POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA
DELOVNEGA NAČRTA
ŠOLSKO LETO 2019/2020

Učenke in učenci 3. razreda v šolskem letu 2018/2019 – učiteljica Jožica Prevolšek

I. UVOD
V letnem delovnem načrtu (LDN) 2019/2020 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. Na določene organizacijske pomanjkljivosti nismo imeli vpliva, predvsem v zvezi s šolskimi
prevozi, a smo vas sproti, pravočasno obveščali.
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, na spletni strani šole, ter po službeni e-pošti, kar se je izkazalo kot dobra praksa.
Podatki o šoli se niso pomembno spremenili, spletno stran 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
- aktiv VV
- aktiv JUV
- aktiv medpredmetnega
povezovanja
- aktiv za DSP

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

SVET STARŠEV
Šola
1. raz.: Nataša Jus
2. raz.: Danijela Kaučič
3. raz.: Andrej Štajnberger
4. raz.: Polona Lozinšek
5. raz.: Darinka Peršak
6. raz.: Lidija Škodič
7. raz.: Simona Krčar
8. raz.: Anita Šmigoc
9. raz.: Tanja Kröpfl
Vrtec
1. skupina: Vanja Butolen Pribožič
2. skupina: Mateja Zorin
3. skupina: Ines Flegerič

Delo sveta staršev
Člani sveta staršev so v šolskem letu 2019/2020 do polletja izvedli dve seji, in sicer 1. konstitutivno sejo
Sveta staršev OŠ Žetale, ki je bila v četrtek, 26. 9. 2019. Pregledali in potrdili so izvoljene člane, po
konstituiranju pa izvolili predsednico, to je Nataša Jus, kot predstavnica šole in namestnico iz vrtca, to je
Ines Flegerič. Nato so obravnavali Poročilo o realizaciji LDN 2018/2019, ter razpravljali o predlogu LDN
za šolsko leto 2019/2020. Oba dokumenta so soglasno podprli. Glede na razpis Šolskega sklada o
imenovanju novih članov v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Žetale, so imenovali predstavnika staršev iz
vrst šole in potrdili predstavnika staršev iz vrst vrtca.
Druga seja je bila 18. 11. 2019, kjer so člani podali obrazloženo mnenje o kandidatkah za ravnateljico OŠ
Žetale, za katerega jih je zaprosil svet zavoda, imenovali pa so tudi Upravni odbor šolskega sklada OŠ
Žetale in podprli vseh 9 izvoljenih članov, da je le-ta lahko pričel z delom.
V drugem polletju so bile realizirane še tri seje sveta staršev. Prva je bila 27. 2. 2020, ko je ravnateljico
nadomeščala predsednica sveta zavoda Lidija Šešerko. Člani so obravnavali Poročilo za 2019 in
realizacijo Finančnega načrta v 2019 ter ocenili delovno uspešnost ravnateljice. Zaradi omejitev druženja
v času koronavirusa, je predsednica Nataša Jus sklicala 1. korespondenčno sejo Sveta staršev, ki je trajala
od petka, 8. 5. 2020 do torka, 12. 5. 2020 do 13.00. Na njej je svet staršev obravnaval Polletno poročilo o
realizaciji LDN za 2019/2020, Program dela in Kadrovski načrt za 2020 ter sprejel sklep, s katerim so

potrdili predlog nadstandardnih storitev in izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. Četrta
redna seja sveta staršev je bila 23. 6. 2020 v prostorih šole, kljub razglasitvi prenehanja epidemije v
Sloveniji, pod določenimi omejitvami oziroma v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ glede mask, razdalje in
razkuževanja. Na tej seji so člani, glede na poziv sveta zavoda, izvolili predstavnike staršev v svet zavoda
za določeno mandatno obdobje, ker je dotedanjim potekel mandat. Izvoljeni predstavniki so: Ines
Flegerič za vrtec ter Polona Lozinšek in Nataša Jus za šolo.

Delo šolskega sklada
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Žetale se je v tem šolskem letu sestal le enkrat, in sicer v ponedeljek,
2. 12. 2019, kjer so na konstitutivni seji, ki jo je vodil prejšnji predsednik, najprej v skladu s pravilnikom
izvolili predsednika – to funkcijo bo tudi v bodoče opravljal Jožef Korez, namestnico – to funkcijo bo tudi
v bodoče opravljala Jožica Prevolšek, ter tajnico UO šolskega sklada – to funkcijo bo v bodoče v času
mandata opravljala Monika Herbaj. Udeležbo sta opravičila dva člana upravnega odbora. Po obravnavi
potreb šole in vrtca so člani sprejeli letni program dela za šolsko leto 2019/2020, in sicer:
 Šola - sofinanciranje programov za nadarjene učence in učenke
 Šola - pomoč socialno šibkim družinam
 Vrtec -nakup igrač za simbolno igro
 Vrtec- obogatitev igrišča z igrali
Razpravljali so še 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. Ema Vogrinc je predstavila finančno poročilo
od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019. Člani upravnega odbora šolskega sklada so se dogovorili, da se pripravi
donacijsko pismo za zbiranje prostovoljnih prispevkov, ki se pošlje vsem članom, ti pa z njim zaprosijo za
donacijo, tudi za donacije v materialu.
Do konca šolskega leta smo prejeli namenska donacijska sredstva za zimsko šolo v naravi, ki pa je nismo
realizirali, zato bodo le-ta prenesena v naslednje šolsko leto, prav tako za ta namen. V materialu smo
med drugim, na prošnjo vodstva šole, prejeli od Lekarn Ptuj brezstični termometer, ki ga bomo večinsko
uporabljali v vrtcu.
Delo sveta zavoda
V šolskem letu 2019/2020 se je do konca polletja svet zavoda sestal na štirih rednih sejah. Na prvi seji
dne, 26. 9. 2019, so, po dopolnitvi dnevnega reda in potrditvi zapisnika, najprej obravnavali Poročilo o
realizaciji LDN v šolskem letu 2018/2019 in predlog LDN za šolsko leto 2019/2020. Oba obravnavana
dokumenta so po krajši razpravi soglasno potrdili. V nadaljevanju so se seznanili z razpisom Upravnega
odbora šolskega sklada OŠ Žetale glede izvolitve novih članov v upravni odbor, saj je dotedanjim v skladu
s pravilnikom potekel mandat. Sledila je razprava o razpisu delovnega mesta ravnatelja, ker dotedanji
ravnateljici s 1. 2. 2020 poteče mandat. Dogovorili so se o vsebini razpisa in kje naj bo objavljen ter se
seznanili z ravnateljičino izločitvijo pri obravnavi točk, ki se bodo navezovale na razpis ravnatelja, ker
namerava ponovno kandidirati. Pod zadnjo točko so obravnavali še nekaj aktualne problematike glede
praznovanja rojstnih dni v šoli, šolskih prevozov. Naslednja seja (21. 10. 2019) je bila namenjena
odpiranju vlog, ki so prispele na razpis za delovno mesto ravnatelja, in ugotavljanju ustreznosti oziroma
izpolnjevanju pogojev ter oblikovanju poziva lokalni skupnosti, svetu staršem in učiteljskemu zboru, da
podajo mnenja. V ponedeljek, 2. 12. 2019 je svet zavoda izbral kandidatko, na podlagi prejetih mnenj od
lokalne skupnosti, učiteljskega zbora in sveta staršev. Vse potrebno, vključno z vso dokumentacijo
izbrane kandidatke za ravnateljico je potem svet zavoda posredoval na pristojno ministrstvo za
izobraževanje ter jih zaprosil za mnenje. Po prejemu slednjega so se člani sveta zavoda ponovno sestali
še 15. 1. 2020 in potrdili oziroma imenovali ravnateljico za naslednji petletni mandat, torej od 1. 2. 2020
do 31. 1. 2025.
V drugem polletju sta bili realizirani še dve seji sveta staršev. Prva je bila 27. 2. 2020, ko je ravnateljico,
zaradi bolezni, nadomeščala predsednica sveta zavoda. Člani so obravnavali Poročilo za 2019 in
realizacijo Finančnega načrta v 2019 ter ocenili delovno uspešnost ravnateljice (90 %). Naslednja seja je

bila 27. 5. 2020 v prostorih šole, kljub razglasitvi prenehanja epidemije v Sloveniji, je potekala pod
določenimi omejitvami oziroma v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ glede mask, razdalje in razkuževanja.
Na njej je svet zavoda obravnaval Polletno poročilo o realizaciji LDN za 2019/2020, Program dela in
Kadrovski načrt za 2020 ter sprejel sklep, s katerim so potrdili predlog nadstandardnih storitev in izbor
delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. Razpisali so volitve za imenovanje novih članov sveta zavoda
ter naslovili dopis na svet staršev in ustanoviteljico, občino Žetale, da imenujejo svoje predstavnike,
imenovali pa so tudi volilno komisijo, ki je izvedla volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Volitve
so bile 17. in 18. 6. 2020, izmed vseh kandidatov pa so bili izvoljeni naslednji: Jasna Vigec (27), Marta
Trafela (25), Alenka Kopše (23), Miran Železnik (22), Ema Vogrinc (20).
Delo ravnateljice
Ravnateljica se je v prvem polletju, zraven številnih sestankov in pedagoških konferenc, svetovalnega
dela, 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 organiziral 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, skupščin LAS Haloze, katere partner je tudi šola, se udeležila XXVIII.
strokovnega srečanja ravnateljev v Portorožu, predavanj v Šoli za ravnatelje, srečanj delovnih skupin in
komisij, ki delujejo na šoli ter izobraževanja ravnateljev za formativno spremljanje, pedagoško vodenje,
kakovost pedagoškega procesa in NPZ. Za evropeizacijo šole, ki jo je razvojni tim opredelil za obdobje
2020-2025 kot prioriteto, se je skupaj s koordinatorko projektov Erasmus+ na naši šoli, udeležila
pripravljalnega srečanja na sedežu nacionalne agencije za mednarodne projekte - CMEPIUS v Ljubljani.
Do polletja je kot pristojna in odgovorna pripravila vse predloge predpisanih dokumentov za pristojno
ministrstvo, ustanoviteljico ter gradiva za obravnavo in sprejem na Svetu staršev in Svetu zavoda OŠ
Žetale.
Druga polovica šolskega leta 2019/2020 je bila za vodstvo šole tako posebna, kot še nikoli doslej, izredno
nepredvidljiva, polna novih izzivov, drugačnih pristopov/načinov vodenja, z organizacijskega vidika pa
psihološko in fizično zelo naporna. Tako rekoč čez noč smo prešli iz klasičnega poučevanja na
izobraževanje na daljavo. Ob tem smo na hitro ugotovili, s kakšno informacijsko komunikacijsko
tehnologijo (IKT) razpolagajo naši učenci doma (internetne povezave ni imela samo ena učenka od vseh
na šoli), zato smo nekaterim, ki niso imeli dovolj uporabnih računalnikov, posodili šolske, drugim pa jih
priskrbeli donacijsko, v trajno last. Izobraževanje na daljavo smo izvajali na dva načina, in sicer:
a) z učenci 1. triade (1. – 3. razreda) preko spletne strani razreda in s pomočjo staršev preko e-pošte;
b) z učenci 2. in 3. triade preko spletne strani in tudi s pomočjo e-pošte, telefona, video-povezav.
Ob tem je ravnateljica, kot odgovorna za vse, pripravila različne načrte in navodila/protokole, ki so veljali
ob postopnem vračanju učencev v šolo, sproti/dnevno je spremljala obremenitve učencev, nadzirala
delo učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ugotavljala odzivnost učencev in individualno svetovala v
primeru kakršnih koli težav. Skrbela je za razbremenjevanje strokovnih delavcev ter zmanjševanje
psiholoških pritiskov, ki so jih bili zagotovo deležni, saj so posamezniki opravljali delo občasno tudi po
več kot 12 ur dnevno. To smo reševali preko neformalnih 'chat' pogovorov, telefonskih klicev, dnevnih
dopisovanj preko e-pošte ter s pomočjo formalnih službenih dopisov in večkratnih video-pedagoških
konferenc, pa tudi video-povezav z vsemi zaposlenimi. Poleg tega se je udeleževala webinarjev glede
vodenja v izrednih razmerah, srečanj ravnateljev ptujskega področja, spletnih seminarjev ZRSŠ in drugih.
Dnevno je o stanju in načinih izvajanja pouka, o prisotnosti zaposlenih v šoli, na daljavo in na čakanju
poročala na MIZŠ preko spletne aplikacije ter aktivno sodelovala z občino Žetale, predvsem s štabom
Civilne zaščite Žetale in OO Rdečega Križa Žetale, zaradi urejanje sprotnih potreb učencev. Kljub vsemu
smo šolsko leto pripeljali uspešno do konca, čeprav je bila tudi VALETA izvedena preko spleta.

II. REALIZACIJA PROGRAMA
V prvem polletju je organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela ostala kot na začetku. Pouk smo do dela
na daljavo izvajali v petih samostojnih in dveh kombiniranih oddelkih, vendar pri slednjih le delno
kombinacijo, predvsem pri t.i. vzgojnih predmetih: ŠPO, LUM, GUM, ostale predmete poučevali tudi v
kombiniranih oddelkih ločeno, ker je razliko sofinancirala ustanoviteljica Občina Žetale. V drugem
polletju pa smo v času izobraževanja na daljavo izvajali pouk in druge dejavnosti obveznega in
razširjenega programa po predmetniku, tako rekoč individualno. Posebno skrb smo ob tem namenili
učencem s posebnimi potrebami (z odločbo) in učencem z učnimi težavami (z izdelanim IDPP in tudi brez
njega).
Številčno stanje po razredih:
1. triada
Razred
1.*
2.
3.*
Skupaj

Razredničarka
Jožica Prevolšek
Marjanca Pernat
Marija Skok

Moški
3
6
5
14

Razredničarka
Slavica Konda
Polona Gojkošek
Saša Peršoh

Moški
8
4
7
19

Razredničarka
Lidija Šešerko
Jasna Vigec
Valerija Krivec

Moški
5
9
4
18
51

Ženske
3
10
6
19

Skupaj
6
16
11
33

2. triada
Razred
4.
5.*
6.*
Skupaj

Ženske
8
3
0
11

Skupaj
16
7
7
30

3. triada
Razred
7.
8.
9.
Skupaj
SKUPAJ

Ženske
5
5
3
13
43

Skupaj
10
14
7
31
94

*Kombinacija 1. in 3. ter kombinacija 5. in 6. razreda.
V šolskem letu 2019/2020 je OŠ Žetale obiskovalo 94 učencev, in sicer 51 učencev in 43 učenk.
Izvajanje pouka:
1.–5. razred – razredni pouk
6.–9. razred – predmetni pouk
Pouk je potekal za vse razrede v dopoldanski izmeni, začel se je ob 8.00.
Za 1. razred je bilo organizirano JUTRANJE VARSTVO od 6.30 do 8.00, v času COVID 19 pa smo določene
dejavnosti, za popestritev učnega dela in razbremenitev učencev, ki so bili večino časa doma, predstavili
tudi na spletni strani šole, enako kot za podaljšano bivanje, OPZ in MPZ ter aktivnosti POŠ-a. Od velikega
števila učencev smo prejeli povratne informacije in dokazila o izvedbi, od drugih ničesar, podobno kot je
pri klasičnem izvajanju, eni se odzovejo, so kreativni, ustvarjalni, polni idej …, drugi pač ne.
V skladu s predpisanim šolskim koledarjem smo za šolsko leto 2019/2020 načrtovali tudi število šolskih
dni, in sicer je realiziranih 189 šolskih dni (v 9. razredu 183), od tega 174 dni pouka in 15 dni dejavnosti.
Do konca prvega polletja (do 31. 1. 2020) smo realizirali 98 dni pouka, do konca šolskega leta 2019/2020
(31. 8. 2020) pa, ne glede na način izvajanja, vseh 189 šolskih dni, vključno z vsemi načrtovanimi dnevi
dejavnosti, po koledarju. Res je, da se je delo po 16. 3. 2020 pomembno spremenilo, in da smo v tem
pogledu za to popolnoma novo izkušnjo vsi skupaj bogatejši.
Ravnateljica je pred 1. septembrom 2019 imenovala Člane strokovnih skupin za delo z učenci s
posebnimi potrebami. Vanje so vključene zaposlene v svetovalni službi, učiteljica učne pomoči, specialna
in rehabilitacijska pedagoginja, razredničarka vsakega posameznega učenca ter ravnateljica. Izdelava IPindividualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami z odločbo in IDPP-izvirnega delovnega

projekta pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami brez odločbe, temelji na Konceptu dela: učne
težave v OŠ. V izdelavo teh programov pomoči in tudi v evalvacijo ob polletju in ob koncu pouka so bili
vključeni vsi pristojni strokovni delavci, učitelji/učiteljice, učenci/učenke in njihovi starši.
V tem šolskem letu so, zraven članov strokovnih skupin za učence s posebnimi potrebami, komisije za
prehrano, komisije za javna naročila, komisije za preprečevanje korupcije, komisije za fizično uničenje
dokumentacije in inventurne komisije, delovale še:
1. Delovna skupina za Načrt šolskih poti – vodja je Polona Gojkošek
2. Delovna skupina za Načrt promocije zdravja na delovnem mestu – vodja je Gabrijela Brlek
3. Delovna skupina za samoevalvacijo – vodja dr. Silvestra Klemenčič
4. Projektni tim za projekt LAS Haloze: Medgeneracijski izzivi-MI – SMO - ZA – vodja operacije dr.
Silvestra Klemenčič
5. Razvojni tim OŠ Žetale z enoto vrtca – vodja dr. Silvestra Klemenčič
6. Projektna skupina Erasmus+ za evropeizacijo šole in vrtca - vodja Lidija Šešerko
7. Projektna skupina za mednarodni projekt: Izobraževanje za digitalno državljanstvo – vodja dr.
Iris Merkač
Nekatere od navedenih skupin so načrtovano delo opravile v celoti, druge pa zaradi izrednih razmer niso
mogle realizirati vsega, kajti z načrtovanimi aktivnostmi smo prenehali s prehodom na izvajanje
izobraževanja na daljavo, ob povratku nazaj v šolo (3. 6. 2020) pa smo ves čas namenili zaključku
šolskega leta in pripravam alternativ (pregledu uporabe možnih/potencialnih orodij) za prihodnje šolsko
leto, predvsem pa za ta čas izredno pomembni pedagoški primopredaji.

TABELARNI PREGLED REALIZIRANIH AKTIVNOSTI PO MESECIH:
SEPTEMBER
DATUM
VSEBINA/AKTIVNOST
2. 9. 2019
Prvi dan pouka
2. 9. 2019
Odbor za pripravo 20.
Občinskega praznika in 29.
Kostanjevega piknika
3. 9. 2019
Delovno srečanje
ravnateljev DRPP
9. 9. 2019
Predlog in naslov točke za
občinsko proslavo
10. 9. 2019 WI-FI Uradna predaja
11. 9. 2019 »Bodi dober, bodi cool«
12. 9. 2019
12. 9. 2019

18. 9. 2019
26. 9. 2019
26. 9. 2019
26. 9. 2019

Terme Ptuj – dogovor
glede Plavalnega tečaja
Pedagoška konferenca,
skupni roditeljski sestanek,
skupni razredni rod. sest.
Popoldanske GU
Ogled odbojkarske tekme
v Ljubljani (5. – 9. razreda)
OŠ Gorišnica DRPP
Konstitutivna seja Sveta
staršev OŠ Žetale
Seja Sveta zavoda OŠ
Žetale

NOSILEC/KOORDINATOR
Vsi strokovni delavci
Ravnateljica – koordinator in
vodja Matjaž Kopše

OPOMBE

Ivanka Korez, predsednica

13.00

Saša Peršoh

Posredovano na Občino
Žetale
14.00
Brdo pri Kranju od 9.00
do 13.00
9.00

Boris Rajšter, Zoltan Sep
Borut Pahor, predsednik RS
Ravnateljica

17.00

Ravnateljica
Ravnateljica, strokovni delavci
Razredničarke
Vsi strokovni delavci
Benjamin Lipnik in
spremljevalke
Ivanka Korez, Onkološko
društvo, Kaligrafinja
Ravnateljica

14.15
16.00
16.30 (8. in 9. r. skupaj)
17.00 – 18.00

Lidija Šešerko, predsednica

Ob 17.00

Ob 16.00

OKTOBER
DATUM
VSEBINA/AKTIVNOST
1. 10. 2019 Delovno srečanje
ravnateljev
3. 10. 2019 Delavnice za učence
8. in 9. razreda
4. 10. 2019 Slavnostna podelitev
Žgečevih priznanj ob
DNEVU UČITELJEV
5. 10. 2019 Mednarodno tekmovanje
v JUDU v Mariboru
7. – 11. 10.
2019
8. 10. 2019
8. 10. 2019

8. 10. 2019
8. 10. 2019
9. 10. 2019

11. 10. 2019
16. 10. 2019
16. 10. 2019

17. 10. 2019
17. 10. 2019
17. 10. 2019

18. 10. 2019
18. 10. 2019
19. 10. 2019

NOSILEC/KOORDINATOR
ZRSŠ – predstojnica
Društvo Ars Vitae –
»PREVENTIVA«
DRPP – darilo slavnostni
govornici – KLOPOTEC1
Haloških radovednežev
JK Duplek

NARAVOSLOVNI TABOR
8. in 9. razred
NARAVOSLOVNI DAN
6. in 7. razred
5. slovenski podeželski
parlament

Jasna Vigec in Valerija
Krivec
Saša Peršoh in Lidija
Šešerko
Občina Majšperk in LAS
Haloze

ŠPORTNI DAN
1. – 4. razreda
Zobozdravstvena
preventiva 1. – 5. razreda
IZOBRAŽEVANJE vsi
strokovni delavci – Ničelna
toleranca do nasilja
Lutkovna predstava –
»Krtek in kokoška«
Tekmovanje iz znanja
BIOLOGIJE
Obisk ilustratorja stripa:
»Pot knjige od avtorja do
bralca« 1. – 5. razreda
Razstava mineralov,
fosilov in kamnin TAL 2000
Pedagoška konferenca v
oktobru
Popoldanske pogovorne
ure in predavanje za
starše 7., 8. in 9. razreda
Otroški kostanjev piknik
1. – 5. r KULTURNI DAN
Sprejem prvošolcev v
šolsko skupnost
Občinska proslava

Razredničarke
ZD Ptuj

Posestvo Turnišče - obisk
biotehniške šole
Na OŠ Žetale ena izmed 9 delavnic
»BIOTSKA RAZNOLIKOST«
Ravnateljica - predstavitev2
Rolanje, rolkanje, skiro,
kolesarjenje, kotalkanje…
Ščetkanje zob

Pedagoški inštitut
Dr. Iztok Štefanec – Pravna
fakulteta v Ljubljani
MIŠKINO GLEDALIŠČE
1. – 4. razreda + VRTEC
Valerija Krivec

14.30 – 17.45 (3,25 ure)

Lidija Šešerko

David Krančan

Valerija Krivec

Predstavitev učencem in staršem

Ravnateljica

14.15

Društvo Ars Vitae –
»Effekt«

V glasbeni učilnici 16.00 – 16.40

Vsi strokovni delavci

Jože Vogrinc-peka kostanjev

dr. Iris Merkač

6. šolsko uro

Vsi zaposleni

Večnamenska dvorana Žetale ob
16.00
V OŠ Žetale ob 18.00

19. 10. 2019 Razstava dobrot Društva
podeželskih žena Žetale
20. 10. 2019 Srečanje starejših občanov

predsednica

21. 10. 2019 Seja Sveta zavoda OŠ
Žetale

Lidija Šešerko, predsednica

1

OPOMBE
Od 8.30 do 13.30
OŠ Kidričevo
5. (fantje), 6. (dekleta) in 7. šolsko
uro (skupaj)
Dominikanski samostan Ptuj
Ob 18.00 Polona Gojkošek –
dobitnica iz OŠ Žetale
Miha Magdič (4. razred) in Nik
Kerle (8. razred)
1. MESTO – ZLATA MEDALJA
CŠOD Planinka

Saša Peršoh

Ob 9.30
Večnamenska dvorana Žetale
Ob 13.00 ŠOLSKI NIVO

Večnamenska dvorana Žetale ob
11.30
Ob 16.00

Zahvala učitelju Miranu Železniku za graviranje spominka.
Zahvala sodelavkam za pomoč pri okrasitvi predavalnice (Jožica Prevolšek, Marjanca Pernat, Marija Skok, Darja
Tramšek, Kristina Štajnberger, Renata Ferk z izdelki Zdenke Pulko, Ema Vogrinc, Romana Širec z izdelki Haloških
radovednežev), pri natisu biltenov in objavi na spletni strani (Helena Topolovec), pri pogostitvi (Berta Bedenik in
Darinka Lešnik).
2

23. 10. 2019 Srečanje ravnateljev
vrtcev
24. 10. 2019 Društvo ravnateljev
ptujskega področja
24. 10.2019 Slavnostna podelitev
nagrad – literarni natečaj
»Otroška igra«
25. 10. 2019 NARAVOSLOVNI DAN
1. – 3. razreda
25. 10. 2019 Obeležitev spomina na
mrtve – MČRK OŠ Žetale
25. 10. 2019 Evakuacijska vaja

NOVEMBER
DATUM
VSEBINA/AKTIVNOST
4. in 5. 11.
XXVIII. Srečanje
2019
ravnateljev OŠ z naslovom:
»VIZ v RS danes – kako pa
jutri?«
11. 11. 2019 Medobčinsko tekmovanje
v malem nogometu
11. 11. 2019 Mednarodno tekmovanje
iz računalniškega mišljenja
BOBER - ŠOLSKI NIVO
12. 11. 2019 CANKARJEVO tekmovanje
iz slovenščine – ŠOLSKI
NIVO

13. 11. 2019

14. 11. 2019
15. 11. 2019

18. 11. 2019
18. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
25. 11. 2019
28. 11. 2019
28. 11. 2019

3

Mednarodno tekmovanje
iz računalniškega mišljenja
BOBER - ŠOLSKI NIVO*3
Pedagoška konferenca
Šola in vrtec (3. točka)
Tradicionalni slovenski
zajtrk 1. – 5. razreda
NARAVOSLOVNI DAN
Medobčinsko tekmovanje
v odbojki dekleta
Seja sveta staršev OŠ
Žetale
Tekmovanje iz NEMŠČINE
9. razred
Čiščenje vseh blazin v
telovadnici
Predstavitev Gimnazije
Ptuj – učenci 9. razreda
Fotografiranje za
novoletne koledarje
Sovražni govor in svoboda
izražanja ter Nasilje v
medijih

Simona Krčar
Predsednica Ivanka Korez

ZRSŠ OE Maribor
Ob 9.00
OŠ Majšperk ob 12.00

Saša Peršoh

Slovenj Gradec ob 11.00
Ana Plajnšek-nagrajenka

Razredničarke

Muzej na prostem Rogatec
8.00 – 12.00
Obisk pokopališča

Slavica Konda
PGD Žetale

Ob 8.00 šola
Ob 8.30 vrtec

NOSILEC/KOORDINATOR
Ravnateljica

OPOMBE
Šola za ravnatelje Portorož

Benjamin Lipnik

ŠD Markovci ob 13.00

dr. Iris Merkač

7. razred 5. uro
6. in 9. razred 7. uro

Saša Peršoh

4. in 5. razred ob 11.00 (12
učencev) Polona Gojkošek
(60 minut)
6. – 9. razred ob 13.00 (15
učencev) Saša Peršoh (90
minut)
8. razred 7. uro

dr. Iris Merkač

Ravnateljica in predsednica
sveta zavoda
Valerija Krivec

Ob 15.05

Benjamin Lipnik

Župan Anton Butolen in
direktorica občinske uprave
Simona Bauman
OŠ Juršinci ob 13.00

Predsednica Nataša Jus

Ob 16.00

Marta Trafela

ŠOLSKI NIVO

JK Duplek

Ob 15.00

Valerija Krivec

13.30 – 14.15

Individualno šola-vrtec

Ob 8.00/9.00

dr. Boris Vezjak

14.30 – 17.45
Izobraževanje vseh
strokovnih delavcev šole in
vrtca

Na šolskem nivoju je v BOBR-u tekmovalo 25 učencev 6. – 9. razreda.

28. 11. 2019

29. 11. 2019
29. 11. 2019

Gledališka predstava
strokovnih delavk vrtca
Žetale - za izven
Sistematski zdravniški
pregled 3. in 6. razred
Tekmovanje iz BIOLOGIJE
(Proteus) na šolskem
sodelovale 3 učenke

DECEMBER
DATUM
VSEBINA/AKTIVNOST
2. 12. 2019
Seja Sveta zavoda
2. 12. 2019
Seja Upravnega odbora
šolskega sklada OŠ Žetale
3. 12. 2019
Tekmovanje iz ZGO
ŠOLSKI NIVO

5. 12. 2019

6. 12. 2019
6. 12. 2019
9. 12. 2019
10. 12. 2019
11. 12. 2019
11. 12. 2019

13. 12.
2019*
17. 12. 2019
17. 12. 2019
18. 12. 2019

19. 12. 2019

20. 12. 2019
20. 12. 2019
23. 12. 2019
4

TEHNIŠKI DAN 1. – 9. r
Izdelki iz naravnih
materialov za bazar
Zbiranje prispevkov za
Žetalske novice
Zaključek koledarskega
leta
Generalka za koncert
Vsi nastopajoči
Ščetkanje zob
1. – 5. razreda
Predstava »Medvedje
sanje« Vrtec in 1. – 4. r
IZOBRAŽEVANJE
S filozofijo za otroke o
nasilju I in II
DOBRODELNI BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT IN
BAZAR
Sestanek – Lokalno
pridelana hrana
Edukacija za sodelovanje v
POŠ 2016 - 2021
ŠPORTNI DAN 5. – 9. r.
DRSANJE/POHOD in
preverjanje plavanja 6. r.
Pedagoška konferenca in
popoldanske pogovorne
ure za starše
Božiček v vrtcu
Vrtec in 1. razred
Obisk Irene K., delavke na
dolgotrajni bolniški
KULTURNI DAN Gledališka

Strokovne delavke vrtca
»Zajček išče mamo«
Medicinska sestra Darja
Horvat
Valerija Krivec

NOSILEC/KOORDINATOR
Predsednica Lidija Šešerko
Jožef Korez, predsednik
Konstitutivna seja
Lidija Šešerko

Marjanca Pernat
Polona Gojkošek
Silvester Arnečič
Saša Peršoh
Vsi zaposleni v šoli in vrtcu
Brigita Luteršmit
Dopoldan vrtec
Medicinska sestra ZD Ptuj

Večnamenska dvorana
Žetale Ob 17.00
OBČINSKI NIVO
3. razred ob 9.00
6. razred ob 10.00
DRŽAVNI NIVO
Špela Rebernišek

OPOMBE
Ob 16.00
Ob 17.00
11 učencev 8. in 9. r
Regijsko tekmovanje na OŠ
Podlehnik, 4. 2. 2020. Špela
Rebernišek in Ana Plajnšek.
8.00 – 12.25

Do 6. 12. 2019
Ob 19.00
Ptuj
1. – 5. r 16.00 – 17.00
6. – 9. r 17.00 – 18.00
ODPADLO

Strokovne delavke vrtca in
razredničarke
Robert Petrovič, dr. Marjan
Šimenc, Ana Marija Grum

Ob 9.30 v večnamenski
dvorani.
14.30 – 17.45

Prisotnost vseh strokovnih
delavcev in ostalih
zaposlenih v OŠ Žetale4
Javne službe Ptuj – Maja
Glaser Bedenik
Dr. Iris Merkač

Telovadnica šole
Ob 18.00

Benjamin Lipnik in učitelji
spremljevalci
Ravnateljica
Vsi strokovni delavci šole
Razredničarki 6. in 7. r
Strokovne delavke in Jožef
Vogrinc
Ravnateljica in
predstavnica zaposlenih
Saša Peršoh

Ob 9.00 Valerija K., Ema V.,
Berta B., Silvestra K.
Krešimir Kralj in Vlasta
Antolić OŠ Đurmanec CRO
Podčetrtek
8.00 – 12.30
Ob 14.15
Ob 16.00
Skupni razredni - ZŠN
Ob 9.00
Ob 8.30
8.00 – 13.00

Zadolžitve smo opredelili na prejšnji pedagoški konferenci, in sicer: scena Ana Bedenik, preproge, oder, stoli
Benjamin Lipnik s hišnikom in čistilkami, bazar Miran Železnik in Iris Merkač, vezni tekst Saša Peršoh in Brigita Seidl,
plesne točke Jožica Prevolšek, pogostitev Marta Trafela in kuharici, vabila oblikovanje Ana Bedenik, tisk Helena
Topolovec, nenaslovljena pošta Ema Vogrinc, varstvo učencev (na blazinah) ostali strokovni delavci.
Oder - donator KRODO, ozvočenje – donator Rajko, gostujoči glasbeniki – prostovoljna spremljava nastopajočih.

24. 12. 2019

27., 30., 31.
12. 2019
3. 1. 2020

predstava »Heidi« 5. – 9. r
Pouk in proslava ob Dnevu
samostojnosti in enotnosti
NOVOLETNE POČITNICE
POUKA PROSTI DAN

JANUAR
DATUM
VSEBINA/AKTIVNOST
3. 1. 2020
POUKA PROSTI DAN
8. 1. 2020
9. 1. 2020

15. 1. 2020
22. 1. 2020
20. – 24. 1.
2020
23. 1. 2020
23. 1. 2020
29. 1. 2020
30. 1. 2020
30. 1. 2020
31. 1. 2020

Strokovni delavci in
Polona Gojkošek,
1. – 3. razred KD

Pripravljalni seminar za
Erasmus+ - CMEPIUS
Slovenščina - Cankarjevo
tekmovanje

Seja sveta zavoda
Vnos učiteljev za evrednotenje NPZ 2020
VSESLOVENSKI TEDEN
PISANJA Z ROKO
Pedagoška konferenca
Popoldanske pogovorne
ure za starše
Delovno srečanje
ravnateljev
Redovalna konferenca ob
polletju 1. – 9. razreda
Kulturni dan »Druge
kulture nas bogatijo«
»Figarova svadba« predstava v angleškem
jeziku

ŠOLSKI KOLEDAR
2019/2020

NOSILEC/KOORDINATOR
ŠOLSKI KOLEDAR
2019/2020
Lidija Šešerko in
ravnateljica
Saša Peršoh

Lidija Šešerko
ravnateljica
ZRSŠ
Ravnateljica in vsi
strokovni delavci
Vsi strokovni delavci
ZRSŠ OE Maribor
Ravnateljica in vsi
strokovni delavci
Saša Peršoh
6. – 9. razreda
Saša Peršoh in Brigita
Luteršmit
Učenci izbirnih predmetov

Voden ogled mesta Celje
5. šolsko uro,
12. 15 kosilo,
12.30- prevozi domov
3 x LD
25. in 26. 12. PRAZNIK
Izobraževanje od 8.00 do
12.00

OPOMBE
Izobraževanje od 8.00 do
12.00 3,25 ure v II. stolpec
Ljubljana
10.00 – 19.00
REGIJSKI NIVO
SŠ Slovenska Bistrica
Špela R., Ana P.,
Ana Marija G.
Ob 16.00
*učitelji iz Izvedbenega
načrta NPZ 2020
»V naši družini radi pišemo
z roko«
Ob 14.15
Ob 16.00
Ob 8.30
OŠ Breg
Ob 7.15
Predavatelja/izvajalca
delavnic:
Ob 16.15
II. Gimnazija Maribor

Polletje smo zaključili z aktivi in redovalno konferenco ter izdajo obvestil o učnem uspehu učencev.
FEBRUAR
DATUM
VSEBINA/AKTIVNOST
4. 2. 2020
Tekmovanje ZGODOVINA

NOSILEC/KOORDINATOR
Lidija Šešerko

5. 2. 2020

Silvester Arnečič

6. 2. 2020
6. 2. 2020
6. 2. 2020

7. 2. 2020

Tekmovanje FIZIKA
Stefanovo priznanje
VRTEC – otvoritev
polovičnega oddelka
VPIS v 1. razred za
2020/2021
ZDRAVNIŠKI PREGLED
8. razred
1. razred
Proslava pred slovenskim

Simona Krčar in Alenka Kopše
Irena Vodušek

Učitelj predmeta
razredničarka
Saša Peršoh

OPOMBE
REGIJSKI NIVO
OŠ Podlehnik
Ana P. in Špela R.
ŠOLSKI NIVO ob 13.00
8. in 9. razred
Do marca 2020 je vpisanih 7
otrok
8.00 – 12.00
14.00 – 16.00
Ob 8.30
Ob 9.30
1. šolsko uro v Večnamenski

kulturnim praznikom

dvorani Žetale

7. 2. 2020

»Prešernov dan«
OBČINSKI NIVO

Saša Peršoh

11. 2. 2020

DAN VARNE RABE
INTERNETA

Helena Topolovec

IZOBRAŽEVANJE Ničelna
toleranca do nasilja –
Strukturno nasilje
INFORMATIVNI DAN za
učence 9. razreda
POUKA PROSTI DAN
Skupni razredni roditeljski
sestanek – 4. r – LŠN
TEHNIŠKI DAN
1.– 9. razreda
»PUSTNA POVORKA«
ZIMSKE POČITNICE

dr. Aleš Bučar Ručman
vodstvo, učitelji, vzgojitelji preko
KATIS
Učenci in starši

Seja sveta staršev

Lidija Šešerko po pooblastilu
ravnateljice
Lidija Šešerko

12. 2. 2020

14. in 15. 2.
2020
17. 2. 2020
18. 2. 2020
22. 2. 2020

24. 2. – 28.
2. 2020
27. 2. 2020
27. 2. 2020

Seja sveta zavoda

MAREC/APRIL
DATUM
VSEBINA/AKTIVNOST
2. – 5. 3.
PLAVALNI TEČAJ –
2020
predšolski in 1. triada
2. 3. 2020
OBVESTILO učencem,
zaposlenim in staršem
7. 3. 2020
CANKARJEVO
TEKMOVANJE
11. 3. 2020
11. 3. 2020
12. 3. 2020
12. 3. 202

DATUM
14. 3. 2020

23. 3. 2020
23. 3. 2020
27. 3. 2020

31. 3. 2020
31. 3. 2020

Ob 19.00
Večnamenska dvorana
Žetale
2. – 9. razreda

V SOBOTO, 22. 2. 2020
Ob 16.00

Miran Železnik

8.00 – 12.00

STROKOVNI DELAVCI

2 dni LD in 3 dni koriščenje
ur
Ob 16.00
Ob 17.00

NOSILEC/KOORDINATOR
Razredničarke, vzgojiteljica in
plavalni učitelji
Ravnateljica/razredničarke –
posredovana obvestila NIJZ
Saša Peršoh

Simona Krčar in vse strokovne
delavke
Marjanca Pernat

VSEBINA/AKTIVNOST
Tekmovanje iz
ZGODOVINE

NOSILEC/KOORDINATOR
Lidija Šešerko

Fotografiranje razredov in
oddelkov vrtca
IZOBRAŽEVANJE HACCP
Načrtovanje jedilnikov

PETEK in SOBOTA

NADOMEŠČANJE
Slavica Konda

VRTEC – DAN ODPRTIH
VRAT
Tekmovanje VESELA ŠOLA
4. – 9. razreda
PEDAGOŠKA KONFERENCA
Tekmovanje iz NEMŠČINE

VARSTVO PRI DELU
Predavanje in izpit
VRTEC – PEDAGOŠKA
KONFERENCA
PREDSTAVITEV
RAZISKOVALNIH NALOG

OPB in VV
14.30 – 17.45 (3,25)

Ravnateljica
Marta Trafela
ODPOVEDANO

ODPOVEDANO
VSI ZAPOSLENI NA OŠ
Žetale
Ravnateljica in vse
strokovne delavke
ZRS Bistra Ptuj
Benjamin Lipnik
Razredniki in vzgojiteljice
Valerija Krivec

OPOMBE
Terme Ptuj
11.30 – 13.30
OGLASNA DESKA V ZBORNICI
e-pošta in spletna stran
DRŽAVNI NIVO
Špela R. in Ana P.
SŠ Slovenska Bistrica
Od 9.00
ŠOLSKI NIVO
10 učencev
Ob 14.15
DRŽAVNI NIVO
Maribor
Žiga B. in Marsel P.

OPOMBE
DRŽAVNI NIVO
Murska Sobota
Ana P.
Ob 14.30
Ob 16.00
REGIJSKI NIVO
OŠ Markovci
8.30 – 12.30
Ob 8.00
Ob 9.00
15.30 – 18.30
Maribor

1. 4. 2020

Marija Skok

9. 4. 2020

NPZ 3. razred
SLOVENŠČINA
NPZ 3. razred
MATEMATIKA
KULTURNI BAZAR

Lidija Šešerko

Cankarjev dom Ljubljana

14. – 17. 4.
2020

LETNA ŠOLA V NARAVI
4. razred

Slavica Konda

CŠOD Burja
Benjamin Lipnik

7. 4. 2020

Marija Skok

*VSE NAČRTOVANO je od 16. 3. 2020 dalje v skladu z ukrepi Vlade Republike Slovenije oziroma
preventive širjenja okužb ODPADLO, saj so bili zaradi NOVEGA KORONAVIRUSA vsi javni VIZ zavodi
zaradi karantene zaprti – izobraževanje pa je potekalo od doma, zaposleni strokovni delavci smo
delali doma.
*Pedagoška konferenca je bila izvedena tik pred, zapisnik pa je napisan po uvedbi UKREPA.
APRIL
V aprilu smo realizacijo LDN ter seznanitev z aktualnostmi realizirali preko video-povezave Zoom na
pedagoški konferenci, ki je bila v sredo, 22. 4. 2020, ob 8.00, čeprav smo bili vsakodnevno v kontaktu ali
preko e-pošte ali preko telefona, pa s posameznimi aktivi ter posamezniki tudi preko chata idr. povezav.
Lista prisotnosti je posnetek zaslona prisotnih na video konferenci.
Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:
1. Izobraževanje na daljavo - realizirano od 16. 3. 2020 do 22. 4. 2020 (povzetek aktivnosti)
2. Priporočila ZRSŠ in SKLEP ministrice (obravnava dokumentov po točkah)
3. Akcijski načrt preverjanja in ocenjevanja znanja na OŠ Žetale - oblikovanje MREŽE za vsak razred in
predmet posebej (po aktivih 1.-5. in 6.-9. razreda) - KDAJ, KAJ, KAKO,KOGA
4. Razno
Ad1)
Čeprav so se šole in vrtci v Sloveniji zaprle 16. 3. 2020, smo vsi strokovni delavci na OŠ Žetale pričeli z
delom na daljavo v sredo 18. 3. 2020 (16. in 17. 3. smo vsi zaposleni koristili ILD 50. člena KP), ostali
zaposleni so koristili ILD vseh 5 dni, kasneje, do konca meseca marca pa so bili v skladu z Odredbo na
čakanju na delo doma z 80 % nadomestilom plače (gre za vse zaposlene v vrtcu ter tehnično osebje).
V aprilu so vsi ti zaposleni koristili še preostali LD iz leta 2019 ter posamezniki nekaj dni novega LD –
ostale dni bodo do vrnitve na delovno mesto na čakanju.
Izjeme od vseh zgoraj navedenih so: hišnik, ki dela vse dni na delovnem mestu ter vodstvo (tajnica,
računovodkinja in ravnateljica), ki delajo občasno od doma in na delovnem mestu, odvisno od potreb.
Vsi strokovni delavci torej delamo v skladu z Odredbo od doma, naša obveznost pa je, da realizirane ure
opišemo v za to namenjenem obrazcu, ki ga pošljemo, shranjenega pod: PRIIMEK, Ime in datum na
katerega se poročilo nanaša, na e-naslova tajnice Eme Vogrinc in hkrati ravnateljice, vsak petek do 16.00
– torej tedensko.
S poukom na daljavo smo pričeli v ponedeljek, 23. 3. 2020. V tem času smo vse do danes v večini učno
snov utrjevali in preverjali usvojeno znanje, nekaj novo posredovanega znanja smo prav tako utrjevali in
preverjali na različne načine, ki so odvisni in prilagojeni tehnološkim sposobnostim učencev in učiteljev.
Veliko pozornosti in truda, da vzpostavimo stik oziroma da se odzovejo in sprejmejo pomoč, pa smo
namenili učencem s posebnimi potrebami.
Ne le redni izvajalci DSP, tudi ostali učitelji smo jim ponujali pomoč, a žal, pri vseh nismo uspeli, zato so
posredovale za te oziroma za vse neodzivne učence pri starših najprej razredničarke, nato pa svetovalna
delavka in ravnateljica.
V prvem tednu pouka na daljavo smo imeli 2 različna sistema izvajanja, in sicer za učence 1. – 4. razreda
preko razredne spletne strani, za učence 5. – 9. razreda pa preko šolske spletne strani (po razredih) in
preko e-pošte ter po potrebi tudi s pomočjo telefona ali klasične pošte v nabiralnik (npr. tako je delala
ena izmed učiteljic z edino učenko na šoli brez računalnika in internetne povezave. Ta učenka se
trenutno uporabe tehnologije, ki smo ji jo priskrbeli (računalnik in brezplačni modem za internet) šele
uči s strokovno delavko iz društva Ars Vitae Ptuj, ki jo je angažirala svetovalna delavka Irena Vodušek.
Tudi ostalim družinam z več otroki smo ali posodili prenosnike iz šole ali pridobili stacionarne
računalnike v trajno last preko donatorjev, ki smo jih s pomočjo CZ Žetale in poveljnika Jožefa Vogrinca
dostavili učencem na dom (Štabu CZ so se učenci 1. razreda v imenu ostalih učencev, učiteljev in vodstva
tudi javno zahvalili, preko spletnih strani šole in občine ter časopisa Štajerski Tednik).

V drugem tednu pouka na daljavo smo na OŠ Žetale večinsko uporabljali sistem razredne spletne strani
vsi 1. – 9. razreda, pri učencih s posebnimi potrebami pa telefon in video povezave.
Zraven pouka smo na daljavo uspešno izvedli tudi ŠD in TD, 22. 4. pa ND, kar dokazujejo fotografije in
posnetki, objavljeni na spletni strani šole in na spletni strani mednarodnega projekta IZOBRAŽEVANJE ZA
DIGITALNO DRŽAVLJANSTVO, ki ga vodi multiplikatorka POŠ dr. Iris Merkač ob pomoči tima,
sestavljenega iz učiteljev, učencev in staršev. Vse podrobnosti so na tej spletni strani, sodelujemo pa
lahko vsi, tako s prispevki (lističi) na oglasni deski projekta, kot s fotografijami in filmi oziroma s prispevki
digitalne ustvarjalnosti učencev OŠ Žetale. S tem lahko ponesemo sloves neokrnjene narave in druge
kulturne dediščine občine Žetale, pa tudi OŠ Žetale v svet.
Ad2)
Priporočila ZRSŠ in SKLEP ministrice za izobraževanje smo prejeli po pošti, obravnavali na obeh Aktivih in
se na podlagi le-teh enotno odločili, da z ocenjevanjem ne bomo pretiravali in dvigovali pritiska učencem
in staršem. Sklenili smo, da ZAKLJUČIMO OCENE na podlagi ocen pridobljenih do 13. 3. 2020, in to vsem,
ki že imajo 1 oceno v 2. polletju, od ostalih pa pridobimo 1 oceno na predpisan oziroma priporočen
način.
Torej preverjamo in ocenjujemo le posredovano znanje, predhodno seznanimo učence s kriteriji, ki so
prilagojeni delu na daljavo, izhajajo pa iz ciljev ali standardov znanj v UN. Učencem podamo povratno
informacijo, vpogled v popravljen izdelek in možnost popravljanja ocene.
Ocenjujemo ali ustno ali izdelek oziroma dokazilo o znanju. (OBVEZNO) Ocenjujemo samo tiste, ki
nimajo ocen ali bi bili med oceno pri zaključevanju, možnost pa damo tudi ostalim, če želijo pošljejo
izdelek, da lahko zaključeno oceno tudi dvignejo.
V primeru, da učenec ni odziven in nima nobene ocene v 2. polletju, ravnamo v skladu s pravilnikom (27.
člen), v primeru, da je bil učenec ob polletju pri določenem predmetu negativno ocenjen, sedaj pa se ni
odzval, opravlja v skladu s sklepom ministrice in predvidenimi roki popravni izpit. S tem morajo
razredniki pravočasno seznaniti tudi starše.
Ad3)
Za akcijski načrt oziroma oblikovanje mreže preverjanja in ocenjevanja znanja po razredih je pripravljena
tabela za vnose datumov in je v aplikaciji drive dostopna vsem strokovnim delavcem pod naslovom:
MREŽA OCENJEVANJA ZNANJA NA DALJAVO. Pri tem moramo biti pozorni, da je na isti dan v tednu
učenec ocenjen pri maksimalno 2 predmetih. Za t.i. vzgojne predmete in izbirne predmete ter predmete,
ki jih izvajamo fleksibilno, pride v poštev izdelek, s katerim učenec izkaže svoje znanje, pridobljeno na
daljavo. Prav tako je nujno, da ocenimo le tiste učence, ki v 2. polletju niso prejeli še nobene ocene.
Nujno je, da so seznanjeni s kriteriji, oceno lahko pridobijo vsi učenci, vpišejo pa jo le tisti, ki je nimajo in
ostali, če želijo.V mreži mora biti razvidno: KDAJ KAJ KAKO KOGA, dobrodošlo in priporočeno je
medpredmetno preverjanje in ocenjevanje znanja.
Ad4)
- predlog NADSTANDARDA za 2020/2021 je posredovan vsem strokovnim delavcem preko orodja Google
driva, vnos popravkov pa je potrebno izvesti do srede, 29. 4. 2020;
- analiza prejetih prijav za izvajanje NIP in OIP bo izvedena med počitnicami in po potrebi tudi 2. krog
izbire – poimenski seznam učencev bo pripravila ravnateljica in bo znan do seje sveta staršev in zavoda;
- seja sveta staršev in seja sveta zavoda bosta v e-izvedbi, in sicer predvidoma v drugi polovici maja, če
se prej ne vrnemo v šolo, drugače pa bo sklic v živo, če bo le mogoče;
- ravnateljica in koordinatorka (Lidija Šešerko) mednarodnega projekta Erasmus + sta nas seznanili, da je
OŠ Žetale bila izbrana in prejela sklep o pridobitvi nepovratnih sredstev za projekt: Project management
for cross-cultural exchange projects in Europe - from 7th to 12th March 2021 on Madeira in Funchal.
Izvajanje projekta je prestavljeno na 1. december 2020
- načrtovane zaključne ekskurzije za učence posameznih razredov so za to šolsko leto odpovedane.
- letna šola v naravi za učence 4. razreda je to šolsko leto odpovedana. Če bodo razmere dopuščale, bo
letna šola v naravi izvedena prihodnje šolsko leto za bodoče učence 4. in 5. razreda;
- OŠ Ljudevita Pivka Ptuj smo na osnovi povpraševanja poslali podatek za okvirno število ur izvajalcev
strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami v prihodnjem šolskem letu;
- COŠD sprejemajo prijave za izvedbo šol v naravi do 30. aprila. Za izvedbo zimske šole v naravi bo učitelj
športa Benjamin Lipnik iskal ugodne lokacije.

MAJ/JUNIJ/JULIJ
V mesecu maju so se v šolo vrnili na delovno mesto vsi tehnični delavci in vzgojiteljice ter pomočnice, z
namenom, da generalno počistimo vse prostore, razkužimo rekvizite, odstranimo pripomočke iz omar in
na novo pripravimo potrebno infrastrukturo za vrnitev otrok v vrtec in učencev v šolo.
Tudi v tem mesecu smo izvedli (pred vrnitvijo nazaj v šolo in vrtec) sestanke strokovnih aktivov in video
pedagoško konferenco preko aplikacije Zoom. Slednja je bila v četrtek, 14. 5. 2020 ob 11.00 z naslednjim
DNEVNIM REDOM:
1- Priprave na delo v šoli od 18. 5. in od 25. 5. 2020 dalje ter na nadaljevanje dela na daljavo;
2- Obravnava protokolov in priporočil ter navodil glede dela v šoli;
3- Poročilo o sklepu sveta staršev (nadstandard) in o izboru NIP ter OIP;
4- Razno
Ad1)
Ravnateljica se je vsem prisotnim najprej zahvalila za dosedanja prizadevanja in vložen trud, da je
izobraževanje na daljavo potekalo na OŠ Žetale tako uspešno, kar nam povedo tudi povratne informacije
o zadovoljstvu staršev in učencev z načinom dela ter z obsežnostjo in razporeditvijo delovnih nalog, ki jih
učenci dnevno prejemajo.
Mrežo preverjanja in ocenjevanja znanj je pogledala in podala določene pripombe, ki so jih učitelji že
upoštevali, prav tako smo ugotovili, da vse aktivnosti glede tega tečejo v skladu s priporočili in našimi
sklepi na strokovnih Aktivih.
Nadaljevala je z dejstvi, ki smo jih že obravnavali na strokovnih Aktivih, to je s priporočili NIJZ, navodili
ZRSŠ in MIZŠ in povedala, da je v osnutku priprav vračanja otrok v vrtec in izvajanje pouka v času
epidemije COVID-19 v šoli upoštevano vse, in da bomo po svojih najboljših močeh in sposobnostih VIZ
dejavnost izvajali kvalitetno, varno, odgovorno tako s higienskega kakor tudi iz pedagoškega vidika.
Pravila za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19 za učence 1. VIO in devetošolce je podrobno
predstavila. Razpravljali smo o tem, da bomo v prvi vrsti za zmanjšanje tveganja implementirali splošne
(preventivne) higienske ukrepe, da imamo za vsako področje dejavnosti v šoli in v vrtcu posebne
PROTOKOLE in da bodo vsi zaposleni z njimi seznanjeni ločeno. Za strokovne delavce velja da se
seznanimo z načini prihoda v šolo, vstopa, gibanja po šoli, zračenja učilnic, razkuževanja, ravnanja s
šolskimi potrebščinami, pisnimi gradivi in knjižnico. Kako bomo postopali v odmorih v sanitarijah, pri
prehrani, ipd. Pravila so bila posredovana vsem zaposlenim, posamezni protokoli pa glede na področje
dela.
Za delo v skladu z zgoraj omenjenimi priporočili smo oblikovali učne skupine ob upoštevanju
normativov, se dogovorili o prirejenih URNIKIH ter o načinih pridobitve informacij od staršev, kako bodo
učenci prihajali v šolo in odhajali iz nje (ali potrebujejo organiziran šolski prevoz), prehrano, vključenost v
OPB, JUV ter kako bomo posredovali IZJAVO, ki je za potrditev, da otrok prihaja v šolo zdrav, nujna.
Ad2)
Pod to točko smo podrobno dorekli zadeve glede označevanja prostora pred šolo, po celi šoli,
razporeditve miz v razredih glede na zmanjšanje skupin, razporeditve učencev v JUV, OPB, kaj z učenci
smemo in kaj ne smemo, kako poteka način prehranjevanja, gibanja pred njim in po njem, dela v
odmorih, prezračevanja, razkuževanja, pospravljanja stvari in čiščenja.
Določili smo način in logistiko pridobivanja podatkov.
Ad3)
Ravnateljica nas je seznanila, da je Svet staršev sprejel sklep in potrdil predlagane nadstandardne
dejavnosti za naslednje šolsko leto.
Posredovala je poročilo o izboru obveznih in neobveznih izbirnih predmetov – prijave smo zbirali preko
spleta.
Ad4)
Članom Sveta zavoda poteče mandat. Začele se bodo aktivnosti za izvolitev novih članov Sveta zavoda.
V petek, 15. maja je prišla v šolo pomagat skupina učiteljev (oblepili so garderobo z imeni, stole v
učilnicah, v jedilnici ter se tudi sami naučili določenega protokola ravnanj (npr. vstop in izstop v šolo in iz
nje, krožni promet po šoli in po stopnicah ipd.).

V juniju so se učencem 1. triade in 9. razreda ter učencem z učnimi težavami, ki smo jim nudili
individualno učno pomoč, pridružili najprej 1. 6. učenci 4. in 5. razreda, nato pa 3. 6. še učenci 6., 7. in 8.
razreda.
Pred koncem šolskega leta 2019/2020 smo 23. junija 'v živo' izvedli sejo Sveta staršev in na njej so člani
izvolili 3 predstavnike v Svet zavoda OŠ Žetale. Nismo pa mogli izvesti (zaradi zaščitnih ukrepov in
normativov) načrtovanega skupnega roditeljskega sestanka.
Aktualne informacije smo sproti objavljali na spletni strani, pošiljali pa jih tudi učencem in staršem preko
e-pošte. V tem času smo neprestano ugotavljali optimalnost izvajanja pouka in prilagajali protokole.
Šolsko leto smo zaključili precej drugače kot ostala leta, izvedli kulturni program in proslavo, ter se na
poseben način poslovili od dolgoletne učiteljice na OŠ Žetale Marije Skok s slavnostnim vpisom v Kroniko
z zlatimi črkami, kajti ta dan je bila še zadnjič pred upokojitvijo med učenkami in učenci.
Prvi dan v juliju smo posvetili zaključni pedagoški konferenci in se nato odpravili vsi skupaj na zaslužen
kolektivni letni dopust.
AVGUST
Prejeli smo sklep, da so novi člani Sveta zavoda OŠ Žetale, ki bodo v naslednjem mandatu predstavljali
ustanoviteljico Občino Žetale: Simona Vogrinc, Matjaž Kopše in Marija Skok, s strani staršev so bili
imenovani Ines Flegerič (vrtec), Polona Lozinšek in Nataša Jus (šola), s strani zaposlenih pa Jasna Vigec,
Marta Trafela, Miran Železnik (šola), Alenka Kopše (vrtec) in Ema Vogrinc (administrativno-tehnično
osebje).
Zadnji trije tedni v avgustu so bili namenjeni pripravam na novo šolsko leto, saj smo morali načrtovati
kar 4 osnovne variante (MODELE) za izvajanje pouka in dva (pod)modela. Pripravili smo sestanek s starši
in učenci bodočega 1. razreda – učiteljice delavnice z učenci, starši pa rešitev administrativnih zadev in
seznanitev z organizacijo dela v 1. triadi ter seveda s protokoli za zaščito pred okužbo, če bomo imeli
pouk pod temi ali podobnimi ukrepi in priporočili NIJZ.
Ravnateljica se je udeležila srečanja ravnateljev z ministrico na Brdu, kjer so jih seznanili z aktualnostmi,
z analizo dela na daljavo, ki jo je izvedel ZRSŠ ter prejeli Publikacijo z opisom vseh mogočih modelov in
ob njih predvidenih omejitev. Na seji občinskega Odbora za preventivo in varnost v cestnem prometu
smo se z županom, predsednikom, direktorico občinske uprave, člani odbora in predstavniki policije,
redarstva in društva upokojencev dogovorili (Akcijski načrt) kako bomo vsaj prve dni pouka varovali naše
najšibkejše udeležence v prometu, kdaj in kje ter kje so najnevarnejši odseki, na katere smo opozorili tu
z Načrtom varnih poti. Šolske prevoze oziroma vozne rede le-teh je ravnateljica usklajevala z izvajalcema
Arrivo in Krodom.
Učitelji so se v tem času udeleževali srečanj študijskih skupin po predmetih, ki so jih sklicali svetovalci
posameznega predmeta, se izobraževali v živo in preko webinarjev in se samoizobraževali, predvsem za
potrebe potencialnega izvajanja pouka na daljavo, da izboljšajo svoje znanje in sposobnosti tudi na tem
področju.
Tudi zadnji teden pred 1. 9. je bil izredno delaven, tako za učitelje, vodstvo, druge strokovne delavce in
administrativno-tehnične delavce. Vse je bilo v znamenju dokončnih priprav, tako organizacijskih, kakor
tudi vsebinskih, o čemer smo govorili na zboru zaposlenih in na pripravljalni pedagoški konferenci.
Žal nas je v tem šolskem letu za vedno zapustila naša sodelavka Irena Kajzovar, učiteljica likovne
umetnosti, saj je izgubila boj z njeno dolgotrajno boleznijo. Njej v spomin smo se z minuto molka
poklonili vsi zaposleni v šoli in v vrtcu na pripravljalni konferenci.
Realizacijo načrtovanega v LDN smo spremljali sproti, na pedagoških konferencah, vsi strokovni delavci
smo se strokovno izpopolnjevali na različnih posodobitvenih izobraževalnih programih, posvetih,
srečanjih predmetnih študijskih skupin ter se samoizobraževali.
Kadrovska zasedba se ob polletju ni spremenila.

Poročilo realizacije LDN za šolsko leto 2019/2020 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
OBVEZNI
REALIZACIJA UR POUKA V POSAMEZNEM RAZREDU
PROGRAM
PREDMET
1. r.
2. r.
3 . r.
4. r.
5. r.
Slovenski j.
203
236
237
170
169
Matematika
138
134
170
169
136
Nemški jezik
69
67
67
101
Likovna um.
70
67
69
70
35
Glasbena um.
67
67
69
52
52
Družba
68
103
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljans34ka kultura in etika
SPO
102
102
100
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
101
101
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
35
Šport
100
100
100
102
102
IP TUV
IP IŠP
IP ŠSP
IP ŠZZ
IP GLK
IP ŠON
IP MD8
IP LS1
IP UBE
Oddelčna sku.
DNEVI
DEJAVNOSTI
Kulturni
Naravoslovni
Tehniški
Športni
SKUPAJ

6. r.
167
134
134
35
34

7. r.
136
134
134
34
35

8. r.
118
135
100
34
36

9. r.
144
129
94
32
34

34
34

68
68
34

50
69
37

64
63

68
67
50

63
66
64

68

101

68
52
102

35
67

35

16

18

17

18

20

19

20
15
15
25

20
15
15
25

20
15
15
25

15
15
20
25

15
15
20
25

15
15
20
25

15
15
20
25

35
67 FANTJE
67 DEKLETA
34
33
34
34
38
35
34
34
35
19
35

15
15
20
25

15
15
20
25

NARAVOSLOVNI TABOR 8. in 9. razred (CŠOD Planinka, 7. – 11. 10. 2019)
RAZŠIRJENI PROGRAM – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
TJ nemščina
(N1N)
TJ angleščina
(N2A)
TJ angleščina
(N2A)
NRA
računalništvo
OPB 1, 2, 3 in SK
JUTRANJE VARS.

68
72
71
35
600
273

369

473

1,2,3=181 SKUPAJ=1623

RAZŠIRJENI
PROGRAM

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.

8

8

8

8

8

18

18

17

16

109

Matematika

9

9

9

9

9

17

17

17

31

127

SKUPAJ

17

17

17

17

17

35

35

34

47

236

INDIVIDUALNA
IN SKU POMOČ

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

SKUPAJ

Slovenski j.

/

8

/

/

/

18

/

/

/

26

Matematika

/

9

/

/

17

/

/

/

/

26

Drugo

/

/

/

/

32

17

/

/

19

68

SKUPAJ

/

17

/

/

49

35

/

/

19

120

Dodatnega in dopolnilnega pouka je bilo načrtovano skupaj 245 ur, do konca pouka smo realizirali 109 ur SLJ in
127 ur MAT, skupaj realizirano 236 ur.
Individualne in skupinske pomoči je načrtovano 122,5 ure, do konca pouka smo realizirali 120 ur.
URE DODATNE STROKOVNE POMOČI IN UČNE POMOČI
V šolskem letu 2019/2020 ima na naši šoli status otroka s posebnimi potrebami (z odločbo) 9 učencev (od 13.
11. 2019 pa 10). Skupaj je načrtovano 1326 ur dodatne strokovne pomoči, od tega 560 ur strokovne pomoči,
464 ur učne pomoči, 337 ur svetovalnega dela.
Skupaj je ob koncu pouka realizirano 1276 ur DSP.
OPOMBA: Takšen odstotek realizacije je posledica neodzivnosti določenih učencev v času izvajanja
izobraževanja na daljavo.

Sistemizirane in nesistemizirane interesne dejavnosti v šolskem letu 2019/2020:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

INTERESNA DEJAVNOST
MENTOR/-ICA
Ustvarjalnica
Jožica Prevolšek
Ciciban dober dan
Marjanca Pernat
Cicibanove urice
Marija Skok
Mladi člani Rdečega križa
Slavica Konda
Otroška varnostna olimpijada
Slavica Konda
Podjetniški krožek 4. r
Miran Železnik
Bralna značka
Lidija Šešerko
Bralna značka
Saša Peršoh
ŠPORT 5. r
Benjamin Lipnik
Umetniška kultura 2. r
Ana Bedenik
Projektna učilnica
Helena Topolovec
Tehnična kultura 5./6.
Miran Železnik
Tehniška umetnost 6. r
Miran Železnik
Priprava na kolesarski izpit 5. r.
Polona Gojkošek
Likovno ustvarjanje
Ana Bedenik
OPZ
Brigita Luteršmit
MPZ
Brigita Luteršmit
SKUPAJ
12 mentorjev
* Z zvezdico so označene sistemizirane interesne dejavnosti

Št. ur
35
35
35
5
7
35
10
10
35
17,5
17,5
35*
35*
10*
35*
70*
105*
532 ur

Realizirano
23
29
33
5
11
24
3
4
22
14
9
34
34
/
33
73
105
456

UČNI USPEH
Oddelek
Napreduje št.
%
Povprečna ocena
1. razred
6
100%
Opisno
2. razred
16
100%
Opisno
3. razred
11
100%
4,52
4. razred
16
100%
4,6
5. razred
7
100%
4,5
6. razred
7
100%
3,75
7. razred
10
100%
4,36
8. razred
14
100%
4,12
9. razred
7
100%
4,17
Skupaj
94
100%
4,29
OPOMBE: Glede na dejstvo, da smo skoraj ves pouk v 2. polletju izvajali na daljavo in da smo pridobili
v tem času zgolj eno oceno, menimo da gre za precejšen razkorak med zaključeno oceno in
pridobljenim znanjem oziroma predpisanimi standardi znanj. Zato smo po zaključku izvedli analizo in
pedagoško primopredajo ter ugotovili primanjkljaje pri vsakem predmetu in vsakem učencu, kar je
upoštevano pri načrtovanju dela za prihodnje šolsko leto.
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7., 8. in 9. razred
Predmet
Kratica
Računalništvo – urejanje besedil
UBE
Turistična vzgoja
TVZ
Matematična delavnica 8
MD8
Šport za sprostitev
ŠSP
Izbrani šport
IŠP
Šport za zdravje
ŠZZ
Likovno snovanje
LSN
Šolsko novinarstvo
ŠNO
Gledališki klub
GKL
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Razred
N1N- nemščina
1.
N2A- angleščina
7., 8., 9.
N2A- angleščina
4., 6.
NRA- tehnika
4., 5., 6.

Št. učencev
6
18
12
20

Št. učencev
17
7
7
10
10
9
7
8
9

Poučuje
Helena Topolovec
Miran Železnik
Jasna Vigec
Benjamin Lipnik
Benjamin Lipnik
Benjamin Lipnik
Ana Bedenik
Saša Peršoh
Saša Peršoh

Poučuje
Polona Gojkošek
Ana Pejkovič
Ana Pejkovič
Helena Topolovec

POROČILO POŠ 2016-2021 za obdobje september 2019-avgust 2020 je priloga tega poročila.
Šola v naravi
V prvem polletju šolskega leta 2019/2020 smo izvedli NARAVOSLOVNI TABOR za učence 8. in 9. razreda,
v CŠOD Planinka, in sicer 7. – 11. 10. 2019, ostalih načrtovanih šol v naravi (LŠN, ZŠN) pa nismo izvedli.

ORGANIGRAM
PODROČJE
VODENJA
ORGAN UPRAVLJANJA
SVET ZAVODA
ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA
ŽETALE
ENOTA VRTCA
ŽETALE
pomočnik ravnatelja
za vrtec
PEDAGOŠKO
PODROČJE

GOSPODARSKO
PODROČJE

vzgojno-izobraževalna
dela
učitelj - obvezni program
- razširjen program
- dodatna učna pomoč
- mobilna dod. str. pomoč
vzgojitelj
pomočnik
vzgojitelja

računovodskoadministrativna dela
poslovni sekretar
računovodja
knjigovodja
administrator

svetovalna
dela
svetovalni delavec
knjižničnobibliopedagoška dela
knjižničar
druga strokovna
dela
računalnikar organizator
informacijskih dejavnosti
laborant
organizator prehrane
organizator zdravstveno
higienskega režima

DRUGA PODROČJA

drugo delo
projektna zaposlitev

oskrbovalnoprehrambna
dela
glavni kuhar
kuhar
kuharski pomočnik
tehnično-vzdrževalna
dela
hišnik
čistilka
perica

ENOTA VRTEC- LETNO POROČILO O URESNIČEVANJU LDN 20192020
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 vsakodnevno 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 SIMBOLNA IGRA V VRTCU ter
EKSPERIMENTIRANJE V VRTCU
a) SIMBOLNA IGRA
je igra pretvarjanja, v kateri si otrok predstavlja nekaj iz stvarnega ali domišljijskega
sveta. Primer take igre je, ko se otroci igrajo, da hranijo dojenčka, da popravljajo
avtomobil, da pregledujejo pacienta ipd. Pri tem lahko uporabljajo vsakdanje predmete,
ki v igri dobijo nov pomen, npr. žlica postane telefon, robček uporabijo za odejo.
Nemalokrat otroci uporabljajo pri simbolni igri tudi namišljene predmete, npr. se igrajo,
da jedo torto, pa torte sploh nimajo. Simbolna igra se začne pojavljati po 1,5 letu
starosti, v kasnejših razvojnih obdobjih pa postane najpogostejša oblika igre. Otrokom
smo pripravile čim več različnih kotičkov za simbolno igro.

b) EKSPERIMENTIRANJE V VRTCU
Otrok v vrtcu in tudi drugod zelo rad aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To
raziskovanje je zabavno in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih
problemov. Snovi in telesa izpostavi mešanju, segrevanju, ohlajanju, rezanju,
raztapljanju, upogibanju,… in tako spoznava, kaj se z njimi dogaja, spreminja,…Otrok je
za eksperimentalno delo ves čas motiviran, razmišlja in napoveduje rezultate, razvija
sposobnost opazovanja, primerjanja, spoznava raznolikost žive in nežive narave…
2. POSLOVNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA
Poslovni čas vrtca je bil določen na osnovi podatkov iz prijavnic in ugotovljenih
dejanskih potreb staršev. Do sedaj sprememb le - tega ni bilo. Vrtec je bil odprt v času
jesenskih počitnic, so pa bili takrat otroci združeni glede na število prijavljenih otrok. V
času novoletnih počitnic pa je bil vrtec letos zaprt, saj starši niso izrazili potrebe po
varstvu.
Oddelki so od 6. 2. 2020 štirje, takrat je bilo število otrok 55 na podlagi vpisnih
listov je bil v mesecu marcu predviden vpis še štirih otrok. Ena deklica se je v tem času
vpisala, ostali trije so imeli vpis ravno s 16. 3. 2020, ko se je vrtec, zaradi pandemije
koronavirusa, zaprl vse do 18. 5. 2020. V tistem tednu smo imeli tako uvajanje še za te
tri otroke in je bilo število vpisanih otrok v mesecu maju 60. V času po pandemije, torej z
18. 5. 2020 se je vrnilo manj otrok, tako smo lahko zadostili vsem zahtevam NIJZ. Z
junijem jih je bilo več, zato smo otroke zjutraj in popoldan združevali. Smo pa upoštevali
kolikor se je le dalo priporočila NIJZ, saj smo ves čas vodili evidenco združenih otrok,
skrbeli, da se otroci, niso mešali na igrišču n hodniku. Starše dosledno opozarjali k
nošenju zaščitnih mask, razkuževanju rok. Prav tako ne vstopajo v igralnice, ampak le
potrkajo, da vzgojitejica odpre vrata in na varni razdalji sprejme otroka.

3. DNEVNI RED VRTCA
Upoštevamo dnevni red vrtca, ki smo ga opredelili v LDN vrtca.
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
vzgojiteljic Smrečica za Božička.
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.
•GLEDALIŠKI ABONMA
Abonma 4 predstav tudi v letošnjem šolskem letu izvaja Miškino gledališče. Izvedla se
je predstava Balatonči in Murka (11. 10. 2019), ter Medvedji čudež na Gozdni ulici 1a
(11. 12. 2019), Čebelico Debelico smo si ogledali 10. 6. 2020, na igrišču za OŠ Žetale,
kjer smo lahko zagotovili vsa priporočila NIJZ. Predstava Tri kepice prometa, pa je
predvidena za 18. 6. 2020, katero smo prav tako izpeljali kot predstavo Čebelica Delica.
•
VRTEŠKA BRALNA ZNAČKA
Bralna torbica, v kateri je knjiga, zvezek za ustvarjanje, barvice, didaktična igra, je vse
do začetka pandemije potovala k otrokom, vsak jo je dobil 2x, po pandemiji s to
obogatitveno dejavnostjo nismo nadaljevali.
•
SODELOVANJE NA RAZPISANIH LIKOVNIH NATEČAJIH
Sodelovali smo na likovnem natečaju Igraj se z menoj, in na otroškem likovnem
natečaju Vrtca Ptuj z naslovom: »Liki, šeme in larfe moje dežele«.
•
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 vsak dan
debelejše za kak izdelek otrok. Seveda bodo letos nekoliko tanjše zaradi zaprtja vrtca.
•
GLASBENE URICE
Potekajo v veselem, razigranem vzdušju vsak torek, tudi letos samo v 3. oddelku. Otroci
so spoznali že veliko novih glasbenih vsebin in tudi pesmi. Po pandemiji s to obliko
dejavnosti nismo nadaljevali.
•
NEMŠKO JE ZABAVNO
Dejavnost se izvaja vsako drugo sredo v zeleni igralnici. Letos jih izvaja učiteljica
Polona , otroci so pripravljeni sodelovati in spoznavati zanimive nemške igre, pesmi,
reševati delovne liste… Po pandemiji s to obliko dejavnosti nismo nadaljevali.
•
MIŠKINA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA
Vsako drugo sredo 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, razvrščanje po barvi... Po pandemiji s to obliko
dejavnosti nismo nadaljevali
6. PROJEKTI
Sodelovanje v posameznih projektih smo že zaključili, razen s projektom varno s
soncem.
Priloga: 1 Poročila vseh letošnjih načrtovanih projektov
7. OKVIRNI PLAN VZGOJENGA DELA V ŠOLSKEM LETU
Poteka po načrtu, do sedaj smo uspeli realizirati vse zastavljeno v posameznih
mesecih.
SEPTEMBER
V septembru je bilo v vrtec vpisanih 52 otrok, od tega kar 11 otrok novincev, eden pa se
nam je pridružil še v mesecu novembru. S 14. 10. 2019 se nam je en fantek izpisal,
vendar se je z 11.11.2019, en vpisal, tako da ostaja število enako. Smeh je kmalu
zamenjal jok in otroci z veseljem prihajajo v naš vrtec. Tako smo v septembru v vseh
skupinah imeli uvajalno obdobje, otroci so se privajali na vrtec, igralnice, vzgojiteljice,
otroke, oblikovali pravila v skupinah… Praznovali smo prvi jesenski dan, z lutkovno
predstavo otrok Repa Velikanka in pokukali v veliko košaro jesenskih pridelkov, 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.
Prav tako smo sodelovali v akciji Atletske zveze Slovenije, in sodelovali na najbolj

množičnem teku otrok v Sloveniji. V četrtek 19. 9. 2019 so se tudi vsi naši otroci
udeležili Množičnega teka, in pretekli ali prehodili razdaljo 100. metrov. Tudi naš vrtec
se je v letošnjem šolskem letu pridružil vseslovenskemu projektu Nacionalni mesec
skupnega branja 2019, ki je potekal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do
13. oktobra. V ta namen smo obiskali tudi šolsko knjižnico, prebirali najrazličnejše
pravljice, knjige,…
OKTOBER
Je bil v znamenju priprav in izvedbe aktivnega sodelovanja na občinskem prazniku ter
aktivnosti ob tednu otroka (7. 10. - 11. 10. 2019), katere vedno obogatimo in popestrimo
glede na želje in interese otrok. Letošnje geslo je bilo: NAŠE PRAVICE. 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 s
sladkanjem s palačinkami, katere smo si spekli kar sami na terasi vrtca. Ob peki smo si
tudi zapeli in zaplesali. V sredo so nas že tradicionalno obiskali dedki in babice,
prisluhnili našemu kratkemu nastopu, pozdravu dobrodošlice. Zatem smo se vsi skupaj
podali na travnato igrišče pri osnovni šoli, kjer smo se igrali različne športne igre, ki so
nam tam na voljo. Druženje smo zaključili ob sladkem kostanju in želji, da se prihodnje
leto ponovno srečamo v tolikšnem številu. Zaradi dežja si otroci v vrtec niso mogli
pripeljati svojih koles (so jih pa zato prihodnji teden), smo pa zato izvedli zanimivo
vadbeno uro v skupnem prostoru vrtca s poligonom. V petek smo si ogledali predstavo
Miškinega gledališča Balatonči in Murka. Tako so ves teden potekale vsebine, ki jih
otroci počnejo v svojem prostem času in imajo zanje tudi svoje pravice, da jih doživijo
na zanimiv in lep način. Z nastopi najstarejših otrok iz vrtca smo aktivno sodelovali tudi
na osrednji prireditvi občinskega praznika občine Žetale (19.10. in 20. 10. 2020) in
naslednji dan na prireditvi za starejše občane s temo Žetalanci nekoč in danes. V petek
18.10.2019 je potekal otroški kostanjev piknik s sladkanjem s kostanji.
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, 25. 10. 2019 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.
Tudi v letošnjem šolskem letu nas je že na začetku obiskala zobna asistentka (23. 10.
2019) 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. Mesec smo zaključili s pravljico Požar pri treh čarovnicah za vse
otroke vrtca.
NOVEMBER
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov
dneva slovenske hrane, ki smo ga obeležili v petek, 15. novembra 2019. 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 in dan nadaljevali z
druženjem oziroma obiskom gospoda župana, direktorice občinske uprave in
ravnateljice, katere smo povabili na čajanko z medvedki. Otroci so si ta dan s seboj
prinesli v vrtec svoje medvedke in skupaj z njimi pili čaj iz keramičnih skodelic, kar je
bilo otrokom še kako všeč. Ob tem so se sladkali še z medenjaki in drugimi piškoti,
katere smo si predhodno pripravili skupaj z otroci. Dejavnosti povezane s prehrano smo
izvajali ves mesec, saj smo se pogovarjali o zdravi prehrani, tipali, vonjali, okušali,

izdelovali prehrambeno piramido. V sredo, 27.11.2020 so nas v okviru projekta
Medimedo obiskali študentje medicine in skupaj z otroci zdravili bolne živali (plišaste)
otrok, za katere smo predhodno izdelali tudi zdravstvene izkaznice. Vzgojiteljice smo
pripravile tudi gledališko predstavo Zajček išče mamico v večnamenski dvorani v
Žetalah. Dvorana je bila polna, odzivi gledalcev pa pozitivni in pohvalni, pravtako
prostovoljni prispevki za nakup igrač (zapisnik). Mesec smo zaključili s pravljico za vse
otroke vrtca z naslovom Žoga za vse, s katero smo obeležili tudi mednarodni dan
strpnosti.
DECEMBER
V mesecu decembru smo izdelovali okraske za smrečico, katero smo okrasili, 5. 12.
2019 in ostale prostore.
V torek, 18. 12. 2019, smo imeli v vrtcu popoldanske ustvarjalne delavnice s starši.
Starši so skupaj z otroki izdelovali laternice iz steklenih kozarcev, katere so tudi okrasili.
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.
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 petek 20. 12. 2019, ko so
se nam v vrtcu pridružili še ostali otroci naše občine, ki vrtca ne obiskujejo. Tako je 75
otrok nestrpno pričakovalo prihod Božička.
Najprej smo jim strokovne delavke pripravile prestavo Smrečica za Božička, 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 otroci
dobili igrače za igro na igrišču, 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 Babica zima. Otroci so predstavi z
zanimanjem prisluhnili, se o njej pogovorili, zatem pa rajali ob veseli glasbi zimi v
pozdrav in upanju na sneg.
Obiskala nas je zobna asistentka in pohvalila napredujočo tehniko umivanja zob naših
otrok.
JANUAR
V mesecu januarju spoznavamo koledar, dneve v tednu, živali v gozdu in skrb zanje.
Spoznali smo nove pravljice, pesmice, deklamacije. Otroci so se veselili različnih
eksperimentov in novih spoznanj ob njih.
FEBRUAR
Zaznamovala ga je velika odsotnost otrok v vseh igralnicah zaradi bolezni (gripa,
angina). Obeležili smo slovenski kulturni praznik, izvedli dan za pravljico,…Pripravljali
smo se na pust, krasili igralnice, se šemili, in se udeležili pustne povorke po Žetalah,
22.2.2020.
MAREC
Izvedli smo odprta vrata vrtca, 11. 3. 2020. Obiskale so nas tri mamice z otročički. Vsi
skupaj smo si ogledali nastop najstarejših otrok »Rokavička« in se zatem pogovorili o
načinu dela v vrtcu. Vse ostale načrtovane dejavnosti v tem mesecu se niso izvedle
zaradi novega Corona virusa in zaprtja vrtca od 16. 3. 2020 dalje.
APRIL
Vrtec je bil ves čas zaprt.
MAJ
V vrtec smo se vrnili 18.5.2020. Strokovne delavke smo že prej izvedle generalno
čiščenje vrtca in prostore uredile po priporočilih NIJZ in MIZŠ. Ko so se vrnili otroci, smo

dejavnosti prilagodili kot v času uvajanja. Otroci so bili le v svojih matičnih oddelkih brez
prehajanja. Potekala je sproščena igra, pogovori, petje pesmi, gibanje v naravi.
JUNIJ
V vrtec se je vrnilo že več otrok, zato je bilo priporočila NIJZ v celoti nemogoče
upoštevati. Vsekakor je higiena še zmeraj na prvem mestu in bo tudi ostala. Dejavnosti
potekajo v skladu s kurikulumom za vrtce, odpovedana pa so vsa srečanja in
sodelovanja s starši.
JULIJ
Prvi počitniški mesec smo z upoštevanjem priporočil NIJZ izpeljali zelo uspešno in
zdrav. Strokovne delavke so koristile letne dopuste kot je bilo načrtovano, otroci so v
veliki meri prihajali v vrtec kot je bilo načrtovano, le nekaj več je bilo posameznih
dnevnih odsotnosti otrok. Dejavnosti se v veliki meri izvajajo na prostem, če nam le to
dopušča vreme, kjer ne prihaja do mešanj otrok. Ves čas so otroci v dveh igralnicah.
AVGUST
Zaradi nekoliko slabšega vremena, dejavnosti potekajo v skupnem prostoru vrtca, da se
igralnice kar največ zračijo. V začetku meseca opažamo več odsotnosti otrok, kot je bilo
predvideno, saj so posamezni starši otroke naknadno odjavili. Tako v tednu od 3. 8. – 7.
8. 2020 dejavnosti potekajo v eni igralnici, saj je vseh prisotnih otrok med 12 – 14. V
prihodnjih tednih meseca avgusta pa so otroci ponovno bivali v dveh igralnicah.
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
udeležba v vseh oddelkih na različnih srečanjih do sedaj bila izredno dobra.
a/ POGOVORNE URE
Pogovorne ure potekajo načeloma vsak prvi torek v mesecu, seveda pa prihaja tudi do
odstopanj, o katerih so starši pravočasno obveščeni. Do sedaj smo izvedle 4 pogovorne
ure. Staršem pa smo dosegljive tudi po predhodnem dogovoru izven termina
pogovornih ur. Po pandemiji pogovorne ure ne potekajo več v taki obliki, možno je
komuniciranje preko e-pošte in telefonskih pogovorov.
b/ RODITELJSKI SESTANKI
Do sedaj smo izvedli uvodni roditeljski sestanek. Udeležba je bila 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. Zaključni roditeljski sestanek se ne bo izvedel, preko E-pošte smo staršem
poslali zahvalo za zaupanje, s kakšno fotografijo.
c/ SREČANJA OTROCI – VZGOJITELJICE – POMOČNICE VZGOJITELJIC – STARŠI
Do sedaj smo izvedli decembrsko druženje s starši. Povabili pa smo tudi babice in
dedke v mesecu oktobru. Ostala načrtovana druženja so na žalost odpovedana.
9. STROKOVNO SODELOVANJE – IZOBRAŽEVANJE
Vse strokovne delavke so se udeležile srečanja študijskih skupin. Vsaka je prijavljena
še na posamezno izobraževanje, ki pa se bo izvajalo v prihodnjih mesecih.
a/ Pedagoške konference
V letošnjem šolskem letu smo realizirale prvo pedagoško konferenco. Prva
konferenca je bila namenjena predstavitvi organizacije dela za tekoče šolsko leto,
načrtovanju vzgojnega dela, izvedbi srečanj s starši,… Druga pedagoška je potekala
13. 2. 2020, ko smo pregledale polletno poročilo in vse načrtovano za prihodnje šolsko
leto. 17. 6. 2020 smo izvedle še zaključno druženje, preverile smo, če je vse načrtovano
bilo realizirano in v kolikšni meri. Pogledale smo tudi vsa poročila projektov,
obogatitvenih dejavnosti…

b/ Aktivi
Delo v aktivih je potekalo načrtovano, veliko je bilo posvetovanja, usklajevanja,
poročanja s posvetov in seminarjev… Predvsem pa smo spoznale veliko novih
eksperimentov, ki jih lahko izvajamo skupaj z otroki.
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 na Ptuju, 5. in 6. novembra.
10. ZOBOZDRAVSTVENO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO
Aktivno smo sodelovali s koordinatorko za zdravje zob, katera nas je do sedaj obiskala
2x (23. 9. 2019 in 6. 12. 2020, ). V vseh oddelkih se redno vodi evidence ZHN,
razkuževanja igrač in preoblačenja perila. Izvajali smo še vsakodnevno praktično
umivanje zob v vrtcu, vse do pojava novega koronavirusa, ko smo z umivanjem
prenehali.
Pom. ravnateljice za vrtec,
Simona Krčar

III. ZAKLJUČEK
Iz predstavljenega je razvidno, da smo realizacijo načrtovanega LDN za šolsko leto 2019/2020
sistematično spremljali, da zagotavljamo z zakonom in podzakonskimi akti predpisan obvezen in
razširjeni program oz. predpisan kurikulum za vrtce, ter da stremimo h kakovosti, pestrosti, varnosti in
raznolikosti ter multidisplinarnosti 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, zato
ugotavljamo, da tokrat večina zadev, načrtovanih v 2. polletju tega šolskega leta, razen pouka, ni bila
realizirana. Vzrok je samo ta, da smo zaradi pandemije koronavirusa COVID-19 prešli s 16. 3. 2020 na
izobraževanje na daljavo in smo se vse do vrnitve v šolo, to je vključno 3. 6. 2020, tik pred zaključkom
šolskega leta, ukvarjali s posebnimi izzivi pouka in drugega dela preko IKT–informacijsko komunikacijske
tehnologije, ki smo jo zaposleni in učenci imeli doma na razpolago oziroma s katero smo bili vešči
opravljanja.
Na podlagi podrobne vsebinske in organizacijske analize ter evalvacije dela na daljavo smo na zaključni
pedagoški konferenci predstavili rezultate in na podlagi razprave zasnovali izhodišča, na katerih bo
temeljilo delo v prihodnjem šolskem letu. Pedagoška primopredaja, ki smo jo izvedli za prav vse učence,
po celi vertikali in še posebej za učence s posebnimi potrebami je pokazala, kje so naše prednosti in
slabosti. O tem so poročali razredniki in drugi strokovni delavci na zaključni pedagoški konferenci,
podobno tudi vzgojiteljice, katerih letno poročilo je priloga k zapisniku zadnje pedagoške konference.
Žetale, 31. 8. 2020
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