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Pogled nazaj UČENCI

RAZRED ŠTEVILO 
ODDELKOV

DEČKI DEKLICE ŠTEVILO UČENCEV PO 
TRIADAH

1. A 1 12 13 25 76

2. A 1 15 11 26

3. A 1 12 13 25

4. A 1 11 7 18 71

5. A
5. B

1
1

10
11

4
5

14
16

6. A 1 9 14 23

7. A 1 9 13 22 67

8. A 1 9 9 18

9. A 1 10 17 27

Skupaj 10 108 106 214 214



OPB

Izbirni predmeti

1. razred 17 učencev

2. razred 16 učencev

3. razred 11 učencev

4. razred 1 učencev

5. razred 5 učencev

Skupaj 50 učencev

Izbirni predmet Število učencev Število skupin Število ur na teden

Nemščina III 7 1 2

Likovno snovanje I 35 2 2

Matematična delavnica 7 14 1 1

Matematična delavnica 8 17 1 1

Matematična delavnica 9 21 1 1

Sodobna priprava hrane - SPH 22 1 2

Šport za sprostitev 8 1 1

Izbrani šport 9 1 1

Šport za zdravje 7 1 1

Skupaj 140 10 12



Neobvezni izbirni 
predmeti

Število učencev Število ur na teden

Drugi tuj jezik  -
nemščina

Tuj jezik - angleščina  
Drugi tuj jezik – nemščina 
7., 8., 9. r.

4. r. - 16
5. r. - 16
6. r. - 19
1. r. - 25

10

po 2 uri



Nosilec Rok

Spremljanje in izvajanje pouka po PUN,
spremljanje uvajanje elementov FS 
pouka, spremljanje vključevanja 8 krogov 
odličnosti

Ravnateljica Vse šolsko leto

Priprava učiteljskega zbora za NPZ v 6. 
in 9. razredu

Ravnateljica, svetovalna 
delavka

Vse šolsko leto

Spremljanje preverjanja in ocenjevanja 
znanja

Ravnateljica, svetovalna 
delavka, razredniki

Ob koncu ocenjev. 
obdobjih

Spremljanje devetletke po triadah in 
medpredmetno povezovanje pri pouku;
uvajanje medsebojnih hospitacij

Ravnateljica, svetovalna
delavka, vodje aktivov, učitelji

Vse šolsko leto

Okrepljeno spremljanje in evalvacija dela 
na področju bralne pismenosti

Ravnateljica, vsi učitelji Vse šolsko leto

Učne skupine, izbirni predmeti Učiteljice SLO, MAT, TJA in 
učitelji izbirnih predmetov

Vse šolsko leto

Delo z nadarjenimi učenci Svetovalna delavka, 
Ksenija Potočnik

Vse šolsko leto

Projekt „Peš – bus“ Robert Pritržnik 17.09. –
21.09.2018 in 
oktober



Izvajanje vzgojnega načrta šole Ravnateljica, razredniki, 
svetovalna delavka

Vse šolsko leto

Uporaba sodobnih učnih metod in oblik
pri načrtovanju in izvajanju pouka

Spremljanje uporabe eAsistenta

Vsi učitelji Vse šolsko leto

Spremljanje dela učencev s posebnimi
potrebami

Specialni pedagoginji,
razredniki

Vse šolsko leto

Ustvarjanje pogojev za uvajanje novosti 
v vzgojno-izobraževalnem delu

Ravnateljica Vse šolsko leto

Povezovanje šole z okoljem Ravnateljica Vse šolsko leto

Zagotavljanja zakonitosti dela  z učenci Ravnateljica, svetovalna
delavka

Vse šolsko leto

Projekt „Dediščinski darovi Vitanja“ Mojca Koban Dobnik 24.09 – 06.10.2018 in 
06.04.2019

Projekt “Zdrava šola”, Shema sadja Vanja Repnik Vse šolsko leto

Semena sprememb (5. razred) Melita Hrovat, Lea Kotnik Vse šolsko leto



UČNI USPEH 

- ponavlja 1 učenec



Tekmovanje

Dejavnost Mentor U čenec / razred Dosežek
Tekmovanje –
Matemček

Suzana Pušnik Daneja Jakob Kričaj 6. r. Zlato državno 
priznanje

Tekmovanje –
Logi čna pošast

Breda Jakop Tjaš Vidmar 2. r. Zlato državno 
priznanje

Rosana Buh Aleks Jakob Kričaj 4. r.

Suzana Pušnik Anej Kranjčan 7. r.
Tekmovanje iz 
kemije

Mojca Šegel Katarina Ošlak 8. r. Srebrno 
Preglovo
priznanje

Tekmovanje –
Vesela šola

Melita Hrovat Aleks Jakob Kričaj 4. r., Matija Maligoj 
Maček 4. r., Žana Ledinek 5. r., Daneja 
Jakob Kričaj 6. r., David Kotnik Grudnik 6. r.

Srebrno državno 
priznanje

Tekmovanje iz 
matematike

Suzana Pušnik Luka Jakob 7. r., Nika Klemenc 7. r., 
Blaž Kričaj 8. r., Barbara Jelenko 9. r.

Srebrno Vegovo 
priznanje 

Tekmovanje iz 
zgodovine

Petra Čebular Barbara Jelenko 9. r. Srebrno 
priznanje

Tekmovanje iz 
astronomije

Tilka Jakob Katarina Ošlak 8. r. Srebrno 
Dominkovo 
priznanje



Tekmovanje iz 
geografije

Sintija Gorenjak Nika Klemenc 7. r., Anej Kranjčan 7. 
r., Leon Kotnik 7. r.

Srebrno priznanje

Tekmovanje -
Matemček

Breda Jakop Tjaš Vidmar 2. r., Zala Kos 2. r. Srebrno državno 
priznanje

Lea Kotnik Aleks Jakob Kričaj 4. r.

Suzana Pušnik David Kotnik Grudnik 6. r., Tjaš 
Ledinek 7. r., Anej Kranjčan 7. r., 
Barbara Jelenko 9. r.

Tekmovanje -
Logi čna pošast

Breda Jakop Tina Kričaj 2. r., Enja Fijavž 2. r., Zala 
Kos 2. r., Minea Maligoj Maček 2. r.

Srebrno državno 
priznanje

Melita Hrovat Julija Laznik 5. r.

Suzana Pušnik Daneja Jakob Kričaj 6. r., Leon Kotnik 
7. r., Katarina Ošlak 8. r.

Tekmovanje  iz  
fizike

Tilka Jakob Blaž Kričaj 8. r., Katarina Ošlak 8. r. Srebrno Stefanovo 
priznanje

Tekmovanje iz 
slovenš čine

Petra Bukovec Mauh Katarina Ošlak 8. r., Ana Marija Kričaj 
9. r.

Srebrno 
Cankarjevo 
priznanje



predmet šolsko povprečje 
%

državno 
povprečje %

razlika
%

SLOVENŠČINA 48,53 48,48 + 0,05

MATEMATIKA 53,70 51,05 + 2,65

FIZIKA 64,10 63,82 + 0,28

NPZ
9. r.



NPZ 
6. r.

predmet šolsko povprečje državno 
povprečje

razlika

SLOVENŠČINA 53,91 49,43 + 4,48
MATEMATIKA 61,91 57,28 + 4,63

ANGLEŠČINA 50,47 51,63 - 1,16



� Življenje in delo v šoli je bilo popestreno z raznimi oblikami dela pri 
pouku, na odprtih dnevih šole, naravoslovnih, kulturnih, športnih in 
tehniških dnevih, delavnicah, ekskurzijah, v šolah v naravi. 

6. r. – Zimska šola v naravi na Rogli (bivanje v CŠOD Gorenje) –
(04.- 08.03.2019)

5. r. – Letna šola v naravi v Izoli (03.06. – 07.06.2019)
7. r. – Dejavnosti v naravi, CŠOD Trilobit (20.05. - 24.05.2019)



Nadaljnje izobraževanje devetošolcev:

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE – 1 aranžerski tehnik, 4 letni program

ŠC ŠENTJUR - Srednja poklicna in strokovna šola -1kmetijsko podjetniški tehnik, 4 letni program

ŠC SLOVENSKE KONJICE - ZREČE:

GIMNAZIJA – 1 splošna gimnazija

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA ZREČE - 2 strojni tehnik, 4 letni program

GIMNAZIJA CELJE - CENTER – 3 (splošna 1, predšolska 2)

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ – 1 ekonomska gimnazija – športni oddelek

ŠC CELJE:

GIMNAZIJA LAVA - 3 splošna gimnazija

SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO -1 elektrotehnik, 4 letni program

2 elektrikar, 3 letni program

SREDNJA ŠOLA ZA  STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE - 2 medijski tehnik, 4 letni program

1 strojni tehnik, 4 letni program

1tehnik mehatronike, 4 letni program

1 mehatronik operater, 3 letni program

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO - 7 frizer, 3 letni program



4 učencem je uspelo vseh 9 let šolanja dosegati odličen uspeh –
Barbari Jelenko, Tini Kričaj, Ana Mariji Kričaj in Gašperju Jeseničnik

9. r.

Učenci – »zlati značkarji«  so:  Tadej Grm, 
Gašper Jeseničnik, Nik Podgrajšek, 
Blaž Poklič, Barbara Jelenko, Ana 
Marija Kričaj, Mia Klopotan, Ana 
Obretan, Ana Rošer, Eva Rošer, Eva 
Založnik
Mentorica BZ:  Jožica Vivod

Športnika šole: Ana Marija Kričaj, 
Rene Goričan

Mentor:  Robi Pritržnik



PROJEKTI - Zdrava šola
Teme: duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana. Izvedli smo poseben »Zdrav 
dan«, obeležili 25. obletnico delovanja Zdravih šol. Naša šola praznuje 10. obletnico 
delovanja. V okviru tega projekta vsako leto izvajamo številne dejavnosti in programe 
za promocijo zdravja na telesnem, duševnem in socialnem področju za učence, 
učitelje in starše. Zdrav dan smo začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Go. 
Dragica Černigoj Kropf nam je predavala o zdravilnih učinkih medu.

� »Shemo šolskega sadja« - ob petkih - poudarjamo pomen uživanja sadja in 
zelenjave za zdrav telesni in duševni  razvoj naših učencev. 
(vodja projekta Vanja Repnik). 

� V okviru tega projekta smo skrbeli za zeliščni vrt in zelenjavni vrt. 
� Lokalna in ekološka živila.



Projekt Pešbussmo izvajali v Evropskem tednu mobilnosti od 17. do 21. septembra
2018. Sodelovalo 52 otrok, 11 učiteljev in 10 zunanjih spremljevalcev (starši,člani PD
Vitanje). Dve relacijah: Vitanje – Brezen in Vitanje – Ljubnica; označene s trajnimi
lesenimi smerokazi in označenimi vstopnimi postajami. Vodje so natančno vodili
evidenco udeležbe otrok. Zadnji dan Pešbusa (21.9.) - podelitev nagrad udeležencem
(čelna svetilka in odsevni brezrokavnik).
Zaključek - 8. 11., ko je preteklo nadaljnjih 30 šolskih dni samostojne uporabe označenih
šolskih poti. Otroci so potrjevali uporabo označene šolske poti z luknjanjem evidenčnih
kartonov s pomočjo luknjačev in orientacijskih zastavic.
Evidenčne kartone so lahko otroci vzeli vsak dan pred odhodom domov in jih naslednjo
jutro vrnili v razredni žepek. Za evidenco sta skrbeli dve učenki iz 9. razreda in
mentorica ŠS.
Dvaindvajset šolarjev, ki so v tem
času prehodili največ, smo peljali
na brezplačen nagradni izlet v Terme Laško
(vodja projekta Robert Pritržnik).

Projekt –Podpiram zdrav šport je bil namenjen
vsem učencem, ki so seznanili kaj je v športu prav
in kaj ni (mentorica Melita Hrovat).



Drugič – DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE (DEKD). 
� Posvečen dediščini za prihodnje rodove - Dediščinske darove Vitanja - so 

ponazorile mnoge aktivnosti in dogodki. 
� Mentorji so se  z učenci in zunanjimi sodelavci pri vseh predmetih posvetili 

različnim vidikom obravnave dediščine Vitanja. Naše delo v projektu smo javnosti 
predstavili na zaključni prireditvi 6.4.2019, ko smo izdali tudi tematsko glasilo in 
pripravili razstavo (koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje: Mojca Koban Dobnik).



Semena prihodnosti (5. r.)
Aktivnosti so spodbujale razvijanje socialne odgovornosti, spoštljive medsebojne 
komunikacije, kritično razmišljanje in krepitev pozitivne samopodobe. Učenci so 
aktivnosti projekta sprejeli zelo pozitivno, opažamo osebnostno rast učencev, večjo 
pozornost in zanimanje za trajnostni razvoj in boljše socialne odnose v razredu  
(mentorici Lea Kotnik, Melita Hrovat).

V petek, 8. 4. 2019, smo organizirali že tradicionalno 8. noč branja. 64 učencev je  
poustvarjalo na literarni podlagi avtorjev Svetlane Makarovič, Branke Jurca in Toneta 
Pavčka. Med ustvarjanjem so imeli tudi gibalne vaje z gospo Tanjo Schmidt. Po 
večerji in nočnem pohodu s svetilkami, ki je bil poln domišljije, smeha in iskanja 
skritega zaklada je sledilo branje pravljice  in spanje v učilnicah na šolskih blazinah. 
V soboto po zajtrku so udeleženci odšli domov polni prijetnih vtisov (vodja Vanja 
Repnik).



Rastem s knjigo OŠ 2018: 
� Knjižničarji so učencem predstavili Splošno knjižnico: oddelek za odrasle, 

oddelek za mladino, čitalnico, priročno knjižnico,  oddelke v Vitanju, Zrečah in 
Ločah.   Učencem so  ponudili brezplačni vpis v knjižnico in jim  razdelili 
informacijsko-promocijsko gradivo knjižnice). 

� Učenci so spoznali vzajemni  katalog COBISS+ (prej COBISS/OPAC) – poiskali 
so vsa dela avtorice Nataše Konc Lorenzutti. Reševali so  pripravljene učne liste 
– iskanje gradiva v COBISS+  za  Splošno knjižnico Slovenske Konjice in enote 
Vitanje, Loče in Zreče. Govorili so o pomenu branja leposlovja in 
strokovnih/poučnih knjig, o branju za bralno značko. 

� Učenci so prejeli knjigo »Avtobus ob treh« pisateljice Nataše Konc Lorenzutti
(vodja projekta: Jožica Vivod).



V času od 8.9. do 8.10.2019 je potekal projekt –Nacionalni mesec skupnega
branja . V tem času so učenci več glasno brali prozna dela in poezijo med
razrednimi urami (mentorica Petra Bukovec Mauh).
Ponovno dajemo vse večji pomen lepemu rokopisu.
Še posebej pa v mesecu januarju, ko smo sodelovali v projektu Teden pisanja z
roko (mentorica Petra Bukovec Mauh).



Zbiralne akcije

� Skozi šolsko leto so potekale številne zbiralne akcije: zbiranje 
odpadnega papirja, izrabljenih tonerjev, izrabljenih baterij (razredniki, 
vodja Božo Zidanšek).  

� Največ baterij sta zbrala: 1. a in 8. a razred.  

1. a

8. a.



Največ tonerjev sta zbrala 2. a  in 5. a razred. 

Papir - skupaj smo ga zbrali 10.543 kg. 
Največ papirja sta zbrala 2. a (1.792 kg) 
in 5. a (2.743 kg) razred.

5.a
.

2.a



Zamaške plastenk za humanitarne namene  - za Lana Pušnika (vodja Vanja 
Repnik). 
Učenci od 1. do 9. r. so zbrali 330,62 kg zamaškov. 
Največ zamaškov je zbral 2. a (69,20 kg) sledita mu 3. a  (65,59 kg)  in 5.b 
(57,09 kg) razred.

5. b

Tekmovanje za čiste zobe: 
5. b, 5. a, 2. a



INTERESNE DEJAVNOSTI

PZ (9 - pohvale): Barbara Jelenko, 
Aljaž Zlodej, Eva Rošer, Ana 
Rošer, Ana Marija Kričaj, Tina 
Kričaj, Maruša Grm, Ana Obretan, 
Eva Založnik, Gašper Jeseničnik, 
Karin Založnik, Mia Klopotan

Robotika

Turistični krožek

Kolesarski krožek

Mladinski pevski zbor

Odbojka

Košarka

Planinski krožek

Učenje z igro

Učenje z igro

Novinarski krožek

Rdeči križ – krožek

CICI vesela šola

RK- Rdeči Križ

Bralna značka

Bralna značka

Bralna značka – TJA

Bralna značka – TJN

Otroški pevski zbor

Vesela šola

Športne aktivnosti 1

Športne aktivnosti 2

Športne aktivnosti 3

Zanimiva matematika

Zanimiva matematika

Zanimiva matematika

Zanimiva matematika 

Zanimiva matematika

Likovni krožek

Prometni krožek

Recitacijsko-dramski 

Tehniški krožek



NOVINARSKI K.
Glasilo Vitanjčanček

Mentorica: 
Ksenija Potočnik



OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
� Plesne vaje za devetošolce  (Plesna šola DEVŽEJ); 
� Ples za učence I. in II. triade (Plesna šola DEVŽEJ);
� Svoj podmladek ima na šoli tudi Gasilsko društvo Vitanje;
� Tečaj CPP za voznike koles z motorjem;
� Tečaj plavanja za vrtec (Športno društvo Vitanje);
� Nogomet (Bevc, Očko);
� Košarka (Vojnik);
� Odbojka (Zreče);
� Tekaški smučarski klub Rogla;
� Atletska šola (Sl. Konjice);
� Judo šola JAKA;
� Smučarska šola;
� Glasbena šola (Sl. Konjice, Majcen, Banovšek)
� Plesna šola - Monika Kuzman.

TEČAJI
tečaj kolesarjenja 5. r.           tečaj plavanja 1. - 3. r.



Prostovoljno delo:
- urejanje zeliščnega in zelenjavnega vrta
- urejanje vrtca (pleskanje igral)
- organizacija dobrodelnega koncerta za šolski 
sklad + 9. r.

Pri akcijah pomagali:
Člani ZŠAM Sl. Konjice, PGD,
delavci komunale …

Nabava učnih pripomočkov in ostalih stvari:

ŠOLA: računalniška oprema, tiskalnik, knjige, didaktični pripomočki, ureditev 
WC za gibalno oviranega učenca, obnovitev klopi – igrišče, obnovitev 
prostora za čistilke, luči – varnostna razsvetljava, zaščitni pod v TV, hladilna 
omara …

VRTEC: računalniška oprema, knjige, didaktične igrače, sušilni stroj, posoda, 
ležalniki, perilo …



ŠOLSKI SKLAD (starši, donatorji) v šoli, v vrtcu
do sedaj 39.000 eurov (prispevki staršev, izrabljenih tonerjev,  voščilnic in 
koledarjev, z donatorskimi pogodbami, z dobrodelnim koncertom) 

ŠOLA: garderobne omarice za učence od 6. do 9. razreda, klopce za na hodnike 
šole,  kolesa, sestavljive blazine, računalniški komplet za jedilnico - novinarski 
krožek za predstavitve;  učilnica na prostem; izgradnja manjšega bralnega kotička, 
gospodinjska učilnica, smučarske čevlje, gledališke predstave, glasbeni pripomočki 
za I. triado, elektronske merilnike, kinestetične mize, bralni kotiček v stari šoli … 

VRTEC: igrače, knjige, gledališke predstave, animatorji …



9 DK (1723 EUR) - nakup knjig za šolsko knjižnico

Utrinki s 
koncerta 

31. marec 
2019



Pripravili: 
Kadrovski načrt in program dela (šola, vrtec), Samoevalvacijo (projekti)

NADZOR
� Zdravstveni inšpektorski pregled – vrtec
� Sanitarni pregled kuhinje
� Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Objavljali prispevke: 
v Novicah, v Vitanjčanu,                           
Fizika v šoli, 
Vzgoja, 
Modrijan …



� SODELOVANJE S STARŠI
- roditeljski sestanki, govorilne ure. 
- dobro obiskani dnevi odprtih vrat, 

ekskurzije.
- Prostovoljno delo.

Sodelovanje z društvi in organizacijami:
DPM, GD, LD, ŠD, ŠRD
PD, TD,  RK, ZB, Lipa,
Društvo Za boljši svet, Društvo Vizija, 
občino, ZŠAM Sl. Konjice, 
Noordung center,
Zavod za zdravstveno varstvo CE, 
Karitas …



PRIORITETI   2018/2019:
� Izvajali aktivnosti medpredmetnega povezovanja (izdelali načrt). Vključevanje 

elementov FS pouka in 8 krogov odličnosti. Aktivno vključevali starše v učno-
vzgojni proces. Izdelali shemo 10 minutnega branja učencev enkrat na teden 
(spodbujanje branja). Organizirali noč branja.

� Ustvarjali spodbudno učno okolje. Učenje tujih jezikov.

Vključevanje elementov FS: 
- učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje; središče učnega 
procesa – učenec;  spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje, 
- je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim predhodnim 
znanjem, razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na 
formativni povratni informaciji …



Poročilo o REALIZACIJI   VZGOJNEGA NAČRTA:

UČENCI MOTIJO DELO PRI  POUKU –
1. r. – motijo z brundanjem, tožarjenjem, hojo po razredu
2. r. - občasno motijo trije
3. r. – stanje se je izboljšalo, nekaj učencev moti pouk (najbolj izstopa 

eden)
4. r. – nekaj učencev moti pouk, težave so reševali sproti
5. a - trije učenci motijo pouk, žaljenje sošolcev,  en učenec je dobil pisni 

opomin
5. b - motijo trije učenci (smejanje, klepetanje, pripombe, agresivno 

vedenje – verbalno, fizično)
6. r. – dekleta včasih klepetave in prepirljive, trije fantje včasih moteči, 

eden izstopa – noče sodelovati
7. r. – večinoma ne motijo pouka
8. r. - večinoma ne motijo pouka (občasno eden)
9. r. - klepetavi



UČENCI POVZROČAJO ŠKODO NA ŠOLSKEM INVENTARJU ––
porisana miza v 1. r., 5. a – ob panoju popackan stena s slikarsko barvo 
(nepazljivost), 5. b – poškodbe na stranišču (ventil na radiatorju, kljuka), 
6. r. – odpiranje omaric s šestilom) 

UČENCI NE UPOŠTEVAJO PRAVIL LEPEGA VEDENJA –
1. r. – neprimerno obnašanje na hodniku, v varstvu
2. r. – neprimerno vedenje na avtobusu – Ljubnica (4 učenci), en vzgojni opomin
3. r. – pozdravljanje, prehranjevanje, vikanje, hoja po šoli
4.  r. – večinoma upoštevajo pravila
5. a – sprotni pogovori o neprimernem ravnanju (veriga dobrega)
5. b - večina upošteva pravila, dva žalita ostale sošolce, v mesecu marcu en 
hujši verbalni delikt, v varstvu, v OPB, pri pouku tujega jezika
9. r. – glasni na hodnikih, žvečilni gumi



UČENCI NE PIŠEJO DOMAČIH NALOG –
1. r.  – trije niso želeli delati
2. r. – pisanje DN je utečeno
3. r. – večina dela DN (4 največkrat brez), včasih površno narejene
4. r. – dva učenca največkrat brez nalog
5. a – ob koncu leta pogosteje brez naloge (izstopa 1, ki 4 mesece ne dela DN, 4 
občasno)
5. b – stanje se je izboljšalo po zapisu DN v zvezek in pregledu DN
6. r. – veliko učencev ne piše DN
8. r. – 5 učencev ne piše naloge
9. r..- večina občasno brez DN, pogosto prepisana v šoli

UČENCI NISO V VARSTVU –
Večina redno v varstvu, 8. r. – izpisali iz varstva, 9. r. – niso bili vpisani v varstvu

UČENCI MOTIJO DELO V PODALJŠANEM BIVANJU –
3. r. – z nekaterimi težave v jedilnici in pri pisanju DN

Vzgojni načrt bomo v jeseni dopolnili.



Program
- št. oddelkov / št. 
otrok (skupaj)

Celodnevn
i program
- št. otrok

Poldnev
ni 
program
- št. 
otrok

1. homogen
oddelek

1. kombiniran 
oddelek

1 / 12 (MEHURČKI)
1 /  19 (VETERNICE)
1 / 19 (BALONČKI)

1 / 19 (ŽOGICE)
1 / 10 
(PIKAPOLONICE)

12
19
19

19
0

0
0
0

0
10

Skupaj: 5 / 79 69 10

VRTEC Vitanje
- to leto je obiskovalo vrtec  79 otrok. Delo  v vrtcu je potekalo v petih 

oddelkih (en oddelek  v prostorih OŠ, en oddelek v Slomškovi hiši, trije 
oddelki v prostorih vrtca) 

- zaključna konferenca in oddaja poročil - 2.7.2019



čas dejavnost

5.15 – 8.00 Sprejem otrok ob prihodu v vrtec,

prosta igra po želji otrok (igralni

kotički, umirjene dejavnosti …)

8.00 – 8.30 Skrb za osebno higieno, priprava na

zajtrk, zajtrk

8.30 – 11.30 Jutranji krog, usmerjene dejavnosti (iz

vseh področij kurikula), malica,

gibalne dejavnosti na prostem …

11.30 – 12.00 Priprava na kosilo, kosilo

12.00 – 14.00 Priprava na počitek in počitek

14.00 – 16.00 Prosta igra - kotički, malica, odhod

domov …



Projekti – dejavnosti
Unicefov projekt – Punčka iz cunj
Hrana ni za tja v en dan
Mreža gozdnih vrtcev
Lumpi teče
Varno na cesti, Varno s soncem
Aktivnosti bralne pismenosti -
bralni nahrbtnik v vrtcu
Cici vesela šola
Gibanje - naravoslovje
Tradicionalni slovenski zajtrk 
Dan slovenskih čebelarjev
Zdrav način življenja – vrtec teče
Prihod tetke jeseni – kostanjev piknik
Medgeneracijski novoletni pohod
Zimski športni dan
Stari običaji
Pustna povorka
Prespali v vrtcu
Zaključna prireditev – slovo mini maturantov
…



Prednostna naloga:
- razvijanje jezikovne možnosti (artikulacija, besednjak, komunikacija)
Dodatne dejavnosti – obogatitvene dejavnosti:
- plavalni tečaj,
- angleščina,
- pravljično ustvarjalni krožek,
- pevski zbor – Vitanjčki,
- zobozdravstvena vzgoja,
- ob mesecu požarne varnosti,
- plesni,
- telovadba v TV  ob četrtkih.



PRIPRAVNIŠTVO, PRAKSA

- Dijaki na praksi   
- (3 x – vrtec)

- Študentke na praksi 
- (4 x – vrtec, 4 x - šola)



POROČILO O SOCIALNOVARSTVENI POMOČI V ŠOL. LETU 2018/2019 –
svetovalna delavka: Mojca Jazbec - Ksenija Potočnik

ŠOLSKE POTREBŠČINE: 440€
Družinam smo pomagali pri nakupu šolskih potrebščin učencem s sredstvi OZ RK,
Slov. Konjice. Denar bo družinam v pomoč pri plačilu položnic za šolske

potrebščine.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA: 
V šol. letu 2018/2019 je imelo 159 učencev subvencionirano malico  in 76

učencev brezplačno kosilo. V procentih pomeni to, da je imelo 74 % učencev 

brezplačno malico in 36 % učencev brezplačno kosilo. Iz Drobtinice smo 

občasno plačevali kosila 1 učencu. 

NOVOLETNO OBDAROVANJE:
V društvu Enostavno pomagam so v prednovoletnem času v akciji Božičkova 

tovarna daril obdarili 47 naših otrok tako  iz vrtca kot iz šole.

•Zveza Lions klub Slov. Konjice je obdarila 5 otrok iz našega šolskega okoliša.

•DPM Zreče je z dobrodelnim dogodkom v Kavarni na Trati v Slov. Konjicah z 

donacijo lokalnega podjetnika pomagalo 8 družinam z organizacijo dogodka 

in Božičkovim čarovnikom ter obdarilo 14 otrok.



Občina Vitanje: 
LŠN 5. r. (1062 € oz. 35,40 €
na učenca) 
ZŠN 6. r. (1320 € oz. 56,80 €
na učenca)

ŠOLA V NARAVI: 
6 učencem smo z donacijo 810 € Lions kluba  Slov. Konjice subvencionirali 

zimsko šolo v naravi.

4 učencem smo subvencionirali letno šolo v naravi (700 € - Ministrstvo za 
šolstvo).  

Staršem smo posredovali tudi vloge za subvencijo šole v naravi, ki so jih lahko 

vložili v podjetjih, kjer so zaposleni.

LETOVANJA:
2 učenca smo med zimskimi počitnicami vključili v letovanje na Debelem 

Rrtiču preko OZ RK, Slov.Konjice.
Učencem in staršem smo pripravili dopis in jim posredovali  prijavnice za 

zdravstveno letovanje, ki ga organizira RK Slovenije in se izvede v mesecu 

juliju(13. 7.  - 23. 7.) na Debelem Rtiču.



Ureditev dokumentacije
� Statistično poročilo (za razrednike, za nerazrednike)

� Ureditev dokumentacije (eAsistent, matični listi, matična knjiga, 
zapisniki RS, kronika, NPZ, iLDN, IP  …)

� ureditev učilnic, kabinetov, panojev,  hodnike,
� pospraviti računalniško opremo, 
� pospraviti učilnico z rekviziti (stara šola) …



Pogled naprej

� Učna diferenciacija:
- se bo izvajala pri vseh treh predmetih (MAT, SLO, TJA).
- v 5., 6. (notranja) in 7. razredu poteka fleksibilna diferenciacija celo

leto, v 4. razredu pa določen čas. V 8. in 9. razredu bo pri MAT,
SLO in TJA potekal pouk v dveh manjših skupinah vse šolsko leto.

Najava učencev:
1. r. – 20             2. r. – 24
3. r. – 26            4. r. – 25

5. r. – 18
6. r. – 30
7. r. – 23
8. r. – 22
9. r. - 18



Razrednik: 
- vodi in koordinira delo oddelka,
- usklajuje delo z učitelji, ki poučujejo v 
oddelku, 
- spremlja dogajanje in spodbuja pozitivno 
klimo v oddelku ter izreka pedagoške ukrepe 
in pohvale posameznim učencem, 
- načrtuje skupinske in individualne 
razgovore z učenci, s starši ter šolsko 
svetovalno službo,
- vestno in natančno vodi vso potrebno 
dokumentacijo in pripravi potrebna poročila,
- navaja učence k varčevanju in aktivnemu 
vključevanju v dobrodelne akcije, 
- navaja učence na higieno in pravilen način 
prehranjevanja,
- usmerja učence pri uresničevanju njihovih 
pravic in dolžnosti v skladu z mednarodnimi 
listinami, zakoni in hišnim redom šole, 
- vzpodbuja pozitivno samopodobo …

Razredništvo – sorazredništvo

1.Ida P., Verica P.
2.Lidija Č., Božo Z.

3.Breda J.; Jožica V.
4. Magda P.; Vanja R.
5.Rosana B.; Jožica K.

6. a) Melita H., b) Petra B. M.; Robi P.
7. Petra Č.; Mojca Š.

8. Suzana P.; Sintija G.
9. Andreja P.; Ksenija P.



Delo sorazrednika nastopi takoj, ko izostane razrednik. 
Sorazrednik :
- pomaga razredniku pri urejanju dokumentacije, 
- pri razrednih urah, roditeljskem sestanku in drugih razrednih 
aktivnostih (spremstvu učencev) … 

Izbirni predmeti - 10 skupin

MD7, MD8, MD9, LS, 
NPH (2 skupini)
ŠZS, IŠP, 
NI1, NI2

Neobvezni izbirni predmeti:  TJN – 4 skupine - 4., 5., 6., 7., 8., 9. r.; (tri skupine);  
angleščina 1. r.

- 5. r. LŠN – planirana v Izoli (01. – 05.06.2020)
- 6. r. ZŠN – CŠOD Gorenje (16. - 20.12.2019)
- 7. r. - CŠOD Radenci  (01. – 05.06.2020)

Gorenje za MD: 
9. razred  (13.12. – 15.12.2019)
8. razred  (06.12. – 08.12.2019)
7. razred  (22.11. – 24.11.2019)

- sistematizacija ur (ure OPB – 40 ur), kadrovski in finančni načrt za leto 2019
- urnik, priprava publikacije (podatki do 10. sep. 2019)

- finančna konstrukcija DD, ŠN
- učbeniški sklad, ureditev učbenikov, šolski koledar



Projekti:
- Dediščinski darovi Vitanja (vodja Mojca K. D.)
- Peš bus - interno (vodja Robi Pritržnik) …
- Nacionalni mesec skupnega branja 2019
- Semena sprememb OŠ Vitanje
- Zdrava šola (vodja Vanja Repnik)
- Pošteni šport (vodja Melita Hrovat)
- Rastem s knjigo (vodja Jožica Vivod)

- Trajnostna mobilnost (vodja Božo Zidanšek)
- …Spodbujajmo prijateljstvo (vodja Rosana Buh)
- Slovenija (vodja Rosana Buh)

……….
Nadaljevanje oz. uvajanje:
� Vključevanje elementov FS; 8 krogov odličnosti oz. 8 dobrih navad (odgovornost, 

predanost, govori z dobrim namenom, fleksibilnost, to je to, napake vodijo k uspehu, 
integriteta, uravnoteženost ) …

� izboljšati računalniško pismenost učencev; razvijanje dobrih učnih in delovnih navad; 
nadaljevanje z branjem; diferenciranje DN 

� zagotavljati spodbudno učno okolje – dobro počutje učencev, staršev in zaposlenih, 
prijazno vedenje … 

� prostovoljno delo – sodelovanje na različnih prireditvah, akcijah, projektih, 
tekmovanjih in natečajih …

� otroški parlament – …
� eAsistent - dnevnik, redovalnica, sporočila, iLDN …

POBUDE IN PREDLOGI  - SZ, SS

Predavanja:
Medsebojni odnosi, 

Duševno zdravje
Predstave:
Boljši svet, 

KD S. Konjice …



Hvala za sodelovanje in opravljeno delo!

Za konec vam želim vesele počitnice oz. dopust. 


