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Vizija šole/ Az iskola víziója:
LENDAVA, SEPTEMBER 2016
LENDVA, 2016 SZEPTEMBERE

Učence z znanjem in odgovornostjo
skupaj s starši učimo in vzgajamo za
življenje
A tanulókat tudással és felelősséggel,
a szülőkkel közösen tanítjuk és
neveljük az életre.

UVODNE BESEDE/ BEVEZETŐ GONDOLATOK

UVOD/ BEVEZETÉS

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih;
ne le, da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;
ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;
ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;
ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.
(John Ruskin)

Az igazi nevelés célja nem csak irányítani az embereket, hanem arra késztetni őket, hogy
helyes dolgokat csináljanak, és élvezzék őket;
Ne csak dolgosak legyenek, hanem szeressék a munkájukat;
Ne csak kitanultak legyenek, hanem szeressék a tudást;
Ne csak tiszták legyenek, hanem szeressék a tisztaságot;
Ne csak igazságosak legyenek, hanem vágyódjanak az igazságszolgáltatásért.
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PODATKI O ŠOLI/ AZ ISKOLA ADATAI

Naslov šole: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA/ II. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLA, Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava - Lendva
Telefon: (02) 578 81 50
Faks: (02) 578 81 51
Ravnateljica: Livia Horvath
E-naslov šole: dosmslen@guest.arnes.si
Transakcijski račun pri UJP: 01259-6030689725
Davčna številka: 72087528
Matična številka: 5083338000

Ustanovitelj/ Alapító:

Občina Lendava
Lendva Község

Soustanovitelj/ Társalapító:

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine
Lendava
Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség

Logotip šole/ Az iskola logója:
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USTANOVITELJ/ALAPÍTÓ
Ustanovitelj DOŠ II Lendava je Občina Lendava/ Lendva Község in soustanoviteljica Madžarska
samoupravna narodna skupnost občine Lendava/ Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség.

ORGANI UPRAVLJANJA/ IGAZGATÁSI SZERVEK
Svet šole/ Az iskola tanácsa
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in
poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava
poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi.
SESTAVA SVETA ŠOLE/ AZ IGAZGATÓTANÁCS SZERVEZKEDÉSE
- 5 predstavnikov delavcev šole
- 3 predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja
- 3 predstavniki staršev

Ravnatelj/ Igazgató
Poslovodni organ javnega zavoda (šole) je ravnatelj.
Ravnatelj opravlja poleg poslovodnih nalog tudi naloge pedagoškega vodje, in sicer:
- organizira, načrtuje in vodi delo šole,
- določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanoviteljem,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
- odgovoren je za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in spopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu, spremlja delo učiteljev in jim svetuje,
- predlaga napredovanje delavcev v nazive,
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- usmerja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, pogovorne ure in druge oblike
sodelovanja),
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
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Svet staršev/ Szülők tanácsa
Starši uresničujejo svoje interese preko sveta staršev. Trije predstavniki so vključeni v svet šole. Svet
staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
1. roditeljskem sestanku oddelka.
Svet staršev:
predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE/ AZ ISKOLA SZERVEI
Učiteljski zbor/ Tanári kar
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Učiteljski zbor:
obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,
daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
odloča o vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor/ Tagozati tanári kar
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v
posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v
oddelku, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik/ Osztályfőnök
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi
za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno
službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 - 2016/2017-ES ISKOLAI NAPTÁR
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
DAN

DATUM

četrtek

1. september

ZAČETEK POUKA

ponedeljek - petek

31. 10. - 4. 11.

JESENSKE POČITNICE

ponedeljek

31. oktober

DAN REFORMACIJE

torek

1. november

DAN SPOMINA NA MRTVE

sobota

19. november

POHOD PROTI ZASVOJENOSTI

petek

23. december

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

nedelja

25. december

BOŽIČ

ponedeljek

26. december

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

nedelja-nedelja

25. 12. – 1. 1.

NOVOLETNE POČITNICE

nedelja

1. januar

NOVO LETO

ponedeljek

2. januar

DELA PROST DAN (DELOVNA SOBOTA – Pohod proti
zasvojenosti)

torek

31. januar

POUK IN ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

torek

7. februar

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

sreda

8. februar

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

petek in sobota

10. in 11. februar

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

ponedeljek – petek

20. 2. – 24. 2.

ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek

17. april

VELIKONOČNI PONEDELJEK

četrtek

27. april

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

četrtek - torek

27. 4. - 2. 5.

PRVOMAJSKE POČITNICE

ponedeljek, torek

1. in 2. maj

PRAZNIK DELA

četrtek

15. junij

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9.
RAZREDA

petek

23. junij

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1.
DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL

petek

23. junij

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
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Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljnjem besedilu: pouk) osnovna šola
izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 29. januarja,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere
traja do 15. junija.

KADROVSKA ZASEDBA/ A MUNKAHELYEK BETÖLTÉSE
Strokovni delavci/ Szakmunkások
Ime in priimek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Delovno mesto
učiteljica razrednega in predmetnega pouka,
učiteljica za dodatno strokovno pomoč
učiteljica razrednega pouka, učiteljica za dodatno
strokovno pomoč
učitelj razrednega in predmetnega pouka, kolesarski
izpit
učiteljica predmetnega pouka
učiteljica predmetnega pouka, knjižničarka
učiteljica za dodatno strokovno pomoč, učiteljica
delovnega usposabljanja

Metka Kulčar
Petra Tot
Samo Vučak
Karina Sekereš
Silvestra Kolenko
Dina Koša
Tibor Frančič
(dopolnjevanje delovne obveze)
Árpád Fodor
Majda Maučec
Sara Juretič
Roberta Turk

učitelj likovne umetnosti
učitelj predmetnega pouka- šport
učiteljica delovnega usposabljanja
učiteljica delovnega usposabljanja, mobilna učiteljica
učiteljica podaljšanega bivanja, knjižničarka
učiteljica podaljšanega bivanja, svetovalna delavka,
organizatorka šolske prehrane
mobilna učiteljica
mobilna učiteljica, učiteljica interesne dejavnosti
(pevski zbor)
ravnateljica, učiteljica za dodatno strokovno pomoč
učiteljica razrednega in predmetnega pouka,
knjižničarka
računalnikar org. inf. dej.

Spomenka Juretič
Alisa Krajnc
Lea Horvatič
Livia Horvath
Manuela Sabo
Tomislav Hozjan

Strategija kadrovskega izpopolnjevanja/ Szakmai továbbképzés
Skrb za ustrezno zasedenost delovnih mest, oblikovanje in načrtovanje poklicne poti strokovnih in
ostalih delavcev šole: spodbujanje in omogočanje, da si strokovni delavci pridobijo ustrezno
strokovno izobrazbo in se izpopolnijo v znanju madžarskega jezika, opravljanje strokovnih izpitov.
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Pri stalnem strokovnem spopolnjevanju in delu strokovnih delavcev bodo prednostne naloge:
- implementacija Izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje v programu NIS,
- posodobitev pouka v smislu individualizacije in diferenciacije pouka ter izdelave
individualiziranih programov,
- uvajanje, spremljanje in načrtovanje prehajanja med programoma (NIS in PPVI),
- aktivnost učencev pri pouku z elementi formativnega spremljanja,
- metodika dvojezičnega poučevanja,
- uvajanje IP v učni proces,
- didaktične novosti posebnega programa (VIU za učence z zmerno, težjo in težko motnjo),
- pridobitev specifičnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami (Načrt izobraževanj).

Administranitvo-tehnični delavci/ Adminisztratív-műszaki dolgozók

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ime in priimek

Delovno mesto

Kornelija Toth
Piroška Žižek Kelenc
Ljubica Vuk
Štefan Žalik
Gabrijela Orban
Izabel Horváth
Tanja Hajdinjak
Barbara Lebar
Leon Tibaut
Vincent Kiraly

poslovna sekretarka
računovodkinja
čistilka
voznik
varuhinja
varuhinja
spremljevalka gibalno oviranemu učencu
kuharica za dopolnilno dejavnost
kuhar za dopolnilno dejavnost
hišnik, čistilec
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Število učencev po občinah/ A tanulók létszáma községenként
LENDAVA

ČRENŠOVCI

TURNIŠČE

KOBILJE

VELIKA
POLANA

DOBROVNIK

ODRANCI

Skupaj

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

1

-

-

-

-

1

-

2

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

1

-

-

-

-

-

-

1

5.

1

-

-

-

-

-

-

1

6

2

-

-

-

-

2

-

4

7.

-

1

-

-

1

1

-

3

8.

1

1

-

-

-

-

-

2

9.

-

1

-

-

-

1

-

2

OVI A

3

1

-

1

-

1

-

6

OVI B

1

1

3

-

-

-

-

5

Skupaj

10

5

3

1

1

6

-

26

Razred

Prevozi/ Szállítás
Prevozi za učence so organizirani zjutraj od 5.30 do 8.30. Popoldan pa od 13.15 do
15.30.

OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/
A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA TERJEDELME ÉS TARTALMA
Programi in področja vzgojno-izobraževalnega dela na DOŠ II Lendava
zajemajo:
- Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom/ Alacsonyabb
követelményszintű oktatási program
- Posebni program vzgoje in izobraževanja/ Speciális nevelési-oktatási program
in
- Mobilna specialno-pedagoška služba/ Utazós gyógypedagógiai szolgálat

Obseg in organizacija pouka/ A tanítás szervezése
V tem šolskem letu imamo naslednje kombinirane oddelke:
2. in 4. razred, 5. in 6. razred, 7., 8. in 9. razred, OVI A II., III. in IV. stopnja ter OVI B II., III. in VI.
stopnja.
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V prvem in drugem oddelku smo v skladu s sprejetimi izvedbenimi navodili (december 2013) in
sprejetim poročilom Implementacije izvedbenih navodil (junij 2016) za našo šolo vpeljali 2 učitelja. V
tretjem oddelku pa izvajamo ločeno poučevanje v obsegu 4 ur.
Učenec mora redno obiskovati pouk v okviru obveznega programa in izpolnjevati obveznosti in
naloge, določene z akti osnovne šole (Zakon o OŠ). V razširjeni program, ki ga organizira osnovna
šola, se učenec vključuje prostovoljno.
Šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
Ker je večina učencev vozačev, imamo organizirano jutranje in popoldansko dežurstvo vozačev.
Večina učencev prihaja v šolo in odhaja iz šole s šolskim kombijem.
Po pouku so učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja, ki je prav tako kombiniran iz več
razredov.

Učne ure in odmori/ Tanórák és szünetek
Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom/ Alacsonyabb
követelményszintű oktatási program
od

do

Dejavnost

6:30

7:35

varstvo vozačev

7:35

8:20

1. učna ura

8:20

8:35

odmor (malica)

8:35

9:20

2. učna ura

9:20

9:40

odmor – rekreativni

9:40

10:25

3. učna ura

10:25

10:30

odmor

10:30

11:15

4. učna ura

11:15

11:20

odmor

11:20

12:05

5. učna ura

12:05

12:25

odmor (kosilo)

12:25

13:10

6. učna ura

13:10

13:15

odmor

13:15

14:00

7. učna ura

14:00

14:05

odmor

14:05

14:50

8. učna ura

11:20

15.30

PB
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Posebni program vzgoje in izobraževanja/ Speciális nevelési-oktatási program
od

do

Dejavnost

7.35

8.35

1. učna ura

8.35

9.35

2. učna ura (malica)

9.35

10.35

3. učna ura

10.35

11.35

4. učna ura

11.35

12.35

5. učna ura (kosilo)

12.35

13.35

6. učna ura

13.35

15.30

podaljšano bivanje

Število učencev po oddelkih/ A tanulók létszáma tagozatok szerint
Program

NIS

Oddelek

Nadomestni
razredniki

3

Petra Tot

Samo Vučak

5., 6.

5

Metka Kulčar

Karina Sekereš

7., 8., 9.

7

Samo Vučak

Silvestra Kolenko

15
OVI A

6

Sara Juretič

Dina Koša

OVI B

5

Majda Maučec

Sara Juretič

Skupaj
Skupaj

Razredniki

2., 4.

Skupaj
PPVI

Število učencev

11
5

26
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI/ OKTATÁSI-NEVELÉSI PROGRAMOK
Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli poteka po programu, ki obsega obvezni in razširjeni
program. Obvezni program obsega obvezne predmete in dejavnosti po veljavnem predmetniku in ure
oddelčne skupnosti. K obveznemu programu spadajo tudi specialno-pedagoške dejavnosti, in sicer
računalniško opismenjevanje od 4. do 6. razreda ter socialno učenje od 1. do vključno 6. razreda.
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in
interesne dejavnosti ter šolo v naravi.
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PRILAGOJEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM
STANDARDOM/ ALACSONYABB KÖVETELMÉNYSZINTŰ OKTATÁSI PROGRAM
A. OBVEZNI PROGRAM/ KÖTELEZŐ PROGRAM
Predmeti

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

Fond ur

Slovenščina 1

5

6

6

5

5

5

4

4

4

1528

Slovenščina 2

3

4

4

4

4

4

Madžarščina 1

5

6

6

5

5

5

4

4

4

1528

Madžarščina 2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

1213

2

2

2

204

Tuji jezik

805

Likovna umetnost

1

1

1

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

433

Glasbena umetnost

2

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

399,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

Tehnika in tehnologija

1,5

2,5

3

3

3

446

Gospodinjstvo

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

258

2

2

2

4

3

515

Naravoslovje

2

Spoznavanje okolja

2

2

2

Družboslovje
Šport

210
2

2

2

4

2

3

517

3

3

3

3

3

3

3

3

3

936

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

189,5

Število predmetov

8

8

8

9

11

11

12

12

12

Število ur na teden

20,5

22

23

25

26

27

30,5

31

31

35

35

35

35

35

35

35

35

33

Število tednov

A.1. SPECIALNO PEDAGOŠKA DEJAVNOST/ SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK
1.r

2.r

3.r

Računalniško
opismenjevanje

4.r

5.r

6.r

1

1

1

105
210

Socialno učenje

1

1

1

1

1

1

Skupaj

1

1

1

2

2

2

13

7.r

8.r

9.r

Fond ur

B. RAZŠIRJENI PROGRAM/ BŐVÍTETT PROGRAM
1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

Fond
ur

Dopolnilni in dodatni
pouk

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

624

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

Skup. ur
dejavn.

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

116

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

10

10

180

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

Število dni dejavnosti

15

15

15

15

15

15

15

20

20

Jutranje varstvo
varstvo vozačev

525

Podaljšano bivanje
Šola v naravi

Dnevi dejavnosti/
število dni letno

Trajanje izobraževanja/ Az oktatás időtartama
Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja:
- prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda,
- drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda,
- tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.

Preverjanje in ocenjevanje/ Tudásfelmérés és osztályozás
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 3. razredu
osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa s številčnimi
ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja/ Országos tudásfelmérés
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preizkusom znanja, s
katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Za učence, ki se izobražujejo po
prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, je nacionalno preverjanje
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znanja prostovoljno, opravljajo ga prijavljeni učenci. Ob koncu drugega obdobja šola nacionalno
preverjanje znanja izvede iz slovenščine oziroma madžarščine in matematike, ob koncu tretjega
obdobja pa iz slovenščine oziroma madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi
minister. V tem šolskem letu bo tretji predmet naravoslovje.
Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju. Koledar izvedbe nacionalnega
preverjanja znanja/Az országos tudásfelmérés kivitelezésének naptárja izdaja MIZKŠ.

Tuji jezik/ Idegen nyelv
V osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom se učenci učijo tuji jezik v 7., 8. in 9. razredu – v naši
osnovni šoli nemščino.

Izbirni predmeti/ Választható tantárgyak
Poleg obveznih predmetov OŠ se za učence 7., 8. in 9. razreda, ki so usmerjeni v prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, izvaja pouk iz izbirnih predmetov. Učenec
izbere eno uro pouka izbirnega predmeta tedensko. (Zakon o OŠ)
Izbirni predmeti v nižjem izobrazbenem standardu so: kmetijska dela, obdelava gradiv (les, umetne
snovi, kovine), šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, likovno snovanje, načini
prehranjevanja, računalništvo, ljudski plesi, ples, gledališki klub.
Na naši šoli se izvaja izbirni predmet: šport za zdravje.

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA/ SPECIÁLIS
OKTATÁSI PROGRAM

NEVELÉSI-

A. OBVEZNI PROGRAM/ KÖTELEZŐ PROGRAM
Področje/leto šolanja

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

Fond
ur

1. leto

2. leto 3. leto

4. leto 5. leto

6. leto 7. leto

8. leto 9. leto

Razvijanje
samostojnosti

8

8

8

7

7

7

5

5

5

2085

Splošna poučenost

5

5

5

7

7

7

7

7

7

1981

Gibanje in športna
vzgoja

3

3

3

4

4

4

5

5

5

1245

Glasbena vzgoja

2

2

2

3

3

3

3

3

3

831

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

2

4

4

4

828

Delovna vzgoja

2

2

2

3

3

3

6

6

6

1137

Število področij

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15

Število ur na teden

22

22

22

26

26

26

30

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

Nadaljevalni del do 18. leta starosti – četrta stopnja/ A képzés folytatása 18 éves korig - negyedik
szint
Področje/leto šolanja

IV. stopnja

Fond ur

10. leto

11. leto

12. leto

Razvijanje
samostojnosti

4

4

4

420

Splošna poučenost

5

5

5

525

Gibanje in športna
vzgoja

5

5

5

525

Glasbena vzgoja

2

2

2

210

Likovna vzgoja

3

3

3

315

Delovna vzgoja

9

9

9

945

Izbirne vsebine

2

2

2

210

Število področij

7

7

7

Število ur na teden

30

30

30

Število tednov

35

35

35

Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven Učenje za življenje in delo/ A képzés folytatása
18-26 éves korig - Az életre és munkára tanulás
Peta stopnja/ ötödik szint
Področje/leto šolanja

V. stopnja
13. leto

14. leto

Fond ur
15. leto

Razvijanje samostojnosti

4

4

4

420

Splošna poučenost

5

5

5

525

Gibanje in športna vzgoja

5

5

5

525

Glasbena vzgoja

2

2

2

210

Likovna vzgoja

3

3

3

315

16

Delovna vzgoja

9

9

9

945

Izbirne vsebine

2

2

2

210

Število področij

7

7

7

Število ur na teden

30

30

30

Število tednov

35

35

35

VI. stopnja
Področje/leto šolanja

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

Splošna znanja

4

4

4

4

3

Razvijanje in ohranjanje samostojnosti

5

5

4

4

3

Kreativna znanja

5

5

5

3

3

Šport in rekreacija

3

3

2

2

2

Dejavnosti prostega časa

2

2

2

1

1

Dejavno državljanstvo

1

1

1

1

1

Intimno življenje in spolnost

2

2

1

1

1

Delovne in zaposlitvene tehnike

5

5

8

11

13

Izbirne vsebine

3

3

3

3

3

Skupaj ur tedensko

30

30

30

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35

B. RAZŠIRJENI PROGRAM/ BŐVÍTETT PROGRAM

Področje/leto šolanja

Interesne dejavnosti

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

Fond ur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

leto

leto

leto

leto

leto

leto

leto

leto

leto

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko
varstvo

17

1560

Dnevi dejavnosti/leto
šolanja

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

Fond ur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

leto

leto

leto

leto

leto

leto

leto

leto

leto

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

116

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

104

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

180

Delovni dnevi

3

3

3

4

4

4

8

8

8

180

Šola v naravi

Nadaljevalni del do 18. leta starosti/ A képzés folytatása 18 éves korig
Četrta stopnja/ negyedik szint
Področje/leto šolanja

Interesne dejavnosti

IV. stopnja

Fond ur

10. leto

11. leto

12. leto

5

5

5

525

Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

Dnevi dejavnosti/število dni letno

IV. stopnja

Fond ur

10. leto

11. leto

12. leto

Kulturni dnevi

3

3

3

36

Naravoslovni dnevi

3

3

3

36

Športni dnevi

5

5

5

60

Delovni dnevi

6

6

6

72

Šola v naravi

Delovni dan se načrtuje s pomočjo medsebojnega povezovanja načrtovanih izbirnih vsebin, katerih
cilj je razvijanje praktičnih spretnosti in veščin z namenom vse večje samostojnosti učencev za
uspešno socialno vključevanje v družbo.
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Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven Učenje za življenje in delo/ A képzés folytatása
18-26 éves korig - Az életre és munkára tanulás
Peta stopnja/ ötödik szint
Področje/leto šolanja

V. stopnja

Fond ur

13. leto

14. leto

15. leto

5

5

5

Interesne dejavnosti

525

Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

Dnevi dejavnosti/število dni letno

V. stopnja

Skupaj ur

13. leto

14. leto

15. leto

Kulturni dnevi

3

3

3

36

Naravoslovni dnevi

3

3

3

36

Športni dnevi

5

5

5

60

Delovni dnevi

6

6

6

72

Šola samostojnosti

Tudi na V. stopnji lahko delovni dan načrtujemo tako, da ga povežemo z načrtovanimi izbirnimi
vsebinami.
Šesta stopnja/ Hatodik szint
Področje/leto šolanja

VI. stopnja

Interesne dejavnosti

Fond

16. leto

17. leto

18. leto

19. leto

20. leto

ur

5

5

5

5

5

875

Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

Dnevi dejavnosti/število dni letno

VI. stopnja

Skupaj

16. leto

17. leto

18. leto

19. leto

20. leto

ur

Kulturni dnevi

3

3

3

3

3

60

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

60

Športni dnevi

5

5

5

5

5

100

Delovni dnevi

6

6

6

6

6

140

Šola samostojnosti
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Trajanje izobraževanja/ Az oktatás időtartama
Izobraževanje v posebnem programu se deli na več delov, in sicer:
- obvezni del, ki traja 9 let,
- nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta in
- učenje za življenje in delo.

Preverjanje in ocenjevanje/ Tudásfelmérés és osztályozás
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami.
Učenec napreduje po operativnih ciljih iz individualiziranega programa.
Učencu se ob koncu šolskega leta izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih
področjih.

Nacionalno preverjanje znanja/ Országos tudásfelmérés
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se nacionalno preverjanje znanja za učence ne izvaja
(Zakon o OŠ).

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/ A sajátos nevelési igényű
gyermekek oktatásának meghosszabbítása
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja in so
izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko nadaljujejo izobraževanje v posebnem programu še največ
enajst let, vendar največ do 26. leta starosti (Zakon o OŠ).

MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA/ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI
MUNKA
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami - ZUOPP-1 in predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci
oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih
za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, in na naslednjih ciljih in načelih:
- zagotavljanje največje koristi otroku,
- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
- enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike
pomoči,
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-

individualiziran pristop,
interdisciplinarnost,
ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževanja,
vertikalna prehodnost in povezanost programov,
organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Program dela mobilne specialno-pedagoške službe DOŠ II Lendava se izvaja v novem šolskem letu
2016/17 na petih osnovnih šolah, ure dodatne strokovne pomoči, ki izhajajo iz Odločbe o
usmerjanju izvaja skupno sedem strokovno zaposlenih delavcev.
Osnovna šola, na kateri se izvaja pomoč

Št. ur / teden

Število učencev

SRP

Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

10
14

5
8

Osnovna šola Kobilje
Dvojezična osnovna šola Genterovci

5
22

3
11

Dvojezična osnovna šola II Lendava
Osnovna šola Turnišče

1
17

1
10

Alisa Krajnc
Lea Horvatič
Metka Kulčar
Lea Horvatič
Alisa Krajnc
Livia Horvath
Petra Tot
Metka Kulčar
Dina Koša
Sara Juretič
7

Skupaj
69
38
Skupno število ur dodatne strokovne pomoči se tekom leta spreminja.

SKUPNI IN RAZREDNI DNEVI DEJAVNOSTI/ KÖZÖS VAGY TAGOZATI
TEVÉKENYSÉGI NAPOK

Vsebina

Razred

Kraj izvedbe

Čas

Nosilci

NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK

1. Učilnica v naravi

vsi razredi NIS in
PPVI

Madžarska

7. 10. 2016

Manuela Sabo

2. Tradicionalni slovenski zajtrk
(za OVI A III/3. je delovni dan)

vsi razredi NIS
in PPVI

DOŠ II Lendava

18. 11. 2016

Dina Koša
Spomenka Juretič

junij 2017

Planinsko društvo
Lendava

3. Šolska ekskurzija

vsi razredi NIS

po programu
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(za 9.r. je tehniški dan)

in PPVI

Planinskega
društva

Spomenka Juretič

ŠPORTNI DNEVI – SPORTNAPOK
vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ II Lendava

3.10.2016

Árpád Fodor
Sara Juretič

2. Pohod proti zasvojenosti

vsi razredi NIS in
PPVI

Lendavske
gorice

19.11.2016

Árpád Fodor
Samo Vučak

3. Zimski športni dan

vsi razredi NIS in
PPVI

Rogla

januar –
februar 2017

Árpád Fodor
Sara Juretič

4. Atletika, orientacijski tek
DAN SODELOVANJA (LEK)

vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ I Lendava

marec – maj
2017

Árpád Fodor
Sara Juretič

5. Plavanje

vsi razredi NIS in
PPVI

Terme
Lendava

junij 2017

Árpád Fodor
Samo Vučak

1. Kros in igre z žogo

TEHNIŠKI DNEVI – TECHNIKAI NAPOK
1. Otvoritev šolskega igrišča
Šport za prosti čas
Dan odprtih vrat

vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ II Lendava

april, maj
2017

Árpád Fodor
Samo Vučak

vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ II Lendava

22.9.2016

Árpád Fodor
Samo Vučak
Občina Lendava

3. Pust
(za 2. r. je kulturni dan)
ODDELČNI DELOVNI DNEVI za OVI
A in OVI B:

vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ II Lendava

28.2.2017

Sara Juretič
Petra Tot

Koristi gozda v jeseni

OVI B

Pohorje

oktober
2016

2. Promet (prometna varnost)
TEDEN MOBILNOSTI

Izdelovanje izdelkov
(za rojstne dneve in Katarinin
sejem)

8. marec – Dan žena

OVI B
OVI A
4. razred

OVI B
OVI A - III., IV.
stopnja

DOŠ II Lendava

DOŠ II Lendava
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Majda Maučec

6.10.2016

Majda Maučec
Sara Juretič
Petra Tot

8.3.2017

Majda Maučec
Sara Juretič
Dina Koša

Srečanje PPVI Pomurje

OVI B
OVI A- III.
stopnja

Piknik s starši

OVI B
OVI A

Dolga vas

5.,6. razred

Lendava

Poklicna orientacija –
ogled srednjih šol

7., 8., 9. razred

Rakičan,
Maribor

Praznovanje božiča
Izdelek za mamice

8. in 9. razred
8. in 9. razred

Domača obrt (Pomelaj)

8. in 9. razred

Ljutomer

2017

junij 2017

Sara Juretič
Majda Maučec
Majda Maučec
Sara Juretič

ODDELČNI TEHNIŠKI DNEVI ZA
5.,6. ter 7.,8. in 9. razred:
Bilo je nekoč

Velika noč
Glina

1. Slovenski kulturni praznik

marec 2017

Karina Sekereš
Metka Kulčar

januar,
februar 2017

Spomenka Juretič
Samo Vučak

DOŠ II Lendava
DOŠ II Lendava

13.12.2016
marec 2017

Silvestra Kolenko
Samo Vučak

Velika Polana

marec 2017

Samo Vučak
zunanji sodelavec

8. in 9. razred

DOŠ II Lendava
april 2017
DOŠ II
8. in 9. razred
maj 2017
LENDAVA
KULTURNI DNEVI - KULTÚRNAPOK
vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠII Lendava
(Murska
Sobota)

7.2.2017

2. po delih
ŠOP - 2 šolski uri

vsi razredi NIS in
PPVI

DOŠ II Lendava

januar

Samo Vučak
Samo Vučak

Silvestra Kolenko
Karina Sekereš
Samo Vučak
Silvestra Kolenko

Slovo od devetošolcev - 2 šolski uri

15.6.2017

Samo Vučak, Majda
Maučec

Proslava ob zadnjem šolskem
dnevu - 1 šolska ura

23.6.2017

Lea Horvatič, Dina
Koša, razredniki

3. PRIREDITEV »Mi zmoremo«
(za 8.r. je tehniški dan)
(za OVI A III/2. je delovni dan)

vsi razredi NIS in
PPVI

Kulturni dom
Lendava
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18.3.2017

Tibor Frančič
Silvestra Kolenko

RAZŠIRJENI PROGRAM IN NADSTANDARDNI PROGRAM DELA ŠOLE/ AZ
ISKOLA BŐVÍTETT ÉS STANDARDON FELÜLI PROGRAMJA
Kolesarski izpit/ Kerékpár vizsga
Čas: april, maj 2017
Nosilec: Samo Vučak
Normativ za oblikovanje skupine za učenje in preverjanje vožnje v prometu za kolesarski izpit so 3
učenci (Pravilnik o normativih in standardih).
Šola v naravi/ Iskola a természetben
Kraj: Pohorje, CŠOD, Dom Planinka
Čas: 17. – 21. 10. 2016
Nosilci: Majda Maučec
Varstvo vozačev/ Utazó tanulók felügyelete
Izvajamo ga zjutraj pred poukom in po pouku, opravljajo ga dežurni učitelji; prav tako je organiziran
prevoz učencev s kombijem, glede na posebne potrebe učencev organiziramo spremstvo učencev pri
prevozu v kombiju.
Podaljšano bivanje/ Napközi
Organizirano je za učence od 1. do 9. razreda ter za učence OVI na vseh stopnjah.
Delo v podaljšanem bivanju poteka na naslednjih področjih:
 sprostitvena dejavnost,
 kosilo in počitek,
 samostojno učenje,
 ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Število učencev v podaljšanem bivanju/ A napközis tanulók száma
Oddelek
Iz razredov
Št. Učencev
NIS
1.
od 1. do 9. razreda
15
OVI
2.
vsi
11
Skupaj
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Dodatni in dopolnilni pouk/ Emelt szintű oktatás és pótoktatás
V oddelkih programa NIS se tedensko izvaja 1 ura dodatnega in 1 ura dopolnilnega pouka. Glede na
posamezne specifične učne težave učencev se naloge, vsebine in oblike dela prilagajajo
posameznemu učencu, da bo čim lažje usvojil učno snov. Pri dodatnem pouku se s poglobljenimi in
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela kot sta samostojno učenje ter problemski pouk
podpre doseganje zahtevnejših učnih ciljev.
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Interesne dejavnosti/ Szakkörök
Interesne dejavnosti so organizirane predvsem z namenom, da bi razvijali različne interese učencev.
Izvajajo jih učitelji mentorji. Večina dejavnosti bo potekala kontinuirano po urniku, nekaj pa v strnjeni
obliki po dogovoru. Mentorje interesnih dejavnosti financira Ministrstvo za šolstvo in šport.
Izpostavljena področja interesnih dejavnosti: glasba, ples, šport in vsakodnevne veščine.
Dejavnost

Mentor

Zborovsko petje (i) - Otroški pevski zbor
Zborovsko petje (i) - Mladinski pevski zbor
Plesne urice

Lea Horvatič
Lea Horvatič
Dina Koša

Agyagozás - korongozás

MNMI
zunanji izvajalec

Nogomet

Árpád Fodor

Plesno-ritmične urice

Árpád Fodor

Vsakodnevne veščine in skrb zase

Petra Tot

Planinsko društvo Lendava

zunanji izvajalci

EKSKURZIJE, TEČAJI, ŠOLA V NARAVI, TEKMOVANJA, PROSLAVE,
PRIREDITVE, DRUGE AKTIVNOSTI/ TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK, ISKOLA
A TERMÉSZETBEN, VETÉLKEDŐK ÉS VERSENYEK, ÜNNEPÉLYEK ÉS
RENDEZVÉNYEK, MÁS TEVÉKENYSÉGEK

Vsebina

Kraj izvedbe

Čas

Nosilci

Dan odprtih vrat
Šport za prosti čas

vsi razredi NIS in
PPVI

oktober 2016

Árpád Fodor
Samo Vučak

DOŠ II Lendava

oktober 2016

ravnateljica
Vincent Kiraly
zunanji sodelavci

Osnovna šola
Gornja Radgona
Osnovna šola IV
Murska Sobota

4.10.2016

Árpád Fodor

7.2.2017

Árpád Fodor

DSŠ Lendava

5.4.2017

Árpád Fodor

Osnovna Šola Ivana
Cankarja,

17.5.2017

Árpád Fodor

Evakuacija 2016/17
Teden požarne varnosti
Področno tekmovanje v krosu
Področno tekmovanje v košarki

Področno tekmovanje v
nogometu
Področno tekmovanje v atletiki
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podružnica OŠ
Cvetka Golarja
Atletika- državno

Árpád Fodor
2.6.2017

MATP

maj 2017

Sara Juretič
Majda Maučec

Specialna olimpijada

maj 2017

Sara Juretič
Majda Maučec

Šolsko tekmovanje Računanje je
igra

DOŠ II Lendava

marec, april 2017

razredniki

Ciciveselošolsko tekmovanje

DOŠ II Lendava

april 2017

Spomenka Juretič

Šolsko tekmovanje za zlato ščetko

DOŠ II Lendava
Zdravstveni dom
Lendava

celo šolsko leto

Spomenka Juretič
zunanji sodelavec

Šola v naravi

Pohorje

17.–21.10.2016

Majda Maučec

Šolska ekskurzija
v sodelovanju s Planinskim
društvom Lendava

vsi razredi NIS
in PPVI

DOŠ II Lendava

junij 2017

PROSLAVE IN PRIREDITVE/ ÜNNEPÉLYEK ÉS RENDEZVÉNYEK
Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim
kulturnim praznikom šola organizira proslavo (Pravilnik o šolskem koledarju).
Tema
Slovenski kulturni praznik
Madžarski narodni praznik
Dan upora, 1. maj

Čas

Kraj

7. februar 2017

DOŠ II
Lendava

Silvestra Kolenko

15. marec 2017

DOŠ II
Lendava

Manuela Sabo

26. april 2017

DOŠ II
Lendava

Dina Koša
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Nosilci

Karina Sekereš

Karina Sekereš

Slovo od devetošolcev in
učenca OVI B

15. junij 2017

Dan državnosti in zaključek
šolskega leta

23. junij 2017

DOŠ II
Lendava

Samo Vučak

DOŠ II
Lendava

Lea Horvatič

Majda Maučec
Dina Koša
razredniki

DRUGE AKTIVNOSTI/ MÁS TEVÉKENYSÉGEK

Tema
Miklavževanje

Čas

Kraj

december

DOŠ II
Lendava

2016

Nosilci
Majda Maučec
Manuela Sabo
razredniki

Jelkovanje in proslava

december
2016

DOŠ II
Lendava

Majda Maučec
Manuela Sabo
razredniki

Sodelovanje
Črenšovcev

s

Karitas

iz

december 2016,
april 2017

DOŠ II
Lendava

Majda Maučec

Zastopanje šole v okolju

celo šolsko leto

izven
šolskega
prostora

Mentorji interesnih
dejavnosti in drugi
strokovni delavci

Urejanje šolske spletne strani

celo šolsko leto

Razstave knjig in revij

celo šolsko leto

Strokovni aktivi in srečanja:
MSPS, NIS, OVI, OPB

celo šolsko leto

DOŠ II
Lendava
DOŠ II
Lendava
Lendava

Manuela Sabo
Tomislav Hozjan
Silvestra Kolenko
Manuela Sabo
Člani aktivov

Sara Juretič

PROJEKTI/ PROJEKTMUNKA

1.

Projekt
Zdravje

2.

Rastem s knjigo

3.

Razvijanje odgovornosti

Nosilci/Szervezők
Árpád Fodor
Dina Koša
Manuela Sabo
Silvestra Kolenko
Sara Juretič
ravnateljica in razširjeni
šolski projektni tim,
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4.
5.

svetovalna delavka
Spomenka Juretič
Karina Sekereš
Manuela Sabo

Formativno spremljanje
Projekt UNESCO

6.1. PROJEKT »ZDRAVJE«
Tudi letos bomo kot vsa prejšnja leta na naši šoli Projekt »Zdravje« zastavili v najširšem pomenu
besede zdravja, in sicer kot ga opredeljuje svetovna zdravstvena organizacija: »Zdravje je stanje
telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali napake«. Tako bodo v
ustvarjanje vsesplošnega blagostanja in zdravstveno prevencijo na vseh ravneh vključeni vsi strokovni
in tehnični uslužbenci zavoda in še posebej vsi učenci, vse učenke DOŠ II Lendava ter njihovi starši,
skrbniki. Izvajanje projekta bo potekalo v izvedbi strokovnih delavcev DOŠ II Lendava v sodelovanju s
številnimi zunanjimi inštitucijami in strokovnjaki. Pri načrtovanju projekta bomo tako izhajali iz
najširše opredelitve pojma zdravja, ki bo zajemala skrb za ohranjanje telesnega zdravja preko
zagotavljanja zadostnega telesnega gibanja in primerne zdrave prehrane, skrb za duševno zdravje,
skrb za negovanje starih in vzpostavljanje novih kvalitetnih socialnih stikov, skrb za čim boljšo
integracijo v lokalno skupnost ter nenazadnje tudi skrb za prometno varnost.
Projektni tim za uresničevanje ciljev projekta »Zdravje« bodo letos predstavljali:
Árpád Fodor in Dina Koša, učitelja
Spomenka Juretič, svetovalna delavka
CILJI PROJEKTA:
- Skrb za telesno zdravje preko zagotavljanja ustrezne zdrave prehrane in ustrezne mere
aerobnega in anaerobnega gibanja za vse učence, učenke ter uslužbence zavoda.
- Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja vseh uslužbencev zavoda, učencev, učenk ter
njihovih staršev preko raznolikih dejavnosti tekom leta.
- Skrb za ohranjanje in izgradnjo pristnih, podpornih socialnih stikov na makro ravni s
povezovanjem našega zavoda z različnimi zavodi in podjetji v okviru sodelovanja z lokalno
skupnostjo.
- Osveščanje pomena integracije otrok s posebnimi potrebami v družbo za razvoj zdrave,
tolerantne in socialno osveščene družbe na ravni raznolikega sodelovanja z lokalno skupnostjo.
- Skrb za ohranjanje in izgradnjo pristnih, podpornih socialnih odnosov na mikro ravni v sklopu
notranjega delovanja zavoda in s poudarkom na izgradnji pozitivne šolske in delovne klime.
- Osveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja preko sodelovanja z zunanjimi institucijami.
- Skrb za prometno varnost in sodelovanje v oblikovanju celostne prometne strategije občine
Lendava ter izdelava smernic za varno premikanje otrok, uslužbencev zavoda.
- Razvijanje vrednot, odgovornosti in spoštovanja v celotni šolski skupnosti.
- Učenje socialnih in komunikacijskih veščin.
- Razvijanje pozitivne samopodobe učencev.
- Učenje prepoznavanja in izražanja čustev (lastnih in tujih).
- Sprostitvena vzgoja.
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VSEBINE PROJEKTA:
1. Skrb za telesno zdravje preko spodbujanja gibanja:
Za ustrezno količino in kvaliteto gibanja otrok bomo poskrbeli:
- z doslednim uresničevanjem ciljev predmeta šport,
- z organizacijo vsebinsko, gibalno in doživljajsko pestrih športnih dni,
- z rekreativnim velikim odmorom,
- z udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih na področni in državni ravni,
- s športno obarvanimi interesnimi dejavnostmi ter nudenjem dodatnih rekreativnih
vsebin v okviru podaljšanega bivanja,
- preko sodelovanja s Planinskim društvom Lendava,
- preko dneva sodelovanja s podjetjem LEK.
Za ustrezno količino in kvaliteto gibanja uslužbencev zavoda bomo poskrbeli:
- z aktivnim vključevanjem in gibanjem učiteljev in spremljevalcev v okviru predmeta
šport in gibanje ter športna vzgoja,
- z aktivno vključitvijo uslužbencev, učiteljev in spremljevalcev v izvajanje športnih
aktivnosti v okviru športnih dni,
- preko organizacije športno obarvanih srečanj z učitelji našega in drugih zavodov
(sodelovanje s COOČ Čakovec, Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézet, s
Pustolovskim parkom Bukovnica),
- preko organizacije športne rekreacije učiteljev (odbojka, plesno-sprostitvene vsebine,
nordijska hoja, joga),
- z udeležbo v programu Promocije zdravja na delovnem mestu v izvedbi RDEČEGA KRIŽA
SLOVENIJE, OBMOČNEGA ZDRUŽENJA MURSKA SOBOTA.
Za ustrezno gibanje staršev otrok bomo ponudili možnost udeležbe na športnem dnevu:
Pohod proti zasvojenosti.
2. Skrb za telesno zdravje – zdrava prehrana:
Za zdravo prehrano in ozaveščanje zdravega prehranjevanja bomo poskrbeli:
- preko vodenja, koordinacije in sklicevanja sestankov za sestavo ustreznih, zdravih
jedilnikov,
- preko sodelovanja v projektu »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE«,
- preko sodelovanja v projektu »TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK«,
- preko sodelovanja v nacionalnem UNESCO projektu »VZGAJAMO ZELIŠČA« – v starem
iščem novo,
- s promocijo priprave zdrave prehrane v okviru ur gospodinjstva (zamenjava sladkorja, več
zelenjave, priprava smoothijev, uporaba lokalno pridelanih živil itd.),
- spoznavanje pomena deklaracij živil pri interesni dejavnosti: Vsakodnevne veščine in skrb
zase,
- z nudenjem zdrave hrane in prigrizkov ob občasnih srečanjih s starši in zunajšolskimi
strokovnimi delavci.
3. Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja:
Za duševno zdravje otrok bomo skrbeli:
- s prenovo Vzgojnega načrta in Pravilnika šolskega reda,
29

-

z uveljavljanjem ukrepov za upoštevanja fair playa in nenasilnega vedenja v okviru ur
športa, športnih dni in šolskih športnih tekmovanj,
z razvijanjem vrednot odgovornosti in spoštovanja v celotni šolski skupnosti preko
PRSTANA ZAUPANJA in v okviru predmeta Šport,
z učenjem socialnih in komunikacijskih veščin v okviru PRSTANA ZAUPANJA, SEMAFORJA
ČUSTEV in ur socialnega učenja,
z razvijanjem pozitivne samopodobe učencev v okviru razrednih ur, individualnih
pogovorov, PRSTANA ZAUPANJA, SEMAFORJA ČUSTEV,
z učenjem prepoznavanja in izražanja čustev (lastnih in tujih) v okviru ur socialnega
učenja in SEMAFORJA ČUSTEV,
s sprostitveno vzgojo v okviru ur športa, socialnega učenja in interesne dejavnosti Plesnoritmične urice,
preko sodelovanja z NACIONALNIM INŠTITUTOM ZA JAVNO ZDRAVJE v okviru programa
»To sem jaz«, namenjenemu krepitvi duševnega zdravja in samopodobe šolarjev.

Za duševno zdravje uslužbencev zavoda bomo poskrbeli:
- s športno-rekreativnimi dejavnostmi za psihofizično sprostitev,
- z izvedbo delavnice za učenje psihofizičnega sproščanja,
- z izvedbo delavnice na temo joga za sprostitev,
- z izvedbo plesno-sprostitvene delavnice,
- z udeležbo na celodnevnem seminarju na temo Motivacija,
- z udeležbo v programu Promocije zdravja na delovnem mestu, v izvedbi RDEČEGA KRIŽA
SLOVENIJE, OBMOČNEGA ZDRUŽENJA MURSKA SOBOTA.
Za duševno zdravje staršev otrok bomo poskrbeli:
- z nudenjem podpore staršem preko mesečnih govorilnih ur,
- z nudenjem podpore staršem preko mesečnih srečanj STARŠI STARŠEM.
4. Negovanje in ustvarjanje pristnih, podpornih stikov in integracija otrok s posebnimi potrebami
v družbo:
S svojimi dejavnostmi in sodelovanjem z različnimi institucijami, podjetji in zavodi v okviru
krajevne skupnosti in onkraj si bomo prizadevali za višjo stopnjo sprejetosti in integracijo otrok s
posebnimi potrebami v družbo. To bomo uresničili:
- s stalno prisotnostjo na različnih aktivnostih v lokalni skupnosti,
- z izvedbo plenarnega predavanja, vezanega na tematiko otrok s posebnimi potrebami za
širšo javnost v okviru prireditve Mi zmoremo,
- z izvedbo prireditve Mi zmoremo,
- z aktivnim sodelovanjem z Osnovno Šolo IV Murska Sobota, s COOČ Čakovec in z Móricz
Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézet na različnih ravneh,
- s sodelovanjem z Občino Lendava,
- s sodelovanjem s podjetjem LEK,
- s sodelovanjem s Planinskim društvom Lendava.
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5. Skrb za prometno varnost:
Za varnost naših uslužbencev in še posebej otrok bomo poskrbeli:
- s sodelovanjem v oblikovanju celostne prometne strategije občine Lendava v
Evropskega tedna mobilnosti,
- s sodelovanjem na likovnem ter foto natečaju na temo Pameten promet v
Evropskega tedna mobilnosti,
- z osveščanjem učencev in učenk glede nevarnosti v prometu v Lendavi v
Evropskega tedna mobilnosti,
- s sodelovanjem v programu NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE v
programa »Otroci za varnost v prometu«.

okviru
okviru
okviru
okviru

6. Obeležitev pomembnejših svetovnih dni v okviru otroškega šolskega parlamenta in šolske
skupnosti:
- svetovni dan otrok, 3.10.
- svetovni dan učiteljev, 5.10.
- svetovni dan duševnega zdravja, 10.10.
- svetovni dan hrane, 16.10.
- tradicionalni slovenski zajtrk, 20.11.
- svetovni dan aidsa, 1.12.
- svetovni dan zdravja, 7.4.
- svetovni dan gibanja, 10.5.
- svetovni dan športa, svetovni dan brez tobaka, 31.5.

6.2. PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
Projekt Rastem s knjigo je vseslovenski projekt in je namenjen učencem sedmih razredov z namenom
spoznavanja splošnih knjižnic in dviga motivacije za branje.
Projektni tim:
Knjižničarki: Silvestra Kolenko in Manuela Sabo
Cilji projekta:
- Učencem predstaviti pomen branja ter omogočiti, da prepoznajo branje kot vir informacij in
znanj ter kot zabavo in užitek.
- Promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja.
- Spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami in šolami.
- Učencem predstaviti splošno knjižnico in jih spodbuditi k samostojnemu obiskovanju knjižnice.
- Učence spodbuditi k izposojanju knjig ter sodelovanju v različnih dejavnostih, ki jih knjižnice
ponujajo tej starostni skupini.

6.3. ŠOLSKI PROJEKT »RAZVIJANJE ODGOVORNOSTI«
Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki razvijajo odgovornost pri učencih s posebnimi potrebami in sicer:
Mi zmoremo, Starši staršem, Prstan zaupanja. Aktivnosti bomo izvajali v sodelovanju s starši in širšim
družbenim okoljem. Vse tri oblike dela smo razvili v okviru inovacijskega projekta Razvijanje
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odgovornosti pri učencih s posebnimi potrebami in so bile pri učencih, starših in v okolju dobro
sprejete.
V okviru projekta bo na strokovni ravni poudarek na formativnem spremljanju procesa učenja.
Opredelimo ga lahko kot pedagoški dialog, v katerem učitelj in učenec soglasno spremljata,
kontrolirata in usmerjata razvoj učenja posameznika. Cilj je izboljšanje učnega učinka v procesu
učenja in čim bolj realna in korektna končna ocena oz. vrednotenje naučenega (Komljanc, 2008).
Projektni tim:
Sara Juretič
ravnateljica, razširjeni šolski projektni tim in svetovalna delavka
a) Starši staršem
Opis dejavnosti:
Starši pogosto iščejo informacije, kako pomagati svojemu otroku, ga bolje razumeti, kam se obrniti
po pomoč v stiski. Zato staršem ponujamo možnost vključitve v skupino za samopomoč, kjer si lahko
izmenjajo informacije, hkrati pa le-te dobijo od staršev, ki imajo že veliko izkušenj, kakor tudi od
nekaterih učiteljev in zunanjih strokovnjakov.
Cilj dejavnosti:
- staršem omogočiti neformalna srečanja z možnostjo razgovora in strokovne podpore,
- staršem nuditi informacije, ki bi jih želeli sami izvedeti.
Predlog srečanj:
ČAS
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij

VSEBINA
ni srečanja, starši sodelujejo pri IP-jih
ni srečanja, starši sodelujejo v aktivnostih ob tednu otroka
gibalne urice
ni srečanja, starši so vabljeni na božično-novoletno proslavo
gibalne urice
na pobudo staršev
ni srečanja, starši sodelujejo pri prireditvi »Mi zmoremo«
komunikacija z otrokom s posebnimi potrebami
podprta komunikacija
ni srečanja, starši so vabljeni na zaključno prireditev

b) Prstan zaupanja
KRAJ: Lendava
ČAS: celo šolsko leto
NOSILCI: posamezni oddelki
Opis dejavnosti:
Je mesečno srečanje vseh učencev in učiteljev, ki ga v okviru razrednih ur pripravi en oddelek. Lahko
je pogovor vseh o določeni temi, lahko se obeležujejo pomembni dnevi v mesecu.
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Cilj dejavnosti:
- urjenje veščin načrtovanja določenega dogodka,
- krepitev močnih področij učencev,
- krepitev pozitivne samopodobe,
- urjenje veščin razgovora, argumentiranja.
PRSTAN ZAUPANJA/ A BIZALOM GYŰRŰJE
MESEC
Oktober
December
Januar
Februar
Marec
April

ODDELEK
OVI B
OVI A
PB PPVI
2., 4. razred
5., 6. razred
7., 8., 9. razred (Dan Zemlje)

6.4. FORMATIVNO SPREMLJANJE, RAZVOJNI PROJEKT ZRSŠ
V okviru razvojnega projekta Formativno spremljanje, ki poteka drugo leto v okviru ZRSŠ sodelujemo
v razvojnem timu za otroke s posebnimi potrebami. Delo razvojnega tima je razvijanje in vnašanje
elementov formativnega spremljanja v vsakdanjo pedagoško prakso.
Opis področja:
Formativno spremljanje znanja, katerega namen je izboljšati kakovost učenja in poučevanja, se
nanaša na vrednotenje doseganja razumevanja in napredka v pridobivanju znanja učencev. Osnovni
namen formativnega spremljanja je, da se v proces učenja vgradi ugotavljanje doseganja ciljev, v
zvezi s tem se identificirajo vsakokratne učne potrebe učencev in se temu primerno prilagodi
poučevanje. Ključni element formativnega spremljanja so kakovostne povratne informacije, ki sodijo
med najmočnejše orodje za izboljšanje učenčevih dosežkov. Izkušnje in najnovejši izsledki raziskav
kažejo, da z vključitvijo učencev v uravnavanje lastnega učenja (načrtovanje, sooblikovanje kriterijev
uspešnosti, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje) in s spodbujanjem sodelovalnega učenja,
učenci postajajo bolj aktivni v procesih pridobivanja znanja, prevzemajo večjo odgovornost za svoje
učenje ter postanejo soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa in njegovih rezultatov. (dr. Ada
Holcar Brunauer, ZRSŠ)
Nosilec na ravni šole:
Spomenka Juretič
Cilji projekta so:
- Razvijati primere uporabe elementov formativnega spremljanja v učni praksi na vseh predmetnih
področjih.
- Učencem omogočiti uvid v smiselnost formativnega spremljanja.
- Opazovati spremembe v pedagoškem procesu ob uporabi elementov formativnega spremljanja in
zapisati ugotovitve.
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-

Oblikovati mrežo medsebojne podpore pri širjenju prakse uvajanja formativnega spremljanja (dr.
Ada Holcar Brunauer, ZRSŠ) .

Cilj naše šole:
- Razvijati primere dobre prakse z vnašanjem elementov formativnega spremljanja na področju
svetovalnega dela in poučevanja.
Aktivnosti v razvojnem timu 2015 – 2017
- 3 hospitacije vsake članice,
- 1 medšolska/kolegialna hospitacija,
- 2 vzorčna posnetka,
- 2 gradivi v spletni učilnici ZRSŠ/članki,
- 2 predstavitvi (študijske skupine …),
- udeležba na usposabljanjih.

6.5. Projekt »UNESCO«
Od letošnjega šolskega leta je naša šola pridružena članica UNESCO ASP mreže šol.
Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja,
sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za
ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje.
Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo
otrokom optimalen razvoj:
 Učiti se, da bi vedeli!
 Učiti se delati!
 Naučiti se živeti skupaj!
 Učiti se biti!
Projektni tim:
Karina Sekereš,
Manuela Sabo
Temeljni cilji v šolskem letu 2016/2017:
Skupni:
 razvijali bomo odprtost in spodbujanje k sožitju,
 v vzgojno-izobraževalno delo bomo vključevali štiri Delorsove stebre učenja,
 pri vzgojno-izobraževalnem delu bomo obravnavali in učence učili UNESCO teme:
 Globalno državljanstvo
 Kristalografija
 Mir in človekove pravice
 Medkulturno učenje in kulturna dediščina
 Izobraževanje za trajnostni razvoj.
Cilji naše šole:
 skrbeli bomo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole,
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sodelovali bomo pri nacionalnih projektih ( Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo«, OŠ
Jožeta Krajca Rakek, PŠ Rudolfa Maistra Unec; Platforma raznolikosti, OŠ Fokovci; Dan
človekovih pravic, prireditev v Koloseju Ljubljana),
predvajali bomo Unesco himno, urejali Unesco oglasno desko, predstavljali dejavnosti
Unesco šole na spletni strani šole,
udeležili se bomo Unesco seminarja,
razvijali bomo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole, v domačem kraju,
sodelovali bomo z drugimi šolami v ASPnet mreži,
obeležili bomo mednarodne dneve ( Svetovni dan učiteljev, 5. oktober; Svetovni dan boja
proti AIDS-u, 1. december; Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 23. april;
Mednarodni dan spomina na holokavst, 27. januar ...).

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA/ AZ ISKOLA TANÁCSADÓ SZOLGÁLATA
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe je
optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim
namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim
bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih
in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Njena temeljna naloga
je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih
vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in
po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Svetovalna služba preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti
načrtovanja in evalvacije pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih
področjih vsakdanjega življenja in dela:
- učenja in poučevanja,
- šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
- telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
- šolanja in poklicne orientacije ter
- na področju socialno-ekonomskih stisk.
V šolski svetovalni službi se lahko oglasi učenec, če ima težave v šoli, doma ali ima osebno stisko, če
želi pogovor v zvezi s poklicno odločitvijo, oziroma ko potrebuje pomoč in svetovanje. Učenec se pri
svetovalni delavki lahko oglasi tudi takrat, ko je zadovoljen in uspešen.
Starši lahko poiščejo pomoč oziroma svetovanje, če opazijo, da ima njihov otrok težave, prav tako
tudi v primeru, če morda imajo sami težave z njim.

Svetovalna delavka/ Tanácsadó: Spomenka Juretič
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Uradne ure/ Fogadóórák:
Vsak delovnik med 9:00 in 11:00 uro.

ŠOLSKA KNJIŽNICA/ ISKOLAKÖNYVTÁR

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojnoizobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole. S svojim gradivom in programom dela
se enakovredno vključuje v učno-vzgojni proces. Njene naloge so oskrbovati učence in učitelje s
knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in drugih
dejavnosti šole. Knjižnica s svojim poslanstvom tudi vzgaja in oblikuje učenca v bralca na vseh
stopnjah njegovega razvoja in tudi v uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in
knjižničnih pomagal.

Strategija dela šolske knjižnice v šolskem letu 2016/2017/ Az iskolakönyvtár feladatai a
2016/17-es tanévben:
-

posodobiti knjižnično gradivo,
povečati izposojo knjižnega gradiva,
sodelovati v domačih in tujih projektih,
skrbeti za oblikovanje spletne strani šole,
skrbeti za oblikovanje in okrasitev šolskih panojev.

Knjižničarke: Manuela Sabo, Silvestra Kolenko, Roberta Turk

UČBENIŠKI SKLAD/ TANKÖNYVALAP

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato,
da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike in delovne zvezke, ki jih učenci potrebujejo pri
pouku, ceneje oziroma brezplačno (v kolikor stroške izposoje šoli za učbeniški sklad vrne Ministrstvo
za šolstvo in šport).
Učenci si učbenike in delovne zvezke iz US izposodijo za eno šolsko leto. Ker so učbeniki last šole
oziroma njenega US, morajo učenci na izposojene učbenike zelo paziti.
Skrbnik US učencem ob izposoji učbenikov vsako leto znova pove, da morajo:
- na vsak učbenik posebej paziti,
- z njim delati tako, da bo ob vrnitvi na koncu šolskega leta takšen, kot je bil ob izposoji.
V okviru učbeniškega sklada skrbimo za ažurno vodenje evidenc učbenikov in delovnih zvezkov v
aplikaciji Trubar in za nabavo novih učbenikov in delovnih zvezkov za osnovno šolo s prilagojenim
programom.
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ŠOLSKA PREHRANA/ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v svetovalni službi šole. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport subvencionira šolsko prehrano za učence na podlagi Zakona o šolski prehrani (Ur. l.
RS št. 3/2013 in spremembe). Na šoli imamo sprejeta pravila šolske prehrane, ki jih je sprejel Svet
šole. S prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom Pogodbe o uresničevanju medsebojnih pravic
in obveznosti med šolo in starši nastopi dolžnost učenca oziroma staršev/skrbnikov, da bo spoštoval
pravila šolske prehrane, pravočasno odjavil posamezni obrok, šoli plačal prevzete in nepravočasno
odjavljene obroke.

Malica v šoli je med 8.20 in 8.35 uro, kosilo je v času med 11.15 in 12.25 uro.
ODJAVA MALICE/KOSILA
Starši/skrbniki odjavijo malico ali kosilo zaradi izostanka učenca en delovni dan prej oziroma še isti
dan osebno v pisarni svetovalne službe zavoda ali po telefonu na številko 02 578 84 61 ali v tajništvo
zavoda na številko 02 578 81 50, najkasneje do 7.45 ure. Prepozno odjavljeni ali sploh ne odjavljeni
obroki se ne odštevajo in jih je naročnik dolžan v celoti poravnati v skladu z določbami internih pravil
šolske prehrane zavoda. Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno
odjaviti oziroma prevzeti obroka, obdrži pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti. Za učenca, ki je
odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok
odjavi šola oziroma učitelj.
Cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno, cena kosila pa 2,32 €. Za prejemnika subvencije je
malica ali kosilo brezplačna.

VZGOJNI NAČRT ŠOLE/ AZ ISKOLA NEVELÉSI TERVE
Projektni tim: Livia Horvath (ravnateljica), Majda Maučec, Metka Kulčar, Spomenka Juretič, Silvestra
Kolenko (vodja)
Vzgojni načrt je oblikovan na podlagi Zakona o osnovni šoli. Je način izvajanja izvedbenega kurikula
šole. Njegovo uresničevanje je neločljivo povezano s cilji osnovne šole, z organizacijo in procesom
pouka ter s stili komuniciranja. Tako bomo na podlagi vzgojnih načel in vrednot uresničevali vzgojne
cilje osnovnošolskega izobraževanja.
Vrednoti našega zavoda sta: odgovornost in spoštovanje
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RAZVOJNI NAČRT ŠOLE/ AZ ISKOLA FEJLESZTÉSI TERVE
Projektni tim: Livia Horvath (ravnateljica), Majda Maučec, Silvestra Kolenko, Samo Vučak, Sara
Juretič, Metka Kulčar, Spomenka Juretič (vodja)
Namen razvojnega načrtovanja je, da šola učinkoviteje organizira in vodi program razvoja in uvajanja
sprememb/spreminjanja, s ciljem izboljšanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Razvojno
načrtovanje je proces.
Aktivnosti posodabljanja razvojnega načrta šole so se začele odvijati že v šolskem letu 2014/15,
spremljanje vsebine bo potekalo kontinuirano, z možnostjo dopolnjevanja in spreminjanja, in s ciljem
posodabljanja in usklajevanja z LDN-jem.
Prioritetna področja so: VZGOJNO PODROČJE in RAZVOJNO-APLIKATIVNO PODROČJE
Z razvojnim načrtom smo zajeli usmerjenost naše šole za obdobje od šolskega leta 2014/2015 do
šolskega leta 2018/2019. V razvojnem načrtu šole so oblikovani cilji, ki jih želimo doseči v
kratkoročnem in srednjeročnem obdobju:
- kratkoročni cilji
1. Izboljšanje prostorskih pogojev.
2. Širitev storitev zavoda na zunanje uporabnike (naloge iz razvojno-aplikativnega področja in
dodatne dejavnosti).
3. Nadaljevanje s projekti, ki so se izkazali za uspešne, na ravni šole.
- dolgoročni cilji
1. Zagotoviti ustrezen dvojezičen strokovni kader.
2. Pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za šolstvo za izvajanje strokovnih nalog.
3. Širitev drugih dejavnosti.
Cilje smo oblikovali na osnovi vrednot, vizije, poslanstva, dosedanjih izkušenj pri delu, dosedanjih
rezultatov šole, opravljenih analiz, materialnih potreb za izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa in
potreb investicij. Razvojni načrt predstavlja splošne smernice razvoja Dvojezične osnovne šole II
Lendava/ II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola in je nastal s sistematičnim pristopom, ki vodi h
kakovosti poučevanja in vzgajanja učencev ter vključuje zaposlene, učence in starše.
Vizija in poslanstvo šole
Vizija šole:
- Učence z znanjem in odgovornostjo skupaj s starši učimo in vzgajamo za življenje.
Poslanstvo:
-

Z individualnimi pristopi, strokovnostjo in ustvarjalnostjo izobražujemo, vzgajamo in
usposabljamo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami za življenje in delo. Pri svojem
delu stremimo k celovitemu in vsestranskemu razvoju otroka ter uspešnemu vključevanju v
družbo.
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-

S sodelovanjem in vključevanjem staršev v življenje in delo na šoli krepimo vzajemni odnos, ki
pozitivno vpliva na razvoj slehernega otroka.

-

Z različnimi dejavnostmi se povezujemo z lokalno skupnostjo, gradimo na prepoznavnosti,
prizadevamo si za sprejemanje drugačnosti ter uporabo večjezičnosti, ki nam daje
edinstvenost, nas bogati ter daje možnost spoznavanja kultur ter sprejemanja drug drugega.

Vrednote
V okviru vzgojnega načrta smo delavci šole, učenci in starši oblikovali vrednoti, ki ju bomo skozi naše
dejavnosti razvijali, to sta odgovornost in spoštovanje.

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI / A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA
EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Roditeljski sestanki/ Szülői értekezletek
Skupni roditeljski sestanki
1. skupni roditeljski sestanek
 Tema: Predstavitev programa dela šole, informacije staršem ob začetku šolskega leta,
informacije v zvezi s šolo v naravi, predstavitev LDN
 Čas: 1.9.2016
 Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, razredničarke
2. skupni roditeljski sestanek
 Tema: Evalvacija vzgojnega načrta
 Čas: 23.6.2017
 Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, Silvestra Kolenko
Razredni roditeljski sestanki
razred
7.,8.,9. razred

tema
poklicna orientacija

6. razred
9. razred

NPZ

OVI A, OVI B, 2.-6. r

Šola v naravi

čas
po programu šolske
svetovalne službe
v skladu z rokovnikom
in navodili za izvedbo
NPZ-ja
14.9.2016

nosilci
svetovalna delavka
razrednik
svetovalna delavka
razrednika
svetovalna delavka
razredničarke

Ostale razredne roditeljske sestanke razredniki organizirajo v skladu z letnimi delovnimi načrti
posameznega oddelka.
Neformalna srečanja s starši


Tema: Otvoritev igrišča – Šport in prosti čas (v okviru tehniškega dne)
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Čas: oktober 2016
Nosilci: ravnateljica, Árpád Fodor, Samo Vučak

Srečanja Starši staršem



Čas: mesečna srečanja
Nosilci: Spomenka Juretič

Pogovorne ure
- Vsaka druga sreda v mesecu,
- v dogovoru z razredniki in učitelji.

SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV / A TANULÓK EGÉSZSÉGVÉDME

Šolska prehrana/ Iskola konyha
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v svetovalni službi šole. Pri razdeljevanju in uživanju hrane
sodeluje učitelj, ki oblikuje in spodbuja kulturo uživanja hrane.
V šolski kuhinji bomo za učence pripravljali malice in kosila.
Pri pripravi in načrtovanju šolske prehrane bomo upoštevali predpise in načela strokovnih
prehranskih priporočil s posebnostmi otroške in mladostniške prehrane. Poudarek bo na smernicah
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Organizatorka šolske prehrane je Spomenka Juretič.
Malica v šoli je med 8.20 in 8.35, kosilo je v času med 11.15 in 12.25 uro.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport subvencionira šolsko prehrano za učence na
podlagi Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in spremembe).
Na šoli imamo sprejeta pravila šolske prehrane, ki jih je sprejel svet šole.
S prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom Pogodbe o uresničevanju medsebojnih pravic in
obveznosti med šolo in starši nastopi dolžnost učenca oziroma staršev/skrbnikov, da bo spoštoval
pravila šolske prehrane, pravočasno odjavil posamezni obrok, šoli plačal prevzete in nepravočasno
odjavljene obroke.
Starši/skrbniki odjavijo malico ali kosilo zaradi izostanka učenca en delovni dan prej oziroma še isti
dan osebno v pisarni svetovalne službe zavoda ali po telefonu na številko 02 578 84 61 ali v tajništvo
zavoda na številko 02 578 81 50, najkasneje do 7.45 ure. Prepozno odjavljeni ali sploh ne odjavljeni
obroki se ne odštevajo in jih je naročnik dolžan v celoti poravnati v skladu z določbami internih pravil
šolske prehrane zavoda. Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno
odjaviti oziroma prevzeti obroka, obdrži pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti. Učencu, ki je
odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok
odjavi šola oziroma učitelj.
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V skladu z določili 4. člena Zakona o šolski prehrani, je šola dolžna opredeliti vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, povezane s prehrano in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in
kulturo prehranjevanja.
Vsebine s področja prehrane, prehranjevanja in zdravega načina življenja so vključene v učne načrte
različnih predmetov. Največ vsebin in ciljev s področja prehrane in hranoslovja učenci pridobijo pri
predmetu gospodinjstvo.
Šola pa poleg pouka vključuje te vsebine tudi v dejavnosti, kot so:
- ure oddelčne skupnosti,
- podaljšano bivanje,
- dnevi dejavnosti,
- projekt Zdravje,
- delavnice,
- predavanja.
V tem šolskem letu načrtujemo naslednje dejavnosti:
● Izvedli bomo dan dejavnosti na temo Tradicionalni slovenski zajtrk.
● Navajamo učence na vsakodnevno uživanje sadja.
● V oddelkih podaljšanega bivanja navajamo učence na kulturno prehranjevanje, na pomen
zdrave hrane, na pripravo pogrinjka.
● Skozi šolsko leto bomo tako učence, kakor tudi starše ter učitelje povezovali na družabnih
dogodkih in jih preko vsebin ozaveščali o pomenu zdravega načina življenja ( prehrana,
gibanje, počitek).

Zdravstveno varstvo/ Egészségvédelem
Sistematski zdravstveni pregledi in sanacija zobovja poteka po programu Zdravstvenega doma
Lendava. Aktivnosti za zdrave zobe izvajamo v sodelovanju z medicinsko sestro. Zdravstveno vzgojo
izvajajo učitelji pri pouku, po programu oddelčnih skupnosti in v okviru naravoslovnih dni.

Skrb za telesni razvoj/ A tanulók testi fejlődése
V organiziranih odmorih ter v vseh ostalih rekreativnih dejavnostih učenci preko različnih aktivnosti
pridobivajo telesno-kulturne navade za smotrno izrabo prostega časa in zadovoljujejo osnovne
biopsihične potrebe. Rekreacijo organiziramo v skladu z ustreznimi higiensko-zdravstvenimi principi
in načeli varnosti.
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HIŠNI RED/ HÁZIREND
Na podlagi 31.a člena Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št.81/2006 UPB 3 in 102/2007) se izdaja
naslednji
HIŠNI RED na Dvojezični osnovni šoli II Lendava
A II. Sz. Lendvai KÁI házirendje
I. Splošna načela/ Általános elvek
1. člen
S tem pravilnikom se določi:
- območje šole in površine, ki sodi v šolski prostor,
- poslovni čas,
- uradne ure,
- uporaba šolskega prostora,
- organizacija nadzora,
- ukrepi za zagotavljanje varnosti,
- vzdrževanje reda in čistoče.
2. člen
Delavci šole, učenci, starši in obiskovalci so dolžni upoštevati vsa splošna zakonska določila,
še posebej določila o dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
S spoštovanjem teh pravil želimo doseči urejeno, varno, prijazno in kulturno šolo.
II. Šolski prostor/ Helyiség
3. člen
V šolski prostor zavoda sodijo zgradba šole in telovadnica, šolsko dvorišče, športne površine
(športna igrišča) ter zelenice ob šolski zgradbi.
Delavci šole, učenci, starši in obiskovalci so dolžni ravnati tako, da se zagotavlja varnost oseb
in materialnih dobrin na šolskem prostoru in tako, da ne motijo vzgojno-izobraževalnega
dela.
Šolski prostor mora biti čist in urejen.
III. Poslovni čas in uradne ure/ Munkaidő és hivatalos órák
4. člen
Poslovni dnevi:
Delovni dnevi zaposlenih na Dvojezični osnovni šoli II Lendava trajajo pet dni v tednu, in sicer
v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni dnevi). Ravnatelj lahko
v izjemnih okoliščinah ali če je to nujno potrebno za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno
določenega dne ali v določenem roku, odredi, da zaposleni dela v soboto, nedeljo, na državni
42

praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan. Izjemne okoliščine so primeri višje sile,
ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se
neposredno pričakuje, in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali
če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi zaposlenim.
Poslovni čas je čas poslovanja in traja od 5.00 do 15.30, vzgojno-izobraževalni proces se
zaključi ob 15.30.
Uradne ure-Hivatalos órák:
- pisarna poslovne sekretarke: 8.00–10.00 (od ponedeljka do petka),
- računovodja: 12.00-14.00 (ponedeljek, sreda, petek),
- ravnateljstvo: 7.00–9.00, 13.00-14.00 (od ponedeljka do petka),
- svetovalna delavka: 9.00–11.00 (od ponedeljka do petka).
5. člen
Če je strokovni ali administrativno-tehnični delavec iz objektivnih razlogov zadržan, mora to
sporočiti ravnatelju ali strokovnemu delavcu, ki ga pooblasti ravnatelj za opravljanje
nadomeščanj.
Ravnatelju ali strokovnemu delavcu, ki ga pooblasti ravnatelj, so zaposleni dolžni sporočiti
vsako spremembo v delovnem času oz. opravljanju delovnih ur.
6. člen
Vzgojno-izobraževalno delo poteka po šolskem koledarju v skladu z letnim delovnim načrtom
šole.
IV. Uporaba šolskega prostora/ Az iskolahelyiségek használata
7. člen
Šolski prostor je prvenstveno namenjen vzgojno-izobraževalnemu delu. Vzgojnoizobraževalno delo poteka v predvidenih učilnicah in drugih prostorih ter na zunanjih šolskih
površinah.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka tudi v obliki ekskurzij, potovanj, srečanj, letovanj,
prireditev, tekmovanj ter v obliki šole v naravi izven šolskega prostora.
8. člen
Vse učilnice na šoli morajo biti označene z oznako razreda oz. oddelka.
9. člen
Vsak učitelj odpira svojo učilnico in jo po uporabi tudi zaklene. Aktivnosti učencev v učilnici
brez prisotnosti učitelja lahko odobri samo učitelj, ki je zadolžen za učilnico. Če aktivnosti
omogoči drugi učitelj, mora o tem obvestiti pristojnega učitelja za to učilnico in prevzema
tudi odgovornost za morebitne poškodbe na opremi oz. učilih.
10. člen
Učitelj je dolžan pravočasno odpreti učilnice, tako da se pouk lahko točno začne.
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Na začetku ure se učitelj in učenci pozdravijo. Pravila pozdrava določijo učenci in učitelji
sami. Pozdrav naj bo izraz obojestranskega spoštovanja in medsebojnega sodelovanja.
11. člen
Učitelj je dolžan učno uro začeti in končati pravočasno in točno. Učenci ob koncu učne ure
zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj.
12. člen
Učitelji in učenci odgovarjajo za opremo, učila in drugi šolski inventar. Vsi delavci šole in
učenci so moralno in materialno odgovorni za skrbno uporabo opreme in prostora. Škodo, ki
je bila storjena zaradi razgrajanja in malomarnosti, mora poravnati storilec.
13. člen
Šola je avtonomen prostor. Vanjo lahko vstopijo druge osebe (vsi, ki niso delavci in učenci
naše šole) le z dovoljenjem ravnatelja. Po šoli se gibljejo v spremstvu. Za to je odgovoren
varnostnik – informator.
14. člen
Šolski prostor se lahko oddaja tudi v najem.
V. Organizacija nadzora/ A felügyelet szervezése
15. člen
Vhodna vrata se odprejo zjutraj ob 5.00. Nadzor nad učenci pri izstopu iz šolskega kombija
vrši voznik kombija. Pri vstopu učencev v šolski kombi vršita nadzor nad učenci dežurni
učitelji in šofer.
16. člen
Spremstvo učencev med prevozom v šolskem kombiju vrši javni delavec ali varuhinja.
17. člen
Čas trajanja učne ure se za učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim
standardom oznanja z zvočnim signalom. V petminutnih odmorih učenci zamenjajo učilnice
in se pripravijo na naslednjo šolsko uro. Glavni odmor je namenjen malici in sprostitvi.
Učenci preživijo odmore na dvorišču, knjižnici, na hodniku in v učilnicah. V glavnem odmoru
se lahko odvijajo organizirane aktivnosti.
18. člen
V učilnicah, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalno delo, vršijo nadzor nad učenci učitelji, ki
izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Učitelj mora zagotoviti, da se ob
zvočnem signalu oz. ob začetku ure pouk začne. Če učitelja, ki v oddelku izvaja vzgojnoizobraževalno delo ni pet minut po zvočnem signalu, ki oznanja začetek učne ure, reditelj
oddelka o tem obvesti vodstvo zavoda oz. svetovalno službo zavoda. Le-ta poskrbi za nadzor
oz. nadomeščanje v primeru nenadnih in nenapovedanih odsotnostih učitelja.
Učitelj je dolžan ob koncu učne ure oz. ob koncu pouka zagotoviti urejenost učilnice (smeti,
stoli, mizice ...).
19. člen
Med poukom in odmori učenci ne smejo brez dovoljenja učitelja zapuščati učilnice, igrišča ali
drugih šolskih prostorov, kjer se izvaja šolski program.
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20. člen
Učenci so dolžni, da po končanem pouku odidejo do izhoda v copatih. V garderobi se
preobujejo in zapustijo šolo. Nepotrebno vračanje in zadrževanje v šoli ni dovoljeno.
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se po končanem pouku takoj vključijo v OPB.
21. člen
Pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki se organizirajo in izvajajo zunaj šolskih prostorov,
imajo nadzor nad učenci spremljevalci, ki vršijo spremstvo učencev. Pri spremstvu učencev
morajo biti spremljevalci prisotni od začetka do konca dejavnosti, morajo poskrbeti za
varnost otrok v najširšem pomenu, preverjati prisotnost učencev z večkratnim preštevanjem,
upoštevati morajo navodila za spremljanje učencev pri avtobusnih prevozih, nuditi prvo
pomoč ob morebitnih nezgodah, skrbeti za nemoteno izvajanje programa ter za red in
disciplino.
22. člen
V žepih oblačil ni dovoljeno puščati denarja. Za dragocenosti (nakit), mobilne telefone in
denar šola ne odgovarja.
23. člen
V primeru ugotovljene kraje učenčeve garderobe ali šolskih potrebščin se starši oz. učenec
oglasijo pri razredniku ali učitelju, ki je poučeval tisto uro, v šolski svetovalni službi ali
tajništvu zavoda.
24. člen
Prvi dan pouka razredniki seznanijo učence o varni poti v šolo in domov, njihove starše pa na
prvem roditeljskem sestanku. Učenci so posebej opozorjeni na nevarnosti pri prečkanju
ceste na prehodih in izven njih, na nevarnosti pri samostojnem vključevanju v promet kot
pešci ali kolesarji, na prometne znake, ki urejajo promet in hojo pešcev. Na poti v šolo naj
učenci uporabljajo najvarnejšo pot in prehode čez cesto.
VI. Ukrepi za zagotavljanje varnosti/ Intézkedések a biztonság érdekében
25. člen
Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. V sladu z veljavnimi normativi in standardi
zagotavljamo ustrezno število spremljevalcev na dnevih dejavnosti.
Upoštevamo higiensko-zdravstvene in druge predpise glede urejenosti in opreme v
prostorih, ki jih uporabljajo učenci.
Da bi vzgojno-izobraževalno delo nemoteno potekalo in se zagotovi varnost, dežurstva
opravljajo varnostnik – informator in strokovni delavci.
26. člen
Zaradi nemotenega poteka vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu in zagotavljanja večje
varnosti, se v posameznih šolskih prostorih vršijo dnevna dežurstva. Dežurstvo v šoli
opravljajo strokovni delavci zavoda in informator. Strokovni delavci opravljajo naloge
dežurstva skladno z razporedom, ki ga objavi na oglasni deski ravnatelj zavoda. Dežurstvo v
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zavodu opravljajo strokovni delavci 30 minut pred začetkom pouka in v glavnem odmoru, v
krajših odmorih in v odmoru v času kosila.
27. člen
Naloge dežurnih učiteljev so predvsem, da skrbijo za red in disciplino učencev ter za njihovo
varnost, da nadzorujejo gibanje učencev, opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo
učenci ali drugi delavci zavoda in opozarjajo na nepravilnosti, učence opozarjajo na
vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in na morebitno kršenje določil hišnega reda,
preverjajo garderobe učencev in poskrbijo, da so le te urejene in zaklenjene. Poskrbijo, da se
v glavnem odmoru odvijajo aktivnosti za zaposlitev učencev.
28. člen
Dežurni učitelji pričnejo z dežurstvom ob 6.45. Ob 7.10 dežurni učitelji preverijo ali so vsi
učenci preobuti v copate in učence usmerijo v učilnice. Učitelj prvo uro preveri ali so vsi
učenci preobuti v copate. Ob 8.20 gredo učenci pod vodstvom učitelja kulturno k malici, ki jo
naj tudi kulturno zaužijejo. Tam prevzame nadzor dežurni učitelj. Učenci se v času odmora
zadržujejo na hodniku, ob lepem vremenu na prostoru pred šolo ali igrišču. Varnost
zagotavljata dežurna učitelja.
Učence spremlja v jedilnico na kosilo učitelj, ki poučuje učno uro pred kosilom. Red in
varnost v jedilnici v času kosila zagotavljajo dežurni učitelj in učitelji, ki poučujejo naslednjo
uro. V času odmora za kosilo poskrbi za red in varnost na hodniku varnostnik-informator.
V oddelku vzgoje in izobraževanja varnost v vseh odmorih zagotavlja učitelj, ki poučuje v
razredu.
29. člen
Učitelj je odgovoren za varnost slehernega učenca, posebej v primeru, ko ga pošlje iz
učilnice.
30. člen
Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je v šolskem prostoru
prepovedano. Če delavec šole opazi, da učenec uporablja katero od navedenih drog, jo
poseduje ali uživa oziroma je pod vplivom katere od drog, o tem obvesti razrednika ali
svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.
V vseh šolskih prostorih je za vse delavce šole, kakor tudi za vse obiskovalce ter goste,
kajenje prepovedano.
31. člen
V času izrednih razmer ali kadar se take razmere pričakujejo (naravne nesreče, tehnološke in
druge nevarnosti), je poglavitna naloga vseh zaposlenih v zavodu, še posebej strokovnih
delavcev, da poskrbijo za varnost učencev. V takih primerih je potrebno upoštevati navodila,
ki jih izdajajo odgovorni oz. vodilni delavci zavoda ali ustrezni štabi ter se ravnati v skladu z
evakuacijskim načrtom zavoda.
32. člen
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Večino učencev prevažamo v šolo in nazaj s šolskim kombijem. Šola glede na posebne
potrebe otrok in glede na možnosti zagotovi spremstvo otrok v kombiju.
33. člen
Voznik je odgovoren za varno vožnjo otrok ob upoštevanju vseh predpisov.

VII. Vzdrževanje reda in čistoče/ A rend és a tisztaság fenntartása
34. člen
Učitelji in učenci so dolžni vzdrževati urejenost učilnice, šolskih prostorov in drugih šolskih
površin. Učenci so dolžni pospraviti v koše za smeti vse odpadke, ki nastajajo pri delu v
učilnici.
35. člen
Učenci in delavci šole so dolžni večje poškodbe na opremi in zgradbi takoj javiti tajništvu šole
ali hišniku.
36. člen
Šolske prostore in zunanje površine čistijo čistilke in hišnik. Njihove naloge so zapisane v
opisu delovnih mest, ki je sestavni del Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest in morajo biti
dosledno opravljene.
37. člen
V šoli je za učence obvezna uporaba copat, ki jih uporabljamo v zaprtih prostorih. Učenci se
preobujejo v šolski garderobi. Čevlje pospravijo v omarice, oblačila na obešalnike.
38. člen
Pri zapuščanju šolskih prostorov se učenci obvezno preobujejo. Copate hranijo v garderobnih
omaricah.
39. člen
S hišnim redom se seznanijo in jih obravnavajo strokovni delavci na učiteljskem zboru, starši
na roditeljskem sestanku ter učenci pri oddelčni skupnosti.
Sprejme ga ravnateljica, veljati začne naslednji dan po objavi na oglasni deski, uporabljati pa
se začne 1.9.2008.
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