POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO
LETO 2017/2018
I. UVOD
V letnem delovnem načrtu (LDN) 2017/2018 smo predvideli obseg, vsebino in organizacijo dela, si
zadali cilje in določili prioritete. Z rednim mesečnim spremljanjem realiziranega smo na petih rednih
pedagoških konferencah ter na redovalni konferenci ugotavljali uresničevanje zastavljenega
obveznega in razširjenega programa ter drugih dejavnosti in uspehov naših učenk in učencev.
O posameznih vidikih smo strokovno in vsebinsko razpravljali ter izvedeno analizirali in evalvirali po
mesecih. Manjše organizacijske pomanjkljivosti, predvsem v zvezi z varnostjo in kršitvami šolskega
reda, smo sproti, pravočasno in natančno dorekli, popravili in dopolnili.
Odgovorni za posamezne aktivnosti smo sprotne informacije in aktualna obvestila posredovali z zapisi
na oglasno desko v zbornici, zlasti v povezavi z izvajanjem različnih tekmovanj iz znanj, športa in
drugih dejavnosti ter na spletni strani šole, kar se je izkazalo kot dobra praksa.
Podatki o šoli se niso pomembno spremenili, spletno stran šole in vrtca pa je je na posameznih
področjih potrebno še aktualizirati.

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
STROKOVNI ORGANI
Učiteljski zbor
(vsi strokovni
delavci šole)
Oddelčni učiteljski zbor
(učitelji, ki poučujejo v
določenem oddelku)
Razredniki
Strokovni aktivi:
1 . vzg.-izob. obdobje,
2. vzg.-izob. obdobje,
3. vzg.-izob. obdobje
- aktiv OPB/VV
- aktiv JUV
- aktiv medpredmetnega
povezovanja
- aktiv za DSP

SVET ZAVODA
Predstavniki
ustanovitelja:
Simona Vogrinc
Veronika Furman
Matjaž Kopše
Predstavniki staršev:
Rado Peršak
Jožica Maroh Jus
Martina Bele
Predstavniki delavcev:
Lidija Šešerko
Marta Trafela
Gabrijela Brlek
Ema Vogrinc
Simona Furman

SVET STARŠEV
Šola:
1. raz.: Brigita Štajnberger
2. raz.: Dejan Vek
3. raz.: Darinka Peršak
4. raz.: Monika Gajšek
5. raz.: Simona Krčar
6. raz.: Jožica Maroh Jus
7. raz.: Natalija Stres
8. raz.: Simona Furman
9. raz.: Ida Cverlin
Vrtec:
1. skupina: Nejc Sakelšek
2. skupina: Dušan Kodrič
3. skupina: Rado Peršak

Delo sveta staršev
Konstitutivna seja sveta staršev je bila 28. 9 .2017, vodila jo je ravnateljica, starši pa so najprej izvolili
predsednika in namestnika Sveta staršev OŠ Žetale, in sicer za obdobje dveh let. Za predsednika je bil
izvoljen Rado Peršak, za namestnika pa Nejc Sakelšek. Na pobudo predsednika je sejo do konca vodila
ravnateljica. Po potrditvi zapisnika so člani obravnavali poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto
2016/2017 in predlog LDN za šolsko leto 2017/2018. Oba so po krajši razpravi soglasno sprejeli. V
nadaljevanju so bili člani sveta staršev seznanjeni s spremembami in dopolnitvami Akta o sistemizaciji
delovnih mest, za zaposlene v skupini J in D. Pod zadnjo točko so obravnavali vprašanje upravičenosti
sprememb jedilnika in skrbi za varno prehrano.
V februarju so člani Sveta staršev obravnavali in potrdili spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji
delovnih mest na OŠ Žetale, Polletno poročilo o realizaciji LDN 2017/2018, Poslovno poročilo in
realizacijo finančnega načrta za leto 2017 ter predlog finančnega načrta za koledarsko leto 2018,
predlagali oceno delovne uspešnosti ravnateljice (90 %), potrdili predlagani Program dela 2018,
Kadrovski načrt 2018 in Program razvoja OŠ Žetale z enoto vrtca za obdobje 2018–2020, člani so
potrdili predlog šole in sprejeli sklep Sveta staršev, da se za potrebe fotokopiranja idr. stroškov 2 x
letno (v šolskem letu) staršem na položnici zaračuna po 5 €. Beseda je tekla še o predznanju
računalništva, o šolskih prevozih v času snežnih razmer, o možnostih pošiljanja položnic preko epošte, a sklepa v zvezi s tem niso sprejeli nobenega.
Na seji sveta staršev (31. maja 2018) so člani obravnavali predlog strokovnega aktiva o uporabi
delovnih zvezkov in nadstandardnih dejavnostih v prihodnjem šolskem letu.
Ker je namestniku Sveta staršev OŠ Žetale Nejcu Sakelšku potekel status člana sveta staršev (izpis
otroka iz vrtca in odselitev iz občine) še pred iztekom mandata, bo na prvi prihodnji seji potrebno
izvesti nadomestne volitve za to funkcijo, predhodno pa tudi nadomestne volitve v oddelku vrtca,
katerega predstavnik je bil omenjeni član.
Delo šolskega sklada
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Žetale se je v tem šolskem letu sestal le enkrat, in sicer 26. 10.
2017, kjer so sprejeli predlog Letnega programa dela za šolo in vrtec. Zaradi odsotnosti predsednika
je sejo vodila namestnica, udeležbo pa sta opravičila še dva člana upravnega odbora. Razpravljali so
o trenutnih sredstvih na podračunu zavoda oziroma sklicu za vrtec in sklicu za šolo, o porabi
namensko zbranih sredstev za določeno dejavnost ali storitev ter se dogovorili, da se Letni plan
predstavi na svetu staršev in objavi na šolski spletni strani.
Delo sveta zavoda
V šolskem letu 2017/2018 se je svet zavoda do konca pouka sestal na treh sejah, in sicer 28. 9. 2017,
22. 2. 2018 ter 31. 5. 2018. Na prvi seji so člani sveta zavoda, po potrditvi zapisnika, obravnavali
poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/2017 in predlog LDN za šolsko leto 2017/2018 za šolo in
vrtec. Oba so po krajši razpravi soglasno potrdili. V nadaljevanju so bili člani sveta zavoda seznanjeni s
spremembami in dopolnitvami Akta o sistemizaciji delovnih mest, za zaposlene v skupini J in D. Pod
zadnjo točko so obravnavali vprašanje upravičenosti sprememb jedilnika in skrbi za varno prehrano
ter ugotovili, da je večina staršev, otrok in učencev z jedilniki in prehrano na sploh, v šoli in v vrtcu,
zadovoljna. Opravičeno odsotni so bili trije člani in vabljena predstavnica SVIZ-a, prisotna pa je bila
tudi ravnateljica.
V februarju so predstavniki staršev, ustanoviteljice in zaposlenih obravnavali in s sklepi potrdili
spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest na OŠ Žetale, Polletno poročilo o
realizaciji LDN 2017/2018, Poslovno poročilo in realizacijo finančnega načrta za leto 2017 ter predlog
finančnega načrta za koledarsko leto 2018, ocenili delovno uspešnost ravnateljice (90 %), sprejeli
Program dela 2018, Kadrovski načrt 2018 in Program razvoja OŠ Žetale z enoto vrtca za obdobje
2018–2020, člani so potrdili predlog šole in sklep Sveta staršev, da se za potrebe fotokopiranja idr.
stroškov 2 x letno (v šolskem letu) staršem na položnici zaračuna po 5 €. Beseda je tekla še o

predznanju računalništva, o šolskih prevozih v času snežnih razmer, o možnostih pošiljanja položnic
preko e-pošte, a sklepa v zvezi s tem niso sprejeli nobenega.
Na seji sveta zavoda v maju 2018 so člani obravnavali in sprejeli predlog strokovnega aktiva o uporabi
delovnih zvezkov in nadstandardnih dejavnostih v prihodnjem šolskem letu.
Delo ravnateljice
Ravnateljica se je, zraven številnih sestankov in konferenc, poučevanja, opravljenih hospitacij in
pogovorov z zaposlenimi (pedagoškega vodenja), ukvarjala z naročili in popravili (poslovodenjem),
udeleževala tudi rednih delovnih srečanj – predavanj/delavnic, izobraževanj, ki jih je pripravil Zavod
za šolstvo RS OE Maribor po različnih šolah Spodnjega Podravja, mesečnih sestankov Društva ptujskih
ravnateljev, sestankov ravnateljev šol iz Haloz, sestankov na sedežu ustanoviteljice Občine Žetale,
dveh skupščin LAS Haloze, katere partner je tudi šola, se udeležila XXVI. strokovnega srečanja
ravnateljev v Portorožu, ABC financ šol v Šoli za ravnatelje, srečanj delovnih skupin in komisij, ki
delujejo na šoli, nacionalne konference »Varno in spodbudno učno okolje« na Brdu pri Kranju ter
izobraževanja ravnateljev za formativno spremljanje. Kot pristojna in odgovorna je pripravila vse
predloge predpisanih dokumentov za pristojno ministrstvo, ustanoviteljico ter gradiva za obravnavo
in sprejem na Svetu zavoda OŠ Žetale.
II. REALIZACIJA PROGRAMA
Celo šolsko leto je organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela ostala kot na začetku, prav tako se
število učenk in učencev do konca referenčnega obdobja ni spremenilo. Pouk smo izvajali v treh
samostojnih in treh kombiniranih oddelkih, vendar pri slednjih le delno kombinacijo, predvsem pri t.i.
vzgojnih predmetih: ŠPO, LUM, GUM, ostale predmete smo poučevali tudi v kombiniranih oddelkih
ločeno, ker je razliko sofinancirala ustanoviteljica Občina Žetale. Šolo je obiskovalo 38 deklet in 53
fantov, skupaj torej 91 učenk in učencev.
Številčno stanje po razredih (* z zvezdico so označeni kombinirani oddelki):
1. triada
Razred
Razredničarka
Moški
Ženske
Skupaj
1.
Marija Skok
5
6
11
2.
Jožica Prevolšek
8
8
16
3. *
Marjanca Pernat
4
3
7
Skupaj
17
17
34
2. triada
Razred
4.*
5.*
6.
Skupaj

Razredničarka
Slavica Konda
Polona Gojkošek
Jasna Vigec

Moški
7
6
9
22

Ženske
0
5
5
10

3. triada
Razred
Razredničarka
Moški
Ženske
7.*
Valerija Krivec
4
3
8.*
Miran Železnik
6
4
9.*
Marta Trafela
4
4
Skupaj
14
11
SKUPAJ
53
38
*Kombinacija 3. in 4. , 5. in 7. ter kombinacija 8. in 9. razreda

Skupaj
7
11
14
32

Skupaj
7
10
8
25
91

V skladu s predpisanim šolskim koledarjem smo za šolsko leto 2017/2018 načrtovali tudi število
šolskih dni, in sicer je realiziranih 191 šolskih dni (v 9. razredu 186), od tega 176 dni pouka in 15 dni
dejavnosti.
Ravnateljica je imenovala Člane strokovnih skupin za delo z učenci s posebnimi potrebami. Vanje so
vključene vse zaposlene v svetovalni službi (Natalija Sagadin, Irena Vodušek in Brigita Seidl ter pri
treh učencih logopedinja Tamara Sevšek), razrednik/razredničarka vsakega posameznega učenca ter
ravnateljica. Izdelava IP-individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami z odločbo in
IDPP-izvirnega delovnega projekta pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami brez odločbe, je
temeljila na Konceptu dela: učne težave v OŠ. V izdelavo teh programov pomoči in tudi v evalvacijo so
bili vključeni vsi pristojni strokovni delavci, učitelji/učiteljice, učenci/učenke in njihovi starši.
V tem šolskem letu so bili, zraven članov strokovnih skupin za učence s posebnimi potrebami in
komisije za prehrano ter komisije za javna naročila, imenovani še:
1.
2.
3.
4.
5.

Delovna skupina za Načrt šolskih poti – vodja je Polona Gojkošek
Delovna skupina za Načrt promocije zdravja na delovnem mestu – vodja je Gabrijela Brlek
Delovna skupina za samoevalvacijo – vodja dr. Silvestra Klemenčič
Člani projektnega tima za projekt Haloški radovedneži-HR 007 – vodja Miran Železnik
Člani projektnega tima za projekt Medgeneracijski izzivi-MI – SMO - ZA – vodja operacije dr.
Silvestra Klemenčič
6. Člani tima za pripravo Razvojnega programa OŠ Žetale
7. Pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov na OŠ Žetale – Ema Vogrinc, v skladu z Uredbo EU
2016/679 in Direktivo EU 2016/680
SEPTEMBER
Številni sestanki in srečanja, z namenom sooblikovanja in sprejetja LDN za šolsko leto 2017/2018,
tako za šolo, kakor za vrtec. Kot odgovorna in pristojna je ravnateljica imenovala člane strokovnih
skupin za učence s posebnimi potrebami, tako da smo lahko pričeli z realizacijo ur že v začetku
meseca. Drugi dan pouka nas je obiskal KUŽA PAZI – maskota zavarovalnice Triglav, tako v šoli kakor v
vrtcu, še prej pa je učence spremljal v šolo čez prehod za pešce. V tem mesecu smo se s šolsko ekipo
udeležili tekem v malem nogometu na Zlatkovem memorialu v Leskovcu, izvedli sestanek delovne
skupine za Načrt šolskih poti, 20. septembra pedagoško konferenco v vrtcu, 21. pedagoško
konferenco v šoli, na obeh pa smo obravnavali poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2016/2017 ter
LDN za šolsko leto 2017/2018. Za vse zaposlene smo organizirali predavanje iz PRVE POMOČI s strani
medicinske sestre Pavle Veler, konec meseca pa realizirali kar 3 dneve dejavnosti, in sicer:
- KULTURNI DAN za učence 6. – 9. razreda z naslovom »Voda od mita do arhitekture«
- TEHNIŠKI DAN za učence 5. – 9. razreda - »Ogled hidroelektrarne Fala«
- ŠPORTNI DAN za učence 1. – 9. razreda – »Pohod po Občini Žetale«
OO RK Žetale je učencem od 1. do 5. razreda in otrokom vrtca podarila zobne ščetke. Pripravili smo
tudi načrt hospitacij in izobraževanj, mentorica šolske skupnosti je poslala kar nekaj prošenj za
donacijo stalnim dobaviteljem, s čimer smo potem ob Tednu otroka obogatili jedilnik šole in vrtca.
Nagrajena učenka Nataša Butolen se je z mentorico Sašo Peršoh udeležila slavnostnega zaključka
natečaja v Slovenj Gradcu.
OKTOBER
Na pobudo ministrstva in Atletske zveze Slovenije smo z vsemi učenci šole in otroci vrtca 6. 10. 2017
izvedli MNOŽIČNI TEK NA 100 m, skupaj s 15.000 otrok in učencev iz cele Slovenije, in s tem obeležili
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA. V oktobru smo za učence organizirali zobozdravstveno predavanje s strani

medicinske sestre iz ZD Ptuj, se z izbrano ekipo 5 učencev in mentorico Polono Gojkošek udeležili
medobčinskega tekmovanja v krosu – OŠ Videm-Leskovec, kjer je naš najboljši Aljaž Režek osvojil 3.
mesto in prejel medaljo. Za vrtec in učence šole 1. – 4. razreda je Čarodej Toni pripravil predstavo, ki
so si jo ogledali v večnamenski dvorani Žetale. Praznovali smo dan učiteljev in se zvečer udeležili
slavnostne podelitve priznanj dr. Franje Žgeča v Dominikanskem samostanu na Ptuju, skupaj z našo
nagrajenko, učiteljico Sašo Peršoh. Na skupščini LAS Haloze smo izvedeli za potrditev projekta
Medgeneracijski izzivi, ki ga bomo izvajali do konca koledarskega leta 2018, in sicer OŠ Žetale –
vodilni partner z društvi kot partnerji v projektu: Športno društvo Žetale, Društvo upokojencev
Žetale, Prostovoljno gasilsko društvo Žetale. Tudi v oktobru smo izvajali dneve dejavnosti, in sicer:
- TEHNIČNI DAN za učence 1. – 9. razreda, z učenci 6.-9. razreda na temo PTICE, 1. – 4.
razreda na temo VODA, 5. razred pa projekt SEMENA SPREMEMB, vse skupaj v okviru
Otroškega kostanjevega piknika ter
- NARAVOSLOVNI DAN na temo »Življenjsko okolje« smo izvedli z učenci 1. – 3. razreda.
Nastopili smo na občinski proslavi ob 18. rojstnem dnevu Občine Žetale in pripravili ter izvedli
predstavo za starejše občane Občine Žetale.
Zobozdravstveni sistematski pregled so imeli učenci 4. - 9. razreda, na šolski ravni je potekalo
tekmovanje iz znanja BIO, izobraževanja mentorjev za projekt »Vodni agent« sta se udeležili
Valerija Krivec in Lidija Šešerko v Ljubljani (prevoz je donirala Komunala Ptuj), Počastitev spomina na
mrtve so obeležili Mladi člani Rdečega Križa OŠ Žetale pod mentorstvom Slavice Konda, v času
jesenskih počitnic pa smo za prijavljene učence 5. – 9. razreda izvajali aktivnosti v okviru POŠ-a z
multiplikatorko dr. Iris Merkač. Ob koncu meseca je bil še kratek sestanek z vsemi starši o aktualni
problematiki – sum pojava droge na šoli, PGD Žetale pa je organiziralo in izvedlo EVAKUACIJSKO VAJO
v vrtcu in v šoli.
NOVEMBER
V sodelovanju z ZD Ptuj smo za učence 1. – 7. razreda izvedli zobozdravstveno preventivo,
Sistematski zdravniški pregled in cepljenje je bilo za 3. in 6. razred, sistematski zobozdravstveni
pregled pa je imela cela 1. triada. Izvedli smo Tradicionalni slovenski zajtrk, skupaj z vrtcem zapeli
pesem Čebelar, čebelar Silvo Bukšek je razdelil zloženke in se predstavil otrokom vrtca in učencem
prve triade. Učenci 8. in 9. razreda so skupaj z razrednikoma Marto Trafela in Miranom Železnikom
preživeli cel teden v CŠOD Rak na NARAVOSLOVNEM TABORU, razen dveh učenk, za kateri je
pedagoški zbor sprejel sklep, da v tem času obiskujeta pouk v 7. razredu, pa sta obe zboleli.
V okviru projekta LIFE TO GRASSLAND so učenci 6. in 7. razreda ter mentorici Valerija Krivec in Lidija
Šešerko obiskali Pušnikovo domačijo, kjer so se naučili, kako se sadi sadno drevje in ga tudi posadili.
Izobraževanje za PRVO POMOČ sta na sedežu Rdečega Križa Ptuj opravili Jožica Prevolšek za šolo in
Polonca Colnarič za vrtec, Lidija Šešerko pa tridnevno izobraževanje za COBISS na IZUM-u v Mariboru.
Zaradi problematike v zvezi s sumom pojava drog na šoli smo aktivneje sodelovali s CSD Ptuj ter
Policijsko postajo Podlehnik-kriminalisti, zaradi vzgojnih odstopanj posameznikov pa izvedli tudi
sestanek s starši vpletenih učencev.
Pod mentorstvom dr. Iris Merkač smo s 16 učenkami in učenci 6. - 9. razreda prvič sodelovali na
tekmovanju BOBER, Irena Vodušek je posamezne učence spodbudila k sodelovanju v projektu »Trije
zimski botri«, ki ga preko ZPMS izvaja Društvo Ars Vitae iz Ptuja, učencem pa je svoje aktivnosti
predstavil še Judo klub iz Dupleka.
DECEMBER
V tem mesecu so se učenci udeležili različnih tekmovanj iz znanj, in sicer:
- tekmovanje iz znanja BIO – DRŽAVNI NIVO, na katerega sta se uvrstila Uroš Ber in Matija Peršak,
- tekmovanje za CANKARJEVO PRIZNANJE – ŠOLSKI NIVO, na katerem je sodelovalo 30 učencev 4. – 9.
razreda, na OBMOČNI NIVO pa sta se uvrstila Matija Peršak iz 9. in Luka Korez iz 8. razreda,

- tekmovanje iz znanja ZGO – ŠOLSKI NIVO, na katerem je sodelovalo 8 učencev 8. in 9. razreda, od
katerih sta Matija Peršak in Uroš Ber prejela bronasto priznanje, Uroš pa se je uvrstil na PODROČNI
NIVO tekmovanja.
Prijavili smo se na razpis Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka za šolsko leto 2018/2019, izvedli
TEHNIČNI DAN »Bližajo se prazniki« z učenci 1. triade in KULTURNI DAN »Praznovanje« z učenci 4. in
5. razreda, popoldanske pogovorne ure, skupni razredni roditeljski sestanek za 6. in 7. razred glede
zimske šole v naravi, NOVOLETNI BAZAR v organizaciji POŠ-a in 9. razreda, Občina Žetale je
OBDARITLA OTROKE vrtca in 1. razreda, kulturni program pa so s predstavo 'Zrcalce' izvedli učenci
prijavljeni v POŠ, pod mentorstvom dr. Iris Merkač.
Mentor Anton Butolen se je s tremi učenci udeležil Šahovskega področnega prvenstva OŠ posamezno
v Spuhlji pri Ptuju, učenci 1. - 4. razreda in otroci vrtca so si v večnamenski dvorani Žetale ogledali
predstavo »Mali polhec in njegov prvi božič«. Gabrijela Brlek je organizirala Delavnice zdravstvene
vzgoje, ki jih je izvedla medicinska sestra iz ZD Ptuj, in sicer tokrat za učence 4. – 9. razreda, Valerija
Krivec pa delavnice in predavanje Afrodite za učence 8. in 9. razreda. V sklopu promocije zdravja na
delovnem mestu smo za vse zaposlene na šoli in v vrtcu kupili knjigo »Živeti s stresom – tehnike
samopomoči« in je v knjižnici na razpolago vsakomur, tudi učencem.
Konec novembra smo prejeli pozitiven sklep za nakup IKT tehnologije v okviru razpisa SIO 2020, v
decembru pa z izvajalcem programa, to je Arnes-om, podpisali pogodbo. Sredstva, ki jih mora vsako
leto kriti zavod, smo opredelili v finančnem načrtu oz. smo zanje zaprosili Občino Žetale. Gre za 50 %
sredstev za nakup IKT in 37 % sredstev za omrežje, kar moramo zagotoviti sami, ostalo je
sofinancirano.
Z otroki vrtca (predšolskimi) in učenci 1. triade smo s pomočjo plavalnih učiteljev iz Agencije Kurent
izvedli PLAVALNI TEČAJ, z učenci 6. razreda pa PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA v Termah Ptuj, z
učenci 7. razreda pa v okviru projekta »RASTEM S KNJIGO 2017« in mentorico Lidijo Šešerko obiskali
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj.
Šele sredi decembra smo prejeli soglasje MIZŠ k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2017/2018,
vse je skladno z najavo, torej ni sprememb.
Iz Lekarn Ptuj smo prejeli donacijo, in sicer: merilec krvnega tlaka, merilec sladkorja in termometer.
Zadnji dan pouka v koledarskem letu 2017 smo obeležili tudi s proslavo ob 26. decembru dnevu
samostojnosti in enotnosti.
JANUAR
S pričetkom novega leta 2018 je CELODNEVNO DEŽURSTVO prestavljeno na 7.00. Tudi z učenci 6. in
7. razreda smo leto pričeli nekoliko drugače, saj so se skupaj z razredničarkama Jasno Vigec in
Valerijo Krivec že prvi dan pouka udeležili ZIMSKE ŠOLE V NARAVI v CŠOD Kranjska Gora, kjer so
zraven smučanja izvajali tudi dneve dejavnosti. Učenki, ki se šole v naravi nista udeležili, sta
obiskovali pouk v 8. razredu. Sklep pedagoškega zbora je tudi ta, da so učenci 6. in 7. razreda, ker so
v zimski šoli v naravi v SOB in NED, opravičeni udeležbe dveh dni dejavnosti do konca šolskega leta, in
sicer delovno soboto, 7. 4. 2017 in športni dan družabno zabavne igre v juniju 2018.
Ravnateljica je pripravila »Izvedbeni načrt NPZ 2018 za 6. in 9. razred« in z njim seznanila zaposlene
ter v dogovoru z učiteljico potrdila prijavo učencev 3. razreda na poskusno izvajanje NPZ, katerega
izvedba bo v aprilu 2018, saj smo bili izbrani kot vzorčna šola.
Učencem 9. razreda se je pri razredni uri najprej predstavila Škofijska gimnazija Maribor nato pa še
Gimnazija Ptuj. Nekaj učencev in multiplikatorka POŠ-a se je udeležilo aktivnosti v TALUM Kidričevo:
»Dan praktičnega prikaza poklicev«, mentorica Saša Peršoh in učenca Matija Peršak 9. razred ter
Luka Korez 8. razred so se udeležili tekmovanja za Cankarjevo priznanje na Ptuju - PODROČNI NIVO.
V sklopu programa promocije zdravja na delovnem mestu je vodja delovne skupine Gabrijela Brlek za
vse zaposlene organizirala predavanje strokovnjaka iz ZD Ptuja Uroša Železnika, dipl.zn., mag. zdr.
nege, ki nam je predstavil aktualne dileme glede zdravja na delovnem mestu z naslovom: Dejavniki
tveganja za razvoj kroničnih bolezni.

FEBRUAR
Mesec smo pričeli v znamenju tekmovanj iz znanj, in sicer: ZGO-področni nivo-Sp. Polskava; FIZ-šolski
nivo 7 učencev 8. in 9. razreda, tekmovanje za Cankarjevo priznanje-rezultati za šolski in področni
nivo, izvedli smo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku na šolski in občinski ravni, KULTURNI
DAN za učence 6.-9. razreda – predstava »iCankar« v Mestnem gledališču Ptuj, učenci 9. razreda so se
udeležili dveh informativnih dni v SŠ, TEHNIŠKI DAN – »Maske na temo živali« - povorka po Žetalah v
sodelovanju z Društvom podeželskih žena Žetale, vpisali 17 bodočih prvošolcev, izvedli še ŠPORTNI
DAN za učence 5. – 9. razreda Bowling in fitnes na Ptuju, za učence 1. – 4. razreda pa zimske radosti,
za učence 1. in 8. razreda smo organizirali sistematski zdravniški pregled in jih spremljali v ZD Žetale,
izvedli sejo sveta staršev, sveta zavoda in tematsko pedagoško konferenco ter predavanje»Ničelna
toleranca do nasilja: izzivi in problemi« za vse strokovne delavce.
STAVKE (14. 2. 2018) so se udeležili skoraj vsi strokovni delavci, vodstvo je o tem pravočasno
obvestilo starše in organiziralo delo v skladu z zakonom in navodili pristojnega ministrstva.
MAREC
V času zimskih počitnic smo izvajali aktivnosti POŠ in gledališke vzgoje, 4 učenci so se na DRŽAVNEM
NIVOJU udeležili tekmovanja iz nemščine in 4 vesele šole na šolskem nivoju, prijavljeni učenci od 1.
do 9. razreda so sodelovali na tekmovanju iz Kenguruja. Realizirali smo še Dan odprtih vrat v vrtcu,
pedagoško konferenco in pogovorne ure v šoli, tekmovanje iz fizike na PODROČNEM NIVOJU, ki sta se
ga udeležila 2 učenca, gostili smo Strojni krožek v računalniški učilnici in glasbeno šolo Munda, ki se je
predstavila učencem, tekmovanja iz kemije NA DRŽAVNEM NIVOJU sta se udeležila dva učenca. Na
OBČINSKEM NIVOJU smo izvedli proslavo ob Materinskem dnevu, na ŠOLSKEM NIVOJU pa
Cankarjevo »Mehurčki«, za učence 2. in 3. razreda. Na DRŽAVNEM NIVOJU so se učenci udeležili
tekmovanja iz Vesele šole in matematike, v večnamenski dvorani pa so se nam učenci, ki so
sodelovali v ID gledališka umetnost predstavili z nastopom »Sneguljčica«. Ob prisotnosti župana in
upravljavca GEO TEH je bil izveden tehnični prevzem za novo centralno ogrevanje šole, v OŠ
Podlehnik pa sestanek mentorjev Podjetniških krožkov na šolah, ki sodelujejo v projektu Haloški
radovedneži, kasneje pa tudi z ravnatelji sodelujočih šol. Konec meseca smo organizirali zbor
zaposlenih na aktualno problematiko ter izvedli zobozdravstveno preventivo z učenci 1. – 5. razreda.
APRIL
Učenci 3. razreda so poskusno pisali NPZ iz SLJ in MAT, saj smo bili izbrani kot vzorčna šola. Z učenci
1. triade smo realizirali NARAVOSLOVNI DAN – Olimje in Podčetrtek (koča pri čarovnicah, Jelenov
Greben, živalski vrt Mraz), od 1. do 5. razreda pa testiranje za ŠVK, kot ŠPORTNI DAN. Razredne
učiteljice so se udeležile IZOBRAŽEVANJA v OŠ Videm– »Razvijanje bralne pismenosti v prvem
triletju«, za starše učencev 6. – 9. razreda pa smo organizirali predavanje Ars Vitae na temo Alkohol
med mladostniki.
Gostili smo gozdarsko tekmovanje – REGIJSKA RAVEN, ki ga je organiziral Strojni krožek Žetalanec,
kamor smo z okrožnico povabili tudi učence in njihove starše, predvsem na predavanje in
predstavitev Lesarske šole Maribor. Trije učenci so se na OŠ Ormož udeležili tekmovanja iz
MATEMATIKE – DRŽAVNI NIVO in na njem dosegli povprečne rezultate. Za učence 1. triade smo
izvedli zobozdravstvene vsebine – predavanje po programu, v sodelovanju z ZD Ptuj, za učence 4.
razreda pa 23. – 25. 4. 2018 še letno šolo v naravi v CŠOD Burja, katere se je udeležilo vseh 7
učencev, razredničarka in učiteljica plavanja.
MAJ
V mesecu maju so bodoči prvošolci obiskali učence 1. razreda, konec maja pa so jim ti obisk v vrtcu
vrnili. Izvedli smo Nacionalne preizkuse znanj (NPZ) v 6. in 9. razredu, praznovali Dan šole (KONCERT
in KRES) hkrati pa obeležili tudi Dan rušenja tabujev na OŠ Žetale, Dan Evrope in mednarodni dan
Rdečega Križa. Ob tej priložnosti so nas obiskali predstavniki Veleposlaništva ZDA, in sicer:
Christopher Mondloch, political officer; marinca Sgt. Eddie Montano in Nicholas Jackson ter Breda
Popovič iz Urada za javne zadeve. Na poziv MKGP smo člani tima OŠ Žetale kot vodilni partner v
projektu LAS Haloze »Medgeneracijski izzivi« dopolnili dokumentacijo. Zaključne prireditve projekta
Evropa v šoli sta se v Ljubljani udeležila dva učenca in mentorica Polona Gojkošek, ravnateljica pa

sestanka ravnateljev Sp. Podravja na temo Žgečeva priznanja in varstvo osebnih podatkov. Šest
učencev 6. in 7. razreda in tri mentorice je sodelovalo na prireditvi Spoznavamo države EU, naši
učenci so predstavili Italijo, na temo 'Znani športniki', v avli šole pa nato pripravili razstavno stojnico
in dodali fotografije iz sobotnega srečanja na Ptuju. Nagrajena učenka 9. razreda in mentorica Saša
Peršoh sta se udeležili slavnostnega zaključka projekta »Naravne in druge nesreče – klic na številko
112« v izobraževalnem centru za zaščito na Igu. Na seji občinskega sveta Občine Žetale so nam
potrdili predlog sistemizacije delovnih mest, cene programa in rezervacij ter oddelkov v enoti vrtca
Žetale, izvedli smo srečanje z učenci in starši bodočega 1. razreda, se v Večnamenski dvorani Žetale
predstavili staršem in občanom s predstavo »Sneguljčica«, sejo Sveta staršev in Sveta zavoda OŠ
Žetale. Učenka
Na pedagoški konferenci smo se med drugim seznanili tudi z analizo anonimne ankete, ki smo jo
izvedli z učenci 2. – 9. razreda glede nasilja/nenasilja na šoli in sklenili, da bomo za v bodoče pripravili
smernice za preprečevanje nasilja na OŠ Žetale in v zvezi s tem delovali bolj enotno.
JUNIJ
Učenci so se udeležili tekmovanja v JUDU, ki smo ga na področnem nivoju organizirali na naši šoli,
izvedli smo ŠPORTNI DAN za učence 8. in 9. razreda (6. in 7. razred sta ga izvedla v ZŠN), drugi
ŠPORTNI DAN v tem mesecu je bil namenjen učencem 5. – 9. razreda, razen 8., ki je imel zaradi
realizacije ur pouk, za učence 9. razreda smo opravili redovalno konferenco po predhodnem sestanku
aktiva III., otroci vrtca in učenci 1. – 4. razreda so si ogledali predstavo »Čarobna mineštra«, zaključili
smo projekt »Vodni agent«, ki so se ga udeležili vsi od 1. do 9. razreda, obiskali program in Valeto 9.
razreda, izvedli zaključno pedagoško konferenco in skupni roditeljski sestanek ter zaključno srečanje s
starši, otroki in zaposlenimi v enoti vrtca Žetale, redovalno konferenco 1. – 8. razreda, TEHNIŠKI DAN
za 6. in 7. razred.
Prvi teden počitnic so bili učenci, prijavljeni v POŠ, cel dopoldan aktivni na različnih področjih,
strokovni delavci pa so ves teden urejali dokumentacijo, kabinete, zbornico, pisali poročila, idr., v
PET, 29. 6. 2018 pa smo na zaključni pedagoški konferenci obravnavali in analizirali poročila izvedenih
aktivnosti, načrtovali delo v juliju in avgustu, pregledali in dopolnili realizacijo LDN za to šolsko leto,
se seznanili s predstavitvijo dela v naslednjem šolskem letu ter nosilci dejavnosti, opravili kvalitativno
analizo NPZ v 6. in 9. razredu in z izvajalci predmetov, ki so bili preverjani sprejeli predloge izboljšav,
se seznanili z rezultati NPZ v 3. razredu, kjer smo sodelovali kot izbrana vzorčna šola ter obravnavali
rezultate testiranj za ŠVK – športno vzgojni karton in na podlagi le-teh, kljub nadpovprečju rezultatov
v primerjavi z republiškim povprečjem pri skoraj vseh nalogah testiranj in razen redkih posameznikov
naše šole, ki povprečja niso dosegli, dorekli področja na katerih bodo v prihodnje vsi, ki poučujejo
šport, delo nadgradili oziroma poglobili (skok v daljino z mesta, predklon na klopci, sprint 60 m, ipd.),
kjer smo na šolski ravni najslabši.
Pouk smo zaključili z razdelitvijo spričeval in priznanj, vpisom v ZLATO KNJIGO in proslavo pred
Dnevom državnosti na šolski ravni.
JULIJ
Prvi teden in del drugega tedna smo opravljali generalno čiščenje šolskih prostorov, a kljub temu
izvajali aktivnosti v sklopu projekta POŠ 2016-2021 s prijavljenimi učenci, sledil je kolektivni dopust
ter koriščenje ur, ki so jih strokovni delavci opravili iz naslova neenakomerne razporeditve delovnega
časa, torej v času pouka, kar je razvidno v mesečnih evidenčnih listih.
AVGUST
Tudi v tem mesecu smo opravljali generalno čiščenje prostorov šole in vrtca ter oken obeh objektov,
strokovni delavci pa so bili prisotni v šoli od 20. – 31. avgusta, odvisno od števila dni njihovega LD. V
tem času smo se pripravljali na novo šolsko leto in v ta namen izvedli sestanke strokovnih aktivov,
dve pripravljalni pedagoški konferenci, tematsko pedagoško konferenco – delovni čas učiteljev,
oblikovali iLDN-je, se udeležili srečanj študijskih skupin po predmetnih področjih, izobraževanja za vse
strokovne delavce šole in vrtca, Branko Žunec, v OŠ Kidričevo ter se v sklopu projekta POŠ 2016-2021
udeležili PZI – Počitniških zabavnih iger v OŠ Videm/Leskovec.

Realizacijo načrtovanega v LDN smo spremljali sproti, na pedagoških konferencah, vsi strokovni
delavci smo se stalno strokovno izpopolnjevali na različnih posodobitvenih izobraževalnih programih,
posvetih, konferencah, seminarjih, delavnicah, srečanjih predmetnih študijskih skupin ter se
samoizobraževali.
Kadrovska zasedba se med letom ni spremenila, niti v šoli, niti v vrtcu in je ostala, kakor smo zapisali v
LDN za to šolsko leto.
Poročilo realizacije LDN za šolsko leto 2017/2018 v enoti vrtca je sestavni del tega poročila, ki ga je
pripravila pomočnica ravnateljice za vrtec Simona Krčar.

REALIZACIJA UR POUKA – OBVEZNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM 2017/2018
OBVEZNI
REALIZACIJA UR POUKA V POSAMEZNEM RAZREDU DO KONCA POUKA
PROGRAM
PREDMET
1. r.
2. r.
3 . r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
Slovenski j.
207
238
238
173
173
171
139
Matematika
138
139
173
174
137
137
137
Nemški jezik
70
69
70
104
139
136
Likovna um.
70
69
69
69
72
35
36
Glasbena um.
68
69
69
56
52
36
35
Družba
69
103
Geografija
35
68
Zgodovina
35
70
Domovinska in državljanska kultura in etika
35
SPO
103
104
102
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
72
105
Naravoslovje in tehnika
104
103
Tehnika in tehnologija
70
35
Gospodinjstvo
34
52
Šport
105
104
107
106
103
104
70
IP POK
IP NOGOMET
IP ŠSP
IP ŠZZ
IP ANI
IP OG-LES
Oddelčna sku.
DNEVI
DEJAVNOSTI
Kulturni
Naravoslovni
Tehniški
Športni
SKUPAJ

8. r.

9. r.

119
138
103
36
34

149
135
100
34
32

53
69
35

65
68

67
70
53

67
69
67

35
68
35

66
33

35
35
32
37

17

17

17

4
3
3
5

4
3
3
5

4
3
3
5

3
3
4
5

17

3
3
4
5

17

34
18

3
3
4
5

3
3
4
5

17

34

3
3
4
5

3
3
4
5

15
15
15
15
15
15
15
15
NARAVOSLOVNI TABOR – 8. in 9. razred (CŠOD Rak, 20. – 24. 11. 2017)
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – 6. in 7. razred (CŠOD Kranjska Gora, 3. – 7. 1. 2018)
LETNA ŠOLA V NARAVI – 4. razred (CŠOD Burja, 23. – 26. 4. 2018)

15

RAZŠIRJENI PROGRAM – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
TJ nemščina
70
(N1N)
TJ angleščina
(N2A)
TJ angleščina
(N2A)

70

Tehnika

34

69

OPB 1, 2, 3 in VV

742
277,5

JUTRANJE VARS.

RAZŠIRJENI
PROGRAM

541

444

170

REALIZACIJA UR DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA V
POSAMEZNEM RAZREDU ter INDIV. IN SKUP. POMOČI

DOPOLNILNI
DODATNI

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

SKUPAJ

Slovenski j.

9

9

9

9

/

18

19

18

17

108

Matematika

10

9

9

9

18

18

16

17

16

122

SKUPAJ

19

18

18

18

18

36

35

35

33

230

INDIVIDUALNA
IN SKUPINSKA
POMOČ

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

SKUPAJ

/

9

18

/

8

17

17

18

/

17

35

17

18

Slovenski j.
Matematika
SKUPAJ

29

27
16

105
132

Dodatnega in dopolnilnega pouka je načrtovano skupaj 210 ur, do konca pouka smo realizirali
108 ur SLJ in 122 ur MAT, skupaj realizirano 230 ur.
Individualne in skupinske pomoči je načrtovano 105 ur, do konca pouka smo realizirali 103
ure.
URE DODATNE STROKOVNE POMOČI IN UČNE POMOČI
V šolskem letu 2017/2018 ima na naši šoli status otroka s posebnimi potrebami (z odločbo)
11 učencev. Kasneje je odločbo prejela še ena učenka, zato smo šolsko leto zaključili z 12
učenci s posebnimi potrebami. Skupaj je bilo načrtovano 1398 ur dodatne strokovne
pomoči, od tega 605 ur strokovne pomoči, 449 ur učne pomoči 258 ure svetovalnega dela in
86 ur logopedinje.
* Do konca pouka smo realizirali 625 (Natalija) ur strokovne pomoči 86 ur logopedinje
(Tamara) - (skupaj 711 ur); 35 (Polona Gojkošek) 35 (Jožica), 379 (Brigita) ur učne pomoči
(449 ur skupaj), 259 ur svetovalne storitve.
Skupaj je ob koncu pouka realizirano 1419 ur DSP.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Obdelava gradiv − les
Poskusi v kemiji
Izbrani šport – nogomet/odbojka
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Ansambelska igra

Št. učencev
7
10
8
10
7
8

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Razred
Št. učencev
N1N- nemščina
1.
11
N2A- angleščina
7., 8., 9.
18
N2A- angleščina
4., 5., 6.
12
NTE- tehnika
4., 5., 6.
20
INTERESNA DEJAVNOST – mentor
Ciciban, dober dan – Marjana Pernat
Zmajček – Marija Skok
Plesne urice – Jožica Prevolšek
Cicimatematik - Jožica Prevolšek
Ples številk in črk - Marjana Pernat
Šolska skupnost – Gabrijela Brlek
Novinarski krožek – Saša Peršoh
Badminton - Miran Železnik
Bralna značka – Saša Peršoh, Lidija Šešerko

Poučuje
Miran Železnik
Valerija Krivec
dr. Silvestra Klemenčič
Polona Gojkošek
Marjana Pernat
Brigita Luteršmit

Poučuje
Polona Gojkošek
Mojca Preložnik
Mojca Preložnik
Miran Železnik
Nač. št. ur
15
15
4
11
15
5
6
10
10

Načrt. ure
70
70
70
35
KRATICA
CDD
CIC
PLE
PŠČ
ŠOS
ŠOG
BAD
BRZ

Real. ure
70
69
70
34
Realiz.acija
15
15
4
11
15
5
5
10
5 (Šešerko)
6 (Peršoh)
10
10
5
10

Športno plezanje - Miran Železnik
ŠPP
10
Šahovski krožek - Anton Butolen
ŠAH
10
Mladi člani Rdečega križa – Slavica Konda
MRK
5
Eko vrt - Valerija Krivec
EKO
10
Skupaj – 11 mentorjev
126 ur
12 ID
SISTEMIZIRANA INTERESNA DEJAVNOST – mentor
Št. ur
KRATICA
Šahovska umetnost – Anton Butolen
35*
ŠUM*
33
Priprava na kolesarski izpit 5. r. – Polona Gojkošek
15*
PKI*
15
Likovno ustvarjanje – Irena Kajzovar
35*
LIU*
35
Gledališče – Saša Peršoh
35*
LUG*
36
OPZ – Brigita Luteršmit
70*
OPZ*
70
MPZ – Brigita Luteršmit
140*
MPZ*
143
Skupaj – 5 mentorjev
330 ur
6 ID
Podjetniki iz Haloz- 8. r. Miran Železnik ***
35
LAS***
35
Zgodnje učenje nemščine – Romana Širec - vrtec**
ZUN**
32
35
SKUPAJ (brez **)
456 ur
ID
** Zgodnje učenje nemščine plača ustanoviteljica Občina Žetale
***Podjetniki iz Haloz je pilotni projekt, financiran iz LAS HALOZE - Haloški radovedneži-HR 007
OPOMBA – zaradi izredno majhnega števila ur za izvajanje nesistemiziranih interesnih dejavnosti, jih
mentorji izvajajo prostovoljno oziroma v okviru drugega dela.
ŠOLA V NARAVI
V šolskem letu 2017/2018 smo izvedli tri šole v naravi, to je NARAVOSLOVNI TABOR za učence 8. in 9.
razreda, v CŠOD Rak, od 20. do 24. 11. 2017, ZIMSKO ŠOLO V NARAVI za učence 6. in 7. razreda, v

CŠOD Kranjska Gora, od 3. do 7. 1. 2018 in LETNO ŠOLO V NARAVI za učence 4. razreda v CŠOD Burja,
23. 4. 2018 – 26. 4. 2018 (4 dni). Naravoslovnega tabora se nista udeležili dve učenki 8. razreda in bi
morali, po sklepu pedagoškega zbora, obiskovati pouk v 7. razredu, a sta bili cel teden odsotni, zaradi
zdravstvenih težav. Tudi zimske šole v naravi se nista udeležili dve učenki 7. razreda in sta, po sklepu
pedagoškega zbora, obiskovali pouk v 8. razredu. Letne šole v naravi so se udeležili vsi učenci 4.
razreda. V sklopu šol v naravi smo realizirali tudi dneve dejavnosti.
UČNI USPEH OB KONCU POUKA v šolskem letu 2017/2018

Oddelek
Napreduje št.
%
Povprečna ocena
1. razred
11
100
Opisno
2. razred
16
100
Opisno
3. razred
7
100
4,58
4. razred
7
100
3,8
5. razred
11
100
4,4
6. razred
14
100
3,83
7. razred
7
100
4,33
8. razred
10
100
4,1
9. razred
8
100
4,5
Skupaj
91
100
4,22
V vseh razredih so učenci pozitivno ocenjeni. Sicer je učni uspeh glede na povprečje vseh
ocen na šoli izredno visok, kar je posledica odlično ocenjenih t.i. vzgojnih predmetov in
večine obveznih in neobveznih izbirnih predmetov.
REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2018 v 6. in 9. razredu ter v 3. razredu
Razred Število
Predmet
Povprečje
Povprečje
Razlika povp. št.
učencev
šola Žetale
Slovenija
% točk + / 13
Slovenščina
49,85
46,24
+ 3,61
6.
14
Nemščina
65,52
65,01
+ 0,51
13
Matematika
57,38
52,52
+ 4,86
Razred Število
Predmet
Povprečje
Povprečje
Razlika povp. št.
učencev
šola Žetale
Slovenija
% točk + / 8
Slovenščina
68,33
50,79
+ 17,54
9.
8
Matematika
66,00
52,91
+ 13,09
8
Tehnika in tehnologija 66,25
48,80
+ 17,45
Razred

Število
Predmet
Povprečje
Povprečje
Razlika povp. št.
učencev
šola Žetale
Slovenija
% točk + / 91,56
3.
7
Slovenščina
71,32
+ 20,24
82,50
7
Matematika
74,37
+ 8,13
Pri vseh predmetih, ki smo jih preverjali z NPZ v 6. in 9. razredu smo opravili kvalitativno analizo na
podlagi poročil, ki so jih pripravili učitelji, ki so predmete poučevali. V njih so navedli analizo na ravni
šole (primerjava dosežkov z šole z državnim povprečjem; predstavitev dosežkov na ravni države;
primerjava dosežkov šole z državnim povprečjem po posameznih nalogah), analizo na ravni učenca
ter sklepne ugotovitve.
V 6. razredu so učenci preverjali znanje z NPZ pri MAT, SLJ IN TJN, v 9. razredu pri MAT, SLJ in TIT.
V 3. razredu smo kot vzorčna šola izvajali poskusno preverjanje znanja iz SLJ in MAT. Do sedaj smo
prejeli le rezultate na ravni šole in državnega povprečja, podrobnejša analiza pa nam bo
predstavljena v septembru 2018.

REALIZACIJA IN POROČILA O IZVEDENIH PROJEKTIH
Projekt »Preventivno zobozdravstvo« (1.–9. razred)

Gabrijela Brlek

Projekt »Vzgoja za zdravje« (1.–9. razred)

Gabrijela Brlek

Projekt »Evropa v šoli«

Saša Peršoh

Projekt “Semena sprememb” (5. razred)

Polona Gojkošek

Projekt »Zlati sonček« /» Krpan« (1.–6. razred)

Marjana Pernat

Projekt “Tradicionalni slovenski zajtrk”

Valerija Krivec

Projekt »Rastem s knjigo« (7. razred)

Lidija Šešerko

Projekt »Mladi člani Rdečega križa na OŠ Žetale«

Slavica Konda

Projekt »Evropska shema šolskega sadja in zelenjave«

Valerija Krivec

Projekt »Praznovanje kulturne dediščine«

Lidija Šešerko

Projekt »Iz vrtca v šolo«

Marija Skok in Simona Furman

Projekt “Mreža gozdnih vrtcev in šol - moje drevo”

Marija Skok

Projekt “Prometna varnost”

Polona Gojkošek

Projekt »Otroška varnostna olimpijada« (4. razred)

Slavica Konda

Projekt “GO-CAR-GO”

Miran Železnik

Popestrimo šolo “POŠ 2016-2021”

Projektna zaposlitev dr. Iris Merkač

Haloški radovedneži - HR 007

Miran Železnik/Romana Širec**

Medgeneracijski izzivi - MI-SMO-ZA

Jožica Prevolšek

Projekt “Vodni agent”

Lidija Šešerko in Valerija Krivec

REALIZACIJA VZGOJNEGA NAČRTA – POROČILO je pripeto (Valerija Krivec)
POROČILO POŠ 2016-2021 za obdobje september 2017 - avgust 2018 je priloga tega poročila
(dr. Iris Merkač)
Projekt »Rastem s knjigo »
Nacionalni projekt » Rastem s knjigo » v letošnjem šolskem letu izvaja Javna agencija za knjigo
republike Slovenije, v sodelovanju z osnovnimi šolami ter splošnimi knjižnicami.
Uradni začetek projekta za šolsko leto 2017/2018 je 8. september 2017- mednarodni dan
pismenosti.
V sklopu tega projekta so učenci sedmih razredov, 22. 12. 2017, obiskali Knjižnico Ivana Potrča na
Ptuju, kjer so za njih pripravili program v obsegu dveh pedagoških ur. Učencem so predstavili
knjižnico, avtorja izbrane knjige in knjigo samo.
Ob obisku so učenci prejeli knjigo Mihe Mazzinija: Zvezde vabijo.
Knjižničarka Lidija Šešerko

Praznovanje kulturne dediščine “VODA OD MITA DO ARHITEKTURE”
V tednu od 23. 9. do 30. 9. 2017 so se po celotni Sloveniji odvijaji dogodki v okviru Tedna

kulturne dediščine. Tako se je na temo »Voda od mita do arhitekture« zvrstilo kar 1000
različnih dogodkov. Nekaj kamenčkov v mozaik teh prireditev smo dodali tudi na naši šoli.
O vodi ter njeni pomembnosti in dragocenosti smo razmišljali v vrtcu in v šoli.
V vrtcu so otroci cel mesec posvetili vodi. Raziskovali so, peli, plesali in spoznavali igre na to
temo. V šoli smo se dela lotili projektno, tako da smo izvedli dneve dejavnosti. Odpravili smo
se do izvira Sotle, si ogledali potok Žetalščica, naredili maketo mlina, risali na rečne
kamenčke, raziskovali vodne vire v Žetalah in okolici, nauči smo se zapeti pesem Po jezeru v
spremljavi klarineta, harmonike in klavirja, brskali smo po knjigah in iskali ljudske pesmi,
pripovedke in pravljice na temo vode.
Odpravili smo se na ogled HE Fala in se s splavom popeljali po reki Dravi.
Mlajši otroci so si ogledali mlin in splavarili po reki Muri, izvedli kar nekaj poskusov z vodo ter
likovno in glasbeno ustvarjali.
Da pa ti dogodki ne bodo šli v pozabo smo vse skupaj lepo pridno objavljali na šolski spletni
strani, kjer smo v ta namen oblikovali poseben blog, del dogodkov pa predstavili tudi na
prireditvi ob občinskem prazniku.
Kako pomembno je ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja se v vrtcu in šoli dobro
zavedamo, zato so v teh dejavnostih sodelovali vsi otroci iz vrtca z vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic in učenci šole z učitelji in učiteljicami.
Koordinatorka projekta: Lidija Šešerko
POROČILO - ZLATI SONČEK, KRPAN
V šolskem letu 2017/18 so bili v projekt Zlati sonček vključeni vsi učenci od 1. do 3. razreda, v
projekt Krpan pa vsi učenci od 4. do 6. razreda. Naloge so reševali v sklopu rednega učnega
programa pri učiteljicah športa. Vsi učenci so uspešno opravili določene naloge po programu
Zlatega sončka, oz. Krpana. Nekaj jih je opravilo nadomestne naloge, predvsem namesto
plezanja po žrdi v 3. razredu. Tako so vsi učenci 1. triade osvojili medaljo, 2. triade pa
priznanje.
Zapisala: Marjanca Pernat
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Kot že nekaj let zapovrstjo smo tudi letos, tretji petek v novembru, dan začeli s
tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Ob pol osmih smo sedli za mize in si postregli s kmečkim
kruhom, z medom in maslom. Pojedli smo tudi jabolko slovenskega porekla. Obiskal nas je
čebelar g. Silvo Bukšek, ki se je z učenci 1. triade pogovarjal o pomenu čebel in čebelarjenja.
V šolski avli smo vsi skupaj, tako kot v številnih šolah po Sloveniji, zapeli Slakovo pesem
Čebelar.
Valerija Krivec
Poročilo projekta »EVROPSKA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE«
Naša šola je tudi v tem šolskem letu sodelovala v projektu EVROPSKA SHEMA ŠOLSKEGA
SADJA IN ZELENJAVE. Iz finančnih sredstev tega projekta (projekt financira Evropska
skupnost) smo učencem in otrokom v vrtcu zagotovili enkrat tedensko sveže lokalno
pridelano sadje. V tem šolskem letu smo razdeljevali jabolka, hruške in lokalno pridelane
jagode. V okviru tega projekta smo izdelali plakat in ga obesili na vidno mesto šole, v tednu

otroka pisali in reševali uganke na temo sadja in zelenjave. Na tematiko pomen sadja in
zelenjave v prehrani smo pisali pesmice, spise, risali risbice. Shemo šolskega sadja in
zelenjave smo ovrednotili tudi z reševanjem ankete, ki jo je preko spleta pripravil Nacionalni
inštitut za javno zdravje. Ankete so učenci 4. 6. in 8. razreda reševali za začetku in ob koncu
šolskega leta. Anketi mora izpolniti tudi koordinator projekta, saj je tako vidna realizacija
projekta.
Valerija Krivec, vodja projekta
Projekt “Prometna varnost”
Tudi v šolskem letu 2017/2018 smo posebno pozornost posvetili prometni varnosti učencev.
Učenci v okviru rednih učnih obveznosti veliko časa posvetijo prometni varnosti. V prvih
mesecih šolskega leta posebno pozornost posvetimo prvošolcem.
S pomočjo lokalne skupnosti in občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
smo pripravili “Načrt šolskih poti”. Izvedli smo tudi anketo med učenci in starši, rezultate
analizirali in podatke uporabili pri načrtovanju in predlogih. V dokumentu, ki je objavljen na
šolski spletni strani so opredeljene tudi aktivnosti, ki potekajo na šoli na tematiko prometne
varnosti v cestnem prometu.
V okviru prometne varnosti so se petošolci pripravljali na kolesarski izpit in v mesecu maju so
vsi uspešno opravili tako teoretični kot praktični del izpita.
Koordinatorka: Polona Gojkošek
Projekt “Semena sprememb”
Projekt je bil namenjen učencem petega razreda, saj se teme iz Vizije Slovenije (poudarek je
na temeljnih vrednotah sodelovanja, odgovornosti, spoštovanja, notranjega miru, skrb za
drugega..) prepletajo z učnim načrtom za peti razred. V aktivnostih, vpetih v učne ure,
razredne ure in dneve aktivnosti, so učenci spoznavali elemente vizije in iskali možnosti za
svoje spremembe. Ključno pri tem je bilo, da so učenci tisti, ki so predlagali spremembo in jo
ob podpori učitelja izvedli v praksi. Tako so udejanjili idejo projekta, da so oni tisti, ki so
semena sprememb.
Cilji projekta so bili :
- razvijanje osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo,
- razvijanje odgovornosti do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo,
- spodbujanje samoinciativnosti in proaktivnosti
Z učenci smo realizirali projekt “Odnos do šolske prehrane”. Učenci so opazovali pripravo in
potek šolske malice. Ugotavljali so odnos učencev do hrane in predlagali možnost izboljšav.
Polona Gojkošek, mentorica
SODELOVANJE NA LITERARNIH NATEČAJIH
NATEČAJ NARAVNE NESREČE – ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI
Na natečaju Naravne nesreče so z likovnimi in literarnimi izdelki sodelovali učenci, vključeni v
projekt Popestrimo šolo, pod mentorstvom dr. Iris Merkač in učenci pri pouku slovenščine od

6. do 9. razreda pod mentorstvom Saše Peršoh. Na regijskem nivoju natečaja so bili nagrajeni
izdelki Nikolaja Klepa in Ana Marije Gajšek iz šestega, Ane Plajnšek iz sedmega ter Anje
Skledar in Tjaše Polajžer iz devetega razreda.
Anja pa je za svoj spis z naslovom Nesreča nikoli ne počiva dobila nagrado tudi na državnem
nivoju natečaja. V mesecu maju se je tako skupaj s starši in mentorico udeležila zaključne
prireditve natečaja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Pozdravnemu
govoru je sledil ogled gledališke predstave Pikec Ježko in gasilko Jež. Po predstavitvi
natečaja, nagrajenih del ter podelitvi priznanj in nagrad se je prijeten dan zaključil s
predstavitvijo helikopterja Slovenske vojske in ogledom poligona Izobraževalnega centra za
zaščito in reševanje. Anjin spis pa bo kar leto dni na ogled v prostorih centra.
NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
Učenke in učenci od petega do devetega razreda so v okviru natečaja Evropa v šoli pod
mentorstvom učiteljic Polone Gojkošek in Saše Peršoh tudi letos pri pouku slovenščine
ustvarjali na temo Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča sedanjost. Na regijski nivo
natečaja je bilo poslanih 9 literarnih prispevkov – 4 za drugo triado in 5 za tretjo triado; na
državni nivo pa so se uvrstili Sara Krčar iz petega, Anja Kodrič iz šestega in Jure Furman iz
osmega razreda. Tako sta se Sara in Jure 9. maja v spremstvu učiteljice Polone Gojkošek v
Ljubljani udeležila zaključne prireditve, kjer sta lahko prisluhnila ambasadorjema leta
kulturne dediščine dr. Igorju Saksidi in Roku Terkaju ter sodelovala v pogovoru z evropsko
komisarko Violeto Bulc.
NATEČAJ NAŠA ZEMLJA
Učenci od 6. do 9. razreda so sodelovali na natečaju društva Naša zemlja, s priznanji so bili
nagrajeni literarni izdelki Ane Marije Gajšek iz 6., Ane Plajnšek iz sedmega, Filipa Potočnika,
Jureta Furmana in Nataše Butolen iz osmega ter Anje Skledar, Daše Ferk in Vida Plajnška iz 9.
razreda.
Mentorica Saša Peršoh
POROČILO O PROJEKTU VODNI AGENT
Od 15. januarja do 15. maja 2018 smo na OŠ Žetale, v okviru projekta Vodni agent zbirali
podatke o porabi vode v učilnici za zgodovino in učilnici za naravoslovje. Ugotovili smo, da je
kljub enakemu številu uporabnikov, torej 40, v naravoslovni učilnici poraba večja, saj v tej
učilnici poteka več pouka; fizika, kemija, biologija, tehnika in tehnologija, poskusi v kemiji in
večkrat poteka tudi varstvo vozačev. Medtem ko v učilnici za geografijo poteka le pouk
geografije, zgodovine in občasno nemščine. Meritve so bile redne (tedenske), razen med
počitnicami in prazniki.
UGOTOVITVE (učilnica za geografijo)
Povprečna poraba vode na teden je bila pribl. 48,9 litrov, kar je veliko manj kot v učilnici za
naravoslovje. Najmanj vode smo porabili med 12. in 20. februarjem, le 26 litrov. Večjih
odstopanj, razen v tednu od 13. do 20. marca, ko je poraba znašala 99 litrov, ni.
UGOTOVITVE (učilnica za naravoslovje)
Povprečna poraba je bila veliko večja kot v drugi učilnici, pribl. 201,1 litra. Med 20. in 27.
marcem smo v učilnici za naravoslovje porabili le 38 litrov, kar je v primerjavi z največjim

odstopanjem zelo velika razlika. Od 17. do 24. aprila se je porabilo 858 litrov. Razlog za to je
naravoslovni dan, ki je v tem tednu potekal, saj se je veliko kuhalo, čistilo in ustvarjalo, prav
tako se je v tem tednu izvajal izbirni predmet poskusi v kemiji in pouk tehnike in tehnologije.
Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da z vodo varčujemo zelo dobro, čeprav bomo
skušali v prihodnosti porabo še zmanjšati, posebej v učilnici za naravoslovje.
V petek, 15. junija nas je v sklopu projekta Vodni agent dne obiskal g. Jože Cvetko in se seboj
pripeljal vodno postajo. Gospod nam je pojasnil kako voda pripotuje do naših pip, kje vse in v
katere namene se porablja voda, kakšna je cena vode v Sloveniji … Izvedeli smo tudi zakaj so
cevi okrogle, kako delimo sladke vode, kako voda pride v drugo nadstropje. Tudi o
onesnaževanju in čiščenju vode, čistilnih napravah smo lahko poslušali. Zagotovo smo postali
vsaj kanček bolj osveščeni o pomembnosti vode, čeprav so rezultati merjenja porabljene
količine vode na šoli že pokazali, da z vodo znamo varčno ravnati.
Zavedamo se, da brez vode življenja na Zemlji ne bi bilo, zato so projekti, ki nas osveščajo o
pomenu vode in varčevanju z njo zelo dobrodošli.
Mentorici: Valerija krivec in Lidija Šešerko

IZVAJANJE VZGOJE ZA ZDRAVJE IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO
V šolskem letu 2017/2018, smo v sodelovanju z Javnim zavodom Zdravstveni Ptuj, skrbeli za nego
zob, preventivne sistematske zdravstvene in zobozdravstvene preglede ter izvajali delavnice
zdravstvene vzgoje.
Po programu Nacionalnega inštituta za javno zdravje je delavnice na šoli izvajala ga. Maja Šmigoc,
dipl. med. sestra.
Delavnice so potekale dve šolski uri v posameznem oddelku. Vsebine so bile:
1. razred: Zdrave navade
2. razred: Osebna higiena
3. razred: Zdrav način življenja
4. razred: Preprečevanje poškodb in prva pomoč
5. razred: Zasvojenost
6. razred: Odraščanje/plazilci
7. razred: Pozitivna samopodoba in stres/plazilci
8. razred: medosebni odnosi/oživljanje
9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost/oživljanje
Preventivo zob v šolskem letu 2017/2018 je izvajala ga. Jasna Ana Novoselc, medicinska sestra za
zobozdravstveno vzgojo.
Učenci so delavnice dobro sprejeli.
Sodelovanje z Javnim zavodom Zdravstveni dom Ptuj je bilo dobro.
Gabrijela Brlek,
koordinatorka zdravstvene vzgoje
PROJEKT Mladi Člani Rdečega Križa
Med MČRK so bili vključeni učenci od 2. do 9. razreda, iz vsakega razreda po dva učenca, skupaj 16
učencev. Opravili smo pet planiranih srečanj. Pogovarjali smo se o odlikah MČRK, o skrbi za živali,
počastili smo spomin na umrle z ureditvijo groba padlemu vojaku v drugi svetovni vojni in prižgali
svečko ob spomeniku, govorili smo tudi o drogah in aidsu. Učenci so ob novem letu obiskali starejše
krajane in jim voščili ob novem letu z darilom, ki ga je pripravila Občinska organizacija RK. Spomladi
smo se pogovarjali o skrbi za zdravje in čistem okolju, maja smo pripravili sprejem 1. razreda med

MČRK ob sodelovanju z Občinsko organizacijo RK ter se pogovarjali o varnih počitnicah. Posebej smo
pohvalili Evo Stojnšek, učenko 9. razreda, za vzorno spremljanje učenke 1. razreda na avtobus.
Mentorica: Slavica Konda

PROJEKT OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA
Letos smo pripravili šolski projekt Varnostne olimpijade. Tekmovali so učenci 3. in 4. razreda v štirih
igrah: spretnostna vožnja med kiji s kolesom, tek med kiji s prelivanjem vode, preverjanje znanja o
varnosti iz vsakdanjega življenja v obliki igre človek ne jezi se, sestavljanje logotipov s kockami. Skupni
zmagovalec iger je bil 3. razred. Zmagovalci in drugouvrščeni so prejeli unikatno izdelane medalje. Za
projekt in izdelavo medalj sta poskrbela učitelja dr. Iris Merkač in Miran Železnik.

Mentorica: Slavica Konda
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LETNO POROČILO O REALIZACIJI LDN 2017-2018
ENOTA VRTEC ŽETALE
1. REALIZACIJA VIZIJE in PREDNOSTNIH NALOG
1.1 Vizija vrtca temelji na:
 spoštovanju otrokovih pravic in pravic odraslih ne glede na socialno ekonomski status in
pripadnost,
 ustvarjanju otrokom prijaznega in ustvarjalnega okolja,
 prepoznavnosti vrtca v okolju,
 odprtosti do novosti,
 vse življenjskem učenju otrok in odraslih,
 medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.
Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z zastavljenimi vizijami iz preteklega šolskega leta, saj so
zastavljene zelo splošno in so hkrati zelo pomembne za delovanje predšolske vzgoje. Obenem pa jih
želimo nadgraditi, razširiti, predvsem pa poglobiti in dodobra ozavestiti.
a/ Spoštovanje otrokovih pravic in pravic odraslih ne glede na socialno ekonomski status in
pripadnost
Ker smo iz malega kraja, kjer drug drugega poznamo tudi družino posameznikov, njegov ekonomski,
socialni status, je še toliko pomembneje, da imajo otroci enake pravice, enake možnosti in so
predvsem enako zastopani pred obema strokovnima delavkama v oddelku. Da ta spoznanja o njegovi
družini negativno ne vplivajo na njegovo počutje v vrtcu, ampak predvsem pozitivno.
b/ ustvarjanje otrokom prijaznega in ustvarjalnega okolja
Ves čas se trudimo, da so vsi otroci lepo sprejeti, da se jim na prijazen način razložijo pravila,
navodila, ki jih pa v vrtcu kljub vsemu moramo upoštevati. Ves čas pri otrocih spodbujamo
ustvarjalnost in hkrati tudi samostojnost. Tako pri vsakodnevnih dejavnostih, preko različnih
projektov, medpodročnih dejavnostih, skrbi za zdravje,…
c/ Prepoznavnost vrtca v okolju
Z veseljem se udeležimo prireditev v kraju s kratkimi a pestrimi programi. Tako smo letos že izvedli
nastop ob občinskem prazniku, decembra pa v vrtec povabili tudi otroke s starši, ki v vrtec niso
vključeni. Tako smo ves čas v stiku z dogajanjem v našem okolju. Pripravljamo pa se tudi že na nastop
ob materinskem dnevu.
d/ Odprtost do novosti

Vse strokovne delavke so odprte za novosti, katere tudi vnašajo v svoje delo. Udeležujejo se različnih
izobraževanj, novosti predstavijo sodelavkam in jih hkrati vnesejo tudi v svoje delo.
e/ vseživljenjsko učenje otrok in odraslih
Vse strokovne delavke se zavedamo, da se je potrebno učiti vse življenje, tako se veliko
samoizobražujemo. V kolikor nam dopuščamo finančne možnosti se udeležujemo seminarjev,
posvetov, študijskih skupin….
f/ medsebojnem spoštovanju in odgovornosti
Kljub današnjemu tempu se strokovne delavke trudimo biti druga do druge strpne, spoštljive,… Klima
v vrtcu je opredeljena kot vzdušje, ki prevladuje med zaposlenimi v vrtcu. Povezana je z osebnostnimi
značilnostmi zaposlenih, njihovimi sposobnostmi, temperamentom, značajem, vrednotami, stališči in
motivacijo. Pomembno je, da se zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo, saj vsak posameznik
prispeva k prijetni klimi v organizaciji, to pa vodi v dobro počutje vseh zaposlenih.
1.2 Kot prednostno nalogo smo si zadali UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO V PREDŠOLSKEM
OBDOBJU ter VARNA, LJUBEČA KLIMA
a) UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Otrok se v vsakdanjem življenju vseskozi srečuje z matematiko, saj ima pregled nad svojimi igračami,
oblačili, vsakodnevnimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli.
V vrtcu se matematika vključuje v najrazličnejše dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da v igri ali v
vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanje o tem, kaj je veliko in kaj je majhno,
česa je več in česa manj, v čem so stvari različne in v čem podobne, kaj je celota in kaj je del.
Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge, vsakodnevne
probleme rešiti učinkoviteje, ter uporablja matematične strategije mišljenja.
Spoznali bomo veliko matematično - didaktičnih iger, ki jih bodo izdelale strokovne delavke vrtca in s
pomočjo katerih bodo otroci nadgrajevali svoja znanja in spoznanja.
b) VARNA, LJUBEČA KLIMA
Želimo si, da bi se otroci v vrtcu dobro počutili, zato se trudimo ustvarjati tako klimo, ki bo otrokom
prijetna, varna, ljubeča in bo predstavljala spodbudno okolje za njihov nadaljnji optimalni razvoj.
Skozi celo leto jim bomo nudili zanimive dejavnosti skozi igro ob katerih bodo raziskovali in
spoznavali nove stvari.

2. POSLOVNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA
Poslovni čas vrtca je bil določen na osnovi podatkov iz prijavnic in ugotovljenih dejanskih potreb
staršev. Do konca šolskega leta sprememb le-tega ni bilo. Vrtec je bil odprt tudi v času vseh šolskih
počitnic, a takrat so bili otroci, glede na število prijavljenih, združeni
Oddelki so bili trije, največje število otrok je bilo 53, vrtec pa je bil povsem zaseden, vključno
s sprejetim sklepom o povišanju normativa za enega otroka v prvem oddelku. Tekom šolskega leta pri
zaposlenih strokovnih delavkah ni prihajalo do sprememb. V času šolskih počitnic se je izpisalo kar 15
otrok – bodočih prvošolcev, za nekaj otrok pa so starši uveljavljali rezervacijo.

3. DNEVNI RED VRTCA
V celoti smo upoštevali in realizirali dnevni red vrtca, ki smo ga opredelili v LDN.
4. VZGOJNI PROGRAMI ZA ZUNANJE OTROKE

V mesecu decembru smo za vse otroke (tudi zunanje) izvedli praznično obdarovanje s sodelovanjem z
občino ustanoviteljico s prihodom božička in lutkovno predstavo Zrcalce, v izvedbi otrok OŠ Žetale.
Na pustno povorko po kraju v letošnjem šolskem letu »zunanjih« otrok nismo posebej vabili, saj smo
ugotovili da starejših zunanjih otrok ni, saj so že večina vključeni v vrtec. V mesecu marcu smo izvedli
odprta vrata vrtca, z nastopom najstarejših otrok in igralnimi dejavnostmi v posameznih igralnicah.
Odziv zunanjih otrok s starši je bil nad pričakovanji.
5. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Obogatitveni program je namenjen obogatitvi vsakodnevnega dela. Izvajajo ga strokovni delavci vrtca
in šole. Te dejavnosti izvajamo v dopoldanskem času oz. času poslovanja vrtca, namenjene so vsem
otrokom vrtca po skupinah in so del kurikula.
•
GLEDALIŠKI ABONMA
Abonma v letošnjem šolskem letu izvaja gledališče KU-KUC. Izvedla se je predstava Polhek in njegov
prvi božič (14.12.2017). Ob tednu otroka pa nas je obiskal čarodej Toni (4.10.2017). Medvedjo
simfonijo smo si ogledali 13.3.2018 in 12.6.2018 še Čarobno mineštro. Z izvedbo predstav smo bili
zelo zadovoljni.
•
VRTEŠKA BRALNA ZNAČKA
Bralna torbica, v kateri je knjiga, zvezek za ustvarjanje, barvice, didaktična igra, še vedno potuje k
otrokom. V povprečju jo bo vsak otrok dobil 3x.
•
SODELOVANJE NA RAZPISANIH LIKOVNIH NATEČAJIH
Sodelovali smo na likovnem natečaju Igraj se z menoj (dela 4 otrok so bila razstavljena v Ljubljani),
ter na natečaju vrtca Zarja, Raziskujemo senzoriko - Veter v laseh.
•
DOŽIVETJA V VRTCU - OTROKOVA OSEBNA MAPA IN LIKOVNA MAPA Vse vzgojiteljice sproti
vodijo otrokove osebne mape s fotografijami otrok (1 fotografija na mesec) ter komentarjem
vzgojiteljice in otroka. Tudi likovne mape so se tekom šolskega leta lepo napolnile z izvirnimi izdelki
otrok.
•
GLASBENE URICE
Potekajo v veselem, razigranem vzdušju vsak torek, letos samo v 3. oddelku. Otroci so spoznali že
veliko novih glasbenih pojmov, vsebin in tudi pesmi.
•
NEMŠKO JE ZABAVNO
Dejavnost se izvaja vsako sredo v zeleni igralnici. Otroci so lepo sprejeli učiteljico, pripravljeni so
sodelovati in spoznavati zanimive nemške igre, pesmi,…
•
ČAR PRAVLJIC IN DRUGIH DOGODIVŠČIN
Pravljic v knjižnici smo se letos posluževali nekoliko manj. Otroci so v knjižnici umirjeni, poslušajo in
sprašujejo. Všeč so jim police polne knjig, katere lahko vedno po svojih željah ogledujejo in listajo.
•
MIŠKINA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA
Vsak četrtek gredo najstarejši otroci v računalniško učilnico v šoli. Otroci že lepo rokujejo z miško,
tipkovnico. Spoznali so že nekaj iger, ki jih zelo pritegnejo, predvsem pa jih je pritegnil labirint,
sestavljanke in barvanje matematičnih teles.
•
PLAVALNI TEČAJ
Letos se je prvič izvajal v mesecu decembru pod okriljem Plavalne Akademije Kurent. Tečaja se je
udeležilo 14 otrok, vsi so se po začetnem strahu lepo prilagodili na vodo in tekom tedna lepo
napredovali.
6. PROJEKTI
Sodelovanje v posameznih projektih smo že zaključili, nekateri se odvijajo, spet v drugih bomo začeli
sodelovati v spomladnem oz. poletnem času.
Priloge: Poročilo projekta PRAZNOVANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VARNO S SONCEM, MALI SONČEK,
VZGOJA ZA ZDRAVJE, ZA LAŽJI PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO, TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE, PASAVČEK,
MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, CICI VESELA ŠOLA,

7. REALIZACIJA VZGOJNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU
Vzgojno delo smo izvedli po načrtu, realizirali smo vse zastavljeno, kar prikazujemo po posameznih
mesecih:
SEPTEMBER
V septembru je bilo v vrtec vpisanih 52 otrok, od tega 11 novincev. Smeh je kmalu zamenjal jok in
otroci radi prihajajo v naš vrtec. Tako smo v septembru v vseh skupinah imeli uvajalno obdobje,
otroci so se privajali na vrtec, igralnice, vzgojiteljice, otroke… Praznovali smo prvi jesenski dan,
prisluhnili pravljici Jesen v gozdu, obiskala nas je tetka jesen s svojimi pridelki, katere so otroci tipali,
vonjali, okušali in tako preživeli lep uvod v pisano jesen. Tudi v prihodnje smo veliko rokovali z
jesenskimi pridelki, plodovi, bivali v naravi in raziskovali gozd. Že 1.9.2017 pa nas je obiskal kuža Pazi
in razveselil otroke v igralnicah.
OKTOBER
Je bil v znamenju priprav in izvedbe aktivnega sodelovanja na občinskem prazniku ter aktivnosti ob
tednu otroka (2.- 8. 10. 2017), katere vedno obogatimo in popestrimo glede na želje in interese
otrok. Letošnje geslo je bilo: POVABIMO SONCE V VRTEC. V našem vrtcu smo teden otroka začeli z
igralnim dnevom nekoliko drugače, saj so si lahko otroci prinesli v vrtec svoje igrače in se z njimi
skupaj z vrstniki igrali. Teden smo nadaljevali z izdelovanjem iz odpadne embalaže in naravnih
materialov na temo SONCE. Otroci so prinašali različno embalažo, jesenske pridelke. V sredo nas je
obiskal čarodej Toni in nam predstavil svoje čarovniške trike na izredno zabaven način, zatem pa smo
v skupnem prostoru vrtca nadaljevali s pravljično urico, ki smo jo pripravile zaposlene. V četrtek so
otroci v vrtec pripeljali svoja kolesa in poganjalce ter se vozili z njimi na šolskem igrišču in najmlajši na
terasi vrtca. Prav poseben dan je bil v petek, ko so nas obiskali dedki in babice in z nami preživeli
prijetno športno dopoldne, katerega smo zaključili s sladkanjem s kostanji. Z nastopi najstarejših
otrok iz vrtca smo aktivno sodelovali tudi na osrednji prireditvi občinskega praznika občine Žetale in
naslednji dan na prireditvi za starejše občane.
Mesec oktober pa je hkrati tudi mesec požarne varnosti. Otroci se seznanjajo s preventivnimi ukrepi,
načini, kako ravnamo v nevarnih situacijah, in se seznanijo o delu gasilcev. V petek, 27.10.2017 je
potekala evakuacija vrtca. Obiskali so nas gasilci in nas povabili na ogled gasilskega doma. Povedali
so nam, da je njihova naloga gasiti požare in pomagati ljudem ob naravnih in drugih nesrečah. Otroci
so bili najbolj navdušeni nad vozili in gasilsko opremo. Tudi sami pa so se preizkušali v ciljanju tarče z
vodo in pomirjali gasilske čelade. Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravlja množično akcijo, s
katero spodbuja otroke k atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina
življenja. Prav poseben dogodek je v Sloveniji potekal v petek, 6. oktobra 2017, ko so se tudi vsi naši
otroci udeležili Množičnega teka, in pretekli ali prehodili razdaljo 100. metrov.
NOVEMBER
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva
slovenske hrane, ki smo ga obeležili v petek, 17. novembra 2017. S projektom želimo ozaveščati
otroke in starše o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, spodbujati uživanje hrane lokalnih
pridelovalcev, kajti zdrava in pravilna prehrana je predpogoj za boljše počutje, ohranjanje zdravja in s
tem zdravega načina življenja.
V ta namen smo otrokom za zajtrk ponudili med, kruh in mleko. Obiskal nas je čebelar g. Silvo Bukšek
in nam predstavili čebelarjenje, uporabnost čebeljih pridelkov, ter skrb za ohranjanje narave. Otroci
so čebelarjem z zanimanjem prisluhnili, oblekli čebelarska oblačila, spoznali čebelarske pripomočke in
jih razveselili s pesmijo.
Tudi v letošnjem šolskem letu nas je obiskala zobna asistentka in otrokom pokazala kako se pravilno
ščetka, kako pomembna je zdrava prehrana za zdrave zobe, kako je potrebno omejiti uživanje
sladkorja in sladkih pijač. Nega zob v predšolskem obdobju je zelo pomembna, zato ob pomoči zobne
asistentke in vzgojiteljev že nekaj let izvajamo preventivne zobozdravstvene aktivnosti. Vse leto tako
poteka vzgojno delo, ki zajema skrb za zdrave zobe, kjer se izvaja redno umivanje zob po zajtrku.

Zobna asistentka nas bo obiskovala in tako preverjala ali otroci redno in pravilno ščetkajo svoje
zobke. Zobne ščetke nam je že v mesecu septembru podaril Rdeči križ Žetale.
DECEMBER
V sredo, 13. 12. 2017, smo imeli v vrtcu popoldanske ustvarjalne delavnice s starši. Starši so skupaj z
otroki izdelovali laternice iz steklenih kozarcev, katere so tudi okrasili. Med izdelovanjem so starši
imeli možnost obiskati »stojnico«, bogato z izdelki vzgojiteljic in otrok. Starši in otroci so nesli domov
različne izdelke, s katerimi si bodo polepšali praznične dni. Mi pa smo tako zbrali prostovoljne
prispevke za nabavo igrač za naše otroke. Dišalo je tudi po piškotkih, katere se za vse prisotne spekli
otroci iz vseh igralnic z vzgojiteljicami in pomočnicami.
Po končanih delavnicah smo v laternicah prižgali še svečke in se v soju drobnih lučk, z roko v roki
podali na pohod. Ob vrnitvi so bili nekoliko prezebli le naši noski, v naših dlaneh in srcih pa je žarela
toplina, ki smo jo ta večer podarili drug drugemu.
Otroci so tudi letos nestrpno čakali Božička in njegova darila. V vrtcu so mu napisali pismo s svojimi
željami in ga oddali na pošti ter se tako seznanili še s pošto. Zelo so se razveselili obiska poštarja
Janija, ki je vsakemu otroku prinesel Božičkovo pismo - vabilo na srečanje z njim. Pričelo se je
odštevanje s prav posebnimi koledarji in zanimivimi dejavnostmi do obiska Božička. Končno je prišel
15.12.2017, ko so se nam v vrtcu pridružili še ostali otroci naše občine, ki vrtca ne obiskujejo. Tako je
83 otrok nestrpno pričakovalo prihod Božička.
Najprej so jim otroci OŠ Žetale odigrali predstavo Zrcalce, kateri so otroci z velikim veseljem
prisluhnili. Otroci so se Božička zelo razveseli, prav tako njegovih daril. V zahvalo so mu zapeli nekaj
pesmi.
Zatem je Božiček šel še v vsako igralnico. Veselja med malčki ni manjkalo, saj so v igralnicah dobili še
nove igrače, da bodo dnevi v vrtcu še zabavnejši. Otroci so se za darila zahvalili z nasmehom na licih
in pristnim otroškim veseljem. Božička so povabili, naj jih naslednje leto spet obišče.
Tudi letos smo v vrtcu skupaj praznovali prvi zimski dan. Vsi v vrtcu dobro vemo, da je zima čas, ko so
dnevi mrzli in da se moramo dobro obleči. Ogledali smo si lutkovno predstavo strokovnih delavk vrtca
z naslovom Snežinka. Otroci so predstavi z zanimanjem prisluhnili, se o njej pogovorili, zatem pa rajali
ob veseli glasbi zimi v pozdrav.
Plavalni tečaj se je letos prvič izvajal v mesecu decembru pod okriljem Plavalne Akademije Kurent.
Tečaja se je udeležilo 14 otrok, vsi so se po začetnem strahu lepo prilagodili na vodi in tekom tedna
lepo napredovali.
JANUAR
Zasneženi hribček za vrtcem nas je en dan kar klical, da se zapodimo po njem. Skupaj smo se kotalili
po snegu, se sankali po hribčku, se smejali in veselili toliko časa, dokler nas ni začela lotevati
utrujenost. Naslednji dan so otroci še izkoristili tanke zaplate snega, sedaj pa le nemo strmimo skozi
okno in upamo da nas babica zima še razveseli s snegom. Obiskali so nas žetalski lovci z zanimivo
predstavitvijo in mnogimi nagačenimi živalmi.
FEBRUAR
Je potekal v znamenju pusta in pustnih norčij. Dejavnosti smo prilagodili pustu, vrtec pustno okrasili,
na sam pustni torek prišli v vrtec v pustnih kostumih. Pogovor je tekel tudi o slovenskem kulturnem
prazniku in Francetu Prešernu v skladu z razvojnimi zmožnostmi otrok v posameznem oddelku. V
sredo, 21. 2 2018 ob 16. uri smo izvedli nastop za starše. Najprej so se predstavili otroci iz
kombiniranega oddelka ( rumena igralnica), s pravljico Dobri snežak, pesmico in deklamacijo. Sledil je
nastop najstarejših otrok, ki so se predstavili z Mačko Murijem, in obogatitvenima dejavnostima:
glasbene urice (zapeli so dve pesmi) in nemško je zabavno (pesem in ples). Na koncu smo si pogledali
še posnetek najmlajših otrok in njihovo Muco Copatarico.
MAREC
Tudi v vrtcu smo v mesecu marcu posvetili čas družini, spoznavanju sebe, svojega telesa, svojih čutil.
Pripravljali smo se za nastop ob materinskem prazniku in veliko likovno ustvarjali na to temo. Skrbeli
smo tudi za svoje zdravje in veliko telovadili, igrali smo se igre vlog v kotičku zdravnik, obiskali šolsko

knjižnico in brskali po policah med knjigami. Obeležili smo prvi pomladni dan in si ogledali predstavo
gledališča Kuc Kuc z naslovom Medvedova simfonija. Izvedli smo odprta vrata vrtca, udeležilo se jih je
veliko otrok s svojimi starši. Ogledali so si nastop najstarejših otrok, vrtec in se zatem poigrali v
igralnih kotičkih posameznih oddelkov. Predstavili smo se v večnamenski dvorani z nastopom ob
dnevu mamic. Sodelovali smo v projektu zavarovalnice Generali, kjer smo za izvirne izdelke prejeli
ptičjo hišico.
APRIL
Projekt Pasavček je v našem vrtcu potekal že šestič. Čeprav smo majhna vas, je po njej speljanih kar
nekaj prometnih cest. Mimo pelje tudi ena izmed glavnih cest Podlehnik – Rogatec, po kateri vozniki
velikokrat ne upoštevajo prometnih predpisov in s tem ogrožajo vse nas. Ker vedno pogosteje
opažamo, da otroci niso pravilno pripeti med vožnjo in ker starši vse preveč uporabljajo mobilne
telefone med vožnjo, smo se znova odločili, da se priključimo k projektu ter s tem otroke in starše
osvestimo o pravilnem ravnanju v prometu, upoštevanju pravil, pravilne vožnje ter o tem, kako je vse
to življenjsko pomembno. V okviru projekta smo strokovne delavke z otroci izvajale različne
dejavnosti, primerne starosti otrok. Obeležili smo dan knjige s prebiranjem različnih knjig,
prebiranjem pravljic, obiskom knjižnic, šolske in potujoče ter lutkovno predstavo Rdeča kapca. 13. 4.
2018 smo izvedli Cicidan v vseh treh igralnicah in se izkazali z uspešnim reševanjem prejetih pol z
različnimi nalogami.
MAJ
Otroci iz zelene igralnice so se odpravili na spomladanski pohod v okviru projekta Mali sonček. Podali
so se k g. Silvu Bukšek, kjer so si ogledali čebelnjak, se seznanili s poklicem čebelar in čebelarskimi
pripomočki. Otrokom je bil ogled zelo zanimiv, še posebej pa so se razveselili sladkanja z domačimi
medenjaki. Otroci iz rumene igralnice so se prav tako odpravili na pohod v okviru projekta Mali
sonček. Cilj pohoda je bila hoja po različnih terenih in razvoj vzdržljivosti pri hoji. Vsi otroci so brez
večjih težav prehodili pot, čeprav nas je vodila skozi gozdni hrib, vse do spusta po travniku do
lovskega doma, kjer smo pomalicali malico iz nahrbtnika in se nato podali nazaj proti vrtcu. Aktivno
sodelovanje na dobrodelnem koncertu, kjer smo del sredstev dobili tudi mi in jih bomo porabili za
nakup MRI. Obiskala nas je preventivna zdravstvena sestra z zanimivim predavanjem za otroke. Z
igralnim dnevom in sladoledom smo obeležili dan vrtca.
JUNIJ
Ogledali smo si še zadnjo predstavo iz abonmaja Čarobna mineštra. Zaključno druženje smo izvedli
20.6.2018. Staršem in otrokom smo vzgojiteljice odigrale predstavo Zmešnjava v pravljicah, zatem so
se s pravljico Grad gradiček predstavili še naši minimaturanti. Letošnje šolsko leto se jih iz vrtca
poslavlja kar 15, kar se bo zagotovo negativno poznali v novem šolskem letu. Druženje smo
nadaljevali na travnatem igrišču pri OŠ Žetale s peko hrenovk, zvokih harmonike in prijetnem klepetu.
8. SODELOVANJE S STARŠI
Pot do staršev smo si uspeli dokaj uspešno utreti, kar se odraža v njihovi prisotnosti na vseh
govorilnih urah, roditeljskih sestankih in ostalih srečanjih. Lahko poudarimo, da je bila udeležba v
vseh oddelkih na različnih srečanjih izredno dobra.
a/ POGOVORNE URE
Pogovorne ure potekajo načeloma vsako prvo sredo v mesecu, seveda pa prihaja tudi do odstopanj, o
katerih so starši pravočasno obveščeni. Izvedli smo vseh 8 načrtovanih pogovornih ur. Staršem smo
bile dosegljive tudi po predhodnem dogovoru izven, termina pogovornih ur.
b/ RODITELJSKI SESTANKI
Na uvodnem RS je bila udeležba po posameznih oddelkih različna, v večini pa je bil odziv zelo dober.
Na prvem sestanku smo staršem predstavili letni delovni načrt oddelka in skupaj smo si izbrali

srečanja in sodelovanja v prihodnje. Na zaključnem RS pa smo staršem predstavili vse realizirane
dejavnosti ob posnetkih in fotografijah njihovih otrok.
c/ SREČANJA OTROCI – VZGOJITELJICE – POMOČNICE VZGOJITELJIC – STARŠI
Povabili smo tudi babice in dedke v mesecu oktobru. V mesecu decembru smo izvedli podhod s starši
z lučkami. V mesecu februarju pa je potekal nastop otrok za starše. Leto smo zaključili z druženjem s
starši na travnatem igrišču, kjer so se poslovili letošnji minimaturanti.

9. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE – IZOBRAŽEVANJE
Vse strokovne delavke so se udeležile srečanja študijskih skupin. Dve strokovni delavki sta se udeležili
seminarja v okviru projekta Pasavček, ena pa izobraževanja v okviru prve pomoči. Dve strokovni
delavki sta bili na seminarju iz področja umetnosti (dramske), dve pa iz komunikacije.
a/ Pedagoške konference
V letošnjem šolskem letu smo realizirale vse načrtovane pedagoške konference. Prva konferenca je
bila namenjena predstavitvi organizacije dela za tekoče šolsko leto, načrtovanju vzgojnega dela,
izvedbi srečanj s starši,… Druga polletnemu poročilu ter zaključna letnemu poročilu LDN vrtca,
oddelkov, projektov, obogatitvenih dejavnosti…
b/ Aktivi
Delo v aktivih je potekalo načrtovano, veliko je bilo posvetovanja, usklajevanja, poročanja s posvetov
in seminarjev… Predstavljeno je bilo delo v posameznih oddelkih na temo Učenje matematike skozi
igro v predšolskem obdobju.
c/ Timsko načrtovanje in delo v tandemu
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so timsko načrtovale ob vsakem novem sklopu.
Vsakodnevno je potekalo tudi delo v tandemu. Tako sta se povzeli refleksija in evalvacija dela v
oddelku, načrtovalo se je delo za naslednji dan. V tandemu so se izdelovali tudi različni didaktični
pripomočki. Ta oblika načrtovanja se je glede usklajevanja dela v oddelkih izkazala kot zelo dobra.
č/ Študijske skupine
Vse udeleženke smo se udeležile študijskega srečanja v Ptuju.

10. ZOBOZDRAVSTVENO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO
Aktivno smo sodelovali s koordinatorko za zdravje zob, katera nas je obiskala 5x (7. 9. 2017, 10. 10.
2017, 12. 12. 2017, 12. 2. 2018, 7. 5. 2018). V vseh oddelkih je bilo redno vodenje evidence ZHN,
razkuževanja igrač in preoblačenja perila. Izvajali smo še vsakodnevno praktično umivanje zob v
vrtcu.
11. ŠOLSKI SKLAD-SKLAD VRTCA ŽETALE
Predstavnici zaposlenih vrtca sta se udeležili seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Žetale ter
podali predlog letnega programa zbiranja/porazdelitve sredstev za vrtec.
Pomočnica ravnateljice za vrtec,
Simona Krčar

III. ZAKLJUČEK
Iz predstavljenega je razvidno, da realizacijo načrtovanega LDN za šolsko leto 2017/2018 sistematično
spremljamo, da zagotavljamo z zakonom in podzakonskimi akti predpisan obvezen in razširjeni
program, ter da stremimo h kakovosti, pestrosti, varnosti in raznolikosti ter mulditisciplinarnosti
izvedbe življenja in dela na šoli in v vrtcu, z medsebojnim povezovanjem in v povezovanju z lokalno
skupnostjo ter širše.
Podobno kot večina projektov potekajo tudi aktivnosti vzgojnega načrta celo šolsko leto, realizacija je
podrobneje predstavljena v končnem poročilu, kakor tudi realizacija izvajanja petletnega projekta
Popestrimo šolo (POŠ 2016-2021), ki je financiran iz ESS.
Tokrat mapa vzgojnih ukrepov ni ostala 'prazna', saj smo zaradi večjih kršitev pravil oziroma vzgojnih
problemov izrekli enemu učencu vzgojni opomin, manjše pa smo, kakor so poročali razredniki na
pedagoških konferencah in vzgojiteljice, katerih poročilo je priloga k zapisniku zadnje konference,
reševali sproti.
Žetale, 31. 8. 2018
Številka: 6006-1/2018-2

Lidija Šešerko,
predsednic sveta zavoda

dr. Silvestra Klemenčič,
ravnateljica

