VIZIJA NAŠE ŠOLE

Naj iskrice veselja v očeh otrok,
staršev in učiteljev nikoli ne ugasnejo.

S spoštljivimi medsebojnimi odnosi ustvarjajmo prijetno počutje. Z veliko dobre
volje preživimo šolsko leto in se čim več naučimo v svetlih in barvitih prostorih,
z zelenjem okrog šole in vedno odprtimi vrati.
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Ime in priimek _____________________________________
Naslov____________________________________________
Razred ___________________________________________
Razrednik _________________________________________
Domači telefon _____________________________________
Službeni telefon očeta _______________________________
Službeni telefon matere ______________________________
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DRAGI UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI, SODELAVKE IN
SODELACI!
S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki
so se dotaknili naših človeških čustev. Kurikulum je nujnost, toda toplina je
življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za nujno rast.
Carl Gustav Jung
Drage učenke in dragi učenci, spoštovani starši, spoštovane učiteljice,
spoštovani učitelji ter vsi drugi zaposleni na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova
Gorica!
V trenutku oblikovanja tega zapisa smo že krepko zakorakali v šolsko leto
2013/2014, številne informacije ste že prejeli učenci med razrednimi urami ter
pri pouku, starši na roditeljskih sestankih, zaposleni na rednih delovnih
srečanjih, pa smo se kljub vsemu odločili za izdajo tiskane oblike šolskih objav.
Vsebina se ni bistveno spremenila v primerjavi s prejšnjim šolskim letom, zajete
so najpomembnejše informacije, ki jih potrebujemo zbrane na enem mestu.
Gradivo, ki ga imate v rokah, vam bo v oporo pri iskanju organizacijskih rešitev
v šoli, spomnilo vas bo na dogovorjena pravila, ki veljajo v naši šoli ter na
časovne in vsebinske mejnike v tekočem šolskem letu. Hkrati je to ena od
možnih oblik informiranja, ko odpove vse drugo.
Zavedam se, da smo vstopili v šolsko leto, ki vsebinsko ni vneslo velikih
sprememb na pedagoškem področju, dogajajo pa se pretresi na gospodarskofinančnem področju, kar občutimo tudi v osnovni šoli. Ne moremo in ne delamo
si iluzij, da vsakdo med nami živi v brezskrbnem okolju z vsemi potrebnimi
pogoji lahkotnega življenja. Vsekakor pa vsi, prav vsi potrebujemo in zmoremo
razumevanje, strpnost, spoštovanje in upoštevanje drug drugega. Prav to so na
slehernem koščku tega planeta temeljne vrednote, ki omogočajo človeka
spodobno življenje, pa če se znajde v še tako težkem položaju.
Vse vabim, da preživimo čim bolj mirno, zadovoljno in uspešno šolsko leto
2013/2014.
Tatjana Krapše
ravnateljica
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OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ
Delpinova 7, NOVA GORICA
Telefon: 05 335 81 00
Fax.: 05 335 81 01
Internet: http://www.osms.si
E-mail: o-ms.ng@guest.arnes.si
Podračun: 01284-6030672398
Davčna številka: 96298197
Ravnateljica:
Tatjana Krapše
tel. 05 335 81 02
Pomočnica ravnateljice:
Mojca Klinec
05 335 81 03
Tajništvo:
Iris Kocijančič
05 335 81 00
Pomembne telefonske številke lahko pokličete direktno.
Psihologinja:
Pedagoginja:
Socialna delavka:
Knjižnica:

Doris Lozej
Irena Žorž Kisilak
Lilijana Sulič
Boža Peršič
Nataša Gerbec

05 335 81 04
05 335 81 06
05 335 81 05
05 335 81 07

Blagajničarka-odjava kosil:*
Računovodkinja:

Mirjam Kralj Gregorič
Teja Bajc
Martina Vulić
Flavijana Brecelj
Danilo Lukežič
Martin Florijančič
Alojz Škrlj
Ciril Germek

05 335 81 09
05 335 81 11

Kuhinja:
Hišnika:
Športna dvorana:

05 335 81 08
041 734 075
041 734 079
031 464 798

PODRUŽNIČNA ŠOLA LEDINE
Cankarjeva 23, 5000 Nova Gorica
Pomočnica ravnateljice:
Kuhinja:

Laura Debeljak
Snježana Damjanović
Helena Polak
Šolska knjižnica:
Nataša Gerbec
E-mail: osngms-ps.ledine@guest.arnes.si
* Natančnejši zapis na str. 27
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PRVO TRILETJE – PODRUŽNICA LEDINE
Razred

Razrednik/vzgojiteljica – 1. razred devetletke

1. a

Ljubinka Popović / Elizabeta Humar

1. b

Tanja Gulin / Irena Puc

1. c

Tina Rajko / Magda Fajdiga

2. a

Milojka Štrukelj

2. b

Florjana Podgornik

2. c

Tarin Turk Cink

3. a

Teheira Bolterstein

3. b

Neva Polanc

3. c

Anika Presl

3. d

Žanet Pavlica
PODALJŠANO BIVANJE

1. a

Barbara Koncut

1. b

Tina Jarc

1. c

Katja Klanjšček

2. a

Jasna Besednjak

2. b

Sonja Abramič
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Pogovorne ure
1. poll.

2. poll.

2. c

Vlasta Bolčina

3. b/c

Edvina Tomšič

3. a/c

Ingrid Humar

3. d/c

Žanet Pavlica
DRUGO TRILETJE (4., 5.razred) – MATIČNA ŠOLA

4. a

Iris Mohorič

4. b

Nadja Živec

4. c

Jana Filej Bremec

5. a

Mirjam Vuga

5. b

Onorina Milost

5. c

Irena Štrancar
Jasmina Mikulić TJA 4., 5. r.
Suzana Pertovt 4. b - l LUM, ŠPO
Ada Velikonja GUM 4. r, 5. a
Eleonora Ipavec Šaver GUM 5. b, c
Barbara Kožlin LUM 5. c
PODALJŠANO BIVANJE

4. a
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Ada Velikonja

4. b

Suzana Pertovt

4. c

Albert Pušnar

5. a, b

Laura Ozebek, Barbara Kožlin

5. b, c

Janja Kapelj
DRUGO TRILETJE (6. razred) + TRETJE TRILETJE

Razred

Razrednik/
sorazrednik

6. a

Nataša Štrancar

TJA

Hermina Ličen

MAT, FIZ

Jože Štrukelj

TIT, IP

Martina Bratuž

NAR, GOS, IP

Vasja Zajc

ŠPO, IP

Majda Zoratti

MAT, FIZ

Tanja Kogoj

MAT, FIZ, IP

Mojca Kuhar

TJA

Mojca Furlan

TJA

Dragutin Komel/

MAT

Jasmina
Štolfa
Majda Šuligoj

SLJ

6. b

6. c

7. a

7. b

7. c
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Predmet

Pogovorne ure
1.polletje
2.polletje

8. a

8. b

8. c

9. a

9. b

9. c

Eleonora Ipavec Šaver

GUM

Mirjam Florijančič

GEO, DKE, IP

Barbara Kožlin

LUM, IP

Maja Maček

SLJ

Laura Ozebek

BIO, IP

Darja Kašček

KEM, IP

Alenka Čelik

SLJ

Aleš Bremec

ŠPO, IP

Elizabeta Miška

ŠPO

Tanja Čutura

GEO, ZGO, IP

Suzana Harej

MAT, RAČ, IP

Andrej Minkuž

TIT, LUM, IP

Uroš Lavrenčič Mugerli ZGO

Učitelji nerazredniki:
Tatjana Boscarol MAT
Tamara Mihelj SLJ
Tamara Konič II
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Janja Kapelj ŠPO
Mojca Klinec BIO
Šolska svetovalna služba:
Doris Lozej – psihologinja
Irena Žorž Kisilak – pedagoginja
Lilijana Sulič – socialna delavka
Specialna pedagoginja: Jelena Komel
Logopedinja: Nataša Škrinjar
Socialna pedagoginja: Vikica Ladinik
Psihologinja: Biljana Petrović
Javni delavec: Danijel Bandelj
Šolska knjižnica: Boža Peršič, Nataša Gerbec
Ostali zaposleni na šoli:
Vodstvo šole:
Tatjana Krapše – ravnateljica
Mojca Klinec – pomočnica ravnateljice
Laura Debeljak – pomočnica ravnateljice
Organizator informacijskih dejavnosti: Suzana Harej
Laborant: Alenka Krapež
Tajništvo: Iris Kocijančič, Irma Štolfa
Računovodstvo:
Teja Bajc, Martina Vulić, Mirjam Kralj Gregorič
Šolska prehrana:
Flavijana Brecelj – vodja šolske prehrane
Ljuba Fabjan – glavna kuharica
Aziza Medić – kuharica
Andreja Bovcon - kuharica
Darja Špacapan – kuharska pomočnica
Nada Ličen – kuharska pomočnica
Stana Zjalić – kuharska pomočnica
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Žarica Krstič – kuharska pomočnica
Valči Čuk – kuharska pomočnica
Alenka Gruntar – kuharska pomočnica
Zdravka Josić – kuharska pomočnica
Snježana Damjanović – kuharica in kuharska pomočnica na Podružnični šoli
Ledine
Helena Polak – kuharska pomočnica na Podružnični šoli Ledine
Judita Mavrič - snažilka in kuharska pomočnica na Podružnični šoli Ledine
Helena Volk – kuharska pomočnica na OŠ Fran Erjavca
Monika Nikolić – kuharska pomočnica na OŠ Fran Erjavca
Jovanka Vukašinović - kuharska pomočnica
Čistoča šole: Senija Karat, Gordana Vrančić, Helena Polak, Radoslavka
Živković, Dragica Cvijanović, Stana Nikolić, Ružica Vukelja, Jovanka
Vukašinović,
Vzdrževanje: Martin Florijančič, Danilo Lukežič, Alojz Škrlj, Ciril Grmek,
Klemen Kodelja
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ŠOLSKI KOLEDAR 2013/14

DAN

DATUM

OBRAZLOŽITEV

ponedeljek

2. sept. 2013

začetek pouka

ponedeljek
torek
sreda

28. okt. 2013
29. okt. 2013
30. okt. 2013

jesenske
počitnice

četrtek

31. okt. 2013

praznik-dan reformacije

petek

1. nov. 2013

praznik-dan spomina na mrtve

torek

24. dec. 2013

pouk in proslava pred dnevom
samostojnosti in enotnosti

sreda

25. dec. 2013

praznik-božič

četrtek

26. dec. 2013

praznik-dan samostojnosti in
enotnosti

petek
ponedeljek
torek

27. dec. 2013
30. dec. 2013
31. dec. 2013

novoletne počitnice

sreda

1. jan. 2014

praznik-novo leto

petek

31. jan. 2014

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

petek

7. feb. 2014

pouk in proslava pred slovenskim
kulturnim praznikom

sobota

8. feb. 2014

Prešernov dan, slovenski kulturni
praznik
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petek
sobota

14. feb. 2014
15. feb. 2014

informativna dneva za vpis v srednje
šole

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

17. feb. 2014
18. feb. 2014
19. feb. 2014
20. feb. 2014
21. feb. 2014

zimske počitnice

ponedeljek

21. apr. 2014

praznik-velikonočni ponedeljek

nedelja

27. apr. 2014

praznik-dan upora proti okupatorju

ponedeljek
torek
sreda

28.
apr.
29. apr. 2014
30. apr. 2014

četrtek
petek

1. maj 2014
2. maj 2014

praznik dela

petek

13. jun. 2014

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja
za učence 9. razreda; razdelitev
spričeval in obvestil

torek

24. jun. 2014

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja
za učence 1. do 8. razreda; razdelitev
spričeval in obvestil; pouk in
proslava pred dnevom državnosti
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2014

prvomajske počitnice

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

16. junij–30. junij 2014
26. junij–9. julij 2014
18. avgust–29. avgust 2014

1. rok
1. rok
2. rok

učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 6. in 9. Razred

Datum

Aktivnost

torek, 6. 5. 2014

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

četrtek, 8. 5. 2014

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

ponedeljek, 12. 5. 2014

NPZ iz biologije za 9. razred
NPZ iz angleščine za 6. razred

ponedeljek, torek, sreda,
2., 3., 4. junij 2014

seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu in
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

ponedeljek,torek, sreda,
9., 10., 11. junij 2014

seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu in
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

petek, 13. junij 2014

razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda

torek, 24. junij 2014

razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda
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DNEVI DEJAVNOSTI
PROGRAM KULTURNIH DNI – šol. l. 2013/14
1. RAZRED – TEME

KRAJ

ČAS

NOSILCI

1. Sprejem prvošolcev

N. Gorica

september

razred./vzgojit.

2. Dan samostojnosti in
N. Gorica
enotnosti, novoletno praznovanje

december

razred./vzgojit.

3. Pustovanje

N. Gorica

marec

razred./vzgojit.

4. Dan državnosti, svečana
podelitev spričeval

N. Gorica

junij

razred./vzgojit.

N. Gorica

september

razredničarke

2. Dan samostojnosti in
N. Gorica
enotnosti, novoletno praznovanje

december

razredničarke

3. Pustovanje

N. Gorica

marec

razredničarke

4. Dan državnosti, svečana
podelitev spričeval

N. Gorica

junij

razredničarke

1. Sprejem prvošolcev

N. Gorica

september

razredničarke

2. Novoletno praznovanje in
prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti

N. Gorica

december

razredničarke

3. Pustovanje

N. Gorica

marec

razredničarke

2. RAZRED
1. Prvi šolski dan

3. RAZRED
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4. Podelitev spričeval in proslava
N. Gorica
ob dnevu državnosti

junij

razredničarke

4. RAZRED
1. Prvi šolski dan

N. Gorica

september

razredničarke

2. Dan zlate knjige

N. Gorica

september

razredničarke

3. Pustovanje – šege in navade

N. Gorica

marec

razredničarke

1. Prvi dan in slovenski kulturni
praznik

na šoli

sept./februar

razredničarke

2. Pust in pustni običaji

na šoli

marec

razredničarke

3. Obisk Ljubljane

Ljubljana

maj

razredničarke,
CŠOD

Zakojca

oktober

učiteljice SLJ

N. Gorica

po ponudbi

učiteljice
SLJ,GVZ

1. Obisk Gregorčičevega
rojstnega kraja

Vrsno

oktober

učiteljice SLJ

2. Proslave, film, gledališka
predstava, glasbena mladina,

N. Gorica

po ponudbi

učiteljice
SLJ,GVZ

5. RAZRED

6. RAZRED
1. Zakojca – Bevkova domačija
2., 3. Proslave, film, gledališka
predstava, glasbena mladina,
musical
7. RAZRED
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musical
3. Po programu CŠOD

Fiesa

januar

razredniki

1. Čopova rojstna hiša (program
CŠOD)

Žirovnica

2./3. december

učitelji SLJ

2., 3. Proslave, film, gledališka
predstava, glasbena mladina,
musical

N. Gorica

po ponudbi

učiteljice
SLJ,GVZ

1./2. Proslave, film, gledališka
predstava, glasbena mladina,
musical

N. Gorica

po ponudbi

učiteljice
SLJ,GVZ

3. Ekskurzija v zamejstvo
(Koroška – CŠOD)

Koroška

5./6. junij

razredniki

8. RAZRED

9. RAZRED

PROGRAM NARAVOSLOVNIH DNI – šol. l. 2013/14
1. RAZRED – TEME

KRAJ

ČAS

NOSILCI

1. Varno na cesti

N. Gorica

september

razred./vzgojit./pol
icisti

2. Zdrave navade za zdravo
življenje

N. Gorica

april

razred./vzg./
med. sestre

3. EKO dan – mlaka

N. Gorica

april

razred./vzgojit.

2. RAZRED
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1. Gozd v jeseni

Panovec

oktober

razredničarke

2. Kaj storim vsak dan za
svoje zdravje

N. Gorica

april

razred./med.
sestre

3. EKO dan – voda

Solkan

maj, junij

razredničarke

1. Gozd

N. Gorica

po dogovoru

razredničarke

2 .Rojstvo

N. Gorica

2. in 3. oktober

razredničarke/
med. sestre

3. Mlaka

N. Gorica

april

razredničarke

1. Elektrika (program
CŠOD)

Črmošnjice

december

razredničarke

2. Krajinski park Lahinja
(CŠOD)

Črmošnjice

december

razredničarke

3. Predpuberteta

N. Gorica

17. / 18. marec

razred./med.
sestre

1. Puberteta in čustvovanje

N. Gorica

18. / 19. marec

razred./med.
sestre

2. Idrija (Antonijev rov,
muzej)

Idrija

junij

razredničarke

3. Gozd – prehranjevalni

Cerkno

junij

razredničarke

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED
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spleti
6. RAZRED
1. Notranjski
Kras/Predjamski grad,
Rakov Škocjan, Cerkniško
jezero

Cerknica

april

učitelji GEO-ZGO

V. Potok

28. / 29. januar

učitelji NAR

1. Po programu CŠOD

Fiesa

januar

razredniki

2.

Fiesa

januar

razredniki

marec

učit. NAR/
med. sestre

2. po ponudbi
3. Arboretum Volčji Potok
– CŠOD
7. RAZRED

''

3. Zdravo življenje/mladi in
na šoli
alkohol
8. RAZRED
1. Vzgoja za zdravo
spolnost

na šoli

4./5. junij

Učit. BIO/ med.
sestre

2. Hiša eksperimentov

N. Gorica

po dogovoru

učitelji MAT, FIZ

3. Obdelava podatkov

na šoli

po dogovoru

učit. MAT,GEO

N. Gorica

30.sept./1. okt.

učit. BIO/med.s.

9. RAZRED
1. Osnove prve pomoči
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2. Soška dolina in soška
fronta

Kobarid

oktober

učitelji ZGO-GEO

3. Kraški rob (po programu
CŠOD)

Socerb

25. oktober

učitelji GEO-ZGO

PROGRAM ŠPORTNIH DNI – šol. l. 2013/14
1. RAZRED – TEME

KRAJ

ČAS

NOSILCI

1. Pohod

Biljenski griči

oktober

razred./vzgojit.

2. Pohod

Katarinin grič

december

razred./vzgojit.

3. Atletika

stadion

april

razred./vzgojit.

4. Aerobne dejavnosti v naravi

trim steza

maj

razred./vzgojit.

5. Športne igre

športno igrišče

junij

razred./vzgojit.

1. Aerobne dejavnosti v naravi

Panovec

september razredničarke

2. Pohod

Biljenski griči

oktober

razredničarke

3. Pohod – vznožje Škabrijela

Škabrijel

marec

razredničarke

4. Atletika

N. Gorica

april

razredničarke

5. Športne igre

športno igrišče

junij

razredničarke

2. RAZRED

3. RAZRED
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1. Aerobne dejavnosti v naravi

trim steza
Panovec

maj

2. Športne igre v vodi

bazen N. Gorica

september razredničarke

3. Pohod

Biljenski griči

oktober

razredničarke

4. Pohod

Katarinin grič

marec

razredničarke

5. Športnovzgojni karton

N. Gorica

april

razredničarke

1. Športne igre

N. Gorica

september razredničarke

2.. Pohod (program CŠOD)

Črmošnjice

december

razredničarke

3 Igre na snegu (program
CŠOD)

Črmošnjice

december

razredničarke

4. Pohod

Sabotin

april

razredničarke

5. Kajak

Solkan

junij

razredničarke

1. Pohod

Ravnica

september razredničarke

2. Igre na snegu

Črni vrh nad
Idrijo

december

3. Igre v vodi

N. Gorica ali
Cerkno

september
razredničarke
ali junij

4. Prometni dan

N. Gorica

april

razredničarke

4. RAZRED

5. RAZRED
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razredničarke

učitelji TIT,
razredničarke

5. Pohod k bolnici Franji (v šoli
Cerkno
v naravi)

junij

razredničarke

6.–9. RAZRED
1. Pohodi – 8. in 9. r.
6. r. pohod z orientacijo

okolica N. G.
okolica N. G.
Fiesa

7. r. po programu CŠOD

september učitelji ŠVZ
junij
učitelji ŠVZGEO
januar

razredniki

2. Atletika

N. Gorica

oktober

učitelji ŠVZ

3. Zimski športni dan – 6., 7.,
8., 9. r.

po dogovoru

januar

učitelji ŠVZ

4. Športne igre – 7., 8. r.
6. r na dan NPZ
9. r. na dan NPZ
+kombiniran

N. Gorica

maj
učitelji ŠVZ

5. Igre v vodi – 6., 7., 8. r.
bazen
9. r. športne igre na dan NPZ N. Gorica

sept./junij
maj

učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ

PROGRAM TEHNIŠKIH DNI - šol. l. 2013/14
1. RAZRED – TEME

KRAJ

ČAS

1. Urejanje šolskih potrebščin

na šoli

september

razred./vzgojit.

2. Izdelovanje novoletnih
voščilnic

na šoli

november

razred./vzgojit.

3. Izdelava igrače iz
odpadnega materiala

na šoli

maj

razred./vzgojit.
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NOSILCI

2. RAZRED
1. Urejanje šolskih potrebščin na šoli

september

razredničarke

2. Gasilec, policist – teden
požarne varnosti

na šoli

oktober

razredničarke

3. Izdelovanje novoletnih
okraskov

na šoli

november

razredničarke

1. Urejanje razreda in šolskih
potrebščin

na šoli

september

razredničarke

2. Hiša eksperimentov

N. Gorica po dogovoru

razredničarke

3. Izdelava izdelka iz
odpadnega materiala po
načrtu

na šoli

marec

razredničarke

1. Izdelava vodnega hrama
(CŠOD)

Črmošnji
ce

december

razredničarke

2. Izdelava izdelkov za EKO
tržnico

na šoli

november

razredničarke

3. Od načrta do izdelka– hiška na šoli

marec

razredničarke

4. Gibanje se prenaša–voziček na šoli

junij

razredničarke

nov. / dec.

razredničarke

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED
1. Izdelava termo škatle
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na šoli

2. Izdelava naprav za prikaz
gibanja zraka

na šoli

februar

razredničarke

3. Izdelava igrače: možak
mahač

na šoli

marec

razredničarke

4. Ogled centra za ravnanje z
odpadki

Stara
Gora

april

razredničarke

1. Preventiva/Tradic.slov.
zajtrk

na šoli

november

učit. BIO-GOS.

2. EKO tržnica

na šoli

november

razred./sorazred.

3. Evropska vas

na šoli

februar/marec

razred./sorazred.

4. Mlečni izdelki – Mlekarna
Celeia

na šoli

oktober

učitelji GOS

1. Po programu CŠOD

Fiesa

januar

razredniki

2. Preventiva/Tradic. slov
zajtrk

na šoli

november

učitelji BIO-GOS

3. EKO tržnica

na šoli

november

razred./sorazred.

4. Tehniški muzej (program
CŠOD)

Bistra

13./14. marec

6. RAZRED

7. RAZRED
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učitelj TIT

8. RAZRED
1. Preventiva/Tradic. slov
zajtrk

na šoli

november

učit. BIO-GOS

2. EKO tržnica

na šoli

november

razred./sorazred.

3. Evropska vas

na šoli

februar/marec

razred./sorazred.

4. Hidroelektrarna

Plave

junij

1. Preventiva/Tradic. slov
zajtrk

na šoli

november

učit. BIO-GOS

2. EKO tržnica

na šoli

november

razred./sorazred.

3. Evropska vas

na šoli

februar/marec

razred./sorazred.

4. Poklicna orientacija

na šoli

okt./nov

učit. FIZ,TIT,GEO

9. RAZRED
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psihologinja

KOLEDAR TEKMOVANJ
Dan

Datum

Naziv tekmovanja

Vrsta

februar

tekmovanje iz italijanščine

šolsko

marec

tekmovanje iz italijanščine

državno

konec
aprila

Robotika – robosled

regijsko

ponedeljek

23. 1. 2014

tekmovanje za Cankarjevo
priznanje

področno

sobota

29. 3. 2013

tekmovanje za Cankarjevo
priznanje

državno

četrtek

19. 9. 2013

regijsko predtekmovanje za TV
kviz Male sive celice za
sedmošolce

regijsko

petek

27. 9. 2013

logika

šolsko

petek

4. 10. 2013

tekmovanje iz znanje o
sladkorni bolezni

šolsko

sobota

19.10.2013

logika

državno

ponedeljek

21.10.2013

tekmovanje iz angleškega jezika
8. razred

šolsko

sreda

23.10.2013

tekmovanje iz biologije za
Proteusovo priznanje

šolsko

sobota

9.11.2013

tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni

državno
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torek –
petek

12. –
15.11.2013

Bober – mednarodno
tekmovanje v informacijski in
računalniški pismenosti

šolsko

četrtek

21.11.2013

tekmovanje iz angleškega jezika
9. razred

šolsko

ponedeljek

25.11.2013

tekmovanje iz angleškega jezika
8. razred

državno

sreda

4.12.2013

tekmovanje za Cankarjevo
priznanje

šolsko

petek

6. 12. 2013

tekmovanje iz biologije za
Proteusovo priznanje

državno

torek

10.12.2013

tekmovanje iz znanja zgodovine

šolsko

sobota

18. 1. 2014

Bober – mednarodno
tekmovanje v informacijski in
računalniški pismenosti

državno

ponedeljek

20. 1. 2014

kemija

šolsko

sreda

29. 1. 2014

tekmovanje iz angleškega jezika
9. razred

regijsko

torek

4. 2. 2014

tekmovanje iz znanja zgodovine

regijsko

četrtek

6. 2. 2014

tekmovanje iz znanja geografije

šolsko

sreda

5. 3. 2014

tekmovanje za Stefanovo
priznanje

šolsko

sobota

8. 3. 2014

kemija

državno
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sreda

12. 3. 2014

tekmovanje iz znanja geografije

regijsko

sobota

15. 3. 2014

tekmovanje iz znanja zgodovine

državno

četrtek

20. 3. 2014

tekmovanje za Vegovo
priznanje

šolsko

petek

21. 3. 2014

tekmovanje za Stefanovo
priznanje

regijsko

torek

25. 3. 2014

tekmovanje iz angleškega jezika
9. razred

državno

sreda

2. 4. 2014

tekmovanje za Vegovo
priznanje

regijsko

sobota

5. 4. 2014

tekmovanje za Stefanovo
priznanje

državno

četrtek

10. 4. 2014

Festival filmskih animacij,
izdelanih s programom MS
Power Point

šolsko

sobota

12. 4. 2014

tekmovanje za Vegovo
priznanje

državno

torek

15. 4. 2014

tekmovanje iz znanja geografije

državno

sobota

19. 4. 2014

Festival filmskih animacij,
izdelanih s programom MS
Power Point

državno
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POGOVORNE URE
POPOLDAN OD 16.00 DO 17.00 URE
OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ N. G.

OŠ LEDINE

8. oktober

1. oktober

12. november

5. november

10. december

3. december

14. januar

7. januar

11. februar

4. februar

11. marec

11. marec

8. april

1. april

13. maj

6. maj
DOPOLDAN

ENKRAT TEDENSKO OD OKTOBRA 2013 DALJE.
URNIK BO OBJAVLJEN V SEPTEMBRU.

Starši sproti spremljate učni uspeh in napredek otroka na pogovornih urah in
roditeljskih sestankih. Prosimo, da svojo udeležbo na pogovornih urah najavite
razredniku, kar bo pripomoglo k učinkovitejši izpeljavi pogovornih ur.
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ŠOLSKI URNIK
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica – Razredna in predmetna stopnja
POUK
1. ura

8.00–8.45

2. ura

8.50–9.35

MALICA

9.35–9.55

3. ura

9.55–10.40

4. ura

10.45–11.30

5. ura

11.35–12.20

6. ura

12.25–13.10

KOSILO

13.10–13.35

7. ura

13.35–14.20

8. ura

14.25–15.10
PODALJŠANO BIVANJE

●
●
●
●
●
●
●
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neusmerjeni prosti čas od konca pouka do kosila
kosilo od 12.45 do 13.15
sprostitvene dejavnosti 13.15 do 14.00
samostojno učenje od 14.00 do 15.00
popoldanska malica ob 15.00
usmerjeno preživljanje prostega časa od 15.10 do 15.50
individualne zaposlitve od 15.50 do 16.05

PODRUŽNICA LEDINE
POUK
1. ura

8.00–8.45

2. ura

8.50–9.35

MALICA

9.35–9.45

3. ura

9.45–10.30

ODMOR

10.30–10.50

4. ura

10.50–11.35

5. ura

11.40–12.25
PODALJŠANO BIVANJE

●
●
●
●
●
●

sprostitvene dejavnosti od 11.35 do 13.30
kosilo od 11.40 do 13.30
usmerjen prosti čas od 13.05 do 13.50
popoldanska malica ob 14.00
učna ura od 14.05 do 14.50
sprostitvene dejavnosti od 14.50 do 15.50
VARSTVO
jutranje varstvo: od 6.30–8.00
popoldansko varstvo: od 15.50–16.15
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K pouku prihajajte pravočasno, vsaj 10 minut pred začetkom, zato da se v miru
pripravite za šolsko delo.

ODJAVA PREHRANE
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
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.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan
prej do 14.00 ure na telefonsko številko 335 81 09 ali po e-pošti racunovodstvoosngmstr@guest.arnes.si. Zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin pa lahko šolsko
prehrano odjavite tudi na dan odsotnosti do 8.ure.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Vsak učenec in strokovni delavec naše šole je član šolske knjižnice, kjer si
lahko brezplačno izposoja knjižnično gradivo, ki je računalniško obdelano.
Izposoja je avtomatizirana. Izposojevalni rok je 3 tedne. Zamudnike
opozarjamo. Vsako izgubljeno, uničeno ali poškodovano knjižnično gradivo se
nadomesti z novim.
Urnik šolske knjižnice na centralni šoli :
ponedeljek 8–14.30
torek - petek 7.30–14.30
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V šolskem letu 2013/14 sem si na OŠ Milojke Štrukelj izposodil-a naslednje
šolske učbenike :
(Vpišite številko in naslov učbenika !)
Številka učbenika:
Naslov učbenika:
1. ________________

____________________________

2. ________________

____________________________

3. ________________

____________________________

4. ________________

____________________________

5. ________________

____________________________

6. ________________

____________________________

7. ________________

____________________________

8. ________________

____________________________

9. ________________

____________________________

10. _______________

____________________________

11. _______________

____________________________

12. _______________

____________________________

Izposojene učbenike bomo ob koncu pouka vrnili šoli.
Izgubljene, uničene ali poškodovane učbenike bomo skladno s Pravilnikom o
upravljanju učbeniških skladov nadomestili z novimi. V nasprotnem primeru si
ne bomo mogli več izposojati učbenikov iz učbeniškega sklada.
______________________
(podpis učenca-ke)
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______________________
(podpis staršev)

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba na šoli se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in
socialnih vprašanj preko različnih dejavnosti načrtovanja, preventive in nudenja
pomoči. Pri svojem delu sodeluje z vodstvom šole, učitelji, učenci in starši na
področjih:
● učenja in poučevanja,
● telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
● šolanja in poklicne orientacije,
● šolske kulture, vzgoje, klime in reda
● ter na področju čustvenih in socialno-ekonomskih stisk.
Svetovalne delavke pedagoginja, psihologinja in socialna delavka imajo sedež
na matični šoli.

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad ima upravni organ, ki skrbi za pravilno delovanje. S pomočjo
prostovoljnih prispevkov, sponzorstev in donacij bomo financirali nadstandardni
program šole (pomoč otrokom v šoli v naravi, pomoč učencem s posebnimi
potrebami oziroma otrokom v izjemnih situacijah).
Zahvaljujemo se vsem, ki ste že prispevali v šolski sklad.
Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun 01284-6030672398.
Za vsak prispevek vam bomo hvaležni.
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POUK
PRVO IN DRUGO TRILETJE
št. ur/teden

RAZ
RED

PREDMET
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

Matematika

4

4

5

5

4

4

2

3

4

Angleščina
Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

2

3

Družba
Geografija

1

Zgodovina

1

Spoznavanje okolja

3

3

3

Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika

2
3

3

Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
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2
1

1,5

Šport

3

3

3

3

3

3

ŠTEVILO
PREDMETOV

6

6

6

8

9

11

ŠTEVILO UR
TEDENSKO

20

21

22

23,5

25,5

25,5

ŠTEVILO TEDNOV
POUKA

35

35

35

35

35

35

Oddelčna skupnost

0

0

0

0,5

0,5

0,5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3*

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3**

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

DNEVI DEJAVNOSTI:

Plav
a
TEČAJI

Kolesarje
nje med
š.l.

nje –
sept.
2013
***

ŠOLA V NARAVI
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letna/
plavanje,
Cerkno
junij
2014

zimska/
smučanje,
Cerkno
14.1.-18.1.
2014

* 5. razred – kulturni dan Mesto Ljubljana po programu Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti, 13. 5. 2014 (en oddelek) in 14. 5. 2014 (dva oddelka).
**6. razred – naravoslovni dan Arboretum Volčji Potok po programu Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, 28./29. januar 2014.
***4. razred – naravoslovni teden po programu Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti: Dom Lipa Črmošnjice, 9. 12–13. 12. 2013 (dva oddelka) in 16. 12.
–20.12. 2013 (en oddelek).

TRETJE TRILETJE
št.

RAZRED

ur/teden
PREDMET
7.

8.

9.

Slovenščina

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

4

Angleščina

4

3

3

Likovna umetnost

1

1

1

Glasbena umetnost

1

1

1

Geografija

2

1,5

2

Zgodovina

2

2

2

Domovinska in državljanska
kultura in etika

1

1

Fizika
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2

2

Kemija

2

2

Biologija

1,5

2

Naravoslovje

3

Tehnika in tehnologija

1

1

Šport

2

2

2

Izbirni predmet 1

2/1*

2/1*

2/1*

Izbirni predmet 2

1

1

1

(Izbirni predmet 3)

(1)**

(1)**

(1)**

ŠTEVILO PREDMETOV

12/13/14

14/15/16

12/13/14

ŠTEVILO UR TEDENSKO

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

ŠTEVILO TEDNOV POUKA

35

35
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Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

Kulturni dnevi

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

Tehniški dnevi

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

ŠOLA V NARAVI

20. 1.– 24. 1.
2014***

DNEVI DEJAVNOSTI:
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* Vsi izbirni predmeti, razen italijanščine (2 uri), so eno uro tedensko v
predmetniku. Učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov.
** S soglasjem staršev lahko učenci izberejo tudi tri ure izbirnih predmetov.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – v celoti ali pa le pri eni uri
tedensko.
***7. Razred – naravoslovni teden po programu Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti: Dom Breženka Fiesa/Piran.

DNEVI DEJAVNOSTI PO PROGRAMU CENTRA ŠOLSKIH IN
OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI (7.– 9. razred)
7. razred – tehniški dan: Tehniški muzej Bistra, 13. 3. 2014 (dva oddelka) in
14. 3. 2014 (en oddelek).
8. razred – kulturni dan: Čopova hiša v Žirovnici, 2./3. december 2013
9. razred – naravoslovni dan: Kraški rob, 25. oktober 2013
9. razred – kulturni dan: Ekskurzija v zamejstvo (avstrijska Koroška),
5./6. junij 2014
OBČINSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA UČENCE – DELAVNICE
5. razred: BODI FACA, MIC – Mladinsko-informacijski center Ljubljana
6. razred: ODRAŠČANJE IN MI, Mladinski center Nova Gorica
7. razred: PREKOMERNA UPORABA SPLETA IN NJEGOVE POSLEDICE,
IT Svetovanje, Ljubljana
8. razred: SPOLNOST IN MI, Mladinski center Nova Gorica
9. razred: PREPLETANJE RAZNIH VRST ZASVOJENOSTI, Društvo”Projekt
človek”, Ljubljana
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IZBIRNI PREDMETI
PREDMET:

1. Italijanščina 1 2 3 (II 1 2 3)

7., 8., 9.

2. Izbrani šport: Nogomet/ Odbojka (IŠP)

7., 8., 9.

3. Likovno snovanje I II III (LS 1 2 3)

7., 8., 9.

4. Logika (LO1)

7., 8., 9.

5. Načini prehranjevanja (NPH)

9.

6. Obdelava gradiv: Kovine (OGK)

8., 9.

7. Obdelava gradiv: Les (OGL)

7., 8.

8. Obdelava gradiv: Umetne snovi (OGU)

8., 9.

9. Organizmi v naravi in umetnem okolju (ONA)

7., 8., 9.

10. Poskusi v kemiji (POK)

9.

Računalniška omrežja (ROM)
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razred

9.

11. Rastline in človek (RČL)

7., 8., 9

12. Retorika (RET)

9.

13. Robotika v tehniki (RVT)

8., 9.

14. Šport za sprostitev (ŠSP)

7., 8., 9.

15. Šport za zdravje (ŠZZ)

7., 8., 9.

16. Verstva in etika 2 (VE 2)

7., 8., 9.

17. Vezenje: Osnovni vbodi in tehnike vez. (VEO)

7., 8., 9.

18. Življenje človeka na Zemlji (ŽČZ)

7., 8., 9.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH
Pouk v manjših učnih skupinah
4. do 7. razred
Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo občasno izvajali pouk v manjših
učnih skupinah; v 4. razredu z mesecem aprilom, v 5., 6. in 7. razredu pa skozi
celo šolsko leto.
Te ure pouka so namenjene utrjevanju in ponavljanju oziroma poglabljanju in
razširjanju učne snovi.
8. in 9. razred
Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto
izvajali v manjših učnih skupinah.
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Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka bo objavljen v septembru.
Dopolnilni pouk
Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so
bili dalj časa odsotni in želijo dodatno razlago. Predlog za obiskovanje
dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta, ki ugotovi vzroke za učenčevo
neuspešnost in redno spremlja učenčev napredek. Pouk poteka v času pred ali po
pouku.

Učitelj

Predmet

Dan

Ura

Dodatni pouk
Učence, ki želijo svoje znanje in vedenje razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti
učenci se običajno tudi udeležujejo tekmovanj.

Učitelj
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Predmet

Dan

Ura

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Individualno in skupinsko pomoč izvajajo učitelji naše šole. Namenjena je
učencem z učnimi težavami in je organizirana v dopoldanskem času.
Prav tako je namenjena nadarjenim učencem za pripravo na razna tekmovanja in
za razvijanje sposobnosti na področju naravoslovja, kemije, matematike.
Učitelj

Predmet

Dan

Ura

Dodatna strokovna pomoč
Namenjena je otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi v
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Le-to na naši šoli izvaja mobilni specialni pedagog, logoped, socialni
pedagog, šolska psihologinja, šolska pedagoginja. Število ur dodatne strokovne
pomoči in izvajalci pomoči so določeni z odločbo. Z odločbo so določne tudi
ure dodatne učne pomoči, ki jih izvaja učitelj
SKRB ZA ZDRAVJE
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi,
in sicer:
● do osnovnega in dispanzerskega varstva
● specialističnega varstva
● bolniškega varstva
● zobozdravstvenega varstva
Šola bo sodelovala z zdravstvenimi delavci v šolskem dispanzerju. Učenci bodo
obvezno sistematično pregledani (1., 3., 6. in 8. razred) in cepljeni po programu,
po potrebi pa bodo s soglasjem staršev opravili dodatne specialistične preglede.
Dejavnosti zobozdravstvene preventive obsegajo sistematski pregledi učencev v
1., 2. in 7. razredu.
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SKRB ZA ZDRAVE ZOBE
Akcija za čiste zobe poteka od 1. do 9. razreda. Enkrat mesečno zunanji
zobozdravstveni sodelavki opravita barvanje in želiranje zob. Naključno
izbereta 10–15 učencev v vsakem oddelku. Čistost zob bomo označevali v
spodnji tabeli. Za nemoteno potekanje akcije morajo učenci prinesti zobno
ščetko, ki jo pustijo v šoli.
september

oktober

november

december

januar

februar

marec

april
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POKLICNA ORIENTACIJA
Namen programa poklicne orientacije je pomagati učencem pri presojanju,
izbiranju in sprejemanju poklicne odločitve. Izvaja ga šolski psiholog v zadnjih
dveh razredih osnovne šole.
Učenci se v delavnici v okviru naravoslovnega dne »POKLICNA
ORIENTACIJA« učijo spoznavati sebe, svoje interese, sposobnosti, posebnosti
oz. prednosti, ki jih imajo v primerjavi z drugimi.
V tem šolskem letu se bodo lahko skupaj s starši udeležili 17 predstavitev
različnih poklicev pri delodajalcih.

9. razred
oktober,
november
2013

Spoznavanje in ogled poklicev pri delodajalcih v popoldanskem
času po izbiri skupaj s starši.

oktober,no
vember

Delavnice: Spoznavanje samega sebe (ND) – Poklicna orientacija.

oktober

Testiranje poklicnih interesov.

november
december

Roditeljski sestanek za starše po oddelkih: Poklicna orientacija.

december

Anketiranje učencev z ANKETO O IZBIRI POKLICA.

december

Odprta vrata srednjih šol za starše.

december– Individualno svetovanje, pomoč pri izbiri primernega poklica oz.
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marec

nadaljnjega izobraževanja učencev.

februar

Informativni dnevi na srednjih šolah za devetošolce.

april

Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole.

maj

Obveščanje učencev o stanju prijav v srednjih šolah.

junij

Prinašanje dokumentov na srednje šole.

NADARJENI UČENCI
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni osnovni šoli je bil
sprejet na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, februarja 1999.
Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v
osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem,
ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in
ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe
in aktivnosti.
Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci šole in
šolska svetovalna služba, saj le-ti evidentirajo potencialno nadarjene učence od
3. do 9. razreda.
Naš cilj je identifikacija nadarjenih učencev v četrtem razredu devetletke ali
kasneje in priprava individualiziranih programov v soglasju s starši.
Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo
evidentiranih učencev glede na ocene učitelja s pomočjo posebnega
ocenjevalnega pripomočka, testa sposobnosti in testa ustvarjalnosti. Testiranje
sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog.
Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem
od kriterijev dosežejo nadpovprečen rezultat – 90 %. Zanje se pripravi v
soglasju s starši poseben program, vključitev v različne dejavnosti z namenom
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razvijanja otrokovih sposobnosti. Učenci se bodo lahko v zadnjem triletju
vključili v delavnice za nadarjene s področja matematike, kemije, naravoslovja
in v delavnico za oblikovanje pozitivne samopodobe.
POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za
doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju
znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti
Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je v
zaključenem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70.

STATUS UČENCA
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 (glasbenika, likovnika,
baletnika in kulturnika) lahko pridobi učenec, ki se udeležuje 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.
Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec najkasneje do 30. 9. v
tekočem šolskem letu. Izjemoma se učencu lahko dodeli status med letom, če
izpolnjuje pogoje. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti in se le-te
uredijo s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodi se obiskovanje pouka
in drugih dejavnosti, način in rok za ocenjevanje znanja ter drugo. Status učenca
preneha na zahtevo učenca in staršev, s potekom časa, za katerega mu je bil
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dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil dodeljen, ali če ni več
učenec šole, na kateri je pridobil status oz. če se mu status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora oz. zaradi kršitve njegovih
dolžnosti, določenih z zakonom ter hišnim redom šole, mu šola lahko status
začasno oz. trajno odvzame na predlog razrednika oz. učiteljskega zbora.
Učencu lahko status miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši ali
učenec.
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloča ravnatelj s sklepom. Pred tem
pa si v prvem izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in
tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje
oddelčnega učiteljskega zbora.

VARNA POT V ŠOLO
Otrok naj gre v šolo pravočasno. V naselju naj hodi po pločniku, sicer pa po levi
strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Posebej prvošolčki morajo
imeti na poti v šolo ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci
stari od 10 do 14 let s pisnim dovoljenjem staršev. Otroka pospremite do šole
in ga poučite o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto, da bo
v prometu čim bolj varen. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene
rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr.
kresničko. Kolesarji upoštevajte prometne predpise in nosite zaščitne čelade.

URNIK ŠOLSKEGA AVTOBUSA
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Loke–OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
Odhod
07:28

Loke (Peloz)–OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

Odhod
14:45

Merkur 1–Mandrija–Ajševica sp.–Loke–OŠ Milojke Štrukelj N. G.
Odhod
07:15

Rožna Dolina Merkur 1–Rožna Dolina Merkur 2
Bajta– Ajševica vrh
Ajševica Šterk–Mandrija–Ajševica sp.–Loke Peloz–
Loke– Kromberk pod gradom–Kromberk Komel–
Kromberk cerkev– Kromberk Poberaj–Kromberk
vrtec–Kromberk Hrast–OŠ Milojke Štrukelj Nova
Gorica

Odhodi
1.avtobus
13:25
2.avtobus
14:45

Pod Škabrijelom 47–Kekčeva pot 7,10–Pod Škabrijelom 21–OŠ Milojke
Štrukelj Nova Gorica
Odhod Pod Škabrijelom 47–Pod Škabrijelom 45 K–Kekčeva
Odhod
pot 7 in 11 K–Pod Škabrijelom 21–Pod Škabrijelom 36
07:30
14:00
in 38–Pod Škabrijelom 2 in 30–Damber 33, 37, 75–OŠ
Milojke Štrukelj Nova Gorica
Breg–Podrob–OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
Odhod
6:57

BREG–Podrob–Kromberk pod gradom–
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

Odhod
14:40

Stara Gora–Pristava–OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica–OŠ Frana
Erjavca
Odhod
STARA GORA–Pristava–OŠ Milojke Štrukelj
Odhod
07:00
Nova Gorica
15:15
INTERESNE DEJAVNOSTI
Matična šola OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
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Dejavnost
Otroški
pevski zbor

Mladinski
pevski zbor

Učenci Vsebina
4.–5.
raz.

6.–9.
raz.

Mentor

- usposabljanje in razvijanje smisla za
enoglasno muziciranje in estetsko
doživljanje zborovskega petja
- učenje slovenskih ljudskih pesmi in
umetnih pesmi z instrumentalno
spremljavo
- sodelovanje na revijah otroških in
mladinskih pevskih zborov
- sodelovanje na šolskih in
izvenšolskih prireditvah

Eleonora
Ipavec Šaver

Urejanje
zeliščnega
vrta

4.–5.
raz.

- urejanje zeliščnega vrta

Laura Ozebek

Šolska
vrtilnica

4. raz.

-urejanje šolske vrtilnice (cvetlične
gredice)

Iris Mohorič

4.–5.
raz.

- spoznavanje osnov računalništva
- delo na računalniških programih
- priprava ppt
- varna uporaba interneta

Iris Mohorič

Ročne
spretnosti

4.–5.
raz.

- spoznavanje različnih ročnih
spretnosti (vozlanje, šivanje …)
- oblikovanje z različnimi materiali
- priprava razstav

Onorina Milost

Dramski
krožek

4., 5.
raz.

- učenje igrice

Ada Velikonja

Bralna značka

4.–9.
raz.

- oblikovanje priporočilnih seznamov
knjig

razredničarke,
učiteljice

Računalniški
krožek
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Angleška
4.–9.
bralna značka raz.

- pogovori o prebranih knjigah
- priprava prireditve ob zaključku
bralne značke

slovenščine in
šolski
knjižničarki

- branje angleških knjig z lažjo
(prilagojeno) vsebino
- bogatenje in utrjevanje besedišča,
kar pripomore k samozavestnejši
komunikaciji v tujem jeziku

učiteljice
angleščine

Vivaristika

7.–9.
raz.

- skrb za živali v šolskem vivariju

Martina Bratuž

Kemijski
krožek

8.–9.
raz.

- poglabljanje znanja iz kemije,
- priprava na šolsko in državno
tekmovanje.

Darja Kašček

Ladijski
modelarski
krožek

6.–9.
raz.

- samostojna izdelava ladijskega
modela od načrta do preizkušnje

Jože Štrukelj

4.–9.
raz.

- uvajanje učencev v organizacijo in
delovanje šolske knjižnice
- pogovori o knjigah in seznanjanje s
knjižnimi novostmi
- sodelovanje pri delu šolske
knjižnice, pripravi razstav, ugank,
kvizov in prireditev

6.–9.
raz.

- obravnava tematskih področij iz
knjig Male sive celice 1 – 5 ob
uporabi referenčne literature in
spletnih virov v šolski knjižnici
Boža Peršič
- priprave na tekmovanje v
televizijskem kvizu Male sive celice in
Abeceda

Knjižničarski
krožek

Male sive
celice
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Boža Peršič

Turistični
krožek

6.–9.
raz.

- sodelovanje na turističnem festivalu
- raziskovalno delo

Laura Ozebek

Zdrava šola

6.–9.
raz.

- urejanje vrtnic ob šoli, urejanje
šolskih prostorov,skrb za zdravo
življenje

Laura Ozebek

Geografski
krožek

6.–9.
raz.

- spoznavanje osnov geografskega
proučevanja
- zbiranje geografskih podatkov z
merjenjem
- kartiranje geografskih procesov

Tanja Čutura

Zgodovinski
krožek

6.–9.
raz.

-predstavitev zgodovinskega dogodka
meseca

Uroš Lavrenčič
Mugerli

6.–9.
raz.

- spoznavanje različnih likovnih
tehnik
- ustvarjanje z različnimi materiali
- sodelovanje na natečajih in razpisih
- razstavljanje izdelkov

Barbara Kožlin

Prostovoljno
delo
osnovnošolce
v

6.–9.
raz.

-druženje
-učna pomoč učencem
- obiski v domu
upokojencev
- učenje za življenje
- sprejemanje
drugačnosti
-medsebojno
spoznavanje in
bogatenje

Lilijana Sulič

Nogomet

5.–9.
raz.

- priprava šolske ekipe na tekmovanja

Vasja Zajc

Likovni
krožek
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4.raz.
Namizni tenis

-učenje osnov individualnega igranja
namiznega tenisa
-priprava na tekmovanje

Lavrenčič
Mugerli Uroš

6.–9.
raz.
Filatelistika

4.–9.
raz.

zunanji mentor
Igor Varl

- zbiranje in preučevanje poštnih
znamk

zunanji mentor
VinkoTroha

Podružnica Ledine
Dejavnost

Učenci Vsebina

Knjižničarski
krožek

1.–3.
raz.

Bralna značka 1.–3.
raz.

Bralno
ustvarjalne
urice v
oddelkih PB
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1.–3.
raz.
PB

Mentor

- uvajanje učencev v
Nataša Gerbec
organizacijo in delovanje šolske
knjižnice
- pogovori o knjigah in seznanjanje
s knjižnimi novostmi
- sodelovanje pri delu šolske
knjižnice, pripravi razstav, ugank,
kvizov in prireditev
-oblikovanje priporočilnih seznamov razredničarke in
knjig
šolski
- pogovori o prebranih knjigah
knjižničarki
-priprava prireditve ob zaključku
bralne značke
- spoznavanje različnih likovnih
tehnik
- ustvarjanje z različnimi materiali
- dramatizacija krajših besedil
- razstavljanje izdelkov

Barbara Koncut,
Tina Jarc, Katja
Klanjšček, Jasna
Besednjak, Sonja
Abramič, Vlasta

- eko bralna značka

Otroški
pevski

1.–3.
raz.

- usposabljanje in razvijanje smisla
Hermina Ličen
za enoglasno muziciranje in estetsko
doživljanje zborovskega petja
- učenje slovenskih ljudskih pesmi in
umetnih pesmi z instrumentalno
spremljavo
- sodelovanje na revijah otroških in
mladinskih pevskih zborov
- sodelovanje na šolskih in
izvenšolskih prireditvah

1.–3.
raz.

-šahovske kombinacije
-otvoritev uvodne poteze

zbor

Šahovski
krožek
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Bolčina, Edvina
Tomšič, Ingrid
Humar, Žanet
Pavlica

Uroš Lavrenčič
Mugerli

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2013/14
V šolskem letu 2013/14 bomo nadaljevali z izvedbo projektov na različnih
ravneh. Namen in cilji projektov so:
- čim bolj približati cilje učenja razvoju vseživljenjskih znanj (razvijanje znanj v
vsakdanjem življenju – govorne spretnosti, spretnosti raziskovanja, ročne
spretnosti, sposobnost znajti se v prostoru in času …),
- razvijati znanja za trajnejšo uporabo,
- približati delo v šoli potrebam učencev na različnih razvojnih stopnjah.
Izvedba projektov bo realizirana pretežno v urah rednega pouka, pri čemer bodo
učitelji spreminjali svojo vlogo poučevanja v vlogo koordinatorja in
usmerjevalca učenja. Pri pouku bodo učenci zato aktivnejši in s tem bodo
razvijali poleg znanj tudi druge spretnosti in sposobnosti.
PROJEKT

Komu je namenjen

Vodja

Čas trajanja

Zdrava šola

učiteljem, učencem in
staršem

Lilijana Sulič

celo šolsko
leto

Evropska vas

učencem od
1.–9. razreda

učitelji

celo šolsko

Vpliv predšolskega
varstva na likovni
razvoj v prvem
razredu

učencem drugih
razredov

Florjana
Podgornik,
Milojka
Štrukelj, Tarin
Turk Cink

Zdrav življenjski
slog

učencem od 1. do 9.
razreda

Ana Kašček

celo šolsko
leto

Sodobni pristopi k
učenju

celotnemu
učiteljskemu zboru

Irena Žorž
Kisilak

celo šolsko
leto

Rastem s knjigo

učencem 7. razreda

Boža Peršič

celo šol. leto

57

celo šolsko
leto

POT SKOZI ŠOLSKO LETO DOGOVORI IN PRAVILA

●

V šolo prihajam pravočasno.

●

Pred pričetkom pouka izklopim mobilni telefon.

●

V učilnico vstopam v šolskih copatih.

●

Šolske stavbe ne zapuščam med poukom brez vednosti učitelja.

●

Med rekreativnim odmorom se zadržujem na šolskem dvorišču.

●

V jedilnici upoštevam hišni red.

●

Z ustreznim odnosom do sošolcev in delavcev šole prispevam k boljšemu
vzdušju na šoli.

KAM SE ŠE LAHKO OBRNEM PO POMOČ
Zdravstveni dom, Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, Šolski
dispanzer, dr. Valter Boltar, tel. 05 338 33 22
● Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Ul. Gradnikove
brigade 7, Šolski zobni ordinaciji:
- Zorka Svatina Ciman, dr. stom., tel. 05 302 12 25
- Tina Zgonik, dr. stom., tel. 05 335 55 39

●

Center za mentalno zdravje, Ul. Gradnikove brigade 7, Nova Gorica,
tel. 05 338 33 09

●

Ambulanta za bolezni odvisnosti, Ul. Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
tel. 05 338 32 65

●

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna enota Nova Gorica,
Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica, tel. 05 330 80 50

●

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica,
Ul. tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, tel. 05 335 02 20
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●
●
●

Zveza prijateljev mladine, Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, tel. 05 333 46
80
Mladinski center, Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, tel. 05 333 40 20
Center za socialno delo, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
tel. 05 330 29 00

●

Rdeči križ, Območno združenje, Ulica tolminskih puntarjev 8, Nova Gorica,
tel. 05 302 77 17

●
●
●

Škofijska Karitas Koper, Skalniška cesta 1, Solkan, tel. 05 330 02 33
TOM – Telefon otrok in mladostnikov, tel. 116 111
Anonimen klic na policijo v Ljubljani, tel. 080 1200

●

Dnevni center Žarek, tel. 082 051 898

●

Krizni center za otroke in mladostnike Nova Gorica, tel. 08 20 52 460,
mobitel: 051 635 115

.
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HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MILOJKE ŠTRUKELJ
NOVA GORICA

1. ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor je razdeljen na dve območji: območje centralne šole in
podružnične šole Ledine ( Hišni red podružnične šole Ledine je priloga tega
hišnega reda ).
Namenjen je izvajanju vzgojno izobraževalne dejavnosti 9-letne osnovne šole v
obdobju šolanja od 4. do 9. razreda in zajema:
● vse prostore v šolski stavbi,
● atrij,
● dvorišče pred šolo (vsa asfaltirana površina do železne ograje, osrednja
zelenica in zelenica ob stavbi OŠ Milojke Štrukelj),
● dvorišče med šolo in telovadnico do zapornice,
● športna dvorana (kletni prostori in pritličje) in
● športno igrišče.
Za vse učence, ki imajo obveznosti na našem šolskem prostoru, je šola
odgovorna v poslovnem času.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Vzgojno izobraževalna dejavnost se praviloma izvaja v poslovnem času od 7.00
do 16.15.
Izven poslovnega časa potekajo še popoldanske pogovorne ure, roditeljski
sestanki in druga vnaprej dogovorjena organizirana srečanja.
Uradne ure tajništva, blagajne in računovodstva so ob delavnikih od 9.30 do
12.30. Namenjene so poslovanju z zunanjimi uporabniki naših storitev razen za
dejavnosti, ki so s tem hišnim redom drugače opredeljene.

3. ORGANIZACIJA NADZORA IN VARNOSTI
Nadzor nad dogajanjem v poslovnem času ima šola organiziran na različne
načine.
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Vhodi na dvorišču med šolo in telovadnico, glavni vhod v telovadnico in
notranji prostori telovadnice ter prehodi med telovadnico in šolsko stavbo so
opremljeni z video nadzorom.
V času dopoldanskega rekreativnega odmora, varstva vozačev in učenčevih
prostih ur, ko čakajo na pouk, je organizirano dežurstvo učiteljev.
Od 1. do 4. šolske ure sta na hodniku dva dežurna učenca. Naloge dežurnih
učencev so v prilogi.
Nadzor nad dogajanjem izven poslovnega časa:
● alarmni sistem na vhodih v šolo,
● varnostna razsvetljava na hodniku v pritličju šole in na dvorišču med
šolo in telovadnico,
● ob 16.15 se zaklene glavni vhod v stavbo in
● ob 19.00 se zaklenejo vsi vhodi v stavbo.
Vsak prostor je opremljen z navodili požarne varnosti in hišnim redom zaradi
zagotavljanja varnosti. Šola permanentno skrbi za usposabljanje vseh zaposlenih
pri zagotavljanju varnosti in enkrat letno izvede z vsemi zaposlenimi in učenci
evakuacijsko vajo – izpraznitev šolske stavbe v primeru nevarnosti.
Hišni red in pravila obnašanja v šolski knjižnici, v prostorih za tehniko, v
učilnici gospodinjstva, v jedilnici in v športni dvorani ter na športnem igrišču so
v prilogi.

4. KRŠITVE HIŠNEGA REDA
Ob kršitvah hišnega reda bomo ukrepali v skladu s predpisano zakonodajo.
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HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA
PODRUŽNICA LEDINE

1. ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor je namenjen izvajanju vzgojno izobraževalne dejavnosti
9-letne osnovne šole v obdobju šolanja od 1. do 3. razreda in zajema:
● vse prostore v šolski stavbi,
● ograjeno šolsko dvorišče in
● športno igrišče.
Za vse učence, ki imajo obveznosti na našem šolskem okolišu, je šola
odgovorna v poslovnem času.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Vzgojno izobraževalna dejavnost se praviloma izvaja v poslovnem času od 6.30
do 16.15 ure.
Izven poslovnega časa potekajo še popoldanske pogovorne ure, roditeljski
sestanki in druga vnaprej dogovorjena organizirana srečanja.
Uradne ure pomočnice ravnateljice so od torka do petka od 8.00 do 10. ure.
Namenjene so poslovanju z zunanjimi uporabniki naših storitev razen za
dejavnosti, ki so s tem hišnim redom drugače opredeljene.

3. ORGANIZACIJA NADZORA IN VARNOSTI
Nadzor nad dogajanjem v poslovnem času ima šola organiziran na različne
načine.
Za prijavljene učence je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 7.50. V času
od 7.50 do 8.ure sta na hodniku dežurni učiteljici, ki usmerjata učence v razrede.
V času dopoldanskega rekreativnega odmora in varstva vozačev je organizirano
dežurstvo učiteljev.
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Nadzor nad dogajanjem izven poslovnega časa:
● alarmni sistem na vhodu v šolo,
● varnostna razsvetljava na hodniku v pritličju šole,
● ob 18.00 uri se zaklene šolska stavba in
● ob 19.00 uri se zaklene vhod na šolsko igrišče.
Zaradi oteženega nadzora nad učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se
starši s svojimi otroki ne zadržujejo na šolskem dvorišču.
Vsak prostor je opremljen z navodili požarne varnosti in hišnim redom. Šola
permanentno skrbi za usposabljanje vseh zaposlenih pri zagotavljanju varnosti
in enkrat letno izvede z vsemi zaposlenimi in učenci evakuacijsko vajo –
izpraznitev šolske stavbe v primeru nevarnosti.
Hišni red in pravila obnašanja v šolski knjižnici in v jedilnici so v prilogi.

4. KRŠITVE HIŠNEGA REDA
Ob kršitvah hišnega reda bomo ukrepali v skladu s predpisano zakonodajo.
Hišni red začne veljati 1. 9. 2009

Nova Gorica, 27. 5. 2009

Ravnateljica
Tatjana Krapše
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