahko vključili k neobveznim izbirnim predmetom. 

Preglednica 12: Vključenost učencev k neobveznim izbirnim predmetom 

PREDMET IZVAJALEC ŠTEVILO SKUPIN RAZRED 

ANGLEŠČINA Mirjana Meško 2 1. razred 

TEHNIKA Igor Kaučič 2/3 izvedbene 4., 5. in 6. razred 

ŠPORT 
Boris Polak, 

Marjana Ozmec 
3/4 izvedbene 4., 5. in 6. razred 

RAČUNALNIŠTVO 
Renata Pučko 
(Sonja Bezjak) 

1 4., 5. in 6. razred 

NEMŠČINA Tanja Babič 1 7., 8. in 9. razred 

 

Neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu je obiskovalo 41 učencev, izvajal se je v dveh 

skupinah. Šport je obiskovalo 72 učencev, izvajal se je v štirih izvedbenih skupinah, v tehniko je bilo 

vključenih 56 učencev, izvajal se je v treh izvedbenih skupinah, računalništvo pa je obiskovalo 24 

učencev. 14 učencev 7., 8. in 9. razreda je obiskovalo neobvezni izbirni predmet nemščina. 

 

2.2.4. Interesne dejavnosti 

Učencem smo v tem šolskem letu ponudili široko paleto interesnih dejavnosti, ki so jim omogočale, 

da so razvijali svoje interese in močna področja. Cilji, ki so si jih mentorji skupaj z učenci pri delu 

zastavili, so bili različni. V nekaterih dejavnostih so posvečali največ pozornosti tekmovalnim 

rezultatom, v drugih je bilo v ospredju raziskovalno delo, v nekaterih pa predvsem razvijanje in 

ohranjanje kulture, skrb za živo in neživo naravo … Pri vseh pa je bilo skupno vodilo omogočiti 

učencem vključitev in delo v skupinah glede na želje in po lastne interese ter optimalni in celostni 

razvoj slehernega učenca. 

 

Učenci so lahko sodelovali v naslednjih interesnih dejavnostih: 

Preglednica 13: Interesne dejavnosti 

PODROČJE INTERESNA DEJAVNOST MENTOR 

Literarno-
recitatorska 
dejavnost 

Recitatorski krožek (1.–5. razred) Aleksandra Kociper 

Recitatorski krožek (6.–9. razred) Irena Kandrič 

Gledališka dejavnost 
Mlajša gledališka skupina (1.–3. razred) Irena Blagovič 

Starejša gledališka skupina (4.–9. razred) Aleksandra Kociper 
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Lutkovna dejavnost 
Lutkovna pripravnica (1.–2. razred) Ksenja Šoštarič 

Lutkovna skupina (3.–9. razred) Maja Korban Črnjavič 

Ljudski običaji in 
folklorna dejavnost 

Etno skupina Gudalo (5.–9. razred) Metka Lešničar 

Folklora (1.–4. razred) 
Mateja Brumen Štibler, 

Darja Horvat 

Plesna dejavnost 
Mlajša plesna skupina (1.–5. razred) Dušanka Feguš 

Starejša plesna skupina (6.–9. razred) Sanja Miškovič 

Glasbeno-
instrumentalna 

dejavnost 

Mali muzikanti (1.–2. razred) Irena Blagovič 

Otroški PZ Papagaj (3.–5. razred) Alenka Šalamon 

Mladinski PZ (6.–9. razred) Alenka Šalamon 

Družboslovna 
dejavnost 

Male sive celice (6.–9. razred) Nataša Kolar 

Naravoslovno-
tehnična dejavnost 

Vesela šola (4.–6. razred) Breda Šandor 

Vesela šola (7.–9. razred) Metka Lešničar 

Papirčkanje (3.–9. razred) Alenka Šalamon 

Drobtinice umetnosti (4.–7. razred) Mateja Meško 

Foto-video krožek (5.–9. razred) Roman Bobnarič 

Programiranje (5.–9. razred) Roman Bobnarič 

Živalovarstveni krožek (4.–9. razred) Tina Zadravec 

Rdeči križ (5.–6. razred) Darja Horvat 

Logika (1.–4. razred) Dušanka Feguš 

Logika (5.–9. razred) Sonja Posavec 

Prometni krožek (5.–9. razred) Darko Špacapan 

Strelstvo (5.–9. razred) Darko Špacapan 

Šahovski krožek (1.–9. razred) Dušanka Feguš 

GO-CAR-GO (8. razred) Igor Kaučič 

Športna dejavnost 

Rokometni krožek – starejši dečki (8.–9. razred) Saša Prapotnik 

Rokometni krožek – mlajši dečki (5.–7. razred) Uroš Krstič 

Mini rokomet (1.–4. razred) Uroš Krstič, Saša Prapotnik 

Rokometni krožek – starejše deklice (8.–9. razred) Marjana Ozmec 

Rokometni krožek – mlajše deklice (5.–7. razred) Marjana Ozmec 

Atletika (1.–5. razred) Mateja Kovačič 
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Atletika (6.–9. razred) Marjana Ozmec 

Atletika (6.–9. razred) Boris Polak 

Gimnastika (1.–5. razred) 
Stanka Hebar, 

Marjana Ozmec 

Teniški krožek (4.–9. razred) Boris Polak 

Planinski krožek (1.–9. razred) Stanka Hebar 

Ribiški krožek (3.–9. razred) Roman Bobnarič 

Kolesarjenje (6.–9. razred) Aleksander Šterman 

Kolesarski krožek (4. razred) Mateja Kovačič 

 

Učenci so se v sklopu interesnih dejavnosti pripravljali na tekmovanja v znanju, športna tekmovanja 

in različna srečanja s področja kulture na občinski, regijski in državni ravni. Učenci so dosegli številne 

uspehe in osvojili številna priznanja. 

Literarno-recitatorski krožek za učence 1.–5. razreda je deloval pod mentorstvom učiteljice 

Aleksandre Kociper, obiskovalo ga je 5 učencev. Mladi recitatorji so dosegli vse zastavljene cilje. Učili 

so se nastopanja, pravilnega govora z ustrezno intonacijo, sproščanja pred nastopom, interpretacije, 

snovanja svojih besedil in pravilnega odnosa do slovenskega jezika.  

Otroci so postali samozavestnejši, odločnejši, pogumnejši … Naučili so se premagovati strah pred 

javnim nastopanjem. 

Sodelovali so na proslavi ob krajevnem prazniku, šolski proslavi ob dnevu reformacije, pripravi na 

odprtje razstave, srečanju starejših krajanov, proslavi ob koncu leta, proslavi ob slovenskem 

kulturnem prazniku, proslavi ob dnevu upora proti okupatorju, nastopali ob dnevu čebel (knjiga 

Brenče). 

Literarno-recitatorski krožek 6.–9. razreda, v katerega je bilo vključenih 11 učencev, je vodila 

učiteljica Irena Kandrič. Delo v krožku je obsegalo literarno ustvarjanje za različne priložnosti, 

recitatorsko nastopanje v radijskih oddajah, na proslavah in prireditvah za šolo ter izven (nastop na 

občinski komemoraciji (27. 10. 2017), nastop v programu ob dnevu starejših krajanov, sodelovanje pri 

nastopu v središču mesta – Ledena pravljica (7. 12. 2017), nastop na občinski proslavi ob 

Prešernovem dnevu (7. 2. 2018), nastop na občnem zboru Društva upokojencev Ormož (24. 3. 2018), 

sodelovanje na proslavi ob DUPO in 1. maju (25. 4. 2018), sodelovanje v programu valete. 

Z učenci so se prijavili na razpis Evropa v šoli in se s pesmijo učenke 8. a uvrstili na državno raven 

tekmovanja. Sodelovali so tudi v šolskih radijskih oddajah Radia Prlek in v Ormožančku (šolskem 

glasilu), kjer je učenka objavila svojo pesem. Včasih so nastopili tudi učenci, ki niso redno obiskovali 

krožka.   

Mlajšo gledališko skupino, katero je obiskovalo 5 učencev 1.–3. razreda, je vodila učiteljica Irena 

Blagovič. V letošnjem šolskem letu so nadaljevali s sodelovanjem s starejšo gledališko skupino. 

Sodelovanje so začeli pri ustvarjanju kulturnega programa ob slovenskem kulturnem prazniku. 
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Pripravili so gledališko igro Povodni mož, ki je ob recitalu učenke 9. a razreda od igralcev zahtevala le 

mimično igro. Z njo so se zelo uspešno predstavili na Območnem srečanju otroških gledaliških skupin 

Igrajmo se gledališče, 24. 3. 2018, pri Veliki Nedelji. Uvrstili so se na regijsko srečanje, ki je potekalo 

24. 3. 2018 v Slovenski Bistrici. Širšemu občinstvu so se predstavili na predstavitvi kulturnih 

dejavnosti, 25. 4. 2018. 

Nato je sledil še en izziv za mlade gledališčnike – muzikal Ana , ki je prav tako potekal v sodelovanju 

starejše gledališke in plesne skupine. V muzikal so bili vključeni kot igralci tudi učitelji in zunanji 

sodelavec gospod Peter Kirič. Z muzikalom so sodelovali tudi v programu ormoškega poletja. 

Gledališčniki so se izpopolnjevali na govornem področju, govorici telesa, interpretaciji, petju, plesu. 

Skupno sodelovanje gledališčnikov je pripeljalo do velikega uspeha, tako pri Povodnem možu kot pri 

muzikalu. 

Starejšo gledališko skupino je pod mentorstvom učiteljice Aleksandre Kociper obiskovalo 30 učencev 

5.–9. razreda. V letošnjem šolskem letu so mladi gledališčniki želi zelo lepe rezultate. Prešernovega 

Povodnega moža so uprizorili na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. Z isto 

predstavo so sodelovali na območnem srečanju otroških gledaliških skupin in se uvrstili na regijsko 

srečanje, kjer so prejeli srebrno plaketo.  

Nato so združili moči starejša plesna skupina, mlajša gledališka skupina, starejša gledališka skupina in 

odrasli igralci in v mesecu juniju uprizorili muzikal Ana. Javnosti so se pokazali trikrat. Vložili so veliko 

truda in energije, zato bi si želeli, da bi muzikal lahko uprizorili še kdaj, saj je nastalo resnično 

kvalitetno delo.  

V lutkovno pripravnico, ki jo vodi vzgojiteljica Ksenja Šoštarič, je bilo vključenih 6 učencev 1. in 2. 

razreda. V tem šolskem letu so pripravili lutkovno predstavo z naslovom Kdo se boji vode, avtorice 

Jane Milčinski. S predstavo so nastopili dvakrat, na srečanju lutkovnih skupin in na kulturnem večeru 

šole. Učenci so bili zelo motivirani za delo z lutkami, sami so dajali predloge in pobude za izdelavo 

lutk, scene ter glasbene spremljave. Dobro bi bilo, da bi otroci nadaljevali z delom v lutkovnem 

krožku in se tako razvijali na področju animacije z lutko, govora in igre vlog. 

13 učencev je obiskovalo starejšo lutkovno skupino. V začetku šolskega leta so si učenci z mentorico 

Majo Korban Črnjavič zadali izziv – napisati avtorsko predstavo, vzeto iz dejanskega življenja ljudi in le 

to prenesti v lutkovni svet. Učenci so sodelovali pri zapisu besedila in iskanju idej o poteku lutkovne 

predstave. Po zapisanem besedilu so se lotili izdelave lutk in scene. Ko je bilo večina narejeno so 

začeli z animacijo in vživljanje v  vloge. Do marca jim je uspelo pripraviti predstavo in se z njo 

predstaviti na regijskem srečanju lutkovnih skupin v Ormožu. Nato je sledila še ena predstavitev za 

starše na kulturnem večeru. Skupina lutkarjev je starostno različna, saj so v tem šolskem letu hodili k 

dejavnosti učenci od 3.–8. razreda.  

8 učencev Etno skupine GUDALO, ki so ustvarjali skupaj z mentorico Metko Lešničar, je na ljudskih 

instrumentih izvajalo glasbo narodnih pesmi in s tem ohranjalo kulturno dediščino našega kraja. Vaje 

so imeli intenzivno pred nastopi, ki so jih učenci izvajali predvsem v domačem kraju. Odmevni so bili 

na predstavitvi Prlekije v Domžalah, kjer so izvedli 3 nastope in bili pohvaljeni, saj so ena redkih 

mladih skupin, ki izvaja to zvrst glasbe. Drugič zapored so se udeležili Festivala ljudskih godcev v 

Lenartu, ki ga je organiziral Radio Slovenske gorice. Določenim nastopom pa so se odpovedali zaradi 
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finančnih stroškov prevoza. Učenci so pri interesni dejavnosti združevali prijetno s koristnim, kar jih je 

motiviralo za delo. 

Folklorno skupino Mali folklorniki je pod mentorstvom učiteljic Mateje Brumen Štibler in Darje 

Horvat obiskovalo 23 učencev. Interesno dejavnost folklora so učenci zelo radi obiskovali. Redno so 

se udeleževali vaj ter nastopov ob dnevu starejših občanov, občnem zboru starejših ter na 

predstavitvi interesnih dejavnosti v domu kulture. V prihodnjem šolskem letu bomo izvajali dejavnost 

samo v prvem in drugem razredu, saj imamo obleke za manjše otroke, tako da se bomo ponovno 

prijavili na srečanje in na državno revijo Pika poka. Kljub temu, da se srečanja folklornih skupin niso 

udeležili, so se učenci naučili veliko novih plesov, spoznavali so kulturno dediščino preteklosti, najraje 

pa so se igrali igre, ki so se jih igrali otroci nekoč. 

V mlajši plesni skupini je pod mentorstvom učiteljice Dušanke Feguš plesalo 12 učencev 1.–4. 

razreda, od tega 1 fant. Pri krožku so razvijali ritem, vodeno gibanje, sodelovanje in učenje novih 

koreografij. Sodelovali so na Področni reviji plesnih skupin Pozdrav pomladi, ki je bila 4. 4. 2018 na 

Ptuju. Uvrstili so se na regijsko srečanje Plesne vizije, ki je bilo 8. 5. 2018, v Murski Soboti in prejeli 

srebrno priznanje. Nastopali so še na šolskih proslavah, občnem zboru – Društvo upokojencev, 

predstavitvi interesnih dejavnosti. 

Starejša plesna skupina je delovala pod mentorstvom učiteljice Sanje Miškovič. Skupina je bila zelo 

raznolika, saj je v njej plesalo 14 deklet 7.–9. razred. Učenke starejše plesne skupine iz leta v leto 

nadgrajujejo svoje plesno znanje. Druži jih otroška razigranost, pozitivna energija, veselje do plesa in 

veselje do glasbe. Letošnje priprave so bile zraven priprav na Ledeno pravljico (7. 12. 2017) v celoti 

usmerjene v pripravo na muzikal Ana, kjer so dekleta aktivno sodelovala. Muzikal je bil izveden trikrat 

in sicer (5. 6., 13.6. in 20. 6.) V letošnjem šolskem letu je bil napredek na področju kvalitete plesa 

izjemen, kar se je pokazalo z uvrstitvijo na regijski nivo srečanja in osvojenim srebrnim priznanjem. 

V OPZ Mali muzikanti, katerega mentorica je bila učiteljica Irena Blagovič, je bilo vključenih 26 

učencev 1. in 2. razreda. Srečanje je potekalo  ob petkih. Izbira programa je bila prilagojena starostni 

stopnji otrok. Vsi, ki so želeli prepevati, so bili vključeni v OPZ. Izvajali so veliko ritmičnih vaj in s tem 

razvijali ritmični posluh, s poslušanjem glasbe, pripevanjem in petjem pa smo razvijali melodični 

posluh. Prav tako so z nastopi krepili samozavest. Otroci so v skupini sproščeno prepevali otroške 

ljudske in umetne pesmi. Petje smo popestrili tudi s spremljavo Orffovih inštrumentov. V letošnjem 

šolskem so popestrili program ob dnevu starejših občanov, 25. 11. 2017, v jedilnici naše šole. V 

mesecu marcu so sodelovali v kulturnem programu srečanja Društva upokojencev Ormož, prav tako v 

jedilnici šole. Sodelovali so na območni reviji OPZ »Cicido«, ki je potekala 16. 3. 2018 pri Svetem 

Tomažu. Na vseh prireditvah jih je spremljala Darja Žganec Horvat, ki s svojimi bogatimi izkušnjami in 

znanjem pomaga pri kvalitetnejši izvedbi. 

Otroški pevski zbor Papagaj je pod mentorstvom učiteljice Alenke Šalamon obiskovalo 31 učencev 

3.–5. razreda. Učni cilji so bili realizirani. OPZ je nastopil na večini prireditev v šoli in v kraju: 

materinski dan, srečanje starejših krajanov KS Ormož, praznovanje v CSO ter udeležba na območni 

reviji OPZ. Papagaji so se na območni reviji po oceni ocenjevalke Manje Gošnik Volk uvrstili na 

regijsko raven, kar zboru omogoča, da se v prihodnjem letu udeleži tekmovanja na regijski ravni. V 

zboru sta bili samo 2 pevki iz 5. razreda, ki se bosta v naslednjem letu vključili v MPZ. Pevka 4. razreda 
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se je poskusno vključila v MPZ , kjer bo pela v naslednjem šolskem letu. Zbor je v tem šolskem letu 

korepetirala Darja Horvat Žganec. 

Mladinski pevski zbor, ki ga je prav tako vodila učiteljica Alenka Šalamon,  je obiskovalo 44 učencev. 

Učni cilji so bili realizirani. MPZ je nastopil na večini prireditev v šoli in v kraju: komemoracija, 

proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, sprejem župana za zlate učence in dijak ter udeležba na 

območni reviji MPZ. Pevci so se na območni reviji po oceni ocenjevalke Manje Gošnik Volk uvrstili  na 

regijsko raven, kar zboru omogoča, da se v prihodnjem letu udeleži tekmovanja na regijski ravni. Zbor 

je kvalitetno zelo napredoval, saj se je lotil tekmovalnega programa, ki ga je uspešno osvojil. Glede na 

dosežke se bo zbor v naslednjem letu pripravil na tekmovanje. Zbor ima 6 zlatih pevk, ki so vsa leta 

šolanja prepevale v zboru. Pevka 4. razreda se je poskusno vključila v MPZ, kjer bo pela v naslednjem 

šolskem letu. Zbor je v tem šolskem letu korepetirala Darja Horvat Žganec. Pevski zbor je nastopal 

tudi ob ostalih spremljavah, ki so jih izvajali pevci sami. 

Krožek Drobtinice umetnosti je pod mentorstvom učiteljice Mateje Meško obiskovalo 12 učencev. 

Delo je potekalo v dogovoru z učenkami in učencem skozi celo šolsko leto. Prihajali so redno – 

prisotnost so usklajevali z drugimi prireditvami oz. obveznostmi učencev. V letošnjem letu so se 

prepletali gib, beseda, likovno ustvarjanje – kar so združevali v zanimive umetniške stvaritve. Način 

dela je bil primeren starostni skupini otrok in zahtevam prireditev. Ustvarjalno delo otrok in uporaba 

različnih likovnih tehnik in materialov je motivirala otroke k umetniškim stvaritvam. Ustvarjali so na 

večjih formatih (velikih ploskvah, skulpturah …) z abstraktnimi motivi …  Ob recitacijah oz. 

interpretacijah besedil na povsem drugačen način, so ustvarjali novo dimenzijo besedne umetnosti, ki 

ne izhaja klasičnega deklamiranja ter daje nove možnosti in oblike predstavitev. Z gimnastičnimi 

trakovi ob glasbi, so na zanimiv način popestrili umetniško področje. Skozi besedo in gib se je kazala 

torej izraznost otrok in moč povedanega in pokazanega. 

V interesno dejavnost  Male sive celice je bilo vključenih 20 učencev. ID Male sive celice imajo učenci 

zelo radi. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo vseh 19 učencev, 1 učenka je bila bolna. V letošnjem 

šolskem letu so trije učenci dosegli svoj cilj in na področnem tekmovanju na OŠ Gornja Radgona 

premagali 37 ekip in se uvrstili med 32 najboljših ekip iz cele Slovenije, kar je pomenilo snemanje na 

RTV Slovenija. S seboj so v Ljubljano odpeljali 50 navijačev. Izkušnja je bila tako za učence, kot 

navijače, neprecenljiva. Mentorica dejavnosti je bila učiteljica Nataša Kolar. 

17 učencev 7.–9. razreda je obiskovalo Veselo šolo pod mentorstvom Metke Lešničar. Vesela šola je 

izobraževalni projekt, ki mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. 

Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa – lahko gre za obeleževanje 

posebnih dogodkov ali za preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje razumljivih tem. Teme so 

lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s 

takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Na tedenskih srečanjih so se 

pripravljali na tekmovanje, kjer so morali predelati 6 tem iz različnih področij. Tekmovali so na dveh 

nivojih in sicer na šolskem in državnem. Na šolskem tekmovanju jih je tekmovalo vseh 17. Od tega jih 

je 10 osvojilo bronasto priznanje. Vsi ti učenci so se udeležili državnega tekmovanja v OŠ Gorišnica in 

osvojili srebrna priznanja. 
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Mentorica Vesele šole 9-im učencem 4.–6. razreda pa je bila učiteljica Breda Šandor. Šolsko 

tekmovanje je bilo 13. 3. 2018. Državno tekmovanje, ki pa je bilo 11. 4. 2018 na OŠ Gorišnica,  

zahteva še dodatno poglobitev znanja in obravnavo člankov iz revije Pil. Skupaj so gradivo prebrali, 

obnovili, izdelali miselne vzorce in reševali spletne naloge. 8 učencev je osvojilo bronasto priznanje 

na šolskem tekmovanju, 8 pa srebrna priznanja na državnem tekmovanju. 

V FOTO-VIDEO krožek je bilo pod mentorstvom učitelja Romana Bobnariča vključenih 6 učencev. V 

letošnjem letu je bil nekoliko bolj osmišljen z mini projekti, ki so delo nekoliko popestrili in so lahko 

ustvarili več prispevkov, ki so jih tudi objavili. Med delom so se usmerili v praktične izdelke (prispevek 

za KTV, krajša risanka, animacija, fotografija kot medij izražanja …). Udeležili so se nekaj natečajev, 

kjer pa niso dosegli zavidljivih uspehov, so pa imeli več fotografij izbranih za razstavo. V šoli so 

zabeležili veliko dogodkov, posneli nekaj proslav, od katerih  jim je uspelo več oddaj urediti ažurno in 

so jih objavili na Youtube kanalu OŠ Ormož ter na spletnih straneh šole. Večkrat so svoja posneta 

gradiva tudi odstopili KTV, ki je potem gradivo uporabila za svoj program. Zato tudi v naslednjem letu 

načrtujejo podoben način dela – sodelovanje s KTV in priprava oddaj v razširjeni postavi – privabili 

bodo tudi šolske novinarje, da izvedemo oddaje v celoti od začetka do konca. 

Krožek programiranja, ki je prav tako potekal pod mentorstvom učitelja Romana Bobnariča, je bil 

povezan z dejavnostjo foto-video krožka, z računalnikom kot programerskim orodjem pa so razvijali 

ideje multimedije. V tem šolskem letu je programiranje potekalo znotraj dokaj majhne skupine, ki se 

je med celotnim šolskim letom počasi večala. Od začetnih 4 učencev jih je bilo na koncu 8. Skoraj vsi 

so bili iz 6. in 7. razreda. Obiskali so delavnico izdelave iger Unity na Gimnaziji Ormož. Ob tem so 

delali še na animaciji in na ročnem animiranju z različnimi orodji.  

V krožek papirčkanje, ki je v tem šolskem letu zaživel prvič, je bilo pod mentorstvom učiteljice Alenke 

Šalamon vključenih 10 učencev. Učenci so krožek zelo radi obiskovali, žal so imeli na razpolago samo 

15 ur. Učenci so osvojili delo s strojčkom SIZZIX, ki so ga letos nabavili, osnove dela s šablonami, 

odtisi, suho reliefno embosiranje, izdelovanje ozadij, izdelovanje vezav … Izdelali so si 7 izdelkov 

(različne voščilnice, kazala, darilne škatlice, knjižice). Izdelali so približno 350 srčkov, ki so bili darilo za 

udeležence proslave ob materinskem dnevu. 

57 učencev je pod mentorstvom učiteljice Tine Zadravec obiskovalo Živalovarstveni krožek. 

Živalovarstveni krožek je vsako leto uspešen, saj učenci z veseljem obiskujejo vsebine, ki so jim 

ponujene. Učenci so lahko izbirali med vsebinami, ki so jih zanimale. Odlično so zastopali šolo tudi 

navzven, predvsem na prireditvi ob svetovnem kongresu ambasadorjev živali, na kateri so šolo in 

krožek predstavljali tudi z lastnimi majicami. Tudi letos so sodelovali z zunanjimi institucijami v 

domačem kraju in po celi Sloveniji in sicer so jim priskočili na pomoč: Društvo za zaščito živali 

Pomurja, Ljudska univerza Ormož, Mladinski center Ormož, Veterinarska ambulanta Ormož, Ranč 

Kaja in Grom, Petra Pleh, Konjeniški klub Marsillea, Konjeniško društvo Kočijaž Loperšice, Zavetišče za 

živali Maribor. 

V interesno dejavnost Rdeči križ je bilo vključenih 11 učencev. V  tem šolskem letu je bil moto RK 

preprečevanje nesreč in poškodb, zato je ozaveščanje učencev v tej smeri toliko bolj pomembno. 

Tudi tema letošnjega medobčinskega kviza, ki ga organizira RKS Območno združenje Ormož, je bila 

Preprečevanje nezgod in prva pomoč. Učenke 6. razreda so sodelovale, a dosegle nehvaležno 4. 
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mesto, le za eno točko. Kljub temu so bile vesele, saj so izpopolnile svoje znanje in veščine o prvi 

pomoči. Te vsebine so kasneje predstavile še sošolcem, drugim učencem šole in staršem na 

predstavitvi interesnih dejavnosti. Mentorica je bila učiteljica Darja Horvat. 

Logiko so pod mentorstvom učiteljice Dušanke Feguš obiskovali učenci 1.–4. razreda. Vključenih je 

bilo 12 učencev. Vsi učenci so redno obiskovali krožek. Učenci so spoznali različne matematične 

naloge ( Sudoku, Tangram, Tridom, Mostovi, Rummy …) ter poučne matematične miselne naloge in 

uganke. Sodelovali so na šolskem matematičnem tekmovanju – Logika, matematičnem tekmovanju – 

Kenguru in matematičnem tekmovanju – Logične pošasti, kjer so se uvrstili tudi na državno 

tekmovanje, kjer so bili uspešni. V mesecu decembru so obiskovali računalniško učilnico. Zelo 

pomembno je, da se krožek izvaja v razredu, kjer je interaktivna tabla, saj le s pomočjo te table, lahko 

razložijo naloge in jih sproti rešujejo. 

Logiko za učence 5.–9. razreda so obiskovali 4 učenci. Mentorica je bila učiteljica Sonja Posavec. 

Načrt dela krožka logika je realiziran v obsegu 100 % ur od načrtovanih. Vsebinsko je dejavnost 

potekala zelo intenzivno v drugi polovici septembra in predvsem v oktobru kot priprava učencev na 

državno tekmovanje iz znanja logike in aprila in na začetku maja 2018 kot priprava učencev na 

tekmovanje Logična pošast. Priprave so potekale večkrat na teden tudi po dve uri skupaj. Z učenci so 

predelali izjavni račun, nekaj japonskih iger in se urili v logičnem sklepanju. Septembra in oktobra sta 

potekali šolsko in državno tekmovanje iz znanja logike. Maja 2018 je potekalo šolsko in državno 

tekmovanje Logična pošast. 

Interesna dejavnost promet je bila pod mentorstvom učitelja Darka Špacapana izvedena kot priprava 

na tekmovanje Kaj veš o prometu. V interesno dejavnost je bilo vključenih 8 učencev. Vsi cilji so bili 

doseženi. Za sestavo ekipe, ki je predstavljala OŠ Ormož na medobčinskem tekmovanju, je bilo 

izvedeno šolsko tekmovanje iz teoretičnega znanja (reševanje testov) in praktične vožnje v poligonu, 

ki so jo izvedli v Mestni grabi skupaj z učenci petih razredov. Štirje učenci so tudi predstavljali OŠ 

Ormož na medobčinskem tekmovanju. Ekipa je OŠ Ormož zastopala zelo dobro, saj so osvojili ekipno 

1. mesto in prav tako obdržali prehodni pokal. 

V strelstvo, katere mentor je bil prav tako učitelj Darko Špacapan, je bilo vključenih 13 učencev. 

Učenci so v letošnjem šolskem letu bili zelo uspešni na vseh tekmovanjih katerih so se udeležili, kar 

pričajo izjemni rezultati. Pri tem se je potrebno zahvaliti tudi strelskemu društvu Kovinar Ormož 

(predvsem Matjažu Habjaniču in Stivenu Vočancu), ki sta ponudila tudi strokovno pomoč pri samih 

treningih v okviru interesne dejavnosti in tudi v okviru samega kluba, saj so se vsi učenci udeleževali 

tudi klubskih treningov in ob tem dosegali zavidljive rezultate tudi na drugih tekmovanjih. V 

naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali sodelovanje s SD Kovinar Ormož. Na področnem 

tekmovanju so starejši učenci, učenke in cicibani zasedli ekipno 1. mesto, mlajši učenci pa 3. 

Posamezno so zasedli starejši učenci 1. mesto, starejše učenke 1. in 2. mesto, mlajše učenke 3. 

mesto, cicibani 1. mesto in cibanke 1. mesto. 

V šahovski krožek je bilo vključenih 21 učencev. Učenci so z mentorico Dušanko Feguš prve ure 

namenili postavitvi figur ter razvijali tehniko igranja. Učenci so se spoznali s šahovnico, figurami, 

potezami in igranjem. Spoznali so, da lahko na šahovnici igramo tudi druge igre (Dama). Učenci so 

zelo radi šahirali med seboj. Nekoliko težje so prenesli poraze pri šahu. Zaradi šahiranja je smotrno 
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imeti krožek časovno neomejeno, saj partije potekajo različno dolgo. Na predstavitvi ID so predstavili 

veliko šahovnico in figure. 

Projekt GO-CAR-GO se je  pod mentorstvom učitelja Igorja Kaučiča izvajal na OŠ Ormož že 9. leto 

zapored. Vanj je bilo letos vključenih 7 učencev 8. razreda. Mednarodni projekt inter GO-CAR-GO 

organizira Šolski center Ptuj in v njem je letos sodelovalo 23 ekip iz podravske regije, Hrvaške in 

Srbije. Letos so se odločili za izdelavo nadgradnje avtomobila GOLF 2 GTI. Izdelali so ga iz smrekovega 

lesa in vezane plošče. Nadgradnjo so na koncu pobarvali. Vključeni učenci so zelo prizadevno 

izdelovali gokart in ga z mentorjevo pomočjo tudi uspešno naredili. Pred tekmovanjem so ga 

preizkusili pred trgovskim centrom Holermus v Ormožu. V torek, 15. 5. 2018, pa so se udeležili 

tekmovanja na Ptuju. Bili so zelo uspešni, saj so se uvrstili v sam vrh. Po tekmovanju je bil GOLF 2 GTI 

za nekaj dni razstavljena v trgovskem centru Qlandija na Ptuju, potem pa še v avli OŠ Ormož. Za 

nagrado so se sodelujoči učenci 23. 5. 2018 udeležili strokovne ekskurzije v TALUM Kidričevo.  

Rokometni krožek mlajše deklice je pod mentorstvom učiteljice Marjane Ozmec obiskovalo 18 

učenk. Dekleta so na medobčinskem tekmovanju zasedla 1. mesto in se uvrstila na področno 

tekmovanje, kjer so zasedle 1. mesto. 

 

V rokometno ekipo starejših deklet je bilo pod mentorstvom Marjane Ozmec vključenih 15 učenk. 

Dekleta so na medobčinske tekmovanju zasedla 1. mesto, na področnem pa 3. mesto. 

 

Rokometni krožek mlajši dečki je obiskovalo 16 učencev, ki so zasedli  1. mesto na medobčinskem 

tekmovanju ter 1. mesto na področnem tekmovanju. Trenerja sta bila Saša Prapotnik in Uroš Krstič. 

 

Rokometni krožek starejši dečki je obiskovalo 18 učencev, ki so zasedli  3. mesto na medobčinskem 

tekmovanju. Trenerja sta bila prav tako Saša Prapotnik in Uroš Krstič. 

 

Mini rokomet je obiskovalo 42 učencev 1.– 4. razreda. Mentorja sta bila prav tako Saša Prapotnik in 

Uroš Krstič. 

Atletiko za učence 1.–5. razreda je izvajala učiteljica Mateja Kovačič. 17 učencev je spoznavalo 

osnove atletske abecede, se pripravljalo na jesenski kros, skakalo v daljino in višino, se pomerilo v 

štafetnih tekalnih igrah, metu žogice, v šprintih in v orientaciji. Delo je bilo pestro in zanimivo. 

Skupina učencev je bila po starosti in sposobnostih mešana. Učenci so se trudili in bili za delo zelo 

motivirani, tudi zelo tekmovalno naravnani. Starejši učenci so se zelo lepo ujeli z mlajšimi in jim 

pomagali pri opravljanju posameznih nalog. Starejši učenci so z delom nadaljevali v spomladanskih 

mesecih. Priključili so se starejši skupini in se glede na dosežene rezultate pri posameznih panogah 

uvrščali na tekmovanja. V mesecu juniju smo svoje delo  prikazali  v športni dvorani tudi staršem. 

Pri učiteljici Marjani Ozmec je atletiko obiskovalo 36 učenk. Atletski treningi so bili razporejeni glede 

na čas tekmovanj (jesenski kros, atletska tekmovanja v maju). Učenke so se aktivno vključevale v 

treninge in se vsaka v svoji panogi pripravljala na tekmovanja. Na medobčinskem krosu so dekleta 

posamezno zasedla 2x 1., 2. in 3. mesto. Na ormoškem maratonu so dekleta zasedla 2. mesto (štafeta 

4 x 300 m). Na medobčinskem tekmovanju  so zasedla  6-krat 1. mesto (2xtek na 60 m, tek na 300 m, 

tek na 1000m, skok v višino, met vorteksa), 5-krat 2. mesto (2xtek na 300 m, tek na 600 m, met 
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vorteksa, štafeta dekleta 4x100m) ter 6-krat 3. mesto (tek na 60m, tek na 600m, skok v daljno, 

2xskok v višino, met vorteksa). Na področnem tekmovanju so zasedla  3x 3. mesto (2x tek na 60 m, 

skok v višino). 

Pri učitelju Borisu Polaku je atletiko obiskovalo 42 učencev. Atletski treningi so bili razporejeni glede 

na čas tekmovanj (jesenski kros, atletska tekmovanja v maju). Učenci so se vključevali na treninge po 

panogah v katerih so tekmovali. Na medobčinskem tekmovanju v krosu so zasedli 1. mesto, 2. mesto 

in 3. mesto. Na ormoškem maratonu so v štafeti  4 x 300 m osvojili 1. mesto. Na medobčinskem 

tekmovanj so  zasedli 4-krat 1. mesto (skok v višino, 2x tek na 300 m, skok v daljino), 4-krat 2. mesto 

(2-krat tek na 300m, tek na 60m, met vorteksa, štafeta 4 x 100 m) in 4-krat 3. mesto (tek na 60 m in 

300m, met vorteksa, štafeta 4x100 m). Na področnem tekmovanju je učenec 7. b zasedel 1. mesto v 

kategoriji skok v višino. Ta učenec je na državnem tekmovanju zasedel 4. mesto.  

Gimnastiko je v letošnjem šolskem letu obiskovalo 21 učencev 1.–5. razreda pod mentorstvom 

učiteljice Stanke Hebar. Glede na število prijavljenih učencev h krožku gimnastika je bila nujna 

razdelitev učencev v dve skupini. Eno skupino je vodila učiteljica Marjana Ozmec. Tekom šolskega 

leta so izvajali najrazličnejše dejavnosti iz gimnastične abecede. Učenci so zelo napredovali na 

gibalnem področju. Dosegli so zastavljene cilje. Osnovno vodilo je, da vsak otrok napreduje v 

primerjavi sam s sabo in ne z drugimi. Cilj naj bi bil povečati spretnost na gibalnem področju vsakega 

učenca. Ta cilj so dosegli vsi učenci.  

V drugo vadbeno skupino gimnastike je bilo pod mentorstvom učiteljice Marjane Ozmec vključenih 

18 učencev 3., 4. in 5. razreda. Z vadbo so začeli v mesecu oktobru in zaključili konec marca. Učenci 

začetniki so usvajali gimnastično abecedo. Učenci, ki so že prejšnja leta obiskovali gimnastiko, pa so 

svoja znanja nadgradili. Vadba je bila zelo pestra, saj je večinoma potekala v obliki poligonov. V 

mesecu juniju so se uspešno predstavili staršem. 

Teniški krožek je pod mentorstvom učitelja Borisa Polaka obiskovalo 12 učencev, ki so se naučili 

osnov igranja tenisa. 

V planinskem krožku se je 44 učencev, pod okriljem učiteljice Stanke Hebar, podalo na štiri izlete. Na 

izletih učenci spoznajo pokrajino v kateri leži cilj ter se učijo tudi o zgodovini bližnje in širše okolice. 

Skozi izlete jim skušamo pokazati čim več lepot naše domovine in jim približati tudi zgodovino kot 

nekaj zanimivega. Običajno poteka učenje skozi kviz in različne zgodbe ter legende, saj ta oblika naleti 

pri učencih na pozitiven odziv in jo na vsakem izletu že težko pričakujejo. Nekaj druženj so izvedli tudi 

v šoli in se tako skupaj poučili o pravilih gibanja v naravi in usvojili nekatera znanja planinske šole. 

Odpravili so se tudi na večerni pohod v okolico Ormoža, vračali so se ob soju lune in svetilk. V mesecu 

juliju se bo kar nekaj naših učencev odpravilo v planinski tabor, ki ga organizira Planinsko društvo 

Maks Meško Ormož. V taboru se bodo učenci naučili pravil gibanja v gorskem svetu in spoznali, da se 

da teden preživeti tudi brez elektrike in njenih sodobnih pridobitev. 

V ribiški krožek je bilo vključenih 27 učencev. V ribiškem krožku so bili učenci, ki imajo velike afinitete 

do narave in dela v naravi. Hkrati je bil krožek povezan z RD Ormož, kot v preteklem letu, katere ribiči 

so jim z veseljem priskočili na pomoč in se udeleževali delavnic. Hkrati so bili veseli, da se z ribištvom 

na šoli sploh kdo še ukvarja, ker že leta število mladih ribičev vztrajno upada. Tako je RD Ormož v 

zadnjih letih pridobila veliko mladih ribičev in se v Sloveniji povzpela med tiste ribiške družine, ki 
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imajo največ mladih v svojih vrstah. V letošnjem letu je število deklet naraslo na tri. Letos jim je 

največ težav povzročal prazen ormoški ribnik, kar je onemogočilo izvedbo več srečanj. Imeli so le eno 

srečanje oktobra 2017. Zato bo dejavnosti več v naslednjem šolskem letu. Mentor je bil učitelj Roman 

Bobnarič. 

Za interesno dejavnost kolesarjenje v 4. razredu ni bilo prijav, zato je mentorica Mateja Kovačič 7 ur 

izvedla v 5. razredu, ker se je pojavila potreba po vadbi v spretnostni vožnji. 

 

2.2.5. Letna šola v naravi 

Letne šole v naravi v CŠOD Peca se je v času od 20.–24. 11. 2017 udeležilo 48 učencev  5. razreda z 

razredničarkama Matejo Kovačič in Matejo Meško ter učiteljicama Marijo Cvetko in Janjo Rudolf. 

Dejavnosti, ki so jih izvajali v LŠN so uskladili z gospo Metko Tajzel, vodjo COŠD Dom Peca, v mesecu 

oktobru 2017. Vsebine in dejavnosti so izvedli po načrtovanem razporedu. Bile so zelo zanimive in 

podane strokovno, še posebej športni vsebini Disk golf in pustolovski park. Učenci so pokazali visoko 

stopnjo samostojnosti in odgovornosti. V času LŠN se noben učenec ni poškodoval.  

Osebje CŠOD Dom Peca se je trudilo učence motivirati in naučiti čim več novega. Bivanje v domu je 

bilo zelo prijetno. Učenci na izvedbo vsebin niso imeli pripomb. Bili so vedoželjni, sodelovalni in 

disciplinirani. Vzpostavili so prijateljske in sodelovalne odnose. Osebje CŠOD jih je zelo pohvalilo. 
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2.3. Nadstandardni program 

2.3.1. Fakultativni pouk 

Fakultativni pouk iz nemščine je izvajala učiteljica Tanja Babič v naslednjih skupinah: 

Preglednica 14: Vključenost učencev v fakultativni pouk 

SKUPINA/RAZRED NEMŠČINA 
(število vključenih učencev) 

1. skupina (1. razred) 10 

2. skupina (2. in 3. razred) 28 (20 – 2. razred in 8 – 3. razred) 

3. skupina (4., 5. in 6. razred) 8 

 

Usvajanje učne snovi v 1. skupini je potekalo počasneje kot v ostalih skupinah, saj še ne obvladajo 

samostojnega branja in pisanja. Največji poudarek je bil na poslušanju in govorjenju besedišča ter 

utrjevanju in ponavljanju le-tega. Učenje je potekalo večinoma skozi igro. Učni cilji so bili doseženi in 

utrjeni. 

V 2. skupini sta se poslušanju in govorjenju pridružili še drugi dve dejavnosti učenja – branje in 

pisanje. Branje je v začetni fazi. Tudi pisanje ni samostojno, večinoma se besede prepisujejo. Največja 

težava je bila glasnost pri učnih igrah, ko bi vsi naenkrat radi prišli na vrsto in spregovorili.  

Večina učencev v 3. skupini je bilo začetnikov. Ob obravnavani učni snovi so veliko časa namenili 

utrjevanju in ponavljanju ob igri, kar je učence motiviralo za nadaljnje delo. Ob koncu šolskega leta so 

učenci usvojili bogat besedni zaklad, načrtovani učni cilji so bili doseženi. 

 

2.3.2. Zimska šola v naravi 

Zimska šola v naravi je bila v 6. razredu izvedena v času od 3.–7. 1. 2018 v CŠOD Kranjska gora. 

Zimske šole v naravi se je udeležilo 37 učencev. Učence sta spremljali razredničarki Alenka Šalamon 

in Tina Zadravec, prav tako pa tudi učiteljica Simona Brumen.  

Pouk na drugi lokaciji je potekal po zastavljenih ciljih, vsi učenci so dosegli cilje pri alpskem smučanju, 

kar je bil tudi glavni cilj šole v naravi. 

 

2.3.3. Šola v naravi za učence 3. razreda 

Šolo v naravi za učence 3. razreda smo izvedli od 7.–11. 11. 2017 v CŠOD Peca. Dejavnosti, ki so jih 

izvajali v šoli v naravi, so s CŠOD Peca natančneje določili v mesecu oktobru.  

Šole v naravi se je udeležilo 40 učencev in 4 spremljevalke Dušanka Feguš, Stanka Hebar, Urška 

Stanko, Anja Majcen, ena deklica pa je zbolela. 

Vse dejavnosti so kljub slabemu vremenu potekale po načrtovanem časovnem razporedu. Učitelji v 

centru so učence za delo zelo motivirali in jih naučili tudi precej novega. Preizkusili so se v 
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lokostrelstvu, disk golfu (česar večina učencev še nikoli ni počela) in v adrenalinskem parku. Učenci so 

bili izredno samostojni in odgovorni. Za sebe in svoje svari so samostojno poskrbeli. Noben učenec se 

ni poškodoval in tudi drugih zdravstvenih težav ni bilo. Tudi povratek v Ormož je potekal po načrtu. V 

bistvu je celotna šola v naravi potekala zelo sproščeno, tekoče in točno po načrtih. 

Učenci imajo zelo pozitivne izkušnje in bi se v šolo v naravi z veseljem ponovno odpravili, saj so se 

naučili veliko novega in s svojo udeležbo naredili pomemben korak k samostojnosti. 

 

2.3.4. Plavalni tečaj 

Plavalni tečaj smo za učence 3. razreda izvedli meseca januarja 2018. Tečaj smo izvajali za vsak 

oddelek posebej. Učenci 3. a so se plavalnega tečaja udeležili v času od 3.–9. 1. 2018, učenci 3. b pa 

od 10.–16. 1. 2018. 

Plavalnega tečaja se je udeležilo vseh 41 učencev. V začetku tečaja smo z učenci preverili njihovo 

znanje plavanja in nato ponovili naučeno iz preteklih let. Nadaljevali smo z učenjem tehnike plavanja 

prsno, kravl in hrbtno. Učenci so dokaj dobro usvojili tehniko prsnega plavanja, nekateri tudi kravl.  

Ob koncu plavalnega tečaja smo preverili naučeno. Bronastega delfina je osvojilo 35 učencev kar 

pomeni, da so postali plavalci. Učenec postane plavalec ko preplava 50 m, tako da skoči v vodo na 

noge, plava v eno smer 25 m , se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25 

m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi tako imenovano vajo za varnost. Glede na to, da 

je bazen v katerem smo preverjali znanje plavanja krajši, so učenci preplavali tri razdalje. Pet učencev 

je osvojilo zlatega morskega konjička, preplavali so 25 metrov, kar je za nekatere velik dosežek. Ena 

učenka je kljub trudu učiteljic ostala neprilagojena na vodo, saj brez pripomočkov in spodbude 

učiteljice niti ne drsi na vodi. 

Učenci imajo ob koncu plavalnega tečaja tehniko plavanja dokaj dobro usvojeno, vendar ko plavajo 

prosto, nanjo pogosto pozabijo in ponovno plavajo nepravilno in neučinkovito. Zaradi tega je nujno, 

da se nekaj ur športa tudi v 4. razredu nameni plavanju. Tako bodo učenci ponovili pravilno tehniko 

plavanja, ki je tudi edina učinkovita. 

Za učence 1. in 2. razreda je bilo organizirano plavanje v smislu prilagajanja na vodo, za učence 4. in 

5. razreda pa izpopolnjevanje znanja plavanja v okviru športa, za učence 6. razreda je bilo izvedeno 

preverjanje znanja plavanja. Prav tako pa so učenci izpopolnjevali svoje znanje plavanja v okviru 

obveznega izbirnega predmeta šport za sprostitev in šport za zdravje. 

 

2.3.5. Kolesarski izpit  

Kolesarski izpit je pod mentorstvom učiteljice Mateje Kovačič opravilo 25 učencev 5. b razreda, pod 

mentorstvom učiteljice Mateje Meško pa 23 učencev 5. a razreda.  

V 5. a so ure teorije izvajali v sklopu ur pouka, ki so jih načrtovali in razporedili do meseca januarja. V 

mesecih januar in februar so potekali teoretični preizkusi znanj. Temu je sledila praktična priprava oz. 

vaje pred izvedbo izpita. Za praktični del so porabili 5 popoldnevov, kjer je vsaka skupina opravila 4-5 
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šolskih ur vaj s kolesom. Vaje so potekale strnjeno. Temu je sledila še praktična vaja pred izpitom. 

Učenci so vaje uspešno opravili in si pridobili kolesarski izpit. 

V 5. b so bili razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupina je vozila pet ur. Postopoma so spoznavali 

promet in pravila, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu. Učenci so bili odgovorni. Vzorno so 

upoštevali vsa pravila in dogovore. 

Zaključek usposabljanja je bila samostojna vožnja v prometu. 

 

Učenec moral pri kolesarskem izpitu pokazati: 

 - da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu, 

 - da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo s kolesom v prometu, 

 - da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu, 

 - da zna pravilno presojati možnosti in omejitve kolesarja v prometu. 

Vsi učenci so praktični del kolesarskega izpiti uspešno opravili in pridobili kolesarko izkaznico, ki jim 

omogoča samostojno vožnjo v prometu. 

 

2.3.6. Plesne vaje za učence 9. razreda 

Plesnih vaj učencev 9. razreda za valeto, ki jih je izvajala Plesna šola Samba, se je skupno udeležilo 36 

učencev in sicer: 28 učencev 9. razreda, 4 učenci 8. razreda 2 učenca 7. razreda in 2 zunanja plesalca. 

Plesne vaje so potekale v telovadnici OŠ Ormož v prvem delu. Vsakokrat je bil na vajah prisoten tudi 

eden razrednikov 9. razreda. Učenci so redno obiskovali vaje in se na vajah tudi lepo vedli, tako da ni 

bilo nobenih težav. Naučen plese so pokazali na svečani valeti, v petek, 15. 6. 2018, v zgornji dvorani 

Elizabetine hiše v Veliki Nedelji. 

 

2.4. Zdravstveno varstvo učencev 

Zdravstveno varstvo otrok smo zagotavljali v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ormož. 

1. SISTEMATIČNI PREGLEDI IN CEPLJENJA 

Sistematični pregledi so bili organizirani za učence 1., 3. , 6. in 8. razreda, cepljenja pa po 

programu o zdravstvenem varstvu otrok v 1. in 3. razredu. 

V 6. razredu je potekalo cepljenje otrok proti humanim papiloma virusom. Cepljenja so se 

udeležili le tisti učenci, katerih  starši so s cepljenjem soglašali. 

 

2. SISTEMATIČNI PREGLEDI ZOB 

Organizirane sistematične preglede zob je izvajala zobozdravnica Emilija Kuliš, dr. 

stomatologije. Opravili so jih učenci vseh oddelkov.  
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Učence od 1. do 5. razreda je redno obiskovala gospa Pavla Govedič, dipl. med. sestra, ki je 

učence učila pravilnega čiščenja in nege zob. Učenci so tudi tekmovali, kateri razred bo imel 

bolj zdrave zobe. Zmagal je 1. a razred. 

 

3. SPLOŠNO ZDRAVJE OTROK 

Za splošno zdravje otrok je skrbel otroški dispanzer. Otroke sta sprejemali gospa Zlata Vičar 

Polak, dr. med. spec. ter Milena Raušl, višja medicinska sestra. 

 

4. VZGOJA ZA ZDRAVJE 

Za ohranjanje zdravja je pomembna preventivna dejavnost in osveščanje. Nekatera znanja so 

učenci pridobivali v okviru projekta Zdrava šola. Za učence 8. razreda je bil organiziran dan 

dejavnosti na temo prve pomoči, ki smo ga izvedli v sodelovanju Zdravstvenim domom 

Ormož.  

Vsak oddelek pa je imel tudi dve urno predavanje, ki so ga izvedli strokovni delavci 

Zdravstvenega doma Ormož. Vsebine so zapisane v preglednici. 

 

Preglednica 15: Vsebine zdravstvene vzgoje po razredih  

RAZRED VSEBINA 

1. a 
Zdrave navade 

1. b 

2. a 
Osebna higiena 

2. b 

3. a 
Zdrav način življenja 

3. b 

4. a 
Preprečevanje poškodb 

4. b 

5. a 
Zasvojenost 

5. b 

6. a 
Odraščanje 

6. b 

7. a 
Pozitivna samopodoba in stres 

7. b 

8. a 
Medosebni odnosi 

8. b 
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2.5. Dežurstvo 

Za varnost učencev v šolskih prostorih smo skrbeli dežurni učitelji v učilnicah, v garderobah, na 

hodnikih in v jedilnici po pripravljenem urniku dežurstev.  

V šolskem letu 2017/2018 smo nadaljevali z dežurstvom učencev 8. in 9. razreda, ki so dežurali v času 

od 8.20 do 13.35, po vnaprej objavljenem abecednem razporedu. 

Učenci so imeli možnost rekreativnega odmora v športni dvorani v času od 9.55–10.20. V času 

rekreativnega odmora je bilo poskrbljeno za varnost v športni dvorani. Med rekreativnim odmorom 

je učence nadziral en učitelj. Ob ponedeljkih je bila v športni dvorani v času rekreativnega odmora 

glasba po izboru učencev. V torek in četrtek je bil rekreativni odmor za učence 6. in 7. razreda, v 

sredo in petek pa za učence 8. in 9. razreda.  

Učenci, ki se niso želeli udeležiti rekreativnega odmora v športni dvorani, so lahko odmor preživeli v 

učilnicah ali v knjižnici. 

 

2.6. Projekti v šolskem letu 2017/2018 

Skozi različne projekte smo uresničevali prednostne vrednote šole in različne ideje, razvijali številna 

področja in interese učencev ter ohranjali pozitivne izkušnje iz prejšnjih let. 

 

V projekt Zdrave šole, ki je deloval pod mentorstvom učiteljice Mateje Brumen Štibler, so bili 

vključeni vsi učenci OŠ Ormož, prav tako tudi vsi zaposleni, ki so vsebine zdrave šole podajali 

učencem skozi celo leto tako med samim poukom, po pouku, pri razrednih urah, na dnevih dejavnosti 

… V projekt smo vključili veliko gibalnih aktivnosti, kulturo prehranjevanja, zdravo prehrano, 

medsebojne odnose, samopodobo … Povezali smo se tudi z EKO šolo, ki ima podobne vsebine, ter 

spoznavali tudi pomen ohranjanja čiste narave. Prav tako smo v povezavi z interesnimi dejavnostmi 

poskrbeli za znanje o sladkorni bolezni ter znanje o prvi pomoči. Učenci so bili zelo aktivni, da so 

spoznali zdrav način življenja. V prihodnjem šolskem letu bomo izvedli dan zdrave šole, na katerega 

bomo povabili tudi starše, stare starše, da se bomo vsi skupaj gibali na svežem zraku. Otroci 

potrebujejo nenehno gibanje in ker ga imajo doma velikokrat premalo, se bomo tudi v prihodnje 

potrudili, da bodo imeli v šoli gibanja čim več. Prav tako pa bomo v sodelovanju z vodjo šolske 

prehrane poskrbeli, da bodo otroci uživali čim bolj ekološko, lokalno pridelano hrano. 

Tudi letošnje šolsko smo na šoli pod taktirko učiteljice Metke Lešničar izvajali ukrep Shema šolskega 

sadja in zelenjave. SŠSZ je promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in 

zelenjave. Evropska unija državam članicam namenja finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje 

9. a 
Vzgoja za zdravo spolnost 

9. b 
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svežega sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah. Namen ukrepa je spodbuditi trend porabe 

sadja in zelenjave, ki ima zaradi svoje hranilne vrednosti  in zaščitnih snovi velik pomen za zdravje. 

Hkrati pa vpliva na prekomerno telesno težo in debelost pri otrocih. Prednost tega sadja je v tem, da 

je pridelano v lokalnem okolju in da ni dolgih transportnih poti ter skladiščenja, pri čemer bi se 

zmanjšali biološka in hranilna vrednost ter kakovost živil. Učenci so tako dvakrat tedensko uživali 

sadje, ki se je delilo ločeno od šolske malice in kosila v za to urejenih sadnih kotičkih po učilnicah. V 

letošnjem šol. letu smo učencem v okviru sheme razdeljevali grozdje in jabolka. Vso sadje je bilo 

dostavljeno s strani lokalnih dobaviteljev. Vzporedno s tem so na šoli potekale spremljevalne 

izobraževalne in promocijske aktivnosti (naravoslovni dnevi, projekti, razredne ure, vsebine pri pouku 

…). Učenci  4. a, 6. a,in 8. a oddelka so dvakrat letno (oktobra in junija) izpolnjevali spletno anketo, ki 

je namenjena nadzoru učinkovitosti izvajanja Sheme šolskega sadja za poročanje Evropski komisiji. 

Prav tako pa mora vodja projekta na začetku šol. l. izpolniti načrtovanje, in ob koncu leta evalvacijski 

anketni vprašalnik, ki ju mora posredovati Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. 3- krat letno 

mora izpolniti aplikacijski zahtevek in ga poslati agenciji  ARSKTRP za povračilo stroškov. S projektom 

bomo nadaljevali v prihodnjem šolskem letu. 

V petek, 19. 11. 2017, smo na šoli izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk pod mentorstvom 

učiteljice Metke Lešničar in hkrati obeležili Dan slovenske hrane. Namen projekta je izobraževati, 

obveščati in ozaveščati otroke in mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih  

lokalno pridelanih živil, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter o pravilnem 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri predelavi in pripravi hrane. Ta dan smo obeležili na poseben 

način. Zjutraj so vsi učenci zaužili zajtrk v šoli. V jedilnici šole smo pripravili krajši kulturni program, 

vezan na to tematiko. Zajtrk je vseboval 5 osnovnih živil in sicer: kruh, mleko, maslo, med in jabolka. 

Živila so nam dostavili lokalni dobavitelji, tako da so bila pridelana v naši neposredni okolici. Finančna 

sredstva za kritje živil je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S projektom 

bomo nadaljevali v prihodnjem šolskem letu. 

Projekt EKO šola je obsežen program, ki se dotika mnogih ekoloških tematik. OŠ Ormož je že več let 

EKO šola in tako se trudimo vnašat ekološke tematike učencem in jih seznanjat s tematikami, ki bodo 

v prihodnosti zelo pomembne za vsakega posameznika in družbo. Letos smo mesečno izvajali eko 

sestanke, katere so se udeleževali eko predstavniki vsakega razreda. Obravnavali smo naslednje 

teme: poraba vode in energije, ločevanje odpadkov, odpadna hrana, čiščenje okolice šole. Določeni 

učenci so postali tudi EKO detektivi, kateri so prejeli beležke, v katere so zapisovali probleme, ki jih 

ima posamezni razred. Največ težav so opazili pri tem, da učenci ne ugašajo luči in ne zapirajo pipe. V 

ta namen smo izobesili opozorilne znake, ki učence spomnijo, da je potrebno ugasniti luči in zaprti 

pipo. Nekateri učenci ne znajo pravilno ločevati odpadkov, zato smo eko predstavnike dodatno 

izobrazili o ločevanju. Sodelovali smo tudi  v čistilni akciji »očistimo Ormož«; zbirali odpadne tonerje, 

karuše, sijalke, male gospodinjske aparate, zamaške; izvedli jesensko in spomladansko akcijo zbiranja 

papirja, izvedli naravoslovni dan – EKO dan; sodelovali v humanitarnem projektu »Stara plastenka, 

novo življenje najde«; sodelovali na mednarodni konferenci Eko šol ter tedensko čistili okolico šole. 

Izdelali smo tudi simbole za zmanjšanje količine pitne vode in porabe elekrične energije. Sodelovali 

smo v radijski oddaji, kjer sta učenca predstavila, kaj vse počnemo v okviru EKO šole. Udeležili smo se 

sejma Altermed v Celju, kje so trije učenci pekli zdrave medenjake na demonstracijskem odru. 

Mentorica je učiteljica Maja Korban Črnjavič. 
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V letošnjem šolskem letu smo v projektu To smo mi – drugačnost nas bogati predvidena druženja 

uresničili in jih dograjevali. Odločili smo se tudi za strokovno sodelovanje na področju izobraževanja 

učiteljev naše šole. Strokovna delavka OŠ Stanka Vraza Tanja Prosnik Žunec je izvedla predavanje o 

avtizmu. Predavateljica je izhajala iz prakse in podala veliko praktičnih nasvetov. Zelo zanimiv je bil 

Paraolimpijski šolski dan, ki smo ga  izvedli v torek, 20. 3. 2018, v organizaciji Zveze za šport invalidov 

Slovenije – Paraolimpijskega komiteja, z namenom uveljavitve športa invalidov kot polnopravnega in 

enakovrednega. V aktivnem in pestrem dnevu so sodelovali učenci 4. in 5. razreda, gostje pa so bili 

tudi učenci Osnovne šole Stanka Vraza. Aktivnosti so bile vezane na predstavitev športa invalidov, 

izvajanje športa invalidov skupaj z učenci in invalidi; preizkusili so se v košarki, ter predstavitev 

vrhunskega športnika invalida, ki predstavi svojo zgodbo in športno pot. Predstavila se je slovenska 

reprezentantka v namiznem tenisu Barbara Meglič, ki je osvetlila svojo življenjsko pot od rojstva do 

nesreče, ki ji je za vedno spremenila življenje. Od svojega 1. leta življenja naprej je paraplegik in si 

življenja brez vozička ne more predstavljati. Navdušila je z izjemno notranjo močjo, življenjsko 

energijo, vedrim in sproščenim nasmehom, ki nas nagovarja, da moremo videti tudi onkraj videza 

predsodkov, ki se v zvezi z invalidi pojavljajo v družbi. Skozi različne aktivnosti našega sodelovanja 

smo brisali meje med osebami s posebnimi potrebami in ostalo populacijo. Tovrstna druženja nas res 

bogatijo in združujejo. Koordinatorica projekta je učiteljica Irena Blagovič. 

9. maja praznujemo dan Evrope. V Ormožu smo že šesto leto pripravili prireditev na Grajski pristavi. 

Na prireditvi sodelujejo vse osnovne v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, Glasbena 

šola Ormož in Gimnazija Ormož. Na naši šoli smo letos raziskovali Grčijo. Na prireditvi smo sodelovali 

s stojnico. V kulturnem programu so se predstavili sedmošolci z grško pesmijo Kanenas. 

Koordinatorica je učiteljica Nataša Kolar. 

Projekt Home alone je v okviru projekta Erasmus+ financiran s strani Evropske unije. Projekt 

Erasmus+ z naslovom Home alone je na naši šoli potekal dve šolski leti. Projekt je del evropskega 

programa Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva med šolami in je v celoti financiran s 

strani evropske komisije. Koordinator projekta je Poljska. Partnerske države v projektu smo: Litva, 

Latvija, Grčija, Španija, Romunija in Slovenija.  Na šoli smo oblikovali projektni tim, v katerem je 

sodelovalo 10 učiteljev in 41 učencev iz 7., 8. in 9. razreda. 

V projektu "Home alone" smo se ukvarjali s problemom izločenosti mladih iz skupine in posledično 

osamljenosti mladih v modernem svetu. V vsaki skupnosti najdemo mladostnike, ki ne najdejo 

svojega mesta  v družbi oz. so na robu družbe. Vzroki za to so različni, osebnostne lastnosti, drugačen 

zunanji videz ali način oblačenja, hobiji, veroizpoved, narodna pripadnost ... Pomanjkanje 

razumevanja in nesprejetost v družbo lahko vodi in vse pogosteje tudi vodi v to, da se mladi 

umaknejo v virtualni svet, svet igric in pametnih telefonov, v katerem se počutijo varne in sprejete. 

Ne samo mladostniki, tudi njihovi starši se ne zavedajo nevarnosti, ki pretijo njihovih otrokom. 

S projektnim delom smo želeli mladim in njihovim staršem predstaviti načine varne rabe interneta, 

predstaviti pot od internetne zasvojenosti v uspeh v prihodnosti. Naša želja je bila, da bodo naši 

učenci in njihovi starši tolerantni do sočloveka, odprti v svet, opremljeni z orodji, s katerimi se bodo 

lahko uprli pastem sodobnega časa. 
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Vse projektne aktivnosti predstavljamo na projektni spletni strani 

http://homeprojectalone.wixsite.com/homealone 

Projektne aktivnosti v drugem letu izvajanja projekta: 

 "Pet držav - 5 čutil" -  vsaka sodelujoča šola je pripravila 3 minutno predstavitev ali film, v 

katerem je prikazala življenje, navade, interese in druge dejavnosti v vsaki državi partnerici. 

Te predstavitve smo v okviru mednarodnih srečanj prikazali vsem učencem in učiteljem v 

šolah na naslednjem srečanju in jih objavili na spletni strani projekta. 

 "Drugačni, ampak enakopravni" –  v okviru Medgeneracijskega centra Ormož smo se tudi 

letos udeleževali delavnic vsako prvo sredo v mesecu. 

 »Sejem raznolikosti" – V okviru mednarodnega srečanja smo učence, starše in predstavnike 

lokalne skupnosti povabili na predstavitev,  v okviru  katere smo  predstavili različne 

interese, hobije,  medgeneracijsko sodelovanje… 

 „ Internet in nove tehnologije – prekletstvo ali blagoslov”  -  izvedli smo delavnici na temo 

internet in moderna raba medijev.  

Na šoli smo v sodelovanju s Safe.si  z učenci 7., 8. in 9. razreda izvedli 3 delavnice o varni uporabi IKT. 

Učenci 7. razredov so se pogovarjali o spletnem ustrahovanju in spletni etiki. Osmošolci so govorili o 

zasvojenosti z novimi tehnologijami. Devetošolci so ugotavljali ali so res pametnejši od mobilnega 

telefona. 

 „IKT zate”  - v okviru pouka  so učenci osvajali vsebine računalništva, ki omogočajo učencem 

učenje programov in uporabo izobraževalnih orodij, ki so na voljo na trgu moderne 

tehnologije. 

Informacije o teh programih in orodjih so bili predstavljeni na konferenci "Internet in nove 

tehnologije",  ki smo jo izvedli na mednarodnem srečanju v Litvi. 

 „Dobro jutro Evropa "- pripravljali smo radijske oddaje, ki smo jih predstavili na spletni 

strani projekta. Oddaje so predstavljale informacije, ki temeljijo na pozitivnem razmišljanju, 

dojemanju sveta skozi "dobre" vrednote. Oddaje so potekale enkrat mesečno v angleščini in 

maternem jeziku. 

V okviru projekta smo izvedli dve vrsti mednarodnih srečanj: 

- Mednarodnega  srečanja učiteljev v Španiji  sta se marca 2018 udeležili učiteljici Nataša Kolar 

in Mateja Brumen Štibler. Največji poudarek na mednarodnem srečanju je bil na orodju 

Mobility tool. 

- teaching / training activities (udeleženci učitelji in učenci) v Sloveniji smo od 2. do 6. oktobra 

2017 na naši šoli gostili 12 učiteljev in 36 učencev iz vseh partnerskih držav.  

Na dnevu dejavnosti Živeti kot Slovenec so naši gosti dodobra spoznali Slovenijo in naš način 

življenja. Ogledali so si ormoške znamenitosti, slovensko glavno mesto in Bled. Srečanje smo zaključili 

z mednarodnim večerom, na katerem so se učiteljem, staršem in lokalni skupnosti predstavili 

http://homeprojectalone.wixsite.com/homealone
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gostujoči učenci in učitelji. Mednarodnega srečanja v Litvi, v mesecu maju 2018, se je udeležilo 9 

učencev v spremstvu učiteljic Nataše Kolar in Dušanke Feguš Litvi (2018). 

Učenci so spoznali litvanski način življenja, državo, običaje. V delavnicah so snemali filme, tiskali s 3D 

tiskalnikom, izdelovali slovarje v jezikih držav udeleženk, se udeležili ekskurzije v Palango in 

mednarodne konference "Uporaba interneta in novih tehnologij za spodbujanje naprednega 

mišljenja", kjer je učiteljica Nataša Kolar sodelovala s prispevkom   Internet safety – mission possible 

or an illusion. Na naši šoli je koordinatorica projekta učiteljica Nataša Kolar. 

Prometna dejavnost, katere koordinator je bil učitelj Aleksander Šterman, je razdeljena na 

preventivne programe za učence in programe usposabljanja za samostojno vožnjo v prometu s 

kolesom. V začetku šolskega leta smo prvošolcem razdelili rumene rutice. Za učence 1.–4. razreda 

smo organizirali srečanje s policistom, ki je zadolžen tudi za preventivno dejavnost med učenci. 

Učenci petih razredov so skozi celotno šolsko leto sodelovali v projektu Policist Leon svetuje in izvedli 

6 srečanj s policistom. Predavanja je izvedel policist Franc Lesjak. Na predavanjih so se učenci 

seznanili z aktualnimi temami povezanimi z njihovo varnostjo v šoli, doma, prometu in drugih javnih 

površinah. Program Policist Leon svetuje je kvaliteten učni dodatek v preventivni dejavnosti šole. Na 

koncu so učenci prejeli priznanja za sodelovanje v omenjenem projektu. 

Na Osnovni šoli Ormož smo gostili občinsko tekmovanje ”Kaj veš o prometu?”. Učenci OŠ Ormož so 

osvojili ekipno prvo mesto. Prehodni pokal je postal po tretji zaporedni zmagi trajna last OŠ Ormož. 

V mesecu maju smo se v sodelovanju s Policijsko postajo Ormož udeležili tekmovanja Otroška 

varnostna olimpijada. Učenci so imeli priložnost spoznati in utrditi vsebine iz različnih področij 

vezanih na vsakdanjo varnost doma, na cesti, igrišču, avtomobilu, kolesu in v šoli. Med 20 ekipami 

smo osvojili 13. in 18. mesto. 

Od oktobra, 2017 dalje so učiteljice v 5. razredu izvajale  za učence tečaj za izpit za kolo. Učenci, ki so  

uspešno opravili teoretični del kolesarska izpita so vadili na poligonu in v prometu. V zaključku so 

morali pokazati samostojnost in zanesljivost na cestnih površinah in tako pridobili kolesarsko 

izkaznico. Opažamo, da se otroci zelo malo vozijo s kolesom in temu primerno imajo pri vožnji s 

kolesom veliko težav s samostojnostjo, saj jim primanjkuje kolesarskih spretnosti. Z opažanji smo 

seznanili tudi starši, katere smo opozorili, da naj učence kljub opravljenemu kolesarskemu izpitu še 

naprej spremljajo v prometu. 

V prihodnje bomo še vedno namenjali posebno pozornost učencem pešcem in poskušali doseči, da bi 

vsi otroci kolesarji dosledno uporabljali pri vožnji s kolesom kolesarsko čelado. V mesecu avgustu 

2018 bomo pregledali vse poti proti šoli in avtobusna postajališča, na katerih vstopajo učenci na 

šolski avtobus in po potrebi prilagodili prometno – varnostni načrt za novo šolsko leto v sodelovanju s 

Policijsko postajo Ormož. 

Tudi v šolskem letu 2017/2018 smo se vključili v projekt Rastem s knjigo, s katerim poskušamo 

sedmošolcem približati svet knjig in knjižnih zgodb z obiskom in s predstavitvijo knjižnice F. K. Meška 

Ormož (22. 2. 2018), knjižnično informacijsko opismenjevanje, predstavitev kataloga COBISS/OPAC. S 

podarjeno knjigo Javna agencija za knjigo RS spodbuja dostopnost kakovostnega in izvirnega 

slovenskega mladinskega leposlovja, promovira vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja 
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in spodbuja šolarje za  branje. V tem šolskem letu so učenci 7. a in 7. b prejeli knjigo pisatelja Mihe 

Mazzinija Zvezde vabijo. Mentorica je bila učiteljica Irena Kandrič. 

Knjigobežnica je od ideje učiteljice Tine Zadravec prešla v projekt, ki smo ga izvedli že tretje leto. V 

okviru projekta smo imeli v avli starega dela šole postavljeno leseno hiško, v kateri so se znašle 

knjige, ki so jih učenci, učitelji, starši in ostali obiskovalci šole lahko nekomu podarili. Projekt je sicer 

požel manj zanimanja kot prejšnji dve leti, pa vseeno ga velja ohraniti, saj je pot k spodbujanju bralne 

pismenosti. 

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica pod mentorstvom učiteljice Aleksandre Kociper se je izvajal 

v 2. razredu. To je zabaven in poučen projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne pismenosti. Učenci 

so spoznavali različne knjige in reševali delovni zvezek Ustvarjalnik, ki je zasnovan tako, da spodbuja 

branje in otrokovo kreativnost. V letošnjem šolskem letu so učenci prebrali: Garmannovo poletje 

(Stian Hole), Aaron Blabey (Stanko Peška), Indijske pravljice, Ferdo, veliki ptič (Andreja Peklar), Pozor, 

huda babica (Stefan Boonen), Slepomišnice (antologija pesmi). 

Na Osnovni šoli Ormož smo pod mentorstvom učiteljice Simone Brumen slogovali 4 šolska leta. Veseli 

nas, da se bo, če tudi v drugačni obliki gibanje nadaljevalo, ker nam je Zdrav življenjski slog zlezel pod 

kožo. Ure sloga so vsa štiri leta bile dobro obiskane, tako ure redne vadbe med tednom kot delavnice 

izven šolskih dni. V projekt je v šolskem letu 2017/2018 bilo vključenih 219 učencev razporejenih v 

10. skupin. 

Preglednica 16: Število vključenih učencev v ZŽS 

Šolsko leto 

Število vključenih učencev v 

ZŽS od 360 vpisanih na OŠ 

Ormož 

2014/2015 250 

2015/2016 208 

2016/2017 231 

2017/2018 219 

 

Na šoli je kot že navedeno projekt dobro sprejet med učenci kot učitelji in vodstvom šole. 

Sodelovanje s kolegi, tako športniki kot tudi ostalimi, bi pohvalila in posebej poudarila dobro 

sodelovanje z učiteljicami razrednega pouka.   

Program, ki smo si ga zastavili v Letnem delovnem načrtu smo v popolnosti realizirali, tudi 

sodelovanje z vsemi društvi, ki smo si ga začrtali. Z društvi in klubi smo sodelovali v obliki delavnic. 

Predstavniki nekaterih klubov so prišli tudi na redne tedenske ure vadbe in predstavili učencem način 

dela, značilnosti njihove dejavnosti in jih povabili medse z izdelanimi letaki.  

Delavnice z različnimi aktivnostmi so čez šolsko leto potekale med vikendom. Zaradi velikega števila 

ur redne vadbe tako nismo izvajali počitniških delavnic.  

Pozimi smo se dvakrat odpravili na zimski bazen v stavbi šole in uživali v plavanju, zabavnih vodnih 

igrah in savnanju. V zelo toplem decembru smo se veselili razgleda z bližnjega hriba Huma. Pomladno 
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prebujanje smo nadaljevali na atletskem stadionu, ko smo se pripravljali na testiranje za Športno 

vzgojni karto oz. SLOfit. 

V mesecu aprilu smo se srečali na dveh delavnicah. S starejšimi smo igrali Ultimate frizbi z mlajšimi pa 

smo si popestrili igro na prostem z gumitvistom, šlik-šlak-šlokom, vlačenjem, preskakovanjem velike 

kolebnice, skrivanjem in speedmintonom. 

V zaključku šolskega leta smo se srečali še na treh delavnicah. Podali smo se na strelišče, za nežnejši 

spol pripravili mažoretno delavnico in se predstavili staršem s kratkim športnim programom.  

S pogledom nazaj sem kot koordinatorica zadovoljna. Projekt se je zlil s šolskimi dejavnostmi v eno. 

Učenci so svoje motorično znanje nadgrajevali kar se odraža tudi v porastu gibalne vrednosti na 

testiranju SLOfit. Na delavnicah smo mešali različne starosti učencev in z veseljem ugotavljam, da je 

to pripomoglo zraven motorične nadgradnje še k bogatenju, v današnjem tehnološkem času, 

čustvene inteligence in nadgradnja le te z zavezništvom in solidarnostjo. 

V prihodnjem letu nadaljujemo vizijo »v gibanju je zdravje« s preoblikovanjem Razširjenega programa 

šole in ponujenimi vsebinami v Gibanju in zdravju za boljše telesno in duševno počutje. 

 

2.7. Raziskovalna dejavnost 

V petek, 23. 3. 2018, so se mladi raziskovalci z mentorji udeležili 26. Regijskega srečanja mladih 

raziskovalcev spodnjega Podravja in Prlekije. 

Avtorici Nika Horvat Sušanj in Kaja Horvat sta za raziskovalno nalogo UČINEK METULJA prejeli zlato 

priznanje na regijskem srečanju, vendar se nista uvrstili na državno srečanje. Mentorici sta bili 

učiteljici Aleksandra Kociper in Maja Korban Črnjavič. 

Avtorice Tina, Ina in Brina Voljč so za raziskovalno nalogo JE SREČA ŽIVLJENJA IMETI DELO? prejele 

zlato priznanje na regijskem srečanju, vendar se niso uvrstile na državno srečanje. Mentorja sta bila 

učitelja Aleksander Šterman in Igor Kaučič. 

Avtorja Alina Planinc in Jakob Šnajder sta za raziskovalno nalogo AUU, MOJA NOGA! prejela zlato 

priznanje na regijskem srečanju in se uvrstila na državno srečanje. Mentorici sta bili učiteljici Andreja 

Kolar in Nataša Rizman Herga. 

V ponedeljek, 14. 5. 2018, sta avtorja Alina Planinc in Jakob Šnajder raziskovalno nalogo AUU, MOJA 

NOGA! predstavila na državnem srečanju in prejela srebrno priznanje. 
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2.8. Tekmovanja v znanju, natečaji in srečanja učencev 

Preglednica 17: Dosežki naših učencev na tekmovanjih v znanju, natečajih in srečanjih učencev 

PODROČJE ZLATO 
PRIZNANJE 

SREBRNO 
PRIZNANJE 

BRONASTO 
PRIZNANJE 

MENTOR 

Logika 
  

2–9. razred /   / 43 Sonja Posavec 

Logične pošasti  
(1.–9. razred) 

/ 

 
40 (šolsko) 
7 (državno) 

 

74 (šolsko) 
Dušanka Feguš, 

Mateja Brumen Štibler 

Slovenščina 
 

Irena Kandrič 

1. razred 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

10 
Mateja Brumen Štibler,  

Darja Horvat 

2. razred 9 
Irena Blagovič, 

Aleksandra Kociper 

3. razred 12 
Stanka Hebar, 
Dušanka Feguš 

4. razred 3 
Breda Šandor, 

Aleksander Šterman  

5. razred 4 
Mateja Meško, 
Mateja Kovačič 

6. razred 3 
Tina Zadravec 

7. razred 4 

8. razred / 1 3 
Irena Kandrič 

9. razred 1 1 3 

Angleščina za 8.  / / 1 Marija Cvetko 

Angleščina za 9. razred 1 2 7 Marija Cvetko 

Zgodovina / 5 (območno) 6 (šolsko) Tanja Babič 

Fizika / 3 – področno 5 Igor Kaučič 

Kemija / / 5 Andreja Kolar 

Biologija 5 (šolsko) 1 / Mirjana Meško 

Matematika  
  

Darko Špacapan 

1. razred 

/   / 

11 
Mateja Brumen Štibler, 

Darja Horvat 

2. razred 7 
Aleksandra Kociper, 

Irena Blagovič 

3. razred 7 
Stanka Hebar, 
Dušanka Feguš 

4. razred 11 
Breda Šandor, 

Aleksander Šterman 
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5. razred /   1 9 
Mateja Meško, 
Mateja Kovačič 

6. razred /   1 3 
Renata Pučko, 

Darko Špacapan 

7. razred 

 
 

5 
Sonja Posavec, 

Darko Špacapan 

8. razred 2 Darko Špacapan 

9. razred 2 
Renata Pučko, 

Darko Špacapan 

Astronomija / 1 4 Igor Kaučič 

Sladkorna bolezen / 3 11 Metka Lešničar 

Geografija / / 7 Nataša Kolar 

Bober  

Roman Bobnarič 

6. razred 

  

6 

7. razred 9 

8. razred 5 

9. razred 4 

Vesela šola (4. – 6.) / 8 8 Breda Šandor 

Vesela šola (7. – 9.) / 10 10 Metka Lešničar 

Kemijski poskusi / / 3 Andreja Kolar 

Kresnička 
 

Mirjana Meško 

1. a 

 

4 
Mateja Brumen Štibler, Maja 

Korban Črnjavič 

1. b 4 Danica Rižnar, Darja Horvat 

2. a 4 Irena Blagovič 

2. b 3 Aleksandra Kociper  

3. a 5 Stanka Hebar 

4. a 4 Breda Šandor 

4. b 7 Aleksander Šterman 

5. a 1 
Mateja Meško 

 

5. b 6 Mateja Kovačič 

6. a 1 

Brigita Brajković 
 

6. b 2 

7. a 3 

7. b 2 

EKO KVIZ 

Tekmovalo je 5 ekip: 
 
- ormoz6 – 62. mesto izmed 277 ekip na 
šolskem tekmovanju Mariborske regije; 
 

Mirjana Meško  
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- ormoz2 – 72. mesto izmed 277 ekip na 
šolskem tekmovanju Mariborske regije; 
 
- ormoz4 – 127. mesto izmed 277 ekip na 
šolskem tekmovanju Mariborske regije; 
 
- ormoz3 – 139. mesto izmed 277 ekip na 
šolskem tekmovanju Mariborske regije; 
 
- ormoz1 – 217. mesto izmed 277 ekip na 
šolskem tekmovanju Mariborske regije; 
 
- ormoz7 – 247. mesto izmed 277 ekip na 
šolskem tekmovanju Mariborske regije. 

Rdeči križ 4. mesto na medobčinskem tekmovanju Darja Horvat 

GO-CAR-GO 
(mednarodno 
tekmovanje) 

1. mesto v kategoriji GLASOVANJE 
SODELUJOČIH EKIP, 

priznanje za tehnološko dovršenost pri 
izdelavi nadgradnje 

Igor Kaučič 

Kaj veš o prometu? 

EKIPNO: 
1. mesto na medobčinskem tekmovanju 
 
POSAMEZNO: 
2.,7.,9. in 19. mesto 

Darko Špacapan 

Male sive celice 
uvrstitev med 32 najboljših ekip iz cele 
Slovenije 

Nataša Kolar 

Varnostna olimpijada 
4. a – 18. mesto 
4. b – 13. mesto 

Aleksander Šterman 

Gledališka skupina 
Srebrno priznanje na srečanju gledaliških 
skupin 

Aleksandra Kociper, 
Irena Blagovič 

Starejša plesna skupina 
Srebrno priznanje na Regijski reviji otroških in 
mladinskih plesnih skupin. 

Sanja Miškovič 

Mlajša plesna skupina 
ZVEZDA 

Srebrno priznanje na Regijski reviji otroških in 
mladinskih plesnih skupin. 

Dušanka Feguš 

Otroci pojejo slovenske 
pesmi in se veselijo 

Finale (učenki 4. in 7. razreda) Alenka Šalamon 

Nagradni natečaj 
»Pogled skozi oči 
narave in živali« 

Likovna izdelka in literarni deli so prejeli 
priznanja za najizvirnejše delo 

Tina Zadravec 

 

Naša šola ima 7 zlatih bralcev, ki so pod mentorstvom razrednikov in učiteljice Slavice Šajnović vseh 

devet let osvojili bralno značko in 6 zlatih pevk. 
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Najuspešnejša učenka Osnovne šole Ormož na tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2017/2018 je 

Nika Horvat Sušanj iz 9. a oddelka. Osvojila je bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz 

angleščine, geografije, sladkorne bolezni, Vesele šole in na tekmovanju Logična pošast. Srebrno 

priznanje je osvojila na območnem tekmovanju iz angleščine, na regijskem srečanju otroških 

gledaliških skupin, na državnem tekmovanju iz Vesele šole ter sladkorne bolezni. Prav tako je osvojila 

zlato priznanje na 26. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev spodnjega Podravja in Prlekije v 

šolskem letu 2017/18 za raziskovalno nalogo Učinek metulja ter zlato priznanje na državnem 

tekmovanju iz angleščine. 
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2.9. Športna tekmovanja 

 

Preglednica 18: Dosežki naših učencev na športnih tekmovanjih 

PODROČJE DOSEŽEK MENTOR 

Strelstvo 

Mlajši učenci ekipno – bronasto priznanje na 
področnem tekmovanju 

Mlajše učenke posamezno – bronasto 
priznanje na področnem tekmovanju 

Mlajše učenke posamezno – srebrno 
priznanje na področnem tekmovanju 

Starejši učenci ekipno – zlato priznanje na 
področnem tekmovanju 

Starejši učenci posamezno – zlato priznanje 
na področnem tekmovanju 

Starejše učenke ekipno – zlato priznanje na 
področnem tekmovanju 

Starejše učenke posamezno – zlato priznanje 
na področnem tekmovanju 

Cicibani ekipno – zlato priznanje na 
področnem tekmovanju 

Cicibani posamezno – zlato priznanje na 
področnem tekmovanju 

Cicibanke posamezno – zlato priznanje na 
področnem tekmovanju 

Darko Špacapan 

Mali nogomet – 

fantje 

1. mesto na medobčinskem tekmovanju 

5. mesto na področnem tekmovanju 
Boris Polak 

Rokomet – starejši 
učenci 

4. mesto na medobčinskem tekmovanju Saša Prapotnik, Uroš Krstič 

Rokomet – starejše 

učenke 

1. mesto na medobčinskem tekmovanju 

3. mesto na področnem tekmovanju 
Marjana Ozmec 

Rokomet – mlajši 

učenci 

1. mesto na medobčinskem tekmovanju 

1. mesto na področnem tekmovanju 
Saša Prapotnik, Uroš Krstič 

Rokomet – mlajše 1. mesto na medobčinskem tekmovanju Marjana Ozmec 
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učenke 1. mesto na področnem tekmovanju 

Kros 

3 prva mesta na medobčinskem tekmovanju 

Marjana Ozmec, Boris Polak 

2 drugi mesti na medobčinskem tekmovanju 

2 tretji mesti na medobčinskem tekmovanju 

Atletika 

10 prvih mest na medobčinskem tekmovanju 

9 drugih mest na medobčinskem tekmovanju 

10 tretjih mest na medobčinskem 
tekmovanju 

1 prvo  mesto na področnem tekmovanju – 
skok v višino  

 
3 tretja mesta na področnem tekmovanju –  
2x tek na 60 m, skok v višino  

 

 

4. mesto na državnem tekmovanju (skok v 

višino) 
 

Ormoški maraton 
Štafeta 4 x 300 m – dekleta: 2. mesto 

Štafeta 4 x 300m  – fantje: 1. mesto 
 

 

Izbrali smo tudi naj športnico in naj športnika med devetošolci.  

Naj športnici sta postali Anna Tiya Cvetko, učenka 9. b in Alina Planinc, učenka 9. a razreda. 

 

Anna Tiya Cvetko za 1. mesto na medobčinskem tekmovanju v rokometu, 3. mesto na področnem 

tekmovanju v rokometu, 2. mesto na ormoškem maratonu v teku štafet 4x300 m, 1. mesto na 

medobčinskem atletskem tekmovanju v teku na 60 m, 3. mesto na področnem atletskem tekmovanju 

v teku na 60 m, 2. mesto na medobčinskem atletskem tekmovanju v teku štafet 4x100 m. 

 

Alina Planinc za 1. mesto na medobčinskem tekmovanju v rokometu, 3. mesto na področnem 

tekmovanju v rokometu, 2. mesto na ormoškem maratonu v teku štafet 4x300 m , 1. mesto na 

medobčinskem atletskem tekmovanju v skoku v višino, 3. mesto na področnem atletskem 

tekmovanju v skoku v višino, 2. mesto na medobčinskem atletskem tekmovanju v teku štafet 4x100 

m. 

Naj športnik je postal Nik Prapotnik, učenec 9. b, in sicer za 3. mesto na šolskem krosu, 4. mesto na 

medobčinskem tekmovanju v rokometu, 1. mesto na medobčinskem tekmovanju v nogometu, 1. 

mesto na ormoškem maratonu v teku štafet 4x300 m, 3. mesto na medobčinskem atletskem 

tekmovanju v teku štafet 4x300 m.   
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2.10. Skupnost učencev šole 

Delo za skupnost učencev šole je v tem šolskem letu potekalo intenzivno in usmerjeno predvsem v 

dobro počutje vseh učencev na naši šoli. V začetku šolskega leta smo sprejeli program dela in pridno 

načrtovali aktivnosti do konca šolskega leta. Vse šolsko leto smo zbirali predloge učencev in jih 

poskušali v čim večji meri upoštevati pri načrtovanju aktivnosti na šoli. V tednu otroka so vsi učenci 

lahko npr. podali predloge za jedilnik, ki je seveda moral vsebovati tudi prvine zdravega 

prehranjevanja. V tednu otroka smo začeli tudi s pravljičnimi uricami, ko si jih izvajale učenke od 6.-9. 

razreda, in sicer v času jutranjega varstva, za učence od 1.-3. razreda. Prav tako smo vzpodbujali 

druženje starejših učencev z mlajšimi učenci, zato smo na dnevih dejavnosti nekatere aktivnosti 

načrtovali tako, da so se učenci 9. razreda družili z učenci 1. razreda, učenci 8. razreda pa z učenci 2. 

razreda. Opazili smo, da tako starejši kot tudi mlajši učenci ob takih druženjih zelo uživajo in tudi 

osebnostno rastejo. 

V četrtek, 26. 10. 2017, smo na naši šoli za vse učence od 1- do 9. razreda izvedli dan dejavnosti na 

letošnjo temo otroškega parlamenta, ki se glasi ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Zjutraj, ob 8.20, smo se 

vsi skupaj zbrali v jedilnici šole, kjer so predstavniki Skupnosti učencev šole s pomočjo učencev 9. 

razreda slavnostno sprejeli naše prvošolce v Skupnost učencev OŠ Ormož. Učenci so s svojo 

zaobljubo obljubili, da se bodo trudili po svojih najboljših močeh, da bodo dobri učenci. Devetošolci 

pa so jim izdelali ter podarili vetrnice, ki jim bodo dale novih moči, da bodo lahko poleteli na krilih 

znanja. Sledila je gledališka predstava v izvedbi Društva za boljši svet z naslovom ŠOLSKI VRTILJAK. 

Vsebina predstave nam je dala odlično odskočno desko za nadaljnje delavnice po razredih. Učenci so 

namreč v nadaljevanju dneva razmišljali o šoli, o pomenu izobraževanja nasploh, spoznavali so šolske 

sisteme drugod po svetu in jih primerjali z našo, slovensko šolo. Nekateri so odpotovali v preteklost in 

spoznavali, kakšna je bila šola pri nas nekoč, nekateri pa so odšli v naravo in se preizkusili v 

izkustvenem učenju. Prav tako so se učenci v nekaterih oddelkih osredotočili na odnose v šoli med 

vsemi udeleženci življenja in dela naše šole. Učili so se tudi učinkovitih tehnik reševanja sporov. 

Zbirali so predloge za boljše počutje slehernega od nas in kako bi lahko sami dali svojih prispevek k 

temu.  Mnogi so podali predloge za sanjsko oz. idealno šolo ter izdelali kriterije, kakšen bi naj bil 

idealen učenec in kakšen idealen učitelj. Dotaknili so se učnih vsebin in predmetov ter poskušali 

odgovoriti na vprašanje ALI NAS ŠOLA PRIPRAVI NA ŽIVLJENJE?  

Vsi skupaj pa smo se tekom dneva prav gotovo začeli zavedati, da je znanje vrednota, ki jo je 

potrebno negovati in nadgrajevati skozi vse življenje ter da imamo v Sloveniji veliko srečo in privilegij, 

da sploh lahko obiskujemo šolo. Delo na tem področju se seveda ni zaključilo, ampak se je 

nadaljevalo v ure oddelčne skupnosti, svoja stališča in zaključke pa so učenci predstavili na šolskem 

otroškem parlamentu, ki smo ga izvedli v petek, 9. 3. 2018, udeležili pa so se ga predstavniki 

oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda.  

Učenci so predstavili svoje ideje, mnenja in morebitne pomisleke na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI 

SISTEM, nato pa smo skupaj oblikovali sklepe in zaključke, s katerimi so se trije predstavniki naše šole 

predstavili na 12. medobčinskem otroškem parlamentu občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 

Tomaž, ki je bil v sredo, 28. 3. 2018, v Beli dvorani Grajske pristave Ormož.  Našo šolo so več kot 
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odlično zastopali devetošolci Jakob Majhen, Kaja Horvat in Tina Voljč. Mladi parlamentarci iz vseh 

treh občin so po skoraj dvourni razpravi prišli do naslednjih zaključkov: 

UČNE VSEBINE, METODE IN NAČINI POUČEVANJA, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

• Več pedagoških ur karierne orientacije. 

• Večji poudarek na praktičnem znanju; strnjene ure. 

• Uvedba ure UČENJA UČENJA in MEDVRSTNIŠKA POMOČ. 

• Razporeditev ocenjevanja tekom leta, prilagojeno sposobnostim učenca – posledično 

kvalitetnejše znanje. 

• Vzpodbujanje karierne orientacije – vpeljava ogleda poklica na delovnem mestu.  

 

ODNOSI V ŠOLI – UČITELJ/UČENEC, ODNOSI V ŠOLI MED UČENCI 

• Učenci cenijo proaktivni pristop učitelja. 

• Učitelj naj bi bil odprt za razumevanje učenca in naj ne bi imel samo funkcije poučevanja. 

• Mediacija ter vztrajanje in doslednost učitelja pri svojih ukrepih. 

• Podpiranje mešanja skupin, vzpodbujanje medvrstniškega sodelovanja. 

• Več dejavnosti povezanih z »teambuildingom«. 

• Pedagoški pristopi za premagovanje stresa. 

 

ŠOLA PRIHODNOSTI, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

• Klasično šolanje – najprej osnove, potem digitalizacija 

• Strinjanje z še vnaprejšnjim vključevanjem oseb s posebnimi potrebami v širšo skupnost. 

 

2.11. Sodelovanje učiteljev v strokovnih organih šole 

Učitelji smo se celo šolsko leto strokovno izpopolnjevali vsak na svojem področju, skupna 

izobraževanja pa so bila izvedena na področju računalništva, predvsem glede uporabe programa 

Lopolis, e-redovalnico in e-dnevnikom, obnovili pa smo tudi svoje znanje o e-vrednotenju pri 

nacionalnem preverjanju znanja. Prav tako smo se nenehno seznanjali z novostmi s področja varne 

rabe interneta, k bolj ažurnemu in doslednemu prenašanju informacij pa sta nam pomagali spletna 

stran in info točka v jedilnici šole, kjer smo lahko vsi, ki smo vpleteni v življenje in delo šole, pridobili 

informacije o aktualnih dogodkih vzgojno izobraževalnega dela v šoli in izven nje.  

 

Na pobudo učiteljic 1. VIO smo s strani Zavoda za šolstvo bili deležni izobraževanja kot svetovalne 

storitve, ki ga je izvedla dr. Leonida Novak. Izvedeni sta bili dve srečanji in sicer v ponedeljek, 9. 10. 

2017 in v torek, 16. 1. 2018. Izobraževanja so se udeležili še učitelji, ki poučujejo v 4. in 5. razredu.  

V sredo, 6. 12. 2017, je na OŠ Stanka Vraza profesorica defektologije Tanja Prosnik Žunec pripravila 

predavanje na temo Avtizem. 

Vsak petek, ob 7.30, smo dan pričeli s kolegijem ravnateljice, na katerem smo razpravljali o aktualnih 

temah in dogodkih. Ta poteza se je izkazala za izjemno učinkovito, saj smo bili vsi strokovni delavci  

dosledno seznanjeni z dogajanjem na šoli.  
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Na pedagoških konferencah smo razpravljali o aktualnih informacijah, temah in dogodkih, ki so 

ključnega pomena za dobro delovanje šole po naslednjem razporedu: 

Preglednica 19: Program strokovnih izobraževanj pedagoških delavcev na pedagoških konferencah 

ČAS VSEBINA NOSILCI 

28. 9. 2017 Tanka črta odgovornosti  mag. Jani Prgić 

17. 10. 2017, 

26. 10. 2017 
Dileme in pasti pisnih preizkusov znanja 

mag. Darko 

Hederih, psiholog 

21. 11. 2017 Predstavitev projekta Popestrimo šolo Mateja Lašič 

13. 12. 2017 Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu Mateja Peršolja 

10. 1. 2018 Aspergerjev sindrom 
Inštitut za avtizem 

Ljubljana 

Avgust 2018 Analiza učnega uspeha in evalvacija LDN 2017/2018 
Sanja Miškovič,  

Mojca Bauman Kralj 

Avgust 2018 Načrtovanje za novo šolsko leto 
Vsi pedagoški 

delavci 

 

Strokovni aktivi so se srečali po programu, krožki kvalitete so se srečevali tedensko, oddelčni 

učiteljski zbori pa po dogovoru. 

 

Preglednica 20: Program in srečanja strokovnih aktivov 

STROKOVNI 
AKTIV / VODJI 

ŠTEVILO SREČANJ PROGRAM/URESNIČITEV 

1. VIO – 

vodja Aleksandra 

Kociper 

5 

 Načrtovanje, 

 analize, 

 primeri dobre prakse, 

 iskanju novih poti, 

 evalvacije, 

 računalniška in bralna pismenost učencev v 1. VIO. 

2. VIO – 

vodja Mateja 

Kovačič 

4 

Načrtovanje: 

 pisnih ocenjevanj znanj in izdelkov učencev (plakati, 

miselni vzorci, elektronske prosojnice …), 

 metodologija priprav izdelkov učencev in 

medpredmetno povezovanje, 
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 poenotenja navajanja virov, 

 bralno – učnih strategij, 

 sodobnih metod in oblik dela,  

 spremljanje ter vključevanje v učno delo 3. VIO, 

 povezave učno – vzgojnega dela z 1. VIO 

 računalniškega opismenjevanja,  

 pregleda programov Šole v naravi (CŠOD) in prijava, 

 pregled programov in realizacija dnevov dejavnosti, 

 evalvacija načrtovanih dejavnosti. 

3. VIO –  

vodja  

Nataša Kolar 

3 

 Pregled programa dela Strokovnega aktiva 3. VIO za 

šolsko leto 2017/18, 

 načrt izdelkov učencev (govorni nastopi, predstavitve, 

plakati …)  

 medpredmetno povezovanje. 

OPB –  

vodja Ksenja 

Šoštarič 

3 

Učitelji so spregovorili o: 

 o prehrani učencev, bontonu pri mizi v jedilnici, 

 o gibanju na svežem zraku, rezervnih oblačilih, 

primerni obutvi, 

 medsebojni pomoči učencev pri učenju in opravljanju 

domače naloge, 

 vlogi učitelja v PB. 

 odhodu učencev (zapisano za vsak dan v 

informacijskih listih); 

 po kosilu naj bo vedno sprostitvena dejavnost (branje, 

pogovor, socialne igre…); 

 V času sprostitvene dejavnosti omogočiti otrokom 

veliko gibanja na svežem zraku in v telovadnici; 

 V ustvarjalnem prostem času otrokom pripraviti 

zanimive in raznolike dejavnosti, kjer bodo lahko 

ustvarjalni; 

 Odhod k interesnim dejavnostim, verouku. 

 

Ocenjevalne konference smo izvedli ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja in sicer 29. 1. 2018 ter ob 

zaključku šolskega leta in sicer v sredo, 6. 6. 2018, za učence 9. razreda in v sredo ter petek, 13. in 

15. 6. 2017, za učence od 1.–8. razreda. Razredniki so predstavili analizo učnega uspeha ter učno-

vzgojnega dela v oddelku. 

Učitelji smo 1-krat na teden izvajali individualne govorilne ure za učence, ki so jih učenci obiskovali 

predvsem zaradi učnih težav, včasih pa so učenci potrebovali le kakšen nasvet ali pogovor. 
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Kot pozitivna aktivnost se je potrdilo tedensko usklajevanje učno-vzgojnega dela znotraj krožkov 

kvalitete in aktivov po področjih, ki so z dobrim načrtovanjem dvignili nivo organizacije in izvedbe 

posameznih dejavnosti po LDN. 

 

2.12. Pomembnejši dogodki, proslave in prireditve v šolskem letu 

2017/2018 

V sredo, 13. 9. 2017, sta se dve ekipi naših učencev udeležili področnega predtekmovanja za uvrstitev 

v oddajo Male sive celice. Predtekmovanja na OŠ Gornja Radgona se je udeležilo 25 ekip iz SV 

Slovenije. Na pisnem testu so Jakob Majhen, Nuša Ciglar in Ana Štibler dosegli 2. mesto in se uvrstili 

na ustni del predtekmovanja. Tudi na ustnem delu so bili uspešni in se tako uvrstili v oddajo Male 

sive celice. 

V petek, 22. 9. 2017, ob 18. uri v Domu kulture Ormož je bila proslava ob krajevnem prazniku. 

Sodelovali so učenci naše šole, malčki Vrtca Ormož ter učenci Glasbene šole Ormož. Nosilki proslave 

sta bili učiteljici Tina Zadravec ter Maja Korban Črnjavič, sodelavka pa Darja Horvat. 

V času od 2.–6. 10. 2017 smo v okviru Erasmus+ projekta z naslovom Home alone gostili goste iz 

Grčije, Litve, Latvije, Poljske, Španije in Romunije.  

Na OŠ Ormož smo v Tednu otroka, ki je potekal pod sloganom Povabimo sonce v šolo, v sredo, 4. 10. 

2017, izpeljali nekaj aktivnosti, ki so naše mlade bogatile na drugačen način. Sončnim žarkom smo 

odgrnili zavese in jim pustili, da nam ogrejejo naša srca. Naši najmlajši ( 1. in 2. razred) so povabili 

starejše učence (9. in 8. razred) na obisk. 1. in 9. razred sta s skupnimi močmi ustvarila resnično hvale 

vredne izdelke iz jesenskih plodov. Tetka Jesen ponosno straži v starem delu šole, pomagajo pa ji 

različni pomočniki, ki so plod spretnih prstkov in prstov naših malih in velikih junakov. 2. in 8. razred 

pa sta svoje druženje bogatila na matematičnem področju. Na igriv način so mlajši pod budnim 

očesom starejših urili svoje spretnosti kot nadebudni matematiki. 

V Tednu otroka so drugošolci obiskali ormoško knjižnico. Gospa Nina Šulek jih je najprej popeljala po 

prostorih knjižnice in jim razkrila kaj vse ponujajo pri njih: knjige in revije za odrasle, knjige in revije za 

otroke, zgoščenke, branje v čitalnici, igranje in kratkočasenje na otroškem oddelku … Na otroškem 

oddelku so jim pripravili stolčke, saj je za konec sledila še pravljica. Bila je resnično nekaj posebnega, 

saj jim je gospa Nina pravljico pripovedovala s kamišibajem. S prijetnimi vtisi so se poslovili z željo, da 

jih zagotovo še kdaj obiščejo.  

V okviru projekta To smo mi – drugačnost nas bogati so se učenci 8. razreda v petek, 6. 10. 2017, 

odpravili na OŠ Stanka Vraza. Učenci in zaposleni na OŠ Stanka Vraza so jim pripravili prijetno 

dobrodošlico. Čutiti je bilo zelo močno povezanost in naklonjenost. Združeni v skupine so se zabavali 

ob športnih nalogah. Ni bil pomemben zmagovalec, niti poraženec. Pomembno je bilo sodelovanje in  

spodbujanje. 

V soboto, 7. 10. 2017, so se učenci planinskega krožka odpravili na Blegoš. Dan so pričeli z dokaj 

dolgo vožnjo proti Škofji Loki in vasici Leskovica, ki leži na južnem pobočju Blegoša. Seveda so se, kot 
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je že tradicija, med potjo zabavali s kvizom in se tako tudi nekaj naučili. Videli so velik del naše 

prelepe domovine od Snežnika do Triglava, Mangarta, Kuma in še bi lahko naštevali. 

V sredo, 11. 10. 2017, so se učenci 9. razreda peš odpravili v ormoške lagune, kjer je Gimnazija 

Ormož organizirala pouk v naravi. Postavljenih je bilo devet delovnih točk, kjer so učenci pod 

vodstvom gimnazijskih profesorjev obravnavali učno snov 9. razreda iz slovenščine, matematike, 

logike, fizike, informatike, angleščine, glasbe, geografije, nemščine, biologije in kemije. Na deveti 

postaji pa jim je g. Dominik Bombek predstavil lagune. 

V sredo, 18. 10. 2017, so se z učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji in dodatnega pouka kemije 

udeležili vodenega ogleda kleti Jeruzalem Ormož. Seznanili so se z vsemi fazami predelave grozdja in 

si ogledali njihovo sodobno tehnologijo. Nadaljevali so z eksperimentalno delavnico v šoli, kjer so 

izvajali različne poskuse s suhim ledom. K sodelovanju so povabili učence podaljšanega bivanja iz 3. 

razreda, ki so z zanimanjem sodelovali pri poskusih. Učenci so bili zelo inovativni, saj so izvedli kar 

nekaj samostojno načrtovanih poskusov. 

V četrtek, 19. 10. 2017, je učence 2. b obiskala novinarka Andreja Gradišar z Radia Slovenija 1. Z 

učenci se je pogovarjala o Ormožu, domu, najljubših kotičkih doma, družini … Njihov pogovor je 

novinarka posnela za otroško oddajo Radijski ringaraja, ki jo ob sobotah dopoldan predvajajo na 

Radio Slovenija 1. 

V četrtek, 26. 10. 2017, smo na naši šoli za vse učence od 1–9. razreda izvedli dan dejavnosti na 

letošnjo temo otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem. Najprej smo v jedilnici šole v Skupnost 

učencev OŠ Ormož slavnostno sprejeli naše prvošolce. Učenci so s svojo zaobljubo obljubili, da se 

bodo trudili po svojih najboljših močeh, da bodo dobri učenci. Devetošolci pa so jim izdelali ter 

podarili vetrnice, ki jim bodo dale novih moči, da bodo lahko poleteli na krilih znanja. Sledila je 

gledališka predstava v izvedbi Društva za boljši svet z naslovom ŠOLSKI VRTILJAK. Vsebina predstave 

je učencem dala odlično odskočno desko za nadaljnje delavnice po razredih. Učenci so namreč v 

nadaljevanju dneva razmišljali o šoli, o pomenu izobraževanja nasploh, spoznavali so šolske sisteme 

drugod po svetu in jih primerjali z našo, slovensko šolo. Vsi skupaj pa smo se tekom dneva prav 

gotovo začeli zavedati, da je znanje vrednota, ki jo je potrebno negovati in nadgrajevati skozi vse 

življenje ter da imamo v Sloveniji veliko srečo in privilegij, da sploh lahko obiskujemo šolo.  

V petek, 27. 10. 2017, je bila na naši šoli proslava ob dnevu reformacije in spominu na mrtve. 

V času od 7.–9. 11. 2017 so se učenci 3. razreda udeležili šole v naravi  v CŠOD Peca v Mežici. 

Učenci naše šole Jakob Majhen, Nuša Ciglar in Ana Štibler so se uvrstili v studijski del tekmovanja 

kviza Male sive celice. V torek, 24. 10. 2017, so se ob podpori  35 navijačev in učiteljic v studiu RTV 

Slovenija pomerili z OŠ Medvode. 

V petek, 17. 11. 2017, smo obeležili pomen slovenske hrane v okviru Slovenskega tradicionalnega 

zajtrka. Na šoli smo dan pričeli s krajšim kulturnim programom, ki je bil  predvsem glasbeno pevske 

narave in je sovpadal s tematiko. Sledil je skupen zajtrk, na v za ta namen praznično pogrnjenih 

mizah, ki so jih pripravili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane in vse prisotne tudi 

postregli. Kot prejšnja leta smo tudi  tokrat dali poudarek lokalno pridelanim živilom slovenskega 

porekla. 
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V soboto, 25. 11. 2017, je v jedilnici naše šole potekalo srečanje starejših krajanov KS Ormož. V 

programu so sodelovali učenci otroškega pevskega zbora Mali muzikanti in mlajša gledališka skupina, 

mlajša folklorna skupina, mlajši recitatorji in etno skupina Gudalo. 

V četrtek, 7. 12. 2017, smo učenci in učitelji Osnovne šole Ormož kot prvi obiskali deželo 

Severolandijo na Kerenčičevem trgu, Ledena pravljica pa je razkrila svojo plesno-glasbeno čarovnijo. 

Prisotne je najprej pozdravila ravnateljica Osnovne šole Ormož, gospa Majda Podplatnik Kurpes in ob 

spremljavi fanfar Glasbene šole Ormož otvorila dogodek. Nato se je pričela naša zgodba, v katero so 

bili vključeni vsi učenci šole. Vse skupaj se je začelo že meseca novembra, ko smo začeli s pripravami, 

takrat si je vsak razred izbral točko, s katero se bo predstavil. Led so prebili učenci 1. in 2. razreda, ki 

so nam razložili, kakšna sreča je, ko narediš snežaka, učenci 4. razreda so srečni objeli ves svet in nas 

povabili na ples, Kekčeva pesem se je razlegala po trgu iz grl tretješolcev, učenci 6. razreda pa so 

ugotavljali, zakaj se svet lepše vrti, ko v glavi zaigra »čist en mejhen radio«. Življenje je dragoceno in 

le eno. Kako pomembno je, da je vsak dan nov izziv, da si iz dneva v dan postavljamo nove cilje, ki jim 

sledimo, so nam razkrili učenci 7. razreda. Kadar se ti zdi, da je ves svet tvoj, takrat zmoreš vse in še 

več in nič te ne ustavi, tako so zapeli učenci 8. in 9. razreda. Učenci 5. razreda pa so nam sporočili, da 

v življenju ne bi smeli hiteti in bi si vedno morali vzeti čas za družino in prijatelje, za stvari, ki jih 

imamo radi in jih z veseljem počnemo, vse to pa »fejst pomale«. Vadili smo in vadili, se med odmori 

družili iz dneva v dan in znova pokazali, da zmoremo stopiti skupaj. Skupaj pravzaprav zmoremo 

veliko več kot vsak zase, zato je pomembno, da se tega zavedamo in drug drugemu pokažemo, da se 

spoštujemo. Za konec smo vsi skupaj zaplesali in zapeli pesem Sneg je tu. Iz naših src so govorile 

vrednote, ki smo jih ovili v praznično vzdušje, in upamo, da so jih začutili vsi prisotni. Kot zadnja se je 

po trgu razlegala zaključna pesem Mi smo ta svet in njeno sporočilo:»Ne pozabite na toplino srca, na 

širino ljubezni in na lepe besede, ki ogrejejo srce, pa ne samo v prazničnih dneh, ampak vsak sleherni 

dan.« 

V ponedeljek, 11. 12. 2017, so  učenci 4., 5., in 6. razredov imeli kulturni dan. V Slovenskem 

Ljudskem Gledališču v Celju so si ogledali predstavo Erazem in potepuh. 

V petek, 22. 12. 2017 je bila v jedilnici proslava ob božiču, dnevu neodvisnosti in samostojnosti ter 

novem letu s prihodom Dedka Mraza. Proslava je bila izvedena v času RU, v petek, 22. 12. 2017. 

Razdeljena je bila na dva dela. Prvi del je bil namenjen državnemu prazniku – dnevu samostojnosti in 

enotnosti (recitatorski krožek od 1.–4. in 5.–9., pevski zbor), drugi del pa božično – novoletnim 

praznikom ( plesni krožek, pevski zbor).  

TRŽNICA POKLICEV, ki jo vsako leto že tradicionalno prirejamo v mesecu januarju z namenom, da 

učencem 8. in 9. razreda ter njihovim staršem približamo programe različnih srednjih šol in možnosti 

nadaljnjega izobraževanja ter jim s tem olajšamo že omenjeno odločitev, je letos potekala v torek, 

16. 1. 2018, ob 17. uri v jedilnici šole, na njej pa so se na posameznih stojnicah predstavile številne 

srednje šole, dijaški domovi in druge ustanove. 

V soboto, 20. 1. 2018, so se učenci planinskega krožka podali na Črni vrh. Že med potjo smo se 

poučili, da se Pohorje razteza v dolžino kar 50 kilometrov in je na zahodu, kjer se nahaja Črni vrh, 

najvišje. 
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V sredo, 7. 2. 2018 smo pripravili v domu kulture Ormož občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem 

prazniku ter v ospredje postavili Franceta Prešerna in njegove pesmi. Vrhunec proslave je bila 

uprizoritev Povodnega moža, s katero smo skozi živo glasbo, gib in besedo pričarali skrivnostnost 

Urške in njenega izbranca. V programu so sodelovali: mladinski pevski zbor, literarno – recitatorski 

krožek, mlajša in starejša gledališka skupina in Glasbena šola Ormož.   

V sredo, 7. 2. 2018, smo pripravili tudi proslavo ob kulturnem prazniku v Knjižnici Franca Ksavra 

Meška v Ormožu. 

V petek, 9. 2. 2018, so si učenci 1.–3. razreda ogledali koncert v Glasbeni šoli Ormož. Koncert so 

pripravili učenci glasbene šole pod mentorstvom njihovih učiteljev. Z igranjem na instrumente so jih 

popeljali  v pravljični svet glasbe. Otroci so lahko podrobneje spoznali posamezne instrumente. 

Ravnateljica glasbene šole je učence, ki jih zanima igranje kateregakoli instrumenta, na koncu 

koncerta povabila k vpisu. 

V petek, 16. 2. 2018, smo pripravili program ob proslavi PD Maks Meško Ormož, ki so ga izvedle 

učenke – planinke OŠ Ormož. 

V petek, 9. 3. 2018, smo na OŠ Ormož izvedli OTROŠKI PARLAMENT, ki so se ga udeležili predstavniki 

oddelčnih skupnosti 4.–9. razreda. Učenci so predstavili svoje ideje, mnenja in morebitne pomisleke 

na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. 

V soboto, 17. 3. 2018, so se EKO predstavniki šole odpravili na celjski sejem Altermed. Njihov namen 

ta dan je bil pripraviti okusne medenjake, narejene iz zdravih sestavin. Uporabili so sestavine, ki so jih 

dobili od lokalnih pridelovalcev hrane. Spečeni medenjaki so bili mehki in okusni. 

Paraolimpijski šolski dan smo izvedli v torek, 20. 3. 2018, v organizaciji Zveze za šport invalidov 

Slovenije – Paraolimpijskega komiteja, z namenom uveljavitve športa invalidov kot polnopravnega in 

enakovrednega. V aktivnem in pestrem dnevu so sodelovali učenci 4. in 5. razreda, gostje pa so bili 

tudi učenci Osnovne šole Stanka Vraza. 

V soboto, 24. 3. 2018, ob 10.00 je v jedilnici naše šole potekalo srečanje društva upokojencev 

Ormož. V programu so sodelovali učenci otroškega pevskega zbora Mali muzikanti, mlajša plesna 

skupina in recitatorji. V programu so spregovorili o dragih mamah, mamikah, atekih, babicah, dedkih.  

V nedeljo, 25. 3. 2018, smo pripravili krajevno proslavo ob materinskem dnevu, ki je bila v Domu 

kulture Ormož. Učenci 4. razreda so se predstavili s pesmijo Ali veš koliko zvezdic, učenci 2. razreda z 

dramatizacijo o mami, prav tako je nastopil pevski zbor, slišali pa smo tudi  recital Skodelica kave. 

Sklepe in zaključke iz šolskega parlamenta so trije predstavniki naše šole predstavili na 13. 

medobčinskem otroškem parlamentu občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je bil v sredo, 

28. 3. 2018, v Beli dvorani Grajske pristave Ormož.  Našo šolo so več kot odlično zastopali 

devetošolci. 

V soboto, 7. 4. 2018, smo imeli EKO dan. Dan smo pričeli s skupnim uvodom v jedilnici, kjer smo 

prisluhnili eko predstavnikoma šole. Učenci prvega razreda so se pogovarjali o ločevanju odpadkov. 

Izdelali so opozorilne table z namenom, da bi opozorili ljudi, česa ne smejo odmetavati v naravo. Bili 

so tudi na ustvarjalnih delavnicah v Grajskem centru za družine Ormož. Učenci 2. a in 2. b razreda so 
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se pogovarjali o zdravem načinu življenja ter o jogi. O smereh neba, zdravem načinu življenja in 

prehrani so se pogovarjali tretješolci. Ogledali so si tudi glinokop, kjer so izvedli akcijo pobiranja 

smeti.  Učenci 4. razreda so izvedli delavnice na temo voda ter si skupaj ogledali čistilno napravo. 

Tudi petošolci so se pogovarjali o zdravem načinu življenja, kasneje pa so skupaj z razredniki izvedli 

čistilno akcijo pobiranja smeti. Kot večina drugih razredov so se tudi učenci 6. razredov pogovarjali o 

zdravem načinu življenja. Pogovarjali so se tudi o zdravi prehrani. Našli so tudi čas za pogovor  o 

ekološkem načinu čiščenja in osebni higieni. Sedmošolci so prisluhnili predavanju o mladih v svetu 

energije. Osmošolci so izdelali didaktične pripomočke iz odpadnega materiala, izvedli so tudi akcijo 

pobiranja smeti na ormoškem stadionu ter očistili koše, pred tem pa so se naučili speči kruhov 

narastek z jabolki iz kruha, ki v gospodinjstvu ostaja. Devetošolci so smeti pobirali v parku, našli pa so 

tudi čas za pogovor o okolju prijaznih načinih prevoza. 

V soboto, 14. 4. 2018, so se planinci odpravili na pomladni izlet. Njihov cilj je bil vrh in naselje z 

zanimivim imenom Gore. 

V soboto, 21. 4. 2018, smo na naši šoli organizirali državno tekmovanje iz matematike. 

Predstavitev  interesnih dejavnosti s področja kulture je potekala v sredo, 25. 4. 2018, ob 18. uri v 

Domu kulture. Predstavili sta se mlajša in starejša lutkovna skupina, mlajša in starejša gledališka 

skupina s skupno uprizoritvijo gledališke igre Povodni mož, mlajši in starejši recitatorji, mlajša plesna 

skupina, etno skupina  Gudalo ter krožek Umetniške drobtinice. Vsaka skupina je prikazala svoje delo 

in tako prikazala, kaj se v določenem krožku dela. 

Dan Evrope je letos ponovno potekal na grajski pristavi, kjer so učenci šol in vrtcev pripravili stojnice, 

na katerih so predstavljali države EU. Naša šola je  letos raziskovala Grčijo. Uvod v raziskovanje Grčije  

smo pripravili v jedilnici šole v torek, 8. 5. 2018. Mladinski in mlajši pevski zbor je skupaj s 7. 

razredom dan začeli v glasbeni učilnici, kjer so potekale pevske vaje za prireditev ob dnevu Evrope. 

Čakal jih je nastop na Grajski pristavi. Na uradni prireditvi so zapeli himno Slovenije in Evropske unije. 

Po himni so se vse šole in vrtci predstavili s svojimi točkami v kulturnem programu. Učenci 7. razreda 

so se predstavili pesmijo Kanenas, ki jo izvaja  grška pevka Anna Vissi. Naša šola je na stojnici 

predstavljala Grčijo s tradicionalno hrano, kruhki z olivnim oljem in origanom, bruskete s 

paradižnikom, feta sirom in olivami ter orehovo in mandljevo torto. Kot presenečenje so prireditelji 

povabili BQL. 

Ormoški planinci so se na zadnji izlet v tem šolskem letu odpravili v soboto, 12. 5. 2018. Prehodili so 

pot po Golteh in se povzpeli tudi na najvišji vrh planote, Boskovec. 

Od 14.–18. 5. 2018 so učenci z mentoricama Natašo Kolar in Dušanko Feguš v okviru projekta 

Erasmus+ odpotovali na mednarodno mobilnost v Litvo . 

V torek, 29. 5. 2018, smo v jedilnici šole staršem predstavili delo v interesnih dejavnostih iz 

družboslovnega (Male sive celice) in naravoslovno-tehničnega področja (Vesela šola, Rdeči križ, 

logika, foto – video in CO-car-go) ter raziskovalne naloge. Alina Planinc in Jakob Šnajder sta 

predstavila raziskovalno nalogo z naslovom Auu, moja noga. Tina, Brina in Ina Voljč so se v 

raziskovalni nalogi spraševale, Ali je sreča življenja imeti delo?. Kaja Horvat in Nika Horvat Sušanj sta 

predstavili raziskovalno nalogo Učinek metulja. 
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V torek, 5. 6. 2018, smo ob 18. uri izvedli premierno uprizoritev muzikala Ana v Domu kulture 

Ormož. 

V četrtek, 7. 6. 2018, smo v športni dvorani na kratko predstavili delovanje športnih interesnih 

dejavnosti, ki so potekale v šolskem letu 2017/2018.  V prvem delu so se predstavili mlajši in starejši 

gimnastičarji. Pridružil se jim še projekt Zdrav življenjski slog. V drugem delu so se predstavili mlajši in 

starejši atleti. Sledila je predstavitev šaha, planinski krožek, kolesarji Prometnega krožka, 

predstavnika Strelskega krožka in šolski ribiči. Tretjemu delu predstavitve so se priključile še starejše 

rokometašice ter rokometni trenerji s starejšimi fanti. 

V sredo, 13. 6. 2018, smo ob 19. uri izvedli ponovno uprizoritev muzikala Ana v Domu kulture 

Ormož, tokrat v okviru Ormoškega poletja. 

V četrtek, 14. 6. 2018, sta se učenki naše šole predstavili v finalu projekta Otroci pojejo slovenske 

pesmi in se veselijo, ki je bil na Osnovni šoli Ljudski vrt na Ptuju. 

Prav tako v četrtek, 14. 6. 2018, je bil sprejem učencev, ki so bili vsa leta šolanja odlični, pri županu 

občine Ormož. 

V petek, 15. 6. 2018, je bila v Elizabetini hiši v Veliki Nedelji valeta učencev 9. razreda. 

Proslava ob dnevu državnosti je bila izpeljana v petek, 22. 6. 2018, v Domu kulture, saj v šolski 

jedilnici zaradi prenove kuhinje nismo imeli prostora. S proslavo smo pričeli ob 8.35 in zaključili ob 

9.00. Nastopali so učenci od 1. do 3. razreda, program so povezovali učenci 3. a. Recitacije so 

pripravili učenci 2. razreda pod mentorstvom Aleksandre Kociper. S plesom se je predstavila mlajša 

plesna skupina, štiri pesmi je izvedel zborček učencev 1. in 2. razreda, z zaključno pesmijo pa se je 

predstavil tudi pevski zbor Papagaj. 

 

2.13. Sodelovanje s starši 

Uspešno sodelovanje staršev in šole je eno izmed najpomembnejših področij delovanja šole. Načelo 

sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev pa temelj uspešnega dela. Izvedli smo 

skupni roditeljski sestanek v mesecu septembru, kjer je gospa ravnateljica staršem predstavila Letni 

delovni načrt Osnovne šole Ormož za šolsko leto 2017/2018, nato pa so se straši lahko udeležili 

govorilnih ur v matičnih učilnicah. 

V mesecu oktobru so se starši učencev 3. in 5. razreda udeležili oddelčnega roditeljskega sestanka v 

zvezi s šolo v naravi, starši deklic 6. razreda so se seznanili s cepljenjem deklic proti HPV. Šolska 

svetovalna delavka Mojca Bauman Kralj je izvedla predavanje za starše učencev 1. razreda pod 

naslovom Kako pomagati svojemu otroku?  

V mesecu novembru so se starši lahko udeležili rednih mesečnih govorilnih ur. 
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V začetku meseca decembra smo staršem pripravili prireditev pod naslovom Ledena pravljica na 

Kerenčičevem trgu v Ormožu. Tretji torek v mesecu decembru pa so se starši šestošolcev udeležili 

oddelčnega roditeljskega sestanka zaradi zimske šole v naravi. 

Meseca januarja smo za starše osmo in devetošolcev izvedli že tradicionalno tržnico poklicev, kjer so 

se predstavile številne srednje šole in dijaški domovi s svojimi programi, svetovalna delavka Mojca 

Bauman Kralj pa je staršem devetošolcem podala še zadnje informacije pred izbiro poklica. Ob koncu 

januarja so razredniki učencev 1.–3. in 6.–9. razreda skupaj s starši analizirali učni uspeh ob polletju. 

Prav tako so bile po oddelčnih roditeljskih sestankih izvedene govorilne ure. 

V mesecu februarju so razredniki učencev 4.–5. razreda s starši analizirali učni uspeh ob polletju, 

starši pa so se lahko udeležili govorilnih ur 3. torek v mesecu. 

V mesecu marcu so se starši lahko udeležili predavanja dr. Aleksandre Rožman iz Inštituta 

PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA; starši učencev 9. razreda pa so se na oddelčnem roditeljskem 

sestanku dogovorili o izvedbi valete.  

V mesecu aprilu smo staršem 6., 7. in 8. razreda na oddelčnem roditeljskem sestanku predstavili 

izbiro obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 2018/2019, staršem 3., 4. 

in 5. razreda pa samo neobveznih izbirnih predmetov. Staršem 3. razreda smo prav tako predstavili 

Koncept dela in odkrivanja nadarjenih učencev v OŠ, saj se bodo učenci z identifikacijo srečali že v 4. 

razredu. Starši učencev 1. in 2. razreda so se lahko udeležili mesečnih govorilnih ur. 

V mesecu maju so se starši lahko udeležili govorilnih ur. 

V mesecu juniju so se starši učencev 1. in 2. razreda na oddelčnem roditeljskem sestanku seznanili z 

opisno oceno svojega otroka. Prav tak osmo izvedli srečanje s starši šolskih novincev. 

Celo šolsko leto pa smo starše dosledno obveščali tudi preko obvestil, vabil in zloženk, predvsem pa 

smo jih usmerjali v pridobivanje informacij preko spletne strani šole. 

Vsak teden so se starši lahko udeleževali individualnih govorilnih ur učiteljev ter se tako še dodatno 

informirali o uspehu svojih otrok. Prav tako so starši zmeraj lahko poiskali nasvet šolske svetovalne 

službe, ki je v sodelovanju z razredniki in učitelji sproti uspešno reševala težave učencev.  

Zelo uspešno je bilo sodelovanje s starši na področju dela z učenci s posebnimi potrebami, kjer naša 

šola sodeluje s številnimi zunanjimi institucijami kot so: Zavod za šolstvo, Center IRIS - Center za 

izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Univerzitetni 

rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Osnovna šola Stanka Vraza Ormož, Center za 

socialno delo Ormož in Center za socialno delo Maribor, Center starejših občanov Ormož in številni 

drugi. Vsi učenci so uspešno napredovali in dosegli zastavljene cilje. 

Delo z nadarjenimi učenci smo nadgradili v samem učnem procesu tako, da smo spodbujali višje 

oblike učenja, razvijali aktivno mišljenje posameznikov in poudarjali izkustveno učenje. Učencem smo 

skupaj s prispevki staršev omogočili vikend v CŠOD Breženka. 
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2.14. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

Šola se je v tem šolskem letu aktivno vključevala v ožje in širše okolje, v katerem deluje.  Uspešno 

smo sodelovali z ustanoviteljico občino Ormož, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

Zavodom za šolstvo, z drugimi osnovnimi šolami v občini Ormož in občinah Središče od Dravi in Sv. 

Tomaž pri Ormožu, Gimnazijo Ormož, Glasbeno šolo Ormož, s Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož, 

s Pokrajinskim muzejem Ptuj–Ormož, z Zdravstvenim domom Ormož, s Centrom starejših občanov 

Ormož, z vrtcem Ormož, Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Ormož, s Centrom šolskih in 

obšolskih dejavnosti. 

Aktivno smo sodelovali tudi z območno enoto RK, z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti, s športnimi klubi, z gasilskimi društvi, s Planinskim društvom Maksa Meška Ormož, s 

Strelskim društvom Ormož, z Zavodom za slepe in slabovidne Ljubljana – IRIS ter drugimi. 

Vso šolsko leto smo sodelovali tudi z Radiem Prlek, kjer smo s svojimi prispevki aktivno sodelovali v 

Otroški oddaji. 

 

2.15. Svet staršev 

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev in sicer:  

Preglednica 21: Predstavniki sveta staršev 

Razred 
Priimek in ime  

1. a Franjo PŠAK 

1. b Alenka BEZJAK 

2. a Aleš KOSEC 

2. b Teodor PEVEC 

3. a Danijela ČURIN 

3. b Barbara ŽLIČAR 

4. a Stanka LUKMAN 

4. b Boštjan KOSI 

5. a Nataša KUKOVEC 

5. b Polona VOČANEC 

6. a Jure PUČKO 

6. b Janja KACE 

7. a  Davorin KORPAR 
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7. b Petra BOKŠA 

8. a Aleksandra CIGLAR 

8. b  Andreja DOGŠA 

9. a Janja KOLMAČIĆ MAJHEN 

9. b Jelka ZIDARIČ TRSTENJAK 

 

Svet staršev se je sestal v torek, 10. 10. 2017, v zbornici šole, s pričetkom ob 16.30. Pregledal in 

potrdil je Evalvacijsko poročilo – letno samoevalvacijo šole za šolsko leto 2016/2017, Analizo učnega 

uspeha za šolsko leto 2016/2017 ter obravnaval Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018.  

Svet staršev je za predsednika Sveta staršev Osnovne šole Ormož potrdil gospoda Davorina Korparja. 

Predstavniki sveta staršev so podali nekaj mnenj, pobud in predlogov: 

 Starše je zanimalo, kakšni so rezultati naših učencev v srednjih šolah.  

Ravnateljica je povedala, da glede na povratne informacije s katerimi razpolagamo, temeljno znanje 

učenci na OŠ Ormož dobijo. 

 Starše je zanimalo kaj je formativno spremljanje učencev. 

Ravnateljica je pojasnila, da s formativnim spremljanjem spremljamo učenca od njegovega 

predznanja do osvojenega znanja. 

Ravnateljica je starše seznanila z vlaganji v šolsko zgradbo in športno dvorano. Zaradi del je zaprt 

parkirni prostor pri dvorani. Starši so mnenja, da bi učitelji parkirali na parkirišču pri parku in bi tako 

bilo več prostora za parkiranje staršev. Ravnateljica je ob tem povedala, da ima tudi učitelj svojo 

vrednost, prav tako pa morajo imeti prostor za parkiranje tudi starši. 

Glede energetske sanacije šole je ravnateljica pojasnila, da se bodo dela pričela v mesecu aprilu. Mi 

se bomo na to logistično pripravili. Načrtovali bomo tako, da bomo imeli v septembru dneve 

dejavnosti, da bomo čim manj na šoli. 

 Starši so spregovorili o možnostih nabave pripomočkov za likovni pouk za celo šolo. Po razpravi je 

svet staršev sprejel sklep, da bo še naprej vsak učenec imel svoj material za likovno umetnost. 

 

2. seja Sveta staršev Osnovne šole Ormož je bila v sredo, 21. 3. 2018 v zbornici šole, s pričetkom ob 

17.15 in se je zaključila ob 19.45. 

Ravnateljica je predstavila realizacijo LDN v prvem ocenjevalnem obdobju in izpostavila naslednje: 
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 V šol. letu 2017/2018 do 31. 12. 2017:  

89 bronastih priznanj in 6 srebrnih. Šport: 3. mesto na področnem tekmovanju (rokomet starejša 

dekleta).  

 PRIREDITVE ZA JAVNOST V IZVEDBI UČENCEV IN MENTORJEV OŠ ORMOŽ 

- V petek, 22. 9. 2017, so učenci naše šole pripravili slovesnost ob krajevnem prazniku. 

- V soboto, 25. 11. 2017, je v jedilnici naše šole potekalo srečanje starejših krajanov, na katerem 

so nastopili: otroški pevski zbor Mali muzikanti, mali folklorniki in recitatorji. 

- V četrtek, 7. 12. 2017, smo učenci in učitelji Osnovne šole Ormož kot prvi obiskali deželo 

Severolandijo na Kerenčičevem trgu, Ledena pravljica pa je razkrila svojo plesno-glasbeno 

čarovnijo. 

Ravnateljica je povedala, da smo bili deležni kritike, ker se nismo udeležili pustnega karnevala. Doslej 

smo se vsako leto udeležili karnevala, učenci pa so v pripravo na karneval v prejšnjih letih vložili 

veliko truda in so bili na koncu razočarani. Letos so izrazili željo, da se pustnega karnevala ne 

udeležijo. Ob pregledu prireditev, ki smo jih za širšo javnost že pripravili in tistih, ki jih še bomo, pa 

ravnateljica ugotavlja, da smo v lokalni skupnosti še kako prisotni in da je naše sodelovanje na nivoju. 

 

 DRUGI POMEMBNI DOGODKI 

- V času od 2.–6. 10. 2017 smo v okviru Erasmus+ projekta z naslovom Home alone gostili goste iz 

Grčije, Litve, Latvije, Poljske, Španije in Romunije. 

- V sredo, 11. 10. 2017, so se učenci 9. razreda peš odpravili v ormoške lagune, kjer je Gimnazija 

Ormož organizirala pouk v naravi. 

- Učenci naše šole so se uvrstili v studijski del tekmovanja kviza Male sive celice. V torek, 24. 10. 

2017, so se ob podpori 35 navijačev in učiteljic v studiu RTV Slovenija pomerili z OŠ Medvode. 

 

Ravnateljica je starše seznanila z opažanji učiteljic, ki so peljale učence 1. razreda na sistematski 

pregled. Učenci so v zdravstvenem domu veliko jokali. Iz leta v leto prihajajo učenci vedno manj 

čustveno zreli. Predlagamo, da otroke v 1. razredu na sistematski pregled peljejo starši oziroma, da 

tiste otroke, ki to zmorejo, peljejo učiteljice, s tistimi, ki jih je preveč strah, pa gredo starši.  

Sklep: Učenci bodo tudi v bodoče odhajali na sistematski pregled kot doslej. V začetku naslednjega 

šolskega leta pa se bomo o tem pogovorili s starši. 

 Starše je zanimalo, ali imamo podatke, v kakšni kondiciji je naša šola glede nasilja? Ali se je, s 

tem ko se je 8-letka preformirala v 9-letko, zanemarilo vzgojno delovanje šole? 

Ravnateljica je odgovorila, da ne more trditi, da na naši šoli nasilja sploh ni. Imamo pa ničelno 

toleranco do nasilja. Patrik, učenec 3. razreda, ima vedenjske in čustvene težave, njegovo vedenje pa 

je bilo v preteklih letih zelo nasilno. Zato smo vztrajali, da se čimprej ugotovi, kakšne primanjkljaje 

ima in da se mu določijo strategije, ki bi mu pomagale pri premagovanju le-teh. Da bi ostale otroke v 
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razredu zavarovali, smo za vsako uro pouka določili učitelja, da mu je pomagal. Njegovi vedenjski 

izbruhi se v tem šolskem letu niso stopnjevali. Septembra smo zaposlili asistentko, ki je ves čas z njim. 

To drugih staršev ni pomirilo. Nekateri starši otrok v tem oddelku menijo, da Patrik ne spada na našo 

šolo in da mora iti v prevzgojni dom. Ravnateljica je povedala, da zagovarja, da mora biti sleherni 

učenec na naši šoli varen. Če smo to sposobni zagotoviti, bo lahko ostal.  

Gospod Davorin Korpar je povedal, da so imeli starši učencev 3.a roditeljski sestanek, na katerem so 

se dogovorili, da se Patrika do konca šolskega leta spremlja in če ne bo izboljšanja, bo Patrik moral 

zapustiti našo šolo.  

 Starše je zanimalo, kako pa je z ostalimi učenci. 

Ravnateljica je povedala, da so naši učenci pridni, vodljivi, spoštljivi. Trudimo se za slehernega 

učenca.  

 Starše je zanimalo, če učitelji oziroma stroka kaj naredimo na področju, da prvi razred ne bi 

bil več tako zahteven, če ugotavljamo, da so učenci ob vstopu v šolo čustveno manj zreli. 

Ravnateljica je pojasnila, da je bila 9-letka v 1. razredu zasnovana sprva popolnoma drugače – 

podobno kot nekoč mala šola. Potem pa so vplivni starši in strokovnjaki ugotovili, da je program 

premalo zahteven in so učne načrte spremenili. Da pa bi otroke učili socialnih spretnosti in podobno, 

to pa je postranska stvar. Je pa res, da smo po šolah različno naravnani. Mi učencem dovolimo, da si 

spočijejo, gredo na sprehod. Res pa je tudi, da stroka ni enotna. Ta del razprave je ravnateljica 

zaključila z mnenjem, da so težave otrok pogosto povezane z osebno zrelostjo odraslih ljudi. Vrtci ne 

namenjajo posebne pozornosti za razvijanje osebne zrelosti, v šolah ni časa, v srednjih šolah in na 

fakultetah pa tako ni tega za pričakovati. In ko se zgodi, da bi nezreli starši radi vodili šolo, je to 

propad sistema. 

 Starši so imeli pomisleke glede napovedanega ocenjevanja znanja. 

Ravnateljica je pojasnila, da je zagovornik napovedanega ocenjevanje znanja. Pove, da želi, da se 

otroke razbremeni. Učni načrti v osnovnih in srednjih šolah so noro natrpani. Biti pripravljen vsako 

uro je nemogoče. Tisti učenci, ki želijo imeti višje ocene, se veliko učijo, če želijo biti uspešni. 

Uspešnost se meri z oceno. Je pa učiteljeva odločitev ali bo ustno ocenjeval napovedano ali 

nenapovedano. Pri tem pa velja: če je ocenjevanje napovedano in učenec, ki bi moral biti vprašan, ni 

prišel v šolo, ne more namesto njega biti vprašan drugi učenec, ki za ta dan ni imel napovedanega 

ocenjevanja. 

 Starši so ponovno izpostavili problem pomanjkanja parkirnih mest za starše v smislu da bi 

učitelji parkirali drugje. 

Ravnateljica je povedala, da ona tega ne podpira. 

 Starše je zanimalo, v kakšnem stanju je šolska kuhinja, ali upoštevamo zeleno naročanje, ali 

so jedilniki ustrezni in zakaj jih ne damo v pregled Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. 

Ravnateljica je povedala, da je šola dolžna zagotoviti učencem 1 obrok – to je malica. Jedilnik za 

malico lahko damo na pregled. Kosila nikakor, saj šola ni dolžna pripravljati kosil. In seveda imamo 

tudi zeleno naročanje.  
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 Starši so imeli pomisleke glede velikosti porcij za učence 5. razreda 

Ravnateljica je povedala, da imamo težave pri prijavljanju in odjavljanju kosil. V primeru, da kosil 

zmanjka, kuhajo kuharji drugo kosilo. Ne moremo pa pričakovati, da bodo učenci dobili kosilo 

dvakrat, če jim pripada eno kosilo.  

Ravnateljica je obljubila, da se bo o tem pogovorila s kuharji.  

G. Davorin Korpar je starše seznanil, da se sedanji ravnateljici izteka mandat in bodo potrebne 

ponovne volitve. Pozval je starše, da se odločijo ali želijo, da se jim kandidati za ravnatelja predstavijo 

in da povedo, na kakšen način bodo oblikovali mnenje o kandidatih, za katerega jih bo zaprosil Svet 

šole. 

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

Starši želijo, da se jim kandidati predstavijo. Predlagajo, da se kandidati istočasno predstavijo zboru 

delavcev, članom Sveta staršev in članom Sveta šole. Mnenje o kandidatih bo Svet šole oblikoval na 

podlagi javnega glasovanja. 

 

3. seja Sveta staršev je bila v četrtek, 10. 5. 2018. Predstavitev kandidatov za ravnatelja je bila 

najprej opravljena v jedilnici šole. Predstavila sta se kandidata Majda Podplatnik Kurpes in Aleksander 

Šterman. 

Predsednik je svetu staršev bolj podrobno predstavil predstavitvi kandidatov, ki sta ju predhodno 

predstavila že svetu staršev in svetu šole. Na podlagi podanih predstavitev obeh kandidatov, je svet 

staršev podal pozitivno mnenje za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Ormož g. Aleksandru 

Štermanu. 

   

4. seja Sveta staršev Osnovne šole Ormož je bila v ponedeljek, 28. 5. 2018, v zbornici šole, s 

pričetkom ob 17.00 in se je zaključila ob 18.15. Pregledal je Informacijo o preskrbi učencev z zvezki, 

delovnimi zvezki in učbeniki iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2018/2019, soglasno potrdil Predlog 

nadstandardnega programa za šolsko leto 2018/2019. 

Predstavniki sveta staršev so podali nekaj mnenj, pobud in predlogov: 

Ravnateljica je starše seznanila s ponudbo obeh domačih fotografov. 

 Starši so sprejeli naslednji sklep, da bodo učenci lahko naročili fotografijo v velikosti 13x18 

cm v mapi. 

Sledila je razprava o tem, zakaj fotografirata oba fotografa in ali ne bi v prihodnje fotografiral vseh 

učencev. 

Sklep: septembra na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku se bodo starši odločili, kdo bo fotograf v 

naslednjem šolskem letu. 

 Starše je zanimalo, kako napreduje energetska sanacija šole. 
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Ravnateljica je povedala, da se dela izvajajo po planu ter da bo do 31. avgusta vse nared za normalen 

začetek novega šolskega leta. 

 Starši so pohvalili predstavitve ID. 

 Starši so pohvalili tudi projekt Erasmus + in izrazili željo, da poskušamo ponovno pridobiti 

kakšen takšen projekt. Nekateri starši so imeli pomisleke, zakaj so lahko v projektu sodelovali 

učenci 7. razreda, ki so zavzeli mesta učencem 9. razreda. 

Ravnateljica je pojasnila, da so učenci bili seznanjeni s kriteriji in da so morali opraviti kar precej 

nalog, da so si lahko zagotovili udeležbo na mobilnosti. Če se učenci 9. razreda niso potrudili tako kot 

učenci 7. razreda, se seveda niso mogli udeležiti mobilnosti, saj je zato bilo le določeno število mest. 

Pomembno pa je, da se dosledno upoštevajo kriteriji. 

 Predstavnik staršev 3. a razreda je menil, da, kljub dogovoru, sestanek za ta oddelek ni 

potreben. Ravnateljica pa je pojasnila, da je bil dogovor za ta sestanek sprejet s starši 3.a 

oddelka, zato ga bomo tudi izvedli.  

 

2.16. Svet šole 

Svet šole predstavljajo predstavniki zaposlenih delavcev: Darko Špacapan, Igor Kaučič, Maja Korban 

Črnjavič, Saša Prapotnik in Dani Lesjak; predstavniki lokalne skupnosti: Martin Hebar, Marko Kaloh in 

Janja Puklavec ter predstavniki sveta staršev: Davorin Korpar, Danijela Čurin in Polona Vočanec. 

Predsednik Sveta šole OŠ Ormož je Darko Špacapan. 

Svet šole se je sestal v torek, 10. 10. 2017, ob 18.00 v zbornici šole. 

Obravnaval in pregledal je Evalvacijsko poročilo – letno samoevalvacijo šole za šolsko leto 2016/2017, 

pregledal je Analizo učnega uspeha za šolsko leto 2016/2017 ter obravnaval in sprejel Letni delovni 

načrt za šolsko leto 2017/2018. 

 

Svet šole se je ponovno sestal v torek, 13. 3. 2018,  s pričetkom ob 17. uri.  

Obravnaval in sprejel je zapisnik inventurne komisije, obravnaval in sprejel je letno poročilo OŠ 

Ormož za leto 2017, obravnaval in sprejel program dela, finančni načrt in kadrovski načrt za leto 

2018. Prav tako je ocenil delovno uspešnost ravnateljice za leto 2017 in sprejel sklep o pridobitvi 

soglasja  s strani MIZŠ za razpis delovnega mesta ravnatelja/ice. 

 

Svet šole se je ponovno sestal v torek, 27. 3. 2018,  s pričetkom ob 17. uri.  

Sprejel je odločitev o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja, sprejel objavo javnega razpisa ter 

oblikoval delovno skupino za vodenje postopka imenovanja ravnatelja. 

Prav tako je svet sklenil, da bo glasovanje na svetu šole pri izbiri ravnatelja/ice  JAVNO z  dvigom rok, 

da naj predstavitve kandidatov članom kolektiva in svetu staršev potekajo na isti dan, predstavitev pa 

naj ne traja več kot 10 minut na kandidata. Predstavitev se opravi brez vprašanj. 
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Svet šole se je ponovno sestal v sredo, 18. 4. 2018,  s pričetkom ob 17. uri.  

Pregledal in potrdil je poročilo o delu delovne skupine za vodenje postopka imenovanja ravnatelja. 

Oblikoval je besedilo za zaprositev mnenj o kandidatih za ravnatelja: 

 učiteljskega zbora,  

 sveta staršev,  

 lokalne skupnosti. 

Določil je datuma predstavitve kandidatov ter izražanje mnenj:  

• učiteljskega zbora, 

• sveta staršev. 

Za predstavitev kandidatov za ravnatelja je določil datum 10. 5. 2018 ob 16. uri v jedilnici šole tako za 

člane kolektiva kot za člane sveta staršev. Kandidata imata na razpolago  vsak po 10 minut, da se 

predstavita oz. da predstavita vizijo svojega vodenja OŠ Ormož v obdobju 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023.  

Že na prejšnjem sestanku sveta šole je bilo odločeno, da se vprašanja kandidatom ne zastavljajo. Po 

končani predstavitvi  bo izražal svoja mnenja tako učiteljski zbor kot tudi svet staršev. 

Vsem trem stranem se pravi: lokalni skupnosti (Občina Ormož), učiteljskemu zboru in svetu staršev 

bo zaprositev za mnenja o kandidatih za ravnatelja odposlano dne 24. 4. 2018. Vse tri strani imajo 20 

dnevni rok, da posredujejo svoja mnenja.  

 

Svet šole se je ponovno sestal v petek, 18. 5. 2018,  s pričetkom ob 17. uri. Pregledal je prispela 

mnenja za imenovanje ravnatelja/ice. 

Lokalna  skupnost je podala pozitivno mnenje obema kandidatoma, Učiteljski zbor OŠ Ormož in Svet 

staršev OŠ Ormož pa sta dala pozitivno mnenje kandidatu Aleksandru Štermanu.  

Svet staršev je s 13 glasovi podprl kandidaturo Aleksandra Štermana. 5 članov sveta staršev je bilo 

odsotnih. Učiteljski zbor je glasoval  z 28 : 11 v korist kandidata Aleksandra Štermana. 

Svet šole Izvede izbiro  ravnatelja med prispelima vlogama na osnovi prejetih  mnenj in sicer: 

 Kandidatka Majda Podplatnik Kurpes, prof., je dobila 2 glasa.  

 Kandidat Aleksander Šterman, prof., je dobil 9 glasov. 

 

Svet šole OŠ Ormož je na svoji 8. seji dne, 18. 5. 2018, za  ravnatelja za mandatno dobo 5 let od 1. 9. 

2018 do 31. 8. 2023  z 9 glasovi ZA izbral ALEKSANDRA Štermana. Vlogo za imenovanje ravnatelja 

Aleksandra Štermana se pošlje na MIZŠ v ponedeljek, 21. 5. 2018. 

 

Svet šole se je ponovno sestal v torek, 12. 6. 2018,  s pričetkom ob 17. uri. Imenoval je ravnatelja na 

osnovi prejetega mnenja ministra. Z dnem 31. 8. 2018 je Majdo Podplatnik Kurpes, prof., razrešil z 

mesta ravnateljice Osnovne šole Ormož. 


