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Drage učenke, učenci, spoštovani starši in
sodelavci!
Kaj pomeni biti odgovoren, se po navadi zavemo šele, ko nas posledice
neodgovornih dejanj tako ali drugače prizadenejo. Ne zavedamo se, da smo
sami ustvarjalci situacij, v katerih se znajdemo.
Odgovornost je potrebno začeti razvijati pri sebi, če smo jo kje po poti
življenja slučajno izgubili ali se še nismo soočili s posledicami negativnih
izbir.
V vlogi vzgojitelja jo je potrebno otrokom predajati od trenutka, ko je toliko
zrel, da dojema učinek vzroka in posledice. Tako opremljen otrok bo vedel,
da vsako dejanje povzroči neko posledico, v izogib negativnim so zato še
kako pomembne odločitve in pozitivne izbire.
Zato:
ne pozabimo delovati v dobro sebe in soljudi, ki nas obkrožajo. Kar bomo
vložili v medosebne odnose, v odnos do narave, dobrin bomo v enaki meri
dobili nazaj, v takšni ali drugačni oblilki.
V letošnjem šolskem letu bomo veliko pozornosti namenjali odgovornosti
posameznika in skupin in trudili se bomo, da bo odgovornost postala način
življenja vseh na naši šoli.

Uspešno, zadovoljno in odgovorno leto vam želim!

Edvard Vrabič,
ravnatelj
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Osnovna šola Kozara Nova Gorica je začela delovati 1. septembra 1961
leta, pod imenom Posebna osnovna šola. Svoje začasne prostore je
dobila v redni Osnovni šoli v Novi Gorici, Delpinova 24. Prva ravnateljica
je bila ga. Mara Miklavič. Šolsko leto 1961/62 je v dveh oddelkih
obiskovalo 15 učencev.
Leta 1964 se je šola preselila v neustrezne, a lastne prostore v
Lenassijevo vilo v Solkan, v kateri so bili urejeni zapori. V tem poslopju
se je odvijal pouk do 11. junija 1976, ko je poslopje močno poškodoval
potres.
V šolskem letu 1968/1969 je postala popolna osnovna šola. Všolana je
bila prva skupina otrok v oddelek delovnega usposabljanja.
Novo šolsko poslopje je bilo zgrajeno po potresu v Posočju leta 1978,
ko je Republika Bosna in Hercegovina solidarnostno zgradila in
opremila novo šolo in jo poimenovala »OSNOVNA ŠOLA KOZARA
NOVA GORICA«
Slavnostna otvoritev je bila 17. marca 1978.
V šolskem letu 1994/1995 smo začeli z mobilno specialno pedagoško
službo na rednih osnovnih šolah.
11. 11. 2008 smo bili na Inštitutu za varovanje zdravja RS v Ljubljani
vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol in s tem tudi v Evropsko mrežo
zdravih šol. Podpiramo usmeritve promocije zdravja in soustvarjamo
zdravju prijazno okolje.
S svečano prireditvijo smo 17. 3. 2011 v Kulturnem domu Nova Gorica
praznovali 50 let vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami na Goriškem.
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PODATKI O ŠOLI
Ime šole:
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Naslov:
Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica
Domača stran šole:
http://www.os-kozara.si/
E-pošta:
sola@os-kozara.si
Podračun:
01284-6030690440

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je devetletna osnovna šola in opravlja
veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za
otroke s posebnimi potrebami. Šola izvaja 3 programe:
▪ prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
▪ posebni program vzgoje in izobraževanja,
▪ program mobilne specialno pedagoške službe.
Ravnateljica: Edvard Vrabič
Svetovalna služba: Biljana Petrović
Računovodstvo: Dorica Zavadlal
Poslovna sekretarka: Suzana Pelicon
Pomembne telefonske številke
Ravnatelj
Tajništvo
Svetovalna služba
Zbornica
Oddelki posebnega programa
Fizioterapevtska ambulanta
Zobozdravstvena ambulanta
Knjižnica
Kuhinja

05/330 88 02
05/330 88 00
05/330 88 03
05/330 88 04
05/330 88 05
05/ 338 33 80
05/ 300 12 70
05/ 330 88 06
05/ 330 88 07

1

Ustanovitelji
Ustanovitelji šole so: Mestna Občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina
Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Šempeter - Vrtojba in
Občina Renče - Vogrsko.
Šolski okoliš
Zavod ima naslednji osnovnošolski okoliš: Mestna Občina Nova Gorica,
Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina
Šempeter - Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko. Šolo obiskuje tudi manjše
število učencev iz sežanske, komenske, ajdovske in vipavske občine.
Upravljanje šole
Šolo upravljata ravnateljica in svet javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica.
Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:
Predstavniki ustanoviteljev
Urška Leban
MO Nova Gorica
Marija Štekar Rebernak
Občina Brda

Predstavniki staršev Predstavniki šole
Barbara Furlan
Tanja Lozej
Dolores Kompara
Gruzovin
Valentina Škabar

Občina Miren - Kostanjevica
Alenka Velušček
Občina Kanal ob Soči
Klavdija Bizjak
Občina Šempeter - Vrtojba
Vanda Ožbot
Občina Renče - Vogrsko

Suzana Pelicon
Erika Perić
Biljana Petrović
Alenka Trobec

Svet staršev
V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev. Izvoljeni so na
prvem roditeljskem sestanku.
Člani sveta staršev v letošnjem šolskem letu so: Jelena Cvetković, Vesna
Šinkec, Majda Vrtovec, Ljubica Plesničar, Martina Noč, Alenka Kos, Mojca
Furlan, Beate Pečečnik, Jerica Kobal, Valentina Škabar, Tanja Peršolja, Iris
Majič Kuzmin..
Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, strokovni aktivi, strokovni tim in
strokovne skupine.
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Organizacijska shema šole
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II PREDSTAVITEV PROGRAMOV
1. Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom
Obvezni predmeti
Predmeti
Slovenščina

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

6

7

7

5

5

5

4

4

4

Fond
ur
1633

2

2

2

204

Tuj jezik
Likovna umetnost

1

1

1

2

2

2

2

2

2

519

Glasbena umetnost 2

2

2

2

1

1

1

1

1

452

Matematika

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

2

3

4

4

4

583

2

2

2

2

2

344

2

2

2

4

3

550

2,5 2,5 2,5 4

2

3

569,5

3

3

3

3

936

1

1

1

102

Oddelčna skupnost 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

137

Število predmetov

7

7

Število ur na teden

20

Število tednov

35

20, 21, 23
5
5
35 35 35
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Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Naravoslovje

3

Spoznavanje
okolja
Družboslovje

3

Šport

3

3

3

3

3

3

3

Predmet 1…

7

8

4

10

10

11

11

11

24

25

35

35

29, 29, 30
5
5
35 34 33

Specialno pedagoška dejavnost
1.r 2.r 3.r
Računalniško
opismenjevanje
Socialno učenje
Skupaj

4.r

5.r

6.r

1

1

1

7.r

8.r

9.r

Fond
ur
105

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

210

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fond
ur
624

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

Fond
ur
116

Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

3

3

3

4

4

4

4

10

10

180

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

Skupaj

15

15

15

15

15

15

15

20

20

Razširjeni program

Dopolnilni in
dodatni pouk
Interesne
dejavnosti

Nacionalno preverjanje znanja
Nacionalno preverjanje znanja je oblika zunanjega preverjanja znanja z
natančno postavljenimi pravili, ki omogočajo in zagotavljajo, da se preverja
znanje učencev v vseh šolaj pod enakimi pogoji.
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom je ob koncu 6. in 9. razreda NPZ za učence prostovoljno.
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Izbirni predmeti v tretji triadi devetletne OŠPP
V tretji triadi imajo učenci, ki obiskujejo devetletni program, na voljo izbirne
predmete. Vsak učenec si izbere en izbirni predmet. Učenci bodo v
letošnjem šolskem letu (predvidoma v maju) izpolnili vprašalnik za izbiro
predmetov v naslednjem šolskem letu. Šola bo glede na število prijav
določila predmete za naslednje šolsko leto. Konec lanskega šolskega leta
so učenci izbrali dva predmeta (IP), ki ju bodo imeli v letošnjem šolskem
letu: ples in računalništvo. Predmeta se ocenjujeta z ocenami od 1 do 5.

Interesne dejavnosti
Interes. dejavnost

Mentor

Otroška pevska skupina

Tamara Kolenc

Mladinska pevska
skupina

Petra Volarič

Ustvarjalne urice

Erika Orel

Torek, 13:00 – 13:45

Erika Orel

Sreda, 13:00 – 13:45

Igriva Italijanščina

Tea Jejčič

Torek, 13:40 – 14:25

Gibalne urice

Kristina Perić

Četrtek, 13:00 – 13:45

Tina Korče

Enkrat mesečno

Samo Žerjal

Torek, 13:40 – 14:25

Gibanje za bralno
značko 4. – 5. razred

Tjaša Skupek

Ponedeljek/petek, 12:30 –
13:15

Gibanje za bralno
značko 6. – 9. razred

Maja Černe
Bralić

Petek, 13:40 – 14:25

Gibanje za bralno
značko (1., 2. in 3.
razred)

Otroški šolski parlament
Računalniški krožek
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Kdaj
Ponedeljek, 13:00 – 13:45
sreda, 13:40 – 14:25
Torek in četrtek, 13:40 –
14:25

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja
Ura pouka v posebnem programu traja 60 minut.

STOPNJA/UR

I

II

III.

IV. V.

TEDENSKO LETNO

Razvijanje
samostojnosti

8

7

5

4

4

28

980

Splošna poučenost

5

7

7

5

5

29

1015

Gibanje in šport

3

4

5

5

5

22

770

Glasbena umetnost

2

3

3

2

2

12

420

Likovna umetnost

2

2

4

3

3

14

490

Delovna vzgoja

2

3

6

9

9

29

1015

2

2

4

140

30

30

116

4830

Izbirne vsebine
SKUPAJ ur

22

26

30

PODROČJE

VI.

TEDENSK
O

LETNO

Splošna znanja

4

4

140

Razvijanje in ohranjanje samostojnosti

5

5

175

Delovne in zaposlitvene tehnike

5

5

175

Kreativna znanja

5

5

175

Dejavnost prostega časa

2

2

70

Šport in rekreacija

3

3

105

Dejavno državljanstvo

1

1

35

7

Intimno življenje in spolnost

2

2

70

Izbirne vsebine

3

3

105

SKUPAJ UR

30

30

1050

Interesne dejavnosti oddelkov posebnega programa (OPP)
Interes. dejavnost

Mentor

Kdaj

Pevska skupina

Tamara Kolenc

Torek in četrtek,
13:50 – 14:35

Računalniški krožek

Janja Žnidarčič

Sreda, 13:50 14:35

Aranžerski krožek

Klavdija Namar
Pogačnik

Petek, 13:50 –
14:35

Športni krožek

Tina Krivec

Četrtek, 13:50 –
14:35

Pohodniški krožek

Jelena Komel

Po dogovoru
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3. Dejavnosti, projekti…
Šola v naravi
Šolo v naravi bo organizirana predvidoma v tednu od 14. 10. do 18. 10.
2019 v CŠOD Cerkno. Udeležili se je bodo učenci 5. in 6. razreda NIS in 6
učencev posebnega programa VIZ. Učence bo spremljalo 5
spremljevalcev.
Predviden strošek na učenca znaša 120 EUR.

Plavalni tečaj
Organiziran bo 20-urni plavalni tečaj za učence od 1. do 3. razreda PP NIS
v sklopu predmeta Šport.
Za učence 5. in 6. razreda bo organiziran plavalni tečaj v okviru šole v
naravi.

Bralna značka
koordinatorica: Aleksandra Golob
mentorji: učitelji v oddelkih PP z NIS in PP VIZ
Učenci naše šole so vključeni v gibanje za Bralno značko že dobrih 52 let.
Branje za BZ se začne vsako leto 17. septembra, na dan Zlate knjige (F.
Bevk). Branje zaključimo 2. aprila, ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke.
V tem času tudi podelimo priznanja učencem, ki so uspešno brali čez celo
šolsko leto. Tisti, ki so sodelovali v gibanju vseh 9 let, pa se udeležijo
nagradnega izleta “Zlatih bralcev“ vseh OŠ goriške regije v sodelovanju z
MDPM za Goriško.

Preventivni program
Vključeni smo v Slovensko mrežo zdravih šol, ki promovira duševno, telesno,
socialno in okoljsko zdravje v svojem okolju. Strokovno vodenje in podporo
tega projekta o zdravem življenjskem slogu bo nudil Nacionalni inštitut za
javno zdravje.
Pod vodstvom šolske svetovalne delavke bodo v okviru razrednih ur in po
dogovoru z razredničarkami potekale delavnice za učence z namenom
psihosocialne preventive.
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Primarna preventiva
V letošnjem šolskem letu bodo izvedene delavnice za učence, ki se izvajajo
v okviru primarne preventive, sofinancirane s strani MONG. Predavanja in
delavnice bodo izvedene v okviru dnevov dejavnosti. Na spletni strani šole
pa bodo objavljena predavanja za starše.
Poleg tega bodo za učence izvedene tudi delavnice zdravstvene preventive,
prav tako v okviru dnevov dejavnosti.

4. Projekti
V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte:
RASTEM S KNJIGO 2019– SLOVENSKO MLADINSKO
LEPOSLOVNO DELO VSAKEMU SEDMOŠOLCU
ZDRAVA ŠOLA
EKOŠOLA
ZELENI NAHRBTNIK
GRADIMO MOSTOVE MED BREGOVI RAZLIČNOSTI
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
PROJEKT (M)UČIM SE?
POGUM
Rastem s knjigo 2019 – Slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu
Vodja projekta: Aleksandra Golob
Projekt poteka v okviru republiškega projekta, ki so ga skupaj pripravili
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Javna
agencija za knjigo in Zveza splošnih knjižnic Slovenije.
Z učenci 7. r. bomo obiskali SIK F. Bevka Nova Gorica, ki je tudi nosilka
lokalnega programa in ga je poimenovala »Kaj mi ponuja knjižnica«.
Cilji projekta :
•
učenci naj na čim bolj zanimiv način spoznajo, kaj vse jim ponuja
splošna knjižnica,
•
brezplačna včlanitev in samostojno obiskovanje knjižnice in
•
vsak učenec prejme nagrajeno mladinsko leposlovno delo.
Trajanje projekta: pričetek 8. septembra 2019 na mednarodni dan
pismenosti. Za obisk SIK sta namenjeni 2 PU.
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Zdrava šola
Vodja projekta: Tjaša skupek
Projekt poteka v okviru Slovenske mreže zdravih šol ob sodelovanju z
območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica.
Namen projekta je promocija zdravja, spodbujanje zdravega življenjskega
sloga učencev, staršev in učiteljev.
Cilji projekta:
aktivno sodelovanje s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno
službo,
sodelovanje s specialnimi službami v skupnosti, ki svetujejo in
pomagajo pri zdravstveni vzgoji ter
seznanjanje učencev, staršev in zaposlenih na šoli z usmeritvami
in informacijami na področju zdravja.
V sklopu projekta potekajo različne dejavnosti in izobraževalne aktivnosti na
področju zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja. Med drugim se
povezujemo s projektom Eko šola, Šolska shema, sodelujemo v Akciji za
čiste zobe, učence vodimo in spodbujamo pri pripravah ter jih spremljamo
na raznih športnih tekmovanjih.
V šolo in na dneve dejavnosti učenci ne prinašajo gaziranih pijač in (sladkih)
sokov (cedevita, ledeni čaj) ter sladkih in slanih prigrizkov(čips, čokolada,
bomboni, smoki,…).
Eko šola
Vodja projekta: Maja Černe Bralić

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske
vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o
trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni
program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Glavni cilj projekta Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje
in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

•
•
•
•

uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
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•
•
•
•

razvijati pozitivne medsebojne odnose,
sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

V sklopu Ekošole se izvajajo razni projekti, zbiralne in ozaveščevalne akcije.
Z učenci bomo zbirali in ustvarjali iz odpadne KEMS, izvedli bomo projekt za
zmanjšanje količine zavržene hrane, sodelovali bomo v šolski vrtilnici, z
branjem krepili ekološko zavest, zbirali star papir, plastenke, baterije,
sodelovali v likovnih natečajih za kreativne izdelke, …
Zeleni nahrbtnik
Vodja projekta: Tanja Lozej
Vrsta projekta: občinski EKO - projekt vrtcev
Nosilec: Zveza prijateljev mladine Nova Gorica
Sodelujoči: učenci od 1. do 3. razreda PP NIS OŠ Kozara Nova Gorica in
njihove učiteljice, ter otroci in vzgojiteljice iz vrtcev naše regije.
Namen projekta: razvijati pozitiven odnos do okolja, narave, dejavno
prispevati k ohranjanju čistega in zdravega okolja.
Cilji projekta sovpadajo s cilji večine dejavnosti na naši šoli.

Gradimo mostove med bregovi različnosti
Vodja projekta: Maja Černe Bralić
Cilj projekta je aktivno vključevanje in povezovanje učencev naše šole s
sovrstniki v lokalnem okolju. Z načrtovanimi aktivnostmi v okviru projekta
želimo ustvarjati pogoje in nuditi pozitivne spodbude vsem sodelujočim
učencem, da bi izboljšali medsebojno sprejemanje, toleranco do
drugačnosti, empatijo, sodelovanje in medsebojno komunikacijo. Našo
dobro prakso (sodelovanje z večinskimi osnovnimi šolami) postopoma širimo
in iščemo nove poti za vključevanje in povezovanje z vrstniki izven šolskega
okolja. Povezujemo se s centri, društvi, klubi in drugimi ustanovami v
lokalnem okolju, ki v svoje dejavnosti vključujejo tudi otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami.
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Shema šolskega sadja in zelenjave
Vodja projekta: Bernarda Zorn
Cilj projekta: ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati
omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
V projekt šolske sheme je šola vključena že vrsto let. V sklopu projekta preko
promocijskih in izobraževalnih aktivnosti učenci spoznavajo raznovrstno
sadje in zelenjavo in njihov pomen za zdrav način življenja.

Projekt (m)učim se
Vodja projekta: Gabrijela Kverh Žgur
Nova spoznanja strokovnjakov glede delovanja naših možganov in hitre
spremembe v svetu nas spodbujajo, da posodabljamo tudi načine in
strategije učenja. Ena bistvenih kompetenc, ki jo morajo učenci pridobiti na
svoji šolski poti, je znanje in zavedanje o svojem lastnem učenju. Alvin
Toffler pravi, da bodo »v svetu prihodnosti nepismeni tisti, ki se ne bodo
naučili, učiti se.«
V šolskem letu 2019/2020 nameravamo specialne pedagoginje, vključene v
projekt, zaključiti vsebinsko in metodično pripravo delavnic za učence 3.
triade, na katerih bodo učenci spoznali, si ogledali, razpravljali, preizkusili in
predstavili različne strategije za organizacijo učenja, različne učne stile,
spominske tehnike, bralne tehnike, tehnike izdelave zapiskov, načine
ponavljanja učne snovi in aktivno učenje. V januarju in februarju 2020
nameravamo izvesti delavnice.

Pogum
Koordinatorica: Mateja Ivanuša
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5. Tekmovanja
Športna tekmovanja
Program tekmovanj za oddelke OPP
•

organizacija tekmovanja v košarki na OŠ Kozara Nova Gorica –
lokalne igre SOS,
gostovanje v Vipavi (CIRIUS Vipava), tekmovanje v atletiki lokalne igre SOS,
udeležba na regijskih igrah SOS (OŠ Franceta Bevka Tolmin),
udeležba na državnih igrah MATP v Vipavi (november 2019),
organizacija regijskega tekmovanja MATP za Primorskonotranjsko regijo (marec 2019) in
sodelovanje na igrah MATP.

•
•
•
•
•

Program tekmovanj za oddelke PP NIS
•
•
•
•
•
•

izvedba medrazrednega oziroma šolskega tekmovanja v atletiki,
udeležba na področnih tekmovanjih v različnih športih,
organizacija regijskega tekmovanja v različnih športih (po
potrebi),
udeležba na državnih tekmovanju OŠ PP NIS v različnih športih,
udeležba na občinskih tekmovanjih glede na razpored Športne
zveze Nova Gorica in
udeležba na tekmovanjih glede na razpise v reviji Šport mladih.

Druga tekmovanja PP NIS
•
•
•

šolsko in državno tekmovanje v matematiki za učence od 4. do
8. razreda (šolsko tekmovanje v mesecu marcu 2019, državno
tekmovanje na Jesenicah v aprilu 2019),
regijsko in državno tekmovanje mladih tehnikov (regijsko
tekmovanje v marcu oziroma aprilu, državno tekmovanje mladih
tehnikov v Ljubljani) in
šolsko in državno tekmovanje računalnikarjev (šolsko
tekmovanje v času do zimskih šolskih počitnic, državno
tekmovanje februarja oziroma marca 2019 v Škofji Loki).

Druga tekmovanja za oddelke PP

•

organizacija šolskega računalniškega tekmovanja in
udeležba na državnem tekmovanju Z miško v svet.
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III ORGANIZACIJA DELA ŠOLE
1. Šolski urnik
Oddelki osnovne šole
Dopoldne
Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev od 6:30 do 8:00 ure.
Začetek pouka v oddelkih PP NIS je ob 8:00 uri.
1. šolska ura
8.00 – 8. 45
5 min rekreacijski odmor
2. šolska ura
8.50 – 9:35
20 min odmor za malico
3. šolska ura
9.55 - 10.40
5 min rekreacijski odmor
4. šolska ura
10.45 - 11.30
10 min rekreacijski odmor
5. šolska ura
11.40 - 12.25
5 min rekreacijski odmor
6. šolska ura
12.30 - 13.15
25 min odmor za kosilo
7. šolska ura
13.40 - 14.25

Začetek pouka v oddelkih PP VIZ je ob 7:50 uri. Vsebine za malico se
izvajajo od 9:00 do 9.30 ure. Zaključek popoldanskega dela je ob 16:00 uri.
Za učence oddelkov PP NIS je 20-minutni odmor za malico ob 9:35 uri.
Učenci malicajo v jedilnici.
Rekreativni odmor traja 10 minut, in sicer od 11:30 do 11:40 ure.
Učenci PP VIZ in I. triletja PP z NIS odhajajo na kosilo med 12:00 in 12:30
uro, učenci II. in III. triletja PP z NIS pa med 12:25 in 13:30 uro.
Podaljšano bivanje se prične po končanem pouku in se odvija do 16:00 ure.
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Podaljšano bivanje
Ura pouka v podaljšanem bivanju traja 50 minut.
Oddelki programa z NIS
SKUPINA

PB 1

RAZREDI

1., 2., 3.

ŠT. UČENCEV DNEVNO OD-DO

10

Pon., sre., pet. – 11:30
– 16:00
Tor., čet. – 12:25 –
16:00

PB 2

4., 5.

12

Pon., čet. - 12:25 –
15:30
Tor., sre. – 13:15 –
15:30
Pet. – 12:00 – 12:30

PB 3

6., 7., 8.

13

Pon., tor., čet., pet. 13.15-15.15,
sre. – 12:30 – 15:15

PB 4

8., 9.

13

Pon. – pet. - 13.1515.30

Učenci so lahko vključeni v oddelke podaljšanega bivanja do 16.00 ure.
Možnost obiskovanja imajo vsi učenci do zaključka šolanja.
Zaradi varnosti učencev in opredelitve odgovornosti lahko učitelji PB dovolijo
predčasen odhod iz šole samo s pisnim soglasjem staršev.

Podaljšano bivanje OPP VI
SKUPINA

ODDELEK

ŠT. UČENCEV DNEVNO OD-DO

I. SKUPINA

I,II,III

10

13.50 - 15.30

II. SKUPINA

III, IV, V

12

13.50 - 15.30

III. SKUPINA

-

-

Ponedeljek: 13.50
– 14.40

16

17

2. Koledar za šolsko leto 2019/20
od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2020 – razdelitev
1. ocenjevalno
obvestil o učnem uspehu za učence prilagijenega
obdobje:
programa NIS
2. ocenjevalno od 1. februarja 2020 do 24. junija 2020
od 1. februarja 2014 do 15. junija 2020- za učence 9.
obdobje:
raz
Počitnice po šolskem koledarju:
Jesenske:
Novoletne:
Zimske:
Prvomajske:
Letne

od 28. oktobra do 1. novembra 2019
od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020
od 17. do 21. februarja 2020
27. aprila do 1. maja 2020
od 26. junij do 31. avgust 2020

Razdelitev spričeval:
● 9. razred: 15. junija 2020
● 1. do 8. razred PP NIS in PP VIS - 24. junija 2020.
Pouka prosti dnevi so:
○ sobote in nedelje ter državni prazniki
○ jesenske, novoletne in prvomajske počitnice
○ zimske in poletne počitnice
○ 3. januar 2020 in
○ petek, 14. februar 2020 – informativni dan na srednjih šolah za
učence 9. razreda (tudi v soboto, 15. februarja).

Ostali pomembni dnevi
Informativni dan na srednjih šolah za učence 9. razreda bo 14. in 15.
februarja 2014.
Dan šole – marec 2020
Dan šole bomo obeležili z manjšo šolsko prireditvijo.
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Vaja evakuacije – v mesecu novembru 2019
7. odstavek 35. čl. Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ) določa, da morajo
lastniki ali uporabniki objektov, za katere je potrebno izdelati načrt
evakuacije in požarni načrt, enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za
izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.
Z vajo evakuacije želimo:
● preizkusiti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in
hitro evakuacijo iz objekta,
● praktično usposobiti zaposlene, kako ukrepati v primeru požara,
ko le-tega ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki, ter
● kako kar se da hitro in varno zapustiti objekt.
Natančen datum izvedbe je odvisen od vremenskih razmer in dejavnosti, ki
se bodo odvijale v takratnem času.

Pohvale, priznanja, diplome
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo.
Ravnatelj na slovesni prireditvi ob zaključku šolskega leta podeljuje pohvale
učencem za prizadevno delo v interesnih dejavnostih, priznanja za dosežen
učni uspeh, športne dosežke in uspehe na različnih drugih področjih.
Posebni dosežki se zabeležijo tudi v šolski kroniki.

Izostanki učencev
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če
starši vzroka izostanka ne sporočijo v 5-ih delovnih dneh od prvega dne
izostanka, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, naj izostanek
pojasnijo.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši navedli vzrok izostanka, če
njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši
izostanek od pouka.
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3. Okvirni program dejavnosti in prireditev v šolskem letu
2019/20

September 2019

Čas
izvedbe

Dejavnost

Predviden
datum

1. dan pouka

2. 9. 2019

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Število
učencev

vsi

Roditeljski
sestanek

24. 9.

razredniki

vsi

Tehniški dan:
Urejanje
učilnice in
šolskih
potrebščin

3. 9.

Samo
Žerjal

5., 7., 8. in
9.

25

30

41

Delovni dan:
Urejanje učilnic
in šolskih
potrebščin

3. 9.

razredniki

OPP1,
OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

Športni dan:
Preverjanje
znanja
plavanja in igre
v vodi

10.9.

Borut
Markočič

1.-4. in 7.,
8., 9. r

Tehniški dan:
Dan mobilnosti

Sept.

Samo
Žerjal

8. in 9.

Kulturni dan:
Dan zlate
knjige - obisk
Goriške
knjižnice
Franceta
Bevka

17. 9.
2019

Erika Orel

1., 2. in 3

20

18

12

September 2019

Dan zlate
knjige- obisk
knjižnice
Franceta
Bevka

Oktober 2019

Čas
izvedbe

18.9.2019

Tjaša
Skupek

4.r

7

Tehniški dan (2
uri): Varna pot
v šolo
(sodelovanje s
policijsko
postajo Nova
Gorica)

18. 9.
2019

Erika Orel

1., 2. in 3

12

Pedagoška
konferenca

19. 9.
2019

Tehniški dan (2
uri): Varna pot
v šolo

Sept.

Vsi
strokovni
delavci
Tjaša
Skupek

4.r

7

Dejavnost

Predv.
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Število
učencev

Šola v naravi
CŠOD Cerkno

14.18.10.
2019

Borut
Markočič

5. in 6.
razred
III. In IV.
stopnja
PPVIZ

15

Primarna
preventiva:
Reševanje
sporov

okt

Tina Korče,
Jasna
Caiffa

8. in 9. r

18

Tehniški dan:
Predstavitev
poklicev

okt

Samo
Žerjal

8. in 9. r

2.10.

Erika Orel

1., 2. in 3.

Naravoslovni
dan: Igre brez
meja na travniku

21

18

12

Oktober 2019

Naravoslovni
dan: Gozd

November
2019

Čas
izvedbe

okt

Anja
Marinič

7. r.

4

Tehniški dan (2
uri): Dan odprtih
vrat gasilske
postaje

17.10.

Kristina
Perić

1., 2. in 3

12

Tehniški dan (2
uri): Dan odprtih
vrat gasilske
postaje

okt

Tjaša
Skupek

4.r

7

Športni dan:
Cerje

okt

Borut
Markočič

1.-9.r in
PPVIZ

80

8.10.

razredniki

1., 2. 3. in
4.r, OPP1,
OPP2

24

30

GM – Medvedja
simfonija

Delovni dan: Skrb
za živali

okt

razredniki

OPP1,
OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

Delovna praksa v
VDC Nova
Gorica

oktober

Jelena
Komel

Učenci
VI.st. v
OPP4 in
OPP5

6

Število
učencev

Predviden
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Roditeljski
sestanek
NPZ

nov

Tina Korče,
Maja Černe
Bralič

6.in 9.

Tehniški
dan: Igramo
poklice

nov

Samo Žerjal

8. in 9.r

Dejavnost

22

18

November 2019
December 2019

Čas
izvedbe

ND: Predavanje zdr.
preventive: Zdrave
navade in Medvedek
Tom nas uči bonton

21. 11.
2019

Erika Orel

1.

5

ND: Predavanje zdr.
preventive: Osebna
higiena in Rojstvo

21. 11.
2019

Kristina
Perić

2. in 3.

7

Naravoslovni dan:
Predavanja v okviru
primarne preventive:
Prijateljstvo in
skupnost

nov

Anja
Marinič
Maja Černe
Bralić

5.r, 6.r in 7.r

14

Naravoslovni dan:
Preventivne delavnice
MC; Prijateljstvo

nov

razredniki

OPP1, OPP2,
OPP3, OPP4,
OPP5

30

Naravoslovni dan:
Gozd

nov

Tjaša
Skupek

Tehniški dan: izdelek
iz naravnih materialov

nov

Tjaša
Skupek

Dejavnost

Predviden
datum

4.r

7

4.r

7

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Število
učencev

30

Delovni dan:
izdelovanje
prazničnih
aranžmajev,
okraskov,
voščilnic

dec

razredniki

OPP1,
OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

Delovni dan:
Izdelovanje
izdelkov za
razstave

dec

razredniki

OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

24

10. 12.

razredniki

1.-4.r.,
OPP1,
OPP2

24

GM - Milibaja

23

December 2019
Čas
izvedbe

GM – Adi
Smolar

12.12.

razredniki

5- 9.r,
OPP3
OPP4,
OPP5

Prireditev ob
dnevu
samostojnosti
in enotnosti

24. 12.
2019

Barbara
Romih

vsi

Predviden
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Jan-feb

Biljana
Petrović,
Tina Korče

8.in 9.

Dejavnost

Januar 2020

Roditeljski
sestanek
Poklicna
usmerjenost

Roditeljski
sestanek za
OPP (CSD)

jan

razredniki

OPP1,
OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

20-urni
plavalni tečaj

13.1.-17.1.
in 27.1.31.1.

Borut
Markočič

1., 2., 3. r

Izdelovanje
daril, medalj
za športne
tekmovalce

jan

razredniki

OPP2
OPP3,
OPP4
OPP5

49

Število
učencev

12

24

1., 2. 3. in
4.r, OPP1,
OPP2

GM – Vrana
in glasbila

24
Datum ni
znan

razredniki
5- 9.r,
OPP3
OPP4,
OPP5

GM- Glas,
ritem, beseda

24

49

Februar 2020

Čas
izvedbe

Predviden
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Prireditev ob
slovenskem
kulturnem
prazniku

7. 2. 2020

Tea Jejčič

vsi

Tehniški dan;
Proizvodno
delo - BIOS

Feb, mar

Samo
Žerjal

8. in 9.r

18

Tehniški dan;
Proizvodno
delo - ŠC

Feb, mar

Samo
Žerjal

8. in 9.r

18

Športni dan:
Igre na snegu

Feb.

Borut
Markočič

1.-9.r in
PPVIZ

80

Naravoslovni
dan:
Spreminjanje
snovi

feb

Tjaša
Skupek

4.r

7

razredniki

OPP1,
OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

30

Dejavnost

Delovni dan:
Izmenjevalnica
oblačil

Marec 2020

Čas
izvedbe

feb

Število
učencev

Predviden
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Število
učencev

Tehniški dan:
Delavnice v
okviru
projekta

mar

Samo
Žerjal

8.r

9

Športni dan:

mar

razredniki

OPP1 - 5

30

Dejavnost
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Marec 2020
April 2020

Čas
izvedbe

Tehniški dan:
Delavnice ob
dnevu šole

mar

Tjaša
Skupek

4.r

7

Tehniški dan:
Delavnice ob
dnevu šole

mar

Maja Černe
Bralić

6.r

7

Športni dan:
Šolsko
atletsko
tekmovanje

Mar., apr.

Borut
Markočič

1.-9. r

51

Predviden
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Število
učencev

Tehniški dan:
Delavnice v
okviru
projekta

apr

Samo
Žerjal

8. In 9.r

18

Tehniški dan:
Proizvodno
delo Mlaj

apr

Samo
Žerjal

8. In 9.r

18

Športni dan:
Pohod z
modrimi
baloni

2. 4. 2020

Tanja Lozej

1., 2. in 3.

12

Tehniški dan:
Izdelajmo si
igro

apr

Tanja Lozej

1., 2. in 3.

12

Športni dan:
Lokalne igre
SOS
(atletika)

apr

razredniki

OPP1 - 5

30

Delovni dan:
Priprava
peciva za
pogostitev

apr

razredniki

OPP1 - 5

30

Dejavnost
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April 2020
Maj 2020

Čas
izvedbe

Tehniški dan:
Mlaj

apr

Tjaša
Skupek

4.r

7

Tehniški dan:
Delavnice v
okviru
projekta

apr

Maja Černe
Bralić

6.r

7

Delovna
praksa v
VDC Želva

apr

Jelena
Komel

Učenci VI.st
v OPP4 in
OPP5

6

Predviden
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Število
učencev

Naravoslovni
dan:
Predavanje
zdravstvene
preventive:
Vzgoja za
zdravo
spolnost, Mladi
in alkohol

maj

Tina Korče

9.r

9

Naravoslovni
dan:
Predavanje
zdravstvene
preventive:
Medosebni
odnosi, temeljni
postopki
oživljanja

maj

Jasna
Caiffa

8.r

9

Naravoslovni
dan:
Zdravstvena
preventiva:
Zasvojenost in
Pozitivna
samopodoba in
stres

maj

Anja
Marinič

5.r in 7.r

7

Dejavnost
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Maj 2020

Naravoslovni
dan:
Predavanje v
okviru
zdravstvene
preventive:
Zasvojenost,
puberteta

maj

Maja
Černe
Bralić

6.r

7

Naravoslovni
dan: Obisk
kmetije Brelih

maj

Kristina
Perić

1., 2. in 3.

12

Kulturni dan:
Zaključek
Zelenega
nahrbtnika v
Kromberku

maj

Tanja
Lozej

1., 2. in 3.

12

maj

razredniki

OPP1,
OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

30

NPZ SLJ

5. maj

ravnatelj

6. in 9.
razred

NPZ MAT

7. maj

ravnatelj

6. in 9.
razred

NPZ 3. predmet

11. maj

ravnatelj

9. razred

Naravoslovni
dan: Delavnice
zdravstvene
preventive
(Zdrav način
življenja, Čutila
in prebavila)

26. 5.
2020

Tjaša
Skupek

4.r

Športni dan:
Soča Fun Park

Maj, junij

Borut
Markočič

4.-9. r

Naravoslovni
dan: Obisk
zeliščnega
centra
Grgarske
Ravne
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7

Junij 2020

Čas
izvedbe

Predviden
datum

Nosilec
dejavnosti

Udeleženi
oddelki

Seznanitev
učencev z
dosežki na NPZ

1. junij

Učitelji
predmetov

9. razred

Seznanitev
učencev z
dosežki na NPZ

8. junij

Učitelji
predmetov

9. razred

Uveljavljanje
pravice do
vpogleda v
učenčeve
ovrednotene
pisne naloge
NPZ

1. -3.
8. – 10.

Tehniški dan:
Pospravljanje
učilnice in
šolskih
potrebščin

jun

Samo
Žerjal

8.r.

9

Naravoslovni
dan: Ogled
zdravstvenega
doma

jun

Jasna
Caiffa

8.r.

9

Naravoslovni
dan:
Predavanje
zdravstvene
preventive:
Zdrave navade,
osebna higiena

jun

Mateja
Marussi

OPP1

6

Naravoslovni
dan:
zdravstvena
preventiva:
Želim, hočem,
zmorem,

jun

razredniki

OPP2 – 5

24

Dejavnost

29

Število
učencev

9. razred
6. razred

Junij 2020

Čutila in
prebavila
Zaključek 9.r

15. 6.
2020

Petra
Volarič

vsi

Prireditev ob
dnevu
državnosti in
zaključek
šolskega leta

24. 6.
2020

Valentina
Cigoj

vsi

Tehniški dan:
Organizacija
valete

jun

Samo
Žerjal

9. r

9

Tehniški dan:
Izdelava daril za
valeto

jun

Samo
Žerjal

9.r

9

Tehniški dan:
Obisk delavnice
Slovenskih
železnic

jun

Kristina
Perić

1., 2. in 3.

12

razredniki

OPP1,
OPP2,
OPP3,
OPP4,
OPP5

30

Plavanje in igre
v vodi / pohod

jun
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4. Pedagoški delavci
Učitelji(ce) v oddelkih OŠPP z nižjim izobrazbenim standardom
IME IN PRIIMEK
Caiffa Jasna
Černe Bralić Maja
Jejčič Tea
Kolenc Tamara
Korče Tina
Lozej Tanja
Marinič Anja
Markočič Borut

POUČUJE
8. razred - razrednik
6.razred - razrednik
Slo. 5, špo. 5, tit. 5, nar. 6, špo. 6, tja. 7,
nar. 7, tja. 8, tja. 9
Mat. 3, gum. 4, nar. 4, su. 4, nar. 5
9. razred - razrednik
1.razred - razrednik
Kom. odd. 5. in 7. razred - razrednik
Špo, gvz

Olivo Ana

Dru. 8, dru. 9, tit 6

Orel Erika

2. strokovni delavec c 1. razredu

Perić Kristina

Kom. odd. 2. in 3. razred - razrednik

Romih Barbara

gum

Skupek Tjaša

4. razred - razrednik

Zorn Bernarda

gos

Žerjal Samo

Tit, rop

Učiteljice v oddelkih podaljšanega bivanja (PB)
IME IN PRIIMEK

POUČUJE

Barbara Romih

PB I

Valentina Cigoj

PB II

Bernarda Zorn

PB III

Petra Volarič

PB IV

Ana Olivo

PB V
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Program javnih del - POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI
POTREBAMI
Predvidoma bodo zaposlene v tem programu tri delavke, ki bodo nudile
pomoč učencem s kombiniranimi motnjami v razvoju v oddelkih posebnega
programa in prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom

Učiteljice v mobilni specialno pedagoški službi (MSPS)
IME IN PRIIMEK
Bekrić Sanja

Marinič Irena

Božič Mateja

Miklavc Lara

Curk Martina

Mlakar Katja

Dirjec Irena

Mlekuž Nina

Drašček Patricija

Pegan Martina

Drešček Aleksandra

Perić Erika

Kovačič Nataša

Rebek Helena

Kverh Žgur
Gabrijela

Rijavec Strosar
Dolores

Ladnik Vikica

Škodnik Irena

Lavrenčič Tatjana

Štrancar Irena

Leban Ana

Tomažič Tjaša

Manfreda Nataša

Učitelji(ce) v oddelkih
izobraževanja (OPP)

posebnega

programa

vzgoje

IME IN PRIIMEK

POUČUJE

Golob Aleksandra

OPP 3, OPP 5, PB OPP 2

Komel Jelena

OPP 5 - razrednik

Krivec Tina

OPP 2 - razrednik

Maraž Slavica

OPP 1, OPP 2, OPP 5, PB OPP 1
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in

Marussi Mateja

OPP 1 - razrednik

Namar Pogačnik Klavdija

OPP 3 – razrednik

Volarič Petra

OPP 3, OPP 5

Žnidarčič Janja

OPP 4 - razrednik

Kolenc Tamara

PB OPP 3

5. Vodstvo šole in strokovni sodelavci
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Edvard Vrabič
Biljana Petrović
Alenka Vuga
Aleksandra Golob

ravnatelj
šolska svetovalna delavka
logopedinja
knjižničarka

6. Poslovna sekretarka in računovodja
IME IN PRIIMEK
Dorica Zavadlal
Suzana Pelicon
Mikica Antić

DELOVNO MESTO
računovodja
tajnik VIZ
knjigovodja
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7. Tehnični delavci
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Černic Maruša

varuhinja, negovalka

Brezigar Mojca

varuhinja, negovalka

Krupić Marija

varuhinja, negovalka

Filipič Rexha Taja

varuhinja, negovalka

Šinigoj Kristina

varuhinja, negovalka

Sever Miloš

hišnik

Cvijeta Ilić

Kuharica, čistilka

Rigler Borut

čistilec

Damjana Troha

čistilka

Širca Damjana

čistilka

Žejen Darja

čistilka

Brelih Tina

spremljevalka

Justulin Maja

spremljevalka

8. Strokovni tim
Vodja: Biljana Petrović
Strokovni tim bo združeval in bogatil delo strokovnih skupin s strokovnim
načrtovanjem, spremljanjem, koordiniranjem, evalvacijo, uvajanjem novosti
in dobrimi izkušnjami dela posameznih strokovnih skupin. Člani strokovnega
tima so: ravnatelj, vodje strokovnih skupin, člani strokovnih skupin, šolska
svetovalna delavka in logopedinja.
Znotraj strokovnega tima deluje dvanajst strokovnih skupin z nalogo
načrtovanja,
oblikovanja,
izvajanja,
spremljanja
in
evalvacije
individualiziranih programov za posamezne učence. Člani strokovnih skupin
so ravnatelj, strokovni delavci, ki učence obravnavajo, in zunanji sodelavci
(CMZ Nova Gorica, Center za socialno delo, Občina, iz katere učenec
prihaja, fizioterapevt ZD Nova Gorica, OIM Stara gora, šolski zdravnik,
strokovni delavci osnovnih in srednjih šol, varstveno delovni centri, …).
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Vodje strokovnih skupin so:
•
•
•
•
•
•
•

Tanja Lozej – 1. razred
Kristina Perić – 2. in 3. razred
Tjaša Skupek - 4. razred
Maja Černe Bralić – 6. razred
Anja Marinič – 5. in 7. razred
Jasna Caiffa – 8. razred
Tina Korče – 9. razred

•
•
•
•
•

Mateja Marussi - OPP 1
Tina Krivec OPP 2
Klavdija Namar Pogačnik – OPP 3
Janja Žnidarčič – OPP 4
Jelena Komel – OPP 5

9. Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna delavka: Biljana Petrović, univ. dipl. psihologinja
Svetovalna služba si preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostaviti,
razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh udeležencev
v projektu pomoči in/ali svetovanja. Preko tega si prizadeva vzdrževati
odprte možnosti za stalno vzpostavljanje in razvijanje mreže pomoči ter
sodelovanje svetovalne službe z vsemi udeleženci. S spodbujanjem
uvajanja kakovostnega timskega pristopa, ki vključuje starše, učence,
strokovne in druge delavce šole, vodstvo in strokovnjake drugih institucij,
omogoča optimalno zadostitev potreb učencev in njihovih staršev.
Urnik šolske svetovalne službe: od ponedeljka do petka, od 8:00 do 16:30.

10. Logopedija
logopedinji: Alenka Vuga, prof. def. za osebe z motnjo govora in sluha, in
Martina Curk, prof. spec. in reh. ped. – logoped, surdopedagog,
Kadar prihaja do težav na govorno jezikovnem področju oz. v komunikaciji,
logoped s korekcijskimi postopki skuša odpraviti ali omiliti motnjo oziroma
razviti komunikacijsko sposobnost v najboljši meri, tako da se otrok oz.
mladostnik lahko vključuje v vsakdanje življenje v ožji in širši okolici ter
vzpostavlja in ohranja kvalitetne medosebne odnose.
Osnovno terapevtsko delo logopeda na naši šoli je razvijati (ali ohranjati)
poslušanje (govora in drugih zvokov), razumevanje govora, fonematski sluh,
čistejši izgovor, govorno dihanje, besedni zaklad in pragmatičen govor,
slovnična pravila, razumevanje piktogramov in grafičnih oznak, branje in
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pisanje ter razvijanje nebesedne – nadomestne in podporne komunikacije
preko gest, slik, simbolov ali s pomočjo komunikatorja.
Obravnava poteka individualno, v paru ali v majhni skupini. Za vsakega
otroka, ki je vključen v obravnavo, ob začetku šolskega leta sprejmemo
individualiziran program za logopedijo (del celotnega IP). Med letom ali ob
koncu šolskega leta ga ovrednotimo. Veselimo se vsakega najmanjšega
napredka.
Logopedinja sodeluje z razredniki in učitelji, občasno s starši in z drugimi
strokovnjaki. O svojem delu poroča na aktivih, sestankih strokovnega zbora
in na sestankih strokovnih skupin. Sodeluje v Aktivu logopedov
Severnoprimorske regije.
Starši se za pogovor o delu in poteku obravnave dogovorijo individualno.
Dopoldanska pogovorna ura pri Alenki Vuga je ob petkih 9.55 - 10.40.
V šolskem letu 2019/20 je v obravnavo vključenih 30 otrok.

11. Šolska skupnost učencev
mentorica: Tina Korče
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko
svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
•
zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z
življenjem in delom na šoli,
•
spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
•
sodeluje na šolskem, medobčinskem in regijskem otroškem
parlamentu,
•
načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, humanitarne …),
•
predlaga izboljšave bivalnega okolja,
•
oblikuje predloge pohval učencem in
•
opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
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Predstavniki razredov se bodo v prvi polovici oktobra 2019 zbrali v šolski
knjižnici in ravnatelju predstavili program dela, ki ga bodo pod vodstvom
mentorice načrtovali zadnji teden septembra. Na sestankih bodo tekli
pogovori o vrednotah (prijateljstvo, spoštovanje, odgovornost ipd.) ter o
temah otroškega parlamenta. O svojem delu bodo poročali v svojem
razredu, zbirali ideje, predloge ...Učenci bodo aktivno sodelovali pri vseh
oblikah šolskega in izven šolskega dela.

12. Šolska knjižnica
Knjižničarka: Aleksandra Golob
Urnik:
Od ponedeljka do petka: 8.00 . 12.50
Ob sredah je knjižnica za izposojo zaprta.
Učenci ii. In iii. Triade si lahko gradivo za potrebe pouka in bz izposojajo v
času malice in rekreativnega odmora ( med 9.35 in 9.55 ) ter med (11.30 in
11.40 ) razen srede, ko je knjižnica za vse uporabnike zaprta. Skupinski
obiski učencev i. Triade nis in oddelkov opp potekajo 1 x mesečno po vnaprej
določenem urniku.

13. Učbeniški sklad
Skrbnica učbeniškega sklada: Aleksandra Golob
Šola ima učbeniški sklad. Učenci si iz njega izposojajo berila in učbenike.
Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti
nepoškodovano. V primeru, da je gradivo poškodovano ali izgubljeno, je
potrebno poravnati 2/3 maloprodajne cene.
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14. Sodelovanje s starši
Pogovorne ure
Popoldanske pogovorne ure bomo imeli od oktobra do konca maja enkrat
mesečno, in sicer vsak zadnji torek v mesecu, razen izjemoma, od 17:15
do 18:15 ure. V tednu, ko so na urniku popoldanske pogovorne ure,
odpadejo dopoldanske pogovorne ure.
Urnik dopoldanskih pogovornih ur je objavljen na spletni strani šole.
Zaželeno je, da starši v beležki pisno, po telefonu na tel. št. 05 / 330 88 04
ali na služben naslov učitelja udeležbo na pogovorni uri predhodno najavijo.
Različne informacije bomo posredovali staršem tudi v pisni obliki ali preko
e-asistenta tekom celega šolskega leta.
V nujnih primerih bomo sklicevali sestanke razširjenih strokovnih skupin.
Datumi popoldanskih pogovornih ur:
•

22. oktober 2019

•

25. februar 2020

•

26. november 2019

•

31. marec 2020

•

17. december 2019

•

21. april 2020

•

28. januar 2020

•

26. maj 2020

Druge oblike sodelovanja
Na delavnicah, predavanjih, v projektih in srečanjih se bo skozi celo šolsko
leto dogajalo marsikaj zanimivega, poučnega in tudi zabavnega. Povabili
bomo tudi nekaj zunanjih sodelavcev. Ravno tako pa prisrčno vabimo tudi
starše in stare starše k aktivnemu sodelovanju pri naravoslovnih dnevih,
ekskurzijah, … S pisnimi obvestili vas bomo redno seznanjali z aktualnimi
dogajanji na šoli in o vašem otroku.

Odsotnost učenca
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če
starši vzroka izostanka ne sporočijo v 5-ih delovnih dneh od prvega dne
izostanka, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, naj izostanek
pojasnijo.
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Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši navedli vzrok izostanka, če
njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši
izostanek od pouka.
Še posebej se obračamo na vas v primeru bolezni. Bolan otrok naj okreva
doma, ker zanj ne moremo tako dobro poskrbeti, kot to lahko naredite starši.
Upoštevati morate tudi dejstvo, da se s prisotnostjo obolelega poveča
možnost okužbe drugih otrok.

15. Šolska prehrana
Cena malice za učenca znaša 0,80 €, za prejemnike subvencije je malica
brezplačna.
Cena kosila je za učence od 1. do 5. razreda 2,70€, za učence od 6. do 9.
razreda pa 3,00 €. Cena kosila za učence iz oddelkov posebnega programa
vzgoje in izobraževanja je od 2,70 do 3 €. Cena dietnega kosila je 3,00 €.
Prijava in odjava obrokov
Prijave na prehrano se urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za naslednje
šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom na predpisanem
obrazcu. Oddano prijavo lahko starši kadarkoli prekličejo.
Posamezni obrok ali vse obroke šolske prehrane se lahko odjavi. V primeru
odsotnosti učenca/učenke od pouka naj starši redno odjavljajo prehrano.
Odjava prehrane poteka po telefonu, in sicer samo na telefonsko številko
kuhinje: 05 330 88 07 ali pa po elektronski pošti na naslov kuhinja@oskozara.si .
Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej ali
pa na isti dan, kot velja odjava, in sicer samo do 7.30 ure. Odjava obroka za
nazaj ni možna.
V primeru nepravočasno odjavljenega obroka ali obrokov mora šola
zaračunati polno ceno obroka.
Prizadevanja za zdravo in kulturno prehranjevanje
Šolski prehrani bomo namenili posebno pozornost: sodelovali bomo pri
pripravi jedilnikov in izbiri živil. Učence bomo vzpodbujali k pitju vode in jim
odsvetovali prinašanje gaziranih in sladkih pijač ter slanih in sladkih
prigrizkov. Razvijali bomo spoštljiv odnos do hrane in kulturo prehranjevanja.
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16. Organizacija prevozov
Učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali imajo to navedeno v odločbi
o usmeritvi, imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole.
Uporabljajo mestne, šolske in redne avtobuse.
Za učence iz oddelkov posebnega programa vzgoje in izobraževanja in
nekaterih razredov prilagojenega programa z NIS, ki so zdravstveno ali
drugače upravičeni, je organiziran prevoz s kombiji in osebnimi avtomobili.

IV VZGOJNI NAČRT
Vzgojni
načrt
šole
najdete
na
naslednji
http://kozara.splet.arnes.si/files/2011/11/VNdopolnjen.pdf

povezavi:

V HIŠNI RED
Hišni red najdete na naslednji povezavi:
http://kozara.splet.arnes.si/files/2011/11/Hisni_red.pdf.

VI PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda se nahajajo na naslednji povezavi:
http://kozara.splet.arnes.si/files/2014/09/Pravila_solskega_reda_2017_lastone.pdf
http://kozara.splet.arnes.si/files/2014/09/PRILOGA4_Pravila_obnasanja_je
dilnica.pdf
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VII ŠE NEKAJ INFORMACIJ
Zobozdravstveno varstvo
Poleg akcije ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI potekajo sistematski
pregledi zob in učenje pravilnega čiščenja in nege. Šolsko zobno ambulanto,
ki je v prvem nadstropju šole, lahko obiščete vsak dan dopoldan od 7.45 do
14.15, v torek pa od 12.15 do 19.15 ure. Za učence skrbita dr. dent. medicine
Nirvana Dronjić in asistentka Darja Šuligoj.
Zdravstveno varstvo
Za vse učence šole so organizirani sistematski zdravniški pregledi in
cepljenja, ki se opravljajo glede na razpored.
Šolska zdravnica je dr. Daša Kumprej, dr. med., spec. ped. Ordinacijo ima v
novem zdravstvenem domu v Novi Gorici – Osnovno zdravstvo, dispanzer
za šolarje in mladino.
Tel.: 05/338 32 17.
Urnik:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 7:30 – 14:30,
torek: 13:30 – 20:30

Fizioterapija
V okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica deluje v prostorih šole tudi
fizioterapevtska ambulanta, ki jo vodi višji fizioterapevtka Andrejka Menič.
Obravnava otroke in mladostnike, ki jih napotijo, zdravniki pediatri, šolski
zdravniki ali zdravniki specialisti iz Razvojne ambulante v Bolnišnici Stara
gora. Urnik fizioterapevtske ambulante je od ponedeljka do petka od 8.00 do
13.30.
Društvo SOŽITJE
V prostorih OŠ Kozara ima svoje prostore tudi Društvo za pomoč osebam z
motnjo v duševnem razvoju SOŽITJE. Za informacije pokličite na telefonsko
številko 05/ 333 44 47 (g. Srečko Lapajne).
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VIII

ZA VEČJO VARNOST IN DOBRO
POČUTJE

Varna pot v šolo
Skrb za varnost učenca v prometu je vključena tudi v individualizirane
programe posameznih učencev, kjer jo je potrebno zaradi posebnih potreb
otrok in mladostnikov izpostaviti.
S policistom iz Policijske postaje Nova Gorica redno sodelujemo v okviru
prometnega krožka in poučevanja učencev o varnosti v cestnem prometu.
Policist bo mlajše učence večkrat spremljal po mestu Nova Gorica in jim
obrazložil varne poti na poti v šolo in domov.

Telefonske številke, ki nam lahko pomagajo v stiski
Center za socialno delo Nova Gorica
Tel.: 05/330 29 00
Prva socialna pomoč
Delpinova 18/d (center Eda)
5000 Nova Gorica
Rdeči križ Nova Gorica, Območno združenje
Tel.: 05/338 49 02
Ul. tolminskih puntarjev 8
5000 Nova Gorica
Škofijska Karitas Koper
Tel.: 05/330 02 33
Skalniška cesta 1
5250 Solkan
Center za mentalno zdravje
Tel.: 05/330 33 09
Zdravstveni dom Nova Gorica,
Ul. Gradnikovih brigad 7
5000 Nova Gorica
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Medobčinsko društvo prijateljev mladine Nova Gorica
tel.:05/33 34 680
Bazoviška 4
5000 Nova Gorica
Mladinski center Nova Gorica
Tel.:05/333 40 20
Bazoviška ulica 4,
5000 Nova Gorica

CENTER ZA OBVEŠČANJE 112
(reševalci, gasilci)

POLICIJA 113
Dežurna zdravniška služba: 05/ 338 32 00
Telefonski klic v duševni stiski
Tel.: 01/52 09 900
(od 19.00 do 7.00 ure )

TOM - telefon za otroke in mladostnike
tel.: 080 12 348
(od 12.00 do 20.00 ure).
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Publikacijo izdala OŠ Kozara Nova Gorica na podlagi 32. člena Zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L)

Besedilo pripravila: Petra Volarič, Samo Žerjal

Nova Gorica, oktober, 2019
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