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Vizija šole/ 

Az iskola víziója: 
 

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. 

Letni delovni načrt 
Évi munkaterv 

Šolsko leto 2020/2021 Iskolaév 
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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   
 
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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1. OPREDELITEV NAMENA IN OBLIKOVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA/AT ÉVI 
MUNKATERV CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

 
Javni zavod z nazivom Dvojezična osnovna šola II Lendava/2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 
izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov, in sicer: 
a. Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 15/14) in  
b. Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom za dvojezično osnovno šolo (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)  
in je vpisan v knjigo razvida osnovnih šol s prilagojenim programom pod zaporedno številko 469.  
Zavod izvaja vzgojno-izobraževalna programa na sedežu zavoda, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 
Lendava.  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z dne 22.5.2018 izdalo ODLOČBO št. 6033-5/2017/17 
v zadevi vpisa v razvid vzgojno-izobraževalnega programa. Z izdajo te odločbe je prenehala veljati 
odločba št. 6033-148/2006, z dne 11.12.2006. 
Občinski svet Občine Lendava je na svoji 20. redni seji dne 12.4.2018 izdal sklep za sprejem novega 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Ustanovitvi javnega zavoda DOŠ II 
Lendava/2. Sz. Lendvai KÁI, gradivo št. 03504-0002/2008-7.  
Okrožno sodišče v Murski Soboti je v registrski zadevi vpisa sprememb dne 18.5.2018 izdalo sklep o 
vpisu sprememb pri subjektu, srg 2018/19742, matična številka 5083338000.  
Z dne 5.4.2018 je zavod vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim 
programom.  
 

Ustanoviteljica javnega zavoda: 
 

Občina Lendava/Lendva Község 

Soustanoviteljica javnega zavoda: 
 
 

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava/ 
Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség. 

 
Z dne 21.2.2018 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A), ki zajema 
tudi področje posebnih potreb. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.  
 
Peti odstavek 3. člena zakona opredeljuje, da „Minister, pristojen za šolstvo, lahko s sklepom o 
dodelitvi programa določi, da dvojezična osnovna šola, ki izvaja prilagojen program po zakonu, ki 
ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, za učence zunaj narodnostno mešanega območja 
izvaja tudi prilagojen program s slovenskim učnim jezikom z obveznim učenjem madžarskega jezika 
največ dve uri tedensko, tako da se ne preseže z zakonom določene največje tedenske obveznosti 
pouka učencev”. 
 
Zakon omogoča odprtje možnosti ponovne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v zavod iz 
enojezičnega območja. Predhodno je potrebno pridobiti sklep MIZŠ za dodelitev programa.  
Pri tem bomo tudi v nadalje potrebovali pomoč in podporo s strani ustanovitelja in soustanovitelja 
zavoda ter madžarske skupnosti, obenem tudi podporo celotne lokalne skupnosti, predvsem 
predstavnikov enojezičnih občin UE bivše Občine Lendava, ter Urada za narodnost. 

V okviru naše dejavnosti izvajamo mobilno specialno-pedagoško službo na osnovnih šolah in v vrtcih. 
Mobilne pedagoginja nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom z učnimi težavami in s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja.  
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Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim šola vsako leto določi obseg, vsebino in 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega in drugega dela. Pri oblikovanju letnega delovnega načrta 
upoštevamo veljavne zakone in druge predpise s področja vzgoje in izobraževanja. 

Letni delovni načrt so sooblikovali učitelji, strokovni delavci in strokovni aktivi. 

Predlog letnega delovnega načrta obravnavajo strokovni organi šole, Svet staršev in Svet zavoda, ki 
ga tudi sprejme. 

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola közérdekű nevelési-oktatási intézmény. Kettő államilag 
elismert programot vitelez ki: 
a kétnyelvű általános iskola alacsonyabb követelményszintű oktatási programot és 
a speciális nevelési-oktatási programot. 
 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozik az utazós gyógypedagógiai szakszolgálat is, amely a 
tanulási nehézségekben illetve részképesség – zavarban küzdő gyermekek részére egyénre szabott 
fejlesztési és oktatási segítségnyújtást biztosít. 
 
Az évi oktatási munkaterv az intézmény alapdokumentuma, amelyben az iskola megtervezi az 
egészéves nevelési-oktatási programjának terjedelmét, tartalmát, szervezettségét, valamint egyéb 
más tevékenységeit. Az oktatási munkaterv kidolgozásakor figyelembe vesszük az érvényben lévő 
közoktatási rendszer nevelési – oktatási törvényeit és szabályzatait.  
 
Az évi oktatási munkaterv az iskola tanáraival, a iskola egyéb szakembereivel és a szakmai aktívákkal 
együttműködve készült el.  
 
Az évi oktatási munkatervet az iskolaszék, a szülői tanács és az iskola szaktestülete bírálja el és hagyja  
jóvá. 
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1.1. KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020/2019/2020-AS ISKOLAI NAPTÁR 
 
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. 

Šolski koledar za šolsko leto 2020/21 
 

2020 torek 1. 9. ZAČETEK POUKA 
ponedeljek–nedelja 26. 10.–1. 11. JESENSKE POČITNICE 
sobota 31. 10. DAN REFORMACIJE 
nedelja 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 
petek 24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 
petek 25. 12.  BOŽIČ 
sobota 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
petek-sobota 25. 12. –2. 1.  NOVOLETNE POČITNICE 

2021 petek–sobota 1. 1.–2. 1. NOVO LETO 
petek 29. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 
petek 5. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM 
sobota 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
petek–sobota 12. 2.–13. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  
ponedeljek–petek 15. 2.–19 . 2. ZIMSKE POČITNICE  

ponedeljek 5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 27. 4.  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

ponedeljek-petek 27. 4.–2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 
sobota-nedelja 1. 5.–2. 5. PRAZNIK DELA 
 maj NPZ  - Nacionalno preverjanje znanja OŠPP  

 
ponedeljek 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. 

RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

četrtek 24. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 
1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; 
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

Ponedeljek-torek 28. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE 

 

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 31. januarja,  
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere 
traja do 15. junija. 
 
Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega 
dela se določi z urnikom.  
 
Ura pouka praviloma traja 45 minut. Med urami pouka imajo učenci najmanj pet minut, najmanj 
enkrat dnevno pa praviloma 20 do 30 minut odmora. Če pouk posameznega predmeta strnjeno traja 
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več šolskih ur, šola samostojno razporedi odmore v obsegu, ki je določen v tem odstavku. Ura 
podaljšanega bivanja traja 50 minut, vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju in jutranjem 
varstvu vozačev poteka strnjeno.  
 
Ura vzgojno-izobraževalnega dela po posebnem programu vzgoje in izobraževanja traja 60 minut. 
Vzgojno-izobraževalno delo poteka strnjeno, v tem času učitelj načrtuje in izvaja vmesne sprostitvene 
dejavnosti za učence.  
 
Učenci imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.  
Jesenske počitnice praviloma trajajo en teden v času praznikov, ti se vključujejo v počitnice. Jesenske 
počitnice so v tem šolskem letu od 26.10. do 1.11.2020. 
Novoletne počitnice so v tem šolskem letu od 25.12.2019 do 2.1.2020. V skladu s šolskim koledarjem 
bomo obeležili državne praznike s proslavo.  
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih 
statističnih regij. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji 
ponedeljek. To leto imamo zimske počitnice v drugem obdobju, to je od 15.2. do 19.2.2021. 5. april 
2021 je velikonočni ponedeljek in je pouka prost dan. 
Prvomajske počitnice so v tem šolskem letu od 27.4. do 2.5.2021.  
Poletne počitnice trajajo od konca pouka, in sicer od 28. junija do 31. avgusta 2021. 
 

2. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 
SZERVEZÉSE 

 

2.1 PROSTORSKI POGOJI IN OPREMLJENOST ŠOLE/AZ ISKOLA HELYISÉGEI ÉS 
BERENDEZÉSE 

Prednostna naloga ravnatelja in ustanovitelja je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delo. 

V šolskem letu 2020/21 že sedmo leto izvajamo našo dejavnost v prenovljenih prostorih bivšega vrtca 
v Ulici heroja Mohorja 1. Prostori se ogrevajo na toplotno energijo iz kotlovnice. Tekom šolskega leta 
so načrtovana vzdrževalna in investicijska dela v skladu s finančnim načrtom zavoda z ustanoviteljem 
Občino Lendava. 

V šoli poteka pouk v šestimi učilnicah, poleg tega šola razpolaga še z dvema manjšima prostoroma 
oziroma kabinetoma, ki sta namenjena individualnim in skupinskim obravnavam ter timskim 
srečanjem strokovnih skupin in srečanjem s starši. V enem od kabinetov so zbrani in popisani vsi 
didaktični materiali in pripomočki za interno izposojo strokovnim delavcem. Šola razpolaga tudi s 
specializirano učilnico, tj. z eno računalniško učilnico s knjižnico, gospodinjsko učilnico z jedilnico, 
delavnico za tehnični in likovni pouk ter snoezelenom – multi senzorno sobo.  

Uredili smo tudi prostor z ločenim vhodom za svetovalne storitve zunanjim uporabnikom. 

Šola ne razpolaga s telovadnico in zunanjim igriščem, za kar se koristijo telovadnica in zunanje 
površine Dvojezične srednje šole Lendava, zunanje površine pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava in 
javne površine v mestu. Pri prehodu na ure športa je za varnost poskrbljeno z ustreznim številom 
spremljevalcev za spremstvo na dejavnostih in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega 
dela (Pravilnik o normativih in standardih). Oblikovali smo dokument PROMETNO VARNOSTNI NAČRT 
(2017), kjer podrobneje opisujemo ukrepe varne vožnje – prevozi učencev in varne poti učencev v 
mestu Lendava. Skozi šolsko leto se bomo povezovali s Policijsko postajo Lendava, ki bo izvajala 
preventivne aktivnosti in predavanja za naše učence.  
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V šolsko računalniško omrežje so vključene vse učilnice, celotna šolska administracija in zbornica z 
neomejenim dostopom do interneta. Vse učilnice so opremljene z računalnikom, v šestih učilnicah so 
nameščene interaktivne table. IKT oprema se sproti dopolnjuje in obnavlja, zaradi potreb in tudi 
dotrajanosti le-teh.  

Primanjkujejo prostori za nemoteno delo hišnika in za skladiščenje večjih didaktičnih pripomočkov 
(šport) ter nabavljenih materialov za higieno, ter prostori za izvajanje in širitev dejavnosti svetovanja 
zunanjim uporabnikom. 

Strategija opremljenosti šole/Az iskola felszereltségének biztosítása  
Učna tehnologija se bo tekom šolskega leta nabavljala načrtno, in sicer v skladu s financiranjem 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in priporočili Zavoda RS za šolstvo ter v sodelovanju s 
strokovnimi aktivi šole ter z uspešnimi prijavami na razpise in vključevanjem v različne projekte, ki so 
finančno podprti.  
Še naprej ostaja prioriteta opremljanje in posodabljanje učilnic z interaktivnimi tablami in dodatno 
IKT tehnologijo ter specializiranimi, prilagojenimi pripomočki za OPP, in sicer:  

- nabava potrebne opreme za učilnice (na podlagi prijave na razpise), 
- nabava ustreznih računalniških programov in računalniške opreme (na podlagi prijave na 

razpis), 
- nabava potrebne opreme za gibalno ovirane otroke,  
- posodabljanje učne tehnologije … v sklopu finančne perspektive SIO 2020. 

 
Skrb za zdravje učencev, za spodbujanje le-teh k zdravemu načinu življenja, za njihovo aktivacijo z 
različnimi vsebinami v rekreacijskih odmorih in z dejavnostmi na prostem narekuje zagotovitev 
zunanjega igrišča, kar bo prioritetni cilj, ki ga bomo uresničevali tudi v letošnjem šolskem letu. 
 

2.2 KADROVSKA ZASEDBA/A MUNKAHELYEK BETÖLTÉSE 
 

Zaposleni delavci v DOŠ II Lendava/A 2. Sz. Lendvai KÁI alkalmazottjai 
 
Strokovni delavci/Szakmunkások 

 Ime in priimek Delovno mesto 

1.  Andrea Pisnjak  učiteljica razrednega pouka, učiteljica za dodatno 
strokovno pomoč 

2.  Petra Tot učiteljica razrednega in učiteljica za dodatno 
strokovno pomoč 

3.  Karina Sekereš Učiteljica razrednega in predmetnega pouka 

4.  Silvestra Kolenko Učiteljica razrednega in predmetnega pouka 

5.  Dina Rudaš učiteljica delovnega usposabljanja, učiteljica za 
dodatno strokovno pomoč  

6.  Árpád Fodor učitelj predmetnega pouka športa, učitelj delovnega 
usposabljanja 

7.  Majda Maučec učiteljica delovnega usposabljanja, učiteljica za 
dodatno strokovno pomoč, organizatorka šolske 
prehrane 

8.  Tanja Tratnjek Učiteljica razrednega in predmetnega pouka 

9.  Spomenka Juretič učiteljica podaljšanega bivanja, svetovalna delavka 

10.  Simon Sobočan učitelj razrednega in predmetnega pouka glasbe, 
učitelj zborovskega petja 
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11.  Mojca Jereb Učiteljica razrednega pouka 

12.  Roberta Turk ravnateljica, učiteljica podaljšanega bivanja 

13.  Timea Prša/Manuela Sabo učiteljica razrednega in predmetnega pouka, 
knjižničarka 

14.  

15.            

Alisa Sep Kajnc 
Ines Kovačič 

Mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč 
Mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč, 
Učitelljica v delovnem usposabljanju 

16.  Samo Vučak učitelj predmetnega pouka, kolesarski izpit 

17.  Marko Imre računalnikar org. inf. dej. 
 
 

 

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. 
Strokovni delavci se izpopolnjujejo na način, da pridobijo poglobljene specialistične kompetence na 
različnih področjih dela z otroki s posebnimi potrebami.  
 
Prednostne naloge pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju in delu strokovnih delavcev bodo: 

- implementacija Izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje v programu NIS, 

- oblikovanje izhodišča za uvajanje enojezičnega programa NIS z največ dvema urama pouka 

madžarščine na teden (spremembe in dopolnitve Zakona o posebnih pravicah italijanske in 

madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI), 

- posodobitev pouka v smislu individualizacije in diferenciacije pouka ter izdelave 
individualiziranih programov ter njihova evalvacija, 

- spremljanje in načrtovanje prehajanja med programoma (NIS in PPVI) in njihova evalvacija, 
- aktivnosti učencev pri pouku z elementi formativnega spremljanja, 
- aktivnosti učencev v okviru obveznega, razširjenega in izvenšolskega programa po smernicah 

projekta POGUM, 
- metodika dvojezičnega poučevanja s sodobnimi metodično-didaktičnimi elementi počevanja, 
- urejanje področja dvojezičnih učnih gradiv ter učna gradiva za madžarščino, 
- 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), 
- razvijanje vsebin svetovalnih stroritev za zunanje uporabnike 

 
Administrativno-tehnični delavci/Adminisztratív-technikai dolgozók 
 

 Ime in priimek Delovno mesto 

1.  Kornelija Toth tajnica 

2.  Piroška  Žižek Kelenc računovodkinja 

3.  Ljubica Vuk čistilka 

4.  Drago Vuk voznik 

5.  Samo Vučak  varuh negovalec 

6.  Izabel Horvath varuhinja negovalka 

7.  Natalija Gojnik spremljevalka gibalno oviranemu učencu 
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8.  Karmen Gabor kuharica za dopolnilno dejavnost 

9.  Hajnalka Horvat Kuharica 

10.  Jože Horvat hišnik, čistilec 

 

3. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 
TERJEDELME ÉS TARTALMA 

 

Programi in področja vzgojno-izobraževalnega dela na DOŠ II Lendava zajemajo: 
- Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno 
šolo/Alacsonyabb követelményszintű oktatási program, 
- Posebni program vzgoje in izobraževanja/Speciális nevelési-oktatási program, 

- Mobilna specialno-pedagoška služba/Utazós gyógypedagógiai szolgálat. 

 

3.1 OBSEG IN ORGANIZACIJA POUKA/TANÍTÁS SZERVEZÉSE 
 
V tem šolskem letu imamo naslednje kombinirane oddelke:  
NIS: 1., 2. in 3. razreda; 4., 6. in 7. razreda;  8. in 9. razreda;  PPVI: OVI A in OVI B. V prvem in 
drugem oddelku smo v skladu s sprejetimi izvedbenimi navodili (december 2013) in sprejetim 
poročilom Implementacije izvedbenih navodil (junij 2016, avgust 2017) za našo šolo vpeljali delež 
učitelja, v skladu s pridobljenim soglasjem MIZŠ. Sistemizacija delovnih mest opredeljuje Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi 
potrebami.  
 
Učenec mora v okviru obveznega programa redno obiskovati pouk in izpolnjevati obveznosti in 
naloge, določene z akti osnovne šole (Zakon o OŠ). V razširjeni program, ki ga organizira osnovna šola 
s PP, 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 dežurstvo le-teh. 
Večina učencev prihaja v šolo in iz nje odhaja s šolskim kombijem.  

Po pouku so učenci vključeni v oddeleke podaljšanega bivanja. 
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UČNE URE IN ODMORI/TANÓRÁK ÉS SZÜNETEK 

Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom/Alacsonyabb 
követelményszintű oktatási program 
 

od do Dejavnost 

6:00 7:35 varstvo vozačev 

7:35 8:20 1. učna ura 

8:20 8:35 odmor  

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  

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 podaljšano bivanje 

 

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 
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3.2 ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH/A TANULÓK LÉTSZÁMA TAGOZATOK SZERINT 
 

Program Oddelek Število učencev Razredniki Nadomestn
i razredniki 

 

NIS 

 1., 2., 3. 4 Andrea 
Pisnjak  

 

Petra Tot 

4., 6., 7. 5 Karina 
Sekereš 

Tanja 
Tratnjek 

 

8., 9. 6 Silvestra 
Kolenko 

Tanja 
Tratnjek 

Skupaj  15 

 

  

 

PPVI 

OVI A 5 Dina Rudaš Majda 
Maučec 

 

OVI B 4 Majda 
Maučec 

Dina Rudaš 

Skupaj  9   

Skupaj 5 24 / / 

 

3.3 ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH, SPOLU IN GLEDE NA UČNI JEZIK/A TANULÓK 
SZÁMA TAGOZATOKKÉNT ÉS NEME, VALAMINT TANNYELVRE VALÓ TEKINTETTEL 

 

Razred 

 

1. 

Moški 

 

- 

Ženske 

 

1 

Skupaj 

 

- 

Slov 

UJ 

1 

Madž. 

UJ – MJ1 

- 

2. 1 1 2 1 1 

3. 1 - 1 1 - 

4. 1 1 2 2 - 

5. - - - - - 

6. 1 - 1 1 - 

7. 1 1 2 1 1 

8. - 1 1 1 - 

9. 3 2 5 3 2 

Skupaj 8 7 15 12  

OVI A 2 3 5 - - 

OVI B 2 2 4 - - 

Skupaj 4 5 9 12 3 
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3.4 ŠTEVILO UČENCEV PO OBČINAH/A TANULÓK LÉTSZÁMA KÖZSÉGEK SZERINT 
 

Razred 
LENDAVA ČRENŠOVCI TURNIŠČE KOBILJE VELIKA 

POLANA 
DOBROVNIK PUCONCI Skupaj 

1. 1 - - - - - - 1 

2. 2 - - - - - - 2 

3. 1 - - - - - - 1 

4. 1 - - - - - 1 2 

5. - - - - - - - - 

6 - - - - - 1 - 1 

7. 1 - - - - - 1 2 

8. - - - - - 1 - 1 

9. 2 - - - - 3 - 5 

OVI A 2 2 - - - 1 - 5 

OVI B 2 - 1 1 - - - 4 

Skupaj 11 2 1 1 - 6 2 24 

 
 

3.5 MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA/UTAZÓS GYŐGYPEDAGÓGIAI MUNKA 
 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami – ZUOPP-1, njihovimi spremembami 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, 

- individualiziran pristop, 

- interdisciplinarnost, 

- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 
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- čimprejšnja 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 v šolskem letu 2020/2021 
izvaja na šestih osnovnih šolah, v Vrtcu Črenšovci, Vrtcu Velika Polana in Vrtcu Turnišče. Ure dodatne 
strokovne pomoči, ki izhajajo iz odločb o usmeritvi, izvaja skupno šest strokovnih delavcev.  
 

Osnovna šola, na kateri se izvaja pomoč  Št. ur/teden  Izvajalci 

Dvojezična osnovna šola Dobrovnik  5 Alisa Sep Krajnc 

Osnovna šola Kobilje  2 Alisa Sep Krajnc 

Dvojezična osnovna šola Genterovci  13 Alisa Sep Krajnc 

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci 
 
 
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana 
 

8 
7 
9 
4 
1 

Petra Tot 
Andrea Pisnjak 
Ines Kovačič 
Ines Kovačič 
Majda Maučec 
 

Osnovna šola Turnišče 
 
Vrtec Velika Polana 

3 
 
2 

Dina Rudaš 
 
Majda Maučec 

Vrtec Črenšovci 
Vrtec Turnišče 

4 
8                                     

Ines Kovačič 
Dina Rudaš 

 
Skupaj 

 
66 

 
6 

 

Skupno število ur dodatne strokovne pomoči se tekom leta spreminja.  

 

3.6 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 temu 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 vozačev, dodatni pouk, dopolnilni pouk in 
interesne dejavnosti ter šolo v naravi. 
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3.1.1 Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 
DOŠ/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    805 
Madžarščina 1 5 6 6 5 5 5 4 4 4 1528 
Madžarščina 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1213 
Tuji jezik       2 2 2 204 
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 
Naravoslovje    2 2 2 2 4 3 515 
Spoznavanje okolja 2 2 2       210 
Družboslovje    2 2 2 4 2 3 517 
Šport 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  
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 33  

 

A) Specialno-pedagoška dejavnost/Speciális pedagógiai tevékenységek 
 

 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Fond ur 
Računalniško 
opismenjevanje 

      1 1 1       105 

Socialno učenje 1 1 1 1 1 1       210 
Skupaj 1 1 1 2 2 2        

 

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 
Jutranje varstvo 
vozačev 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5       525 

Podaljšano bivanje                    

 
V šolskem letu 2020/2021 nam je MIZŠ odobrilo podaljšano bivanje v skupnem obsegu 41 ur.  
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Dnevi 
dejavnosti/število 
dni letno 

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  

 
Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne 
morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega 
izobraževanja, se izvajata prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za DOŠ 
in posebni program vzgoje in izobraževanja. 
 
V okviru prenove programov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja otrok s posebnimi potrebami 
izvajamo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom po učnih načrtih za 
devetletno dvojezično osnovno šolo. V njih so posodobljeni cilji oziroma vsebine. Cilji segajo na 
različna področja učenčevega razvoja (čustvenega, socialnega, spoznavnega, moralnega, gibalnega). 
Učenci vzgojno-izobraževalne vsebine pridobivajo skozi zanimive spoznavne postopke in dejavnosti, 
ki naredijo pouk raznolik in zanimiv, hkrati pa so znanja, ki jih usvojijo, čim bolj življenjska in 
uporabna. Vsebujejo različne metode in oblike poučevanja, poudarek pa je na eksperimentalnem in 
problemskem učenju. Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem še dovolj časa 
za ponavljanje in utrjevanje snovi, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in 
učencem. 
 
Od šolskega leta 2014/15 naprej se v programu NIS v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju uvaja timski pouk dveh učiteljev pri poučevanju jezikov in vseh ostalih predmetov v 
sodelovanju in usklajevanju s pristojnimi službami na MIZŠ.  
 
Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in 
izobraževanja omogočata prilagoditev predmetnika in UN, trajanje, napredovanje in pogoje za 
dokončanje izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). 
 

Vstop v osnovno šolo/Iskolakezdés 

Otroci so pri vstopu v prvi razred (tako kot v večini evropskih držav) stari približno 6 let. Zanje so 
vzgojno-izobraževalne vsebine še posebej prilagojene. Skozi igro in zanimive vsebine pridobivajo 
veščine in znanja. 
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Šola mora po vključitvi otroka s PP izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja, v 
katerem se podrobneje določijo cilji in oblike dela, strategije vključevanja otroka v skupino, potrebne 
prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporaba 
prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči,   izvajanje tolmačenja v 
slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 
časovna razporeditev pouka, veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) 
in načrt vključitve v zaposlitev. 
 
Strokovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja IP, ki jo imenuje ravnatelj, med šolskim letom 
spremlja izvajanje ciljev, dejavnosti, prilagoditev, ki so zapisani v IP, ga prilagaja ter ob koncu šolskega 
leta preveri njegovo realizacijo. Prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, 
napredovanju, časovni razporeditvi pouka izvajajo vsi strokovni delavci v skladu z IP.  
 
Individualiziran program je potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in 
ga po potrebi spremeniti. 
 
V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s 
posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost.  
 

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, 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 
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 v mesecu maju. Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja 
znanja/Az országos tudásfelmérés kivitelezésének naptárja izdaja MIZŠ in je dostopen na spletni 
strani RIC-a (Republiški izpitni center).  
 

Tuji jezik/Idegen nyelv 

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se učenci učijo tuji jezik 
v 7., 8. in 9. razredu – v naši osnovni šoli nemščino.  
V okviru interesne dejavnosti poteka tudi učenje angleščine, za kar se odloča vedno več učencev.  
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Izbirni predmeti/Választható tantárgyak 

Poleg obveznih predmetov osnovna šola 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 izvajata izbirna predmeta: Načini prehranjevanja in Računalništvo. 

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka 
neobveznih izbirnih predmetov (Zakon o OŠ). 

 

Uspešno dokončanje devetega razreda/A kilencedik osztály eredményes befejezése 

Učencem, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom, od 1. do 3. razreda osnovna šola izda spričevala z opisnimi, učencem od 4. do 9. razreda 
pa s številčnimi ocenami. Učenec uspešno zaključi 9. razred, če je pozitivno ocenjen pri vseh 
predmetih. 

Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, se v 
zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda. 

Učencu, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa končal osnovnošolskega izobraževanja, osnovna 
šola izda potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti. 

 

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/A sajátos nevelési igényű 
gyermekek oktatásának meghosszabbítása 

Podaljšano izobraževanje za učence s posebnimi potrebami je opredeljeno v Zakonu o osnovni šoli, in 
sicer v 75. členu. Njegova vsebina pa se glasi: 
»Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem 
programu z nižjim izobrazbenim standardom in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne 
vključijo v programe srednješolskega izobraževanja, lahko ne glede na določilo prvega odstavka 55. 
člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in obdržijo status učenca.  
Podaljšanje statusa učenca natančneje opredeljuje 55. člen Zakona o OŠ, kjer je zapisano, da učenec, 
ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in tako 
obdrži status učenca. Šola učenca in njegove starše posebej seznani s pravico do podaljšanega 
statusa. 
Če učenec, ki ima podaljšan status, z neprimernim odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko 
ravnatelj na predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med šolskim 
letom oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da je učenec izključen iz te osnovne šole.« 
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3.1.2 Posebni program vzgoje in izobraževanja/Speciális nevelési-oktatási program 
 

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  

Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30  

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35  

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  

 



 
Letni delovni načrt DOŠ II Lendava / Évi munkaterv 2.Sz.Lendvai KÁI                                                                                 2020/2021                      

  

 

22 
 
 
 

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 

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  

 

Šesta stopnja/Hatodik szint 

 

 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 
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B) Razširjeni program/Bővített 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 

Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1560 

Podaljšano bivanje           

Jutranje in popoldansko 
varstvo 

          

 

Dnevi dejavnosti/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 

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 

           

Nadaljevalni del do 18. leta starosti/A képzés folytatása 18 éves korig  

Četrta stopnja/Negyedik szint 

Področje/leto šolanja IV. stopnja Fond ur 

 10. leto 11. leto 12. leto 

Interesne dejavnosti 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 
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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.  
 

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 

Interesne dejavnosti 5 5 5   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 Fond 
ur 16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20. 

leto 
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875 
Podaljšano bivanje       

Jutranje in popoldansko varstvo       

 

Dnevi dejavnosti/število dni letno VI. stopnja Skupaj 
ur 

16. leto 17. leto 18. leto 19. leto 20. leto 
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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Posebni program je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 162. seji 
dne 13.2.2014. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 15/2014 z dne 28.2.2014. 
 
Izhodišče programa je, da gre pri vzgoji in izobraževanju otrok in odraslih oseb z zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem razvoju za izrazito specialni pedagoško-andragoški proces. Osebe z 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za svoj osebni razvoj 
potrebujejo neprestano stimulacijo. Posebnost te motnje se v procesu učenja kaže predvsem v:  
- zmanjšanih intelektualnih sposobnostih,  
- znižani motivacijski sferi,  
- pomanjkanju elementov samoaktivnosti,  
- manjši potrebi po samopotrjevanju,  
- slabši intencionalni usmerjenosti.  
 
Posebni program sledi ciljem in načelom sistemske in vsebinske prenove na področju izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami ter (zgoraj navedenim) posebnostim otrok, mladostnikov in odraslih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju.  
 

Trajanje izobraževanja/Az oktatás időtartama 

Izobraževanje v posebnem programu se deli na več delov, in sicer na:  
- obvezni del, ki traja 9 let,  
- nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta,  
- učenje za življenje in delo - VŽD.  
 

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. 
 

Uspešno dokončanje devetega razreda/A kilencedik osztály eredményes befejezése 

Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo z opisno 
oceno dosežkov učenca. 

 

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). 
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4. DNEVI DEJAVNOSTI/TEVÉKENYSÉGI NAPOK 
 
Število dni dejavnosti je opredeljeno v predmetniku. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov 
medsebojno povezujejo.   
 
Cilji DD so omogočiti učencem in učiteljem: 

- utrjevanje in povezovanje znanj, 
- njihovo uporabo in nadgrajevanje s praktičnim delom, 
- medsebojno sodelovanje, 
- odzivanje na aktualne dogodke v okolju. 

 
Posamezni dan dejavnosti traja 5 šolskih ur. Smiselno so razporejeni skozi celo šolsko leto. Vsebinsko 
se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje (timski pristop). 
 
 

4.1 OBVEZNI PROGRAM/KÖTELEZŐ PROGRAM 
 

4.1.1 Skupni in razredni dnevi dejavnosti/Közös és tagozatok tevékenységi napjai 
 

 
Vsebina 
 

 
Razred 

 
Kraj izvedbe 

 
Čas 

 
Nosilci 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK 

 
1. SPOZNAJMO JEZERO 
 

 
vsi razredi NIS in 
PPVI 

 
Bukovniško 
jezero/Bohinj 

 
05.10.2020 
(teden 
otroka)  

 
Dina Rudaš 
Majda Maučec 

 
2. DAN POSKUSOV 
(v sodelovanju s podjetjem 
Novartis) 
 

 
vsi razredi NIS 
in PPVI 
 

 
DOŠ II Lendava 

 
april 2021 

 
Andrea Pisnjak 
Samo Vučak 

 
ŠPOTNI DNEVI – SPORTNAPOK 
 
 
1. POHODNIKI SMO  
 
 

vsi razredi NIS  
in PPVI 

Lendava  
Čentiba 

2.09.2020 Árpád Fodor 
 

 
2. KROS IN IGRE Z ŽOGO 
Slovenski dan športa  
 

 
vsi razredi NIS  
in PPVI 

 
Dolga vas 

 
23.09.2020 
 

 
Árpád Fodor 
 

 
 
3. ZIMSKE RADOSTI 

 
 
vsi razredi NIS  

 
 
Lendava 

 
 
15.1.2021 

 
 
Árpád Fodor 
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 in PPVI   
 

4. ATLETIKA 
 

vsi razredi NIS  
in PPVI 

DOŠ I 
Lendava 

19.4.2021 Árpád Fodor 
 

 
5. PLAVANJE 

 
vsi razredi NIS  
in PPVI 

 
Terme Lendava 
 

 
10.6.2021 

 
Árpád Fodor 
 

 
 
 
KULTURNI DNEVI – KULTÚRNAPOK 
 
1. DELNI KULTURNI: 
- Dan samostojnosti in 
enonosti ter Božič (2 uri) 
 
 
- Slovenski kulturni praznik 
(1 ura) 
 
- Madžarski narodni praznik 
(1 ura) 
 
- Slovo devetošolcev (1 ura) 
 
 

 
vsi razredi NIS  
in PPVI 
 
 
vsi razredi NIS in 
PPVI 
 
vsi razredi NIS in 
PPVI 
 
vsi razredi NIS in 
PPVI 

 
DOŠ II Lendava 
 
 
 
DOŠ II Lendava 
 
 
DOŠ II Lendava 
 
 
DOŠ II Lendava 

 
24.12.2020 
 
 
 
5.2.2021 
 
 
15.3.2021 
 
 
15.6.2021 
 
 

 
Karina Sekereš 
Mojca Jereb  
 
 
Učitelj SLO/ 
razrednik 
 
Učitelj MAD/ 
razrednik 
 
Silvestra Kolenko 
Majda Maučec 

 
2. Prireditev  »MI 
ZMOREMO« 
  50 obletnica šole 

 
vsi razredi NIS  
in PPVI 
 

 

Kulturni dom 

Lendava  

 
13.5.2021 
 

 
Silvestra Kolenko 
Spomenka Juretič 
vsi delavci 

 
3.  DAN DRŽAVNOSTI 
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA 
LETA 
 

 
vsi razredi NIS in 
PPVI  
 

 
DOŠ II Lendava 

 
24.6.2021 

 
Tanja Tratnjek 
Petra Tot 

 
TEHNIŠKI DNEVI – TECHNIKAI NAPOK /DELOVNI DNEVI V PPVI – MUNKANAPOK 
 
 
1. LOKALNA KULTURNA     
    DEDIŠČINA (Unesco) 

 
vsi razredi NIS in 
PPVI  

 
DOŠ II Lendava 
 

 
marec 2021 

 
Karina Sekereš 
Mojca Jereb 

 
2.  ZMOREMO? 
 
 

 
vsi razredi NIS in 
PPVI  

 
DOŠ II Lendava 

 
12.5.2021 

 
Silvestra 
Kolenko 
Petra Tot 
Spomenka 
Juretič 
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ODDELČNI KULTURNI DAN 
 
Slovo od devetošolcev 
 
 
Slovenski kulturni praznik 
in madžarski narodni 
praznik 
 
 
ODDELČNI 
NARAVOSLOVNI DAN 
 
Narava se prebuja 
 

 
 
8. in 9. razred 
 
 

1. razred 
 
 

    
 
 

 
 
1.,2.,3. razred 

 
 
DOŠ II Lendava 
 
 
DOŠ II Lendava 
 
 
 
          
 
 
 
DOŠ II Lendava 

 

 
 
15.6.2021 
 
 
7.2.2021 
21.3.2021 
 
 
 
 
 
 
2.4.2021 

 
 
Silvestra 
Kolenko 
 
Petra Tot 
Andrea Pisnjak 
 
 
 
 
 
 
Andrea   Pisnjak 
 

 Naš vrtiček 4., 6.,7. razred DOŠ II Lendava 
 

 3.9.2020 Tanja Tratnjek 
Karina Sekereš 
 
 
 

     
ODDELČNI DELOVNI DNEVI 
 
Jesen 
 
 
Zdrava prehrana / 
Priprava kosila 
 
Zaključna ekskurzija 
 

 
 
OVI A in OVI B 
 
 
OVI B 

 
 
Lendavske 
gorice 
 
DOŠ II Lendava 
 
 
Ptuj 

 
 
september 
2020 
 
marec 2020 
 
 
junij 2020 

 
 
Majda Maučec 
Dina Rudaš 
 
Majda Maučec 
 
 
Mojca Jereb 
Majda Maučec 
 

Duševno zdravje in 
samopodba 
 
Pomlad 
 
Srečanje PPVI Pomurja/ 
MATP 
 
Prometna sredstva 
 
 
ODDELČNI TEHNIŠKI DNEVI 
 
Ločujmo in varujmo 

OVI A 
 
 
OVI A 
    
OVI A in B 
 
 
OVI A 
 
 
  
 
1.,2.,3. razred 
 

DOŠ II Lendava 
 
 
DOŠ II Lendava 
 
DOŠ II Lendava 
 
 
DOŠ II Lendava 
 
 
        
 
DOŠ II  
Lendava 
 

12.10.2020  
 
 
marec 2021  
 
april 2021 
 
 
maj 2021 
 
 
 
 
18.11.2020 

Dina Rudaš 
 
 
Dina Rudaš 
    
Dina Rudaš 
 
 
Dina Rudaš 
 
 
  
 
Mojca Jereb 

Promet 4.,6.,7. razred DOŠ II Lendava maj 2021 Karina Sekereš 
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  Samo Vučak 
     
Naš vrtiček 8., 9. razred DOŠ II Lendava 

 
   3.9.2020 Tanja Tratnjek 

Silvestra 
Kolenko 

Priprava vrtička na jesen 8.,9. razred DOŠ II Lendava    4.9.2020 Tanja Tratnjek 
Silvestra 
Kolenko 

Poklicna orientacija           
(sodelovanje s podjetji  
v občini Lendava) 
 

8.,9. razred DOŠ II Lendava oktober2020 
 

Spomenka 
Juretič  
Silvestra 
Kolenko  

Poklicna orientacija            
(sodelovanje s podjetji  
v občini Lendava) 
 

8., 9. razred DOŠ II Lendava november 
2020 

Spomenka 
Juretič 
Silvestra 
Kolenko 

Božična peka 8., 9. razred DOŠ II Lendava december 
2020 

Silvestra 
Kolenko 
Tanja Tratnjek 

     
Poklicna orientacija            
(sodelovanje s podjetji  
v občini Lendava) 
 

8., 9. razred 
 

DOŠ II Lendava   januar 2021  Spomenka 
Juretič  
Silvestra 
Kolenko  

 
SKUPNE DEJAVNOSTI ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA/ A NAPKÖZI TAGOZATOK KÖZÖS 
TEVÉKENYSÉGEI 
 
Tema srečanja Datum Kraj Nosilci 
Jesenske ustvarjalne delavnice september 2020 DOŠ II Lendava Roberta Turk 

Spomenka Juretič 
  

Mednarodni  dan prostovoljstva 
(sodelovanje z DSŠ Lendava)  

december 2020 DOŠ II Lendava, 
na daljavo 
  

Spomenka Juretič 

Krasitev novoletne jelke pred 
Kulturnim centrom Lendava 
(sodelovanje s KS Lendava in Občino 
Lendava)  

december 2020 
 
 
  

KKC Lendava Ines Kovačič 
Spomenka Juretič 
 
  

Kreativne učne ure – Pravljična joga  skozi celo šolsko 
leto 

DOŠ II Lendava 
 
 
  

Mojca Jereb 
(interesna 
dejavnost) 
Spomenka Juretič 
  

Priprava nastopne točke za prireditev 
Mi zmoremo v okviru projekta Pogum 
v sodelovanju z zunanji sodelavko in 
interesno dejavnostjo 

skozi celo šolsko 
leto 

DOŠ II Lendava 
 
 
 
 

Iva Nemec 
(interesna 
dejavnost) 
Mojca Jereb 
(interesna 
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dejavnost) 
Spomenka Juretič 

Vključevanje v aktivnosti v okviru 
projekta Motivage (po programu 
projekta): 

- mednarodni dan invalidov 
(Sodelovanje z medobčinskim 
društvom invalidov Lendava) 

- balinanje v sodelovanju z 
Društvom upokojencev 
Lendava 

  

skozi celo šolsko 
leto 

DOŠ II Lendava in 
okolica 

Natalija Gojnik 
(projekt 
Motivage) 
Árpád Fodor 
(projekt 
Motivage) 
učiteljice PB 

Prostovoljno delo (sodelovanje z DSŠ 
v okviru obveznih izbirnih vsebin) 

skozi celo šolsko 
leto 

DOŠ II Lendava, 
na daljavo 

Spomenka Juretič 

 
 
 

4.1.2 Ekskurzije, tečaji, šola v naravi, tekmovanja, druge aktivnosti/Tanulmányi 
kirándulások, iskola a természetben, vetélkedők és versenyek, más tevékenységek 

 

 
VSEBINA 
 

 
KRAJ IZVEDBE 

 
ČAS 

 
NOSILCI 

ŠOLA V NARAVI Bohinj 
 

5.10. – 8.10.2020 
 
 

Dina Rudaš 
Majda Maučec 
Spomenka Juretič 

EVAKUCIJA 2020/21 
 

DOŠ II Lendava oktober 2020 ravnateljica 
 

PODROČNO TEKMOVANJE V 
KROSU 
 

OŠ Gornja Radgona oktober 2020  Árpád Fodor 
 

PODROČNO TEKMOVANJE V 
KOŠARKI 
 

OŠ IV Murska 
Sobota 

februar 2021 Árpád Fodor 

PODROČNO TEKMOVANJE V 
NOGOMETU 

DSŠ Lendava april 2021 Árpád Fodor 
 

PODROČNO TEKMOVANJE V 
ATLETIKI 
 

Ljutomer maj 2021 Árpád Fodor 
 

ATLETIKA – DRŽAVNO /  Árpád Fodor 
 

MATP /  Árpád Fodor 

 
CICIVESELOŠOLSKO TEKMOVANJE 

 
DOŠ II Lendava 

 
april 2021 

 
Tanja Tratnjek 
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4.1.3 Proslave in prireditve/Ünnepek 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 ČAS KRAJ NOSILCI 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI TER BOŽIČ 

24.12.2020 DOŠ II Lendava Karina Sekereš  

Mojca Jereb 

SLOVO OD DEVETOŠOLCEV 15.06.2021 DOŠ II Lendava Silvestra Kolenko 

Majda Maučec 

DAN DRŽAVNOSTI IN 
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 

24.06.2021 DOŠ II Lendava Tanja Tratnjek  

Petra Tot 

 
 

4.1.4 Druge aktivnosti/Más tevékenységek 
 

TEMA ČAS KRAJ NOSILCI 

SODELOVANJE S KARITAS IZ 
ČRENŠOVCEV 
 

december 2020 
april 2021 

DOŠ II Lendava Majda Maučec 

Dina Rudaš 

ZASTOPANJE ŠOLE V OKOLJU 

 

 

celo šolsko leto izven šolskega 
prostora 

mentorji interesnih 
dejavnosti in drugi 
strokovni delavci 

SODELOVANJE Z OŠ IV. 
MURSKA SOBOTA 

 

celo  šolsko leto Lendava 

Murska Sobota 

Majda Maučec 

Dina Rudaš 

UREJANJE ŠOLSKE SPLETNE 
STRANI  

 

celo šolsko leto DOŠ II Lendava Tanja Tratnjek 
Marko Imre 

RAZSTAVE KNJIG IN REVIJ celo šolsko leto DOŠ II Lendava Timea Prša/ 
ŠOLSKA KRONIKA celo šolsko leto DOŠ II Lendava Manuela Sabo 

 

SODELOVANJE Z NÉPÚJSÁG – 
KELEPELŐ »otroška revija«  

celo šolsko leto Lendava Andrea Pisnjak 

 
ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO 
ŠČETKO 
 

 
DOŠ II Lendava 

 
celo šolsko leto 

 
Spomenka Juretič 
zunanji sodelavec 

ŠOLSKA EKSKURZIJA Ptuj junij 2021 Mojca Jereb 
Samo Vučak 
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SODELOVANJE Z MESTNO 
KNJIŽNICO LENDAVA 

celo šolsko leto Lendava Timea Prša/ 
Manuela Sabo 

SODELOVANJE Z MNSOL celo šolsko leto Lendava Manuela Sabo 
Andrea Pisnjak 
 

SODELOVANJE Z MNMI celo šolsko leto Lendava Manuela Sabo 
Andrea Pisnjak 

 
 
 

4.1.5 Prireditve in dejavnosti izven šole/Iskolán kívüli rendezvények és események 

 

 
TEMA 

 
KRAJ IZVEDBE 

 
ČAS 

 
KOORDINATOR 
NA ŠOLI 
 

SODELOVANJE Z VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNIMI ZAVODI 
 

Lendava celo šolsko leto Vsi strokovni 
delavci 

SKUPNA PRIREDITEV OB SVETOVNEM 
DNEVU ROMOV  

Gledališka in 
koncertna dvorana 
Lendava 
 

april 2021 Simon Sobočan 
 

SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI DRUŠTVI, 
INSTITUCIJAMI IN ZAVODI V OBČINI 
LENDAVA  
 

Lendava celo šolsko leto Mojca Jereb 

29. DRŽAVNA GLASBENA REVIJA 
ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO 

 
 
 

maj 2021 Simon Sobočan 
 

OB 50. OBLETNICI IN DNEVU CENTRA ZA 
ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC 

COO Čakovec maj 2021 Simon Sobočan 
 
 

IGRE V VODI »PLIVAJ I UŽIVAJ« COO Čakovec maj 2021 Árpád Fodor 

 

MEDGENERACISJKA SREČANJA Dom starejših 
Lendava, Društvo 
upokojencev 

celo šolsko leto Projektni tim 
Motivage 

 
SVETOVNI DAN DOWNOVEGA 
SINDROMA 

 
DOŠ I Lendava  

 
20.03.2020 

 
Petra Tot 
Dina Rudaš 
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4.2 RAZŠIRJENI IN NADSTANDARDNI PROGRAM DELA ŠOLE/AZ ISKOLA BŐVÍTETT ÉS 
STANDÁRDON FELÜLI PROGRAMJA 

 

4.2.1 Kolesarski izpit/Kerékpár vizsga 
Čas: april, maj 2021 
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). 
 

4.2.2 Plavalni tečaj/Úszótanfolyam 
Čas: junij 2021 
Nosilec: Andrea Pisnjak in zunanji izvajaec 
Učenci: 1., 2. in 3. razred 
 

4.2.3 Varstvo vozačev/Utazó tanulók felügyelete 
Varstvo vozačev izvajamo zjutraj pred poukom, opravljajo ga dežurni učitelji. Za večino učencev je  
organiziran prevoz s kombijem. Glede na posebne potrebe učencev organiziramo spremstvo pri 
prevozu. 
 
 

4.2.4 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 

1. 

2. 

NIS 

NIS 

1.- 7. 

8.- 9. 

9 

6 

3. OVI  Vse stopnje 9 

Skupaj - - 24 

 

4.2.5 Dodatni in dopolnilni pouk/Emelt szintű oktatás és pótoktatás 
V oddelkih programa NIS se tedensko izvajata 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 in problemski pouk, 

podpre doseganje zahtevnejših učnih ciljev.  
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4.2.6 Interesne dejavnosti/Szakkörök 
Interesne dejavnosti so organizirane predvsem z namenom, da bi razvijali individulane interese in 

močna področja 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 

izobraževanje, znanost in šport. 

Izpostavljena področja interesnih dejavnosti: glasba in ples, šport, računalništvo, likovno snovanje, 

tuji jezik in književnost.  

 

INTERESNE DEJAVNOSTI/SZAKKÖRÖK 

Zap. Št. VSEBINA IZVAJALCI ŠTEVILO UR 

 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 

9. 
 

10. 

 
Zbor ljudske glasbe – MPZ 

OVI B 
 

Pojemo in igramo – OPZ                   
OVI A 

 
 

Otroški pevski zbor – OPZ                   
1.,2.,3. r 

 
Pojemo angleško – MPZ 

4.,6.,7. r 
 

Skupina orffovcev – MPZ 
8.,9. r 

 
Ritmični ples - MPZ 

 
 

Dramski krožek 
 
 

Pravljična joga  
 

Plesno ritmične urice 
 

Inkluzivni judo 

 
Simon Sobočan  

 
 

Simon Sobočan  
 
 
 

Simon Sobočan  
 
 

Simon Sobočan  
 
 

Simon Sobočan 
 
 

Andrea Pisnjak 
 
 

Mojca Jereb 
Zunanji izvajalec 

 
Mojca Jereb 

 
Árpád Fodor 

 
Árpád Fodor                                

 

 
35 
 
 
35 
 
 
 
35 
 
 
35 
 
 
35 
 
 
35 
 
 
18 
 
 
17 
 
18 
 
17 
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4.3 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE/ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE 
 
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost 
učencev sestavljajo predstavniki oddelkov, preko katerih se prenašajo želje, ideje, predlogi učencev 
za izboljšanje življenja in dela na šoli. Uresničujejo cilje, zadane v letnem programu. Sestajajo se 
mesečno oziroma po potrebi.  
Mentorica Skupnosti učencev šole za šolsko leto 2020/21 je učiteljica Andrea Pisnjak. 
Formalna srečanja: 

1. izvolitev predstavnikov vsakega oddelka posebej in izvolitev predstavnika vseh oddelkov, 

2. sestanek s predstavniki - razgovor o aktivnostih v prihodnjem šolskem letu, 

3. sestanek o ločenem zbiranju organskih odpadkov. 

 
 

4.4 ŠOLSKI PARLAMENT/ISKOLAI PARLAMENT 
 
Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo predstavniki 
šolske skupnosti učencev. Prav tako je šolski parlament tudi ena od izvirnih oblik spodbujanja otrok k 
izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Mentorica 
Šolskega parlamenta šole je učiteljica Manuela Sabo. Tema otroških parlamentov v prihajajočem 
šolskem letu 2020/2021 se nadaljuje iz preteklega leta: Moja poklicna prihodnost. 
 
Kraj: DOŠ II Lendava 
Čas: januar 2020 
Nosilci:  Manuela Sabo 
Tema: Moja poklicna prihodnost 
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5. PROJEKTI/PROJEKTEK 
 

5.1 PROJEKTI, KI SO FINANČNO PODPRTI 
 

Naziv projekta / A projekt megnevezése   :           
 

BODI  DANES VAREN – 
LÉGY BIZTONSÁGBAN MA 

 
/mednarodni projekt Erasmus + KA2 strateška 

partnerstva/ 
 

Logotip projekta / A projekt 
lógója:         
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator oz. vodja projektnega tima:  
A projekt csoport vezetője: 
 

• Manuela Sabo, 

• Samo Vučak 
 
Člani projektnega tima:  
A projekt csoport tagjai: 

• Roberta Turk/ravnateljica/ 

• Spomenka Juretič 

• Petra Tot 

• Mojca Jereb 

• Andrea Pisnjak 

• Dina Rudaš 

• Tanja Tratnjek 

• Piroska Kelenc/računovodja/ 
 
 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 
 

• Pécsi Eltes Mátyás Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Fejlesztő Nevelés- Oktatást Vegző 
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium, 
Madžarska 

• Specalna zakladna skola, Speciális 
Alapiskola/ Kralovský Chlmec, 
 Slovaška 

• Scoala Gimnaziala Speciala Sfintu 
Gheorghe,  
Romunija 

• DOŠ II Lendava, 
  Slovenija 

Opis projekta/A projekt leírás: 
Projekt  nudi  sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks v okviru partnerstva za izmenjavo 
med šolami. 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 
Pomemben cilj projekta je sama vključenost učencev in vpetost v vzgojno – izobraževalne vsebine, 
ki jih izvajamo skozi celo šolsko leto . Nenazadnje je pomen projekta tudi ta, da se v izvajane 
aktivnosti vključijo razna društva in organizacije iz ožje in širše okolice, kot tudi iz same lokalne 
skupnosti. 
Rdeča nit-cilj vseh dejavnosti, ki potekajo v tem projektu je promet. 

Trajanje/ Időtartam: 
Projekt traja od 1.10.2019 do 10.10.2021 . 
Projekt temelji na dvoletnem mesečnem planu za učence, ki ga je pripravila vodilna šola.  
Med potekom projekta bodo tri srečanja za strokovne delavce:  
April 2020; Pasja terapija v Pécsu; vse 3 organizacije 
September 2020; Pravljična joga na DOŠ II Lendava, 
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Spomladi in jeseni 2021 obisk šol na Slovaškem in v Romuniji.  

ČASOVNICA: 
 
september 2020 
• Sestanek-aktiv šolskega tima Erazmus + 
oktober 2020 
• Gostovanje na Madžarskem v Pécsu. 
• »TEDEN INTERVENCIJSKIH VOZIL« otroci  v živo spoznajo policijski avto, rešilec ter gasilski 
avto. Spoznajo tudi opremo ter delo teh ljudi. V živo se udeležijo predstavitve teh vozil in delo 
intervencijskih oseb. Ob koncu predstavitve otroci se usedejo v intervencijska vozila. Spoznajo 
številko klic v sili ter kdaj in kako se jih pokliče v primeru nezgode.  
november 2020 
• »NEVARNOSTI V PROMETU« v projektnem tednu nas obiščejo policaji ter predstavijo 
nevarnosti v prometu. Otroci spoznajo situacijske oznake policajev. Povabilo dobijo tudi starši. 
• Mesejóga – SPREJEM GOSTOV Z MADŽARSKE, SLOVAŠKE IN TRANSILVANIJE (24 UČITELJEV)  
hospitacijska ura 
december 2020 
• »PRIPRAVIM DARILO DRUŽINI« v projektnem tednu otroci si pripravijo darilo za božič v 
okviru rokodelskih delavnic; pripravijo darila za brate in sestre ter starše. Izdelajo magnetne 
obeske za ključe na katerih bodo prevozna sredstva in prometni znaki. 
Po delavnicah znova se pogovorimo o pomenu prometnih znakov, o prevoznih sredstvih in o delih 
kolesa. Delavnice razvijajo spomin, pozornost in spretnosti rok.  
januar 2021 
• »PRVA POMOČ« medicinska sestra predstavi nudenje prve pomoči. Otroci spoznajo 
opravila, s pomočjo katerih lahko pomagajo ostalim v primeru nesreče. Naučijo se, kako morajo 
ravnati v primeru slabosti na ulici, v primeru nesreče na cesti. Po osvojenem znanju v obliki vaj 
predstavijo teorijo v praksi. Organiziramo tekmovanje med osebami z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju ter med dijaki medicinskega osebja. Med učenjem razvijajo pozornost in razmišljanje. 
Skupne dejavnosti gradijo skupnost in krepijo empatično sposobnost. 
februar 2021 
• »PUST V DUHU PROMETA« Učenci kreirajo in si pripravijo pustne maske. Maske se 
navezujejo na temo prometa (prevozno sredstvo, prometni znak, semafor itd.) Na pustu bo 
tekmovanje mask; vsaka maska dobi nagrado. Maske po pustu se razstavijo na šolskem hodniku.  
Priprava mask razvija otroške ročne spretnosti, skupne dejavnosti bodo krepili pripadnost 
skupnosti ter nudili bodo doživetje.  
marec 2021 
• »MOJ VOZNIŠKI IZPIT« v tem projektnem tednu učenci lahko si pridobijo izpit za »pešce« in 
»kolesarje« na podlagi pridobljenega znanja, ki ga dokažejo v okviru tekmovanja oz. s pomočjo 
delovnih listov. Otroci delajo po skupinah, najbolj pridna skupina za nagrado prejme »prometno 
družabno igro«. Vsak otrok dobi izpit glede na to, kako se je odrezal na tekmovanju.  
april 2021 
• POTOVANJE NA SLOVAŠKO -»SITUACIJE V PROMETU« igralska skupina in dejavnosti iz gline 
za prometno varnost. 
maj 2021 
• »KOMUNIKACIJA NA SPLETU« Učenci spoznajo pravi način komunikacije na spletu preko 
dramske pedagogike.  
junij 2021 
• »NEVARNOSTI INTERNETA« policaj predava o nevarnosti internetnih goljufij ter o 
nevarnosti interneta. Na predavanje vabimo tudi starše. 
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Naziv projekta / A projekt megnevezése:  

           
Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in okoljem v 
osnovnih šolah – projekt POGUM 

 

Logotip projekta/ A projekt lógója:         
 
 
 
 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 
Spomenka Juretič 
 
Člani projektnega tima: 
A projekt csoport tagjai: 
Roberta Turk, ravnateljica 
Silvestra Kolenko 
Karina Sekereš 
Samo Vučak 
Árpád Fodor 
 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 
 
Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo. V 
okviru vsake organizacijske enote ZRSŠ deluje 
mreža konzorcisjkih partnerjev. Naša šola v 
projektu sodeluje kot implementacijska šola. 
 

Opis projekta /A projekt leírás: 
 
Projekt POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence 
podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah 
spodbuja način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja 
ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. V projektu sodeluje 30 
razvojnih in 90 implementacijskih šol. 
Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela 
spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 
 

• razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela 
podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja  med osnovno šolo in 
okoljem 

• opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev 
(učiteljev,  svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih  delavcev in 
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ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti. 

Trajanje/ Időtartam:  
 
od 1.6.2017 do  31.8.2022 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021 / 2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a 
projekt keretében: 
 
Na podlagi analize stanja smo na šoli izbrali področje Kultura kot spodbujanje sobivanja v 
različnosti.  
V šolskem letu 2020/21 bomo nadaljevali z aktivnostmi priprav na prireditev Mi zmoremo, ki zaradi 
izrednih razmer v preteklem šolskem letu ni bila izvedena v načrtovani obliki. Aktivnosti bodo 
usmerjene predvsem v priprave za nastop na prireditvi, ki je že tradicionalna šolska prireditev in v 
okolju dobro prepoznana in sprejeta. Načrtovali in izvedli jo bomo v sklopu dogodka praznovanja 
50. letnice šole. Z vzvratnim načrtovanjem želimo slehernemu učencu dati priložnost aktivnega 
sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi prireditve. Skozi njihova močna področja želimo razvijati 
kompetence podjetnosti (Kompetenčni podjetnostni okvir – Entre Comp) in preko pozitivnih 
izkušenj vplivati na krepitev samopodobe učencev. Pri načrtovanju ciljev in dejavnosti bomo 
upoštevali razvojne posebnosti posameznega učenca. Pri izvedbi bodo sodelovali tudi učitelji, ki 
niso vključeni v projekt. Dejavnosti razvoja podjetnostne kompetence smo načrtovali tako, da bo 
njihov razvoj potekal čim bolj konkretno v okviru pouka, interesnih dejavnostih in dnevov 
dejavnosti.  Aktivnosti bodo podprte s formativnim spremljanjem. 
 S prireditvijo se bomo predstavili javnosti v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi, ki bo 
potekala v okviru praznovanja 50. letnice naše šole. 
 
NAŠE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:  
Kako se učenci s posebnimi potrebami s pomočjo izkustvenega učenja vključujejo v načrtovanje in 
izvedbo prireditve? 
 
Preko aktivnih oblik učenja bomo v procesu načrtovanja in izvedbe prireditve Mi zmoremo s 
pristopi formativnega spremljanja vključevali podjetnostno kompetenco v pouk z naslednjimi 
strategijami: izkustveno učenje, sodelovalno učenje, samoregulacijsko učenje, bralne učne 
strategije, projektno učno delo, problemski pouk, učenje na primeru, odprto učenje. 
 
Naše razvojne prioritete: 

• povečati aktivno vlogo učenca v procesu organizacije, načrtovanja in izvedbe prireditve 
(odkrivanje idej, vizija, etično in trajnostno mišljenje, ustvarjalnost, kreativnost, 
načrtovanje, vrednotenje uresničitve idej, sodelovanje) 

• preko izkustvenega učenja vplivati na večjo odgovornost učencev za svoje naloge 
(motivacija in vztrajnost, samozavedanje in samoučinkovitost, finančna in ekonomska 
pismenost, izkustveno učenje)    
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AKCIJSKI NAČRT / LETNI IZVEDBENI NAČRT ŠOLE za šol. l.: 2020/21 
 

Pričakovani 
rezultati (ob 
koncu šol.l.) 

Časovnica 
izvedbe 

Nosilec aktivnosti 
(posameznik ali 

tim, zunanji 
partnerji) 

Vključeni učenci (kje, 
kako) 

Kazalniki 

Razpis 
likovnega 
natečaja. 
 

november 
2020 

Silvestra Kolenko 
Árpád Fodor 

8.9. razred (učilnica, 
pisanje besedila, 
nabor idej). 

 

Napisano besedilo 
za razpis 
likovnega 
natečaja. 

Likovni 
izdelki. 

december 
2020 

Árpád Fodor 
Samo Vučak 

Andrea Pisnjak 
 

Vsi učenci pri LUM 
(učilnica, učilnica na 
prostem, likovno 
ustvarjanje, 
ustvarjalnost, 
vrednosti idej). 

Poslani likovni 
izdelki na natečaj. 

Izbor likovnih 
del. 
 

december 
2020 

Tanja Tratnjek 

Komisija za izbor 
likovnih del – 
predstavniki 
skupnosti učencev 
šole (učilnica, 
vrednotenje in izbor 
likovnega dela za 
logotip). 
 

Izbrano likovno 
delo za logotip 50. 
obletnice šole. 

 

Vabilo.  april 2021 
Silvestra Kolenko 

Tanja Tratnjek 

4.6.7. razred 
(računalniška učilnica, 
pisanje besedila, 
računalniško 
oblikovanje, 
kreativnost, 
izkustveno učenje). 

Napisano besedilo 
za vabilo. 
Izdelano vabilo. 

Spominki. 
december 

2020 
Majda Maučec 

Spomenka Juretič 

Vsi učenci (učilnice, 
kreativnost, 
izkustveno učenje, 
sodelovalno učenje). 

Izdelani spominki. 

Točke za 
nastop. 

oktober 2020 
– maj 2021 

učitelji 
mentorji 

interesnih 
dejavnosti 

zunanji sodelavci 

Vsi učenci (učilnica, 
gibalnica, gledališka 
in koncertna dvorana, 
motivacija in 
vztrajnost, prenos 
idej v aktivnosti, 
učenje iz izkušenj, 
samozavedanje in 
samoučinkovitost). 

Izdelane točke za 
nastop. 
Nastop na 
prireditvi. 
 

Postavitev 
scene v 
odrski 

maj 2021 
Samo Vučak 
Árpád Fodor 

 

8.9. razred (gledališka 
in koncertna dvorana, 
ogled odra v 
gledališki in koncertni 

Izdelan načrt 
postavitve scene. 
Postavljena scena 
v odrski prostor. 
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prostor.  

 

dvorani, izdelava 
načrta postavitve 
scene, postavljanje 
scene). 

Pogostitev. 
april 2021-  
maj 2021 

Majda Maučec 
Dina Rudaš 

PPVI (učilnica, 
preddverje gledališke 
in koncertne dvorane, 
prevzemanje pobud, 
načrtovanje, 
izkustveno učenje). 

Izdelan načrt 
pogostitve.  
Pripravljen 
pogrinjek. 
Pečeni piškoti. 

Zahvala. maj 2021 
Silvestra Kolenko 

Tanja Tratnjek 

8.9. razred (učilnica, 
računalniška učilnica, 
pisanje besedila, 
računalniško 
oblikovanje). 

Izdelana zahvala. 

Ovrednotenje 
stroškov. 

oktober 2020 
– 

maj 2021 
Karina Sekereš 

4.6.7. razred (učilnica, 
delo na terenu, 
uresničevanje zamisli, 
načrtovanje, 
izkustveno učenje). 

Izdelan 
stroškovnik. 

Prispevek za 
spletno stran 

maj 2021 Tanja Tratnjek 

4.6.7., 8.9. 
(računalniška učilnica, 
pisanje besedila, 
objava prispevka na 
spletni strani šole, 
kreativnost). 

Objavljen 
prispevek na 
spletni strani šole. 

Komunikacija 
z okoljem. 

februar 2021 
–  

maj 2021 
Tanja Tratnjek 

Skupnost učencev 
šole (delo na terenu, 
motivacija in 
vztrajnost, 
sodelovanje z 
drugimi). 

Povabljeni gosti. 
Izobešeni plakati. 

Generalna 
vaja. 

maj 2021 

Silvestra Kolenko 
Spomenka Juretič 

učitelji 
 

Vsi učenci (Gledališka 
in koncertna dvorana 
Lendava, vaja pred 
nastopom na 
prireditvi, 
sodelovalno učenje) 

Fotografije. 
Videoposnetek. 

Prireditev. maj 2021 

Silvestra Kolenko 
Spomenka Juretič 

učitelji 
  

Vsi učenci (Gledališka 
in koncertna dvorana 
Lendava, nastop 
učencev, izkustveno 
učenje) 

Izvedena 
prireditev. 
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Naziv projekta   
A projekt megnevezése              
 

MOTIVAGE PROJEKT 
INTERREG SI - HU 

 

Logotip projekta:   
A projekt lógója:         

 
                    

Koordinator oz. vodja projektnega tima:  
A projekt csoport vezetője: 
 
MURABA Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Társulás – Mateja Kučan, projektni 
vodja 
 
Člani projektnega tima:  
A projekt csoport tagjai: 

- Natalija Gojnik, strokovni delavec VI 
- Árpád Fodor, strokovni delavec VII 
- Piroska Kelenc, računovodja 

 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 
 
1.  MURABA Korlátolt Felelősségű Európai        
Területi Társulás 
2. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 
3. Rendelőintézet Szentgotthárd 
4. Dom starejših Lendava Idősebb Polgárok 
Otthona Lendva 
5. Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. 
Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskola 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
 
MOTIVAGE bo območje Lendave in Monoštra oblikoval v integrirano, starejšim prijazno regijo, kjer 
se spodbuja družbeno in gospodarsko udeleževanje ter podpira odgovoren in samostojen način 
življenja, povečujoč aktivno in dostojno življenjsko dobo starejših v dobrem zdravstvenem stanju, s 
tem pa tudi razbremenitev institucij, ter krepitev družbene kohezije. Projekt bo z izoblikovanjem 
strateških okvirov in s širokim sodelovanjem institucionalnih, storitvenih, gospodarskih, civilnih in 
lokalnih samoupravnih partnerjev uresničeval inovativne in na obeh straneh meje ciljajoče ukrepe: 
zdravstvena prevencija; nudenje pomoči na domu s signalizacijskim sistemom; prostovoljstvo na 
osnovi medgeneracijskega sodelovanja (kjer starejši niso le prejemniki pomoči); gospodarska 
reaktivacija. MOTIVAGE bo identificiral administrativne, pravne in finančne ovire kompleksnega 
razvoja starejšim prijazne obmejne regije s podporo podobnim obmejnim iniciativam ter spodbujal 
preoblikovanje čezmejnih strokovnih političnih okolij nudenja socialnih storitev. 
Vir sofinanciranja: ERDF, 85% 
 

Cilji projekta / A projekt céljai: 
 

- Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 
- Ohranjanje narodnostne kulture 
- Razvijanje dejavnosti PROSTOVOLJSTVA 
- Razvoj gibalnih in športnih sposobnosti otrok in odraslih/starejših oseb 
- Reaktivacija starejših oseb 
- Prostočasovne dejavnosti za starejše 

 

Trajanje/ Időtartam: 
30 mesecev (01. 03. 2020 do 31. 08. 2022) 
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Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 
 

- Balinanje (Društvo upokojencev Lendava, Dom starejših občanov Lendava) 
- Ohranjanje narodnostne kulture (peka perecov, prekmurske gibanice, bograč, ipd) 
- Tematske delavnice (Božič – izdelovanje adventnih venčkov, okraskov; Velika noč – 

barvanje pirhov,…) 
- Individualna pomoč pri učenju (reaktivacija upokojenih učiteljev)) 
- Športne aktivnosti za starejše (joga, rekreacija, kolesarjenje, sproščanje, nogomet,…) 
- Druženje (družabne igre, sprehod, ogled lendavskih znamenitosti, prepevanje, igranje na 

orffova glasbila, ogled gledališke predstave,…) 
- Dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja in pouka (TIT, LUM,…) 
- Živa knjižnica (starejši berejo mlajšim in obratno) 

 

Naziv projekta   
A projekt megnevezése              
 

ŠOLSKA SHEMA 
 
 

Logotip 
projekta:    
A projekt lógója:         
 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

Majda Maučec 
 

Člani projektnega tima: 
A projekt csoport tagjai: 

Samo Vučak 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 
 

Opis projekta/ A projekt leírás:  

• Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in 

zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Učencem brezplačno 

razdeljujemo dodaten obrok sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov.  

• Izobražujemo jih o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, lokalnem 

kmetovanju in preprečevanju zavržkov hrane. 

• Namen sheme je povečati nizko porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri 

otrocih, zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo, zmanjšati tveganja za nastanek 

bolezni sodobnega časa in izboljšati prehranske navade otrok. 

• Evropska unija je prijavljenim šolam namenila določeno finančno pomoč za razdeljevanje 

nekaterih vrst svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Ob tem pa 

moramo zagotoviti  spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti, ki širijo zavest o 

pomenu uživanja svežega sadja, zelenjave in mleka. 

Akcijski načrt 
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Cilji projekta / A projekt céljai:  

• Učence navajamo na zdravo prehranjevanje, pomembnost raznovrstne hrane.  

• Priprava in postrežba sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.  
 

Trajanje/ Időtartam: 

• Celo šolsko leto 
Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 

• Nakupovanje, priprava sadja za hrano(pranje, rezanje, serviranje in pospravljanje).  

• Ozaveščanje učencev in staršev o pomenu zdrave prehrane. 

• Izdelava plakata. 

• Izpolnjevanje anket z učenci, starši. 

• Izpolnjevanje dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projekta. 

 

DEJAVNOST UDELEŽENCI ČAS 

Izpolnjevanje spletne ankete učenci 4., 6. in 9. razreda september in junij 

Izdelava načrta in 

izpolnjevanje spletne ankete 

vodja projekta september in junij 

Urejanje administracije vodja projekta celo šolsko leto 

Prijava projekta za šol. leto 

2020/2021 

vodja projekta november 

Nabava živil vodja projekta celo šolsko leto 

Razdeljevanje sadja in 

zelenjave 

vodja projekta, vsi učenci celo šolsko leto 

(1-2 krat tedensko in ob 

posebnih dnevih) 

Razdeljevanje mleka in 

mlečnih izdelkov 

vodja projekta, vsi učenci celo šolsko leto 

(1 krat tedensko in ob 

posebnih dnevih) 

Izobraževane in promocijske 

dejavnosti 

vodja, učenci, učitelji, starši, 

zunanji sodelavci 

celo šolsko leto 
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5.2 ŠOLSKI PROJEKTI/ISKOLAI PROJEKTEK 
 
 ŠOLSKI PROJEKTI Nosilci Vključeni v projekt Trajanje 

1. Zdrava šola Árpád Fodor 
 

učenci, starši, strokovni 
in tehnično 
administrativni delavci, 
zunanji sodelavci 
 

 čez celo 
šolsko leto 

2. Rastem s knjigo   Manuela Sabo 
 

učenci in strokovni 
delavci 
 

čez celo 
šolsko leto 

3 
 
 
 
4. 

Projekt v šolski knjižnici – mesec 
branja 
 
 
Medgeneracijsko branje 
 
 

Manuela Sabo 
 
 
 
Manuela Sabo 

vsi učenci 
 
 
 
učenci PPVI 

 
 
Čez celo 
šolsko leto 

5. Bralna značka (Nacionalni 
projekt skupnega branja)  

Manuela Sabo učenci in strokovni 
delavci 
 

čez celo 
šolsko leto 

6. Projekt UNESCO Karina Sekereš 
 

 učenci in strokovni 
delavci, zunanji 
sodelavci 
 

čez celo 
šolsko leto 

7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 

Šolski Eko vrt  
 
 
 
Eko šola 
 
 
 
Igre z distanco 
 
 
 

Tanja Tratnjek 
 
 
 
Tanja Tratnjek 
 
 
 
Karina Sekereš 
Dinka Žunič  
(COO Čakovec) 
 
 
 

učenci in strokovni 
delavci, zunanji 
sodelavci 
 
učenci in strokovni 
delavci, zunanji 
sodelavci 
 
Učenci PB in PPVI 
z učitelji 
 
 

čez celo 
šolsko leto 
 
 
čez celo 
šolsko leto 
 
 
čez celo 
šolsko leto 
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Naziv projekta / A projekt megnevezése          
     

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA 
BRANJA 

Logotip projekta:   
A projekt lógója:   

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

 
Manuela Sabo 

 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 
 

EU READS 
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje že 
obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja 
in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost 
postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi. Podpis zaveze o aktivnem podpiranju 
prizadevanja za boljšo pismenost bo potekal 9. septembra na nacionalnem strokovnem posvetu 
Bralnega društva Slovenije, uradnem začetku NMSB 2019. 
 
Skladno z enim od ciljev pobude EUReads / Evropa bere pa vas že zdaj pozivamo, da se nam 
pridružite pri 15 minutah branja ali glasnega branja na dan. 
 
Kampanja EUReads/Evropa bere povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z 
namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Z 
udeležbo v tej pobudi bodo organizacije s svojim zgledom pokazale, kako delujejo s skupnim 
ciljem: dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v naši evropski družbi. 
 
Evropa bere je tudi priložnost za predstavitev organizacij znotraj EURead in njihovih dejavnosti. 
 
ELEMENTI POBUDE 
• Kampanja Evropa bere poteka od novembra 2018 do oktobra 2019. Načrtovana je dovolj 
fleksibilno (znotraj določenih širših parametrov), da jo lahko vsaka članica prilagodi svojim 
potrebam, prioritetam in svojemu značaju. 
• Že obstoječe dejavnosti, ki jih v povezavi z glasnim branjem in branjem za užitek 
organizirajo članice EURead v okviru svojih rednih programov, se bodo povezale in oglaševale na 
skupnem koledarju ter bodo koordinirano potekale skozi celotno obdobje kampanje. 
• Kampanja želi nagovoriti tri ciljne skupine in sicer s povezanimi, a malce drugačnimi 
sporočili: 
a) Bralce in nebralce v sodelujočih državah (npr. prostovoljce, pedagoge, starše, otroke …) 
nagovarja z namenoma preprostim sporočilom: Le 15 minut branja ali glasnega branja na dan 
lahko zelo spremeni življenje vam in vašim dragim, tako osebnostno kot z izobraževalnega in 
ekonomskega vidika. 
b) Politike (in sponzorje) v sodelujočih državah: Prosimo, podprite organizacije, ki se v vaši državi 
ukvarjajo s spodbujanjem branja in širjenjem zavesti o pomembnosti branja ter s posledicami 
nepismenosti (ekonomskimi, socialnimi, vzgojnimi …). 
c) Člane Evropskega parlamenta: Prosimo, podprite pobudo EURead, da bi dvignili pismenost po 
vsej Evropi. Naj ta podpora postane ena izmed jasnih prioritet vseevropskega razvoja. 
 
Po sodelujočih državah potuje velika knjiga Evropa bere, ki simbolizira vez med dejavnostmi . 
Knjiga ima hkrati vlogo dnevnika in peticije. Kampanja se bo zaključila z dogodkom, ki ga bo 
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EURead organiziral za člane Evropskega parlamenta oktobra 2019 v Evropskem parlamentu. 

Cilji projekta / A projekt céljai: 

• 15 minut branja ali glasnega branja na dan 
 

Trajanje / Időtartam:  

• 8. septembra do 11. oktobra 2020 
 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 

• v okviru knjižničnih ur (v času nadomeščanj) bomo brali knjige v oddelku OVI A in ustvarjali 

• v okviru ur madžarščine bomo na začetku ure namenili 15 minut glasnemu branju 
 
 

Naziv projekta /A projekt megnevezése              
 

NAŠA MALA KNJIŽNICA 

Logotip projekta:     
A projekt lógója:      
     
 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

 
Manuela Sabo 

 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 
 

KUD Sodobnost International 

Opis projekta/A projekt leírás: 
Projekt NMK je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. Z njim lahko popestrite ure slovenskega 
jezika, likovnega in glasbenega pouka, ga izvajate pri izvenšolskih dejavnostih ali v podaljšanem 
bivanju. 
V Ustvarjalniku 1, namenjenem predšolskim otrokom in učencem 1. in 2. razreda, bomo spoznavali 
odlične zgodbe Jane Bauer, Silvije Šesto, Piret Jaaks, Anete Melece, Kadri Lepp in dr. Jazbeca. 

Cilji projekta / A projekt céljai: 

• je spodbujanje branja in dvig bralne pismenosti ter spoznavanje drugih kultur. 
 

Trajanje/ Időtartam:  

• celo šolsko leto 
 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 

• v okviru knjižničnih ur bomo prebrali knjige in reševali naloge v Ustvarjalniku 1 

Naziv projekta / A projekt megnevezése        
       

»RASTEM S KNJIGO« 
 

Logotip projekta:  
A projekt lógója:         

 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek:   
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Manuela Sabo 

 
 

 
Ministrstvom za kulturo 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, Pionirsko – centrom za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici 
Ljubljana (MKL) 
Zavodom RS za šolstvo 
Združenjem splošnih knjižnic 
Sekcija šolskih knjižnic pri ZBDS 
Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije  
Društvom slovenskih pisateljev 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
 
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce 
in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k 
obiskovanju splošnih knjižnic. 
 
Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne 
šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. 
Izvajamo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, 
osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, 
Madžarska, Italija). Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah 
(Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v 
Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.). 
 
Kako poteka projekt 
Projekt »Rastem s knjigo« pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri 
Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo 
šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih 
pisateljev. 
 
Prve priprave na projekt, ki je vezan na šolsko leto, se pričnejo v spomladanskih mesecih z javnim 
razpisom, v okviru katerega naša pristojna strokovna komisija med prijavljenimi slovenskimi 
mladinskimi deli izbere dve – eno za sedmošolce in eno za dijake prvih letnikov. 
 
Vsako leto sta izbrani dve drugi deli. Delovna skupina, ki vključuje predstavnike sodelujočih 
institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z 
založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo in predstavitvena filma za obe deli.  
 
Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so 
izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji. 
 
Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob 
posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni 
delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še 
spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim 
leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Med šolskim letom potekajo tudi srečanja učencev 
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in dijakov z avtorji izbranih knjig po številnih slovenskih šolah, ponekod pa tudi v zamejstvu in 
drugod po svetu. Te nastope sofinancirata Društvo  Bralna značka Slovenije – ZPMS in Društvo 
slovenskih pisateljev. Hkrati se pri promociji branja že vrsto let povezujemo tudi s Košarkarsko 
zvezo Slovenije. 
 
Prispela poročila splošnih in šolskih knjižnic ter odzivi vseh vpletenih kažejo na vsakoletno uspešno 
izvedbo projekta. 
 

Cilji projekta / A projekt céljai: 

• spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,  
• promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, 
• spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, 
• motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške 

programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega 
leposlovja. 

Trajanje/ Időtartam:   

• predvidoma meseca oktobra 
 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 

• obisk mestne knjižnice z učenci  7., 8. in 9. razreda (predstavitev dela knjižnice, Cobiss, 
aktualne knjige itd.) 
 

Naziv projekta/ A projekt megnevezése:            
 

 
MEDGENERACIJSKO BRANJE  

Logotip projekta/ A projekt lógója:         
 

 
Koordinator oz. vodja projektnega tima/ 

A projekt csoport vezetője:  
Manuela Sabo 

 
Člani projektnega tima/ 
A projekt csoport tagjai:  

Majda Maučec, Dina Rudaš 
 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 
 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
Javna agencija za knjigo RS 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
 
Projekt poteka ob knjigah iz zbirke »Zlata bralka, zlati bralec« Društva Bralna značka Slovenije - 
ZPMS in iz projekta »Rastem s knjigo« Javne agencije za knjigo RS. Toda za podporo smo prosili 
tudi založbe. Tako nam že drugo leto darujejo mladinske knjige za bralce različnih starosti, založbo 
Mladinska knjiga pa bomo prosili tudi za večje število revij, namenjenih različnim starostnim 
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skupinam bralcev. 
Ciljne skupine: prvotno so bili to mladi bralci (učenci 3. triletja OŠ, srednješolci) in odrasli ter 
starejši bralci, ki se povežejo v bralne skupine. Na terenu pa so se z razvojem projekta začele 
oblikovati različne MG skupine, npr. učenci z različnih razrednih stopenj, dve generaciji učiteljev, 
učenci in starši istega razreda z razrednikom/ko idr. Zdaj prepuščamo sestavo MG skupin 
mentorjem; število bralcev ni določeno oz. pomembno, prav tako ne število srečanj v šolskem letu. 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 
 

• spodbujati medgeneracijsko branje literature,  

• promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo, predvsem iz zbirk »Zlata bralka, 
zlati bralec« in »Rastem s knjigo«.  

Trajanje/ Időtartam:  

• celo šolsko leto 
Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 

• branje knjig v oddelkih OVI A in OVI B (razredničarki, drugi učitelji, knjižničarka, starši, stari 
starši ali povabljeni gostje) 

 

Naziv projekta   
A projekt megnevezése             

 
UNESCO 

 

Logotip projekta:   
A projekt lógója:         
 
 
 
 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

Karina Sekereš 
 

Člani projektnega tima: 
A projekt csoport tagjai: 

Silvestra Kolenko 
 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 

Opis projekta / A projekt leírás: 
 
Kot članica UNESCO mreže šol delujemo v skladu z načeli in cilji UNESCO mreže šol. V svoje 

vzgojno-izobraževalno delo vključujemo štiri Delorsove stebre učenja ter obravnavamo posamezne 

UNESCO teme kot so mir in človekove pravice, medkulturno učenje in kulturna dediščina ter 

izobraževanje za trajnostni razvoj. 

Naša naloga je, da vključujemo UNESCO vsebine v LDN šole, sodelujemo pri vsaj štirih nacionalnih 

projektih, razvijamo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole in v domačem kraju, 

sodelujemo z drugimi šolami v ASP mreži. Udeležili naj bi se letnega seminarja koordinatorjev, ki bi 

ga naj gostilo naše središče Pomurje v mesecu novembru, vendar je seminar zaenkrat odpovedan, 

oziroma preložen. Udeležili pa se bomo sestankov našega središča. 

 

Cilji projekta / A projekt céljai: 
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Temeljni cilji v šolskem letu 2020/2021: 
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 ter izobraževanje za trajnostni razvoj. 
 
Cilji naše šole: 

• skrbeli bomo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole, 

• poskrbeli bomo za tablo z logom UNESCO, ki naj bi jo šole kupile in imele pritrjeno na 

vidnem mestu, 

• sodelovali bomo pri nacionalnih projektih,  

• 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. 

 

Trajanje/ Időtartam:      

• Celo šolsko leto 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 
 
Udeležba v nacionalnih projektih: 

• Po poti kulturne in naravne dediščine (OŠ Turnišče) 

• Platforma raznolikosti (OŠ Fokovci), 

• Živimo skupaj (OŠ Kapela), 

• UNESCO VRTIČKI: »V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.« (OŠ Zreče). 
 
Obeležitev UNESCO mednarodnih dnevov. Posebej bomo obeležili mednarodne dneve: 

• Svetovni dan učiteljev, 5. oktober, 

• Mednarodni dan strpnosti, 16. november, 

• Svetovni dan boja proti AIDS-u, 1. december, 

• Dan človekovih pravic, 10. december, 

• Mednarodni dan spomina na holokavst, 27. januar. 
 
Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

• obiskali bomo starejše ljudi v Domu starejših občanov Lendava, 

• sodelovali bomo s starejšimi občani, 

• razvijali in spodbujali bomo pomoč med učenci. 

 
Sodelovanje v mreži in središču: 

• aktivno bomo sodelovali v nacionalnih projektih šol našega središča, 
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• povezovali se bomo s šolami središča ob obeleževanju svetovnih in mednarodnih dnevov 

(Lendava, Sinagoga – Mednarodni dan spomina na holokavst - 27. januar, delavnice 

Mladinske platforme za celotno središče ob svetovnem dnevu strpnosti),  

• izmenjevali bomo izkušnje med koordinatorji v mreži, 

• udeleževali se bomo seminarjev in sestankov v središču. 

 

Naziv projekta   
A projekt megnevezése              
 

»EKOŠOLA« 

Logotip projekta:   
A projekt lógója:         
 

 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

Tanja Tratnjek 
 

Člani projektnega tima: 
A projekt csoport tagjai: 

Samo Vučak 
Mojca Jereb 

 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
 
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in 

naravo postane del življenja. Namen programa je tudi uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko 

odgovornost, spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, učinkovita raba 

naravnih virov (voda, odpadki, energija), razvijati pozitivne medsebojne odnose ter vzgajati in 

izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju. 

 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 
 
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v 
prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi 
dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo 
tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za 
življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela: 

• skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter 
skrb za okolje in naravo, 

• okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 
programu, 

• naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 
• vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 
• dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov, 
• vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in 

odločevalci, 
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• prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta 

Trajanje/ Időtartam: 

• šolsko leto 2020/2021 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 
 
V sklopu programa smo izbrali štiri glavne projekte znotraj programa: 

1. Odpadkom dajemo novo življenje 

a. Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja 

odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati 

želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim 

življenjem. 

2. EKO-PAKET (odpadna KEMS embalaža) 

a. Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko za mleko in 

sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak) 

3. Likovni natečaj za kreativne izdelke 

a. Pri tem projektu otrokom, učencem, dijakom in študentom puščamo prosto pot da 

izrazijo svojo domišljijo in razvijajo kreativnost na eno od razpisanih 

tem: PODNEBNE SPREMEMBE, IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH 

OBLAČIL, TRAJNOSTNA MOBILNOST, MLEKO. 

4. Šolska VRTilnica 

a. Ta projekt omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru 

rednega pouka (pouk v naravi) ali izven šolskih aktivnosti, kot koristno preživljanje 

prostega časa v zdravem okolju. 

 
Poleg teh štirih izbranih projektov smo zraven izbrali še kar nekaj drugih aktivnosti, ki se bodo 

izvajale v sklopu pouka skozi celo šolsko leto. Te aktivnosti smo izbrali tako, da se povezujejo tudi z 

našimi štirimi glavnimi projekti. 

− Vključevanje učencev v urejanje okolice ustanove - pobiranje odpadkov  

− Učinkovitejše izvajanje obstoječega programa za ravnanje z odpadki 

− Priprava načrta za kompostiranje 

− Ureditev in uporaba kompostnika  

− Kompostiranje bioloških in kuhinjskih odpadkov 

− Zbiranje odpadnega papirja in kartona  

− Postavitev zabojnika/ov za ločevanje in zbiranje odpadkov 

− Zbiranje odpadne plastične embalaže 

− Zbiranje odpadne embalaže KEMS (Tetra Pak)  

− Uporaba spletnih in drugih strokovnih virov za izobraževanje o ločevanju odpadkov 

− Uporaba didaktičnih pripomočkov iz recikliranega materiala 

− Čistilna akcija obrežja potoka ali reke v okolici ustanove 

− Vključitev ustanove v čistilne akcije v lokalni in širši skupnosti  

− Elektronsko shranjevanje dokumentov 

− Ugašanje in izklapljanje električne opreme, ko se ne uporablja 

− Izdelava in namestitev opozorilnih nalepk za stikala in elektronske naprave 
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− Izvajanje ustreznega zračenja 

− Izdelovanje opozorilnih in ozaveščevalnih nalepk za stikala in elektronske naprave 

− Štetje prometa ob ustanovi, Štetje potnikov v vozilih 

− Zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico 

− Priprava sheme šolskega sadja 

− Zagotavljanje športnih dejavnosti za učence 

− Spodbujanje rekreativnih odmorov v telovadnicah in na prostem  

− Spodbujanje gibalnega razvoja učencev 

− Uporaba sadja in zelenjave iz šolskega vrta, sadovnjaka 

− Eko hrana- Tradicionalni slovenski zajtrk 

− Priprava in izvedba načrta ter zadolžitev za skrb za ptice  

− Popis rastlinskih vrst v okolici ustanove  

− Označevanje rastlinskih vrst v okolici ustanove  

− Namestitev kažipotov (ekovrt, sadovnjak, vrt čutil, kolesarnica)  

− Vzpostavitev vrta čutil  

− Uporaba semen za šolski vrt  

− Ureditev mirnega zunanjega prostora za pogovor in druženje  

− Vzdrževanje lastnega vrta 

− Umetniško ustvarjanje iz  ekomaterialov  

− Spodbujanje umetniškega ustvarjanja učencev - poslikava igrišča ustanove  

− Organizacija učnih ur na prostem 

− Sodelovanje v drugih mrežah (zdrava, kulturna in UNESCO šola …) 

− Postavitev LCD-zaslona za predstavitev okoljskih vsebin v ustanovi  

− Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah v ustanovi  

− Ureditev ekokotička v ustanovi in dogovor o sprotnem urejanju 

− Obveščanje o projektih in dosežkih v programu Ekošola med zaposlenimi v ustanovi 

− Namestitev/izobešanje zelene zastave pred vhodom v ustanovo  
 
 

Naziv projekta   
A projekt megnevezése              
 

 

»ŠOLSKI EKOVRT« 

Logotip projekta:   
A projekt lógója:         
 

 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

Tanja Tratnjek 
 

Člani projektnega tima: 
A projekt csoport tagjai: 

(Sodelujejo vsi učenci in učitelji) 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
 
Projekt »Šolski ekovrt« nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim 
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domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Članstvo v 

programu daje znanja in pomembna »orodja« za privlačno in učinkovito vzgojo za trajnostni razvoj. 

S pomočjo teh orodij lahko otrokom in mladostnikom omogočimo neprecenljivo možnost 

ustvarjanja in sodelovanja na ekovrtu kot sodobnem, interaktivnem učnem in vzgojnem 

pripomočku. 

Učenci se skozi delo v naravi znova čutijo povezane z naravo, kar poveča njihovo povezanost s 

samim seboj in soljudmi. Učijo se na prostem in tako jih ozaveščamo in spodbujamo za 

samooskrbo. 

Šolski vrt omogoča vsem učencem neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja bitij ter 

skrb zanje. Za razumevanje narave in procesov pridelovanja hrane je pomembno, da lahko 

dogajanje spremljajo nepretrgano, skozi vse letne čase in razvojne faze bitij in ekosistemov. 

Učencem je šolski vrt v pomoč pri razumevanju pomembnosti narave, varstva okolja in zdravja, 

ohranjanja narave, pri prepoznavanju medsebojnega sodelovanja ne le med človekom in naravo, 

temveč tudi med ljudmi samimi, in ne nazadnje pri spoznavanju različnih metod pridelave hrane, 

prednosti ekološke pridelave, izdelave živil, pristnih okusov in pestrosti užitnih rastlin, pri 

prepoznavanju kakovostnih živil in resnične vrednosti hrane. 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 
 

• spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk 

in vzgojo otrok, 

• oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks, 

• spoznavanje ekološke pridelave in permakulture, 

• spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost 

ter okoljske in socialne vidike, 

• prepletanje vsebin dela na šolskem ekovrtičku s vsebinami pri pouku, 

• učanci spoznavajo kaj potrebujejo živa bitja za življenje in ohranjanje zdravja, 

• spodbujanje gibanja in dela na vrtu. 

Trajanje/ Időtartam: 

• šolsko leto 2020/2021 
Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 
 

• priprava vrtička na jesen, zimo, pomlad in poletje, 

• rokovanje z pripomočki za delo na vrtu, 

• poznavanje pomena ekološkega vrtnarjenja, 

• sejanje in sajenje različnih vrst zelenjave in zdravilnih rastlin, 

• priprava hrane z ekološkega vrtička, 

• priprava čajev, mazil, mil in začimb, 

• ureditev vrtička za sprostitev in učenje. 
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Naziv projekta/ A projekt megnevezése:     
 

» IGRE Z DISTANCO« 
 

Logotip projekta/ A projekt lógója:         
 
 
 

 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

Karina Sekereš 
 

Člani projektnega tima: 
A projekt csoport tagjai: 

Spomenka Juretič, Ines Kovačič,                              
Samo Vučak, Árpád Fodor 

 

Konzorcijski partnerji – nosilci: 
Konzorciumi partnerek: 

 
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
 
V sklopu projekta »Igre z distanco«  se bodo skozi celo šolsko leto zbirale, ustvarjale in prilagajale 
igre, ki se lahko igrajo z upoštevanjem socialne distance in vseh priporočil v času korona virusa. 
Sodelovali bodo vsi učenci naše šole, predvsem v sklopu podaljšanega bivanja. Ideje in predlogi se 
lahko zbirajo tudi med poukom socialnega učenja. Potrebna tehnična izvedba (risanje na ploščad…) 
se bo izvajala tudi v sklopu ur likovnega in tehničnega pouka. Zbirale se bodo otroške igre, ki se jih 
otroci igrajo s poenostavljenimi pravili, prilagojene našim učencem in epidemiološkim ukrepom. 
Učence bi spodbujali h kreativnemu mišljenju in domišljiji, da bi si sami izmislili neko igro ali 
prilagodili že znano igro. Preprosta pravila igre se bodo zapisala, izvedba igre pa tudi fotografirala. 
Tako bi nastajala knjižica oziroma zbirka iger. Cilj projekta je, da vsaka skupina podaljšanega 
bivanja izbere in dodela vsaj eno igro na mesec. Igre bomo predstavili tudi učencem in učiteljem 
Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. 
 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 

• zbrati čim več iger, ki se jih otroci lahko igrajo v učilnici ali na dvorišču, da se ob tem 

zabavajo, gibajo, spoštujejo socialno distanco in si ne delijo pripomočkov oziroma 

rekvizitov, 

• sodelovanje in izmenjava idej s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec. 

Trajanje/ Időtartam:    

• Celo šolsko leto 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 

• vsaka skupina podaljšanega bivanja izbere in dodela vsaj eno igro na mesec, zapiše pravila 

igre ter fotografira izvedbo, 

• pravila igre s fotografijami se shranjujejo v mapi projekta v skupnih dokumentih, 

• ob koncu šolskega leta se izdela knjižica oziroma zbirka iger, 
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Naziv projekta 
A projekt megnevezése 

 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 
 

Logotip projekta:   
A projekt lógója:          
 

 
 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

 
 Arpad Fodor 

 
 

Konzorcijski partnerji – nosilci: NIJZ 
Konzorciumi partnerek: 

Opis projekta/ A projekt leírás: 
 
Projekt zdrava šola bomo tudi letos zastavili v najširšem pomenu besede zdravja, kot ga 
opredeljuje svetovna zdravstvena  organizacija: 
 
 »Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali 
napake«.  
 
Projekt bo vključeval tudi vse dotične udeležence, na prvem mestu z našimi učenci, učitelji, varuhi 
in strokovnimi sodelavci, vanj pa bomo vključili tudi starše naših otrok in tudi širšo lokalno 
skupnost. Naša prizadevanja za zdravo šolo in zdravo, povezano skupnost bomo v tem letu razširili 
tudi v sklopu projekta Motivage, preko katerega se bomo trudili za povezovanje in reaktiviranje 
starejših občanov, upokojencev, hkrati pa za inkluzijo naših otrok v lokalni skupnosti. Tako bodo v 
soustvarjanje projekta za promocijo in ohranjanje zdravja vsi, ki so na nek način povezani z našo 
ustanovo, povezovanje s starejšo populacijo in z njimi povezanimi društvi, organizacijami pa bomo 
še dodatno okrepili. Izvajanje projekta »Zdrava šola« bo potekalo v izvedbi strokovnih delavcev 
DOŠ II Lendava v sodelovanju s številnimi zunanjimi inštitucijami in strokovnjaki. V tem letu seveda 
v meri in obsežnosti, kolikor bodo to epidemiološke razmere dovolile.  
 
Pri načrtovanju projekta bomo 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 ne nazadnje tudi skrb za 
prometno varnost. 
 
 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 
 

• Skrb za telesno zdravje preko zagotavljanja ustrezne zdrave prehrane in ustrezne mere 

aerobnega in anaerobnega gibanja za vse učence, učenke ter za vse uslužbence zavoda. 

• Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja vseh uslužbencev zavoda, vseh učencev, 

učenk ter njihovih staršev preko raznolikih dejavnosti tokom leta. 

• Skrb za ohranjanje in izgradnjo, pristnih, podpornih socialnih stikov na makro ravni, s 

povezovanjem našega zavoda z raznimi zavodi in podjetji v okviru sodelovanja z lokalno 

skupnostjo. 
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• 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, s poudarkom na izgradnji pozitivne šolske in delovne 

klime. 

• Osveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja preko sodelovanja z zunanjimi 

inštitucijami. 

• Skrb za prometno varnost in sodelovanje v izdelavi smernic za izboljšanje prometne 

infrastrukture, z namenom oblikovanja invalidom prijaznega mesta Lendava 

• Razvijanje vrednot, odgovornosti in spoštovanja v celotni šolski skupnosti in onkraj nje. 

• Učenje socialnih in komunikacijskih veščin. 

• Razvijanje pozitivne samopodobe učencev, učiteljev in varuhov. 

• Učenje prepoznavanja in izražanja čustev (lastnih in tujih) 

• Sprostitvena vzgoja 

• Skrb za izgradnjo socialnih veščin in medgeneracijskega povezovanja.  

Trajanje/Időtartam:  

• Celo šolsko leto 

Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 
 
1. Skrb za telesno zdravje preko spodbujanja gibanja: 

Za ustrezno količino in kvaliteto gibanja otrok, bomo poskrbeli: 

• z doslednim uresničevanjem ciljev predmeta šport, ter z dodatno ponudbo 

atraktivnih športnih vsebin (freizbee, dvoranski hokej, kajak, balinanje) 

• Preko nudenja večje količine tekaških vsebin in obhodne vadbe za krepitev 

kardiovaskularnega in respiratornega sistema otrok v okviru ur športa.  

• Preko nudenja večje količine anaerobne vadbe v obliki obhodne vadbe tokom 

ur športa. 

•  z organizacijo vsebinsko, gibalno in doživljajsko pestrih športnih dni 

• z rekreativnim velikim odmorom, posvečenemu skupnemu gibanju učencev in 

učiteljev 

• z udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih na področni in državni ravni (v 

skladu z navodili NIJZ) 

• s športno obarvanimi dejavnostmi in dodatnih rekreativnih vsebin v okviru 

podaljšanega bivanja 

• z uvedbo nove interesne dejavnosti – Inkluzivni Judo in nadaljevanjem že 

uveljavljenih preostalih interesnih dejavnosti 

• preko sodelovanja z Društvom upokojencev Lendava in skupnimi urami 

balinanja 

• Sodelovanja z Planinskim društvom Lendava in občasnimi skupnimi 

planinskimi aktivnostmi z sekcijo planincev upokojencev 
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• preko sodelovanja z Medobčinsko nogometno zvezo Lendava v obliki izvedbe 

dejavnosti projekta Dan nogometa 

Za ustrezno količino in kvaliteto gibanja uslužbencev zavoda bomo poskrbeli: 

• z aktivnim vključevanjem in gibanjem učiteljev in spremljevalcev v okviru 

predmeta Šport in Gibanje in športna vzgoja 

• z aktivno vključitvijo  uslužbencev, učiteljev in spremljevalcev v izvajanje 

športnih aktivnosti tokom športnih dni 

• z rekreativnim velikim odmorom, posvečenemu skupnemu gibanju učencev in 

učitlejev 

• s ponudbo možnosti vključitve v občasne popoldanske športne programe 

organizirane s strani učiteljev Petre Tot in Arpada Fodorja. 

• preko organizacije športno obarvanih srečanj z učitelji našega in drugih 

zavodov (sodelovanje s COOČ Čakovec, Móric Zsigmond Egységes 

Gyógypedagógiai Intézet (če bodo to epidemiološke razmere dovolile) 

• preko organizacije športne rekreacije učiteljev (nordijska hoja, vadba za 

obvladovanje stresa). 

Za ustrezno gibanje staršev otrok bomo ponudili možnost udeležbe na športnih 

dnevih. 

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 – pri sestavi le teh bodo lahko sodelovali tudi starši 

• Preko sodelovanja v projektu »ŠOLSKA SHEMA« 

• Preko sodelovanja v projektu »TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK« 

• Preko sodelovanja v nacionalnem UNESCO projektu »VZGAJAMO ZELIŠČA – v 

starem iščem novo. 

• S promocijo priprave zdrave hrane v okviru ur gospodinjstva (zamenjava 

sladkorja, več zelenjave, priprava smoothijev, uporaba lokalno pridelanih živil 

itd.) 

• Z nudenjem zdrave hrane in prigrizkov ob občasnih srečanjih s starši in 

zunajšolskimi strokovnimi delavci. 

• Z ozaveščanjem zdrave priprave domače avtohtone hrane v povezavi z redno 

uporabo šolske krušne peči (priprava zdrave avtohtone hrane, 

medgeneracijsko druženje) 

• Preko občasnih delavnic deljenja izkušenj starejših občanov pri pripravi zdravih 

avtohtonih jedi 

• Preko spoznavanja zelišč v sodelovanju z upokojenimi strokovnjaki 

3. Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja 

Za duševno zdravje otrok bomo skrbeli: 

• Z uveljavljanjem ukrepov za upoštevanja fair playa in nenasilnega vedenja 

tokom ur športa, športnih dni in šolskih športnih tekmovanj 

• Z stimulacijo radovednosti otrok preko pestre ponudbe manj znanih 
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športnih vsebin in gibalnih nalog 

• Razvijanje vrednot, odgovornosti in spoštovanja v celotni šolski skupnosti  

• Učenje socialnih in komunikacijskih veščin urjenih preko vse večje 

samoiniciative komuniciranja želja v okviru projekta »POGUM«. 

• Razvijanje pozitivne samopodobe učencev v okviru razrednih ur, 

individualnih pogovorov, in celoletnega delovanja v okviru projekta 

»POGUM«. 

• Učenje prepoznavanja in izražanja čustev (lastnih in tujih) tokom ur 

socialnega učenja in SEMAFORJA ČUSTEV. 

• Sprostitvena vzgoja tokom ur Športa, Socialnega učenja, Plesno – ritmičnih 

uric in Joge za otroke in mladostnike ter inkluzivnega Juda 

• Z razvijanjem socialnih sposobnosti, ter krepitve samozavesti učencev in 

učenk ob medgeneracijskih druženjih v različnih oblikah 

Za duševno zdravje uslužbencev zavoda bomo poskrbeli: 

• S športno-rekreativnimi dejavnostmi za psihofizično sprostitev 

• Z izvedbo delavnice hipnoza za psihično sprostitev 

• Z možnostjo vključitve v delavnico: S telesom do sprostitve 

• Z izvedbo plesno-sprostitvene delavnice 

• Z možnostjo druženja ob Bowlingu 

                                Za duševno zdravje staršev otrok bomo poskrbeli: 

• Z nudenjem podpore staršem preko mesečnih govorilnih ur 

• Preko občasno ponujenih tematskih predavanj 

4. Negovanje ustvarjanje pristnih, podpornih stikov in integracija otrok s posebnimi potrebami v 

družbo: 

S svojimi dejavnostmi in sodelovanjem z raznimi inštitucijami, 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 tokom raznih aktivnosti v lokalni skupnosti 

• Z izvedbo prireditve Mi zmoremo, katere se bomo letos lotili na poseben 

način. V povezavi s projektom »POGUM« - kjer bodo učenci naše šole na 

podlagi razvijanja njihove samoiniciativnosti in podjetnega mišljenja v živo 

in zelo aktivno vključeni v povezovanje z raznimi ustanovami v naši občini 

in onkraj nje. 

• Z aktivnim sodelovanjem z Osnovno Šolo IV Murska Sobota, s COOČ 

Čakovec in Móric Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézet na različnih 

ravneh (v kolikor nam bodo to epidemiološke razmere dovolile) 

• S sodelovanjem z Občino Lendava 

• S sodelovanjem s Planinskim društvom Lendava 

• Sodelovanje z MNZ Lendava 

• S sodelovanjem z Judo klubom Lendava 

• S sodelovanjem z Domom starejših občanov Lendava 

• S sodelovanjem z Društvom upokojencev Lendava 
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• S sodelovanjem z upokojenci raznih profilov v okviru projekta Motivage 

5. Skrb za prometno varnost: 

Za varnost naših uslužbencev in še posebej otrok bomo poskrbeli: 

• Z osveščanjem pomembnosti prometne varnosti v okviru sodelovanju na 

tednu mobilnosti – z izvedbo ur kolesarjenja učencev in učiteljev 

• Z izvedbo aktivnosti na temo prometne varnosti v septembru v sodelovanju s 

policijo -  

• Z osveščanjem učencev in učenk glede nevarnosti v prometu v Lendavi v 

okviru ur predmeta Šport in ur Gibanja in športne vzgoje 

• Z raznolikim delovanjem v okviru projetka »Erazmus« na to temo – 

sodelovanje z še dvema šolama vezano na prometno varnost (likovni natečaj, 

skupne teme pri več predmetih) 

• Z poučnimi kolesarskimi in skiro poligoni z namenom razvijanja spretnosti, 

ravnotežja in odgovornega ravnanja v prometu.  

• Z individualnim ozaveščanjem nekaterih otrok o varnosti v prometu ob 

samostojnem prihajanju le teh v šolo.  

Tekom izvajanja vseh vsebin se bomo držali letošnje rdeče niti Projekta zdrava šola: 
»Čas za zdravje je čas za nas.« 
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Naziv projekta 
A projekt megnevezése 

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU 

 
 

Logotip projekta:   
A projekt lógója:         
 

Koordinator oz. vodja projektnega tima: 
A projekt csoport vezetője: 

 
PETRA TOT 

 
 

Konzorcijski partnerji/ 
Konzorciumi partnerek: 

Opis projekta / A projekt leírás: 
 
Zagotoviti varno in zdravo delo je predpogoj vsakemu delodajalcu, ki želi uspešno opravljati in 

organizirati svoje delovanje. Čeprav je zdravje podlaga tako za dobro in uspešno življenje kot tudi 

delo, se vse premalokrat zavedamo kako pomembno je naše psihofizično počutje, da smo na 

delovnem mestu sproščeni, motivirani in predvsem zdravi. Skrb za ohranjanje in izboljševanje 

zdravja zaposlenih je zato smotrna, saj so le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in 

spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v 

bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in 

stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu. 

Tako promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja ciljane aktivnosti in ukrepe, ki se na osnovi 

zakona (ZVZD-1) izvajajo z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja 

zaposlenih. Gre za skupna prizadevanja delodajalca, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in 

dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To lahko dosežemo s kombinacijo:  

- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, 

- spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, 

- omogočanja izbire zdravega načina življenja in 

- spodbujanja osebnostnega razvoja. 

Cilj promocije zdravja je preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na 

delovnem mestu. V ta namen bomo organizirali različne dejavnosti in aktivnosti za vse strokovne in 

tehnične delavce zavoda. Le-ti bodo o programu promocije zdravja na delovnem mestu obveščeni 

na v zavodu običajen način (oglasna deska, elektronska pošta). Udeležba v organiziranih 

aktivnostih promocije zdravja je prostovoljna, saj je izbira življenjskega sloga stvar vsakega 

posameznika.   

Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič. 

(Schopenhauer) 

Cilji projekta/ A projekt céljai: 

• krepitev telesnega in duševnega zdravja 

• spodbujanje občasnega razgibavanja na delovnem mestu 

• povečanje aktivne udeležbe v različnih fizičnih aktivnostih 
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• povečanje zadovoljstva, dobrega počutja na delovnem mestu 

• obvladovanje in zmanjšanje stresa 

• spodbujanje zdravega načina življenja 

• ohranjanje dobrih medosebnih odnosov 

Trajanje/ Időtartam:  

• Celo šolsko leto 2020/2021 
Dejavnosti projekta v šolskem letu 2020/2021: 
2020/2021-es tanévre vonatkozó tevékenységek a projekt keretében: 
 

- Izdelava načrta promocije zdravja na delovnem mestu. 

- Spremljanje in analiza učinkov programa  promocije zdravja na delovnem mestu. 

- Ocena stanja na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih s pomočjo: 

• vprašalnika – stanje, zadovoljstvo in pričakovanja, 

• pregleda razpoložljivih podatkov – bolniške odsotnosti, zdravstvene omejitve, št. invalidov, 

poročilo medicine dela ter  

• pridobitvijo zdravstvenih parametrov – ITM, krvni tlak, raven holesterola, krvnega 

sladkorja,… (sodelovanje z ZD Lendava). 

- Zagotavljanje izvajanja rednih zdravniških pregledov.  

 

Organizirane dejavnosti za promocijo in ohranjanje psihofizičnega zdravja se bodo izvajale znotraj 

treh večjih sklopov:  

Z gibanjem do zdravja 

- Financiranje udeležbe na občinskih športnih igrah v izbranih disciplinah. 

- Aktivni odmori za razgibavanje (ozaveščanje in spodbujanje z izobešenimi vzorci vaj ter  z 

izvedbo telovadbe vsak prvi četrtek v neparnem mesecu, v času rekreativnega odmora). 

- Organizirane športne aktivnosti (pikado, bowling, pohod, kolesarjenje, telovadba, joga). 

- Aktivna vključenost v organizirane športne dneve (pohod, igra nogometa, sankanje, tek 

štafete, plavanje). 

 

Zdrav duh v zdravem telesu za zdrave medsebojne odnose 

- Aktivni odmori za dušo (poslušanje sprostitvene glasbe, petje in ples;  vsak prvi četrtek v 

parnem mesecu, v času rekreativnega odmora) 

- Dvig delovne motivacije in pozitivnega razpoloženje (ozaveščanje vpliva pozitivnih misli in 

moči smeha s spodbudnimi mislimi in vici)  

- Organizirane sprostitvene dejavnosti (ples, pevski zbor, družabne igre, gledališče, kino) 

- Izvedba delavnic (obvladovanje stresa s hipnozo, spretnosti ličenja) 

- Krepitev timskega duha in medsebojnih odnosov: 

• druženja - med odmori, ob rojstnih dnevih, za božič 

• zabava ob zaključku leta 

• piknik ob zaključku šolskega leta 

• organizirane dejavnosti team buildinga (iskanje zaklada – pomen sodelovanja; skriti 

prijatelj – skrb za dobro počutje drugega in medsebojno obdarovanje v prazničnem času) 
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6. ORGANI UPRAVLJANJA – PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV/IGAZGATÁSI 
SZERVEK – A SZAKTESTÜLETEK PROGRAMJA 

 

6.1 SVET ŠOLE/ AZ ISKOLASZÉK 
 
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 predložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat 
zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev šole, in opravlja druge naloge, določene z zakonom in 
aktom o ustanovitvi. 
 
Sestava sveta šole: 

- 5 predstavnikov delavcev šole,  

- 3 predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, 

- 3 predstavniki staršev. 

 
 

6.2 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 izpopolnjevanje 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 

Zdrav življenjski slog 

- Zagotovitev pogojev za pripravo zdravega obroka (kuhinja, hladilnik, mikrovalovna, posoda, 

smoothimaker). 

- Opominjanje na  pitje  zadostne količine tekočine z vrči za vodo in napisi, zabavnimi slikami 

- Zagotovitev sezonskega, suhega sadja in zelenjave 

- Izvedba delavnic (sprememba načina življenja, priprava hrane, izdelava naravne kozmetike…) 
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         sodelovanja), 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 

- odloča o vzgojnih ukrepih in 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi  predpisi. 

 

6.3 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 so/Az iskola szervei: 

- učiteljski zbor, 
- oddelčni učiteljski zbor, 
- razrednik, 
- strokovni aktivi. 

 
 

6.4 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. 

 
Tekom šolskega leta je načrtovanih 10 učiteljskih zborov, o katerih se vodijo zapisniki.  
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6.5 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR/OSZTÁLYTANÁRI 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. 
 
 

6.6 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. 
 
 

7. PEDAGOŠKO VODENJE/PEDAGÓGIAI VEZETÉS 
 

Prednostne naloge na učno-vzgojnem področju/Főbb nevelési-oktatási tevékenységek  

- kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, delo s poudarkom na individualizaciji (IP, prenašanju ciljev 
v življenje) in diferenciaciji,  

- aktivne oblike učenja, 
- učenje za življenje.  
 
Z različnimi potrebami učencev se širijo tudi zahteve na področju strokovnosti učiteljev. V ta namen 
bomo na šoli izvajali tematsko zastavljene seje učiteljskih zborov, kar bo prispevalo k naši strokovni 
rasti in tudi druge oblike izobraževanj za strokovne delavce. 
 
Z razvijanjem strokovne kompetence zaposlenih bomo lahko s pomočjo pridobljenih metodično-  
didaktičnih znanj, s poudarkom na razvijanju in širjenju dobre prakse o formativnem spremljanju,  z 
upoštevanjem načela individualizacije in diferenciacije pri neposrednem vzgojno-izobraževalnem 
delu udejanjali aktivne oblike učenja za življenje.   
Ker se zavedamo pomembnosti sodelovanja s starši, se želimo z njimi še bolj povezati in okrepiti naše 
sodelovanje, izboljšati samo komunikacijo ter jih povabiti k soustvarjanju življenja in dela na šoli. 
 
 

7.1 RAZVOJNI NAČRT ŠOLE/AZ ISKOLA FEJLESZTÉSI TERVE 
 

Projektni tim: Roberta Turk (ravnateljica), Spomenka Juretič (vodja), strokovni delavci 

Z razvojnim načrtom bomo zajeli usmerjenost naše šole za obdobje od šolskega leta 2019/2020 do 
šolskega leta 2022/2023.  

Prioritetna področja:  

VZGOJNO PODROČJE (vzgojno delovanje šole) 

RAZVOJ KOMPETENC VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (s poudarkom na razvoju podjetnostne 
kompetence, ustvarjalnosti in samoiniciativnosti, izboljšanje zdravega in v prihodnost usmerjenega 
načina življenja) 

RAZVOJNO – APLIKATIVNO PODROČJE ( razvoj strokovnega centra) 
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V razvojnem načrtu šole so oblikovani cilji, ki jih želimo doseči v kratkoročnem in srednjeročnem 
obdobju.  
- kratkoročni cilji 

1. Ureditev prostorskih pogojev za delovanje strokovnega centra. 
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. 

 

7.2 VZGOJNI NAČRT ŠOLE/AZ ISKOLA NEVELÉSI TERVE 
 
Projektni tim: Roberta Turk (ravnateljica), Silvestra Kolenko (vodja), Majda Maučec, Spomenka 
Juretič, Samo Vučak, Petra Tot 
 
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 
 

7.3 STROKOVNI AKTIVI/TANÁRI AKTÍVÁK 
 

 Strokovni aktivi/Tanári aktívák Nosilci/Szervezők 
 AKTIV NIS  (nižji izobrazbeni standard)  

AKTIV PPVI (posebi program viz) 
Karina Sekereš 
Dina Rudaš 

 AKTIV OPB (podaljšano bivanje) Spomenka Juretič 
 AKTIV MSPS (mobila služba) Alisa Sep Krajnc 

 
Naloge strokovnih aktivov: 

- obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, 

- usklajujejo merila za ocenjevanje, 

- dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

- obravnavajo pripombe učencev in staršev, 

- opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom 
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA UČITELJEV NIŽJEGA IZOBRAZBENEGA STANDARDA/ 

A AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERVE  
 
Vodja aktiva/Az aktíva vezetője:  Karina Sekereš 

 
 

 
 

 
 

DEJAVNOST/ 
TEVÉKENYSÉG 

VSEBINA/ 
TARTALOM 

ČASOVNA 
RAZPOREDITEV 

IDŐBELI 
FELOSZTÁS  

 
 
 
 

Seje 
 strokovnega 

aktiva  

  1.  Skupna seja vodij aktivov: 

• Določitev razvojnih nalog  

• Poenotenje obrazca letnega delovnega načrta 

aktivov 

 
avgust  

2. • Oblikovanje delovnega načrta za šolsko leto 

2020/2021 

• Pregled pedagoške dokumentacije (e-Asistent, 

individualiziran program, evidenca delovnega časa, 

evalvacija individualiziranega programa, poročilo o 

vzgojno-izobraževalnem delu…) 

 
september 

3. • Prednostne razvojne naloge: pregled in posodobitev 

vzgojnega načrta 

januar 

4. Skupna seja vodij aktivov: 

• Poenotenje obrazca za evalvacijo letnega delovnega 

načrta aktivov 

• Evalvacija prednostih nalog in predlogi za naslednje 

šolsko leto 

junij 

5. • Zaključna evalvacija dela 

• Načrtovanje za šolsko leto 2021/2022 

junij-julij 

 
Strokovno 

izpopolnjevanje 

• Izobraževanja glede na aktualne potrebe   
celo šolsko leto 

• Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev 

• Izmenjava primerov dobre prakse 

• Spremljanje aktualne strokovne literature in 

didaktičnih pripomočkov 

 
OPOMBA/MEGJEGYZÉS:  
Načrt dela strokovnega aktiva NIS se lahko glede na aktualne potrebe in razmere spreminja. 

Člani/Tagok:  Andrea Pisnjak, Petra Tot, Mojca Jereb, Tanja Tratnjek, Silvestra  
                         Kolenko, Timea Prša/Manuela Sabo, Árpád Fodor, Samo Vučak,  Simon Sobočan                                                                                                                            
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA/ 

A SZPECIÁLIS OKTATÁSI-NEVELÉSI  PROGRAM AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERVE  
 
Vodja aktiva/Az aktíva vezetője: Dina Rudaš 

Člani/Tagok: Majda Maučec, Árpád Fodor, Ines Kovačić, Simon Sobočan, Spomenka Juretič 

 
 

 

DEJAVNOST/ 

TEVÉKENYSÉG 

VSEBINA/ 

TARTALOM 

ČASOVNA 

RAZPOREDITEV/ 

IDŐBELI FELOSZTÁS 

 

 

 

 

Srečanja 

 

 

1.  

1. skupna seja vodij aktivov (MSPS, OPB, NIS, PPVI): 

• Določitev prednostnih razvojnih nalog  

• Poenotenje obrazca letnega delovnega načrta aktivov 

 

avgust 2020 

2. 1. seja aktiva PPVI: 

• Oblikovanje delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

• Pregled pedagoške dokumentacije za posebni program 

 

avgust-september 

2020 

3. 2. seja aktiva PPVI:  

• Pregled vzgojnega delovanja oddelkov PPVI: področje 

samopodobe, duševnega zdravja 

    Pregled možnosti in oblikovanje predloge dopolnjevanja          

    individualiziranih programov 

 

januar-februar 2021 

4. 3. seja aktiva PPVI:  

• Organizacija srečanja za starše na temo: Življenje z osebo s 

posebnimi potrebami, z gostjo Bernardette Kolarič 

marec 2021 

5. 2. skupna seja vodij aktivov (MSPS, OPB, NIS, PPVI): 

• Poenotenje obrazca za evalvacijo letnega delovnega načrta 

aktivov  

• Evalvacija prednostih razvojnih nalog in predlogi za 

nadaljnje delo 

junij 2021 

6. 4. seja aktiva PPVI: 

• Zaključna evalvacija dela 

• Načrtovanje za šolsko leto 2021/2022 

junij-julij 2021 

 

Strokovno 

izpopolnjevanje 

Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev   

 

 

celo šolsko leto  

Izobraževanja glede na aktualne potrebe na področju dela z 

osebami z motnjo v duševnem razvoju 

Spremljanje strokovne literature in didaktičnih pripomočkov 

Izmenjava primerov dobre prakse 

Hospitacije 

OPOMBA/MEGJEGYZÉS: Načrt dela aktiva se lahko spreminja glede na aktualne potrebe in razmere.  
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE/ 
A MOBIL GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERVE 

 
Vodja aktiva/Az aktíva vezetője: Alisa Sep Krajnc 

Člani/Tagok:  Andrea Pisnjak, Petra Tot, Majda Maučec, Dina Rudaš, Ines Kovačić 
 
 

 
 
 
 

DEJAVNOST/ 

TEVÉKENYSÉG 

VSEBINA/ 

TARTALOM 

ČASOVNA 

RAZPOREDITEV/ 

IDŐBELI FELOSZTÁS 

 

 

 

 

Srečanja 

 

 

1.  

1. skupna seja vodij aktivov (MSPS, PB, NIS, PPVI): 

• Določitev prednostnih razvojnih nalog  

• Poenotenje obrazca letnega delovnega načrta aktivov 

 

avgust  

2. 1. seja aktiva MSPS: 

• Oblikovanje delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

• Pregled pedagoške dokumentacije, vezane na izvajanje 

dodatne strokovne pomoči 

 

avgust-september 

3. 2. seja aktiva MSPS:  

• Obravnava procesa pomoči učencem z učnimi težavami in 

vloge mobilne specialno-pedagoške službe v njem 

• Pregled in oblikovanje zbirke specialno-pedagoških 

diagnostičnih sredstev 

 

januar-februar 

4. 2. skupna seja vodij aktivov (MSPS, PB, NIS, PPVI): 

• Poenotenje obrazca za evalvacijo letnega delovnega načrta 

aktivov  

• Evalvacija prednostih razvojnih nalog in predlogi za 

nadaljnje delo 

junij 

5. 3. seja aktiva MSPS: 

• Zaključna evalvacija dela 

• Načrtovanje za šolsko leto 2021/2022 

junij-julij 

 

Strokovno 

izpopolnjevanje 

Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev   

 

 

celo šolsko leto  

Izobraževanja glede na aktualne potrebe na področju nudenja 

dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami  

Spremljanje strokovne literature in didaktičnih pripomočkov 

Izmenjava primerov dobre prakse 

 

OPOMBA/MEGJEGYZÉS: Načrt dela aktiva se lahko spreminja glede na aktualne potrebe in razmere. 
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA UČITELJEV PODALJŠANEGA BIVANJA/ 
A NAPKÖZI AKTÍVÁJÁNAK ÉVES MUNKATERVE 

 
Vodja aktíva/Az aktiva vezetője: Spomenka Juretič 
Člani/Tagok: Roberta Turk, Spomenka Juretič, Ines Kovačič 
 

 
 
 
 

 

DEJAVNOST/ 
TEVÉKENYSÉG 

VSEBINA/ 
TARTALOM 

ČASOVNA 
RAZPOREDITEV/ 

IDŐBELI 
FELOSZTÁS 

 
 
 
 
Srečanja 
 

 1.    Skupna seja vodij aktivov: 

• Določitev razvojnih nalog  

• Poenotenje obrazca letnega delovnega načrta aktivov 

avgust 

2. •  Oblikovanje delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

(skupne dejavnosti oddelkov podaljšanega bivanja, vzgojno 

delovanja v oddelkih podaljšanega bivanja) 

• Pregled pedagoške dokumentacije (e-asistent, letne priprave, 

individualizirani programi, …) 

avgust-
september 

3. • Prednostne razvojne naloge:  razvoj 

kompetenc vseživljenjskega učenja s poudarkom na 

podjetnostnih kompetencah – POGUM – pregled in 

evalvacija aktivnosti 

januar 

4. Skupna seja vodij aktivov: 

• Poenotenje obrazca za evalvacijo letnega delovnega načrta 

aktivov 

• Evalvacija prednostih nalog in predlogi za naslednje šolsko 

leto 

junij 

5. • Zaključna evalvacija dela 

• Načrtovanje za šolsko leto 2021/2022 

junij-julij 

 
Stalno 
strokovno 
izpopolnjevanje 

Izobraževanja glede na aktualne potrebe celo šolsko leto 
 

Razvijanje digitalnih kompetenc strokovnih delavcev 

Izmenjava primerov dobre prakse 

Spremljanje aktualne strokovne literature in didaktičnih 
pripomočkov 

 
OPOMBA/MEGJEGYZÉS:  Načrt dela strokovnega aktiva se lahko glede na aktualne potrebe in 
razmere spreminja. 
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7.4 UČITELJSKI ZBORI/AZ ISKOLA TANÁRI KARA 
 
Načrtovane aktivnosti/Tervezett tevékenységek 
 

Mesec Učiteljski zbor Tematske delavnice 
September Obravnava letnega delovnega načrta 

Aktualna problematika 
Organizacija LDN za šolsko leto 2020/2021 
 
 

Oktober Aktualna problematika Predavanje psihologinje Tatjane Žižek iz 
COO Čakovec 
 

November Aktualna problematika Predavanje o skotopičnem sindromu 
(center Iris) 
 

December Aktualna problematika Strokovna izobraževanja – predstavitev 
novih vsebin in pridobljenih znanj 
 

Januar Aktualna problematika Strokovna izobraževanja – predstavitev 
novih vsebin in pridobljenih znanj 
 

Februar Aktualna problematika Center za sluh in govor Portorož  
 

Marec Aktualna problematika Strokovna izobraževanja – predstavitev 
novih vsebin in pridobljenih znanj 
 

April Aktualna problematika Evalvacija vzgojnega načrta in razvojnega 
načrta šole 
 

Maj Aktualna problematika 50. obletnica šole in prireditev Mi 
zmoremo 
 

Junij 
 
 
Julij 

Aktualna problematika 
 
 
Analiza vzgojno-izobraževalnega dela, 
priprave na organizacijo v novem 
šolskem letu in oblikovanje LDN 
 

Strokovna izobraževanja – predstavitev 
novih vsebin in pridobljenih znanj 
 
Evalvacija LDN 2020/2021 

Avgust Oblikovanje LDN in predlog razdelitve 
del in nalog 

Strokovna izobraževanja – predstavitev 
novih vsebin in pridobljenih znanj 
 

Na  mesečnih sestankih učiteljskega zbora bodo tudi teme namenjena strokovni rasti učitelja ter 
celotnega zavoda.  Izvajali bomo tematske delavnice s strokovnimi vsebinami. 
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7.5 SPREMLJANJE POUKA (HOSPITACIJE)/ÓRALÁTOGATÁSOK 
 
Predstavitev instrumentarija za spremljanje 
Opazovalna lestvica (obvezna področja): 

- opredelitev vzgojno-izobraževalnih ciljev, 

- oblikovanje priprave učnih ur, upoštevajoč letno pripravo za vzgojno- izobraževalno delo,  

- strategija poučevanja, ki upošteva razvojno stopnjo učencev, individualizacija in diferenciacija, 

formativno spremljanje, varno in spodbudno učno okolje, 

- preverjanje in ocenjevanje znanja, opredeljevanje kriterijev, 

- timsko sodelovanje, 

- uporaba IKT tehnologije,  

- upoštevanje načel dvojezičnega pouka. 

Terminski načrt hospitacij/A hospitációk időrendje 
Hospitacije bodo potekale skozi celo šolsko leto, in sicer napovedano vsaj enkrat, po potrebi večkrat 
letno.  Po vsaki hospitaciji bo ravnateljica skupaj z učitelji opravila analizo ure in napisala zapisnik.  
 
Področja spremljave: 
- poučevanje v skladu z izvedbenimi navodili, načela dvojezičnega pouka, timsko sodelovanje in 
načrtovanje, 
- uvodna motivacija, povezovanje vsebin in ciljev pri poučevanju v kombiniranem oddelku, elementi 
formativnega spremljanja, individualizacija in diferenciacija, uporaba IKT tehnologije. 
Celo šolsko leto se bodo izvajale tudi kolegialne hospitacije. 
Namen hospitacij bo informativno-svetovalne narave.  
 
 

7.6 NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV/ 
TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE 

 
Pravilnik o šolskem koledarju v svojem 10. členu navaja, da šola  z letnim delovnim načrtom načrtuje 
za vsakega strokovnega delavca nadaljnje izobraževanje in usposabljanje med jesenskimi ali zimskimi 
počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni, kar lahko realizira tudi ob 
sobotah. Skupno število dni izobraževanj je 5. Vsak učitelj si v svojem INDIVIDUALNEM LETNEM 
DELOVNEM NAČRTU opredeli vsebine izobraževanja.   
Izobraževanja, ki se bodo izvajala: 
- seminarji iz Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in 

izobraževanju za šolsko leto 2020/21 – KATIS, 

- v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, 

- v sodelovanju z drugimi izvajalci v Sloveniji in v tujini, 

- v sodelovanju s soustanoviteljem, izpopolnjevanje učiteljev iz znanja madžarščine, 

- vsesplošna razgledanost in pogled v sistemske rešitve, povezovanje z vsebinami Erasmus + in E-
Twinning: kohezijska politika, mednarodni projekti, 

- načrtovana izobraževanja na ravni šole: 

- strokovni aktivi, 
- strokovna izobraževanja znotraj projektov,  
- strokovna srečanja s strokovnimi delavci OŠ in DOŠ UE Občine Lendava, OŠPP Pomurja in        
       podružnicama, 
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- izobraževanja v okviru sodelovanja s šolama na Hrvaškem in Madžarskem. 
 

IZOBRAŽEVANJA IN 
STROKOVNA 
SODELOVANJA 
 

ČAS KRAJ VSEBINA UDELEŽENCI 

IKT izobraževanja 

 

 

 

Sodelovanje z Društvom 

pedagoških delavcev 

dvojezičnih šol in vrtcev 

Prekmurja 

celo šolsko 

leto 

 

 
celo šolsko 
leto 

Lendava 

 
 
 
 
Lendava 

Pouk na daljavo, 
videokonference, 
programi 

Vsi strokovni delavci 

 

 

 

vsi strokovni delavci 

 

     
Erasmus  
 
Center za korekcijo sluha 
in govora Portorož - 
CKSG 
 
 
Erasmus 

oktober2020  
 
februar 2021 
 
 
 
 
maj 2021 

Pécs, HU  
 
Portorož 
 
 
 
 
Slovaška 

Terapija s psi  
 
dvojezično 
šolstvo – 
izmenjava 
izkušenj 
 
Situacije v 
prometu 
 

vsi strokovni delavci 
 
vsi strokovni delavci 
 
 
 
 
Erasmus tim učiteljev 

Vsebine izobraževanj in strokovnih sodelovanj se bodo spreminjale, glede na aktualnosti 
posameznega zavoda, društva in insitucije.  

 
 

7.7 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA/AZ ISKOLA TANÁCSADÓ SZOLGÁLATA 
 
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter s tem 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 cilja in s tem tudi 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,  

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZtPqn4qbWAhUHNhoKHc8hDOYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bizi.si%2FDRUSTVO-PEDAGOSKIH-DELAVCEV-DVOJEZICNIH-SOL-IN-VRTCEV-PREKMURJA-MURAVIDEKI-PEDAGOGUSOK-EGYESULETE%2F&usg=AFQjCNFLFgxiXPShn4hRejbfmiTHWG9jJA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZtPqn4qbWAhUHNhoKHc8hDOYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bizi.si%2FDRUSTVO-PEDAGOSKIH-DELAVCEV-DVOJEZICNIH-SOL-IN-VRTCEV-PREKMURJA-MURAVIDEKI-PEDAGOGUSOK-EGYESULETE%2F&usg=AFQjCNFLFgxiXPShn4hRejbfmiTHWG9jJA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZtPqn4qbWAhUHNhoKHc8hDOYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bizi.si%2FDRUSTVO-PEDAGOSKIH-DELAVCEV-DVOJEZICNIH-SOL-IN-VRTCEV-PREKMURJA-MURAVIDEKI-PEDAGOGUSOK-EGYESULETE%2F&usg=AFQjCNFLFgxiXPShn4hRejbfmiTHWG9jJA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZtPqn4qbWAhUHNhoKHc8hDOYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bizi.si%2FDRUSTVO-PEDAGOSKIH-DELAVCEV-DVOJEZICNIH-SOL-IN-VRTCEV-PREKMURJA-MURAVIDEKI-PEDAGOGUSOK-EGYESULETE%2F&usg=AFQjCNFLFgxiXPShn4hRejbfmiTHWG9jJA
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- 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, morda imajo morda sami težave z njim. 

 

7.8 ŠOLSKA KNJIŽNICA/ISKOLAKÖNYVTÁR 
 
Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno-
izobraževalnemu 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 2018/2019/Az iskolakönyvtár feladatai a 2018/19-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, 

- prenos knjižničnega gradiva v sistem Cobiss, 

- dvig bralne kulture in bralne pismenosti pri vseh učencih. 

 

7.9 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 za učbeniški sklad šoli vrne Ministrstvo 
za šolstvo in šport). 
 
Učenci si učbenike in delovne zvezke iz US izposodijo za eno šolsko leto. Ker so ti 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 tak, kot je bil ob izposoji. 
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7.10 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,  

            Varnostni protokol DOŠ II Lendava 2020/21, Prometna varnost, Šola v naravi 2020/21  
            ter z njo povezane informacije 

• Čas: 15. 9. 2020 

• Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, razredničarke 
 
2.skupni roditeljski sestanek 

• Tema: “Moje življenje” pričevanje gostje Bernardette Kolarič o življenju z otrokom s 
posebnimi potrebami 

• Čas: december 2020 

• Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, razredničarki PPVI 

Razredni roditeljski sestanki 

Razred  Tema Čas Nosilci 
8., 9. razred poklicna orientacija  po programu šolske 

svetovalne službe 
 

svetovalna delavka 
razrednik 

6. in 9. razred 
 

NPZ  v skladu z rokovnikom 
in navodili za izvedbo 
NPZ-ja 
 

svetovalna delavka 
razrednika 

OVI A, OVI B, 1.–9. r Nadstandardni program - 
šola v naravi 

izvedba po dogovoru 
tekom celotnega 
šolskega leta  

svetovalna delavka 
razredničarke 

 
Ostale razredne roditeljske sestanke razredniki organizirajo v skladu z letnimi delovnimi načrti 
posameznega oddelka.  

Neformalna srečanja s starši 

Pogovorne ure: 
- vsak prvi torek v mesecu, 
- v dogovoru z razredniki in učitelji. 
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7.11 SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV/EGÉSZSÉGVÉDELEM 
 

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 Majda Maučec. 
 
Malica v šoli je med 8.20 in 8.35, kosilo je v času med 12.05 in 12.25. 
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. 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.  
 
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 Zdrava šola, 

- delavnice, 

- predavanja. 

 

http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010043.pdf
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V tem šolskem letu načrtujemo naslednje dejavnosti: 
- Izvedli bomo tradicionalni slovenski zajtrk. 

- Učence bomo navajali na vsakodnevno uživanje sadja. 

- V oddelkih podaljšanega bivanja bomo učence navajali na kulturno prehranjevanje, pomen 

zdrave hrane in pripravo pogrinjka. 

- Skozi šolsko leto se bomo učenci, starši in učitelji povezovali na družabnih dogodkih in se preko 

vsebin osveščali o pomenu zdravega načina življenja (prehrana, gibanje, počitek). 

Zdravstveno varstvo/Egészségvédelem  

Sistematski zdravstveni pregledi in sanacija zobovja potekajo 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 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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8. PROGRAM POVEZOVANJA ŠOLE Z OKOLJEM/A KÖRNYEZETBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS 
 
 

 

 S POMURSKIMI OŠ PP 
 -   strokovni aktivi  
 -   Društvo specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov 
 -   medsebojno sodelovanje 
 -   družabno srečanje 
  
 *  področna tekmovanja, srečanje PPVI 
Pomurja, skupni dnevi dejavnosti. 

 V OKVIRU REPUBLIKE 
 -   republiške športne igre 
 -  državna glasbena revija Zapojmo, 
zaigrajmo, zaplešimo 

- Ciciveselošolsko tekmovanje 

-  Nacionalno preverjanje znanja 
 

Specialna olimpijada   
Slovenije  

Móricz Zsigmond Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, 
Lenti 

 - Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 
- Zavod RS za šolstvo   
-  ustanoviteljica Občina Lendava 
- soustanoviteljica Madžarska 
samoupravna narodna skupnost 
občine Lendava/Lendva Községi 
Magyar Nemzeti Önkormányzati 
Közösség 
- Pomurska Madžarska 
samoupravna narodna 
skupnost/Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség 
 -  občine Črenšovci, Turnišče,  
     Dobrovnik, Kobilje, V.Polana  
     Odranci 

Zavod za kulturo 
madžarske   
narodnosti/Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

VDC Murska Sobota 
enota Lendava 

Lendava  
 

Centar za odgoj i 
obrazovanje Čakovec 
   

- OŠ v UE bivše Občine Lendava 
-  Vrtec Lendava/Lendvai Óvoda 
-  Dvojezična srednja šola Lendava 
-  Glasbena šola Lendava 
 

  Podjetja in 
posamezniki  

Župnijska Karitas 
Črenšovci  

 

 

 Klubi in društva 

URI Soča, Center za 
poklicno rehabilitacijo 
Murska Sobota 
Racio d.o.o. 
 

Podjetje Novartis 
Lendava 
Podjetje Petrol Geoterm 
d.o.o. 
Usol 
 

Kulturni center 
Lendava – 
Lendvai Könyvtár 
és Kulturális 
Központ 

Dom starejših 
Lendava 

Društvo upokojencev 
Lendava     
Medobčinsko društvo 
invalidov Lendava  
Društvo za pomoč v 
stiski »ZARJA« Lendava 

Društvo Mozaik 
Zveza Sožitje 
Društvo Sožitje 
Lendava 
 

- Zdravstveni dom 
Lendava/Lendvai Egészségház 
- Center za socialno delo Lendava 
 - Policijska postaja Lendava 
 - Območno združenje RK Lendava      
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8.1 SODELOVANJE Z NARODNOSTNIMI SKUPNOSTMI, DRUŠTVI IN ZAVODI/ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETISÉGI INTÉZMÉNYEKKEL, EGYESÜLETEKKEL, 
SZERVEZETEKKEL 

 
NARODNOSTNI PROGRAM /NEMZETSÉGI PROGRAM 

BEVEZETŐ GONDOLATOK  

A nemzetiségű programok elsődleges célja a kulturális tevékenység, művelődési élet, az 

egyetemes magyar nemzeti értékek létrehozása, ápolása, közvetítése, valamint a kultúrával, az 

oktatással, a tudományos kutatómunkával, könyvkiadással stb. összefüggő feladatok támogatása. 

Célja a magyar nyelv, a nemzeti kultúra és identitástudat ösztönzése, védelme és közkincse. 

Feladatának tartja a szakmailag és pedagógiailag képzett tanári káder biztosítását a kétnyelvű 

oktatásban résztvevő gyermekek részére. Ezzel minőségesebb képzést kíván nyújtani szlovén és 

magyar nyelven úgy a szlovén, mint a magyar nemzetiségű tanulók számára, amellyel növelni 

szeretnénk az ismereteiket, a közösségbe való bevonásukat és a foglakoztatási lehetőségeiket. 

Továbbá a muravidéki kétnyelvű oktatási intézmények pedagógusai és szakmunkatársai nyelvi és 

szakmai kompetenciáinak növelésén is szeretnének javítani.  

Főbb tevékenységek:  

• szakmai konferenciák a muravidéki kétnyelvű iskolák és óvodák pedagógusai részére;  

• a nyelv és a nemzeti identitás megőrzését elősegítő oktatási módszerek;  

• programok a kétnyelvű óvodákat látogató gyermekek részére;  

• programok a különös bánásmódot igénylő gyerekek részére működtetett általános iskola 
részére;  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI:  

- A taneszközökkel és terápiás segédanyagokkal történő ellátás. 

- A magyar nyelv mint anyanyelv és a magyar nyelv mint környezetnyelv oktatásához szükséges 

segédanyagok, szemléltető eszközök, falitablók, a pedagógusok számára a taneszköz csomagok, 

tanári kézikönyvek, módszertani útmutatók beszerzése stb. 

- A tankönyvekkel történő ellátás; fordítás, írás. 

-  Mint a tanulók, úgy a pedagógusok számára a tankönyvcsomagok/ oktatási tanszereket/ 

fejlesztő tananyagokat a Nemzetiségi Intézmények segítségével alkalmanként valósítjuk meg, 

illetve gazdagítjuk a taneszközeinket.  

- Pályázatok; A magyar jellegű pályázatok szervezése és anyagi támogatása, szakmai 

továbbképzések szervezése, eszközbeszerzés, táborozás, kiegészítő programok stb. 
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 EGYÜTTMŰKÖDÜNK/SODELUJEMO: 

 

ISKOLÁNK MAGYAR NYELVET TANULÓ TANULÓI 

 

A 2. Sz. Lendvai KÁI-ban a magyar nyelv oktatása kétféle módon folyik. Az alkalmazott oktatási 

nevelési programban a tanulók a magyar nyelvet környezetnyelvként és anyanyelvként tanulják. 

12 tanuló a magyart környezetnyelvként tanulja, míg 3 tanuló anyanyelvként.  

A speciális oktatási nevelési programban is 4 tanuló anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet.  

A nyelvet kivitelező tanároknak megvan az összes kompetenciájuk, hogy minőséges magyar 

nyelvű oktatást biztosítsanak a tanulók számára.  

 

 

 

Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség/Madžarska samoupravna 
skupnost Občine Lendava (LKMNÖK) 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, MIZŠ, ESS/ Pomurska Madžarska 
samoupravna narodna skupnost, MIZŠ, ESS 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet/ Zavod za kulturo Madžarske narodnosti 
(MNMI)Muravidéki Pedagógusok Egyesülete/ Društvo Pedagoških delavcev Dvojezičnih šol 

Szlovén Köztársaság Oktatási Minisztériuma által támogatott magyar szemináriumok/ 
Seminarji v madžarskem jeziku preko Zavoda RS za šolstvo 

Bethlen Gábor alapkezelő Zrt. 

Népújság és Hidak, a média képviselői/Népújság in Mostovi, predstavniki medijev 

Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedpedagógiai Módszertani Intézet, Lenti 

Erasmus+ partnerek:  
3 magyar iskola együttműködése 2 éves projekt keretében:  
Pécsi Eltés Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 
Készsegfejlesztő Iskola és Kollégium 
Specalna zakladna skola, Specialis Alapiskola Kralovský Chlmec, Szlovákia 
Scoala Gimnaziala Speciala Sfintu Gheorghe, Románia 

Motivage (SI-HU projekt) partnerek: 
MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, 
 Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, 
 Rendelőintézet Szentgotthárd. 
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TEVÉKENYSÉGEK/ DEJAVNOSTI 

 

 AZ ISKOLÁN BELÜLI MAGYAR NYELVŰ TEVÉKENYSÉGEK A TANULÓK RÉSZÉRE 

 

A legtöbb tevékenység a magyar órák keretében zajlik, ami már tervezett a tanár éves 

tanmenetében, míg a közösen szervezett tevékenységek tevékenységi napok keretében 

zajlanak, amelyet az iskola éves terve hagy jóvá.  

 

Általános tevékenységek/ Splošne 
dejavnosti  

Tanulói tevékenységek/Dejavnosti za 
učence 

 
 

 
November 13. 

 
 
 

A magyar nyelv napja 

Rajzokat készítenek a hungarikumokról. 
Szövegeket olvasnak a magyar feltalálók 
munkájukról, 
plakátokat készítenek.  
Kíállítást készítenek.  
Verseket és prózai szövegeket olvasnak 
(klasszikus, kortárs).  
 

 
Január 21. 

 
A magyar kultúra 

napja 

Megismerkednek Kölcsey Ferenc 
munkásságával.  
Meghallgatják a himnuszt.  
Megtanulják a Himnusz részleteit. 
 Kisebb kiállítást készítenek az osztályba. 

 
Január 2021 

Zala művészeti 
rajzpályázat 

Zala György emléknap 

Ismerkednek különböző rajztechnikákkal, 
ismerkednek a hazai festőművészekkel, 
képzőművészeti alkotásokat készítenek. 

 
 
 

Március 15. 

 
 
 

Magyar nemzeti 
ünnep 

Megismerkednek Petőfi Sándor 
munkásságával.   
Megismerkednek a márciusi eseményekkel.  
Kreatív alkotásokat készítenek (kokárda, 
zászló, címer, huszár stb).  
Hazafias dalokat tanulnak.   
Emlékórán vesznek részt.  
 

Március 20. Szavalóverseny  A költészet világnapja alkalmából az 
iskolánkon tanulónk részére szavalóversenyt 
rendezünk. A szavalóversenyen magyar 
verseket szavalnak.  

 
Április 11. 

 
A költészet napja 

Megismerkednek József Attila 
munkásságával.  
József Attila verseket hallgatnak. 
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Minden tanuló és tanár elhozza a kedvenc 
magyar versét; közös versfelolvasást 
végezünk egymás meghallgatásával. 

Egyéb magyar 
hagyományokkal, 
szokásokkal való 

ismerkedés 

 
Karácsony, újév, húsvét 

Ismerkednek a magyar kulinarikával, táji 
népszokásokkal, hagyományokkal az 
ünnepekhez fűződően.  
Fellépnek (tánc, vers, ének) az iskolában 
szervezett ünnepélyeken egy-egy ünnep 
kapcsán. 

A Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

által színházi 
látogatás 

Drámajáték - Magyar drámajátékot tekintenek meg.  
 

 
Magyar nyelvű 
könyvtári órák 

 
Egész tanévben 

- Könyvtáros segítségével böngésznek a 
magyar irodalom nagyjai közt (klasszikus, 
kortárs).  
- Felolvasást hallgatnak. 
- Olvasmányokat válogatnak és önállóan 
olvasnak. 
-Látogatják a Lendvai könyvtárat. 

Erasmus + 
tevékenységek 

Légy ma biztonságban - Bekapcsolódnak a projekt által kidolgozott 
tevékenységekbe.  

MOTIVAGE PROJEKT 
INTERREG SI – HU 

tevékenységek  
 

Idősbarát régió 
kialakítása a 

határtérségben 
 

- A nemzeti kultúra megőrzése (perec sütés, 
bogrács főzés). 
- Tematikus műhelymunkák. 
- Különböző tevékenységek a napköziben. 
- Séta, Lendva városnézése.  

Határon kívüli 
partneriskolai 

együttműködés 
(EGYMI, Lenti)  

 
Online találkozó   

A Magyar nemzeti ünnep keretében 
(2020.3.12.)  a  Móricz Zsigmond Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
tanulói rövid programmal készülnek 
tanulóinknak.  
 

Népújság 
gyermekmellékletéb
e (Kelepelőbe) írandó 

írások és rajzok   

 
Egész tanévben  

Havi szinten írásokat és rajzokat készítenek a 
helyi újság mellékletébe.   

Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet/ 

Zavod za kulturo 
madžarske 

 
Egész tanévben  

Kézműveskedés agyagból Horváth Csaba 
fazekasmeterrel.  
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narodnosti 

 

AZ ISKOLÁN KÍVÜLI MAGYAR NYELVŰ TEVÉKENYSÉGEK A TANULÓK RÉSZÉRE 

 

Együttműködés/ 
Sodelovanje 

Tartalom/Vsebina Helyszín/ 
Kraj Izvedbe 

Időpont/ 
Čas izvedbe 

Muravidéki Pedagógusok 
Egyesülete/ Društvo 
Pedagoških delavcev 

Dvojezičnih šol 
 

A magyar nyelv napja 
 

(elismerések és jutalmak 
átvétele) 

Lendva 2020. 11. 13.  

Lendvai Községi Magyar 
Nemzeti Önkormányzati 

Közösség/Madžarska 
samoupravna skupnost 

Občine Lendava 

Zala György képzőművészeti 
rajzpályázat és 

Zala-György emléknap 
 

(elismerések és jutalmak 
átvétele) 

Lendva 
 
 
 

Lendva 

2021 januárja 
 
 
 
2021 áprilisa 

Lendvai Községi Magyar 
Nemzeti Önkormányzati 

Közösség/Madžarska 
samoupravna skupnost 

Občine Lendava 

Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére 
szervezett rendezvény 

Lendva 2021. 03. 15. 

 
Muravidéki Pedagógusok 

Egyesülete/ Društvo 
Pedagoških delavcev 

Dvojezičnih šol 
 

 
 

A magyar költészet napja 

 
 

Lendva 

 
 
2021 áprilisa 

MURABA Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi 

Társulás, 
Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd, 
Rendelőintézet                                 

Szentgotthárd 

 
Tematikus műhelymunkák, 

sporttevékenységek, társalgás,  

 
 

Lendva, 
Szentgotthárd 

 
 
Egész tanévben  
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  A TANÁROK TEVÉKENYSÉGEI/DEJAVNOSTI ZA UČITELJE 

 

Együttműködés/ 
Sodelovanje 

Tartalom/Vsebina Helyszín/ 
Kraj Izvedbe 

Időpont/ 
Čas izvedbe 

 
Muravidéki 
Pedagógusok 
Egyesülete/ 
Društvo 
Pedagoških 
delavcev 
Dvojezičnih šol 
 

XI. Tanévkezdő szakmai nap a 
Muravidéki kétnyelvű általános 
iskola tanárai és óvonői 
számára/ 
XI. Strokovno srečanje ob 
pričetku šolskega leta – 
strokovna konferenca za 
pedagoške delavce dvojezičnih 
osnovnih šol 

DSŠ Lendava 2010.8.26. 

 
ZRSŠ  
 

Tankönyvfordítás  2.Sz.Lendvai KÁI  2021-2023 
 

Határon kívüli 
partneriskolai 
együttműködés 
(EGYMI, Lenti) 

Továbbképzések, jó 
gyakorlatok egymásközti 
megosztása, kollektívák közti 
találkozók 

Lenti, Lendva Egész tanévben  

 
 
 
Erasmus +  

4 magyar iskola 
együttműködése a 2 éves 
projekt keretében: 
 
1) Pécsi Eltés Mátyás 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Fejlesztő 
Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 
Készsegfejlesztő Iskola és 
Kollégium, 
2) Specalna zakladna skola, 
Specialis Alapiskola Kralovský 
Chlmec, Szlovákia, 
3) Scoala Gimnaziala Speciala 
Sfintu Gheorghe, Románia, 
4) 2.Sz. Lendvai KÁI 
 
Jó gyakorlatok cseréje, szakmai 
találkozók, az előre 
megszervezett és kidolgozott 
tevékenységek kivitelezése.  

Lendva, Pécs, 
Szlovákia, 
Románia 

2020-2022 
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A lendvai magyar 
intézetek által 
szervezett 
tevékenységek  

Továbbképzések, szakmai 
konferenciák, gyűlések stb.  

Lendva Egész tanévben  

ZRSŠ Mozgásterápia  1. Sz. KÁI 
Lendva  

2020 október – 
december  

 

 
 

PROGRAM SODELOVANJA Z OŠ MÓRICZ ZSIGMOND/  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A LENTI MÓRICZ ZSIGMOND 
EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNNYEL  

 

Koordinátor: Manuela Sabo 

 

V pripravi 

 

Program Tevékenység Időpont/Časovnica Szervező/Organizator 

Tudásmegosztó 
előadás 
szakembereknek 

Szakmai online találkozó 2020. 1.7.  EGYMI, Lenti 

Myagyar nemzeti 
ünnep 

online találkozó 2020 március 12. EGYMI, Lenti 

Roma nap/ Dan 
Romov 

Szereplés/nastop 2020 áprilisa Muravidéki KÁI iskolák 

Menni fog 
rendezvény 
Prireditev Mi 
zmoremo 

Szereplés/nastop 2020.5.13. 2. Sz. Lendvai KÁI 
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PROGRAM SODELOVANJA S CENTROM ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC/ 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI PROGRAM A CENTER ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC 

 
Koordinatorka: Spomenka Juretič  
 

 čas aktivnost kraj nosilci udeleženci 

1.  september priprava 
programa 
sodelovanja za 
šolsko leto 
2020/2021 

DOŠ II Lendava ravnateljici 
obeh zavodov 

ravnateljici  
strokovna delavka 
COO Čakovec 
svetovalna delavka 
DOŠ II Lendava  
 

2.  3.9.2020 Sodelovanje na 
mednarodni 
konferenci I ja 
mogu  

Čakovec ravnateljici 
obeh zavodov 

Árpád Fodor 
ravnateljica 

 

3.  oktober 2020 Predavanje 
strokovnih 
sodelavcev COO 
Čakovec 
 

DOŠ II Lendava ravnateljica 
COO Čakovec, 
Tatjana Žižek 

učitelji in strokovni 
delavci DOŠ II 
Lendava 

4.  april 2021 prireditev ob 
Svetovnem 
dnevu Romov 

Gledališka in 
koncertna 
dvorana Lendava 

DOŠ II Lendava nastop učencev 
COO Čakovec  

5. 
 
 
 
 
 
 
6. 

maj 2021 
 
 
 
 
 
 
13.5.2021 

prireditev ob 50. 
obletnici Centra 
za odgoj i 
obrazovanje 
Čakovec 
 
 
prireditev  ob 50. 
obletnici šole      
Mi zmoremo 
 
 
 

Centar za kulturu 
Čakovec 
 
 
 
 
 
Gledališka in 
koncertna 
dvorana Lendava 

COO Čakovec 
 
 
 
 
 
 
DOŠ II Lendava 

nastop učencev 
DOŠ II Lendava 
 
 
 
 
 
nastop učencev 
COO Čakovec 

7. maj 2021 »Plivaj i uživaj« Gradski bazeni 
Čakovec 

COO Čakovec sodelovanje 
učencev DOŠ II 
Lendava 
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8. skozi celo šolsko 
leto 

projekt: 
»Razmaknute 
igre« 

 Međimurje Dinka Žulić 
Karina Sekereš 

Učenci  COO 
Čakovec 
In  DOŠ II Lendava 

10. skozi celo šolsko 
leto 

sodelovanje na 
strokovnih 
srečanjih 

Slovenija 
Hrvaška 

ravnateljici 
obeh zavodov 

učitelji in strokovni 
delavci obeh 
zavodov 

11. skozi celo šolsko 
leto 

prijava na EU 
projekte 

Slovenija  
Hrvaška   

ravnateljici 
obeh zavodov 
 

strokovni delavci 

 

9. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LDN/A MUNKATERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÍSÉRETE 
 

- Preko mesečnih evalvacij, 

- na sejah učiteljskega zbora – ravnateljica in učitelji, 

- na sejah Sveta zavoda – predsednica sveta in preostali člani, 

- na skupnem roditeljskem sestanku in Svetu staršev – ravnateljica in razredniki. 

 

Vsi odgovorni za realizacijo programov vodijo dokumentacijo svojega dela v predpisanih uradnih 

knjigah in obrazcih. 

Organizacijsko poročilo in poročilo o realizaciji programa pošilja šola ustanovitelju, Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavodu RS za šolstvo in Zavodu RS za statistiko. 

Svet šole najmanj dvakrat letno ugotavlja realizacijo programa. 

 

Izvajanje in sprejem letnega delovnega načrta/Az éves munkaterv kivitelezése és  

elfogadása 

 

Letni delovni načrt izvajajo vsi delavci zavoda, za izvedbo je odgovoren ravnatelj šole. 

Letni delovni načrt je sprejel Svet zavoda na seji _________________ 

 

 

Predsednica Sveta zavoda/A tanács elnöke:                                                v.d. ravnatelja/mb igazgatónő: 

Alisa Sep Krajnc                                                                                                                                  Roberta Turk                                                                                          

 _______________________                                                                         __________________________ 


