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POROČILO DELU ŠOLE V II. POLLETJU 

(gradivo ni lektorirano) 

 

 

Šolsko leto se zaključuje in podrobnih poročil o delu še ni. Podrobno poročilo o delu bo podano na 

prvi naslednji seji. 

 

ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Šolski koledar 

Delo v II. polletju je potekalo po predpisanem šolskem koledarju in letnem delovnem načrtu (LDN).  

 

Nacionalno preverjanje znanja 

NPZ smo izvedli po predvidene načrtu. Devetošolci so dosegli naslednje rezultate: 

 slovenščina – 55,60 % (državno povprečje 48,48 %) 

 matematika – 58,00 % (državno povprečje 51,05 %) 

 angleščina – 59,22 % (državno povprečje 55,67%) 

Z rezultati naših devetošolcev na NPZ smo lahko zadovoljni, saj so pri vseh predmetih nad državnim 

povprečjem.  

Šestošolci so dosegli naslednje rezultate, ki pa še niso dokončni: 

 slovenščina – 51,64 % (državno povprečje 49,31 %) 

 matematika – 55,34 % (državno povprečje 57,19 %) 

 angleščina – 45,93 % (državno povprečje 51,29%) 

Rezultat pri slovenščini je nekoliko nad državnim povprečjem, matematika je dober odstotek pod 

državnim povprečjem. Medtem, ko je angleščina nekoliko več pod državnim povprečjem. Naredili 

bomo analizo in skupaj poskušali izboljšati rezultate do devetega razreda. 

 

Kadrovske spremembe 

Iz porodniškega dopusta se je vrnila Jasmina Repolusk. Maja pa je odšla na porodniški dopust Vesna 

Podpečan, druga strokovna delavka v prvem razredu. Namesto nje je prišla Sabina Kumer. Ostalih 

kadrovskih sprememb ni bilo.  
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OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Obvezni program je potekal po predmetniku in učnih načrtih ter po letnem delovnem načrtu.  

 

Razširjen program 

 Dopolnili in dodatni pouk 

 Podaljšano bivanje in jutranje varstvo 

 Individualna in skupinska ter dodatna strokovna pomoč 

 Neobvezni izbirni predmeti 

 Smo v poskusnem projektu RAP, ki ga izvajamo skupaj z ZRSZŠ in MIZŠ.  

 

Šole v naravi, ekskurzije 

 Zimska šola v naravi, 

 Ekskurzija izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov 

 Naravoslovni tabor Fiesa, 

 Posočje 

 Enodnevne ekskurzije za nadarjene na Sorici 

 

Tekmovanja v znanju 

Učenci so tekmovali na veliko tekmovanj v znanju. Podrobno števila priznanj in kolajn bomo imeli, 

ki bomo imeli podrobna poročila. Vendar zagotovo vemo, da so naši učenci in učenke osvojili 12 

srebrnih in 6 zlatih priznanj na tekmovanjih v znanju na najvišjem nivoju. Imamo celo državno 

prvakinjo iz biologije in viceprvakinjo iz Vesele šole.  Veliki uspehi so bili tudi na športnem področju. 

 

Nadstandardne storitve 

 Športna šola, 

 Čebelarski krožek, 

 Plavalni tečaji v 1. razredu 

 Plesni tečaj za 9. razrede 

 

 

Poročilo pripravil: 

Marko Šteger, prof. 

 

 


