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1. Prostorski in kadrovski pogoji 

Prostorski pogoji se v zadnjem šolskem letu niso bistveno spremenili in so v splošnem dobri, čeprav 

je prvi del  šolske stavbe (razredna stopnja) leto star že več 40 let, drugi del pa ima že več kot 35 let 

in je zato šolski kompleks potreben temeljite prenove, predvsem energetske sanacije.  

Občina Ilirska Bistrica nas je seznanila z načrtom za energetsko sanacijo stavbe, ki pa je trenutno še 

v zelo zgodnjih fazah (pripravljen je dokument identifikacije investicijskega projekta) in realizacije 

ne moremo pričakovati v naslednjih nekaj letih.  Še vedno za zamenjavo ostajajo stara lesena okna 

v pritličju zgornje stavbe (učilnice TIT in LUM, kabinetov, arhiva). V spodnji in zgornji stavbi je 

potrebno zamenjati talne obloge in postopoma pohištveno opremo. Občina Ilirska Bistrica je v 

začetku šolskega leta 2021/22 financirala sanacijo kuhinje, v okviru katere smo konec oktobra 

2021 uredili primeren prostor za pripravo dietnih obrokov. 

V šolskem letu 2021/22 smo opravili še naslednja manjša vzdrževalna dela in nabave: 

- v zadnjem tromesečju 2021 smo v okviru projekta REACT-EU dokupili potrebno računalniško 

opremo za posodobitev učilnic ter podporo pouku na daljavo in hibridnim izvedbam pouka, 

- v času poletnih počitnic smo v sodelovanju z Občino Il. Bistrica zamenjali pohištveno opremo 

v dveh učilnicah na predmetni stopnji (zamenjava dotrajanih šolskih klopi in stolov), 

- v času poletnih počitnic smo štiri prostore, ki so najbolj izpostavljeni poletni vročini opremili 

s klimatskimi napravami (učilnica 3. B, dve pisarni in spodnja zbornica), 

- druge manjše nabave (mikroskopi za pouk BIO, 3-D tiskalnik). 

Ocenjujemo, da smo odlično opremljeni s sodobno IKT tehnologijo. 

Na šoli je bilo junija 2022 76 zaposlenih, od tega 45 pedagoških delavcev. Vsi učitelji (razen 0,5 

delovnega mesta v oddelkih s prilagojenim programom) so imeli ustrezno izobrazbo, več kot dve 

tretjini visokošolsko oziroma univerzitetno. Štirje pedagoški delavci so dopolnjevali delovno 

obveznost na drugih ustanovah (osnovnih šolah in na glasbeni šoli), logopedinja je prihajala k nam 

iz Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož.  

 

2. Uresničevanje prednostnih nalog 

V šolskem letu 2021/22 smo izbrali tri prednostne naloge. Vse smo uspeli realizirati v skladu z načrti. 

1. Celostna obeležitev 30. obletnice šole: 
Dejavnosti smo izvajali celo šolsko leto, s poudarkom na vključenosti učencev. Izvedli smo 

likovno-literarni natečaj, učenka 9. razreda je oblikovala praznični logo, izdali smo praznični 

koledar z risbami in slikami učencev, učenci so pod mentorstvom pripravili priložnostno 

razstavo s ključnimi mejniki razvoja šole v zadnjih 10-letih, izdali smo obsežno praznično glasilo 

Satje, pripravili smo slavnostno prireditev ob 30. obletnici šole z bogatim spremljevalnim 

programom (razstava, filmske projekcije, foto-točke), izdali smo slikanico Povodni mož, ki jo je 

ilustrirala naša učenka, v Knjižnici Makse Samsa je bila konec junija in začetek julija 



priložnostna razstava plakatov ob jubileju šole ter razstava risb, ki jih je tekom šolske prireditve 

narisala učenka. 

2. Prenovitev vzgojnega načrta s poudarkom na pripravi programa proaktivnih in preventivnih 
dejavnosti, ki bodo sistematično in na ravni celotnega osnovnega šolanja učencev vpeljevale 
vsebine s področja duševnega zdravja. 
Za prenovitev vzgojnega načrta s poudarkom na pripravi programa proaktivnih in preventivnih 

dejavnosti skrbi imenovana strokovna skupina pod vodstvom psihologinje Iris Poklar. Najprej 

so izvedli raziskavo med učenci, učitelji in starši ter ugotovili obstoječe stanje z vidikov odnosov 

in počutja na šoli, problematike nasilja, vedenji povezanimi z zdravjem in zdravim načinom 

življenja ter čustvovanjem in samopodobo. Pripravili so pregled obstoječih preventivnih 

dejavnosti in skupaj z učiteljskim zborom naredili izbor predlogov za nadgradnjo preventive na 

izbranih prednostnih področjih. Ugotovitve in program je bil predstavljen na Svetu staršev v 

maju 2022. 

 
3. Sistematično odpravljanje primanjkljajev v znanju in veščinah učencev ter usmeritev pouka v 

razvoj vseživljenjskih veščin. 
Za prednostno nalogo 'Sistematično odpravljanje primanjkljajev v znanju in veščinah učencev ter 
usmeritev pouka v razvoj vseživljenjskih veščin' skrbi skupina za kakovost pod vodstvom 
učiteljice Nataše Olenik. V sklopu procesa samoevalvacije kakovosti je učiteljski zbor izbral 
prednostno področje vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnih medsebojnih odnosov ter 
veščine sodelovanja. 

 

 

3. Učno-vzgojni rezultati 

Ob koncu šolskega leta 2021/22 je našo šolo obiskovalo 345 učencev v 18 oddelkih redne osnovne 

šole in 13 učencev v dveh kombiniranih oddelkih (trojna kombinacija) osnovne šole s prilagojenim 

programom, skupaj 358 učencev. Od vseh učencev je bilo dve tretjini vozačev. 

3.1. Učni uspeh  

Tabela 1. Delež učno uspešnih učencev ob koncu pouka. 

Oddelek Učni uspeh Opombe 

1.a 88,9 % Dva učenca nadaljujeta šolanje v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

1.b 100 %  

2.a 100 %  

2.b 100 %  

3.a 90,4 % Dva učenca ponavljata razred. 



3.b 100 %  

4.a 100 %  

4.b 100 %  

5.a 100 %  

5.b 100 %  

6.a 88,2 % Dva učenca napredujeta v višji razred z eno negativno oceno. 

6.b 88,2 % Dva učenca ponavljata razred. 

7.a 85,7 % En učenec ponavlja razred, dva sta imela popravne izpite. Eden 

ga je opravil v prvem roku, drugi pa v drugem. 

7.b 95,4 % En učenec je imel popravni izpit, ki ga je opravil v drugem roku. 

8.a 90 % En učenec je imel popravni izpit, ki ga je opravil v prvem roku. 

Ena učenka z eno negativno oceno in večino predmetov 

neocenjenih ponavlja razred. 

8.b 94, 7% En učenec ponavlja razred. 

9.a 100 %  

9.b 88,2 % Dva učenca sta imela popravni izpit. Eden ga je opravil v prvem 

roku, drugi pa v drugem. 

OPP 1 100 %  

OPP 2 88,8 % En učenec ponavlja razred. 

SKUPAJ 94,8 %  

 

Tabela 2. Primerjava deleža učno uspešnih učencev ob koncu pouka v preteklih štirih letih. 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

99,7% 98,6% 99,7% 94,8 % 

 

Pri analizi vzgojnih in učnih rezultatov smo v preteklih dveh šolskih letih tekom drugačnih oblik 

pouka (na daljavo in hibridni izvedbi) ter po vrnitvi učencev v šolo opažali zelo velike razlike v znanju 

in počutju med učenci. S skrbno individualizacijo in intenzivno individualno pomočjo učencem s 

težavami smo podprli najbolj ranljive učence. Ob posebnih navodilih o ocenjevanju in napredovanju 



učencev v preteklih dveh letih učenci praviloma tudi s primanjkljaji in ob doseganju minimalnih 

standardov uspeli napredovati. V tem šolskem letu in porastom zahtevnosti učnih vsebin v 

naslednjem razredu ter šibkim predznanjem kar nekaj učencev ni zmoglo doseči minimalnih 

standardov. Ob analizi dejavnikov, ki so globalno, na nivoju šole prispevali k učnemu neuspehu, 

poleg omenjenih vrzeli v znanju, dodajamo še pri posameznih učencih hujšo dolgotrajno bolezen, 

zaradi katere je program redne osnovne šole za njih prezahteven, učenci, ki so se ob učnem 

neuspehu na drugih šolah tekom šolskega leta prepisali k nam in jim vrzeli ni uspelo nadoknaditi.  

 

3.2. Vpis v srednje šole 

 

 

Slika 1. Delež učencev, ki so se prijavili v različne vrste srednješolskih programov. 

Iz slike 1 je razvidno, da je več kot polovica učencev izbirala štiriletne programe srednjega 
strokovnega izobraževanja, nekaj manj kot petina se je odločila za vpis v gimnazije, dobrih deset 
odstotkov pa se je odločilo za poklicne programe. Ob (za nas) veliki generaciji, ki je zaključila 
prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, vidimo visok delež (16%) učencev, ki so 
izbirali med programi nižjega poklicnega izobraževanja.  

Vpisovali so se v zelo raznolike smeri in so pri odločanju zasledovali svoje interese in druge 
osebnostne značilnosti. Izmed programov srednjega strokovnega izobraževanja so izbrali 
naslednje: tehnik računalništva (3), ekonomski tehnik (2), gozdarski tehnik (2), logistični tehnik 
(2), strojni tehnik (2), zdravstvena nega (2), farmacevtski tehnik (1), gastronomsko-turistični 
tehnik (1), kozmetični tehnik (1), predšolska vzgoja (1), tehnik mehatronike (1), tehnik 
oblikovanja: grafični oblikovalec (1), ustvarjalec modnih oblačil (1) in veterinarski tehnik (1). 
Učenci, ki so se odločili za triletne šole bodo šolanje nadaljevali v programih: računalnikar (2), 
bolničar-negovalec (1) in administrator (1). V nižje poklicnem izobraževanju so se odločili za dva 
programa in sicer: pomočnik v tehnoloških procesih (4) ter pomočnik v biotehniki in oskrbi (2). 
Tudi v odločitvi za splošno srednje izobraževanje so učenci izbirali različne gimnazijske programe, 
in sicer: gimnazija (4), klasična gimnazija (2) ter umetniška gimnazija - likovna smer (1). 
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Slika 2. Primerjava vpisa učencev v različne vrste srednješolskih programov. 

Ob pregledu vpisov v srednje šole iz preteklih let ugotavljamo trend: največ se jih vpisuje v 4-

letne strokovne šle, med petino in tretjino v gimnazije, okrog 10% pa v 3-letne poklicne 

programe. Vpis v 2-letne programe nižjega poklicnega izobraževanja je odvisen od števila 

učencev, ki zaključujejo šolanje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Na 

podlagi analiz šolske svetovalne službe ugotavljamo, da proces karierne orientacije na naši šoli 

izvajamo kvalitetno in nad osnovnim standardom, ki je predpisan v Smernicah za šolsko 

svetovalno delo. Ugotavljamo, da imajo učenci priložnost temeljito spoznati sebe, poklice in 

možnosti, ki jih nudi okolje, ter se informirano odločiti na podlagi zbranih informacij in tehtnega 

premisleka. 

3.3. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 

Tabela 3. Primerjava dosežkov NPZ za pretekla štiri leta 

  2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

  šola SLO šola SLO šola SLO šola SLO 

6. r. 

SLO ↑ 50,69 45,53 ↑ 57,2  54,81  

se ni izvajalo 

zaradi epidemije 

↓ 48,67 49,43 

MAT ↑  49,88 49,69 ↑ 56,0 51,0 ↑ 60,52 57,28 

TJA ↑  68,8 63,46 ↑ 70,0 66,8 ↑ 52,86 51,36 

        

9. r. 

SLO ↑ 50,07 49,06 ↑ 53,2 49,1 ↑ 52,00 48,48 

MAT ↓ 56,14 57,7 ↓ 42,0 48,2 ↑ 53,13 51,05 

3. pr ↓  40,78 42,46 ↑ 57,5 52,7 ↓ 61,21 63,82 

geografija biologija fizika 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

24 29
35

26
18

64
65

35 58

55

8
3

27

14

11

4 3 3 2

16

Nižje poklicno izobr. (2-letno)

Srednje poklicno izobr.  (3-letno)

Srednje strokovno izobr. (4-letno)

Splošno srednje izobr. (gimnazija)



9. r. 

opp 

NIS 

SLO ↑ 50,66 49,42  

nismo imeli 

devetošolcev 

  

le 1 devetošolka MAT ↑ 53,00 52,31 

3. pr ↑  44,00 43,73 

družboslovje 

 

Iz tabele 3. in z upoštevanjem standardnih odklonov ugotavljamo, da so dosežki naših učencev v 

samem povprečju glede na dosežke na nacionalnem nivoju. Praviloma gre za majhne odmike v 

pozitivno smer. Šestošolci so se letos izkazali in so bili pri slovenščini in angleščini za več kot 5 

odstotnih točk nad državnim povprečjem, pri matematiki pa za 0,18 odstotne točke nad. 

Devetošolci so dosegli nekoliko slabši rezultat. Njihov povprečni dosežek se je pri vseh predmetih 

razmestil približno za eno odstotno točko okrog državnega povprečja: pri slovenščini za 1 odstotno 

točko nad, pri matematiki 1,56 pod in pri geografiji za 1,67 odstotne točke pod državnim 

povprečjem. 

Podobno ugotavljamo tudi pri devetošolcih iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom, ki so se pri vseh treh predmetih neznatno nad državnim povprečjem: pri slovenščini za 

1,24, pri matematiki 0,69 in pri družboslovju 0,27 odstotne točke nad državnim povprečjem. 

V strokovnih aktivih so podrobneje analizirali dosežke posameznih učencev in oddelkov tako pa 

težavnostnih stopnjah nalog kot po ciljih, ki jih preverjajo. Pripravili so predlog ukrepov za izboljšanje 

področij, ki so se izkazala kot šibka. Ugotovitve so predstavili na konferenci učiteljskega zbora dne 

30. 8. 2022. 

Analiza rezultatov NPZ je Priloga 1. 

 

4. Pouk in dejavnosti ob pouku 

Pouk je v šolskem letu 2021/22 potekal v prostorih šole z upoštevanjem različnih ukrepov za 

zajezitev in preprečevanje širjenja okužbe z virusom Covid-19. Zaradi karanten in izolacij je za 

posamezne oddelke, ko je bilo to potrebno, pouk potekal na daljavo. Posebnost tega šolskega leta 

je bilo izvajanje pouka 'v mehurčkih', kar pomeni, da se učenci iz različnih oddelkov med seboj niso 

mešali, kar je prineslo posebnosti pri izvajanju izbirnih predmetov, podaljšanega bivanja, jutranjega 

varstva in varstva vozačev. Izvajali smo tudi hibridni pouk, kar pomeni, da so učitelji izvajali pouk v 

učilnici in hkrati omogočali učencem priključitev in prisostovanje pouku od doma, ko so bili le ti v 

karanteni ali izolaciji. 

Pouk je potekal po predmetniku in je bil realiziran 99,6 %, pri večini oddelkov je realiziran nad 99 %, 

nikjer pod 98 %. Pri skoraj vseh obveznih predmetih je bila realizacija več kot 95%, nikjer manj kot 

90%. Razlog za nižjo realizacijo pri posameznih predmetih so pogostejše bolniške odsotnosti 

posameznih učiteljev in karantene ter posledično težave pri ustreznem nadomeščanju.  



Realizacija pouka po oddelkih in predmetih je Priloga 2. 

Tabela 4. Izvajanje pouka po fleksibilnem predmetniku po oddelkih. 

Razred I. ocenjevalno obdobje II. ocenjevalno obdobje 

6.a LUM ZGO 

6.b ZGO LUM 

7.a DKE, ZGO, LUM ZGO, TIT 

7.b DKE, ZGO, TIT ZGO, LUM 

8.a DKE, ZGO, LUM ZGO, TIT 

8.b DKE, ZGO, TIT ZGO, LUM 

9.a GUM LUM 

9.b LUM GUM 

 

Vse dneve dejavnosti (naravoslovne, kulturne, športne in tehniške dneve) smo izvedli s skrbno 

organizacijo v skladu z omejitvami, ki so tekom šolskega leta veljale ter uvajanjem potrebnih 

prilagoditev vsebin, kraja in načina izvedbe. Smučarske športne dneve smo zaradi pomanjkanja 

snega, ples pa zaradi omejitev druženja in mešanja oddelkov v zaprtih prostorih nadomestili z 

drugimi aktivnostmi (npr. s plavanjem, pohodi ipd.) Odpadla je šola v naravi za petošolce, zato smo 

dneve dejavnosti izvedli prilagojeno (športne dneve smo namesto v Selcah na Hrvaškem izvedli v 

Žusterni, naravoslovni dan pa v Kindlerjevem parku).  

Učenci so, pod mentorstvom učiteljic, sodelovali v različnih natečajih in akcijah. Kronološko 

izpostavljamo nekatere bolj odmevne. 

Tabela 5. Sodelovanje učencev v akcijah in natečajih. 

mesec Natečaji in akcije 

SEPTEMBER - učenci 6. a (lanskega 5. a z razredničarko Damjano Benigar Kaluža) so se uvrstili 

med finaliste projekta Digitalne zvezdice na temo Kakšna bo šola čez 30 let. 

OKTOBER - Šolska knjižnica je sodelovala na Nacionalnem mesecu skupnega branja.  
- Potekalo je tudi 1. srečanje šolskega parlamenta. 
- Ob 30-letnici ustanovitve samostojne osnovne šole smo razpisali literarni, 

likovni in fotografski natečaj. 
- Potekala je zbiralna akcija odpadnih zamaškov. 
- Osmošolci so sami izdelali kompostnik za odlaganjeostankov sadne malice. 

NOVEMBER - Potekala je zbiralna akcija starega papirja.  

- Ob koncu oktobra je potekala tudi akcija Prometna kača.  

- Tretji teden v novembru smo obeležili tradicionalni slovenski zajtrk.  

- Drugošolci pa so obiskali nov heliodrom v Ilirski Bistrici. 

DECEMBER - Izdali smo jubilejni koledar s čudovitimi likovnimi izdelki naših učencev. 

- Priključili smo se akciji izdelovanja papirnatih ladjic v spomin na žrtve 

holokavsta. 

https://www.o-azilb.si/2021/09/24/glasujte-za-nase-zvezdice/
https://www.o-azilb.si/2021/10/11/nacionalni-mesec-skupnega-branja/
https://www.o-azilb.si/2021/10/15/prvo-srecanje-solskega-parlamenta/
https://www.o-azilb.si/2021/10/06/nasa-sola-praznuje/
https://www.o-azilb.si/2021/10/06/nasa-sola-praznuje/
https://www.o-azilb.si/2021/10/08/fotografski-natecaj/
https://www.o-azilb.si/2021/10/08/spet-zbiramo-zamaske/
https://www.o-azilb.si/2021/10/17/solski-kompostnik/
https://www.o-azilb.si/2021/10/29/zbiralna-akcija-starega-papirja-7/
https://www.o-azilb.si/2021/11/04/prometna-kaca-2021/
https://www.o-azilb.si/2021/11/25/tradicionalni-slovenski-zajtrk/
https://www.o-azilb.si/2021/12/01/drugosolci-na-heliodromu/
https://www.o-azilb.si/2021/12/21/cebelji-koledar-2022/
https://www.o-azilb.si/2022/03/21/papirnate-ladjice-s-plemenitim-namenom/


JANUAR - Učenci Filmske vzgoje in nadarjeni učenci naše šole so v sodelovanju z lokalno 

televizijsko postajo TV Galeja pripravili prispevek o gibalno-bralni znački. 

FEBRUAR - Ob slovenskem kulturnem prazniku smo pripravili videoprireditev, ki so si jo 

ogledali vsi učenci šole.  

- Obiskal nas je Kinobalonov kovček. 

MAREC - organizirali smo humanitarno akcijo in zbiranje pomoči za begunske otroke, ki 

so se zaradi rusko-ukrajinske vojne znašli pri nas. 

- Učenci so sodelovali na natečaju TIC-a Ilirska Bistrica Kaj je kultura.    

APRIL - Učenci so se udeležili Območnega srečanja gledaliških skupin. 

- Potekala je velika humanitarna zbiralna akcija pomoči za ukrajinske begunce 

- gostili smo občinsko tekmovanje v med dvema ognjema,  

- Obeležili smo svetovni dan Zemlje in dan brez zavržene hrane.   

- Pridružili smo se akciji vseslovenskega petja s srci in noči knjige 2022. 

MAJ - Šestošolci in sedmošolci so se udeležili Kongresa mladih raziskovalcev, ki ga 
pripravlja Mreža šol Parka Škocjanske jame.  

- Likovno nadarjeni učenci so sodelovali na Likovnem ateljeju na prostem, ki ga 
pripravlja Likovno društvo Franceta Pavlovca.  

- Mlade novinarke pa so pripravile reportažo o vožnji z mestnim avtobusom.   
- obiskala nas je slovenska mladinska pisateljica Cvetka Sokolov  
- izvedli smo skupno branje na medgeneracijskem srečanju ob otroški in 

mladinski književnosti.   
- Konec meseca so pevke in pevci naših zborov zapeli na zborovskemu BUM-u, 

svojevrstnem srečanju otroških in mladinskih zborov naše občine. 
- Obeležili smo svetovni dan čebel, izdelali hišico iz odpadnih palet ter zbirali 

star papir. 

JUNIJ - 9. junija je potekala zaključna prireditev ob 30-letnici.  
- Izdali smo slikanico Povodni mož z ilustracijami Nine Stanič  
- Pripravili smo razstavo s prikazom 30 let zgodovine naše šole in z njo gostovali 

tudi v Knjižnici Makse Samsa.  
- Šola je prejela spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za 30-letno uspešno 

in ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja. 
- Petošolci so z likovnimi izdelki sodelovali na Land Art natečaju na temo 

Biotske pestrosti in dobili nagrado eko šole.  
- Učenci so se izkazali na zbiralni akciji starega papirja  
- K čistejšemu okolju smo prispevali tudi s Pešbusom. 

 

Tudi letos smo posebno pozornost posvetili učencem, ki so imeli učne in druge težave. Povezali smo 

se s študentkami prostovoljkami, ki so pod mentorstvom psihologinje nudile učencem podporo in 

pomoč.  

Ob koncu šolskega leta smo imeli 29 učencev (kar znaša 8 %), ki so imeli odločbo o usmeritvi s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, skupno smo tedensko nudili 63 ur pomoči 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, psihologa in inkluzivnega pedagoga ter 9 ur učne pomoči 

učitelja. Za posamezne učence z učnimi težavami smo organizirali 6 ur tedensko individualne ali 

skupinske pomoči, ki sta jo izvajali specialni in rehabilitacijski pedagoginji. 

https://www.o-azilb.si/2022/02/04/videoprireditev-ob-kulturnem-prazniku/
https://www.o-azilb.si/2022/02/21/kovcek-kinobalon/
https://www.o-azilb.si/2022/03/29/pomoc-za-otroke-z-zacasno-zascito/
https://www.o-azilb.si/2022/03/15/kaj-se-skriva-v-besedi-kultura/
https://www.o-azilb.si/2022/04/08/na-obmocnem-srecanju-gledaliskih-skupin/
https://www.o-azilb.si/2022/04/12/po-humanitarni-zbiralni-akciji/
https://www.o-azilb.si/2022/04/23/med-dvema-ognjema/
https://www.o-azilb.si/2022/04/22/22-april-svetovni-dan-zemlje/
https://www.o-azilb.si/2022/04/22/ob-dnevu-brez-zavrzene-hrane/
https://www.o-azilb.si/2022/04/23/skupno-petje-2022/
https://www.o-azilb.si/galerija/nggallery/2021-22/noc-knjige-2020
https://www.o-azilb.si/2022/05/24/na-kongresu-mladih-raziskovalcev/
https://www.o-azilb.si/2022/06/01/likovni-atelje-na-prostem/
https://www.o-azilb.si/2022/05/05/voznja-z-mestnim-avtobusom/
https://www.o-azilb.si/2022/05/23/pisateljica-cvetka-sokolov-na-obisku/
https://www.o-azilb.si/2022/05/16/juha-iz-zeblja-in-skrat-kuzma-dobi-nagrado/
https://www.o-azilb.si/2022/06/06/zborovski-bum-in-kako-smo-se-nanj-pripravljali/
https://www.o-azilb.si/2022/05/24/20-maj-svetovni-dan-cebel/
https://www.o-azilb.si/2022/05/25/hisica-iz-odpadnih-palet/
https://www.o-azilb.si/2022/05/25/hisica-iz-odpadnih-palet/
https://www.o-azilb.si/2022/05/24/zbiralna-akcija-starega-papirja-8/
https://www.o-azilb.si/2022/05/24/zbiralna-akcija-starega-papirja-8/
https://www.o-azilb.si/2022/06/16/prireditev-ob-30-letnici-sole/
https://www.o-azilb.si/2022/06/20/slikanica-povodni-moz-z-ilustracijami-nine-stanic/
https://www.o-azilb.si/2022/06/07/prejeli-smo-spominsko-plaketo-obcine-ilirska-bistrica/
https://www.o-azilb.si/2022/06/24/nagrada-eko-sole-petosolcem/
https://www.o-azilb.si/2022/06/20/zbrali-vec-kot-7-ton-papirja/
https://www.o-azilb.si/2022/06/02/pesbus/


V okviru dela z nadarjenimi učenci smo izvedli procese odkrivanja nadarjenosti z učenci cele 

predmetne stopnje. Postopke je koordinirala svetovalna delavka Tanja Jenko Bratovič, psihološka 

testiranja pa je izvedla psihologinja Iris Poklar. Dejavnosti za nadarjene učence so izvajale učiteljice 

Gabi. B. Blokar, Anja Hofman in Nadja Baša v okviru 3 ur individualne in skupinske pomoči tedensko. 

Poleg omenjenih ur, so nadarjeni razvijali svoje talente pri izbirnih predmetih, v okviru projektov in 

priprav na tekmovanja. 

5. Interesne dejavnosti in tekmovanja 

V skrbi za zdravo in koristno preživljanje prostega časa s svojimi mentorji ponujamo preko 30 

interesnih dejavnosti, dobro pa sodelujemo tudi s klubi in društvi v občini, predvsem športnimi. 

Posebno množično se vključujejo v interesne dejavnosti učenci razredne stopnje. Tudi v šolskem letu 

2021/22 smo morali izvajanje interesnih dejavnosti prilagoditi ukrepom za preprečitev širjenja 

okužb. Za razliko od preteklih let smo vse interesne dejavnosti, za katere so učenci izrazili interes, 

izvajali. 

Tabela 6. Pregled izvedenih interesnih dejavnosti po področjih iz vizije šole. 

TRAJNOSTNA 

NARAVNANOST 

ZDRAVJE IN GIBANJE VSEŽIVLJENJSKE 

VEŠČINE 

RAZVOJ TALENTOV in 

INTERESOV 

Eko krožek 

Krožek Park škocjanske 

jame 

Naravni parki Slovenije 

 

Pravljično gibalne urice 

Šport 

Košarka (Plama pur) 

Kolesarski krožek 

Krožek prve pomoči in 

Rdečega križa 

Sladkorna bolezen 

Šolska planinska 

skupina 

 

 

Bralna značka 

Angleška bralna značka 

Epi reading badge 

Računalniški krožek 

Vesela šola 

 

 

Dramski krožek 

Radijsko-novinarski 

krožek 

Literarne urice 

Satje (glasilo) 

Logika 

Otroški pevski zbor 

Mladinski pevski zbor 

Orffova skupina 

Geografski krožek 

Igriva matematika 

Priprave na tekmovanja 

iz znanja 

 

Udeležujemo se vseh tekmovanj v znanju, ki so organizirana s strani strokovnih izobraževalnih 

institucij, tako na šolskem kot na občinskem, regijskem in državnem nivoju. V tem šolskem letu smo 

izvedli vsa tekmovanja v skladu z načrtom. Učenci so dosegli mnoga bronasta priznanja, 

izpostavljamo pa srebrna in zlata. V tem šolskem letu so dosegli: 

- dve srebrni Cankarjevi priznanji iz znanja slovenščinena področnem tekmovanju in eno 

srebrno Cankarjevo priznanje na državni ravni 

- eno srebrno priznanje iz znanja angleščine 

- eno srebrno priznanje iz logike 

- 1. mesto na regijskem in 4. mesto na državnem kuharskem tekmovanju Zlata kuhalnica. 

Naši učenci so bili uspešni tudi na nekaterih športnih tekmovanjih. Izpostavljamo: 



- uvrstitev 4 učencev na državno tekmovanje v veleslalomu ter tam osvojitev 8. mesta med 

kategoriziranimi tekmovalci, 

- 6. mesto na državnem prvenstvu v kolesarstvu-kronometru, 

- uspehe učencev OPP na 51. področnih športnih igrah v atletiki (zlato medaljo v teku na 60 m 

za starejše deklice, srebrni medalji v teku na 60 m med starejšimi dečki in med mlajšimi 

deklicami, bronasto medaljo prav tako v teku na 60m za mlajše deklice). 

 

6. Dejavnosti po razširjenem programu 

6.1.  Šole v naravi in tečaji  

V šolskem letu 2021/22 smo izvedli vse šole v naravi, razen plavalne za petošolce. Zaradi omejitev 

in negotovih razmer takoj v začetku septembra 2021 smo prilagodili načrte za izvedbo letne šole v 

naravi, ki smo jo nameravali izvesti za 4. in 5. razrede v Selcah na Hrvaškem. Za petošolce (katerim 

je plavalna šola v naravi odpadla že v 4. razredu) smo dejavnosti takoj v septembru izvedli po 

posameznih dnevih v Žusterni, za četrtošolce pa smo šolo v naravi prestavili in jo izvedli na koncu 

šolskega leta (konec junija) v Selcah. Prilagojeno smo zaradi omejitev izvedli tečaj smučanja za 

drugošolce, ki je bil načrtovan v januarju oz. februarju na Platku na Hrvaškem in smo ga, ko so snežne 

razmere to omogočale, izvedli na Sviščakih. 

 6.2. Projekti 

Šola se vključuje v različne projekte, ki se izvajajo na nacionalni in mednarodni ravni, s ciljem dvigovanja 

kakovosti. Podrobneje je vsak projekt opisan v Letnem delovnem načrtu šole. S področja trajnostnega in 

zdravega načina življenja nadaljujemo z že tradicionalnimi projekti: 

• EKOŠOLA: V tem šolskem letu smo skupaj opravili 31 različnih aktivnosti, skozi katere se učenci 

navajajo na trajnostno ravnanje z odpadnim materialom (npr. zbiranje izrabljenih tonerjev in 

kartuš, zbiranje pokrovčkov, zbiranje odpadnega papirja in kartona, pregledovanje zabojnikov z 

odpadki (količina in ločevanje odpadkov), izvajali smo različne akcije (o ločevanju odpadkov, za 

ločeno zbiranje odpadnih surovin, akcija Ne zavrzi oblek, ohrani planet! itd.), v katerih ozaveščajo 

učinke lastnih dejanj na okolje (tudi akcije ozaveščanja o varčni rabi vode, ureditev in uporaba 

kompostnika, projekt Šolska VRTilnica, ureditev gredic z rožami, spodbujanje prihodov v šolo peš, s 

kolesom, z javnim ali šolskim prevozom, spodbujanje in izvajanje pohodov in planinskih izletov, 

vključevanje učencev v urejanje šolske okolice, itd.), izvajali smo dejavnosti s področja zdravih 

prehranjevalnih navad in trajnostih pristopov na področju pridelave hrane (npr. tradicionalni 

slovenski zajtrk, zmanjševanje ostankov hrane, preskrba s hrano iz svežih, surovih in lokalnih 

sestavin, uporabe ekološko pridelane hrane, šolski vrt in sadovnjak, akcija Mlekastično! Izberem 

domače itd.) ter še drugi načini, preko katerih učenci pridobivajo eko znanja (umetniško ustvarjanje 

iz eko materialov, Mladi poročevalci za okolje, tekmovanje Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje). 

 

• PROJEKT MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME: zasleduje cilje dvigovanja ozaveščenosti učencev 

in širše javnosti na temo UNESCO programa Človek in biosfera ter biosfernega območja Kras, 

poznavanja entoloških značilnosti naših krajev, spoznavanja zavarovanih območij v Sloveniji, razvoj 

kritičnega razmišljanja, spodbujanje raziskovalnega in sistemskega pristopa k razreševanju 

problemov. 



V tem šolskem letu smo z učenci izvedli naslednje aktivnosti: obeležitev dneva mokrišč z ogledom 

kratkega filma in predavanja predstavnikov Ramsarske konvencije pri nas; štetje in popisovanje ptic 

v domači okolici; raziskovanje značilnosti čebelarstva »Čebelarstvo v naših krajih skozi čas« preko 

virov in etnografskega terenskega dela (obisk pri dveh čebelarkah); sodelovanje v Kvizu 

»Parkoslovje« z osrednjo temo Pisan svet cvetlic Naravnih parkov Slovenije ter Kongres mladih 

raziskovalcev, ki je vključeval predavanje biologa g. Boruta Kokalja o biotski raznovrstnosti in 

zaščitenih območjih v naših krajih ter predstavitve raziskav učencev vključenih šol (učenci naše šole 

so predstavili naš šolski park, prikazali opravljen popis drevesnih in grmovnih vrst s pomočjo 

določevalnih ključev ter prikaz v zemljevidu z ustreznimi kartografskimi znaki, izdelali so hotel za 

žuželke). 

 

• ŠOLSKA SHEMA: je ukrep, katerega namen je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter mleka 

in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri 

otrocih. Učencem ponujamo sadje že med šolsko malico. Ponudba sadja iz sheme omogoča ponudbo 

sadja in zelenjave domačih proizvajalcev (kmetov  iz bližine), zato je sadje manj skladiščeno, ima 

krajšo verigo do potrošnika in manjši ekološki odtis. Ker učenci slabše uživajo predvsem zelenjavo, 

smo želeli dodatno ponuditi zelenjavo. 

Projekt poteka celo šolsko leto, sadje smo delili ob koncu pete šolske ure. Učenci od prvega do petega 

razreda so sadje vzeli v razred in ob poljubni uri imeli sadno malico. Velika prednost je bila tudi 

dobava jesenskega sadja (jabolka), ki so bila manjša in okusnejša kot pri ostalih dobaviteljih, ter 

spomladanskega sadja (češnje, jagode), saj jih dobavitelji, ki nam dobavljajo v okviru javnega razpisa 

za dobavo živil, nimajo. Jedilnik je bil v pomladanskem času zato bogatejši, hkrati je to sadje, ki je 

učencem všeč. Vse sadje je bilo iz slovenskih kmetij. Zunanji sodelavci: Sadje smo dobavljali pri Kmetiji 

Lenarčič iz Čelj, Kmetiji Jarkovič iz Novega mesta, kmetiji Šiškovič iz Slivja in kmetiji Jelina iz Goriških 

Brd. Sadje so nam kmetje neposredno dostavili. 

 

• ZDRAVA ŠOLA: Letošnja rdeča nit »Mi vsi za lepši in boljši jutri«. Prednostna naloga šole je skrb za 

zdravo prehrano in stremenje h kulturnemu načinu zauživanja hrane oz. prehranjevanja. 

Nadaljujemo z že utečenim zdravim načinom prehranjevanja (manj sladkan čaj ali voda pri ali med 

obrokom, več sadja in zelenjave, lokalno pridelana hrana: mleko, zelenjava itd.). Veliko smo to leto 

naredili za gibanje: vključili smo se v projekt Fit najstnik. V mesecu juniju je ponovno »vozil« Pešbus. 

Pri pouku ter v času podaljšanega bivanja smo lepe dneve izkoristili za učenje v učilnici na prostem, 

gibanje na igrišču ali športnem parku. Gibanju je namenjenih veliko interesnih dejavnosti na šoli. 

Učenci nižjih razredov med poukom redno izvajajo vaje za sprostitev in imajo rekreativne odmore. 

Med posameznimi šolskimi aktivnostmi so posamezni razredi izvajali sprostitvene gibalne aktivnosti, 

igre z žogami za koordinacijo gibov itd. Učenci 1. triade so vključeni v športni program Zlati sonček, 

učenci 4. in 5. razreda so vključeni v športni program Krpan. 

Obeležili smo kar nekaj vseslovenskih in svetovnih dni: Tradicionalni slovenski zajtrk, teden otroka, 

svetovni dan hrane, svetovni dan spanja, dan zdravja, svetovni dan Zemlje, svetovni dan čebel, 

svetovni dan mleka. 

Ekipa krožka prve pomoči, se je pridno učila in svoje teoretično ter praktično znanje delila na 

medvrstniškem učenju v drugi triadi.  

Aktivno smo sodelovali z Zdravstvenim domom. Učenci so pridobili znanja z različnih vsebin s 

področja zdravstvene vzgoje (zdrava spolnost, cepiva in cepljenje, osebna in ustna higiena, prenos 

bolezni iz živali na človeka, zdrave navade, pomen zdrave prehrane, zasvojenost, samopodoba, 

medsebojni odnosi, kvalitetno preživljanje prostega časa itd.). Izbrane vsebine so bile učencem 

predstavljene pri razrednih urah in pri naravoslovnih  predmetih. 



 

• FIT NAJSTNIK: v okviru projekta je bilo pripravljenih 20 video posnetkov vadb in 20 videov o zdravi 
prehrani, poleg tega so bili napisani jedilniki za 1 mesec. Te vsebine so prejeli vključeni učenci in 
starši. 

 

• TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH: V šolskem letu 2021/22 se je  projekt 
»Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah« zaključil. V tem projektu je sodelovala cela šola, vsi oddelki 
so skupaj z učiteljicami na različne načine spoznavali in razmišljali o oblikah in načinih trajnostne 
mobilnosti in skrbi za čistejše okolje. Na šoli opažamo pozitivno spremembo na tem področju. 
Prihodi v šolo postajajo vse bolj trajnostno naravnani: v nižjih razredih se je prijel »Pešbus«, ki 
omogoča najmlajšim učencem  varen prihod v šolo s spremstvu starejših občanov, učenci z že 
opravljenim kolesarskim izpitom pa pogosteje kolesarijo v šolo. Med učenci se je povečala zavest o 
varnosti v prometu, smotrnosti uporabe vozil in povečanju količine gibanja. 
 

• ŠOLA SOBIVANJA: Šola Sobivanja vključuje projekte, ki celostno pokrivajo tematiko trajnostnega 
razvoja. V preteklem šolskem letu so se v projekt sobivanja  vključili učenci prilagojenega programa 
z nižjim izobrazbenim standardom. Z namenom, da spodbudimo učence k razmišljanju o varnosti v 
prometu na splošno in še prav posebej o varni poti v šolo smo se vključili v področje prometa z 
naslovom Varno v šolo. Prvi del projekta je potekal od septembra do sredine novembra. V tem času 
so se učenci prepustili ustvarjanju in na kreativen način predstavili našo okolico šole.  Učenci obeh 
oddelkov so se organizirali v skupine in svojo domišljijo in ustvarjalnost izlili v prekrasne izdelke pod 
mentorstvom Irene Muha in Karle Đurković. Z mesecem januarjem smo nadaljevali  s poudarkom 
na zdravju, kjer smo cilj Živimo zdravo podkrepili s seznanitvijo z načeli zdrave prehrane in se 
praktično prepustili kuhanju in pripravi zdravih obrokov. Projekt in izdelki so bili tudi predstavljeni v 
jesenski reviji Sobivanje. 
 

• VARNO S SONCEM: Cilj tega projekta je ozaveščanje učencev, staršev in vseh ljudi o vplivu sončnih 
žarkov na zdravje ljudi in o zaščiti pred njimi. V šolskem letu 2021/22 so bili vključeni v projekt Varno 
s soncem učenci prve in druge triade ter učenci OPP NIS. Vključenih je bilo 12 učiteljev in okrog 120 
učencev. Dejavnosti so potekale med poukom, v času podaljšanega bivanja in v različnih dnevih 
dejavnosti preko celega šolskega leta, vključno s šolo v naravi. Največ dejavnosti pa smo izvajali okrog 
dneva zdravja in ob svetovnem dnevu sonca ter ob dnevu Zemlje. Pogovarjali so se o vplivu sonca na 
učenčevo zdravje, ogledali so si slikovno gradivo in video gradivo na temo zaščite pred sončnimi žarki. 
Pri hoji v naravi, na sprehodih so uporabljali zaščitno kremo in pokrivalo. Pouk na prostem so izvajali 
v senci. Pri likovni umetnosti so ustvarjali na temo varno s soncem. Učitelji so vseskozi  spodbujali 
otroke, da o samozaščitni varnosti pred soncem ozaveščajo tudi druge, družino, prijatelje in ostale. 
Učenci so v šolo po potrebi nosili zaščito pred soncem (pokrivalo) in jo samoiniciativno tudi 
uporabljali. 

 

Projekti, s katerimi ciljamo na ključne veščine naših učencev (spodbujamo bralno kulturo in višamo nivo 

bralne pismenosti; veščine uporabe sodobnih tehnologij, veščine kritičnega in znanstvenega razmišljanja…) 

so: 

• Projekt »Rastem s knjigo 2021/22:  

 
 

• MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG: Po več kot dveh letih smo v naši šolski knjižnici 
ponovno izvedli medgeneracijsko srečanje ob otroški in mladinski književnosti. S skupino 



prvošolčkov in njihovih staršev oz. starih staršev  smo si najprej ogledali dramatizacijo švedske 
pravljice Juha iz žeblja, ki sta jo pod mentorstvom učiteljice Mateje Kosič uprizorili tretješolki. Nato 
smo se preselili v šolsko knjižnico, kjer smo se poglobili v pravljico Svetlane Makarovič Škrat Kuzma 
dobi nagrado. Prisluhnili smo odlomkom iz pravljice in si z navdušenjem ogledovali duhovite 
ilustracije Tomaža Lavriča. Otroci so ob tem pripovedovali o škratih in škratovčinah. Izredno veseli 
so bili knjige o Kuzmi, ki je postala njihova last. 

  

• NAŠA MALA KNJIŽNICA: V projektu Naša mala knjižnica so v šolskem letu 2021/22 sodelovale 
učiteljice Nataša Rolih z učenci prilagojenega programa z NIS, Adrijana Kocjančič z učenci 1. b iz 
oddelka podaljšanega bivanja, knjižničarka Gabrijela B. Blokar in Mateja Kosič z učenci 1. a iz oddelka 
podaljšanega bivanja. Tekom celega šolskega leta smo uresničevali zastavljene cilje in dejavnosti 
projekta. Učenci so spoznali pet literarnih del in reševali naloge v Ustvarjalnikih (DZ).  
 

• TEDNU UMETNOSTI V ŠOLI IN VRTCU:  

 
 
• ICST- GENERATOR KOMPETENTNEGA KADRA: V projekt smo vključili učence 8. razreda. Dejavnosti 

so potekale v okviru tehniškega dne, ki je sestavljen iz dveh delov: prvi je zajemal ogled ICST-ja 

(Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij na ŠC Postojna), drugi del pa je zajemal praktično delo 

- obdelavo kovin. Vsak učenec je pripravil idejno zasnovo za svoj obesek za ključe. Pri tem so bili 

deležni učiteljičine pomoči. Idejne zasnove smo nato predali odgovornim izvajalcem. Učenci so pri 

praktičnem delu pripravili delovno mesto, vrtali, strojno obdelali kovinske obeske, jih brusili, 

polirali, vstavili obešala in na koncu pospravili delovno mesto.  

 

• E-TWINNING PROJEKT – POPULARIZACIJA ZNANOSTI IN RAZVIJANJE STEM VEŠČIN: V projektnih 
aktivnostih nismo sodelovali zaradi koronskih ukrepov in odpovedi načrtovanih aktivnosti s strani 
hrvaške partnerske šole. 

 
Ključno področje, ki ga negujemo v okviru projektov je dvig kakovosti poučevanja, skrb za visoko strokovnost 

kadra ter pouk s sodobnimi in učinkovitimi pedagoškimi pristopi. Projekti, v katere se vključujemo v 2022 s 

tega področja so: 

• INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1: V projekt inovativna pedagogika 1:1 smo vključeni četrto, kar je 
obenem tudi zaključno leto projekta, in v njem sodelujemo kot implementacijska šola. Po 
intenzivnem učenju in opazovanju razvojnih šol v prvem letu, lastnim izvajanjem inovativnih praks z 
uporabo IKT tehnologije v pouku ter intenzivnim prenosom naučenega na kolektiv in v redno delo 
pri pouku (tudi na daljavo in v hibridnih izvedbah), so v tem šolskem letu vključeni učitelji 
nadaljevali z preizkušanjem in uvajanjem različnih aplikacij v pouk, sodelovali na dveh srečanjih z 
drugimi implementacijskimi šolami v skupini ter organizirali zadnje srečanje s predstavitvijo 
primerov dobre rabe pri nas na šoli. V marcu 2022 so se dve učiteljici in ravnateljica udeležili 
strokovne ekskurzije v London, kjer so si ogledale sejem Bett2022. 
 

• DELO UČITELJEV V RAZVOJNIH NALOGAH: V tem šolskem letu so v razvojnih nalogah na Zavodu za 
šolstvo sodelovale tri učiteljice, ena učiteljica pa je bila članica predmetne komisije za Nacionalno 
preverjanje znanja na Republiškem izpitnem centru (RIC). 

 

• A-SELFIE: V projektnih aktivnostih nismo sodelovali.  
 
 
 



7. Poročilo šolske knjižnice 

 

                 

 

                                        



 

 

8. Poročilo učbeniškega sklada 

 

 

 

 



9.  Pedagoško vodenje in strokovno izpopolnjevanje 

Konference učiteljskega zbora in ocenjevalne konference smo v celoti izvedli po načrtu, obenem 

smo imeli v času pogostih sprememb navodil o ravnanju na šoli dodatne krajše sestanke učiteljskega 

zbora. Uporabljali smo različne načine komuniciranja: od srečanj v živo, do videokonferenc, 

komunikacije preko e-pošte ter telefona. Ob posebnih izzivih v posameznih oddelkih bodisi zaradi 

zadržkov staršev ob uvajanju novih ukrepov (zaščitne maske, samotestiranja ipd.) bodisi zaradi učnih 

in vzgojnih izzivov, smo ravnateljica in pomočnik ravnateljice izvedla tudi veliko število individualnih 

svetovanj in razgovorov. Veliko usklajevanj in strokovnih razprav smo izvedli z drugimi ravnatelji na 

nivoju občinskega aktiva ravnateljev, preko sodelovanja v razširjenem aktivu Kras ter z redno 

komunikacijo z Občino. 

Na šoli že utečeno poteka sistem medsebojnega učenja preko kolegialnega opazovanja pouka med 

sodelavci ter opazovanja pouka s strani ravnateljice (hospitacije). V tem šolskem letu sem izvedla 

opazovanje pouka pri 22 različnih urah (tako pri rednih urah pouka, kot tudi pri interesnih 

dejavnostih, dnevih dejavnostih kot pri podaljšanem bivanju). 5 ur opazovanja pouka je potekalo pri 

učiteljici v sklopu prijave na strokovni izpit. Pred vsakim opravljenim opazovanjem sem najprej 

izvedla letni razgovor, po opazovanju pa je sledila samoanaliza izvajalca učne ure ter povratne 

informacije na osnovi opažanj s strani prisotnih sodelavcev in ravnateljice. 

Poleg izobraževanja v okviru konferenc učiteljskega zbora, se učitelji izpopolnjujejo tudi na študijskih 

skupinah, ki so v šolskem letu 2021/22 potekale deloma v živo in deloma na daljavo preko spleta. 

Učitelji so se glede na prednostne naloge in lastne razvojne izzive vključevali v različna izobraževanja, 

predavanja in delavnice. V avgustu 2022 smo na šoli izvedli intenzivne štiridnevne delavnice Z 

moderiranjem do večje aktivnosti in sodelovanja učencev v učnem procesu, ki jih je izvedla Karin 

Elena Sanchez in s katerimi smo učitelje opolnomočili za kakovostnejše vodenje sodelovalnih oblik 

dela v okviru pouka in širše. 

 

10. Sodelovanje s starši in okoljem 

Kljub nekaterim omejitvam, priporočilom in ukrepom že v začetku pouka, smo izvedli septembrske 

roditeljske sestanke v živo v amfiteatru šole, kjer smo staršem prenesli tudi informacije o 

predvidenih načinih morebitnega dela na daljavo, predvidenih ukrepov ter vzpostavili ozračje 

zaupanja in medsebojnega sodelovanja. V novembru smo sklicali izredne roditeljske sestanke na 

temo uvajanja novih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Sars-Cov-2 (obveza nošenja mask in 

izvajanje samotestiranj v šoli), ki smo jih izvedli preko videokonferenčnih srečanj. V okviru tematskih 

roditeljskih sestankov smo v marcu 2022 starše nagovorili s predstavitvijo vizije in vrednot šole ter 

preko videokonference izvedli predavanje dr. Branke D. Jurišić: V življenju ni nagrad in kazni, so le 

posledice – ugodne in neugodne. Govorilne ure so večino šolskega leta potekale na daljavo 

(videokonferenčna srečanja, telefonski pogovori), v zadnjih mesecih pa smo starše intenzivneje 

vabili tudi na srečanja v živo, v šolo. Tudi v času bolj strogih omejitev, smo v posameznih primerih 

ob spoštovanju pogoja PCT, opravili razgovore tudi v živo.  



Svet zavoda se je v šolskem letu 2021/22 sestal na 5 rednih sejah, pri čemer so bile tri opravljene  

korespondenčno.  

Svet staršev je imel dve redni seji ter eno izredno sejo na temo uvajanja ukrepov za preprečevanje 

širjenja okužb. 

Šola intenzivno sodeluje z društvi in ostalimi inštitucijami iz lokalnega okolja in omogoča različne 

dejavnosti v lokalnem okolju. Prostori šole omogočajo izvajanje raznolikih dejavnosti, zato je šola 

pogosto zasedena tudi v popoldanskem času in ob vikendih.  Posebej veliko je povpraševanje in 

uporaba športne dvorane, kjer potekajo treningi in tekmovanja otrok, mladine in odraslih. V 

popoldanskem času je šola zasedena z dejavnostmi OE Ljudske univerze. 

 

 

 


