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Drage učenke in učenci, spoštovani starši,
z novim šolskim letom smo skupaj pričeli pisati nov list v šolski knjigi. Vsak izmed
učencev, učiteljev in staršev bo nanj dodal svojo zgodbo. Želim si, da bi bile to zgodbe o
pridobivanju novega znanja, zanimivih dogodivščinah, skupnih druženjih in odličnih
dosežkih. Naj vam pri pisanju vaših zgodb v tem šolskem letu pomagajo tudi v tej
publikaciji zbrane informacije.
Veselim se sodelovanja z vami, drage učenke, učenci in spoštovani starši.

Oktober, 2019

Osnovna šola Raka

Ravnateljica: Nina Pirc, prof.
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1 PODATKI O JAVNEM ZAVODU OŠ RAKA

OSNOVNI PODATKI
Osnovna šola Raka, Raka 36, 8274 Raka
Ustanoviteljica: Občina Krško
Ravnateljica: Nina Pirc, prof.
Telefonska številka ravnateljice: 07 49 13 545
Elektronska pošta ravnateljice: nina.pirc@os-raka.si
Telefonska številka tajništva: 07 49 13 552
Faks: 07 49 13 548
Podračun pri UJP Krško: 01100 - 6000030772
Identifikacijska številka za DDV: SI61576824
Elektronska pošta tajništva: o-raka.nm@guest.arnes.si
Šolska spletna stran: www.os-raka.si

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta občine Krško
spadajo v šolski okoliš OŠ Raka naslednja naselja: Ardro pri Raki, Brezje pri Raki, Celine,
Cirje, Dedni Vrh, Dolga Raka, Dobrava pod Rako, Dolenja vas pri Raki, Gmajna, Goli Vrh,
Gradišče pri Raki, Jelenik, Koritnica, Kržišče, Mali Koren, Mikote, Pijana Gora, Planina pri
Raki, Podlipa, Podulce, Pristava pod Rako, Površje, Raka, Ravno, Sela pri Raki, Smednik,
Straža pri Raki (vse, razen hišne številke 31), Videm, Veliki Koren, Vrh pri Površju,
Zabukovje pri Raki, Zaloke.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA
Šolski prostor predstavlja prenovljena in dozidana šolska zgradba, v kateri so učilnice in
telovadnica, šolsko igrišče in dvorišče šole. Kot šolski prostor se štejejo tudi površine, na
katerih se organizirajo šolske dejavnosti.

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
Pri izvajanju obveznega programa osnovne šole ter razširjenega programa imajo vsak
svojo vlogo naslednji:
a) RAVNATELJICA ŠOLE
Ravnateljica organizira, vodi in predstavlja šolo ter vrtec. Opravlja naslednje naloge:

Osnovna šola Raka
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

načrtuje in vodi delo šole in vrtca,
pripravlja program razvoja šole in vrtca,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta delavcev šole in vrtca ter je odgovorna za
njegovo izvedbo oz. realizacijo,
odgovorna je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
oblikuje predloge nadstandardnih programov,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo, jim
svetuje in jih usmerja,
spremlja delo svetovalne službe,
skrbi za sodelovanje s starši, obvešča starše o delu šole, o spremembah, obveznostih
učencev,
spodbuja in spremlja delo Skupnosti učencev,
skupaj z učiteljskim zborom odloča o vzgojnih ukrepih,
skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
opravlja tudi druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

b) STROKOVNI DELAVCI VRTCA IN ŠOLE
Njihovo delo predstavljamo na naslednjih straneh.
c) TAJNIŠTVO
Poslovna sekretarka opravlja poslovno-kadrovske naloge.
č)

RAČUNOVODSTVO
Računovodkinja opravlja knjigovodska in računovodska dela.

d)

SVETOVALNA SLUŽBA
Delo opravlja pedagoginja. Učencem pomaga reševati učne in druge težave,
koordinira delo z učenci s posebnimi potrebami, opravlja svetovanje učencem pri
izbiri poklica in vpisu učencev v srednje šole, vpisuje novince v 1. razred ter sodeluje
v različnih strokovnih timih ter opravlja druge sorodne naloge.

e)

KNJIŽNICA
Šola ima sodobno knjižnico, v kateri si bodo učenci izposojali knjige, brali revije in se
s pomočjo razpoložljive multimedijske opreme pripravljali na pouk.

Osnovna šola Raka
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f) SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT
V okviru šolske skupnosti bodo učenci iskali nove poti do boljših vzgojnoizobraževalnih rezultatov. Izveden bo sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. Delo bo
potekalo po programu, ki ga bodo oblikovali učenci, predstavniki oddelčnih
skupnosti. Mentor Skupnosti učencev bo v letu 2019/2020 učitelj Marko Bizjan.
Učenci bodo delegirali člane Skupnosti učencev v izvršilni organ Šolski parlament.
Ta bo skladno z navodili ZPM Slovenije v šolskem letu 2019/2020 obravnaval temo
Moja poklicna prihodnost.
g) KUHINJA
Osebje pripravlja malice in kosila za učence, predšolske otroke in zaposlene.
h) TEHNIČNI KADER
Skrbi za čistočo in vzdrževanje šolske stavbe ter okolice.

ORGANI ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole, ki ima štiriletni mandat.
ČLANI SVETA ZAVODA ZA MANDATNO OBDOBJE 2017 - 2021
Tatjana Cerovšek

predstavnica občine

Damjana Pirc

predstavnica občine

Mitja Lesjak

predstavnik občine

Tanja Stojanovič

predstavnica staršev

Tatjana Metelko Novak

predstavnica staršev

Slavko Šiško

predstavnik staršev

Alenka Tomažin

predstavnica zaposlenih

Sanja Hribar

predstavnica zaposlenih

Katja Žičkar

predstavnica zaposlenih

Martina Novšak

predstavnica zaposlenih

Barbara Šešet

predstavnica zaposlenih

Osnovna šola Raka

6

Publikacija za šolsko leto 2019/2020

SVET ŠOLE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
daje mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
sprejema pravila in druge splošne akte šole,
sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvedbi,
obravnava letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki, letno finančno in
zaključno poročilo,
sprejema finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
skrbi za udejanjanje pobud za kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo,
skrbi za uveljavljanje šole v okolju in njeno povezovanje z okoljem,
prizadeva si za ohranjanje materialnega standarda šole in vrtca,
ugotavlja delovno uspešnost ravnateljice,
imenuje in razrešuje ravnateljico,
razpisuje volitve predstavnikov v Svet šole,
opravlja druge naloge določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter
drugimi akti šole.

Na šoli deluje 5 strokovnih organov in Svet staršev:
RAVNATELJICA
UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIKI
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
STROKOVNI AKTIVI
SVET STARŠEV
Sestavljajo ga izvoljeni
predstavniki staršev vseh
oddelkov.
UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi strokovni delavci šole. O pedagoškem delu
razpravlja na sestankih učiteljskega zbora in na ocenjevalnih konferencah. O
problematiki se izrekajo in odločajo na rednih in izrednih sestankih.
RAZREDNIKI vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirajo vzgojne in učne
rezultate oddelka, skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljajo
druge naloge v skladu z zakonodajo.

Osnovna šola Raka
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STROKOVNI AKTIVI razpravljajo o strokovnih temah oziroma o organizacijski
problematiki. Na šoli delujejo naslednji aktivi:
AKTIV

VODJA

slovenščina

Mojca Tomše Žibert

naravoslovje

Marijana Pavlovič

šport

Gregor Jordan

podaljšano bivanje Vandy Šinigoj Franko
družboslovje

Roman Pleterski

matematika

Tanja Mencin

angleščina

Andreja Krošelj

prvo triletje

Silvija Permoser

drugo triletje

Sanja Hribar

tretje triletje

Tanja Mencin

SVET STARŠEV
Šteje toliko članov, kolikor je oddelkov v šoli in skupin v vrtcu.
SKUPINA/RAZRED

Osnovna šola Raka

PREDSTAVNIK/-ICA

1. starostno obdobje 1

Miha Božič

1. starostno obdobje 2

Matjaž Fink

1. starostno obdobje 3

Ksenija Novak

Kombiniran oddelek

Darija Peterec Kotar

2. starostno obdobje 1

Nina Vizlar

2. starostno obdobje 2

Helena Vincent

2. starostno obdobje 3

Ivana Vusilović

1. razred

Barbara Skinder Žagar

2. a razred

Karmen Kovač

2. b razred

Blaž Klemenčič
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3. a razred

Helena Pečarič

3. b razred

Nastja Perec

4. a razred

Robert Nahtigal

4. b razred

Petra Bizjan Rostohar

5. razred

Tatjana Novak Metelko

6. a razred

Petra Kovačič

6. b razred

Janja Lesjak

7. razred

Tanja Salobir

8. razred

Jure Šešet

9. razred

Barbara Ulčnik Tomažin

Svet staršev se bo sestajal po potrebi, imel pa bo najmanj dva sestanka. Dajal bo pobude
v zvezi z nadstandardnim programom, dal mnenje o predlogu LDN in razpravljal o
vzgojno-izobraževalni tematiki.

2 PREDSTAVITEV ŠOLE

V šolskem letu 2019/2020 šolo obiskuje 257 učencev.

ODDELKI UČENCEV





triletje ima pet oddelkov (1. razred, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b razred);
triletje ima pet oddelkov (4. a, 4. b, 5. in 6. a in 6. b razred);
triletje ima tri oddelke (7., 8. in 9. razred);
organizirane imamo 4 oddelke podaljšanega bivanja, 1 oddelek jutranjega
varstva za 1. razred, 1 oddelek varstva vozačev za prvo in drugo triletje ter 1
oddelek za tretje triletje.

Osnovna šola Raka
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RAZRED

dečki

deklice

SKUPAJ UČENCEV

1. r

8

13

21

2. a

10

5

15

2. b

7

8

15

3. a

6

10

16

3. b

9

8

17

4. a

10

6

16

4. b

10

9

19

5. r

14

11

25

6. a

10

8

18

6. b

6

11

17

7. r.

15

11

26

8. r.

12

14

26

9. r.

12

14

26

SKUPAJ

129

128

257

Vseh učencev v prvem triletju:

84

Vseh učencev v drugem triletju:

95

Vseh učencev v tretjem triletju:

78

SKUPAJ

257

Osnovna šola Raka
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PREDMETNIK
Redni pouk
V šolskem letu 2019/2020 je planiranih 189 dni pouka (9. razred 182 dni). Športni,
kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi ter šola v naravi so dnevi pouka.

Osnovna šola Raka
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IZBIRNI PREDMETI
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Šola mora obvezno ponuditi najmanj tri predmete iz družboslovno-humanističnega
sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovnohumanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o
verstvih in etiki ter pouk retorike.
Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi
starši. Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen pri tujem jeziku, ki
je na urniku dve uri na teden.
Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami
od 1 do 5. Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta
vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije,
vse ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru,
da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.
Število skupin izbirnih predmetov
Šola je za letos ponudila 20 izbirnih predmetov: rastline in človek, urejanje besedil,
likovno snovanje 1, likovno snovanje 2, likovno snovanje 3, šport za sprostitev, šport za
zdravje, izbrani šport (nogomet), izbrani šport (odbojka), nemščina 1, nemščina 3,
obdelava gradiv (les), obdelava gradiv (umetne snovi), retorika, verstva in etika, šolsko
novinarstvo, astronomija, matematične delavnice 8, literarni klub in gledališki klub.
Glede na število učencev in oddelkov ter na osnovi izbora učencev bomo izvajali 10
izbirnih predmetov: rastline in človek, likovno snovanje 1, likovno snovanje 3, šport za
zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport - odbojka, nemščina 3, obdelava gradiv – les,
obdelava gradiv – umetne snovi in šolsko novinarstvo.
V okviru izbirnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev načrtujemo udeležbo
na Pokljuškem maratonu, Šmarješkem teku, Ljubljanskem maratonu in na Festivalu
športa. Prav tako bomo izvedli dejavnosti s SUP-i v Kostanjevici na reki Krki. Učenci se za
plačljive oblike izvajanja dejavnosti odločijo prostovoljno in tudi krijejo stroške.
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na
predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči
ravnateljica. Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.
V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le
pri eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo
najkasneje do 31. avgusta.
Zamenjava izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V
septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor
želijo, še prostor, in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca.

Osnovna šola Raka
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu s spremembami Zakona o Osnovni šoli smo za šolsko leto 2019/2020 učencem
1., 4., 5. in 6. razreda ter 7., 8. in 9. razreda ponudili tudi neobvezne izbirne predmete. V
1. razredu smo ponudili angleščino, v 4., 5. in 6. razredu pa nemščino, umetnost in
šport.
V 7., 8. in 9. razredu smo lahko v skladu z navedenim zakonom ponudili samo en
neobvezni izbirni predmet, in sicer tuj jezik. Odločili smo se, da bomo ponudili
nemščino. Za neobvezni izbirni predmet so se učenci odločili ali pa ne. V šolskem letu
2019/2020 se bodo v eni skupini, v kateri so združeni učenci 4., 5. in 6. razreda, izvajali
nemščina, umetnost, šport. Nemščina bo na urniku dve uri na teden, šport in umetnost
po eno uro. Prav tako se bo za prijavljene učence od 7. do 9. razreda izvajal neobvezni
predmet nemščina.
Pri vseh neobveznih izbirnih predmetih so učenci ocenjeni, izbrali pa si bodo lahko
vsako leto drug izvajani predmet.

DIFERENCIACIJA POUKA
Od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in drugih oblikah organiziranega dela
učitelj v oddelku oziroma učni skupini prilagaja delo posameznim učencem glede na
njihove zmožnosti.
40. člen ZOŠ določa, da lahko pri predmetih SLJ, MAT in TJA pouk v obsegu največ ene
četrtine ur šola organizira v manjših skupinah v 4., 5., 6. in 7. razredu. V 8. in 9. razredu
se pri SLJ, MAT in TJA lahko pouk izvaja v manjših učnih skupinah pri vseh urah.
V šolskem letu 2019/2020 bo potekal na naši šoli pouk pri SLJ, MAT, TJA v 5., 6. in 7.
razredu v manjših skupinah do ene četrtine ur skozi vse leto, v 8. in 9. razredu pa bo pri
teh predmetih potekal pouk v manjših skupinah vse leto. V vsakem oddelku bodo učenci
razporejeni v dve skupini, v 6. razredu se bodo glede na število učencev oblikovale tri
skupine. Manjše skupine so dovoljene z namenom, da lahko delo poteka čim bolj
kvalitetno.
V manjše učne skupine bodo učenci skladno s Pravilnikom o normativih
razporejeni tudi:
- pri športu v 6., 7., 8. in 9. razredu po spolu,
- pri likovni umetnosti v 7. in 8. razredu bodo razporejeni v dve manjši skupini
pri tretjini ur skozi vse leto,
- pri tehniki in tehnologiji v 7. in 8. razredu vse leto pri vseh urah,
- pri obveznem izbirnem predmetu izbrani šport (šport za sprostitev) vse leto,
- pri neobveznem izbirnem predmetu šport v skupini četrtošolcev, petošolcev
in šestošolcev vse leto,
- pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina v skupini sedmošolcev in
osmošolcev.

Osnovna šola Raka

13

Publikacija za šolsko leto 2019/2020

DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno
povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Cilji
dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj,
pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj
in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v obliki medsebojnega sodelovanja in
odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. V letošnjem letu
bomo več dejavnosti kot običajno izvedli v domačem šolskem okolišu. Nujno pa je, da
nekatere dejavnosti izvedemo izven šole in domačega okolja.
Po programu devetletke šola v vsakem razredu izpelje s predmetnikom opredeljeno
število kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni (glej str. 8). Ker so na podlagi
19. a člena Zakona o osnovnim šoli dnevi dejavnosti del rednega programa osnovne šole,
so se jih učenci dolžni udeleževati. Organizacija teh dni zahteva dogovarjanje in
usklajevanje tudi z zunanjimi izvajalci, organizacijo prevoza, določitev ustreznega
normativnega števila spremljevalcev, zato je potrebno morebitno odsotnost učencev
napovedati vsaj dva dneva pred izvedbo, razen v primeru bolezni.
Kulturne dejavnosti bomo uresničevali z naslednjimi aktivnostmi:










program knjižnične vzgoje, ki jo bo vodila knjižničarka za učence od 1. do 9.
razreda v sodelovanju z učiteljico Sabino Božič, razredniki razredne stopnje in
slovenistko;
delo z učenci, ki se bodo odločili za pridobitev cicibanove, bronaste, srebrne in
zlate bralne značke ter eko bralne značke;
programi kulturnih dni po programih posameznih razredov;
aktivnosti ob tednu otroka, ob slovenskem kulturnem prazniku, ob materinskem
dnevu, ob svetovnem dnevu knjige;
sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah;
izdaja šolskega glasila;
obisk izbranih kino predstav, lutkovnih in gledaliških predstav;
priprava kulturnih programov za krajevno skupnost.

Naravoslovne dejavnosti bomo uresničevali skozi programe naravoslovnih dni.
Tehniške dejavnosti bomo uresničevali skozi programe tehniških dni.
Športne dejavnosti:






testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športnovzgojnega kartona;
izvajanje športnih programov Zlati sonček in Krpan;
sodelovanje na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih;
tečaji plavanja,
šole v naravi.

Osnovna šola Raka

14

Publikacija za šolsko leto 2019/2020

Načrtovani datumi dni dejavnosti se lahko zaradi organizacijskih ali vremenskih razmer
spremenijo. Spremeni se lahko tudi kraj, a v tem primeru spremembo korespondenčno
potrdi ali ne Svet Zavoda, vendar le v primeru, če gredo učenci v bolj oddaljen kraj in to
pomeni povečanje stroškov za starše.
1. razred

1.

Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Spoznavanje različnih
športnih dejavnosti

Krakovski gozd

Ljubljana - kulturno
središče Slovenije

Eko dan

(sodelovanje s klubi v
občini Krško)

(pohod z gozdarjem)
maj, Kostanjevica

september, Raka

(ogled lutkovne
predstave
Groznovilca in ogled
mesta)

Vrnimo se v naravo
(delavnice v naravi)
oktober, Raka

po ponudbi,
Ljubljana
2.

3.

4.

Pohod po okolici Rake

Živimo zdravo

Raka – Dolga Raka –
Mikote - Štuke - Raka

(aktivnosti po
delavnicah)

oktober, Raka

Raka

(aktivnosti po
delavnicah in izdelava
izdelka)

november

december, Raka

december

Zimski športni dan

CŠOD Lipa

(pohod in vrečanje v
okolici Rake)

Črmošnjice
delo na terenu

januar, Raka

20. april

april, Raka

/

V družbi z lutko

Pohod na Gospodično
iz Gabrja

Atletski troboj

Podelitev bralne
značke

Novoletna dekoracija

Merjenje v naravi
(aktivnosti po
delavnicah in izdelava
izdelka)
maj, Raka

/

Lutkovni abonma

april

5.

Kulturna prireditev
v okviru ZPM

celo šolsko leto,
Raka
/

/

/

(igrišče na Raki)
maj

Osnovna šola Raka

15

Publikacija za šolsko leto 2019/2020

2. a in b razred

1.

2.

Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Jesenski pohod

Vrnimo se v naravo

V družbi z lutko

Novoletna dekoracija

(Raka, oktober)

(Raka, oktober)

(Raka, po ponudbi)

Zimski športni dan

CŠOD Volčji potok

pohod in igre na
snegu v okolici
Rake,

(april)

Kulturna
prireditev v okviru
ZPM KRŠKO

(december)

Merjenje v naravi
(april)

(december)

(januar/februar)
3.

Planinski pohod na
Šmohor

Travnik spomladi

Svet besed

(maj)

(april)

(april)

Gibanje in energija izdelava vetrnic in
jadrnic
(junij)

4.

Atletski troboj

/

igrišče na Raki
(maj)

Groznovilca:
gledališka
predstava v
Ljubljani

/

(po ponudbi)
5.

Spoznavanje
različnih športnih
dejavnosti

/

/

/

(sodelovanje s
klubi v občini
Krško)
12. september

Osnovna šola Raka
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3. a in b razred

1.

Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Jesenski pohod

Eko dan:

Tajno društvo PGC

Od načrta do izdelka:

Slivje- Dolga Raka –
Mikote - Štuke -Raka

Gozd - zbirka gozdnih
listov

(Ljubljana, 24. 9.
2019)

Obešanka štirje letni
časi

oktober

(aktivnosti po
delavnicah v naravi)

november

oktober
2.

Zimski športni dan

Obisk ZOO Ljubljana

(Igre na snegu v
okolici Rake)

november

Kulturna
prireditev v okviru
ZPM
december

januar

Naš mali
projekt:
Izdelava novoletnih
okraskov
(izdelava izdelkov)
december

3.

4.

Pohod na Bohor

Živimo zdravo

V družbi lutk

april

(predavanja in aktivnosti
v razredu)

Lutkovni abonma

Od načrta do izdelka ura

OŠ Raka

(izdelava izdelka)

april

(po ponudbi)

januar

/

Obisk galerije:
Prvič v galerijo

/

Atletski troboj
maj, igrišče na Raki

(Galerija Božidar
Jakac v
Kostanjevci)
junij
5.

Spoznavanje
različnih športnih
dejavnosti

/

/

/

(sodelovanje s klubi
v občini Krško)
12. september

Osnovna šola Raka
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4. a in b razred

1.

Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Planinski pohod

EKO DAN

Lutkovni abonma

Izdelki iz lesa

(na Kal)

Vrnimo se v naravo

OŠ Raka

peš v obe smeri
(pohod vodi učiteljica
Slavka Tomažin)

(1. oktober)

(po ponudbi)

(izdelava izdelka po
načrtu)
september, Raka

Zimski športni dan

CŠOD Jurček

(pohod in igre na
snegu)

Gozdna učna pot

Podelitev bralne
značke

april, Kočevje

april

Življenje ob morski
obali

Tajno društvo PGC,

april

2.

Voda in vodni stolp
januar

januar, Raka

3.

Atletski mnogoboj
maj, igrišče na Raki

junij, Nerezine

Lutkovno
gledališče
Ljubljana

Elektrika in električni
tok
januar, Raka

po ponudbi

4.

Pohod na Televrin,

/

/

junij, Nerezine

Merjenje v naravi
(aktivnosti po
delavnicah in izdelava
izdelka)
oktober

5.

Plavanje

/

/

/

junij, Nerezine

Osnovna šola Raka
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5. razred
Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

1.

Plavanje
16. 9. 2019

Eko dan
Oktober

Tajno društvo PGC
(Ljubljana, 24. 9.
2019)

GEN energija
(ogled in delavnice)
Krško
12. 11. 2019

2.

Spretnostna vožnja s
kolesom
(okolica Raka,
september)

Rakov Škocjan
21. 4. 2020

Lutkovni abonma
šola
(po ponudbi)

Naprave in stroji
(konstrukcijske
zbirke)

3.

Zimski športni dan –
pohod
(okolica Rake)

Ljubljansko barje
5. 5. 2020

Podelitev bralne
značke
Grad Raka
april

Izdelovanje gugalnice

4.

Pohod na Lisco
/

/

5.

Troboj
(šolsko igrišče Raka)

/

/

Raziskujemo in se
učimo

CŠOD MISIJA – pobeg
v gozd
(junij, CŠOD Murska
Sobota)

4. in 5. razred - 10. 10. 2019 interdisciplinarni dan, Novo mesto

Osnovna šola Raka
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6. a in b razred

1.

Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Plavanje

Eko dan - Orientacija in
meritve na terenu

Gledališka predstava in
ogled Galerije likovnih
samorastnikov

Tokovi,
delavnice

16. september, Čatež
8. oktober, Raka in
okolica

2.

3.

Planinski pohod
na Gorjance,

Rakov Škocjan
voden ogled parka,
CŠOD

27. september

21. april, Rakek

Športne delavnice

Cvet

18. december, Raka

8. junij, Raka

Novo mesto in Trebnje,
12. – 18. marec
Kulturne drobtinice aktivnosti po delavnicah

19. december,
Raka

Dan v galeriji

11. marec, Raka

8. november,
Kostanjevica na
Krki

Ogled kulturnih prireditev
(vse šolsko leto
ali izbor po ponudbi)

Izdelava izdelkov
iz papirnih in
lesnih gradiv
30. januar, Raka

4.

Zimski športi
Šola v naravi –
smučanje, Areh

/

/

Merjenja v naravi
aktivnosti po
delavnicah
6. april, Raka

5.

Atletski mnogoboj

/

/

/

24. april, igrišče na
Raki

Osnovna šola Raka
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7. razred

1.

Športni dnevi

Naravoslovni
dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Planinski pohod
na Gorjance,

Gozd

Rastem s knjigo
ogled Valvasorjeva
knjižnice in delavnice
v Mestnem muzeju

Dan v galeriji

27. september

16. september,
Raka z okolico

8. november,
Kostanjevica na Krki

17. oktober, Krško
2.

Športne delavnice

Eko dan – Vrnimo
se v naravo

18. december, Raka
aktivnosti po
delavnicah
8. oktober, Raka
3.

Zimski športi
smučanje, tek na
smučeh, pohod
4. februar, Rogla

4.

Arheološka
najdišča v Posavju
6. april, Krško in
okolica

Kulturne drobtinice aktivnosti po
delavnicah
11. marec, Raka
Ogled kulturnih
prireditev
(vse šolsko leto
ali izbor po ponudbi)

Atletski mnogoboj
24. april, igrišče na
Raki

/

/

Izdelava didaktičnih
iger iz lesa
19. december, Raka

Obdelava umetnih mas
14. februar, Raka

Zvok, valovanje,
svetloba
delavnice
21. april, Raka

5.

Športne igre

/

/

/

8. junij, igrišče na
Raki

Osnovna šola Raka
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8. razred

1.

Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Planinski pohod
na Gorjance,

Prva pomoč in etične
dileme
predavanje in delavnice
ZD Krško

Po Prešernovih
stopinjah
Voden ogled po
Ljubljani in obisk
Vrbe, CŠOD

Merjenje fizikalnih
količin,
eksperimentalno
delo,
16. september, Raka

27. september

8. november, Raka
3. december,
Ljubljana, Vrba
2.

Športne delavnice
19. december,
Raka

3.

Zimski športi
smučanje, tek na
smučeh, pohod
4. februar, Rogla

Eko dan – Vrnimo se v
naravo
aktivnosti po
delavnicah
8. oktober, Raka

Kobarid – muzej,
kostnica, korita
Tolminke

Kulturne drobtinice aktivnosti po
delavnicah

Obdelava podatkov
1. april, Raka

11. marec, Raka

Ogled kulturnih
prireditev
(vse šolsko leto
ali izbor po ponudbi)

Izdelava vzvodnih
škarij
18. december, Raka

/

Energetski poligon
MIC Velenje in ogled
premogovnika

21. april, Kobarid
4.

Atletski mnogoboj
24. april, igrišče na
Raki

/

20. februar, Velenje
5.

Športne igre

/

/

/

8. junij, igrišče na
Raki

Osnovna šola Raka
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9. razred

1.

Športni dnevi

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

Tehniški dnevi

Planinski pohod
na Gorjance,

Prva pomoč in etične
dileme
predavanje in delavnice
ZD Krško

Po Prešernovih
stopinjah
Voden ogled po
Ljubljani in obisk Vrbe,
CŠOD

Varnost v prometu
predavanje in
delavnice

27. september

8. november, Raka

16. september,
ŠC Krško

3. december, Ljubljana,
Vrba
2.

Športne delavnice
19. december,
Raka

3.

4.

Zimski športi
smučanje, tek na
smučeh, pohod
4. februar, Rogla

Eko dan – Vrnimo se v
naravo
aktivnosti po
delavnicah
8. oktober, Raka

Kulturne drobtinice aktivnosti po
delavnicah

Električni krog
Eksperimentalno delo,
17. oktober, Raka

11. marec, Raka

V Posavju žuramo brez
drog in alkohola,
aktivnosti v delavnicah,
MC Krško
18. december, Raka

Kobarid – muzej,
kostnica, korita
Tolminke

Energetski poligon
MIC Velenje in ogled
premogovnika

21. april, Kobarid

20. februar, Velenje

/

/

Atletski mnogoboj
24. april, igrišče na
Raki

Modeliranje in
geometrijski modeli –
aktivnosti po
delavnicah
30. marec, Raka

5.

Športne igre
8. junij, igrišče na
Raki

/

/

/

Učenci se bodo vozili na dejavnosti v druge kraje z avtobusom, v posebnih primerih tudi
s šolskim kombijem ali drugim kombijem. Učence spuščamo z avtobusa na njihovih
rednih postajah, kjer je mogoče brez podpisa staršev, ostale učence pa pridejo iskat na
Rako starši. Račani gredo domov peš kot vsak dan. Vseh poti ne moremo zapisati. Če
bomo glede na ponudbo opravili kakšno posebno pot, bomo pobrali izjave staršev in s
tem bo nova pot potrjena; prevozi na tekmovanj v različne kraje ali na drugo.
Učenci 9. razreda bodo imeli 5. 6. 2020 interdisciplinarni dan z naravoslovnimi in
družboslovnimi vsebinami.
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Na ta dan bodo učenci realizirali ure različnih predmetov, ostali del dneva pa bo
izletniški za prijeten sklepni del osnovne šole.
Šola bo skladno s Pravili šolskega reda v okviru pouka in vseh organiziranih
dejavnosti delovala preventivno, s pogovori. V primerih, ko pogovori z učencem
in starši ne bodo zadostovali, bo šola izrekla vzgojni ukrep in v nadaljevanji
vzgojni opomin, če vzgojni ukrep ne bo učinkovit. Šola bo v nujnih primerih
uporabila 50. člen Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006, 102/2007) z
namenom, da se vsem učencem zagotovi nemoten pouk oziroma varnost.
Dodatni pouk
Za učence, ki bodo pri predmetih slovenščina, matematika, angleščina in kemija presegali
temeljne standarde znanja, bomo v okviru možnosti nudili dodatni pouk. Dodatni pouk
bo organiziran na razredni in predmetni stopnji.
Učenci se skupaj s starši odločijo, pri katerih predmetih želijo znanje nadgrajevati.
Dodatni pouk ni obvezen, pogoj za vsako delo pa je red, zato na naši šoli velja pravilo, da
učenec vzame dodatni pouk kot celoletno obveznost, če pa je učenec med letom preveč
obremenjen, lahko po posvetu s starši in učiteljico preneha obiskovati dodatni pouk.
Razredna stopnja
RAZRED

PREDMET

ŠT. UR
LETNO

UČITELJICA

1.

slovenščina, matematika

17,5

Silvija Permoser

2. a

slovenščina, matematika

17,5

Vandy Šinigoj Franko

2. b

slovenščina, matematika

17,5

Barbara Bon

3. a

slovenščina, matematika

17,5

Svetina Paulič

3. b

slovenščina, matematika

17,5

Tjaša Mahne

4. a

slovenščina, matematika

17,5

Bernardka Božič

4. b

slovenščina, matematika

17,5

Sanja Hribar

5.

slovenščina, matematika

17,5

Urška Savnik

Predmetna stopnja
RAZRED
7. – 9.
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6. – 9.

slovenščina

35

Mojca Tomše Žibert

6. – 9.

matematika

17, 5

Tanja Mencin

6. – 9.

matematika, fizika

17, 5

Barbara Knez

Dopolnilni pouk
Za učence, ki bodo imeli težave pri doseganju temeljnih standardov znanja, bomo
organizirali dopolnilni pouk na razredni in predmetni stopnji. Če učitelj oceni, da učenec
potrebuje dodatno razlago, se učenec dopolnilnega pouka mora udeležiti. Učenec pride k
dopolnilnemu pouku, ko ima težave z učno snovjo. Dopolnilni pouk ni celoletna obveza
učenca.
Razredna stopnja
RAZRED

PREDMET

ŠT. UR
LETNO

UČITELJICA

1.

slovenščina, matematika

17,5

Silvija Permoser

2. a

slovenščina, matematika

17,5

Vandy Šinigoj Franko

2. b

slovenščina, matematika

17,5

Barbara Bon

3. a

slovenščina, matematika

17,5

Svetina Paulič

3. b

slovenščina, matematika

17,5

Tjaša Mahne

4. a

slovenščina, matematika

17,5

Bernardka Božič

4. b

slovenščina, matematika

17,5

Sanja Hribar

5.

slovenščina, matematika

17,5

Urška Savnik

Predmetna stopnja
RAZRED

PREDMET

ŠT. UR
LETNO

UČITELJICA

8., 9.

kemija

35

Anja Krištof

6.– 9.

angleščina

17,5

Barbara Šešet

6. - 9.

slovenščina

17,5

Anja Kraševec

6. - 9.

matematika

17,5

Barbara Knez
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Šola v naravi
Tudi v letošnjem šolskem letu bo šola organizirala del pouka v naravi.
Zimska šola v naravi - Areh na Pohorju, od 17. 2. do 21. 2. 2020.
Letna šola v naravi - Nerezine, od 13. 6. do 18. 6. 2020.

NADSTANDARDNI PROGRAM
5. razred - Naravoslovni tabor (Murska Sobota, 8. do 12. junij 2020)
Bivanje bo v CŠOD Murska Sobota. Dejavnosti bodo načrtovane skupaj s sodelavci
CŠOD. Dejavnosti bodo vodili sodelavci CŠOD Murska Sobota in učitelji OŠ Raka.
Izvedba dejavnosti je odvisna od vremenskih razmer in psihofizične kondicije
udeležencev. Vodja tabora bo učiteljica Urška Savnik. Za izvedbo tabora so se starši
odločili na prvem oddelčnem roditeljskem sestanku.
Če imate starši finančne težave ob taborih ali drugih dejavnostih, ki jih je potrebno
plačati, se vselej obrnite na razredničarko, pedagoginjo, lahko pa tudi neposredno na
ravnateljico. Pomagali bomo tako, da otrok ne bo izpostavljen.
Tečaji:
Plavalni tečaj za 3. razred, 20 ur v okviru športa bo izveden v OŠ Leskovec; učitelji
organizirajo pouk tako, da je tečaj mogoče izvesti. Kombinira se redni šolski avtobus z
izrednimi avtobusnimi prevozi.
Učenci 5. razreda opravljajo kolesarski izpit. Ker šola ne more zagotoviti hrambe koles,
jih starši pripeljejo po potrebi. Čas za izvedbo izpita določi šola v skladu z
organizacijskimi možnostmi.
Plavalni tečaj za neplavalce od 5. do 9. razreda bo organiziran v juniju.
Aktivnosti v okviru športnega programa Zlati sonček in Krpan bodo izvedene v okviru
interesnih dejavnosti ter bodo sofinancirane s strani Občine Krško.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
INT. DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR

Mladi in denar

7. - 9.

Bralna značka

1. -9. r

razredničarke,
Majda Zidarič

Angleška bralna značka

6. - 9. r.

Barbara Šešet,
Jerneja Bevc

3.a, 3.b, 6.r

Mojca Kocjan Žibert

Kolesarski izpit

5.

Sanja Hribar

Ekološki krožek

3.

Nika Rozman

Mladinski pevski zbor

6. - 9.

Anja Kramar

Nogomet (ZGDP)

4., 5.

Marko Bizjan

Nogomet (ZGDP)

9.

Marko Bizjan

Nogomet (ID občina)

6., 7.

Marko Bizjan

Otroški pevski zbor

1. - 5.

Anja Kramar

Planinski krožek

2. - 9.

Sanja Hribar,
Gregor Jordan

Kreativno pisanje - SKRIBO

4.-9.

Jerneja Bevc

Prometni krožek

6.– 9.

Marko Bizjan

8.

Marijana Pavlovič

Računalniški krožek

3. a, 3. b

Silvija Permoser

Skrb za zdravje (poznavanje sladkorne
bolezni)

7.,8., 9.

Barbara Bon

predmetna
stopnja

Slavka Tomažin

2., 3.

Anja Krištof

Ročne spretnosti: šivanje, vezenje

Prva pomoč in skrb za telesno in
duševno zdravje (ZGDP)

Vrtnarski krožek (ZGDP)
Ples- mlajši učenci (ZGDP)
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Ples- starejši učenci (ZGDP)

6., 9.

Anja Krištof

Ustvarjalni krožek

2., 3.

Svetina Paulič

Vesela matematika

2.

Vandy Šinigoj Franko

Spoznajmo svet

2.,3.

Urška Savnik

Zgodovinski krožek

6.- 9.

Rosvita Juh

Skupnost učencev

1. – 9.

Marko Bizjan

Geografski krožek

7. -9.

Roman Pleterski

Gledališki krožek

4., 5.

Sanja Hribar

4.

Urška Savnik

Gibanje za dobro počutje (ZGDP)

1. – 9.

Gregor Jordan

Krpan

4., 5.

Barbara Bon

1. – 3. r.

Gregor Jordan

8., 9.

Barbara Šešet

Umetnost

Zlati sonček
Aktivno državljanstvo

PROJEKTI
Raven
projekta
državni

Naslov projekta

Sodelujoči

Vodja projekta

Čas/termin

Vsi učenci in
Nina Pirc
celo šolsko leto
učitelji
državni
Eko šola
vsi učenci in
Nika Rozman
celo šolsko leto
učitelji
mednarodni
Erasmus+
učenci 5. – 9.
Barbara Šešet oktober 2019 –
razreda
september 2021
državni
Zdrava šola
vsi učenci in
Vandy Šinigoj celo šolsko leto
učitelji
Franko
državni
Mreža gozdnih šol
Vsi učenci
Sanja Hribar
celo šolsko leto
državni
Varno s soncem
vsi učenci in
Slavka Tomažin celo šolsko leto
učitelji
državni
Šport Špas,
vsi učenci, učitelji, Gregor Jordan
maj 2020
druženje vseh
starši in stari
Marko Bizjan
generacij
starši
Slavka Tomažin
državni
Evropa v šoli
vsi učenci in
Majda Zidarič celo šolsko leto
učitelji
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državni
državni
državni

državni
državni
občinski

Rastem s knjigo
Teden mobilnosti
Trajnostna
mobilnost v vrtcih
in OŠ
Teden otroka

sedmošolci
vsi učenci
učenci

Majda Zidarič
Sanja Hribar
Sanja Hribar

oktober
16. - 22. 9. 2019
celo šolsko leto

učenci in učitelji

Nika Rozman

učenci

Anja Krištof

7.- 13. oktober
2019
celo šolsko leto

devetošolci

Marijana
Pavlovič,
izvajalec
Mladinski center
Krško
Bernardka Božič

Shema šolskega
sadja
V Posavju žuramo
brez drog in
alkohola

državni

Igrišče za
gledališče 2.0

tretja triada

18. 12. 2019

skozi celo leto

TEKMOVANJA
Tekmovanja iz znanja
Tekmovanje

Šolsko

Regijsko

Državno

Mentor

Logika

26. 9. 2019

/

19. 10. 2019

Tanja
Mencin

Znanje o sladkorni
bolezni

11.10.2019

/

16. 11. 2019

Slavka
Tomažin

Biologija

16. 10. 2019

/

29.11. 2019

Marijana
Pavlovič

Angleščina 8.
razred

21. 10. 2019

/

25. 11. 2019

Jerneja Bevc

Angleščina 9.
razred

14. 11. 2019

15. 1. 2020

17. 3. 2020

Barbara
Šešet

Slovenščina Cankarjevo
priznanje

2. 4. 2020 (1. – 3.
r.)
12. 11. 2019 (4. – 9.
r.)

9. 1. 2020
(8. 9. r.)

7. 3. 2020
(8., 9. r.)

Mojca
Tomše
Žibert,
Majda
Zidarič
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Kemija - Preglovo
priznanje

20. 1. 2020

/

4. 4. 2020

Anja Krištof

Fizika

5. 2. 2020

27. 3. 2020

9. 5. 2020

Barbara
Knez

Vesela šola

11. 3. 2020

/

11. 4. 2020

Andreja
Novak
Gabrič

Tekmovanje v
znanju matematike
za Vegova
priznanja

19. 3. 2020

/

18. 4. 2020

Tanja
Mencin

Tekmovanje iz
geografije

11. 12. 2019

13. 2. 2020

17. 4. 2020

Roman
Pleterski

Tekmovanje iz
zgodovine

3. 12. 2019

4. 2. 2020

14. 3. 2020

Rosvita Juh

Ciciveselošolski
dan

14. maj 2020

/

/

Mojca
Kocjan
Žibert

Računanje je igra

maj 2020

/

/

Vandy
Šinigoj
Franko

Kaj veš o prometu?

/

maj 2020

/

Marko
Bizjan

Matemček

8. 11. 2019

/

23. 11. 2019

Tanja
Mencin,
Barbara
Knez

Logična pošast

8. 5. 2020

/

22. 5. 2020

Tanja
Mencin,
Barbara
Knez

Naravoslovje
(Kresnička)

5. 2. 2020

/

/

Silvija
Permoser
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Računalništvo –
Bober

11. do 15. 11. 2019

Revija otroških
pevskih zborov
Revija mladinskih
pevskih zborov

/

/

Silvija
Permoser

marec 2020

Anja
Kramar

april 2020

Anja
Kramar

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo, da bo kot v preteklem letu pokrila del
stroškov prevozov v zvezi s tekmovanji Občina Krško. Prijavnine za na tekmovanja bodo
poravnali starši, ker sredstva s strani občine ne pokrijejo vseh stroškov.
Glasbena tekmovanja
MESEC

TEKMOVANJE

MENTOR

marec 2020

Revija otroških pevskih zborov

Anja Kramar

april 2020

Revija mladinskih pevskih zborov

Anja Kramar
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Športna tekmovanja
PANOGA - KATEGORIJA

OBČINSKO
PRVENSTVO

URA

KRAJ OBČINSKEGA

09:00

RIBNIK RESA, KRŠKO

PODROČNO TEKMOVANJE

OKTOBER
ATLETIKA - KROS

Četrtek, 17.10.2019 ali
Sreda, 18.3.2019

OŠ LESKOVEC

VESLANJE
LJUBLJANSKI MARATON

Sobota, 26.10.2019

LJUBLJANA

NOVEMBER
ODBOJKA - st.deklice

Sreda 13.11.2019

13:00

SENOVO

RADEČE, 13.1.2020

DECEMBER
BADMINTON

Ponedeljek 9.12.2019

13:00

KRŠKO

STRELJANJE

v decembru 2019

12.00

LESKOVEC

5.12.2020
v JANUARJU 2020

JANUAR
NAMIZNI TENIS
POKLJUŠKI MARATON

Sreda 8.01.2019

PODBOČJE

Sobota, 11.1.2019

POKLJUKA

FEBRUAR
SMUČANJE - veleslalom,
deskanje

Sreda, 5.2.2020

KOŠARKA - ml.dečki 2005

Torek 11.2.2020

GOLTE

5.2.2020, GOLTE

13:00

KRŠKO

19.2.2020

13:00

KOSTANJEVICA

31.3.2020

13:00

LESKOVEC / SENOVO

21.4.2020

Torek 12.5.2020 ali
Sreda, 13.5.2020

09:00

KRŠKO

Četrtek, 21.05.2020

09:00

BRESTANICA

ATLETIKA - troboj

Torek 19.5.2020

09:00

KOSTANJEVICA

ODBOJKA NA MIVKI - deklice

Torek 26.5.2020

13:00

KOSTANJEVICA

MAREC
M. ODBOJKA - ml.dečki

Torek 17.3.2020
APRIL

MALI NOGOMET - ml.dečki

Četrtek 9.4.2020
MAJ

ATLETIKA - posamezno

do 31.5.2020

ŠPORTNO PLEZANJE
KAJAK KANU - veliki kanu

AKVATLON

BRESTANICA

DRŽAVNO

9.6.2020
do 31.5.2020

Na tekmovanja bomo učence vozili z avtobusi, šolskimi in drugimi kombiji. V določenih
primerih bomo za prevoz prosili starše. Učitelji ne vozijo učencev in tudi starši ne drugih
otrok razen če se o tem starši pogovorijo med seboj; šola v tem primeru nima
odgovornosti za učence na poti. Učence mora v kombiju spremljati učitelj v obe smeri.
Dovoljeno je tudi, če ni prostora v kombiju, da se učitelj za kombijem pelje v svojem
avtomobilu. Za soglasje, da gredo posamezni učenci na tekmovanja, zaprosimo
posamezne starše. Starše tudi zaprosimo za pomoč pri prevozih, če mora kombi na isti
dan opraviti več nalog.
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PRIREDITVE ZA UČENCE, STARŠE IN KRAJANE
Naslov prireditve,
razstave

Datum

Vabljeni

Prireditev na 1. šolski dan

2. 9. 2019

učenci in starši prvošolcev

Prireditev za starostnike

november 2019

starostniki

Prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti

21. 12. 2019

učenci, starši in krajani

Prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku

7. 2. 2020

učenci, starši in krajani

Prireditev za družine, s
pozornostjo mamam in
vsem drugim ženam

marec 2020

učenci, starši in krajani

Podelitev bralne značke

april 2020

učenci

Šport špas in druženje
vseh generacij

maj 2020

učenci, starši in krajani

Zaključna prireditev
devetošolcev

15. 6. 2020

osmošolci in devetošolci ter
starši

Počastitev dneva
državnosti

24. 6. 2020

učenci, starši in krajani

Zaključna skupna razstava
likovnih del učencev od 1.
- 9. r. v šolski galeriji

junij 2020

učenci, starši in krajani

Razstava
izbranega
zunanjega
likovnega
umetnika v šolski galeriji s
spremljevalnim
programom

februar - april 2020

učenci, starši, krajani

Sprotne
likovne
in
druge razstave na šolskih
panojih

celo šolsko leto

učenci, starši in krajani

maj 2020

učenci, starši in krajani

Razstava ročnih del
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3 ORGANIZACIJA DELA V ŠOLI
RAZREDNIKI
RAZREDNIŠTVO

RAZREDNIČARKE

POUČUJE

1.

Silvija Permoser

RP, DOP, DOD, kolesarski izpit

2. a

Vandy Šinigoj Franko

RP, DOD, DOP, IUP

2. b

Barbara Bon

RP, DOD, DOP, IUP

3. a

Svetina Paulič

RP, DOD, DOP,ISP

3. b

Tjaša Mahne

RP, ISP, DOD, DOP, PB

4. a

Bernardka Božič

RP, DOD, DOP, ISP, DSP

4. b

Sanja Hribar

RP, DOP, DOD, DSP, kolesarski izpit

5. r.

Urška Savnik

RP, DOP, DOD, ISP, IUP

6. a

Tanja Mencin

MAT, TIT, OGL, OGL, DSP, DOD

6. b

Rosvita Juh

7. r.

Barbara Šešet

TJA, DOD, DOP, DSP, ISP

8. r.

Marko Bizjan

ŠPO, NŠP, ZGDP, PB, IP, ID, plavalni
tečaj

9. r.

Marijana Pavlovič

Svetovalno delo, ZGO, DSP

BIO, NAR, DKE, IP, ISP, DSP

NERAZREDNIKI
UČITELJ

POUČUJE

Nika Rozman

druga strokovna delavka v 1. razredu, PB

Barbara Knez

MAT, FIZ, DOD, DOP, DSP, ISP

Mojca Tomše Žibert

SLJ, ŠNO, DSP, DOD

Anja Kramar

GUM, MPZ

Roman Pleterski

GEO, ZGO

Anja Kraševec

SLJ, PB, DOP
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Anja Krištof

KEM, PB, ZGDP-ples, DOP KEM, PB, organizator
prehrane

Majda Zidarič

SLJ, knjižnica, JV v 1. razredu, PB

Andreja Novak Gabrič

LUM, IP: LS1, LS3, NIP UMETNOST, PB

Slavka Tomažin

ŠPO, PB, IP-ŠZZ, NIP-šport, ZGDP, plavalni tečaj

Jasna Balant

IP (nemščina), NIP (nemščina)

Mojca Kocjan Žibert

RP, ID

Gregor Jordan

ZGDP, OPB, plavalni tečaj

Mojca Klemenčič Balant

GOS, PB, organizator prehrane

Andreja Krošelj

TJA 1.-4. razred, PB, svetovalno delo v vrtcu, DSP

Jerneja Bevc

TJA, PB, SKRIBO

Andrej Levičar

Računalničar, informatik

Maja Zelič
DSP
OŠ dr. Mihajla Rostoharja
Krško
Veronika Tambolaš
DSP
OŠ dr. Mihajla Rostoharja
Krško
Eva Moškon
DSP
OŠ dr. Mihajla Rostoharja
Krško
Veronika Simončič
DSP
OŠ dr. Mihajla Rostoharja
Krško
ISP – individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami.
DSP – dodatna strokovna pomoč. Namenjena je učencem, ki jim na predlogi
vloge staršev ali šole (postopek usmerjanja) ministrstvo prizna dodatne ure strokovne
pomoči.
ISP – individualno in skupinsko delo z nadarjenimi učenci.
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TEHNIČNI KADER ZA ŠOLO IN VRTEC
Naziv

Administrativne delavke
Tehnični delavci

Delovno mesto

Delavec/delavka

računovodstvo

Luka Tomažin
Neža Hribar

poslovna sekretarka

Jerneja Kranjc

kuhar

Robert Grojzdek

kuharica

Urška Kosančič

hišnik – voznik

Martin Tomažin

hišnik – voznik

Janko Pavkovič

kuharska pomočnica

Silva Vrhovšek

kuharska pomočnica, čistilka

Martina Novšak

čistilka

Zvonka Marušič

čistilka

Nevenka Metelko

čistilka

Bernarda Češnjevar

čistilka

Fanika Gorenc

UČBENIŠKI SKLAD
Šola izposoja učencem in učenkam učbenike iz šolskega Učbeniškega sklada, ki ga je šola
ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo in šport. Izposoja je za vse učence
brezplačna. Če učenci izposojenih učbenikov ne bodo vrnili, jih bodo do 15. septembra
novega šolskega leta plačali. Skrbnica Učbeniškega sklada je Silvija Permoser.

ŠOLSKI SKLAD
Šola ima ustanovljen Šolski sklad, ki skrbi za pridobivanje sredstev za financiranje
nadstandardnih dejavnosti v šoli. Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev,
prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Na prvem sestanku bodo člani Sveta staršev izvolili 4 člane za Upravni odbor šolskega
sklada.
Račun za nakazilo prostovoljnih prispevkov: 0100-6000030772.
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SODELOVANJE S STARŠI
Publikacija je objavljena na spletni strani šole (www.os-raka.si), dostopna pa je tudi v
pisni obliki v šoli na razredni in predmetni stopnji. Med letom bomo staršem sproti
pošiljali kratka pisna sporočila in organizirali skupne roditeljske sestanke ter govorilne
ure. Vsebino zanje bodo pripravile razredničarke same ali v sodelovanju z vodstvom šole,
s strokovno službo in zunanjimi sodelavci (Center za socialno delo Krško, Zavod za
permanentno izobraževanje Krško, Svetovalni center za otroke in mladostnike Novo
mesto, Mladinski center Krško, Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško,
Ljudska univerza Krško).
Razredničarke in razrednik bodo z učenci in starši organizirali tudi neformalna druženja:
razredne nastope učencev za starše, skupne delavnice in morda kakšen pohod.
Neformalno druženje šole s starši in učenci bo tudi prireditev Šport in špas, druženje
vseh generacij - maja 2020.
•

Roditeljski sestanki
1. roditeljski
sestanek
2. roditeljski
sestanek

•

10. september 2019 in 12. september 2019
december 2019 – 6. r.
februar 2020 – 9. r.
ostali razredi – po potrebi

Popoldanske govorilne ure
1.
2.
3.
4.

november 2019
januar 2020
marec 2020
maj 2020

Čas govorilnih ur in roditeljskih sestankov se lahko po potrebi prilagodi oz.
spremeni, načeloma pa bodo vsak drugi mesec.
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Predavanja za starše
Predavatelj

Naslov/tema

Datum,
ura/termin

Vabljeni

1.

Tanja Cedilnik,
univ. dipl. socialna
pedagoginja

Pomagajmo šolarju pri
organizaciji

22. 10. 2019
ob 16.30

vsi starši

2.

Melita Zagorc Vegelj,
univ. dipl.
psihologinja

januar 2020
ob 16.30

vsi starši



Moj otrok je
mladostnik – ga
sploh poznam?

Individualne govorilne ure in pogovorne ure učiteljic in učiteljev za starše in
učence

UČITELJ/ICA

DAN

ČAS

Elektronski naslov

Andreja Krošelj

torek

6.30-7.15 /
po dogovoru

andreja.kroselj@guest.arnes.si

Andreja Novak
Gabrič

petek

4. šolska ura/
po dogovoru

andreja.novak-gabric@guest.arnes.si

Anja Kramar

sreda

5. šolska ura
(11:05-11:50)

anja.kramar@icloud.com

Anja Krištof

četrtek

11:05 – 11:50 /
po dogovoru

kristof.anja@gmail.com

Barbara Bon

torek

1. šolska ura/
po dogovoru

barbara.bon@guest.arnes.si

Barbara Knez

sreda

3. šolska ura

barbara.knez2@guest.arnes.si

Bernardka Božič

četrtek

4. šolska ura

bernardka.bozic@gmail.com

Gregor Jordan

torek

7. šol. ura

gregor.jordan@gmail.com
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Tjaša Mahne

sreda

3. šol. ura /
po dogovoru

tjasa.mahne@guest.arnes.si

Jasna Balant

po dogovoru

po dogovoru

jasna.balant@guest.arnes.si

Majda Zidarič

po dogovoru

po dogovoru

majda.zidaric@guest.arnes.si

Marijana Pavlovič

sreda

2. šolska ura

marijana.pavlovic@guest.arnes.si

Marko Bizjan

ponedeljek

9.20 - 10.05

marko.bizjan@guest.arnes.si

Mojca Kocjan Žibert

torek

8.20 - 9.05

mojca.raka@gmail.com

Mojca Tomše Žibert

ponedeljek

8.35 – 9.20

mojca.tomse-zibert@guest.arnes.si

Nika Rozman

četrtek/
po dogovoru

12.45 - 13.25

mlakar.nika@gmail.com

Roman Pleterski

ponedeljek

9.25 – 10.10

roman.pleterski@guest.arnes.si

Rosvita Juh

po dogovoru

po dogovoru

rosvita.juh@guest.arnes.si

Sanja Hribar

sreda

3.šolska ura

sanja.hribar1@guest.arnes.si

Jerneja Bevc

četrtek

10.10 - 10.55

jerneja.bevc82@guest.arnes.si

Silvija Permoser

četrtek

6. šolska ura /
po dogovoru

silvija.permoser@guest.arnes.si

Simona Ruf

po dogovoru

po dogovoru

simona.ruf@guest.arnes.si

Slavka Tomažin

četrtek

11.00- 11.45/po slavka.tomazin@guest.arnes.si
dogovoru

Svetina Paulič

sreda

2. šolska ura/
po dogovoru

svetina.paulic@guest.arnes.si

Tanja Mencin

torek

4. šolska ura

tanja.mencin@guest.arnes.si

Barbara Šešet

četrtek

4. šolska ura

barbara.seset@gmail.com
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Vandy Šinigoj Franko četrtek

5. šolska ura

vandy.sinigoj@guest.arnes.si

Urška Savnik

ponedeljek

11.05-11.50

urska.savnik@guest.arnes.si

Anja Kraševec

po dogovoru

po dogovoru

anja.krasevec693@gmail.com

Ravnateljica bo staršem na razpolago v času govorilnih ur in ob uradnih urah, v nujnih
primerih vsak delovni dan v dopoldanskem času.

PODALJŠANO BIVANJE
Šola bo imela organizirane štiri oddelke podaljšanega bivanja. 1. oddelek bodo sestavljali
učenci 1. razreda, v 2. oddelek bodo vključeni učenci 2. a in 3. a razreda, v 3. oddelek
učenci 2. b in 3. b razreda, v 4. oddelek pa učenci 4. in 5. razreda. Učenci so lahko v
podaljšanem bivanju od konca pouka do ure, ki je navedena na prijavnici, najdlje pa do
15.40. V tem času bodo imeli kosilo, sodelovali bodo pri kulturnih, športnih ter drugih
sprostitvenih dejavnostih, napisali nalogo in se pripravili na pouk za naslednji dan.
Ker je letošnje odobreno število ur še vedno manjše od potreb, smo na določene dni v
tednu podaljšano bivanje prekinili in zagotovili vodeno bivanje učencev z interesnimi
dejavnostmi.

ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli sta za učence organizirana 2 obroka hrane (malica, kosilo).
V šolskem letu 2019/2020 bomo zagotavljali prehrano za učence po Zakonu o šolski
prehrani (Uradni list RS št. 3/2013) in skladno s Pravili o šolski prehrani.
Odjava prehrane (6. člen Pravil o šolski prehrani)
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki
jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razredničarka ali strokovni delavec, ki je
zadolžen za izvedbo dejavnosti.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen
čas oziroma za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v tajništvu šole. Starši odjavijo
prehrano po telefonu, osebno, preko spletnega obrazca na spletni strani šole ali po
elektronski pošti na elektronski naslov šole. Če je odjava prehrane oddana do 9. ure,
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velja z naslednjim dnem po prejemu (prvi dan nenapovedane odsotnosti se obrok
zaračuna) oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je odjavo podala. Odjava prehrane za
nazaj ni mogoča.
Dnevna kosila učenci naročijo osebno do 9. ure v kuhinji.
Cenik prehrane v šolskem letu 2019/ 2020:
Cena malice
Cena kosila

vsi učenci
Redna kosila
1.– 2. r.
3.–5. r.
6.–9. r.

1,65 €
1,90 €
2, 10 €

0,80 €
Posamično naročena
kosila
1,75 €
2€
2,20 €

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno
izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v
Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice. Subvencija kosila pripada
učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Polna subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega
36 % neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je
brezplačno). Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri
pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV
Vsi učenci, ki imajo stalno bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, bodo imeli brezplačen
prevoz. V šolo se bodo vozili brezplačno tudi učenci, ki stanujejo bliže, če je njihova pot
do šole nevarna. Nevarnost odseka mora potrditi Svet za preventivo v cestnem prometu.
PREVOZ Z AVTOBUSOM
STRAŽA PRI RAKI - MIKOTE - ZALOKE - SMEDNIK - RAVNI PRI RAKI - RAKA
Postajališča
ODHOD
PRIHOD
Straža pri Raki
Straža pri Raki K (Rimš)
Mikote
Zaloke
Kržišče
Smednik
Gmajna/Raki
Ravni pri Raki
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Gmajna pri Raki
Smednik
Dolga Raka
Cirje
Raka

6:37
6:39
6:41
6:43
6:47

12:52
12:50
12:47

RAKA - ARDRO PRI RAKI - STRAŽA PRI RAKI - ZALOKE - MIKOTE
Postajališča

ODHODI

Raka
Ardro pri Raki
Sela pri Raki
Straža pri Raki K (Rimš)
Straža pri Raki
Straža pri Raki K (Rimš)
Zaloke
Mikote

13:05
13:07
13:09
13:11
13:13
13:16
13:20
13:22

PRIHODI
14:40
14:42
14:44
14:46
14:48
14:51
14:55
14:57

7:24
7:22
7:20

RAKA - CELINE – JELENIK - KORITNICA - PLANINA PRI RAKI
Postajališča
Raka
Raka Šeško
Celine
Jelenik
Koritnica/Raki
Mlada Gora
Planina pri Raki

ODHODI
13:50
13:51
13:53
13:54
13:55
13:56
14:00

PRIHODI
14:57
14:58
15:00
15:01
15:02
15:03
15:05

7:13
7:12
7:10
7:09
7:08
7:07
7:03

ŠOLSKI KOMBI
PRIHOD V ŠOLO
RELACIJA
OŠ Raka– Dolenja vas pri Raki – Površje – Brezje – OŠ Raka

URA ODHODA KOMBIJA
ZJUTRAJ
IZ SMERI
6.15

OŠ Raka– Vrh pri Površju – OŠ Raka

6.30

OŠ Raka – Ardro pri Raki – OŠ Raka

6.47
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OŠ Raka – Podulce- OŠ Raka

6.50

OŠ Raka– Zabukovje – OŠ Raka

7.00

OŠ Raka – Gmajna – OŠ Raka

7.20

ODHOD DOMOV
Vstopna postaja OŠ Raka

ODHOD KOMBIJA

1. vožnja

13.05

2. vožnja (Ardro)

13.15

3. vožnja (Podulce)

13.30

4. vožnja (Cirje)

13.45

5. vožnja

13.50

6. vožnja (Ardro)

14.05

7. vožnja

14.40

Če učenec obiskuje OŠ izven šolskega okoliša, mu na podlagi veljavne zakonodaje
prevoz ne pripada. Vendar se lahko vozi, če so na avtobusu ali kombiju prosta mesta in
zato ni uvedena dodatna relacija. Ko prostih mest ne bo več, ti učenci do prevoza ne bodo
upravičeni.
Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev, kajti le tako lahko poskrbimo za varnost
učencev in za red na šolskih površinah.
Čas prihoda in odhoda kombija se spremeni, če določen dan prevoz potrebuje večje
število učencev naenkrat.
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PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA ALI GLASBENIKA
Učenec, ki se neposredno izobražuje v javno veljavnih programih, lahko v šoli zaprosi za
prilagoditev šolskih obveznosti. O podrobnostih se lahko seznanite v Pravilih o
prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Raka.

ZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Zdravstvene preglede bo organizirala pristojna zdravstvena služba za učence prvega,
tretjega, šestega in osmega razreda.
Zasebna zobna ambulanta Derganc - Štorman bo ob soglasju s starši skrbela za zdravje
zob učencev z rednimi pregledi v zobni ambulanti na Raki. Zobozdravstvena služba
Zdravstvenega doma Krško pa z želiranjem zob v šoli enkrat mesečno.

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
1. ocenjevalno obdobje : od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020
september 2019

21 delovnih dni

oktober 2019

19 delovnih dni

november 2019

20 delovnih dni

december 2019

17 delovnih dni

januar 2019

20 delovnih dni

Skupaj

97 delovnih dni

2. ocenjevalno obdobje : od 1. februarja 2020 do 15. junija 2020 za učence 9. razreda,
oziroma od 1. februarja 2020 do 24. junija 2020 za učence od 1. do 8. razreda
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februar 2020

15 delovnih dni

marec 2020

22 delovnih dni

april 2020

17 delovnih dni

maj 2020

20 delovnih dni

junij 2020 – 9. razred

11 delovnih dni
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junij 2020 – od 1. do 8. razreda 18 delovnih dni
Skupaj 9. razred

182 delovnih dni

Skupaj 1.– 8. razred

189 delovnih dni

Počitnice, prazniki in pouka prosti dnevi
Jesenske počitnice

28. 10. – 1. 11. 2019

Dan reformacije

31. 10. 2019

Dan spomina na mrtve

1. 11. 2019

Pouka prost dan

3. 1. 2019

Božič

25. 12. 2019

Dan samostojnosti in
enotnosti

26. 12. 2019

Novoletne počitnice

25. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Novo leto

1.1. – 2. 1. 2020

Slovenski kulturni
praznik

8. 2. 2020

Zimske počitnice

24. 2. – 28. 2. 2020

Velikonočni
ponedeljek

13. 4. 2020

Dan upora proti
okupatorju

27. 4. 2020

Prvomajske počitnice

27. 4. – 1. 5. 2020

Praznik dela

1. 5. – 2. 5. 2020
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Informativna dneva za devetošolce: 14. in 15. februar 2020
Popravni in predmetni izpiti
16. junij. – 29. junij 2020 predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda
(1. rok)
26. junij – 9. julij 2020

predmetni in popravni izpiti za ostale učence (1.
rok)

18. – 31. avgust 2020

predmetni in popravni izpiti za vse učence (2. rok)

Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred




5. maj 2020 – SLO (za 6. in 9. r.)
7. maj 2020 – MAT (za 6. in 9. r.)
11. maj 2020 – TJA (za 6. in 9. r.)

ŠOLSKI ODMORI
URA

RAZREDNA
STOPNJA

PREDMETNA
STOPNJA

1. ura

7.30 – 8.15

7.30 – 8.15

Odmor za malico
PREDMETNA
stopnja
2. ura

8.15 – 8.35
8.20 – 9.05

8.35 – 9.20

Odmor za malico
RAZREDNA stopnja

9.05 – 9.25

——————

3. ura

9.25 – 10.10

9.25 – 10.10

4. ura

10.15 – 11.00

10.15 – 11.00

5. ura

11.05 – 11.50

11.05 – 11.50

Odmor za kosilo

11.50 – 12.10

11.50 – 12.10
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6. ura

12.10 – 12.55

12.10 – 12.55

7. ura

13.00 – 13.45

13.00 – 13.45

8. ura

13.50 – 14.35

13.50 – 14.35

Za prvošolce bo jutranje varstvo organizirano od 6.10 do 7.30 v učilnici 1. razreda.
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IZVLEČEK IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
Dolžnosti učenca so, da:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

redno obiskuje pouk in izbirne predmete ter ostale načrtovane aktivnosti,
ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,
spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem drugačnosti,
v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost,
spoštljivo ravna s šolsko lastnino,
skrbno prinaša šolske potrebščine,
sodeluje v šolskih aktivnostih,
izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti,
sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole.

Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitev zakonskih in
šolskih predpisov, vključno s temi pravili. Mlajši učenec ni kazensko odgovoren za
najtežje kršitve. Starejši učenec je kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Učenec je
odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).
Pravila obnašanja in ravnanja
Obnašanje med poukom
a. Pouk poteka v umirjenem ozračju pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih
delavcev. Učenci so pri pouku aktivni, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo
razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev, resno delajo v skupinah ter po
končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim to dovoli učitelj.
b. Če učenec zamudi, se opraviči, dela pa ne moti.
c. Učenci med poukom ne žvečijo in ne jedo.
d. Učenci upoštevajo pravila v posamezni učilnici.
Oblačila in obutev
a. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat je
obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi v garderobnih omaricah, na
obešalnih stenah ali na policah. Učenci skrbijo za urejenost garderobe.
b. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v čiste športne
copate.
c. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven
prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.
Mobilni telefoni in druge elektronske naprave
a. V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je uporaba mobilnih
telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana, razen če je potrebna za
zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca ali če učenci skladno z navodili učitelja
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telefone uporabljajo kot pripomoček pri pouku. Učenci, ki prinašajo elektronske
naprave v šolo, jih na lastno odgovornost puščajo v nezaklenjenih garderobnih
omaricah. Če učenec v šolo prinese elektronske naprave, zanje tudi v celoti
odgovarja.
b. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu šole.
c. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev brez dovoljenja staršev in
delavcev šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno.
d. Ob prihodu z ekskurzij in drugih poti učenci uporabijo mobitel. Če ga nimajo, za
obveščanje poskrbijo učitelji.
Prepovedi in omejitve
Na območju šolskega prostora je prepovedano:
a. uživati, prinašati, ponujati ali prodajati cigarete, mamila in druge prepovedane
substance, alkoholnih pijač,
b. uporabljati, prinašati, ponujati ali prodajati pirotehnična in druga sredstva, ki
lahko ogrožajo zdravje ali življenje,
c. vsako fizično in psihično nasilje med in nad učenci ter nad delavci šole,
d. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole,
e. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojnoizobraževalnega procesa,
f. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji,
g. nedovoljeno fotografiranje in snemanje,
h. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.
Kršitve
Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s Pravili šolskega
reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje.
Pri razvrščanju kršitev si pomagamo s prilogo A Pravilnika o šolskem redu.
V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost
kršitelja:


Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo
povzroči.
 Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega leta ne
odgovarja za škodo, razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen
razsojati.
 Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o
odgovornosti za škodo.
Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let
starosti, se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.
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Opravičevanje odsotnosti
Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude
so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičeni zamudi sledi neopravičena
ura. Vzrok morebitne zamude pove tudi učitelj.
Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku pet delovnih dni po prihodu
učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik, če
učitelj presodi, da je potrebno.
Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom.
Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen
le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v
spremstvu staršev ali skrbnikov učenca.

IZVLEČEK IZ VZGOJNEGA NAČRTA
Z vzgojnim načrtom bomo sledili viziji šole:
MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE
sprejemanje drugačnosti, pozitivna naravnanost, odkritost, pozornost, iskrenost,
spoštljivost, prijaznost
DELO
dobre učne navade, prizadevnost, natančnost, vztrajnost, doslednost, učenje za življenje
SODELOVANJE
v družini, v razredu, v šolski skupnosti, v ožji in širši družbeni skupnosti
ODGOVORNOST
do sebe, do soljudi, do narave.
Vzgojne dejavnosti
Pri vsakodnevnem delu bomo uporabljali pristope, ki zahtevajo razmislek o vrednotah.
Pri učencih bomo skozi proces reševanja problemov in konfliktov razvijali odgovornost
in občutek, da so vredni, četudi so naredili napako, saj jo lahko popravijo, ne da bi izgubili
dostojanstvo, drugemu popravijo škodo, ki so jo storili, sebi pa samospoštovanje.
Uvajali bomo proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti; svetovanje in usmerjanje,
restitucijo, povrnitev pravičnosti, mediacijo ter druge.
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IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA
Poslovni čas šole
OŠ Raka posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
Jutranje varstvo za učence 1. razreda
Jutranje varstvo
Glavnina rednega pouka
Podaljšano bivanje
Varstvo vozačev

6.10–7.30
6.50–7.20
7.30–13.45
11.00–15.40
11.00–14.35

Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola
začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen
dela prost dan.
Uradne ure
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev.
Uradne ure so:
∙ tajništvo: od 7.30 do 10.00 in od 12.00 do13.00;
∙ računovodstvo: od 12.00 do 13.00
∙ ravnateljica: od 11.00 do 13.00, oz. po predhodnem dogovoru. Ravnateljica sprejme
stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje ob
pomembnih zadevah.
∙ šolska svetovalna delavka: ko nima pouka po urniku, v času govorilnih ur in
roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru;
∙ knjižničarka: ko nima pouka po urniku;
∙ učitelji: v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru.
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Odgovorna oseba: Nina Pirc, prof.
Lektorirala: Mojca Tomše Žibert
Naslovnica: Izdelek učencev NIP 4., 5.,6. r.
Raka, oktober 2019
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