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Povzetek poročila
V šolskem letu 2019/2020 je imela OŠ Šentvid 365 učencev v 18 rednih oddelkih, kar pomeni
20,28 učencev na oddelek.
V OPB je bilo vključenih 209 učencev v 8 skupinah, v jutranje varstvo pa je bilo vključenih
107 učencev v 4 skupinah.
Realizacija obveznega programa brez IP je bila 100,17%. Skupna realizacija neobveznih
izbirnih predmetov je bila 98,57% in obveznih izbirnih predmetov 96,17%
Učni uspeh je bil 100 %. Srednja ocena vseh učencev šole brez IP je 4,5.
NPZ zaradi epidemije ni bil izveden.
Izpeljali smo 4 šole v naravi in sicer za 2., 3, 5. in 8. razred. Povprečna udeležba je bila
95,5 % . Šole v naravi so bile namenjene športno naravoslovnim vsebinam, od tega je bila
šola smučanja izvedena v 5. razredu. Zaradi epidemije so odpadle 3 šole v naravi: šola
plavanja v 4. razredu, športno naravoslovni teden v 1. razredu in športno naravoslovni teden
ter prva pomoč v 7. razredu.
V šolskem letu 2019/20 smo izvajali 22 interesnih dejavnosti ter otroški in mladinski pevski
zbor in prometni krožek.
Izvajali smo naslednje dodatne programe za učence: EKO šola, ŠKL, Unicefov program
POVEJ! – za varno šolo, FLL in FLL Junior, Storyline, Planetu Zemlja prijazna šola, STOP
obrekovanju, Ko zmaga jeza, CODEWEEK, MICRO BIT, Varni na internetu, raziskovalna
dejavnost, tečaj plavanja, shema šolskega sadja in zelenjave, tradicionalni slovenski zajtrk,
formativno spremljanje, noč branja.
Izvedli smo 8 samostojnih prireditev in sodelovali na 4, od tega sta bili 2 akciji MOL s
športno vsebino, 2 pa je organizirala ČS Šentvid.
Na šoli smo imeli 28 učencev z odločbami, za katere smo tedensko izvedli 86 PU dodatne
strokovne pomoči, 16 ur so izvedli učitelji, ostale pa psihologinji in specialni pedagoginji.
Tekmovanja so bila zaradi epidemije močno okrnjena, kljub temu pa smo se udeležili 17
tekmovanj. Skupno smo dosegli 314 bronastih ter 4 srebrna priznanja na področnem
tekmovanju in 3 srebrna priznanja na državnem nivoju. Poleg tega so učenci sodelovali v
slovenski, angleški in nemški bralni znački.
Izdelali smo 1 raziskovalne nalogo s področja fizike z naslovom »Učinkovitost baterij«, ki je
prejela priznanje za sodelovanje s strani MOL.
Na športnem področju smo se udeležili 12 tekmovanj ter izvajali programa Zlati sonček in
Krpan.
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Uvod
Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2019/20 je pripravila ravnateljica v
sodelovanju s pomočnikom, z vodji strokovnih aktivov, učitelji in drugimi
strokovnimi delavci šole ter z administrativnimi in s tehničnimi delavci.
Poročilo je obravnaval učiteljski zbor šole na uvodni pedagoški konferenci, ki je bila
24. 8. 2020, svet staršev ga je obravnaval 6. 10. 2020, potrdil in sprejel pa ga je svet
šole na svoji redni seji, dne 7. 10. 2020.
Samoevalvacijsko poročilo je integrirano v poročilo o uresničevanju LDN in zajema
prikaz spremljanja uresničevanja ciljev šole, nekaterih tudi skozi daljše obdobje, ki se
nanašajo na kazalnike uspešnosti šole in uresničevanje ciljev načrta razvoja.
To so predvsem:
1. Realizacija programa.
2. Rezultati oziroma dosežki učencev:
- uspeh ob koncu šolskega leta
- rezultati na tekmovanjih znanja
- rezultati na športnih tekmovanjih
- raziskovalna dejavnost učencev.
3. Medpredmetno povezovanje (cilji NR)
4. Vertikalno in mednarodno povezovanje (cilji NR)
5. Rezultati in analiza izvedenih anketnih vprašalnikov:
- SIOK – analiza delovne klime
- zadovoljstvo staršev
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Šolski koledar
V šolskem letu 2019/20, ki je trajalo od 2. septembra 2019 do 31. avgusta 2020, je
bilo 190 dni pouka, za učence 9. razreda pa 184 dni. Obveznih delovnih sobot nismo
imeli.
Razen 2 zakonsko predpisanih ocenjevalnih obdobij - prvo se je zaključilo 31.
januarja 2019, drugo pa 15. oziroma 24. junija 2020 – smo imeli tudi 2 orientacijski
ocenjevalni konferenci, 18. 11. 2019 in 9. 4. 2020.
Izvedli smo naslednje prireditve:
5.oktober 2019 (sobota) – družinski tek
26. oktober 2019 – Ljubljanski maraton
15. november 2019 – tradicionalni slovenski zajtrk
7. december 2019 (sobota) – decembrski sejem
24. december 2019 – proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
7. februar 2020 – prireditev ob kulturnem prazniku
15. april 2020 – noč branja (na daljavo)
15. junij 2020 – predaja ključa in valeta
24. junij 2020 – razredne proslave ob dnevu državnosti.
Sodelovali smo na naslednjih prireditvah:
14. september 2019 - jesenska srečanja ČS Šentvid
19. september – sodelovanje na Tednu mobilnosti: kolesarski krog
26. oktober 2019 – Ljubljanski maraton
junij 2020 – sodelovanje na literarnem, likovnem in tehniškem natečaju na temo
mizarstva v Šentvidu, Vsaka omara je bila nekoč drevo; udeležba na zaključni
prireditvi v našem šolskem parku.
Za učence smo organizirali naslednje ekskurzije:
Načrtovane ekskurzije za učence so odpadle zaradi epidemije.
Popravnih izpitov v šolskem letu 2019/2020 nismo imeli.
NPZ zaradi epidemije ni bil izveden.
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Organizacija vzgojno izobraževalnega dela
Šolski okoliš je določen v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Šentvid ( Ur. l. RS 52/97 in Ur. L. RS št. 38/08), kot ga določa
mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Število učencev in oddelkov:
Osnovna Šola Šentvid, Ljubljana-Šentvid, Prušnikova ulica 98, katere ustanovitelj je
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: šola), je imela v šolskem letu 2019/20 365
učencev, od tega 185 deklet in 180 fantov. Organiziranih je bilo 18 rednih oddelkov.
Povprečno število učencev na oddelek je bilo 20,27.
Poleg rednih oddelkov smo imeli še 8 skupin podaljšanega bivanja. V podaljšano
bivanje je bilo skupno vključenih 209 učencev iz prvih petih razredov. Povprečno
število učencev v skupini OPB je 26,12.
Pouk je potekal v celoti v dopoldanskem turnusu.
Med 16. marcem in 18. majem 2020 je pouk zaradi epidemije potekal v celoti na
daljavo. Učenci 1. triade so se vrnili v šolo 18. maja, učenci 9. razreda 25. maja, vsi
ostali učenci pa 1. junija 2020.
Prostorski pogoji šole
Prostorski pogoji so glede na trenutno število učencev in oddelkov komajda še
primerni. Stavbo si še vedno delimo z Gimnazijo Šentvid, premikov na področju
gradnje nove stavbe za gimnazijo in obnove matične stavbe ter gradnje šolske
telovadnice za OŠ pa ni. Šoli medsebojno dobro sodelujeta in si pomagata pri akutnih
prostorskih stiskah, še posebej je bila dobrodošla pomoč gimnazije po povratku naših
učencev v šolo 18. maja 2020, ko so nam posojali učilnico pri vhodu za jutranje
varstvo in večnamensko dvorano za seje svetov staršev in šole ter za našo pedagoško
konferenco.
Realizirani cilji:
Dogovori in postopki z gradnjo nove gimnazije in s tem prostorsko ločitvijo obeh šol
so z nastopom nove vlade in s tem nove ministrice zastali.
Za novo zaposleno specialno pedagoginjo smo v 2. nadstropju izdelali nov provizorij
kot kabinet za njeno delo.

Kadrovski pogoji
V šolskem letu 2019/20 je bilo konec avgusta na šoli z ravnateljico in pomočnikom
skupno zaposlenih 41 pedagoških in strokovnih delavcev, učiteljica GUM je na naši
šoli dopolnjevala svojo obveznost iz OŠ Dravlje, nova specialna pedagoginja pa
dopolnjuje obveznost na OŠ Mirana Jarca.
Razen učiteljic in učiteljev ter ravnateljice in pomočnika, so na šoli zaposleni še
naslednji strokovni delavci: 2 psihologinji, 2 specialni pedagoginji, knjižničarka,
organizatorka informacijskih dejavnosti – v tem letu sta to delo opravljali dve
sodelavki (ena za 17 % in druga za 18 % delovnega mesta) ter vodja šolske prehrane.
Zadnje tri naštete tudi poučujejo na predmetni stopnji matematiko, likovno umetnost,
gospodinjstvo in delno v OPB. Poučuje tudi pomočnik ravnateljice, fiziko in
matematiko.
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srednja

višja

univerzitetna
ali več

ravnateljica

1
1
13
14
2
1
1
1

pom. ravnatelj.

RS
PS
psiholog
spec.pedag.
knjižničarka
vodja šolske
prehrane
skupaj

1
3
1

5

34

od tega za
dol.čas

/
2
/

2

VSI
pedagoški
delavci
1
1
14
19
2
2
1
1
41

Tabela 1, Pedagoški delavci 31. avgusta 2020

Realizirani cilji:
Novo zaposleno specialno pedagoginjo smo iz polovičnega zaposlili za poln delovni
čas. V svetniški naziv smo predlagali 2 učiteljici, vlogi do konca avgusta še nista bili
razrešeni.
Šolski avtobus
Šolski avtobus je vozil po ustaljenem voznem redu. Učenci od 6. razreda dalje so za
prevoz v šolo in domov uporabljali Urbano. Vseh vozačev je bilo 135, od tega se jih
je s šolskim avtobusom vozilo 62, Urbano pa je imelo 73 učencev. Ena učenka se je v
šolo in domov vozila z vlakom. Za prevoz učencev 1. razreda v šolo in nazaj so
poskrbeli starši.
Šolska prehrana
Za učence smo organizirali tri obroke dnevno, zajtrk, malico in kosilo, za učence v
podaljšanem bivanju pa tudi popoldansko malico.
Zajtrk je prejemalo 19 učencev, malico 353, kosilo pa 341. Na popoldansko malico je
bilo naročenih 135 učencev. Brez šolske prehrane so bili 3 učenci, za 8 učencev smo
pripravljali dietni obrok.
Subvencije in regresi so razvidni iz poročila šolske svetovalne službe.
V šolski kuhinji pripravljamo tudi kosila in malice za dijake gimnazije in zaposlene
obeh šol.
Topli obrok je prejemalo 256 dijakov gimnazije, hladno malico pa 203 dijaki.
Odraslim, zaposlenim na obeh šolah, smo mesečno prodali povprečno 308 toplih
malic, 110 kosil, 66 solat in 22 dietnih obrokov.
Zaradi epidemije smo ukinili ponudbo solat v solatnem baru z marcem 2020. Tudi
sicer je epidemija in posledično zaprtje obeh šol močno vplivalo na likvidnost šole,
saj so se po 18. maju oziroma 1. juniju vrnili v šolo le osnovnošolci, dijaki gimnazije
pa ne.
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Realizirani cilji:
Cilje, ki smo jih načrtovali, smo realizirali. Glede na stroškovne zmožnosti uspešno
uveljavljamo širitev uporabe eko živil in kratkih verig v našo prehrano.
Delno smo v solatnem baru uporabljali solato in drugo zelenjavo, vzgojeno na
šolskem eko vrtu. Pri izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka smo učencem
postregli z medom čebel iz šolskih panjev.

Obseg in vsebina vzgojno izobraževalnega dela
Realizacija obveznega programa
Šolsko delo je potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom, v času epidemije pa še v
skladu s priporočili NIJZ in Zavoda RS za šolstvo ter MIZŠ.
Učitelji so se na novo šolsko leto pripravili pravočasno, delno že v prejšnjem šolskem
letu na študijskih skupinah in na srečanjih strokovnih aktivov. Vse tiste dokumente, ki
so jih potrebovali za operativno načrtovanje svojega dela v tem šolskem letu so dobili
na zaključni in uvodni konferenci učiteljskega zbora. To so predvsem šolski koledar,
osnutek letnega delovnega načrta šole, publikacija šole, število izbirnih predmetov,
manjše učne skupine ter urniki. Na ta način smo v novo šolsko leto vstopili dovolj
pripravljeni, da smo lahko takoj začeli z izvajanjem obveznega programa ter v
glavnem tudi razširjenega in nadstandardnega programa. Proti koncu septembra pa
smo začeli še z izvajanjem interesnih dejavnosti.
Učitelji so za vse svoje dejavnosti programa izdelali letne priprave, ki so jih do
začetka pouka oddali v pregled.
Po razglasitvi epidemije in zaprtju šol smo se na sestanku UZ dogovorili za način dela
na daljavo in kanale komunikacije s starši in učenci. Odločili smo se za uporabo epošte, preko katere smo komunicirali s starši in učenci in jih na ta način obveščali o
načrtovanih urah on line pouka ter jim pošiljali gradivo in naloge za učence.
Dogovorili smo se, da je zbrano gradivo za vse učitelje pošiljal le razrednik, enkrat
oziroma dvakrat na teden. Vsaj na začetku se je izkazalo, da je bila ta odločitev dobra,
saj smo želeli, da so o šolskem delu na daljavo dobro seznanjeni tudi starši in da pri
tem sodelujejo.
Realizacija pouka
Načrtovane ure programa smo v šolskem letu 2019/20 realizirali 101,5 %. Realizacija
na razredni stopnji je 101,2 %, na predmetni pa 101,9 %. Vsebine so učitelji po svoji
strokovni presoji in navodilih ZRSŠ prilagodili zaradi epidemije in pouka na daljavo.
Realizacija obveznih izbirnih predmetov je 96,17 %, neobveznih izbirnih predmetov
pa 98,57 %.
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odd.

Ž

M

vsi

1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
RS
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
PS

12
12
6
10
13
10
10
8
10
7
98
13
12
9
9
10
11
11
12
87
185

12
11
14
12
10
11
11
12
8
10
111
9
12
9
8
9
8
9
5
69
180

24
23
20
22
23
21
21
20
18
17
209
22
24
18
17
19
19
20
17
156
365

napredujejo

opisno
ocenjeni

24
23
20
22
23
21
21
20
18
17
209
22
24
18
17
19
19
20
17
156
365

24
23
20
22
/
/
/
/
/
/
89
/
/
/
/
/
/
/
/
0
89

skupaj
Tabela 2, število učencev, uspeh in realizacija pouka

sr.
ocena
brez
IP
/
/
/
/
4,9
4,7
4,6
4,5
4,5
4,3
4,6
4,5
4,4
4,6
4,4
4,4
4,3
4,4
4,5
4,5
4,5

% učencev, ki
napredujejo v
višji razred
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

realiz.
pouka
v%
99,5
99,8
98,9
97,7
99,6
98,9
102,3
103,0
103,0
103,9
101,2
100,1
99,4
101,5
101,5
101,6
98,3
104,6
104,2
101,9
101,5

Učni uspeh ob koncu šolskega leta
Učni uspeh je razviden iz tabele 2. V šolskem letu 2019/20 je bil uspeh ob koncu leta
100%, srednja ocena pa je 4,5.
Noben učenec ne napreduje z negativno oceno.

2010/
2011/ 2012/
2011
2012
2013
RS
4,6
4,7
4,5
PS
4,2
4,2
4,4
VSI
4,4
4,5
4,5
Tabela 3, srednje ocene

2013/
2014
4,6
4,3
4,5

2014/
2015
4,6
4,2
4,4

2015/
2016
4,6
4,3
4,5

2016/
2017
4,6
4,5
4,5

2017/
2018
4,6
4,3
4,4

2018/
2019
4,5
4,4
4,4

2019/
2020
4,6
4,5
4,5

Realizirani cilji:
Realizacija pouka oziroma izvedenih ur dela z učenci je 101,5%.
Zaradi epidemije in poučevanja na daljavo so učitelji smiselno obravnavali in
predelali predvsem temeljne in nujne vsebine učnega načrta za posamezni razred.
Srednja ocena je ostala v dosedanjih okvirih.
Vertikalno povezovanje z gimnazijo je bilo izvedeno pri predmetih likovno snovanje,
šport (na daljavo, preko ZOOM), organizmi v naravnem in umetnem okolju ter pri
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matematiki. Zaradi epidemije nismo realizirali povezovanja pri tujih jezikih ter
zvezdah in vesolju.
Diferenciacija pouka
Diferenciacijo pouka v obliki manjših heterogenih učnih skupin smo izvajali v 8. in
9. razredu pri vseh urah pouka matematike, slovenščine in angleščine.
Notranjo diferenciacijo smo izvajali pri vseh predmetih in v vseh razredih.
Obvezni izbirni predmeti
Izvajali smo vse načrtovane obvezne izbirne predmete – skupno 17 predmetov.
Skupna realizacija obveznih izbirnih predmetov je bila 96,17 %.
Dnevi dejavnosti/ realizacija ciljev:
Dneve dejavnosti smo realizirali 94 % . Od tega je bilo na daljavo izvedenih 30 dni
dejavnosti, kar znese 22 %. 8 dni dejavnosti zaradi epidemije ni bilo izvedenih.
Izvedli smo medpredmetne povezave naravoslovnih, kulturnih in športnih dni
dejavnosti.

Realizacija razširjenega programa
Oddelki podaljšanega bivanja
V šolskem letu 2019/20 je bilo v oddelke podaljšanega bivanja vključenih 209
učencev v 8 skupinah. Realizirali smo 146 ur dela v OPB na teden, od tega je
ministrstvo financiralo 122 ur, MOL pa 24 ur.
Zaporedna
skupine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
skupaj

št. Št. učencev
1.a
1.b
2.a in 2.b
2.b in 3.a
3.a in 3.b
3.b in 4.a
4.b in 5.a
5.a in 5.b

Iz oddelkov
24
23
25
28
27
27
27
28
209

Tabela 4 – oddelki PB

Delo v PB je potekalo dnevno med 11.50 in 16.50.
Program OPB obsega zlasti naslednje dejavnosti:
- sprejem učencev
- priprava na kosilo in skupno kosilo
- izdelava domače naloge, če je potrebno ob pomoči učitelja
- rekreacija na šolskem dvorišču ali igrišču
- vključevanje v različne interesne dejavnosti
- skupen odhod na šolski avtobus za učence vozače.
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Značilnost dela v oddelkih PB 1. triade je na naši šoli delno odprt sistem, kar pomeni
druženje učencev vseh razredov v različnih interesnih skupinah, ki jih organizirajo
učiteljice, izvajalke PB v sodelovanju z razrednimi učiteljicami. Na ta način
zagotavljamo večjo socializacijo med učenci, obenem pa so vsi učenci, tudi tisti, ki ne
obiskujejo interesnih dejavnosti, deležni različnih usmerjenih oblik preživljanja
prostega časa. Ta program smo izvajali do zaprtja šole. Ko so se učenci 18. maja
ponovno vrnili v šolo, ga zaradi ukrepov NIJZ nismo več izvajali.
Učitelji so si razdelili naloge in odgovornosti za posamezna področja, npr.
zadolženost za telefon OPB, za prvo pomoč in za športne rekvizite. Dogovorjena je
bila tudi predaja učencev med učitelji. Ob začetku šolskega leta smo skupno
pregledali dogovor glede organizacije dela v podaljšanem bivanju in vanj vnesli nekaj
funkcionalnih sprememb.
Jutranje varstvo
V jutranje varstvo je bilo skupno vključenih 107 učencev v štirih skupinah, potekalo
pa je od 6.30 do 8. ure. Skupine so bile oblikovane tako, da so bili v dveh učenci 1. in
2. razreda, v drugih dveh pa vsi ostali učenci. Šteje se, da je učenec vključen v
jutranje varstvo, če pride v šolo pred 8. uro, torej pred prihodom šolskega avtobusa.
Zap. št. skupine
1.in 2.
3.in 4.

Št. učencev
57
50

Iz oddelkov
1.a, 1.b, 2.a, 2.b
3. do 5. razred

Tabela 5, jutranje varstvo

Dopolnilni in dodatni pouk
Dopolnilni pouk smo izvajali vedno, kadar se je pokazala potreba, nekateri učenci pa
so pomoč dobivali vse leto. V času dela na daljavo so učenci prejemali pomoč preko
videokonferenc individualno ali v manjših skupinah.
Tabela 6 prikazuje število ur dopolnilnega pouka pri posameznih predmetih in
število vključenih učencev.
SLO
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r

MAT

39/14
41/17
48/17
34/19
70/17
16/8
18/29
14/5
18/32
18/11
30/21
12/4
16/17

SPO/
DRU

NIT

TJA

KEM

FIZ

18/19
20/11
20/10
18/6

18/21
16/6

21/43
22/30

Tabela 6- dopolnilni pouk: število ur/število učencev
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V tabeli 7 je prikazano število učencev in ur po posameznih predmetih pri dodatnem
pouku. Le-ta je bil pretežno namenjen uspešnejšim učencem, večkrat tudi kot
priprava na šolska in regijska ter državna tekmovanja v znanju iz posameznega
predmeta.

SLO

MAT

SPO/
DRU

NIT

1.r
28/35
2.r
20/15
3.r
19/28
4.r
33/18
5.r
66/25
6.r
14/8
18/37
7.r
18/7
16/30
8.r
16/7
34/20
9.r
16/10
16/18
Tabela 7- dodatni pouk: število ur/število učencev

TJA

KEM

FIZ

16/14
18/9
14/6
18/14

18/4
16/7

12/16
14/10

Neobvezni izbirni predmeti
V minulem šolskem letu smo izvajali neobvezne izbirne predmete za učence 1., 4. 5.
in 6. razreda. V 1. razredu so imeli učenci po 2 uri angleščine v vsakem oddelku. K
temu predmetu so se prijavili vsi učenci. V 4. , 5. in 6. razredu smo izvajali
nemščino, šport, tehniko in .računalništvo. Skupna realizacija neobveznih izbirnih
predmetov je bila 98,57 %.
Šole v naravi in tabori
Šole v naravi in tabore organiziramo z vsebinami, ki dopolnjujejo in bogatijo šolsko
delo pri pouku v šoli. Taka druženja učencev in učiteljev so velikega pomena tudi za
rast razredne skupnosti in za razvoj dobre razredne klime. Zato si prizadevamo, da bi
se šol v naravi udeležilo čim večje število učencev. Tudi v minulem šolskem letu je
bila povprečna udeležba v izvedenih šolah v naravi visoka, 95,5 %.
Šole v naravi imajo poudarjeno športno, naravoslovno in ekološko vsebino, vedno pa
so inerdisciplinarno in medpredmetno zasnovane. V vsaki šoli v naravi izvedemo tudi
nekatere dneve dejavnosti, kot so športni, kulturni, naravoslovni ali tehniški, odvisno
od vsebine, ki jo v njenem okviru izvajamo.
Učencem, ki imajo težave s plačilom, pomagamo z regresom iz šolskega sklada po
enakih merilih, kot jih uporabljamo za regresiranje šolske prehrane.
V tem šolskem letu so zaradi epidemije odpadle 3 šole v naravi in sicer šola plavanja
za 4. razred,

razred

kraj

vsebina

1. r.

Medvedje Brdo, CŠOD

2. r.

Črmošnjice, CŠOD

naravoslovno športna
naravoslovno športna

Št. učencev

%
udeležbe

odpadla zaradi
epidemije
44
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97,7

4. r.

Dolenja vas pri Čatežu, naravoslovno –
CŠOD
športna
Piran, ZLRO
šola plavanja

5. r.

Slivniško Pohorje

šola smučanja

7. r.

Kranjska gora, CŠOD

8. r.

Murska Sobota, CŠOD

naravoslovno –
športna
naravoslovno –
športna in prva
pomoč

3. r.

44

95,5

odpadla zaradi
epidemije
35

94,3

odpadla zaradi
epidemije
38

94,7

Tabela 8, šole v naravi

Realizirani cilji:
Zaradi epidemije nismo realizirali vseh šol v naravi, o načrtovanih 7 so odpadle 3.
Udeležba pri tistih, ki smo jih izpeljali, je bila v povprečju 95,5 %.
Interesne dejavnosti
Pri poročilu o uresničevanju razširjenega programa navajamo interesne dejavnosti, ki
so organizirane za vse učence ali pa za razredno stopnjo in predmetno stopnjo
posebej.
Izvajali smo naslednje interesne dejavnosti:
- otroški pevski zbor, od 2. do 5. r., 28 uč.
- mladinski pevski zbor, od 6. do 9. r., 14 uč.
- joga, 1. do 4. r., 30 uč.
- ročna dela, 2. do 3. r., 41 uč.
- pravljični krožek, 1. do 3. r., 136 uč..
- likovno ustvarjanje, od 1. do 3. r., 136 uč.
- Unicefov krožek, 1. do 3. r., 136 uč.
- plesno gibalne igre, od 1. do 3. razred, 136 uč.
- prometni krožek, 5. r., 35 uč.
- med dvema ognjema, od 1. do 2. r., 38 uč.
- med dvema ognjema, od 3. do 5. r., 41 uč.
- POGUM, od 1. do 3. r., 136 uč.
- POGUM, od 4. do 9. r., 15 uč.
- ŠŠD – nogomet, 6. r.,12 uč.
- Kresnička, od 2. do 7. r, 49 uč.
- gledališki krožek I, 1. do 2. r., 28 uč.
- gledališki krožek II, 3. do 5. r., 21 uč.
- gledališki krožek III, 6. do 9. r., 19 uč.
- likovni krožek, 5.in 6. r, 112 uč.
- vesela šola, od 4. do 9. r., 11 uč.
- Tehniški in naravoslovni krožek, 5. r, 4 uč.
- šolski parlament, od 4. do 9. r.,24 uč.
- e-Rašica, 6. r. – 9. r., 10 uč.
- šah, 6. in 7. r, 10 uč.
- novinarsko-fotografski krožek, 6. r. 3 uč.
- MEPI, 9.r., 12 uč.
13/33
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID, PRUŠNIKOVA UL. 98 LJUBLJANA
Letno poročilo s samoevalvacijskim poročilom 2019/2020

Učenci so imeli možnost tekmovati tudi za različne bralne značke:
-

slovenska bralna značka, 1. do 5. razreda, 175učencev;
slovenska bralna značka, 6. do 9. razreda, 74 učencev;
angleška bralna značka od 3. do 5. razreda, 105 učencev;
angleška bralna značka od 6. do 9. razreda, 82 učencev;
nemška bralna značka (od 5. do 9. razreda), 26 učencev.

Udeležba učencev na tekmovanjih znanja in rezultati
Naši učenci so se udeležili 18 različnih tekmovanj v znanju ter angleške in nemške
bralne značke:

-

matematika: šolsko tekmovanje 124 uč. od 1. do 3razreda, 46 priznanj;
slovenščina: šolsko tekmovanje 37 uč. od 4. do 9. r., 1; 14 bronastih priznanj
in 1 srebrno priznanje;
Vesela šola: šolsko tekmovanje 11 uč. od 4.do 9. r., 4 bronasta priznanja;
logika: šolsko tekmovanje 98 učencev od 3. do 9. r., 3 na državno tekmovanje
(uč. od 7. do 9. r.); 44 bronastih priznanj;
razvedrilna matematika: šolsko tekmovanje 104 uč. od 3. do 9. r., 1 na državno
tekmovanje; 33 bronastih in 1 srebrno priznanje;
fizika: šolsko tekmovanje 18 učencev 8. in 9. r., 6 bronastih priznanj;
zgodovina: šolsko tekmovanje 9 učencev 8. in 9. r., 3 bronasta in 2 srebrni
priznanji;
geografija: šolsko tekmovanje 25 učencev od 7. do 9. r., 4 na regijsko
tekmovanje (uč. 7. in 9. r.) ; 11 bronastih priznanj;
kemija: šolsko tekmovanje 7 uč. 8. in 9. razreda, 3 na državno; 2 bronasti
priznanji;
biologija: šolsko tekmovanje 21uč. 8. in 9. razreda, 6 na državno (uč. 8. in 9.
r.); 12 bronastih in 2 srebrni priznanji;
EKO kviz: šolsko tekmovanja 18 učencev od 6. do 8. razreda;
Računalništvo - Bober: šolsko tekmovanje 95 učencev od 3. do 9. razreda, 41
bronastih priznanj;
naravoslovje (Kresnička): šolsko tekmovanje 49 učencev 6. in 7. razreda; 23
bronastih priznanj.
tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni: šolsko tekmovanje 12 uč.8. in 9.
r., 4 bronasta priznanja;
angleščina: šolsko tekmovanje 23 učencev 9. razreda, 7 na regijsko; 12
bronastih priznanj;
nemška BZ: 9 učencev;
angleška BZ: 82 učencev.
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Športni programi in tekmovanja ter rezultati

Udeležili smo se 19 športnih tekmovanj v naslednjih panogah:
-

atletika za veliki in mali atletski pokal (jesensko področno tekmovanje; tri prva
mesta, eno drugo in štiri tretja mesta) ;
dvoranska atletika (področno tekmovanje; eno prvo mesto);
dvoranska atletika (finale; eno prvo mesto);
Ljubljanski maraton (udeležilo se ga je 17 učencev);
jesenski občinski kros (udeležilo se ga je 47 učencev);
golf (državno prvenstvo; udeležila se ga je ena učenka in osvojila 1. mesto);
odbojka starejše deklice (uvrstitev v 2. ligo in končna uvrstitev tretje mesto);
nogomet mlajši učenci (drugo mesto v skupini v drugi ligi);
nogomet starejši učenci (drugo mesto v skupini v prvi ligi, izpad v 2. krogu);
rokomet starejši učenci (regijsko četrto mesto);
ŠKL med dvema ognjema (2. mesto za učence 1. in 2. razreda, 4. mesto za učence 5.
in 6. razredov in 5. mesto za 3. in 4. razrede.
Floorball (7. mesto v Ljubljani);

Zlati sonček:
1. razred: 47 sodelujočih, 47 osvojenih malih zlatih medalj,
2. razred: 42 sodelujočih, 40 osvojenih velikih modrih medalj in 2 diplomi za
sodelovanje,
3. razred: 44 sodelujočih, 44 osvojenih velikih zlatih medalj.
Krpan:
4. razred: 40 sodelujočih, 37 osvojenih bronastih medalj in 3 diplome za
sodelovanje,
5. razred: 35 sodelujočih, 33 osvojenih srebrnih medalj in 2 diplomi za
sodelovanje,
6. razred: 36 sodelujočih, 28 osvojenih zlatih medalj in 8 diplom za
sodelovanje.
Akcije MOL-a s športnega področja, ki smo se jih udeležili:
1. kolesarski krog – teden mobilnosti, 20. 9. 2019, 10 učencev 6. razreda,
2. Ljubljanski maraton, 26.10. 2019, 17 učencev 1. do 9. razreda.

Dodatni in nadstandardni programi
Tečaj plavanja
Tečaja plavanja v izvedbi Agencije za šport se je udeležilo 42 učencev 3. razreda, kar
je 95,5 % udeležba. Vsi učenci, ko se tečaja plavanja udeležili, so se naučili plavati.
Tečaj plavanja za učence 1. razreda je zaradi epidemije odpadel.
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Doseženi cilji: vsi učenci, ki so se udeležili tečaja plavanja, so se naučili plavati.
Raziskovalna dejavnost učencev
Pod mentorstvom učitelja fizike je 1 učenec 8. razreda izdelal raziskovalno nalogo z
naslovom »Učinkovitost baterij« s področja fizike.
Doseženi cilji: z učenci smo izdelali 1 raziskovalno nalogo.
Eko šola
V EKO šolo smo vključeni že vrsto let. Dejavnost je usmerjena v vzgojo za trajnostni
razvoj, predvsem na področju odgovornega odnosa do okolja. Skozi vse leto smo
pridno zbirali (baterije, tonerje in kartuše, star papir), tekmovali v eko kvizu,
ozaveščali učence na področju varčne rabe energije in ločevanju odpadkov, zdravem
načinu življenja, sodelovali smo na natečajih. Cilji so bili uspešno doseženi. V
program so vključeni vsi učenci.
Doseženi cilji: obdržali smo eko zastavo in vsebine eko šole povezovali z drugimi
projekti in dejavnostmi na šoli..
Varna šola – POVEJ!
To je program, ki poteka v povezavi z Unicef-om. Vanj so bili vključeni vsi učenci
šole, vsi zaposleni na šoli (učiteljski zbor in administrativno – tehnično osebje) in
starši. Program izvajamo že dvanajsto leto in z njegovimi rezultati smo zadovoljni.
Z izvajanjem programa in preventivnih delavnic zagotavljamo varnega in
vzpodbudnega okolja za vse otroke v šoli, poudarek je na zmanjševanju nasilja v
garderobah in sanitarijah.
Učence smo ozaveščali o nesprejemljivosti kakršnega koli nasilja, tako verbalnega kot
spletnega in fizičnega. V programu se posebej usmerjamo na opolnomočenje učencev
opazovalcev.
V program so vključeni vsi učenci.
Doseženi cilji: povečali smo nadzor učiteljev v toaletnih prostorih in garderobah; z
učenci se več pogovarjamo o spletnem nasilju, v minulem letu nismo zaznali težjih
primerov tovrstnega nasilja.
Šolska shema (Shema šolskega sadja in zelenjave ter šolsko mleko):
Program je sofinanciran iz ESS. Skozi celo šolsko leto smo razdeljevali učencem
sadje in zelenjavo ter mleko v glavnem slovenskega izvora, ki smo jim ga ponudili
kot sadni zajtrk ob sredah oziroma kot mlečni dodatek pri malici. Učenci so to zelo
dobro sprejeli. Obiska čebelarja in predstavitev življenja čebel ob šolskih panjih je
zaradi epidemije odpadla.
Tradicionalni slovenski zajtrk:
Tudi v minulem šolskem letu smo sodelovali v vseslovenski akciji »tradicionalni
slovenski zajtrk«. Mleko, kruh in jabolka smo nabavili pri lokalnih dobaviteljih, med
pa smo učencem ponudili domač, iz čebelnjakov na strehi šole.
Doseženi cilji: učencem smo predstavili pomen lokalne pridelave hrane.
Program smo izvajali za vse učence šole.
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ŠKL – med dvema ognjema
V dejavnost je bilo vključenih 79 učenk in učencev od 1. do 5. razreda.
Učenci so se naučili osnov gibanja z in brez žoge, razvijali so osnovne motorične
sposobnosti, se naučili poštene igre tako v smislu upoštevanja pravil kot tudi
spoštovanja soigralcev/nasprotnikov. Udeležili smo se tudi ŠKL tekmovanja (sobota,
30. november 2019).
Doseženi cilji: zastavljeni cilji so bili realizirani. Učenci so osvojili elemente osnovne
motorike z žogo. Vsi so se seznanili s pravili igre in večinoma so osvojili pravila
obnašanja in Fair play-a. Udeležili smo se enega tekmovanja.

Kolesarski izpit
Kolesarski izpit je opravilo 42 od 35 učencev 5. razreda.
Pes – učiteljev pomočnik
V minulem šolskem letu smo sodelovali z društvom Ambasadorji nasmeha. Dosegli
smo izboljšanje bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo branja psu. Opazen
napredek na mnogih področjih: otroci postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje
omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se
sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki.
Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge
dejavnosti. Zaradi prijetne izkušnje z veseljem posegajo po novih knjigah.
FLL – First Lego League
V programu je sodelovalo 7 učencev iz 6. , 7., in 8. razreda.
Učenci so pripravili inovativen projekt na izbrano temo. To leto so izdelali prototip za
označevalne trakove. Sestavili in programirali so avtomatskega robota, ki je
avtonomno opravil določene naloge na poligonu. Krepili so timski duh in se urili v
vrednotah Fll-ja. Uvrstili so se na državno tekmovanje. Žal pa je tekmovanje zaradi
epidemije odpadlo, prav tako tudi vsa nadaljnja tekmovanja.
Doseženi cilji: skupina Eko robotki se je uvrstila na državno tekmovanje.

FLL Junior
V programu je sodelovalo 12 učencev 4. in 5. razreda.
Učenci so na temo Varne zgradbe pripravili projekt. Sestavili so robote in jih
programirali. Zaradi epidemije svojega dela niso mogli predstaviti na srečanju mladih
Fll- jevcev.
Doseženi cilji: učenci so se naučili na osnovi kreativnega razmišljanja in iskanja idej
oblikovati rešitev na dani problem.
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Storyline
V programu so sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Učenci so se spremenili v
gozdne pačke in si razdelili vloge v družini. Spoznavali so gozd v letnih časih in se
ukvarjali s tem, kako ga ohraniti. Poudarek je bil na zimi. Izvajali so poskuse z vodo
(agregatna stanja) in se seznanjali z boleznimi, ki se pogosteje pojavljajo v tem letnem
času.
Planetu Zemlja prijazna šola
V okviru tega programa smo letos izvedli projekt PODARIM TI ZEMLJO, v katerem
smo otroke spodbujali k razmišljanju, na kakšen način oni osebno dojemajo naš
planet. Spodbujali smo njihovo kreativnost pri snovanju izdelka o planetu Zemlja.
Drug projekt pa je bil ČEBELJA POT; cilj je bilo predstaviti vlogo čebelarjev in čebel
v našem življenju. Izvajali smo ga za učence predmetne stopnje.
Doseženi cilji:
Izvedli smo projekt PODARIM TI ZEMLJO, v katerem smo otroke spodbujali k
razmišljanju, na kakšen način oni osebno dojemajo naš planet. Spodbujali smo
njihove kreativnost pri snovanju izdelka o planetu Zemlja. Drug projekt pa je bil
ČEBELJA POT; cilj je bilo predstaviti vlogo čebelarjev in čebel v našem življenju.
Cmepius – Erasmus+
Cilj je bil uspešna prijava na mednarodno sodelovanje K1; tokrat smo se prijavili za
projekt, ki združuje 5 držav in 5 šol (poleg naše še: Severna Makedonija, Italija,
Turčija, Srbija). Cilj smo dosegli, sprejeti smo v projekt.
POGUM
Spodbujanje učencev h kompetencam podjetnosti. Obiskali smo tiskarno Prelom.
Poslikali smo steber v prvem nadstropju (državni prazniki). Izbrali pozitivne misli in
se s tiskarno dogovorili o tiskanju misli na nalepke, ki jih bomo v novem šolskem letu
nalepili v 1. in 2. nadstropje šole.
Formativno spremljanje
Cilj je aktiviranje vloge učenca pri pouku; skupaj postaviti namene učenja in izgraditi
kriterije za uspeh, zagotoviti povratno informacijo (učiteljevo in medvrstniško) ter
samoobvladovanje učenčevega procesa pri učenju.
Formativno spremljanje pri pouku angleščine v 9. razredu. Posamezne dele ur smo
namenili formativnemu spremljanju, obliki preverjanja. Povratna informacija ima
veliko vrednost, učenci so uživali ob predstavljanju dosežkov in s tem urili
sposobnosti retorike in nastopanja. Povratna informacija, ki so jo učenci dobili, je
ključna. Učenci so aktivno sodelovali pri oblikovanju kriterijev, z medvrsatniškim
vrednotenjem dosežkov so pridobili koristne informacije in so si medsebojno
pomagali.
Teden pisanja z roko
Osrednja tema letošnjega tedna je bila' V naši družini radi pišemo z roko'. Potekal je
med 20. in 24. januarjem 2020. V tretjem razredu so pisali kratka besedila na temo
'Predmeti na podstrešju so oživeli', v petem razredu so pisali pisma, s katerimi so se
prijavili na natečaj za najlepše pismo, v sedmem razredu so prebirali knjigo
18/33
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID, PRUŠNIKOVA UL. 98 LJUBLJANA
Letno poročilo s samoevalvacijskim poročilom 2019/2020

Skrivnostni dnevnik Jadrana Krta in v okviru Tedna pisanja z roko zapisovali svoje
dogodivščine z Jadranom Krtom.
Noč branja
Učenci so prebirali odlomke najljubših knjig, priporočali knjige, ki so jih prebrali.
Pogovarjali smo o pisateljih in pesnikih.
Mednarodni dan strpnosti
Cilj je bil obeležiti mednarodni dan strpnosti; cilji znotraj projekta so bili tudi:
uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi, graditi strpno družbo in učenje
strpnih odnosov; prepoznavanje pasti upravičene nestrpnosti, uresničevanje strpnih
odnosov.

Varni internet
Cilj je učence ozavestiti o varni rabi interneta.
V mesecu februarju smo šolo prijavili na zemljevid varnih šol v Sloveniji in pridobili
gradiva, ki jih pripravijo organizacije za ozaveščanje varne rabe interneta.

Codeweek
Cilj je učence spodbuditi in navdušiti za programiranje.
CodeWeek je družbena pobuda, ki si prizadeva k širjenju programerskega znanja in
dvigovanju digitalne pismenosti.
Micro:bit
Cilj je dvigniti raven algoritmičnega razmišljanja in spodbujati programiranje.
Z Micro:bitom in dodatki, kateri omogočajo večjo funkcionalnost, poskušamo
dvigovati zanimanje in motivacijo učencev za programiranje in računalništvo.
MEPI – mednarodno priznanje za mlade
Cilj: Spodbujati mlade k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega
časa. Aktivnosti, izzive in cilje si mladi zastavljajo in dosegajo sami. Vsak udeleženec
progarma MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj in s
svojimi cilji. Odrasli nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje.
Vključeni učenci so dosegli cilje in izzive, ki so si jih zastavili, izpeljali smo odpravo
in vsi vključeni učenci so prejeli bronasto priznanje MEPI.

Delo strokovnih in drugih organov šole
Delo strokovnih aktivov
Na šoli so bili organizirani naslednji aktivi:
- aktiv I. triade,
- aktiv II. triade,
- aktiv OPB
- naravoslovni aktiv,
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-

jezikovni aktiv,
aktiv učiteljev športa,
humanistični aktiv,
aktiv svetovalnih delavk
medpredmetni aktiv,
vertikalni aktivi za matematiko, slovenščino, tuje jezike, naravoslovje in
šport..

Učitelji so na aktivih obravnavali načrtovanje dni dejavnosti, usklajevanje pisnih
preverjanj znanja, izmenjavali so dobro prakso in se dogovarjali za vključevanje v
šolske dodatne programe, kot npr. eko šola, Unicefov program Povej!, spodbujanje
bralne pismenosti, sodelovanje v akcijah MOL, organizacija Tradicionalnega
slovenskega zajtrka, ocenjevanje znanja – priprava pisnih preizkusov. V okviru
aktivov so se dogovarjali tudi za izvedbo medpredmetnih povezav.
Delo v aktivih se je izkazalo za ključno v času šolanja na daljavo. Učitelji so se preko
aktivov povezovali glede vsebin, obravnavanih on line, odločali so se, katerim
vsebinam bodo namenili več pozornosti in katere lahko brez škode za doseganje
temeljnih ciljev učnega načrta tudi opustijo, med seboj so si pomagali z dobrimi
izkušnjami pri vzpostavitvi on line pouka, dogovarjali so se glede ocenjevanja znanja
na daljavo.
Na aktivih so se učitelji dogovorili in uskladili o potrebnih učnih pripomočkih in
učbenikih ter delovnih zvezkih, ki jih bodo uporabljali v naslednjem šolskem letu. Pri
tem je bil poudarek na zmanjševanju stroškov za delovne zvezke ter na ekonomsko
upravičeni zamenjavi starih, dotrajanih učbenikov v šolskem skladu.
Realizirani cilji:
Dodatnih gradiv za delo s priseljenci nismo oblikovali.
Od načrtovanih medpredmetnih povezav smo izpeljali naslednje vsebinske sklope:
Afrika (zgo, geo, tja, špo); Migracije (zgo, tja); Delovanje človeškega telesa (bio, tja).
Dveh načrtovanih vsebinskih sklopov, Olimpijske igre in Merjenje in merske enote
zaradi epidemije nismo izpeljali.

Učiteljski zbor šole
Učiteljski zbor se je sestal na 5 pedagoških, 3 ocenjevalnih, 2 orientacijskih (od tega 1
video konferenca) in 5 pedagoških video konferencah.
Na pedagoških konferencah smo obravnavali aktualne vzgojno izobraževalne
probleme, kot so izvajanje individualnega pouka za učence z dodatno strokovno
pomočjo, delo s priseljenci, odločanje o nadstandardnih programih in izbirnih
predmetih za naslednje šolsko leto, mnenja o podeljevanju statusa učenca športnika,
vzgojne ukrepe in vzgojne opomine. Posebej smo namenili čas obravnavi rezultatov
notranje in zunanje presoje, predlaganim izboljšavam ter načinu realizacije le-teh.
Imeli smo dve vrsti ocenjevalnih konferenc: orientacijske ocenjevalne (2) in
ocenjevalne ob koncu ocenjevalnega obdobja (3). Orientacijske ocenjevalne
konference so namenjene pregledu šolskega uspeha učencev približno sredi
ocenjevalnega obdobja in so internega značaja. Na njih smo ugotavljali, če je
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kateremu učencu padel učni uspeh ter kateri učenci so po uspehu kritični in se
dogovorili za ukrepanje. To je bilo sestavljeno iz razgovora s starši učenca in
učencem, obenem smo v sodelovanju z razrednikom, svetovalno službo in učitelji,
kjer je imel učenec negativne ocene tudi določili strategijo za popravljanje ocen – se
dogovorili za dodatno učno pomoč in datume preverjanja znanja. Prav tako smo
pregledali uresničevanje priporočil za učence, ki imajo odločbo o usmeritvi in s tem
individualni program ter njihovo napredovanje. Z ocenami, pridobljenimi do
orientacijske konference, smo pisno seznanili starše učencev.
Kot izredno pomembne so se pokazale video konference v obdobju, ko so bile šole
zaprte. Na njih so učitelji izmenjevali dobro prakso dela na daljavo, se dogovarjali o
načinih dela in ocenjevanja ter ohranjali neposreden stik z vodstvom in preko tega
tudi z navodili in priporočili NIJZ ter ZRSŠ. Video konference so nam omogočale
redno spremljanje dela vseh učiteljev ter vpogled v delo in potrebe učencev in staršev.

Delo razrednikov
Razrednikom smo v minulem letu namenili za njihovo delo 1 uro tedensko. 0,5 ure je
določene s predmetnikom, 0,5 pa so opravili v 3. stebru. Prav tako so z novo
kolektivno pogodbo vsi razredniki za čas razredništva pridobili 1 plačni razred.
Izvajali so program razrednih ur ter program roditeljskih sestankov in govorilnih ur.
Razreševali so tekočo učno vzgojno problematiko, sodelovali s predstavniki šolskega
parlamenta, sodelovali pri oblikovanju razrednih pravil s ciljem zmanjševanja
medvrstniškega nasilja.
Izvedli smo nekatere sestanke oddelčnih učiteljskih zborov: pred šolami v naravi, da
smo seznanili starše s potekom šole v naravi in morebitnimi posebnostmi ter ob
zaznanih večjih problemih v razredu s ciljem skupnega razreševanja problematike.
V tem šolskem letu smo nadaljevali z izobraževanjem učiteljev v programu Pozitivna
disciplina. Programa so se udeležili že skoraj vsi strokovni delavci.
Realizirani cilji:
Izboljšali smo komunikacijo in pretok informacij med sodelavci, k čemur je veliko
pripomogla nujnost večjega povezovanja ob šolanju na daljavo.

Vodenje in upravljanje
Ravnateljica
Za pedagoško vodenje šole sta odgovorna ravnateljica in pomočnik ravnateljice.
Nanaša se delno na samo organizacijo učno vzgojnega procesa, kot je priprava
različnih urnikov, razporeditev pedagoških ur učiteljev, določanje razrednikov,
določanje nadomeščanj, ko je to potrebno, odločanje glede vključevanja v projekte,
izobraževanja, ipd.
Drugi del pedagoškega vodenja zajema nadzor nad zakonitostjo in pedagoško
ustreznostjo dela z učenci, nadzor nad vodenjem pedagoške dokumentacije,
neposredno spremljanje učiteljevega dela v razredu in svetovanje ob morebitnih
odstopanjih od pričakovanega.
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Ravnateljica je spremljala izvajanje pedagoškega procesa na šoli s hospitacijami tako
pri pouku, kot tudi pri drugih oblikah učno vzgojnega dela. V hospitacije so bili zajeti
predvsem mlajši učitelji.
Pomemben del pedagoškega vodenja predstavlja oblikovanje in usmerjanje delovne
klime v smeri skupno prepoznanih vrednot in vizije šole. To je potekalo predvsem pri
vodenju pedagoških in drugih konferenc, ob letnih razgovorih z zaposlenimi, ob
spremljanju dela šolskih strokovnih aktivov, razreševanju konfliktnih situacij in
podobno.
Ravnateljica in pomočnik sta sodelovala na prvih roditeljskih sestankih, na
informativnem dnevu za bodoče prvošolce, junijsko srečanje z bodočimi prvošolci pa
je zaradi epidemije odpadlo.
Redno sta sodelovala na vseh sestankih s starši, ko je šlo za zahtevnejšo vzgojno in/ali
učno problematiko.
V marcu 2020 smo pred razglašeno epidemijo med vsemi zaposlenimi izvedli analizo
delovne klime na osnovi SIOK vprašalnika. Rezultati kažejo na zelo visoko delovno
klimo med zaposlenimi na vseh segmentih dela.
Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.
Vsebinski sklop
Zadovoljstvo pri delu
Notranji odnosi
Inovativnost, iniciativnost
Strokovna usposobljenost
Motivacija in zavzetost
Odnos do kakovosti
Vodenje
Pripadnost organizaciji (najvišja ocena)
Poznavanje poslanstva
Notranje komuniciranje
Organiziranost
Nagrajevanje (najnižja ocena)
Razvoj kariere
Dodatna vprašanja o sistemih
Primerjalna vprašanja
SKUPNO

Srednja ocena na lestvici od 1 do 5
4,386
4,289
4,258
4,335
4,354
4,341
3,915
4,546
4,476
4,357
4,376
3,696
4,189
4,222
4,568
4,287

Realizirani cilji:
Pretok informacij in načine komuniciranja smo izboljšali z mesečnim pošiljanjem
okrožnice o predvidenih dogodkih vsem zaposlenim, med epidemijo pa smo način
komuniciranja nadgradili s povečanim komuniciranjem preko video konferenc.
Z analizo odgovorov na vprašalnik SIOK smo ugotovili visoko stopnjo organizacijske
in delovne klime na vseh preverjanih vsebinskih sklopih.
Svet šole
Svet šole sestavlja 11 članov: po 3 predstavniki staršev in ustanovitelja ter 5
predstavnikov zaposlenih.
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Svet šole se je v preteklem šolskem letu sestal na 3 rednih in 2 dopisnih sejah.
Svet je obravnaval in potrdil Letni delovni načrt za novo šolsko leto in Poročilo o
uresničevanju LDN za preteklo leto s samoevalvacijskim poročilom, potrdil je letno
poročilo za leto 2019, ter plan dela s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020,
ocenil delo ravnateljice, potrdil cenik in nadstandardne dejavnosti za naslednje šolsko
leto ter se seznanil s finančno situacijo, v kateri se je šola znašla zaradi epidemije in
zaprtja šole.
Na dopisnih sejah je svet šole potrdil zapisnik inventurne komisije za leto 2019 ter
spremembe finančnega načrta za leti 2019 in 2020.
Svet staršev
Svet staršev šteje 18 članov, predstavnikov vseh oddelkov. V tem šolskem letu se je
sestal na 3 rednih in 2 dopisnih sejah. Obravnavane teme so bile: obravnava poročila
o delu v lanskem šolskem letu, obravnava letnega delovnega načrta, soglasje k cenam
za prihodnje šolsko leto, mnenje o nadstandardnih programih, starši so potrdili
predlog cen delovnih zvezkov za posamezni razred. Na svetu staršev smo obravnavali
tudi vprašanja in pobude staršev, na njihovo pobudo smo obravnavali analizo
rezultatov NPZ na področju angleščine.
Svet staršev deluje dobro, tudi udeležba je praviloma dobra. Starši delo šole
podpirajo, šoli zaupajo, pripravljeni so na dialog in izražanje kritičnih pripomb s
ciljem izboljšanja našega dela.

Sodelovanje s starši
Starši s šolo dobro sodelujejo in vplivajo ter sooblikujejo naše delo. Formalni vpliv
imajo predstavniki staršev v svetu staršev (18 predstavnikov), še večjega pa v svetu
šole, kjer imajo 3 predstavnike, saj svet odloča o najpomembnejših vprašanjih dela
šole.
Če se le da, prisluhnemo tudi neformalnim pobudam staršev, ki so izražene v anketah,
na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, individualno – osebno, pisno ali telefonsko.
Njihove pobude obravnavamo bodisi s posameznimi učitelji, bodisi z učiteljskim
zborom šole. Kadar je to mogoče, jih tudi upoštevamo.
Dobro sodelovanje s starši se je še posebej pokazalo v obdobju, ko je bila šola zaradi
epidemije zaprta in je pouk tekel na daljavo. To je tudi omogočilo, da smo lahko
izpeljali vse temeljne vsebine pouka in tako skupaj zagotovili učencem dovolj znanja
za nadaljevanje pouka v višjem razredu.
V spodnji tabeli je prikazana udeležba staršev na roditeljskih sestankih, primerjalno s
preteklimi leti.

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
roditeljski roditeljski roditeljski roditeljski roditeljski Roditeljski
sestanki
sestanki
sestanki
sestanki
sestanki
sestanki
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razredna
88,1
stopnja
predmetna 84,4
stopnja
skupaj
86,3

88,3

85,0

81,5

85,2

88,6

79,3

90,8

80,7

80,9

65,7

83,8

87,2

81,2

83,4

77,2

Tabela 10, obisk na roditeljski sestankih

Na RS nikoli niso prišli na roditeljski sestanek starši 3 učencev, na predmetni stopnji
pa starši 16 učencev.
Nadaljevali smo tudi z drugimi, že tradicionalnimi oblikami neformalnega druženja
in sodelovanja s starši, kot so Decembrski sejem in družinski tek po Šentvidu.
Družinskega planinskega izleta nismo izpeljali zaradi epidemije. Starši so nam
pomagali z donacijo računalnikov za učence, ki so jih potrebovali za delo na daljavo.
Starši so seznanjeni z vizijo šole in njenimi vrednotami, vključeni so tudi v nastajanje
letnega delovnega načrta ter spremembe vzgojnega načrta šole. Vsi ti šolski
dokumenti so objavljeni na spletni strani šole. Na roditeljskih sestankih in na svetu
staršev jih seznanjamo tudi s problemi, ki jih ima šola. Pri reševanju teh problemov
nam starši dejavno pomagajo in aktivno sodelujejo s svojimi predlogi.
Starše učencev devetega razreda še posebej seznanjamo s potekom vpisa v srednje
šole, ki smo ga v tem šolskem letu izvedli na daljavo.
Redno so potekale dopoldanske, to je individualne govorilne ure in popoldanske, to je
skupne šolske govorilne ure.

razredna stopnja
predmetna stopnja

št. dopoldanskih gov. ur
50
44

št. popoldanskih gov. ur
52
47

Tabela 11: obisk na govorilnih urah

Na RS niso nikoli prišli na govorilne ure starši 4 učencev, na predmetni stopnji pa
starši 42 učencev, kar je , glede na preteklo leto, veliko povečanje.
Starši so se udeleževali najrazličnejših prireditev, ki jih je pripravila šola oziroma
posamezni oddelki. Sodelovali so tudi pri organizaciji tekmovanj, družabnih srečanj
ipd.
V času, ko je bila šola zaprta in je potekalo delo na daljavo, se je dobro sodelovanje s
starši pokazalo kot izjemno pomembno. Večkrat smo jih zaprosili za povratne
informacije in pobude, tudi za sporočanje morebitnih težav pri tovrstnem delu. Odzivi
so bili vedno številni, pozitivni, nekateri hvaležni. Pobude, ki so jih starši podali smo,
kar se je dalo, upoštevali. Nekatere pobude pa nam bodo koristna pomoč pri delu v
prihodnje.
Starši so pokazali veliko pripravljenost pomagati tudi z opremo, šola je prejela
donacijo 12 računalnikov firme enega od staršev, ki smo jih namenili tistim družinam,
ki so jih potrebovale.
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Pred epidemijo smo v marcu 2020 izvedli anketo o zadovoljstvu staršev z različnimi
vsebinskimi sklopi dela šole. Rezultati zadovoljstva staršev so prikazani v spodnji
tabeli.

.,
Področje dela
Šolska prehrana
Občutek varnosti in vzgojno reagiranje šole
Izvajanje pouka in pridobljeno znanje
Interesne dejavnosti
Sodelovanje z zaposlenimi

Srednja ocena
4,1
4,4
4,4
4,1
4,6

Realizirani cilji:
Ohranili smo visok nivo zadovoljstva staršev z delom šole.

Delo z učenci s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci
Učenci z učnimi in psihosocialnimi težavami
Individualni pouk je bil namenjen učencem s težavami pri učenju in socializaciji, ki
nimajo odločb za dodatno strokovno pomoč. Izvajali so ga obe psihologinji, specialna
pedagoginja in učitelji razrednega ter predmetnega pouka, v posameznih primerih so
nam pomagali tudi prostovoljci.
Učenci z odločbo za dodatno strokovno pomoč
Dodatno strokovno pomoč imajo učenci z odločbo o usmeritvi, teh je bilo na naši šoli
v tem šolskem letu 28 (na koncu šolskega leta). Zanje smo imeli na razpolago skupno
86 ur tedensko. Od tega je bilo 16 ur namenjenih učni pomoči in so jih izvajali učitelji
predmetne pouka (slovenščino, matematiko, angleščino, biologijo in nemščino), ostale
ure pa premagovanju primanjkljajev in so jih izvajale obe psihologinji in specialni
pedagoginji.
Nadarjeni učenci
Del ur iz fonda 0,5 na oddelek, natančneje 4,5 PU tedensko, smo namenili za dodatno
delo s 85 učenci, v glavnem z nadarjenimi, za priprave na tekmovanja ter za
mentorstvo pri raziskovalnih nalogah.
Nadarjene učence spodbujamo tudi v posebnih programih, kot je to FLL, kjer so
učenci dosegli odlične rezultate, žal pa se vsa tekmovanja zaradi epidemije niso
izvedla.

Aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje
Takoj v začetku septembra smo se udeležili tradicionalne prireditve Jesenska srečanja
četrtne skupnosti, kjer smo predstavili našo šolo.
V prvih dneh decembra smo na šoli organizirali tradicionalni Decembrski sejem, na
katerem sodelujejo vsi učenci šole, udeleži pa se ga tudi zelo veliko staršev.
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Družinski tek po Šentvidu smo izpeljali v oktobru, popestrili smo ga s kostanjevim
piknikom.
Zaradi epidemije je bilo v tem šolskem letu sodelovanje z vrtci okrnjeno. Kljub temu
pa smo sodelovali na nivoju strokovnih delavcev, predvsem pri učencih, kjer je
predlog za odlog všolanja in pri učencih z odločbo za dodatno strokovno pomoč.
Sodelovali smo pri novoletni okrasitvi Ljubljane, aktivnostih v tednu mobilnosti.
Vsi učenci od 2. do 9. razreda so bili vključeni v izobraževanje »Varni internet«.
Skladno z razvojnim načrtom sodelujemo tudi s srednjimi šolami, predvsem z
Gimnazijo Šentvid. Žal je bilo zaradi epidemije tudi sodelovanje z gimnazijo precej
okrnjeno.

Realizirani cilji:
Šola je v lokalnem in širšem okolju prepoznana kot dobra, na kar sklepamo po
odgovorih staršev, ki želijo k nam vpisati ali prepisati svoje otroke iz drugih okolišev.

Dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev
Za zdrav razvoj učencev smo skrbeli na več načinov: v šoli pripravljamo zdravo in
raznovrstno hrano, poskrbimo, da vsi učenci vsaj malicajo, pripravljamo pa tudi
zajtrke, kosila in popoldanske malice.
Glede rekreacije smo izvajali veliko dejavnosti s športnega področja. Dejavnost na
tem področju dokazujejo tudi številni dobri rezultati na športnih tekmovanjih.
Učiteljice in učitelj v OPB so sistematično poskrbeli za redno rekreacijo učencev po
končanem pouku oz. kosilu ter po končanem samostojnem učenju.
Sodelovali smo z Zdravstvenim domom, pomagali smo pri organizaciji sistematskih
zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov, sodelovali smo v tekmovanju za čiste
zobke. Del sistematskih pregledov je odpadel zaradi epidemije.
V tem letu smo ob epidemiji poskrbeli za uresničevanje vseh priporočil, ki smo jih
dobili od NIJZ in sprejeli ustrezne varnostne protokole ob vračanju učencev v šolo.

Investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nakup nove opreme
V tem šolskem letu smo opravili več vzdrževalnih del:
-

zvočna izolacija 2 provizoričnih kabinetov na hodniku
ureditev okolice (drevesa)
popravilo fasade
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-

popravilo parketa v veliki telovadnici in zaris črt
popravila v kuhinji (pomivalni stroj, inox transportni voz)

Nabavili smo:
- več različnih učil
- sedežno pohištvo za 3 učilnice
- 3 osebne računalnike – SIO2020
- 3 tablice – SIO2020
- 4 projektorje – SIO2020
- Izgradnja brezžičnega omrežja – SIO2020
- Hladilna omara v kuhinji
- Inox pult v kuhinji
- Pleksi zaščita v kuhinji na liniji

PRILOGE:

Poročilo o delu šolske svetovalne službe
Pri izvajanju svetovalnega dela smo izhajali iz aktualnih potreb vseh udeležencev v
vzgojno izobraževalnem procesu.
DELO Z UČENCI
a) Vpis in sprejem otrok v šolo
 Vpis v 1. razred je potekal v skladu z normativi Mestne občine Ljubljana v
mesecu februarju 2019. Vpisali smo 36 šolskih novincev, 16 otrok se je
prepisalo na druge šole (selitev), 12 šolskih novincev se je vpisalo k nam iz
drugih šolskih okolišev.
 Prejeli smo 6 vlog za odlog všolanja. Ob ustrezni dokumentaciji smo izvedli
tudi obvezno testiranje za ugotavljanje pripravljenosti otrok za šolo (POŠ).
Pripravili in vodili smo timsko komisijo, ki je sprejela ustrezne sklepe, vsem
vlogam je ugodila.
 Sodelovali smo z učiteljicami pri pripravi in realizaciji informativnega dneva.
Junijsko spoznavno srečanje za bodoče prvošolce in njihove starše je letos
zaradi epidemije (Covid-19) odpadlo. Opravljenih je bilo več individualnih
razgovorov s starši šolskih novincev.
 Sodelovali smo pri obisku otrok iz vrtca v šoli.
 Koordinirali smo zdravniških pregledov za ŠN.
 Oblikovali smo dva oddelka 1. razreda.
 Sprejemali smo, vpisovali in urejali dokumentacijo učencev, ki so se prešolali
ter učencev priseljencev (2).
b) Individualna ali skupinska obravnava otrok
 Individualno smo obravnavali učence z vedenjskimi in čustvenimi težavami, z
učnimi težavami ter različnimi težavami psihosocialne narave. Učencem smo
27/33
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID, PRUŠNIKOVA UL. 98 LJUBLJANA
Letno poročilo s samoevalvacijskim poročilom 2019/2020










svetovali in jim pomagali preko pogovora ali konkretnih oblik pomoči (načrt
učenja, dnevnik učenja, strategije).
Spremljali smo delo prvošolcev, nudili ustrezno pomoč pri premagovanju
začetnih težav oz. pri vključevanju v šolsko življenje.
Spremljali smo privajanje prešolanih in učencev priseljencev v vzgojno
izobraževalnem procesu.
Izvedli smo skupinski narek v 4. razredu (test MBP- Šali) za odkrivanje
specifičnih bralno-napisovalnih težav.
Preverjali smo tehniko branja učencev od 2. do 5. razreda, spremljali njihov
napredek ter izvajali vedenjsko kognitivno metodo branja za učence s
težavami.
Sodelovali smo z učitelji pri oblikovanju ustreznih učnih skupin.
V delo z učenci smo vključevale prostovoljce ter sprotno spremljale njihovo
delo.
Skupino za razvijanje socialnih veščin nam letos zaradi urnikov ni uspelo
ustanoviti.
V programu MEPI so sodelovali učenci 9. razredov, dva učenca sta nudila
pomoč mlajšim učencem.

c) Karierno svetovanje
 Učenci 8. razredov so informirani s šolskim sistemom nadaljnjega
izobraževanja, v 7. razredih je zaradi epidemije ta aktivnost odpadla.
Svetovanje in informiranje učencev 9. razreda o možnostih nadaljnjega šolanja
(predstavljeni poklici, srednješolski programi, posebnosti posameznih srednjih
šol, možnosti prehajanja med programi) je potekalo po letnem načrtu.
 Učence zaključnih razredov smo seznanili tudi z uporabo ITK tehnologije pri
iskanju informacij o nadaljnjem šolanju, štipendij in zaposlitve, kakor tudi pri
spoznavanju lastnih interesov.
 Učence in starše smo seznanili z aktivnostmi in roki v zvezi z vpisom v
srednjo šolo (prejeli so rokovnik z datumi pomembnimi za vpis). Zaradi
epidemije je vpis v srednje šole bil prestavljen. O spremembah rokov so starši
in učenci bili obveščeni sproti.
 Učenci 9. razredov so reševali vprašalnik o poklicni poti (eVPP).
 Učencem in njihovim staršem smo nudili individualno svetovanje pri
odločanju za nadaljevanje izobraževanja, informirali jih z možnostmi sprejema
na posamezne srednje šole in z možnostmi pridobitve štipendij.
 Ob izidu Razpisa za vpis v srednje šole je za starše 9. razredov izveden
roditeljski sestanek (februar).
 Zaradi epidemije je bil spremenjen potek vpisa v srednje šole. Prijave za vpis
v smo izpolnjevali preko dela na daljavo (Teams) z vsemi učenci skupaj in
individualno. Preden so poslali prijave na srednje šole, je bila vsaka prijava še
dodatno pregledana.
 O objavah omejitev na posameznih šolah so učenci bili obveščeni sproti.
 V letošnjem letu ni bilo učencev, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost.
d) Učenci s posebnimi potrebami
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V tem šolskem letu smo imeli 30 učencev, ki so z odločbo MIZŠ usmerjeni v
vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo ter 11 učencev s priporočili za prilagojeno delo.
 Delo z učenci z odločbami smo koordinirali, izvajali dodatno strokovno
pomoč in svetovalno storitev.
 Koordinirali in sodelovali smo v strokovnih skupinah, izdelali
individualizirane programe ter spremljali napredek učencev (načrtovanje,
spremljanje, evalvacija). Pri tem smo sprotno sodelovali s starši, učitelji in
zunanjimi sodelavci ter se udeležili timskih sestankov.
 Glede na poročila učiteljev o učnih in vedenjskih težavah učencev smo
načrtovali nadaljnje delo z učenci in jim nudili ustrezno pomoč.
 Pripravili smo poročila za učence, ki so bili predlagani komisiji za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami oz. za preverjanje odločbe.
 Pripravili smo poročila oz. izpolnjevali vprašalnike tudi za učence s težavami,
ki so potrebovali pomoč zunanjih institucij.
 V tem šolskem letu ni bilo predlogov za nadarjene učence.
 Izvajali smo mentorstvo pri raziskovalni nalogi (učenka je med letom
odstopila).

e) Delo z oddelčnimi skupnostmi
 Skupinsko in individualno smo sodelovali z razredniki oddelčnih skupnosti pri
reševanju učne in vzgojne problematike, pri oblikovanju ustreznih
medsebojnih odnosov in razvijanju socialnih veščin ter ugodne razredne
klime.
 Razrednike smo seznanjali s posebnostmi šolskih novincev ali na novo
vpisanih učencev.
 Organizirali smo delavnice, ki so jih izvajali prostovoljci (študentje
psihologije) o učenju učenja za 5. razrede in o tesnobnosti in anksioznosti za
9. razrede.
 Delavnica za razvijanje pozitivne samopodobe je izvajana v 6. razredu
(zunanji izvajalci).
f) Oblikovanje programa socialne pomoči
 Starše smo seznanjali z načinom pridobitve subvencije in urejali ustrezno
dokumentacijo.
 Mesečno smo oddajali poročila za subvencijo šolske prehrane (portal
Ministrstva).
 Od MIZŠ je prejemalo subvencionirano malico 176 učencev, kosilo pa 86
učencev.
18 učencev je iz sredstev šolskega sklada prejelo pomoč (v celoti ali delno) pri
plačilu
šole v naravi, stroškov dejavnosti, plačilu prehrane in šolskih potrebščin.
 Uredili smo subvencijo za nakup vseh šolskih potrebščin in delovnih zvezkov
za dva učenca.
 Sodelovali smo z različnimi sponzorji za pridobitev finančnih sredstev za
pomoč socialno ogroženim otrokom.
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V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine si je 5 učencev ogledalo lutkovno
predstavo z obiskom dedka Mraza. V sodelovanju z ZPM smo za dva učenca
pridobili sredstva iz sklada Botrstvo (plačilo šole v naravi, popoldanske
malice, nabava delovnih zvezkov in šolskih potrebščin). Dobrodelno društvo
Petka za nasmeh je 3 učencem v celoti poravnavalo stroške za različne
dejavnosti.

SODELOVANJE Z UČITELJI
 Učitelje smo informirali o posebnostih prvošolcev in na novo vpisanih
učencev.
 Svetovali in nudili smo pomoč pri reševanju učne, vedenjske in druge
problematike.
 Svetovali in sodelovali smo pri prilagajanju učnih zahtev ter pri oblikovanju
individualiziranih učnih programov za učence s posebnimi potrebami
(prilagoditev vsebin in metod dela, preverjanja in ocenjevanja znanja,
napredovanja, časovna razporeditev pouka). Vodili smo sestanke strokovnih
skupin za učence s posebnimi potrebami.
 Sodelovali smo na konferencah učiteljskega zbora, sestankih oddelčnega
učiteljskega zbora in aktivih.
 Z razredniki 9. razredov smo sodelovali na področju kariernega svetovanja pri
vpisu v srednje šole.
 Predstavili smo program Pozitivna disciplina v razredu in vodili supervizije –
refleksija uporabe metod (zaradi epidemije je v 2. obdobju odpadla).
 Koordinirali smo delo v okviru programa PES –učiteljev pomočnik.
SODELOVANJE S STARŠI
 S starši smo sodelovali na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.
 Starše smo informirali in jim svetovali glede postopka vpisa in sprejema
šolskih novincev. Izvedli smo roditeljski sestanek za starše 9. razredov o
kariernem svetovanju ter vpisu v srednje šole.
 Starše učencev s posebnimi potrebami smo seznanili s predlogom o uvedbi
postopka usmerjanja, pomagali in svetovali pri izpeljavi postopka ter jih
vključevali v izdelavo in spremljanje individualiziranega programa.
 Starše smo aktivno vključevali v sodelovanje pri načrtovanju pomoči in
spremljanju otrok z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. Nudili smo
jim individualno svetovanje ter usmerjali v obravnavo v zunanje institucije.
 Izvedli smo predavanje za starše 2. razredov o spodbujanju razvoja bralne
pismenosti »Uvajanje v začetno branje«.
 Za starše 8. razredov je letos zaradi epidemije predavanje »Pred izbiro
poklica« odpadlo.
SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE
Sodelovali smo z vodstvom šole pri:
 načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vzgojno izobraževalnega dela,
 pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli,
 uvajanju in spremljanju novosti v vzgojno-izobraževalnem delu.
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SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN INSTITUCIJAMI
 Osnovne šole
 Srednje šole
 Univerza Ljubljana - Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta
 Pedagoški inštitut
 Zavod za zaposlovanje
 Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport
 Zavod za šolstvo
 Pediatrična klinika, Ambulanta za avtizem, Inštitut za avtizem
 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
 Centri za socialno delo
 Inštitut za varovanje zdravja
 Zdravstvene institucije
 UNICEF
 Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha
 ZPM Ljubljana
 Mladinsko informacijsko in svetovalno središče (MISSS)
 Varni internet
 Petka za nasmeh
 Rdeči križ Slovenije
 Četrtna skupnost Šentvid
 Društvo za nenasilno komunikacijo

PERMANENTNO IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PROJEKTI
 Sodelovali smo na izobraževanjih, ki so potekala v okviru konferenc
učiteljskega zbora, na aktivih svetovalnih delavcev ter srečanjih študijskih
skupin za ŠSS.
 Udeleževali smo se strokovnih izobraževanj ter spremljali novosti v strokovni
literaturi.
 Koordinirali smo in sodelovale v programih PES - učiteljev pomočnik, POVEJ
- za varno šolo in programu Pozitivna disciplina.
 Sodelovali smo v timu projekta Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja, projektu EKO šola, v programu MEPI in v programu
Spodbujanje razvoja bralne pismenosti.
OSTALE DEJAVNOSTI
 Prisostvovali smo pri posameznih urah pouka, razrednih urah, po potrebi
nadomeščali učitelje in spremljali učence na različnih dejavnostih izven šole.
 Mentorstvo otroškem parlamentu.
 Koordinacija prostovoljnega dela na šoli.
 Mentorstvo študentom psihologije na praksi.
 Mentorstvo za raziskovalno dejavnost.
 Vodenje šolske dokumentacije.
 Sodelovanje v strokovnih timih in komisijah.
 Spremljanje vodenja evidence v matični knjigi.
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Zbiranje in vodenje dokumentacije za dodelitev statusov učencem (športniki,
kulturniki)

NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA, EVALVACIJA IN DOKUMENTIRANJE
SVETOVALNEGA DELA
 Pripravili smo letni delovni načrt.
 Evalvacija lanskega delovnega načrta.
 Urejali in vodili smo dokumentacijo ob prešolanju otrok.
 Urejali smo podatke o šolskih novincih in naredili analizo vpisa.
 Pripravili smo gradiva in poročila za timske sestanke.

Zapisala: Slavica Škerjanec, vodja aktiva ŠSS

Poročilo o delu šolske knjižnice
POSLOVANJE
Knjižnica ima dve ločeni enoti - prva je namenjena učencem 1. triade in se nahaja
v pritličju, druga pa je namenjena učencem 2. in 3. triade in se nahaja v 2.
nadstropju. Umik odprtosti je razdeljen med obe knjižnici.
OBISK IN IZPOSOJA
V šolskem letu 2019/20 je bilo v knjižnici 6519 izposoj. Zaradi pandemije je bila
knjižnica od 16. marca odprta le za vračanje in prevzem naročenega gradiva.
IZVEDENE AKTIVNOSTIV ŠOLSKEM LETU 2018/19
o organizacija
kulturnega dneva,
o sodelovanje na
Miklavževem sejmu,
o sodelovanje na
Družinskem teku,
o sodelovanje v
projektu Rastem s
knjigo v sodelovanju
z MKL, enota
Šentvid;
o vključitev v sistem
cobiss,
o bralni nahrbtnik v 1.,
2. in 3. razredu
Prireditev ob zaključku bralne značke z obiskom pisatelja je v letošnjem šolskem letu
zaradi pandemije žal odpadla.
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VKLJUČITEV KNJIŽNICE V SISTEM COBISS
V šolskem letu 2018/19 je knjižnica pričela s prehodom na sistem COBISS, kar je
trenutno prioritetna naloga knjižnice. Za vključitev v sistem COBISS bo potrebno vse
knjižnično gradivo na novo vpisati v sistem COBISS. V šol. letu 2019/20 smo pričeli
z izposojo v sistemu COBISS. V sistem cobiss so že vnešeni vsi učbeniki, z
vnašanjem ostalega gradiva bomo nadaljevali v naslednjem šol. letu.

UČBENIŠKI SKLAD
V šolskem letu 2019/20 si je komplete učbenikov izposodilo 362 učencev.

Zapisala: Nataša Žnideršič Šuster, knjižničarka
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