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Drage učenke in učenci!

Šola je v prvi vrsti namenjena vam. Odgovorno in samostojno se
lotite šolskega dela. Vsako leto vas čaka mnogo izzivov in
priložnosti, izkoristite jih. Od vas pričakujemo spoštljiv odnos do
učiteljev in ostalih zaposlenih, kot tudi do sošolcev in vseh
učencev.
Dober učni uspeh omogoča tudi kakovostno preživljanje prostega
časa. Poskrbite, da ga boste imeli dovolj: sprotno šolsko in
domače delo, ne le pred testom in spraševanjem! Zavedati se
morate, da ste za svoj učni uspeh odgovorni sami, mi učitelji vam
bomo pomagali in nudili vzpodbudno delovno okolje.
V novem šolskem letu vam želim veliko uspehov in prijetnih
trenutkov. Z vami se bomo trudili tudi vsi zaposleni na šoli.
Spoštovani starši!
Od svojih otrok zahtevajte najboljše kar zmorejo. Bodite jim zgled.
Zahtevajte, da so v odnosu do vas, sošolcev, zaposlenih na šoli in
ostalih ljudi spoštljivi. Privzgajate jim delovne navade, doma in za
delo v šoli. Te bo vaš otrok pridobil v prvi vrsti z vašo pomočjo.
Pomagajte mu, spodbujajte ga in z dobrim sodelovanjem z nami
sodelujte pri uresničevanju njegovih ciljev.

Ivica Vončina
ravnateljica OŠ Idrija
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PODATKI O ŠOLI
Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda, ki ga je sprejela Občina Idrija, OŠ Idrija od 6. 3. 1997
deluje kot samostojna osnovna šola.

Ravnateljica
Pomočnici
ravnateljice
Tajnica
Računovodstvo
Šolska svetovalna
služba

Zbornica
Kuhinja
Knjižnica
Faks
E-naslov
spletna stran
Podračun pri UJP
Nova Gorica
Davčna številka

Ime
Ivica Vončina
Zdenka Skrt
Dina Rudolf
Mojca Kokošar
Mirica Lazar
Neda Permozer
Nevja Felc
Marta Pajer Šemrl
Marja Šifrer Vehar
Nada Božič
Kerstin Kurinčič
Karmen Grobin

Mira Tratnik
05 37 71 065
osidrija@guest.arnes.si
https://www.osnovna-sola-idrija.si
01236-6030652537
SI 75180596

PODRUŽNICE
GODOVIČ
Godovič 35b, 5275 Godovič
Telefon: 05 374 74 26; mobitel: 041 477 185
E-naslov: os.godovic@guest.arnes.si
Vodja šole: Maja Mivšek
ZAVRATEC
Zavratec 1, 1373 Rovte
Telefon: 01 750 31 50
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Telefon
37 26 200
37 26 216
37 26 211
37 26 214
37 26 213
37 26 215
37 26 217
37 26 222

37 26 218
37 26 219
37 26 220

E-naslov: darja.kogovsek@guest.arnes.si
Vodja šole: Darja Kogovšek
PODRUŽNIČNA ŠOLA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI

Ulica XI. korpusa 17
5280 Idrija
mobitel: 041 477 186
E-naslov: osidrija@guest.arnes.si
Vodja šole: Marta Erjavec
VOJSKO
Šola je začasno zaprta.
GORE–DOLE
Šola je začasno zaprta.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Centralno šolo v Idriji obiskujejo učenci 1.–9. razreda s področja
mesta Idrije in okolice.
Podružnični šoli Godovič in Zavratec obiskujejo učenci 1.–4 oz. 5.
razreda.
Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebama, na kateri se izvajajta
programa OŠ z nižjim izobrazbenim standardom obiskujejo
učenci 1.–9. razreda iz občin Idrija in Cerkno, posebni program, ki
se tudi izvaja na šoli pa prav tako učenci do 26 leta starosti iz
občin Idrija in Cerkno.
UPRAVA ŠOLE
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta
so izvoljeni za štiri leta. Člani sveta so lahko zaporedoma izvoljeni
največ dvakrat. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z
zakonom ni drugače določeno. Člani se sestanejo najmanj
dvakrat letno in delajo v skladu z zakonodajo in poslovnikom
sveta šole.
Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega
posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje
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interesov staršev v šoli.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
ORGANIZIRANOST UČENCEV
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev
in šolski parlament.
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev
enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z
razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in
dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za
boljše delo in razreševanje problemov.
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti
preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.
Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva
predstavnika oddelka.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.
Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. Sklicatelj
šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole.
ŠOLSKI SKLAD
Na šoli deluje šolski sklad s ciljem pridobivanja finančnih sredstev
in drugih donacij v korist otrokom in njihovim družinam, ki ne
zmorejo udeležbe pri dejavnostih ob osnovnem programu šole
(šole v naravi, izleti, ekskurzije, gledališke in druge predstave
izven kraja, tečaji, CŠOD-ji, letovanja, udeležba na
tekmovanjih…). Poslanstvo šolskega sklada je pomoč družinam
naših učencev in učencem v stiski ter posameznikom iz
neposrednega okolja. Šolski sklad deluje v skladu s pravilnikom in
merili za dodeljevanje pomoči.
Šolski sklad zbira sredstva in donacije skozi vse leto na
podračun 01236–6030652537.
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ORGANIZACIJA ŠOLE
ŠOLSKO LETO 2018/2019
RAZREDI IN ODDELKI
CENTRALNA ŠOLA
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
podaljšano bivanje

3 oddelki
3 oddelki
3 oddelki
3 oddelki
3 oddelki
3 oddelki
3 oddelki
3 oddelki
3 oddelki
10 oddelkov

PODRUŽNICE (1.–5. razred)
Godovič
Zavratec
PŠ IU OM PP
podaljšano bivanje

4 oddelki
1 oddelek
3 oddelki
2 oddelka PŠ Godovič
1 oddelek ONIS

DELAVCI ŠOLE
RAVNATELJICA
POMOČNICI
RAVNATELJICE
TAJNIŠTVO
RAČUNOVODSTVO
ŠOLSKA SVETOVALNA

Ivica Vončina
Dina Rudolf (nadomešča Zdenko Rejc)
Zdenka Skrt
Mojca Kokošar
Mirica Lazar
Neda Permozer (nadomešča Tatjano
Tratnik)
Nevja Felc – pedagog, psiholog
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SLUŽBA

LOGOPED
KNJIŽNICA
TEHNIČNI DELAVCI
Igor Jež – hišnik
Boris Jereb - hišnik
Amela Prek
Sedija Ćataković
Zifa Susić
Devleta Imširović
Marija Peternelj
Nermina Lozić
Vesna Seljak
Šefika Harić
PODALJŠANO BIVANJE
Vlado Milošević
Greta Vončina
Marija Majnik
Majda Gantar
Martina Kokelj
Jana Gregorač
Živa Caruso
Erika Kavčič
David Stegu
Maria Ana Jerman Kremžar
Maša Kenda

Marta Pajer Šemrl – psiholog
Marja Šifrer Vehar – pedagog
Nada Božič – socialni pedagog
Mojca Lapanja – defektolog
Kerstin Kurinčič
Karmen Grobin
Cvetka Pavrič (zunanja sodelavka)
Mira Tratnik
Martina Vidmar
KUHINJA
Karin Kopač
Mara Miškić
Sanel Šarac
Simona Vončina
Helena Mavri
Matjaž Gostiša
Matjaž Stolc
Anica Vretovska - PPVIZ
Angela Mivšek – Zavratec
Mateja Bogataj – Godovič
PODRUŽNICE
Marja Šifrer Vehar – Godovič
Maja Mivšek– Godovič
Hermina Tominec – Godovič
Maja Bežek – Godovič
Natalija Pintar– Godovič
Jože Cuderman – Godovič (PB)
Katarina Mohorč – Godovič (PB)
Darja Kogovšek– Zavratec

PEDAGOŠKI DELAVCI
1. razred
Majda Mlinar, Majda Gantar
Simona Bevk, Zdenka Skrt
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Mateja Kogej Lapanja, Živa Caruso
2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

Renata Hvala
Nuša Kogej
Urška Gostiša
Andreja Bizjak
Miroslava Mlakar
Sabina Šmit
Danica Klemenčič
Dušanka Likar Černilogar
Tina Strnad Kuduzović
Lidija Kacin
Klavdija Pavšič Bajc
Jožica Treven

II. IN III. TRIADA
UČITELJ
Marina Bizjak
Marija Bončina

PREDMET
GUM, GLP, zbor
MAT

Urška Boškovič

TJA, NI1, NI2, NI3,
N2N
MAT
ŠPO, ŠSS, IŠP
NAR, KEM

Vanja Čibej
Tina Ferjančič
Marija Gantar
Irma Gnezda
Nejc Grošelj

Robert Jereb

LUM, LS1, LS2, LS3
MAT, UBE, MME,
RVT, NRA
organizator rač.
dejavnosti
TIT, ROP – NIS, TIT
– NIS OGL
SLO

Matjaž Kerček
Martina Kokelj
Nika Kompara

GEO
SLO, PB
BIO, organizator

Milena Jereb

RAZREDNIK
8. c
nadomestni
razrednik 6. c
7. c
/
6. a
nadomestni
razrednik 9. c
8. a
nadomestni
razrednik 7. c

nadomestni
razrednik 7. b
nadomestni
razrednik 8. b
9. b
6. c
nadomestni
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Elizabeta Lampe
Marija Majnik
Romana Močnik
Alenka Peternelj
Tjaša Petkovšek
Leon Pisk

šolske prehrane
GUM, GUM – NIS,
zbori
DKE, PB
ŠPO
NAR, NAR – NIS,
GOS, GOS – NIS,
SPH
SLO, DSP
ŠPO, IŠP, ŠZZ, NŠP

Dina Rudolf
Melita Rutar
David Stegu

MAT, TIT
porodniški dopust
TJA

Peter Tončič

TJA, VNN, TJA Godovič
MAT, PB
N1A – Idrija,
Godovič
TJA, TJA - Godovič
ZGO

Tanja Slavec
Branka Skrt
Katarina Uršič
Lucija Uršič
(nadomeščanje Dine Rudolf)
Anja Vencelj
Anita Vihtelič Janež
Jožica Zupančič
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MAT, TIT, NTE
MAT, FIZ, ZVE
organizator rač.
dejavnosti
TJA, TJA - NIS
SLO, GKL

razrednik 9. a
nadomestni
razrednik 6. a
/
nadomestni
razrednik 6. b
6. b

9. c
nadomestni
razrednik 8. a
9. a
nadomestni
razrednik 7. a
7. b
/
/

nadomestni
razrednik 9. c
/
7. a

nadomestni
razrednik 8. c
8. b

PODRUŽNIČNA
ŠOLA
ZA
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI
POTREBAMI
NIS
UČITELJ
Maja Simnjanovski
Martina Jazbar Čefarin
Jana Gregorač
Milena Jereb
Elizabeta Lampe
Alenka Peternelj
Anita Vihtelič Janež
Karmen Grobin

PREDMET
2. in 4. o, DSP
7., 8., 9. o, DSP
ŠPO, IP, PB
TIT, ROP
GUM
NAR, GOS
TJA
NAR, SU

RAZREDNIK
2., 4. o
7., 8., 9. o
nadomestni
razrednik
/
/
/
/
/

PP VIZ
UČITELJ
Marta Erjavec
Majda Breitenberger

PREDMET
3., 4., 5. stopnja
varuhinja

RAZREDNIK
3., 4., 5. stopnja
nadomestni
razrednik
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OBVEZNI PREDMETNIK V OSNOVNI ŠOLI
a) predmetnik osnovne šole
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/
podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.p
df
b) prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim
izobrazbenim standardom
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/
podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_NIS.pdf
c) predmetnik
v posebnem
programu
vzgoje
in
izobraževanja
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_
predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo
/program/
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IZBIRNI PREDMETI
Predmet
Glasbeni projekt
Gledališki klub
Izbrani šport NOGOMET
Izbirni šport ODBOJKA
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Multimedija
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obdelava gradiv - LES
Robotika v tehniki
Sodobna priprava hrane
Španščina 1

Št. skupin
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Urejanje besedil
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
Zvezde in vesolje
Skupaj

2
1
2
1
1
24

Učitelj
Marina Bizjak
Jožica Zupančič
Leon Pisk
Tina Ferjančič
Irma Gnezda
Irma Gnezda
Irma Gnezda
Nejc Grošelj
Urška Boškovič
Urška Boškovič
Urška Boškovič
Milena Jereb
Nejc Grošelj
Alenka Peternelj
Marjanka Jerman
Kremžar
Tina Ferjančič
Leon Pisk
Nejc Grošelj
Peter Tončič
Anja Vencelj

Neobvezni izbirni predmeti
Predmet
Prvi tuji jezik angleščina (N1A)
Drugi tuji jezik –
nemščina (N2N)
Šport (NŠP)

Št. skupin
2 – matična šola
1 – PŠ Godovič
2 – matična šola

Razred
1. r

Učitelj
Branka Skrt

4., 5., 6. r

2 – matična šola

4., 5., 6. r

Tehnika (NTE)

2– matična šola

4., 5., 6. r

Urška
Boškovič
Romana
Močnik,
Leon Pisk
Dina Rudolf
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Računalništvo
Umetnost (NUM)
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3 – matična šola
1 – PŠ Godovič

4., 5., 6. r
4., 5. r

Nejc Grošelj
Natalija Pintar

POUK
Pouk poteka v skladu z veljavnim predmetnikom. Da bi dosegli
čim večjo kvaliteto pouka, se izvaja tudi nekatere učne modele, in
sicer:
- integrirani pouk;
- projektno delo;
- delitev učencev v manjše učene skupine pri slovenščini,
angleščini in matematiki v 8. in 9. razredu preko celega
šolskega leta;
- kolesarski tečaj za učence 5. razreda;
- dneve kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih
dejavnosti;
- šolo v naravi za učence 6. razreda, tečaj plavanja za učence
3. do 5. razreda,
- ekskurzije ter obiske predstav in prireditev;
- sodelovanje pri projektih Zdrava šola in Karierni klubi,
Projektno branje;
DOMAČE DELO
V skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o osnovni šoli in
Pravilih šolskega reda OŠ Idrija ter vizijo šole, so strokovni
delavci OŠ Idrija sprejeli sledeči dogovor o domačem delu.
Domače delo obsega:
- pisne naloge;
- učenje;
- branje oz. iskanje informacij;
- projekte, seminarje;
- pripravo na pouk (skrb za šolske potrebščine, zbiranje
materiala, prinašanje športne opreme, opazovalne
naloge, pogovor s starši);
- drugo (vračanje obvestil, dokumentov, prijavnic).
Postopki pri preverjanju opravljanja domačega dela so sledeči.
1. Učitelji redno evidentirajo opravljeno domače delo; vsak
učitelj vodi svojo lastno evidenco opravljenega domačega
dela (datum in vsebina).
2. Če učenec ni opravil domačega dela, se ustno opraviči
učitelju in navede vzrok , opravi nalogo do naslednje
ure ter narejeno nalogo sam pokaže učitelju (Ne velja
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v primeru bolezni ali daljše odsotnosti otroka.). Dežurni
učenec mora imeti domačo nalogo.
3. Za petkratno neopravljeno domače delo razrednik oz.
učitelj predmeta obvesti starše in jih povabi na prve redne
govorilne ure.
4. Razrednik ali učitelj predmeta v začetku šolskega leta
seznani učence s kriteriji vrednotenja domačega dela.
5. Domače delo je dolžnost učenca in je del učnega
procesa.
PODALJŠANO BIVANJE
Glavni namen podaljšanega bivanja je, da otrok poleg učenja in
pisanja nalog v šoli ob sprostitvenih dejavnostih in ustvarjalnih
igrah v družbi vrstnikov preživi tisti čas, ki bi ga sicer moral
preživeti sam.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka
podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka domov samo s
pisnim potrdilom staršev.
čas PB

dejavnost PB

kosilo
sprostitvena dejavnost
11.25 – 16.00 (1. – 5. r.) samostojno učenje
ustvarjalno preživljanje prostega časa
popoldanska malica

JUTRANJE VARSTVO
Centralna šola
Učenci 1. razreda se lahko v jutranje varstvo vključijo vsak dan od
6.00 dalje, učenci 2. in 3. razreda ter vozači pa od 6.45 do 7.30.
Podružnica Godovič
V jutranje varstvo se lahko vključijo učenci 1. razreda in vozači od
6.45 ure dalje.
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VARSTVO VOZAČEV
Mnogo učencev iz okoliških vasi in zaselkov se vsak dan vozi v
šolo s šolskimi avtobusi. Zanje je na šoli po pouku organizirano
varstvo do odhoda avtobusov, in sicer:
- od 11.25 do 12.10 za učence, ki se odpeljejo ob 12.30;
- od 12.10 do 13.00 za učence, ki se odpeljejo ob 13.15;
- od 13.00 do 14.00 za učence, ki se odpeljejo ob 14.20.
Za učence vozače pripravljamo tudi malico, po predhodnem
naročilu staršev.
VOZNI REDI ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN KOMBIJEV
Vozni red
SMER
Idrijska Bela
Jelični Vrh
Vojsko
Gore-Dole
Godovič

ODHOD
13.15
13.20
13.10
12.25
12.25
13.40
14.25

in
in
in
in
in

14.00
14.20
14.20
12.55 in
14.20

Godovič – Jelični
Vrh
Srednja
12.10 in 14.15
Kanomlja
Čekovnik
13.10
Prevozi PPVIZ, ONIS
Zadlog
13.45
Spodnja Idrija
13.45

kombi
kombi
avtobus
avtobus
avtobus

avtobus
kombi
osebni avto
osebni avto

OBLIKE UČNO-VZGOJNE POMOČI IN DELA
POSEBNA OBLIKA POMOČI
Na naši šoli je organizirana posebna oblika pomoči – to je
individualno ali skupinsko učno delo pri pouku v razredu ali izven
njega. Vključeni so učenci vseh triad. Posebno obliko pomoči
izvajajo učitelji v sodelovanju z razredniki in šolsko svetovalno
službo. Za to obliko pomoči starši podpišejo pisno soglasje.
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DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM
Za učence s posebnimi potrebami šola izvaja prilagojeno
izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za
dodelitev pomoči je izdana odločba učencem po izpeljanem
postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami. Če želijo starši za svojega otroka uveljaviti
dodatno strokovno pomoč, se oglasijo pri razredniku ali pri šolski
svetovalni službi, pri kateri dobijo vse informacije za nadaljnje
postopke.
OBLIKE POMOČI UČENCEM TUJCEM
Prvo in drugo leto šolanja v osnovni šoli, šola za učence tujce,
organizira dodatne ure slovenščine. Nudi jim pomoč pri učenju
slovenskega jezika ter jih vključuje v različne dejavnosti, da se
hitreje prilagodijo na novo okolje.
PROGRAM ZA SPODBUJANJE NADARJENOSTI
Delo z nadarjenimi učenci
Na šoli posvečamo posebno skrb učencem z močnimi potenciali
na posameznih področjih znanja. Pri strokovnem delu z njimi
upoštevamo Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v
devetletni osnovni šoli.
Prizadevamo si, da učencem ponudimo različne dejavnosti, v
okviru katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti, ustvarjalnost,
miselne in spretnostne veščine ter izpopolnjujejo in nadgrajujejo
svoje znanje. Kognitivni in osebnostni razvoj učencev
zagotavljamo z individualnim pristopom pri šolskemu delu, z
vključevanjem učencev v dodatni pouk, v različne projekte,
natečaje, s pripravo otrok na različna tekmovanja in raziskovalno
delo ter z vključevanjem v različne interesne dejavnosti.
Program dela z nadarjenimi bomo obogatili z
raziskovalnih taborov:
- za učence III. triade (CŠOD Cerkno)
- za učence II. triade (CŠOD Medvedje Brdo).

izvedbo

Nadaljevali bomo s konstruktivnim sodelovanjem šole z
gospodarskimi družbami občine Idrija. Koncern Kolektor bo
omogočil izvedbo različnih dejavnosti s področja naravoslovnihtehničnih znanj ter s finančnimi sredstvi pripomogel h kvalitetni
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izvedbi raziskovalnega tabora za učence III. triade (CŠOD
Cerkno), Hidria pa tabor II. trade.
V sodelovanju z Gimnazijo Jurija Vege Idrija bo nadarjenim
omogočena tudi aktivna udeležba na delavnicah namenjenih
karierni orientaciji.
Naša želja je, da bi učencem ponudili čim več in najboljše, kar
zmoremo in znamo, da bi s tem lahko razvijali svoje potenciale.
POSTOPKI ODKRIVANJA POTENCIALNO NADARJENIH
UČENCEV:
 evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni (učitelji,
razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci
opazujejo otroka in ugotovijo določene nadpovprečne
sposobnosti na posameznem področju).
 pridobitev soglasja staršev za identifikacijo.
 identifikacija (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje
intelektualnih sposobnosti, testiranje ustvarjalnosti).
 seznanitev in pridobitev mnenja staršev.
 izvajanje programov in dejavnosti za delo z nadarjenimi
učenci.
Vse postopke, ki so vezani na Koncept odkrivanja nadarjenih
učencev, bo vodila šolska svetovalna delavka Marja Šifrer –
Vehar.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba opravlja različne organizacijske in
svetovalne naloge, pomaga otrokom, staršem ter pedagoškim
delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih
težavah.
Pri njih se oglasite, ko vpisujete otroka v šolo, potrebujete nasvet
pri vzgoji, vas zanima jutranje varstvo, varstvo vozačev,
podaljšano bivanje, spremstvo prvošolcev, zmanjšan prispevek za
malico… Pa tudi ko iščete nasvet, kam po osnovni šoli,
potrebujete pomoč pri učenju, želite pri otroku odpraviti govorno
motnjo, vas zanima, kako se učiti, kaj nudimo nadarjenim
učencem, kako pridobiti štipendije, vključiti otroka v različna
letovanja…
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PODROČJA DELOVANJA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:
 vpis šolskih novincev;
 sodelovanje pri načrtovanju programa izobraževanja
strokovnega zbora;
 sodelovanje pri načrtovanju vsebin in tematskih izvedbah
roditeljskih sestankov;
 pomoč učencem, ki so učno šibkejši in učencem, ki imajo
težave na čustvenem in/ali vedenjskem področju;
 svetovanje učiteljem pri razreševanju učnih in drugih
težav učencev;
 karierna orientacija za učence od 6. do 9. razreda
(svetovanje pri karierni orientaciji in izvedba vpisa v
srednje šole);
 sodelovanje na aktivih učiteljev pri uvajanju in izvajanju
projektov;
 izvedba diagnostičnih postopkov;
 sodelovanje na razrednih urah na pobudo razrednikov;
 sodelovanje na ocenjevalnih konferencah;
 koordiniranje Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi
učenci, ki vključuje evidentiranje,
 identifikacijo, seznanitev in mnenje staršev ter samo delo
z nadarjenimi učenci;
 svetovalno in preventivno delo, ki temelji na neposredni
pomoči nadarjenim pri reševanju splošnih in specifičnih
težav na učnem, na socialno-čustvenem, osebnem,
vzgojnem področju;
 pomoč učencem pri postopku pridobitve statusa
športnika, glasbenika;
 pomoč staršem pri uvedbi zahtevka za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami
 vodenje koordinacijskega tima za obravnavo učencev, ki
imajo odločbe o usmeritvi;
 preizkus bralnih sposobnosti v prvi triadi, presejalni narek
v 3. razredu (SUT) in svetovanje staršem, učiteljem:
 pomoč učencem ONIS-a pri vključitvi v Projekt mladih na
trg dela
 organizacija in izvedba vpisa učencev v 1. razred;
 sodelovanje na timskih konferencah in drugih sestankih;
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analiza učnega uspeha ob konferencah;
izvajanje in organizacija delavnic za učence na različne
teme;
delo z učenci s posebnimi potrebami (NIS);
odgovornost za urejenost matične knjige in matičnih
listov;
sodelovanje s starši, z zunanjimi institucijami in
strokovnjaki;
timsko sodelovanje v oddelčnih učiteljskih zborih;
sodelovanje z gospodarskimi družbami v občini Idrija;
sodeluje pri reševanju problemov, ki izhajajo iz socialne in
finančne problematike v družini učenca;
svetovanje staršem;
opravljanje drugih zadolžitev po navodilu ravnatelja.

Telefonske številke svetovalnih delavk:
- Nevja Felc
372 62 15
- Marta Pajer Šemrl
372 62 17
- Marja Šifrer Vehar
372 62 22
- Nada Božič
041 475 380
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POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec,
ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status
učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki se udeležijo državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki
doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih
tekmovanjih s področja umetnosti.
Učenci, ki delajo raziskovalno nalogo, lahko na mentorjev
predlog pridobijo status mladega raziskovalca.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje
šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in
starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter
način in roki za ocenjevanje znanja.
Status učenca preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom
časa za katerega je bil učencu status dodeljen, če prenehajo
razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec
šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti dogovora, mu šola lahko
status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.
Učencu zaradi bolezni ali poškodb ali drugih utemeljenih razlogov
status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo
določeno mirovanje. Mirovanje statusa lahko predlagajo
razredniki, učiteljski zbor ali starši učenca.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči
ravnatelj.
Vlogo za pridobitev statusa z vsemi ustreznimi potrdili je treba
predložiti do 30. 9. 2018 razredniku ali šolski svetovalni službi.
Obrazec starši dobijo pri šolski svetovalni službi ali na spletni
strani šole, kjer je objavljen tudi pravilnik.
Izvedba postopka
1. Pridobitev statusa pisno predlagajo starši.
2. K predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti potrdilo, da je
učenec registriran pri nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v
uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez oziroma potrdilo o
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vzporednem izobraževanju.
3. Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba
predložiti najkasneje do 30. septembra.
4. Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, lahko pa tudi za
krajši čas.
5. Za pridobitev statusa športnika trener določi oziroma napiše
termine rednih treningov, napovedanih tekmovanj ali drugih
pomembnih terminov, ko bo učenec odsoten.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Tabela preventivnih zdravstvenih pregledov šolskih otrok
sistematski
pregled

cepljenja

da

po program ZD

3.

da

6.

da

po program ZD
preventivno cepljenje
proti HPV virusu za
deklice in dečke

razred
1.

8.
NIS

da

/

da

glede na starost otrok

Sistematske preglede bo izvajala šolska zdravnica, zdravstveno
vzgojo pa medicinska sestra.
a) Druge preventivne delavnice in aktivnosti v okviru vzgoje
za zdravje in dobre medosebne odnose, ki se izvajajo v
okviru dni dejavnosti, med poukom, razrednimi urami:
• Predavanje in delavnica o odvisnosti od kajenja.
• Motnje hranjenja in zdrava prehrana (izvajajo
učiteljice biologije in zunanji sodelavci).
• Spoštljiv, odgovoren odnos do sebe, sošolcev,
odraslih.
b) Zdravstveni dom Idrija bo izvajal na šoli splošno
zdravstveno vzgojo, ki bo trajala 2 šolski uri in sicer po
razporedu:
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razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred

8. razred
9. razred
NIS (2., 4.. r)
NIS (7., 8., 9. r)

vsebina
Zdrave navade
Osebna higiena
Zdrav življenjski slog
Preprečevanje poškodb
Zasvojenost
Odraščanje
Pozitivna samopodoba in
stres
Medosebni odnosi
Vzgoja za zdravo spolnost
Osebna higiena
Odraščanje

Izvajalke zdravstvene vzgoje bodo diplomirane medicinske sestre
ZD Idrija.
c) Minute za zdravje med poukom (fit odmor)
Izvajajo predvsem razredni učitelji v I in II. triadi, NIS.
d) Skrb za zdravo prehrano
Šola skrbi za zdravo prehrano in prehranjevanje ter zdrave
prehranjevalne navade. Aktivnosti (kaj je zdrava prehrana, kako
se pravilno prehranjujemo, odnos do hrane…) se bodo izvajale
celo leto pri rednem pouku, razrednih urah, dnevih dejavnosti.
Šola tudi sodeluje na Dnevu zdravja v organizaciji ZD Idrija.
Kvalitetno sestavljeni jedilniki in vključevanje eko in bio
prehrambenih proizvodov v čim večji meri iz lokalnega okolja v
šolske obroke pomembno prispevajo k oblikovanju zdravih
prehranjevalnih navad učencev. Šolska kuhinja pri svojem delu
upošteva priporočila in smernice lastne stroke, Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje ter
usmeritve, ki jih uvaja nov Zakon o šolski prehrani. Tudi v tem
šolskem letu sodelujemo v projektih »Zdrava šola« in »Shema
šolskega sadja« in »Shema šolskega mleka«, prek katerih
zagotavljamo učencem na centralni in podružničnih šolah
dodatno uživanje sadja, zelenjave in oreščkov med urami pouka
in ob sredah pred poukom pitje mleka ali uživanja mlečnih
izdelkov. Tudi v tem šolskem letu bomo 16. 11. za vse učence
naše šole organizirali tradicionalni slovenski zajtrk. Poudarek bo
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na kvalitetnih proizvodih iz naše okolice ter na kulturnem uživanju
hrane ter poudarjanju pomena zajtrka v vsakdanjem življenju. V
jedilnici šole in na hodniku razredne stopnje je košara z jabolki, ki
so učencem vedno na razpolago.
SODELOVANJE Z OKOLJEM
Osnovna šola sodeluje na območju krajevne skupnosti in občine z
društvi, podjetji, javnimi zavodi in drugimi organizacijami pri
načrtovanju in izvedbi različnih prireditev, akcij … Vključuje se
tudi v kulturno in športno življenje mladine in občanov.
ŠOLA V NARAVI
Za učence 6. razreda bo organizirana šola v naravi v Nerezinah
na otoku Lošinju, in sicer od 10. 9. do 15. 9. 2018. Tu bodo
izpeljevali dnevi dejavnosti (ND, KD, ŠD, TD ) in ure pouka.
Učenci 2. razreda bodo za tri dni v tednu od 18. 2. do 22. 2. 2019
obiskali CŠOD na Medvedjem Brdu, učenci 4. razreda od 18. 2.
do 22. 2. 2019. na Vojskem in 8. razreda od 12. 11. 2018 do 16.
11. 2018 v Kranjski Gori in Planici. Izpeljevali bodo dni dejavnosti.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
V bogato založeni šolski knjižnici lahko člani knjižnice (učenci,
delavci šole in ostali po dogovoru) knjižnično gradivo uporabljajo
v čitalnici ali pa si ga izposodijo. Rok izposoje za leposlovno in
strokovno gradivo je 14 dni. Rok izposoje gradiva se lahko
podaljša za 14 dni le enkrat. Gradiva za domače branje in bralno
značko ni mogoče podaljšati in ga je potrebno ob roku vrniti.
Knjižnica je odprta vsak dan od 7. do 14. ure.
V knjižnici poteka za vsak razred pouk knjižnično-informacijskega
znanja, in sicer v obsegu 4 ure letno.
UČBENIŠKI SKLAD
Vsi učenci si v knjižnici Osnovne šole Idrija lahko izposodijo
komplet učbenikov iz učbeniškega sklada.
Skrbnica učbeniškega sklada do začetka junija ugotovi potrebe
po učbenikih za naslednje šolsko leto. Učenci prejmejo učbenike
prvi teden pouka v novem šolskem letu.
Izposoja učbenikov je brezplačna. Izposojevalnino šoli, na podlagi
zahtevka, vrne Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Učenci ob izteku šolskega leta učbenike vrnejo. Če je učbenik
poškodovan, uničen ali ni vrnjen, je potrebno, v skladu s 5.
členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino.
ŠOLSKA KUHINJA
Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med
šolskim letom
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok osebno v šolski
kuhinji ali po telefonu na številko 05 37 262 19 med 7. in 8. uro
zjutraj ali pa to sporočijo na elektronski naslov
odjava.prehrana@os-idrija.si
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši
pravočasno odjaviti. Malica je pravočasno odjavljena, če se jo
odjavi vsaj en delovni dan prej, kosilo pa do 8. ure zjutraj.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi
sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter
srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali
učenec še isti dan do 8. ure zjutraj obvestili šolsko kuhinjo, da bo
prisoten pri pouku.
Plačilo polne cene obroka
V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno,
plačajo polno ceno obroka, tudi subvencionirane obroke.
Prevzem kosila s čipom
Učenec za prevzem kosila dobi čip, ki ga hrani do konca šolanja
na Osnovni šoli Idrija. Po zaključku šolanja čip vrne. V primeru,
da čip izgubi, mu šola proti plačilu izda novega.
Prevzem kosila je mogoč samo s čipom. Učenci, ki so vključeni v
oddelek podaljšanega bivanja, kosijo brez uporabe čipa.
CENA MALICE

CENA KOSILA
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1.–3. r.
4.–6. r.
7.–9. r.
1.–3. r.
4.–6. r.

0,80
0,80
0,80
2,00
2,25

EUR dnevno
EUR dnevno
EUR dnevno
EUR dnevno
EUR dnevno

7.–9. r.
POPOLDANSKA MALICA

2,50
0,50

EUR dnevno
EUR dnevno

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z
Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto je razdeljeno na dve (vzgojno-izobraževalni)
ocenjevalni obdobji.
Prvo traja od 1. septembra 2018 do 31. januarja 2019.
Drugo traja do 24. junija, za učence 9. razreda pa do 15. junija
2019.
POUKA PROSTI DNEVI
29. 10.–2. 11. 2018
24. 12.–2. 1. 2019
25. 2.–1. 3. 2019
22. 4. 2018
29. 4.–3. 5. 2018

JESENSKE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
PRVOMAJSKE POČITNICE

Delovni koledar OŠ Idrija s podružnicami je objavljen v Letnem
delovnem načrtu OŠ Idrija na spletni strani šole.

POPRAVNI IZPITI
Popravni izpiti bodo:
•
za učence 9. razreda od 17. 6. do 1. 7. 2019
•
za učence 1. - 8. razreda od 26. 6. do 9. 7. 2019
•
za vse od 19. 8. do 30. 8. 2019
Razpored po predmetih bo objavljen po zadnji ocenjevalni
konferenci na spletni strani šole.
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ŠOLSKI ZVONEC NAM ZVONI
prihod
v šolo
1. ura
malica
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura

1. in 2. r.
7.30
7.50–8.35
20 minut
8.55–9.40
9.45–10.30
10.35–11.20
11.25–12.10

3.–5. r.
prihod v
7.30
šolo
1. ura
7.50–8.35
2. ura
8.40–9.25
malica
20 minut
3. ura
9.45– 10.30
4. ura
10.35–11.20
5. ura
11.25–12.10
5. ura
11.25–12.10
6. ura
12.15–13.00
7. ura
13.05–13.50

6.–9. r.
prihod v
šolo
1. ura
2. ura
3. ura
malica
4. ura
5. ura
5. ura
6. ura
7. ura

7.30
7.50–8.35
8.40–9.25
9. 30- 10.15
20 minut
10.35–11.20
11.25–12.10
11.25–12.10
12.15–13.00
13.05–13.50

PRIHOD V ŠOLO IN PRISOTNOST PRI POUKU
Učenci prihajajo v šolo vsaj 10 minut pred začetkom pouka. V šoli
so vedno v šolskih copatih, osebno garderobo in dežnike puščajo
v garderobah, garderobnih omaricah.
Pomembno je pravočasno prihajanje k pouku. Kdor prihiti v šolo v
zadnjem trenutku, se težko zbere in pripravi za delo.
ODMORI
Kratki odmori med učnimi urami so namenjeni oddihu in pripravi
za naslednjo uro, glavni odmor pa tudi malici. Učenci gredo na
malico v jedilnico v spremstvu učitelja.

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI
Sodelovanje med šolo in starši ter medsebojna podpora in
zaupanje so bistveni za napredek otroka.
Starši in šola sodelujejo:
1. na roditeljskih sestankih, ki so za vsak razred predvidoma
trikrat letno, vodijo pa jih razredniki, šolski svetovalni delavci
ali delavci ustanov, ki sodelujejo s šolo,
2. preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in
učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na
roditeljskih sestankih,
3. na govorilnih urah.
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Govorilne ure bodo vsak prvi ali drugi torek v mesecu od 15. 30
do 17. 00 ure na centralni šoli, na podružnicah pa po danem
razporedu.
Datum Idrija:
2. 10.
6. 11.
4. 12.
8. 1.
5. 2.
12. 3.
2. 4.
7. 5.
junij dogovor
V dopoldanskem času so govorilne ure po urniku posameznih
učiteljev.
Zaželeno in dobrodošlo je sodelovanje
staršev (prireditve,
dejavnosti, ostale aktivnosti v dogovoru z razrednikom). Posebej
zaželena pa je tudi udeležba staršev na različnih aktualnih
tematskih predavanjih v okviru roditeljskih sestankov in Kluba
staršev, ki jih na šoli organiziramo v sodelovanju z zunanjimi
strokovnjaki, namensko zanje.
V dopoldanskem času pa potekajo govorilne ure po predhodnem
pisnem ali telefonskem dogovoru z razrednikom, učiteljem
predmeta ali učiteljem podaljšanega bivanja.
Urnik dopoldanskih govorilnih ur je na oglasni deski na hodniku
šole ali pa ga nadete na spletni strani šole.
4.

z možnostjo vpogleda v preizkuse znanja. Učitelj je dolžan
učencu vrniti pisno nalogo v sedmih dneh od dneva, ko jo je
pisal.

5.

pri izvedbi šolskih dejavnosti, kot so ekskurzije, interesne
dejavnosti, družabne prireditve, športni dnevi, kulturni dnevi,
naravoslovni dnevi, odprti dan šole ...
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OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega
programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje
v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka.
Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če
razrednik v omejenem roku ne prejme opravičila, se izostanek
šteje za neopravičen.
Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni,
lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o
opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik
na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca
zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika.
Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti
starše oz. zdravnika, ki naj bi potrdilo izdal. Če se ugotovi, da je
opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s Pravili
šolskega reda Osnovne šole Idrija.
Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak
izostanek lahko (strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovnih
dni v letu.
Ravnateljica lahko na podlagi prošnje in ustrezne obrazložitve
staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od
pouka.
DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka
potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Delo
temelji na individualnemu odpravljanju težav, da učenci osvojijo
minimalne in temeljne standarde znanja. Učenec je k takšnemu
delu povabljen, ko se težava pojavi, in je vključen do odprave
primanjkljaja.
Na razredni stopnji ima dopolnilni pouk slovenščine in matematike
vsak učitelji sam. Na predmetni stopnji je dopolnilni pouk
organiziran po urniku, ki je izobešen na oglasni deski v šoli ali je
objavljen na spletni strani šole.
DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglobiti znanje s
posameznega področja in pri tem presegajo določene standarde
znanja. Poteka po vnaprej pripravljenemu programu, ki vključuje
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zahtevnejše vsebine in višje standarde znanja. Pri dodatnem
pouku se učenci pripravljajo tudi na tekmovanja.
V to obliko dela se učenci vključujejo prostovoljno in na povabilo
oziroma priporočilo učiteljev.
Dodatni pouk poteka po urniku, ki je objavljen na oglasni deski v
šoli.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
NPZ je za učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno. Pri učenci 6.
razreda se preverja znanje matematike, slovenščine in tujega
jezika – angleščine; pri učencih 9. razreda pa znanje matematike
in slovenščine ter tretjega predmeta, v šolskem letu 2018/19 na
OŠ Idrija je tuji jezik - angleščina.
Za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom je opravljanje NPZ prostovoljno, v
skladu s 67. členom Zakona o osnovni šoli.
Učenci opravljajo NPZ na šoli, ki jo obiskujejo, preverjanje se
opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut; na
vseh šolah se preverjanje začne ob 8.30 in konča ob 9.30.
Učenci in starši imajo pravico do vpogleda v ovrednoteni preizkus
in izpis dosežkov. Dostop je elektronski, z uporabo dodeljene šifre
ter v skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju ministra
za šolstvo in šport ter Koledarjem NPZ Državnega izpitnega
centra.
Osnovna šola pisno obvesti učence z obvestilom, ki je priloga k
spričevalu 6. oz. 9. razreda.
Več informacij o nacionalnem preverjanju znanja najdete na
http://www.ric.si/.
V skladu s sklepom ministra za šolstvo in šport z dne 1. 7. 2008 o
merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje
šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in
staršev, dosežki NPZ lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril,
če ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak
seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9.
razreda.
INTERESNE DEJAVNOSTI, KI BODO LETOS POTEKALE NA
ŠOLI
Za razvijanje različnih interesov učencev šola organizira
interesne dejavnosti. Vsak učenec ima možnost, da se vključi v
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tiste, ki mu pomenijo zadovoljitev želje po dodatnih znanjih ali
sprostitvi in rekreaciji. Pri izbiri je treba upoštevati, da je prosti
čas omejen in da ni mogoče dobro delati na preveč področjih
naenkrat. Vsak učenec pa naj bi bil vključen vsaj v eno dejavnost.
ZAVRATEC:
DRAMSKO- LITERARNI KROŽEK
ANGLEŠKE URICE
BEVKOVA BRALNA ZNAČKA
EKO BRALNA ZNAČKA
GODOVIČ
BEVKOVA BRALNA ZNAČKA
PEVSKI ZBORI – OPZ
SOCIALNE IGRE
EKO BRALNA ZNAČKA
ČASOPIS
DINOZAVROVE
STOPINJE

CENTRALNA ŠOLA
NAZIV TEKMOVANJA
Tekmovanje
iz
znanja
matematike (Kenguru)
Bevkova bralna značka
EKO bralna značka
Računanje je igra
Državno tekmovanje iz znanja
matematike
Tekmovanje iz slovenščine za
Cankarjevo priznanje
Tekmovanje
iz
slovenščine
Mehurčki
Cici vesela šola
Vesela šola
Mednarodno
računalniško
tekmovanje Bober
Tekmovanje
v
hitrem
in
zanesljivem računanju – LEFO
Tekmovanje Kaj veš o prometu
Tekmovanje iz znanja angleškega
jezika za 8. r
Tekmovanje iz znanja angleščine
za 9. r
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Darja Kogovšek
Branka Skrt
Darja Kogovšek
Darja Kogovšek

razredniki
Hermina Tominec
Marja Šifrer Vehar
razredniki
Maja Mivšek

1.–4. r.
1.–4. r.
1.–4. r.
1.–4. r.

1.–5. r.
1.–5. r.
3.–5. r.
1.–5. r.
1.–5. r.

VODJA TEKMOVANJA
Marija Bončina

RAZRED
1. - 9.

Mira Tratnik (koordinator)
Nuša Kogej
Dušanka Likar Černilogar
Dina Rudolf

1. - 9.
1. – 5.
1. - 4.
5. – 9.

Tjaša Petkovšek

4.–9.

Martina Kokelj

1.–3.

Martina Vidmar
Nuša Kogej
Nejc Grošelj

1.–3.
4. – 9.
2. – 9.

Nejc Grošelj

1. - 9.

Dušanka Likar Černilogar
Urška Boškovič

5.
8.

Peter Tončič

9.

Tekmovanje iz znanja nemškega
Urška Boškovič
jezika za 9. r
Tekmovanje iz nemške bralne
Urška Boškovič
značke (Bücherwurm)
Tekmovanje iz angleške bralne
Branka Skrt
značke
Tekmovanje iz angleške bralne
Urška Boškovič
značke
Anita Vihtelič Janež
Tekmovanje iz znanja španskega Maria Ana Kremžar Jerman
jezika »A ver si lo sabes«
Tekmovanje iz znanja kemije za
Marinka Gantar
Preglovo priznanje
Tekmovanje iz logike
Dina Rudolf
Tekmovanje iz astronomije
Anja Vencelj
Tekmovanje iz fizike
Anja Vencelj
Šolsko tekmovanje iz znanja
Matjaž Kerček
geografije
Tekmovanje iz znanja zgodovine
Marija Majnik
Tekmovanje
iz
naravoslovja
Alenka Peternelj
Kresniček
Tekmovanje iz znanja biologije za
Nika Kompara
Proteusovo priznanje
Tekmovanje iz znanja o sladkorni
Alenka Peternelj
bolezni
Tekmovanje
iz
razvedrilne
Tanja Slavec
matematike
Tekmovanje iz znanja prve
Peter Tončič
pomoči
Tekmovanje za čiste zobke
zobna asistentka ZD Idrija
Tekmovanje Mladina in gore
Marija Bončina
Srečanje mladih raziskovalcev
Matjaž Kerček
Notranjske
Športna tekmovanja
Tina Ferjančič
(nogomet, košarka, badminton,
Romana Močnik
plavanje, kolesarjenje, tek na
Leon Pisk
smučeh,
alpsko
smučanje,
deskanje, Ljubljanski maraton,
orientacija …)
Eko BZ ONIS
Martina Jazbar Čefarin
Maja Simnjanovski
Vesela šola ONIS
Računanje je igra ONIS
Bralna značka ONIS
Področne športne igre
Šolsko
tekmovanje
tehnikov ONIS

Mladih

Martina Jazbar Čefarin
Martina Jazbar Čefarin
Martina Jazbar Čefarin
Maja Simnjanovski
Jana Gregorač
Milena Jereb

9.
4. – 9.
1.-3.
4. – 9.
7., 8., 9.
8., 9.
3. – 9.
7., 8., 9.
8., 9.
6.-9.
8., 9.
6., 7.
8., 9.
8., 9
6. – 9.
7. – 9.
1. - 5.
6. – 9.
6. – 9.
6. – 9.

7. – 9. r ONIS
2., 4. r ONIS
4.-9. r ONIS
4.-8. r ONIS
7.-9. r ONIS
2., 4. r ONIS
ONIS
7.-9. r ONIS
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Cicivesela šola
Angl. bralna značka
Računanje je igra

Maja Mivšek
Branka Skrt
Hermina Tominec

1. - 4. g
1.-3. g in
Zavratec
2. – 5. g

Dan in uro interesnih dejavnosti bodo mentorji določili na prvem
srečanju z učenci.
Dejavnosti, ki jih bodo vodili zunanji sodelavci, delujejo v
sodelovanju z društvi in organizacijami, ki za vse aktivnosti in
tekmovanja izven šole nosijo vso odgovornost za strokovno
izvedbo in varnost otrok.

Zbrale in uredile:
Ivica Vončina
Zdenka Skrt
Dina Rudolf
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